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หนา้  ก 

สารจาก 

ดร. อาทิตย ์ อไุรรตัน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัรงัสิต 

 

ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนของโลกยุคโลกาภิวตัน์ รวมทั#งการยา่งเขา้มาประชิดติดตวัเรา
ของบูรพาภิวตัน์ เป็นความทา้ทายอยา่งยิ)งวา่ระบบการศึกษานั#นจะตั#งรับไดเ้พียงพอหรือไม่ประการ
ใด สาํหรับประเทศไทยเอง ถา้คนของเราไม่มีการตื)นตวัที)จะสร้างชาติ สร้างภูมิปัญญารับกระแสการ
เปลี)ยนแปลง ก็อาจจะ “ตกรถไฟสายบูรพาภิวตัน์” เอาง่าย ๆ โดยไม่รู้ตวั ผมจึงรู้สึกยินดีที)วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีแห่งการก่อตั#ง มุ่งสร้างเครือข่าย
ปัญญาชนคนวิจยั ผา่นการประชุมวิชาการร่วมกบัสถาบนัพนัธมิตร เปิดโอกาสให้คณาจารย ์นกัวิจยั 
และนกัศึกษาไดมี้เวทีนาํเสนอผลงานวจิยั ซึ) งนอกจากจะเป็นการสานสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัแลว้ ยงั
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที)น่าสนใจนาํไปประยุกต์และพฒันาเพิ)มค่า 
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ทุกวนันี#  สถาบันการศึกษาอาจจะเรียกได้ว่า ทั)วโลกให้ความสําคัญต่อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เป็นพิเศษ เช่น ที)สหรัฐอเมริกาใชค้าํวา่ STEM : Science, 
Technology, Engineering and Math เน้นหนกัทั#งการสร้างครูอาจารยแ์ละการพฒันาการเรียนการ
สอนทั#งสี)สาขาวชิา โดยมุ่งมั)นสร้างนกัคิด นกัประดิษฐ์ นกัพฒันาเพื)ออนาคต ถือเป็นการลงทุนสร้าง
กาํลงัคนเพื)อโลกภายหนา้ จึงขอใหทุ้กสถาบนัที)เกี)ยวขอ้งคาํนึงถึงการกา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยุดย ั#ง
ในคตินิยมที)วา่ การศึกษาคือนวตักรรม หรือ Education is Innovation อีกทั#งร่วมแรงร่วมใจกนัใชภู้มิ
ปัญญาจากนวตักรรม นํามาประยุกต์ใช้เพื)อเพิ)มความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติสืบต่อไป 

 
 
 

              
(ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์) 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ข 

สารจาก 

รองศาสตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกิจกรรมทางวิชาการที)มี
ความสําคัญที)จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา ตลอดจนการพฒันาองค์ความรู้ที)ได้จากการวิจัยที)มีคุณภาพไปสู่การพฒันาและ
ประยกุตใ์ช ้เพื)อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รสังคมและประเทศชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาไดน้าํเสนอผลงานวิจยัต่อที)ประชุมเพื)อเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะชน อนัจะ
ทาํให้เกิดการแลกเปลี)ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที) เกี)ยวข้อง ทั# งใน
สถาบนัการศึกษาเดียวกนัและระหวา่งสถาบนัการศึกษา 

 ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิ)งวา่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัในครั# งนี#  จะเป็นอีกกา้วหนึ)งที)
เปิดโอกาสใหก้บัอาจารยน์กัศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจน
ผูส้นใจทุกท่าน ไดแ้ลกเปลี)ยนเรียนรู้องคค์วามรู้ร่วมกนัเพื)อเป็นเครือข่ายการสร้างสรรคง์านวิจยั และ
สามารถนาํองค์ความรู้ที)ได้จากงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
แทจ้ริงกบัสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์) 

17 ตุลาคม 2556 
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รองศาสตราจารย ์ดร. ธรรมศกัดิ"   รจิุระยรรยง 

คณบดีวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 

ดว้ย ในปีพุทธศกัราช 2556 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตครบรอบวาระ 25 ปี 
แห่งการก่อตั#งวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะที)เป็นคณะวิชาที)มีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิต 
มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตในหลากหลายสาขาวชิาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนบัเป็น
โอกาสอนัดีในการร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัรังสิต บณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ และ สมาคมวศิวกรที)ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในการ
จดัการประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 เพื)อเป็นเวทีใน
การเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสังคมและผูส้นใจในการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ เป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี)ยนประสบการณ์ทางวิชาการ และเพื)อเป็นการเฉลิมฉลองเนื)องในวาระสําคญั
ดงักล่าวนี# อีกด้วย โดยมีแนวคิดหลกัของการจดัการประชุมวิชาการในครั# งนี# คือ “นวตักรรมทาง
เทคโนโลยเีพื)อการพฒันาชาติ” 

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต หวงัเป็นอยา่งยิ)งวา่การประชุมวชิาการในครั# งนี#  
จะเป็นหนึ)งกา้วยา่งเล็ก ๆ ในการริเริ)มพฒันาสร้างสรรคน์วตักรรมทางเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ที)จะ
เป็นพื#นฐานสาํคญัของการพฒันาชาติในอนาคต 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร. ธรรมศกัดิ_   รุจิระยรรยง) 

17 ตุลาคม2556 
  



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

หนา้  ง 

สารจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.ต. หญิง ดร. วรรณี  ศขุสาตร 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 

การจดัการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 ไดรั้บเกียรติจาก
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็นเจ้าภาพจดังานในครั# งนี#  ซึ) งเป็นวาระ
ครบรอบ 25 ปีของการก่อตั#งวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีชื)อของการประชุมวิชาการครั# งนี# ว่า 
“การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมนาํเสนอ
ผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556” และแนวคิดหลกัของการจดัการประชุมวิชาการ 
คือ “นวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื)อการพฒันาชาติ” ซึ) งมีวตัถุประสงคข์องการจดังาน เพื)อเป็นเวทีใน
การเผยแพร่ผลงานวิจยัต่อสังคมและผูส้นใจในการนาํผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์  เป็นการเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี)ยนประสบการณ์ทางวิชาการ และเพื)อเป็นการเฉลิมฉลองเนื)องในวาระ
สาํคญัดงักล่าว อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัร่วมกนัของคณะผูจ้ดังานจาก 5 หน่วยงาน ซึ) งประกอบดว้ย 
วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรังสิต  บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย  สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ และ สมาคมวศิวกรที)ปรึกษาแห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการในครั# งนี#  ได้จัดกลุ่มของงานวิจัยเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่  สาขา 
Engineering & Technology สาขา Social Science และ สาขา Health Science โดยบทความวิจยั
ทั#งหมดที)นาํเสนอในที)ประชุมและตีพิมพใ์นเอกสารการประชุม ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูท้รงคุณวฒิุทั#งภายในและภายนอก มหาวทิยาลยัรังสิต เพื)อทาํใหบ้ทความมีคุณภาพในระดบัหนึ)ง 

บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต หวงัเป็นอย่างยิ)งว่าเอกสารการประชุมฉบบันี#   จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมและผูส้นใจทุกท่าน  จนนาํไปสู่การพฒันาประเทศไดใ้นอนาคต  
และในโอกาสนี#ขอขอบคุณ คณะกรรมการอาํนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายอื)นๆ ทุกท่าน ที)ทาํให้การ
ประชุมวชิาการครั# งนี#  ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องการจดังาน. 

 
 
 

(ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร) 
17 ตุลาคม 2556 
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หนา้  จ 

สารจาก 
ดร. พีรพงษ์  ฟศิูริ 

รกัษาการคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

 การจดัประชุมผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556 ในครั# งนี#  จดัขึ#นดว้ยความ
ตั#งใจสร้างโอกาสและเวทีร่วมแก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ให้
นาํเสนอผลงานทางวิชาการของตนสู่สาธารณะ อีกทั#งเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท้รงคุณวุฒิ คณาจารย์
และนักศึกษา ได้แลกเปลี)ยนความรู้และความคิดเห็นต่อการศึกษา ตลอดจนขอ้มูลการวิจยัอนัจะ
นําไปสู่ความร่วมมือและการพฒันาคุณภาพงานวิจัยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และการ
เสริมสร้างเครือข่ายการวิจยัในสาขาเดียวกันและสาขาที)เกี)ยวขอ้งผลงานที)ตีพิมพ์และเผยแพร่สู่
สาธารณชนในการประชุมนี# เป็นงานวิจยัที)มีคุณภาพและผา่นการประเมินเป็นที)เรียบร้อยแลว้จึงหวงั
เป็นอยา่งยิ)งวา่เอกสารการประชุมฉบบันี# จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมและผูที้)สนใจทุก
ท่านในการนาํไปพฒันางานวจิยัและนวตักรรมที)เกี)ยวขอ้งต่อไป 
 
 
 

 
(ดร. พีรพงษ ์ ฟูศิริ) 

17 ตุลาคม 2556 
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หนา้  ฉ 

สารจาก 

พลเอก วฒิุนันท ์ ลีลายทุธ 

ผู้บญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 

การประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา นบัว่ามีคุณค่าต่อนกัวิจยันกัพฒันา
ทั#งหลาย ที)สามารถจะพฒันาความรู้เกี)ยวกบันวตักรรมทางเทคโนโลยี ด้วยการแลกเปลี)ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ใหเ้พิ)มพนูความสามารถ ที)จะนาํไปก่อประโยชน์แก่สังคมและบา้นเมือง ยิ)ง
ไปกวา่นั#นยงัไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และต่อสถาบนัอยา่งแน่นแฟ้น ซึ) งจะเป็นหลกัสําคญั
ในการแกไ้ขปัญหาตลอดจนส่งเสริมให้สังคม และบา้นเมืองเจริญกา้วหนา้ขึ#นต่อไปในกาลขา้งหนา้
อีกดว้ย 

การร่วมมือกนัระหว่าง ๓ สถาบนัอนัประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยั
รังสิต และสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ในครั# งนี# จึงถือเป็นโครงการริเริ)มและยา่งกา้วอนัสําคญั
ของการพฒันางานวจิยั และการแลกเปลี)ยนองคค์วามรู้ระหวา่งกนัของหน่วยงานวชิาการ 

ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผมขอส่งความ
ปรารถนาดีมายงัผูบ้ริหาร เจา้หน้าที)ของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและผูที้)มีส่วนเกี)ยวขอ้งทุกท่าน ขอให้ความดีงามทั#งปวงที)เกิดขึ#น ในห้วงระยะเวลาของการ
ประชุมครั# งนี#  เป็นกลัยาณคุณที)ทรงพลงั น้อมนาํให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการกระทาํที)จะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบา้นเมือง กบัขอใหมี้ความเจริญปลอดภยัทุกเมื)อ 
 
 
 

พลเอก 
 

(วฒิุนนัท ์ ลีลายทุธ) 
17 ตุลาคม 2556 
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หนา้  ช 

สารจาก 
นายสพุจน์  โล่หว์ชัรินทร ์

นายกสมาคมวิศวกรที0ปรึกษาแห่งประเทศไทย 
 

พื#นความรู้ด้านวิชาการมีความสําคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ซึ) งงานวิจัยจะสนับสนุน
การศึกษาในเชิงลึกเฉพาะเรื) อง  งานวิจยัที)มีเป้าหมายเพื)อการพฒันาสามารถสร้างผลผลิตที)เป็น
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ได ้ ประเทศที)พฒันาแลว้อาศยังานวิจยัเชิงพฒันาเป็นพื#นฐานในการ
สร้างสรรค์เทคโนโลยีที)ทันสมัย ซึ) งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศและสังคมโลก
โดยรวม การจดัสรรงบประมาณเพื)องานวิจยัเชิงพฒันาของประเทศที)พฒันาแลว้มีสัดส่วนที)สูงกว่า
ประเทศที)กาํลงัพฒันามาก หมายถึงการใหค้วามสาํคญัต่องานวจิยัที)แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 

กา รนํา เส นอผ ล ง านวิจัยระ ดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษ าใ นก ารป ระชุ ม วิชาก า รข อง วิท ย า ลัย
วศิวกรรมศาสตร์ ร่วมกบับณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิตครั# งนี#  จะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัต่อ
สังคมและต่อผูมี้ส่วนเกี)ยวขอ้งถือเป็นโอกาสให้ขอ้คิดเห็นที)อาจจะไดมุ้มมองที)แตกต่างออกไป จะ
ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนงานวจิยัในเชิงสร้างสรรคม์ากยิ)งขึ#นที)อาจจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

สมาคมวศิวกรที)ปรึกษาแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รตวัแทนของนิติบุคคลที)ประกอบวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมในเชิงธุรกิจที)ปรึกษา เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในการพฒันา
ประเทศโดยยดึตามมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานระดบัสากล ขา้พเจา้มีความยินดีที)ไดมี้ส่วนใน
การประชุมดา้นวชิาการเพื)อนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาครั# งนี#  และคาดหวงัวา่ผลพวงจาก
การประชุมจะมีการต่อยอดนาํไปสู่การพฒันาประเทศในโอกาสต่อไป 
 
 

 
(นายสุพจน์  โล่ห์วชัรินทร์) 

17 ตุลาคม 2556 
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หนา้  ซ 

กาํหนดการ 
การประชุมวชิาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

และ 

การประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
วนัพฤหัสบดีที, 17 ตุลาคม 2556  

ณ ห้อง Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวทิยาลัยรังสิต 

----------------------------------------- 
 
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 
09:00 – 09:10 น. กล่าวรายงาน โดย คณบดีวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:10 – 09:30 น. กล่าวตอ้นรับ และเปิดการประชุม 

โดย อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:30 – 09:40 น. พิธีมอบรางวลัวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระดีเด่น ประจาํปีการศึกษา 2555 

โดย อธิการบดี  มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:40 – 09:50 น. ชมวดีีทศันค์รบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:50 – 10:50 น. บรรยายพิเศษ เรื)อง “นวตักรรมทางเทคโนโลยเีพื)อการพฒันาชาติ”  

โดย พนัเอก ดร.เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ 
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

10:50 – 11:00 น. พิธีเปิดการนาํเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
 และแสดงผลงานของวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
11:00 – 12:00 น. การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย/โปสเตอร์ 
 การเยี)ยมชมการนาํเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 

12:00 – 13:00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 15:00 น. การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย/โปสเตอร์ 
 การเยี)ยมชมการนาํเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
15:00 – 15:15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15:15 – 16:30 น. การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย/โปสเตอร์ 
 การเยี)ยมชมการนาํเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
16:30 – 16.45 น.  พิธีมอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงาน และปิดการประชุม 
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หนา้  ญ 

 

ผู้นําเสนอบทความแบบบรรยาย 
 

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์และ 

การประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัพฤหัสบดีที, 17 ตุลาคม 2556   ณ อาคาร Digital Multimedia Complex 

 
 
 

ห้อง 15-301       

กลุ่ม วศิวกรรมศาสตร์ 1     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 EG0010 
การศึกษาศกัยภาพตวัเก็บรังสีอาทิตยท์าํงานร่วมกบัชุดอีโคโน
ไมเซอร์เพื)ออุ่นนํ# าเขา้สู่หมอ้ไอนํ#า 

วสนัต ์สินสุวรรณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

11.15 - 11.30 EG0015 
อิทธิพลของอตัราการไหลเขา้และขนาดช่องทางออกดา้นล่างต่อ
ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลนขนาด 125 มิลลิเมตร 

นพรัตน์ อรสิน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

11.30 - 11.45 EN0096 
การสงัเคราะห์ระบบเครือข่ายเครื)องปฏิกรณ์และระบบเครื)อง
ปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบัโดยใชร้ะเบียบวธีิความ
แตกต่างเชิงววิฒัน ์

ธิรดา เงินรัตน ์
จุฬาลงกร์มหาวทิยาลยั 

11.45 - 12.00 EN0108 
สภาวะที)เหมาะสมที)สุดสาํหรับการเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั#น
เดียวของสารกลุ่มทิโอเลตบนพื#นผิวทองแดง 

สุพตัรา เฮากระโทก 
จุฬาลงกร์มหาวทิยาลยั 
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หนา้  ฎ 

ห้อง 15-301 

กลุ่ม วศิวกรรมศาสตร์ 2     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 EN0120 
การวดัการกระจุกตวัของการขึ#นลงของเครื)องบินในท่าอากาศยาน
นานาชาติภูมิภาคอาเซียน 

ณฏัฐพ์งษ ์จนัทชโลบล 
มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

13.15 - 13.30 EN0101 
จลนพลศาสตร์ของการบาํบดัสีรีแอกทีฟโดยถงัปฏิกิริยาฟิลม์
ชีวภาพแบบไร้อากาศและเติมอากาศ 

นภาจรี แสงสิงห์ 
จุฬาลงกร์มหาวทิยาลยั 

13.30 - 13.45 E001 
การประยกุตใ์ชเ้ครื)องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดในการลดของเสีย
กรณีศึกษา:ชิ#นส่วนยานยนต ์

ผศ.ดร.ธนวรรณ อศัว
ไพบูลย ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 E002 
การกาํหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส์โดยใช้
เทคนิค MOST: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

ดร.พิษณุ มนสัปิติ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 E003 
กรณีศึกษาเรื)องมอเตอร์ใชพ้ลงังานไดฟ้รีจากชิ#นแม่เหลก็ (Case 
Study on Free-Energy Magnet Motor) 

รศ.ดร.โอภาส จุฑาเทพ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 E004 

การใชท้ฤษฎี Castigliano หาผลเฉลยที)แทจ้ริงของการเสียรูปใน
ชิ#นส่วนที)มีขนาดพื#นที)หนา้ตดัไม่คงที) (An Extension of 
Castigliano’s Theorem to Finding Exact Solution of Deformation 
of Parts with Vary Cross Sections) 

อ.ต่อศกัดิ_  อุทยัไขฟ้า 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 E005 
การกาํจดัสีของนํ# าทิ#งจากโรงงานฟอกยอ้ม (Color Removal of 
Effluent Dyeing Industry) 

ดร.เกรียงศกัดิ_  อุดมสิน
โรจน ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 E006 
THAILAND GREAT FLOOD 2011 : LOOKING BACK AND 
LOOKING FORWARD 

Assoc.Prof.Dr.Seree 
Supratid 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 E007 
การออกแบบและการประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ# า
กดัเซาะวกิฤตแบบประหยดัสาํหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณ
อ่าวไทยตอนบน 

ผศ.ดร.วนิยั อวยพร
ประเสริฐ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.15 - 15.30 E008 
การออกแบบเบื#องตน้ของระบบการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลงังาน
เเสงอาทิตย ์โดยใชเ้ซลลเ์เสงอาทิตยข์นาด 10 เมกกะวตัต ์

ภูมินทร์ ขวญัมุณี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.30 - 15.45 E009 
สายอากาศแบบทิศทางเดียวสาํหรับการเชื)อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายระหวา่งอาคาร 

ดร.ไพศาล งามจรรยา
ภรณ์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

หนา้  ฏ 

ห้อง 15-302       

กลุ่ม วศิวกรรมโลจีสติกส์     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 LG0146 
การวเิคราะห์ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ โดยระบบตน้ทุนฐาน
กิจกรรมกรณีศึกษา บริษทัใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

ทราย ติ#งสมชยัศิลป์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11.15 - 11.30 LG0147 
การเพิ)มประสิทธิภาพในการจดัซื#ออุปกรณ์เครื)องจกัรจากประเทศ
อินเดีย กรณีศึกษา บริษทั ABC จาํกดั 

วรัญญา มีชนะ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11.30 - 11.45 LG0156 
กลยทุธ์การลดตน้ทุนการขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทั
ตวัแทนขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

สนัติสุข โฆษิตอาภานนัท ์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11.45 - 12.00 LG0157 
กระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ระดบัชาติ: 
กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการส่งออกสินคา้เกษตรในประเทศไทย 

ชุติมาพร หมอนใหญ่ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

กลุ่ม พยาบาลศาสตร์     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 NS0001 
ผลของการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจต่อระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยโรคหวัใจที)
ไดรั้บการตรวจคลื)นเสียงสะทอ้นความถี)สูงผา่นหลอดอาหาร 

กลุถิรา ชินวฒันา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 NS0002 
ประสิทธิผลของแนวปฏิบติัการพยาบาลที)สร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษต์่อการ
เลื)อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 

นพตัธร พฤกษาอนนัตกาล 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 NS0003 
ความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั#นเรื#อรังที)แผนก
ผูป่้วยนอก 

ศิริรัชต ์มีสติ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 NS0004 
ความสามารถในการดูแลตนเองและการกลบัมารักษาซํ# าของผูป่้วย 
NON–STEMI ที)ไดรั้บการดูแลโดยใชแ้นวปฏิบติั1 

สินีนาฏ ฐิตยานุวฒัน ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 NS0005 
ปัจจยัที)มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นโรค
ความดนัโลหิตสูงในโรงพยาบาลชุมชน 

สิริกานต ์พน้ภยัพาล 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 NS0006 
ผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืต่อความดนัโลหิตอตัราการเตน้ของหวัใจและ
อตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ)มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

นวรัตน์ พระเทพ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 NS0007 
สถานการณ์การดูแลผูที้)ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ สถาบนั
โรคทรวงอก 

ศิริจนัทร์ แกว้สียา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 NS0008 
ผลของโปรแกรมการบริหารปอด ต่อปริมาณของเหลวในช่องเยื)อหุม้
ปอด และความพึงพอใจของผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกระบบปิด 

ณฏัฐฉ์ว ีออ๊กซู 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 NS0009 
ผลของการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ ต่อความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื)อการหยา่เครื)องช่วยหายใจ
และ ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล 

รังสิยา ไผเ่จริญ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

หนา้  ฐ 

ห้อง 15-303       

กลุ่ม คอมพวิเตอร์อาร์ต 1     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 CA0011 
การออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ เพื)อปลูกจิตสาํนึกต่อเยาวชน เรื)อง
จริยธรรมทางเพศ 

ชยันนท ์คูรูชิม่า 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 CA0021 การออกแบบแอนิเมชนัเรื)อง "วรีบุรุษ" 
กิตติพงษ ์แกว้ประเสริฐ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.30 - 11.45 CA0053 
โครงการออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ เพื)อต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อ
เด็กในครอบครัว 

คมกฤช มานนท ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.45 - 12.00 CA0059 
โครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื)อเชิญชวนเยาวชนใหส้นใจดนตรี
คลาสสิก 

พดัชา วรีะอนนัตวฒัน ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

กลุ่ม ศิลปะและการออกแบบ     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 AD0016 โครงการออกแบบโคมไฟที)ไดรั้บอิทธิพลมาจากบริบทของหนงัตะลุง 
บญัชา จุลุกลุ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 AD0017 
โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูมี้ความพิการทางการ
มองเห็น 

อนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 AD0020 
โครงการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์ครื)องเคลือบดินเผา
โดยการขึ#นรูปผา้ 

สุรชยั ไชยธวชัพทุธิพร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 AD0038 โครงการออกแบบเครื)องดนตรีสาํหรับผูไ้ม่มีพื#นฐานทางดนตรี 
ฐิตินนัท ์สวสัดิ_ กลุ ณ 
อยธุยา 

14.00 - 14.15 AD0046 
โครงการออกแบบทดลองเขียนบทกลอนโดยแสง เพื)อสร้างบทกวี
แห่งปรากฏการณ์ 

ฉตัรบดินทร์ ทพัโพชา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 AD0054 
โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมของมุสลิมเพื)อการออกแบบพื#นที)
ละหมาดที)สามารถเคลื)อนยา้ยได ้

จารุณี วจิิตรพงษ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 AD0056 
โครงการออกแบบเพื)อช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ)มีปัญหาระบบกระดูกและ
กลา้มเนื#อขอ้มือ 

เอมหทยั มยักลู 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 AD0057 
การออกแบบบรรจุภณัฑที์)กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัรู้ถึง
ความสาํคญัของการอ่านส่วนประกอบในผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

นิชา วศิรุตวาณิชย ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 AD0058 
ออกแบบเครื)องประดบัที)ไดก้าํลงัใจจาก "ผา้ห่อคาํภีร์" กลุ่มชาติพนัธ์ุ
มอญเพื)อส่งเสริมวฒันธรรมสร้างหตัถกรรมใหมใ่หชุ้มชน 

ทศพร เทียนศรี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.15 - 15.30 AD0062 
“เราเป็นซึ)งกนัและกนั” ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัวกบัของใช้
ประจาํวนั 

อจัฉรา นาคลดา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ฑ 

ห้อง 15-304       

กลุ่ม คอมพวิเตอร์อาร์ต 2     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 CA0060 
โครงการออกแบบภาพยนตร์สั#นเพื)อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความ
กตญั�ูกตเวที 

กานตสี์นี พิทกัษว์งษ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 CA0061 
โครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื)อรณรงคล์ดพฤติกรรมกา้วร้าว
จากการเสพติดเกม 

นงลกัษณ์ ตรีธนโชติ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.30 - 11.45 CA0106 
เรือนกาแล : แอนิเมชั)น 3 มิติ เพื)อเป็นสื)อการสอนของหลกัสูตร
แกนกลางขั#นพื#นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

สิริกานต ์มีธญัญากร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.45 - 12.00 CA0122 แนวทางการพฒันาสื)อแอนิเมชั)นเพื)อถ่ายทอดเรื)องราวที)ซบัซอ้น 
ตุลย ์ตุลยกิจจา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

          

กลุ่ม บริหารธุรกจิและวิศวกรรมการเงิน     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 BA0047 ปัจจยัที)มีผลกระทบต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
อญัรัตน์ เศวตประสาธน ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 BA0048 
กรณีศึกษารูปแบบการสื)อสารการตลาดแบบบูรณาการที)ใช้
ธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์

กญัญารัตน์ เลิสพิทกัษ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 BA0126 
การชอ้ปปิ# งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทศันคติสินคา้ประเภท
กายภาพและดิจิตอล 

ศิรินภา คุณภาพดีเลิศ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 FE0135 
วธีิผลต่างอนัตะกระชบัสาํหรับการประเมินราคาของออปชนั
แบบอเมริกนั 

นาวนิ เรืองธนานุรักษ ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14.00 - 14.15 FE0137 
การเปรียบเทียบระหวา่ง Mean-Variance และ Conditional VaR 
ในออพติไมเซชนั 

พรทิพย ์วเิศษศรีพงษ ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14.15 - 14.30 FE0138 ขอบเขตราคาใชสิ้ทธิที)เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนั 
ศลิษา หสัดิเสว ี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14.30 - 14.45 FE0140 
การประกนัหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง พลวตั ไม่แปรเปลี)ยน
ตามเวลาโดยการใชโ้ปรแกรมเชิงพนัธุกรรม 

สรณะ ริ#วพนักลุ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14.45 - 15.00 FE0141 เครื)องมือวเิคราะห์กลยทุธ์การลงทุนใน SET50 Index Options 
สาธิต ชยัววิฒัน์ตระกลู 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15.00 - 15.15 FE0143 
การศึกษาผลการดาํเนินงานและจดัอนัดบักองทุน จากการลงทุนในกอง 
ทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ในประเทศไทย 

สุรดา คุณาธิปเมธสิริ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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หนา้  ฒ 

ห้อง 15-305       

กลุ่ม วศิวกรรมการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 FE0134 
การส่งผา่นความผนัผวนระหวา่งตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
ประเทศอาเซียน6 

จิระวฒิุ ตั#งต่อกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

11.15 - 11.30 FE0144 การเปรียบเทียบการจดัพอร์ตการลงทุนแบบ GOP and MVP 
อรรจภากร อาํนาจผกู 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

11.30 - 11.45 IT0158 

การศึกษาระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั)นคง
ปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหาร
จดัการความเสี)ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสารของ
บริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

พรสิริ วรรณวโิรจน์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.45 - 12.00 IT0159 
แนวทางการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที)เหมาะสมสาํหรับ
หน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ 

นฤมิตร ใจมั)น 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

          

กลุ่ม นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์      

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 LW0012 
มาตรการเกี)ยวกบัประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ทกัษพร คุณวงศ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 LW0027 
มาตรการทางกฎหมายเกี)ยวกบัการขดัแห่งผลประโยชนข์อง
เจา้หนา้ที)รัฐในกรณีศึกษาสญัญาสมัปทานของรัฐ 

ศิระคุปต ์ขนาน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 LW0068 
มาตรการทางกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีไดรั้บความ
เสียหายจากความชาํรุดบกพร่องภายหลงัการซ่อมรถยนตเ์อา
ประกนัภยั 

วรุตม ์รสมณี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 LW0084 ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ทิฐินนัท ์สุ่มสุนทร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 LW0111 
กลไกทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

จกัรพงศ ์ลิ#มสุวรรณ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 PE0112 
สาเหตุการตกเป็นเหยื)อการข่มขืนกระทาํชาํเราในเด็ก ศึกษา
เฉพาะในเขตพื#นที)รับผิดชอบ สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดี
เยาวชนและครอบครัว 5 

สุรชยั วรเนติโพธิ_  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 PE0123 
ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารสงักดั สถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 

จิณณรัตน์ สาํรวมจิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ณ 

ห้อง 15-401       

กลุ่ม ผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 1     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 SO0026 คุณลกัษณะและเสน่ห์ผูน้าํของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อู่ทอง 
อาบวัรัตน์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 SO0031 
การวเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของ องัเกลา แมร์เคิล นายก
รัฐมนตริเยอรมนี 

โสมสุดา ตองอ่อน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.30 - 11.45 SO0034 
ความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ย ูศึกษาช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมน
ตริสาธารณรรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959 - 1990) 

วธีิ ศุภเวช 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.45 - 12.00 SO0035 การวเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน 
เกวลิน สุวรรณปัญญา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

กลุ่ม ผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 2     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 SO0032 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร กรณีศึกษา : บริษทั วทิยุ
การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

พีระ ศรีพิทกัษ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 SO0033 การศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานกบัรูปแบบผูน้าํของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที)ปฏิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคล

พงศพ์นัธ์ กลํ)ากล่อมจิตร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 SO0039 คุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํของนายกรัฐมนตรีไทย นวรัตน์ วงษอ์รุณ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 SO0040 บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย ถาวรีย ์ใหญ่นํ# า 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 SO0042 ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ)นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั อาํเภอบาง
แพ จ.ราชบุรี 

อุรุพงษ ์ยงัภู่ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 SO0044 คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารของ
พนกังานบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดั

ณฎัฐชยั เศวตโชติธนพงษ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 SO0045 คุณลกัษณะผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากร ของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา
สาํนกังานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

คุณากร ปันทะนะ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 SO0072 ความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ 
นาวาอากาศโท สุทธิพงศ ์วงษ์
สวสัดิ_  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
15.00 - 15.15 SO0073 ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ เรืออากาศเอก อาํนาจ สุด

สอน 

15.15 - 15.30 SO0133 
สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจ
กองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

อนุชา ดอกพิกลุ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ด 

ห้อง 15-402       

กลุ่ม นิเทศศาสตร์ 1     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 CM0013 
รูปแบบการสื)อสาร การพฒันาความสมัพนัธ์ และการแสดงอตั
ลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรฟตุบอล Liverpool ใน
กรุงเทพมหานคร 

ธาวติ แสวงดี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 CM0014 
นวตักรรมการสื)อสารเพื)อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์
ทีว ี

ธนาพล โตอุตชนม ์
มหาวทิยาลยัเกริก 

11.30 - 11.45 CM0022 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ)งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั 
กรณีศึกษา : กลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหลี 

วนิสัตา วเิศษสิงห์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

          

กลุ่ม ผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 3     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 SO0029 หลกัการเลี#ยงดูของพอ่แม่เพื)อใหลู้กเป็นผูน้าํ 
ปวชิ อุดมรัตนชยักลุ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 SO0041 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ# าแขง็ : กรณีศึกษา บริษทั 
ป๊อฟอายนํ# าแขง็หลอดจาํกดั 

ศุภกร จงนภาศิริกรู 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 SO0063 
การศึกษาภาวะผูน้าํแบบเปลี)ยนสภาพในยคุอาเซียนตามทศันะของ
ครูโรง เรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษา ในเขตพื#นที)การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

เครือมาศ ชาญโลหะการ
กิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 SO0080 จงัหวดัธรรมภิบาลปลอดการทุจริต 
ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 SO0081 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์)ประสบ
ความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร 

ประวทิย ์สายจนัทร์หอม 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 SO0082 
การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 
ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี ในการนาํสถานศึกษาสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 5 ประการของปีเตอร์ เซ็งเก ้

ปัณณรัตน์ ป้องประภา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 SO0083 
การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงั
มโนทศัน”์ ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 6 
โรงเรียนเจริญวชิช ์จงัหวดักระบี): กรณีศึกษา 

เจษฎาวฒิุ พวัพนัสวสัดิ_  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 SO0095 
การบริหารจดัการอาหารกลางวนันกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั
ของโรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก 

ศศิวมิล เหมืองทอง 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ต 

ห้อง 15-403       

กลุ่ม นิเทศศาสตร์ 2     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 CM0023 
การใชภ้าพสตัวเ์ลี#ยงเพื)อสื)อความหมายเกี)ยวกบัคุณลกัษณะของ
สินคา้ในงานภาพยนตร์โฆษณา 

ปิยนนัท ์นุตะลยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 CM0024 การสื)อสารผา่นภาพใบหนา้ของงานโฆษณาในนิตยสารผูห้ญิง 
พรทิพย ์สองเมือง 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

11.30 - 11.45 CM0085 
การเปิดรับการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในขอ้มูลข่าวสาร
ของกลุ่มผูชื้)นชอบ "5 สิงห์จุฑาเทพ" จากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑา
เทพ ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 

นดัดา กาญจนานนท ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

กลุ่ม ศึกษาศาสตร์ 1     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 ED0086 
The Effect of 5E Instructional Model on the Eight Grade Students 
Achievement in Science on Chemical Communication 

Ugyen Namgay 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 ED0087 
The Effectiveness of the Use of 4MAT Instruction Model in 
Chemistry on Acide, Bassed, and Salts of the Tenth Grade 

Prem Kumar Ghalley 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 ED0090 การประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 
อารีย ์อาดาํ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 ED0092 
การจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วชิาสามญัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปารว ีอารียะ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 ED0093 
Development of Mathematical Problem Solving Skills of the 
Fourth Grade Students Through Problem Solving Model 

Yeshi Demo 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 ED0094 
The Effect of Brain-Based Learning Approach on the Ninth Grade 
Students Achievement in Physics on Force. 

Yangzom 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 ED0099 
การศึกษาเชิงทดลองการเรียนรู้เชิงรุกโดยผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองเพื)อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปี

ปฏิวติั พทุธะศกัดิ_ เมธี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 ED0117 
การใชเ้กมในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั#น
มธัยมศึกษาปีที) 1 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

อภิรดา นิยมวทิยาพนั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 ED0118 
A STUDY TO DETERMINE STUDENTS READING 
COMPREHENSION VIA 

Chen Gao Yang 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15.15 - 15.30 ED0119 
การพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปี
ที) 2 โดยใชห้นงัสือภาพ โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา 

จินมณี เทพศิลป์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หนา้  ถ 

ห้อง 15-404       

กลุ่ม ผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 4     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 SO0098 การปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด 
นวพรรณ เผา่จนัทร์อินทร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

11.15 - 11.30 SO0104 
ผลกระทบราคายางพาราตกตํ)ากบัการเปลี)ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน 
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ฐาปนีย ์ชยัพฒัน์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

11.30 - 11.45 SO0113 ปัจจยัที)มีผลต่อการตดัสินใจซื#อรถอีโกค้าร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
คณิตภรณ์ ธีระตะโกกุล 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

กลุ่ม ศึกษาศาสตร์ 2     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 ED0019 
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)
การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

ระพีพร แกว้กระจ่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 ED0051 
การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชน ระดบัมธัยมศึกษา ในทศันะของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ปฎล มาลากุล ณ อยธุยา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 ED0052 
การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนตามโครงการ โรงเรียนดีศรีตาํบล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 

วริษฐา ทรงศกัดิ_ สุจริต 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 ED0100 
การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ศุทธมน หงษห์นึ) ง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 ED0107 
บทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเล็ก สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร เขต 3 

ชยัชาญ แดงสุวรรณ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 ED0109 
คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูป้กครองในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

สมหมาย แพงวาปี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 ED0110 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

วาสนา จนัตา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 ED0064 
การเตรียมความพร้อมเพื)อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

เกรียงไกร ดาํประภา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 ED0065 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายรุาชการ สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

ขนิษฐา แปงมูล 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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หนา้  ท 

ห้อง 15-405 

กลุ่ม การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกจิ     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

11.00 - 11.15 LG0139 การเพิ)มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 
สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11.15 - 11.30 BA0153 Social CRM กบัทิศทางการตลาดแนวใหม่ยคุ Business Online 
สนัติพฒัน์ อรุณธารี 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

11.30 - 11.45 BA0066 
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี)ยนแปลงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื)อสารก่อนและหลงัการไดรั้บในอนุญาต 3 จี บนคลื)นความถี) 2.1 กิ
กะเฮิร์ต โดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

ศศิธร กาญจนประเสริฐ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

กลุ่ม ศึกษาศาสตร์ 3     

เวลา 
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

(สถาบนัการศึกษา) 

13.00 - 13.15 ED0124 
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ_ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื)อง พลงังานแสงของ
นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ โดยวิธีใชสื้)อมลัติมีเดีย กบั การ
สอนปกติ 

สนั)น กิ)งภาร 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.15 - 13.30 ED0125 
การใชสื้)อการ์ตูนมลัติมีเดียเพื)อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั#น
ประถมศึกษาปีที) 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ธนาวฒิุ สุรพรรณ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.30 - 13.45 ED0127 
การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื)อง การแกอ้สมการระบบจาํนวน
จริงของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที) 4 โดยใชแ้บบฝึก โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรง
ทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

สุชาดา บริโภค 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

13.45 - 14.00 ED0128 
การพฒันาความเขา้ใจเรื)องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชั#น
มธัยมศึกษาปีที)5 ดว้ยการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 5E 

แทนรวี เล็บครุฑ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.00 - 14.15 ED0129 
การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน
ระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที) 1 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ภุมมริน ใหญ่เลิศ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.15 - 14.30 ED0130 
การใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากบริบทเพื)อพฒันา
ความสามารถในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท ์ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปี ที) 6
โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ลกัษมี จาํพานิชย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.30 - 14.45 ED0131 
การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว เพื)อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั#น
ประถมศึกษาปีที) 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองจงัหวดัปราจีนบุรี 

จิตติมา ปราณี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

14.45 - 15.00 ED0132 
การพฒันาทกัษะการเขียนคาํที)มีตวัสะกดมาตราแม่กด ของนกัเรียนชั#น ประถมศึกษาปี
ที) 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนตวัสะกดมาตราแม่กด 

จนัทร์เพญ็ ไผส่มบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

15.00 - 15.15 ED0148 
A STUDY TO DETERMINE STUDENTS READING COMPREHENSION Ability 
in DZONGKHA of the Tenth Grade Students Through Recipocal Teachnig Method 

Yeshey Nidup 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

15.15 - 15.30 ED0151 
ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื#องตน้เกี)ยวกบัจาํนวนจริงของนกัเรียนชั#น
มธัยมศึกษาปีที) 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี 

ปรียานุช สุรพรรณ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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หนา้  ธ 

กาํหนดการนําเสนอบทความแบบโปสเตอร์ 
การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

และการประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 มหาวทิยาลยัรังสิต 
วนัพฤหัสบดีที, 17 ตุลาคม 2556   ณ อาคาร Digital Multimedia Complex 

เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ศิลปะและการออกแบบ     
หมายเลข 

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

สถาบัน 

AD0036 โครงการออกแบบเชิงทดลองครัวเคลื)อนที)ในพื#นที)สาธารณะ 
จารุตม ์จนัทร์ประภานนท ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

AC0037 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื)องมืออุปกรณ์ที)สามารถเคลื)อนที)ได ้
ธชายทุธ ปั# นทอง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

AC0055 โครงการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ)ง 
ประภาสิริ คร้ามสมอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

        

ศึกษาศาสตร์     
หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

สถาบัน 

ED0067 
การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาที)ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

สมลกัษณ์ ศรีรัตน์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0070 
การพฒันาสื)อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุค๊ร่วมกนัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด 
เรื)องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั#นประถมศึกษาปีที) 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต 

สายชล ปัญญามี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0071 
การพฒันาสื)อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุค๊ร่วมกนัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด 
เรื)องพทุธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียนชั#น
ประถมศึกษาปีที) 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

อจัฉรานี อจัฉริยศิลป์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0074 
ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สงักดั
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

เกียรติศกัดิ_  ไชยเสริฐ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0075 
การศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน สงักดั
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ณนัทน์ชญา บาริศรี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0078 
การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั#นอนุบาลปีที) 1 โดยใชชุ้ด
สื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ 

จิราพร ใจศิริ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0079 
การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนชั#นอนุบาลปีที) 2 โดยใชชุ้ดสื)อประสม
เพื)อการเรียนรู้ 

ศุภวรรณ บุญเจริญ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0088 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 3 ที)จดัการเรียนรู้โดยใช้
แบบผงัความคิด 

พฒันะ แสงทอง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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หนา้  น 

ED0089 
การพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื)อเสิรมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาล
ศึกษาปีที) 2 ตามแนวทฤษฎีแห่งปัญญาและพฒันาการรับรู้ 

บานชื)น พุม่ชะเอม 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0091 
การพฒันาทกัษะพื#นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที) 2 โดยใช ้ประกอบ
อาหาร 

ทาํเนียบ เพียงตา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0102 
ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชสื้)อประสมเรื)อง Tourist attractions around our 
school กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั#นมธัยมศึกษาปีที) 5 โรงเรียนสตรีวดั
ระฆงั 

ศุภวรรณ เทวกุล 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0103 
การพฒันาสื)อปฏิสมัพนัธ์ เรื)องความรู้พื#นฐานกีฬายโูด วิชายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

วิรัลพชัร วงศษ์า 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0105 
ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสงักดั
สาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ภรรัมภา บวัทิพวรรณ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0121 
การพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื)อง การบวกการลบ สาํหรับนกัเรียนชั#น
ประถมศึกษาปีที) 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ชุลีภรณ์ ดีเมือง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0149 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ชุตินนัท ์พว่งดี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED0150 
การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที)เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สาํหรับนกัเรียน
ระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที) 6 

ธชันนัท ์ศตสุข 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

        

ผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง   
 

หมายเลข

บทความ 
ชื,อบทความ 

ผู้นําเสนอบทความ 

สถาบัน 

SO0049 คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
วิรินทร์ ทรัพยแ์ต่ง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0050 บทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที)ยวเชิงนิเวศ ในอาํเภอสวนผึ#ง จงัหวดัราชบุรี 
อธิโรจน์ ชิณโชติวรสิทธิ_  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0069 
การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานสายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ไพศาล แกว้วิลา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0077 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในทศันะ
ของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ไพสิทธิ_  แกว้วิลา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0114 
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของพนกังานที)มีต่อวารสาร “นํ#า” ของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาํนกังานใหญ่ 

กุญชลิกา ภาระพนัธ์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0115 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ธนพร เผดิมเกื#อกูลพงศ ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0116 
แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการจดัการลดนํ#าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาออ้มนอ้ย สามพราน สมุทรสาคร 

เสาวลกัษณ์ ฐิติวิริยะกุล 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO0025 
การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษา หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 
วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

เกสรา สุขสวา่ง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

  



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

หนา้  บ 

สารบัญ 
 
สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต ก 
สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ข 
สารจากคณบดีวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ค 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต ง 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จ 
สารจากผูบ้ญัชาการสถาบนัป้องกนัประเทศ ฉ 
สารจากนายกสมาคมวศิวกรที)ปรึกษาแห่งประเทศไทย ช 
กาํหนดการ การประชุมวชิาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ และการประชุม ซ 
 เสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556  
กาํหนดการนาํเสนอแบบบรรยาย ฌ 
ผูน้าํเสนอบทความแบบบรรยาย ญ 
ผูน้าํเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ธ 
สารบญั ป 

โปสเตอร์สิ,งประดิษฐ์และผลงานวจิัยของนักศึกษาและอาจารย์ 1 

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 การใช ้E85 เป็นเชื#อเพลิงรถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ 2 

ผศ.ต้องจติร สุทธิศรีปก 
 การศึกษาการยอ่ยสลายนํ# ามนัหล่อลื)นเครื)องยนตด์ว้ยเชื#อเพลิงจุลินทรีย ์ 3 

นางสาวณาตยา มุขศรี    นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์  และ  อาจารย์มนภร กี#ประเสริฐทรัพย์ 
 การศึกษาประสิทธิภาพการลดความขุ่นของนํ# าดว้ยการกรองทราย 4 

นางสาวแอนจริา เจริญวงศ์ 
 กงัหนับาํบดันํ# าเสียพลงังานแสงอาทิตย ์ 5 

นายคมเคยีว รูปคม    นายพูนสุข ทรัพย์ผ้าพบั  และ  นายกมัปนาท ลี#วฒันา 
 การจดัทาํแผนการบาํรุงรักษาเครื)องจกัร (กรณีศึกษา : โรงอบขา้วเปลือก) 6 

นางสาวชนาพร แป้นทอง    นายนฤพฒัน์ อํ,าสํารี    อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์  และ               

ดร.พษิณุ มนัสปิต ิ
 วสัดุพอลิเมอร์คอมโพสิทยอ่ยสลายไดจ้ากพอลิโอลิฟินและผกัตบชวา 8 

นางสาวพรประภา สุดประเสริฐ    นางสาวคทัลยิา วามะลูน  และ  ผศ.พชัรี คาํธิตา 
 การสกดันํ# ามนัหอมระเหยจากใบยคูาลิปตสั 9 

ผศ.ดร.ศิริกลุ จนัทร์สว่าง  และ  ศิริพร นุชเฟื, อง 
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หนา้  ป 

 Capsule Production from Chitosan 10 
Asst.Prof.Dr.Sirikul Chunsawang 

 Optimal setup of Infrared Carpet Drier 11 
Sirirat Wongprakornkul  and  Asst.Prof.Dr.Sirikul Chunsawang 

 เซลลแ์สงอาทิตยส์กดัจากกระเจี�ยบ 12 
รศ.ดร.วรรณวมิล อารยะปราณ ี

 การแยกสงักะสีไอออนโดยการแทนที)ดว้ยโลหะ 13 
ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์  และ  นฤพล เตชะพูนผล 

 การกาํจดั Cu+ โดยวธีิไฟฟ้าเคมี 14 
ผศ.กนกพร อนันต์ชื,นสุข    ทรงพล แซ่เจว  และ  วศิน กนัพพิธิ 

 Extraction of β-carotene from Crude Palm Oil 15 
Sataporn Komhom 

 TURBOJET ENGINE 16 
C. Tuntipivat,   P. Muongtonglrang,  and  s.Kaewchai 

 Solar Sterling Engine 17 
ณัฐพงศ์ นาคทุ่งเตา    กฤตภาส อนิทรโชติ    โมฮัมหมัดอามีน กระจ่างลขิิต  และ                     

สุวฒัน์ พพิธิวณิชธรรม 
 การออกแบบ และจดัสร้างหอ้งอบไมพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ 18 

ดร.วรรณี เอกศิลป์  และ ผศ.ดร.ศิริกลุ จนัทร์สว่าง 
 Parabolic Dish Solar Cooker 19 

ดร.วรรณี เอกศิลป์ 
 การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของบา้นพกัอาศยัแบบทาวเฮาส์ 20 

ดร.วรรณี เอกศิลป์  และ นางสาวจารุวรรณ ขนัตณิรงค์ 
แบบจาํลองทางกายภาพและแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื)อทาํนายประสิทธิภาพของ 21 
เขื)อนสลายกาํลงัคลื)นตามแนวหาดโคลนบา้นขนุสมุทรจีน 

วนิัย อวยพรประเสริฐ    พะยอม รัตนมณี    ปราโมทย์ โศจศุิภร  และ  ธนวฒัน์ จารุพงษ์สกลุ 
 ความเร็วลาํนํ# ากดัเซาะวกิฤตสาํหรับดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน 22 

วนิัย อวยพรประเสริฐ    สุวฒัน์ พพิธิวณิชธรรม  และ  ณัฐมนต์ กมัปนานนท์ 
 อุปกรณ์ช่วยตรวจไฟรั)ว 23 

อาจารย์สกลุ หิรัญเดช 
 นวตักรรมการเรียนการสอน Milling & Turning Simulator 24 

อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์ 
 นวตักรรมการเรียนการสอน การใชค้อมพิวเตอร์บริหารจดัการระบบซ่อมบาํรุง 25 

อาจารย์พรรคพงษ์ แก่นณรงค์ 
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หนา้  ผ 

บทความวจิัย กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 27 
 E001 การประยกุตใ์ชเ้ครื)องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดในการลดของเสีย : กรณีศึกษา 28 
  โรงงานชิ#นส่วนยานยนต ์

ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์ 
 E002 การกาํหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมอีเลก็ทรอนิกส์โดยใชเ้ทคนิค MOST : 37 
  กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

พษิณุ มนัสปิติ    พรรคพงษ์ แก่นณรงค์    พมิพ์อมุา เมธากาญจนา  และ 

อิสรา ใหญ่หลวง 
 E003 กรณีศึกษาเรื)องมอเตอร์ใชพ้ลงังานไดฟ้รีจากชิ#นแม่เหลก็ 45 

รศ. ดร. โอภาส จฑุาเทพ 
 E004 การใชท้ฤษฎี Castigliano หาผลเฉลยที)แทจ้ริงของการเสียรูปในชิ#นส่วนที)มีขนาด 55 
  พื#นที)หนา้ตดัไม่คงที) 

ต่อศักดิW อุทยัไขฟ้า 
 E005 การกาํจดัสีของนํ# าทิ#งจากโรงงานฟอกยอ้ม 70 

ดร.เกรียงศักดิW อุดมสินโรจน์    น.ส.พวงผกา อินจงใจ  และ  น.ส.ลรินญา พลบรูณ์ 
 E006 THAILAND GREAT FLOOD 2011 : LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD 84 

Seree Supratid 
 E007 การออกแบบและการประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ# ากดัเซาะวกิฤต 92 
  แบบประหยดัสาํหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

วนิัย อวยพรประเสริฐ    สุวฒัน์ พพิธิวณิชธรรม    อังคณา พนัธ์หล่อ  และ 

ณัฐมนต์ กมัปนานนท์ 
 E008 การออกแบบเบื#องตน้ของระบบการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลงังานเเสงอาทิตย ์ 109 
  โดยใชเ้ซลลเ์เสงอาทิตยข์นาด 10 เมกกะวตัต ์

ภูมินทร์ ขวญัมณุี    สุพฒันา นิรัคฆนาภรณ์  และ  รัชชัย แสงอุดม 
 E009 สายอากาศแบบทิศทางเดียวสาํหรับการเชื)อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายระหวา่งอาคาร 117 

ไพศาล งามจรรยาภรณ์ 
 EN0096 การสงัเคราะห์ระบบเครือข่ายเครื)องปฏิกรณ์และระบบเครื)องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร- 127 
  การป้อนกลบัโดยใชร้ะเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ 

ธิรดา เงินรัตน์ 
 EN0101 จลนพลศาสตร์ของการบาํบดัสีรีแอกทีฟโดยถงัปฏิกิริยาฟิลม์ชีวภาพแบบไร้อากาศและ 138 
  เติมอากาศ 

นภาจรี แสงสิงห์  และ  ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน 
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หนา้  ฝ 

 EN0108 สภาวะที)เหมาะสมที)สุดสาํหรับการเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั#นเดียวของสารกลุ่ม 146 
  ทิโอเลตบนพื#นผิวทองแดง 

สุพตัรา เฮากระโทก  และ  ผศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม 
 EN0120 การวดัการกระจุกตวัของจาํนวนเที)ยวบินที)ท่าอากาศยานนานาชาติภูมิภาคอาเซียน 156 

ณัฏฐ์พงษ์ จนัทชโลบล  และ  ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจนิดา 
 EG0010 การศึกษาศกัยภาพตวัเก็บรังสีอาทิตยท์าํงานร่วมกบัชุดอีโคโนไมเซอร์เพื)ออุ่นนํ# าเขา้สู่ 164 
  หมอ้ไอนํ# า 

วสันต์ สินสุวรรณ    รศ.ดร.ศิริชัย เทพา  และ  ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ 
 EG0015 อิทธิพลของอตัราการไสหลเขา้และขนาดช่องทางออกดา้นล่างต่อประสิทธิภาพการแยก 174 
  ของไฮโดรไซโคลนขนาด 125 มิลลิเมตร 

นพรัตน์ อรสิน    ดร .ธนิต สวสัดิWเสวี   และ  ดร.ประธาน วงศ์ศิริเวช 
 FE0134 การส่งผา่นความผนัผวนระหวา่งตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน 6 182 

จริะวุฒิ ตั#งต่อกจิ 
 FE0135 วธีิผลต่างอนัตะกระชบัสาํหรับการประเมินราคาของออปชนัแบบอเมริกนั 189 

นาวนิ เรืองธนานุรักษ์  และ  ผศ.ดร.สมพร ปั,นโภชา 

 FE0137 การเปรียบเทียบระหวา่ง Mean-Variance และ Conditional VaR ในออพติไมเซชนั 196 
พรทพิย์ วเิศษศรีพงษ์  และ  ผศ.ดร.สมพร ปั,นโภชา 

 FE0138 ขอบเขตราคาใชสิ้ทธิที)เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนั 206 
ศลษิา หัสดเิสว ี และ  ผศ.ดร.สมพร ปั,นโภชา 

 FE0140 การประกนัหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง พลวตั ไม่แปรเปลี)ยนตามเวลาโดยการใช ้ 213 
โปรแกรมเชิงพนัธุกรรม 

สรณะ ริ#วพนักลุ  และ  ดร.บํารุง พ่วงเกดิ 

 FE0141 เครื)องมือวเิคราะห์กลยทุธ์การลงทุนใน SET50 Index Options 222 
สาธิต ชัยววิฒัน์ตระกลู  และ  ดร.บํารุง พ่วงเกดิ 

 FE0143 การศึกษาผลการดาํเนินงานและจดัอนัดบักองทุน จากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ 232 
ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ในประเทศไทย 

สุรดา คณุาธิปเมธสิริ  และ  ลลติา หงษ์รัตนวงศ์ 

 FE0144 การเปรียบเทียบการจดัพอร์ตการลงทุนแบบ GROWTH OPTIMAL PORTFOLIO 243 
AND MEAN VARIANCE PORTFOLO 

อรรจภากร อํานาจผกู  และ  ดร.ณัฐวุฒิ เจนวทิยาโรจน์ 

 CM0013 รูปแบบการสื)อสาร การพฒันาความสมัพนัธ์ และการแสดงลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบั 252 
  สโมสรฟตุบอลลิเวอร์พลูในกรุงเทพมหานคร 

ธาวติ แสวงด ี และ  ดร.ดวงทพิย์ เจริญรุกข์เผื,อนโชต ิ
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 CM0014 นวตักรรมการสื)อสารเพื)อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนนที์วสู่ีความเป็นสากล 260 
  ธนาพล โตอุตชนม์    รศ.ดร.สมควร กวยีะ  และ  ดร.สุทติิ ขัตติยะ 

 CM0022 ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ)งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั กรณีศึกษา: 270 
  กลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหลี 

วนิัสตา วเิศษสิงห์  และ  ผศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 

CM0023 การใชภ้าพสตัวเ์ลี#ยงเพื)อสื)อความหมายเกี)ยวกบัคุณลกัษณะของสินคา้ในงานภาพยนตร์ 281 
  โฆษณา 

ปิยานันท์ นุตะลยั  และ  กฤษณ์ ทองเลศิ 
 CM0024 การสื)อสารผา่นภาพใบหนา้ของงานโฆษณาเครื)องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง 289 

พรทพิย์ สองเมือง  และ  กฤษณ์ ทองเลศิ 
 CM0085 การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจในขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้)นชอบ 296 
  “5 สิงห์จุฑาเทพ” จากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 

นัดดา กาญจนานนท์  และ  ดร  .ดวงทพิย์ เจริญรุกข์เผื,อนโชติ   
 

บทความวจิัย กลุ่มสาขาวิชาบริหารและการจัดการ 307 
 BA0047 ปัจจยัที)มีผลกระทบต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย ์ 308 
  แห่งประเทศไทย 

อัญรัตน์ เศวตประสาธน์  และ  ดร.ธีระ เตชะมณีสถติย์ 
 BA0048 กรณีศึกษารูปแบบของการสื)อสารการตลาดแบบบูรณาการที)ใชใ้นธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์ 318 

กญัญารัตน์ เลศิพทิกัษ์   และ  ดร. ธีระ เตชะมณีสถติย์ 
 BA0066 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี)ยนแปลงของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและ 328 

การสื)อสาร ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื)นความถี) 2.1 กิกะเฮิร์ต โดย 
ใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ  และ  ดร.กติติพนัธ์ คงสวสัดิWเกยีรติ 
 BA0126 การช๊อปปิ# งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทศันคติสินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอล 336 

ศิรินภา คณุภาพดเีลศิ  และ  ดร.ธีระ เตชะมณีสถติย์ 

 BA0153 Social CRM กบัทศิทางการตลาดแนวใหม่ยุค Business Online 346 
มธุรส ทองอํ,า  และ  ดร.สันติพฒัน์ อรุณธารี 

 LG0139 การเพิ)มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัผูข้ายคอมพิวเตอร์ 355 
สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์  และ  วชัรว ีจนัทรประกายกลุ 

 LG0146 การวเิคราะห์ตน้ทุนการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ โดยระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา 364 
บริษทัใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

ทราย ติ#งสมชัยศิลป์  และ  กาญจนา กาญจนสุนทร 
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 LG0147 การเพิ)มประสิทธิภาพในการจดัซื#ออุปกรณ์เครื)องจกัรจากประเทศอินเดีย กรณีศึกษา 376 
  บริษทั ABC จาํกดั 

วรัญญา มีชนะ  และ  รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ 
 LG0156 กลยทุธ์การลดตน้ทุนการขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ 388 

ระหวา่งประเทศของประเทศไทย 
สันติสุข โฆษติอาภานันท์    ดร.นันท ิสุทธิการนฤนัย  และ  รศ.ดร.วนัชัย รัตนวงษ์ 

 LG0157 กระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ระดบัชาติ: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรม 397 
การส่งออกสินคา้เกษตรในประเทศไทย 

ชุติมาพร หมอนใหญ่    ดร.นันท ิสุทธิการนฤนัย  และ  ร.ศ.ดร.วนัชัย รัตนวงษ์ 

 IT0158 การศึกษาระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั)นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน 408 
ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี)ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 
ของบริษทั ว ีจี ไอ   โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

พรสิริ วรรณวโิรจน์  และ  ผศ.ดร.วศิณ ชูประยรู 
 IT0159 แนวทางการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที)เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ 417 

นฤมิตร ใจมั,น  และ  ผศ.ดร.วศิณ ชูประยรู 
 

บทความวจิัย    กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 425 
 ED0019 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษา 426 

ประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 
ระพพีร แก้วกระจ่าง    ร.ศ.ประทุม แป้นสุวรรณ  และ  ดร.นพวรรณ เชาว์ดาํรงสกลุ 

 ED0051 การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบั 435 
มธัยมศึกษาในความคิดเห็นของครูสงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษานนทบุรี เขต 2 

ปฎล มาลากลุ ณ อยธุยา  และ  รศ.ดร.บุญเลศิ ส่องสว่าง 
 ED0052 การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล สงักดัสาํนกังาน 443 

เขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
วริษฐา ทรงศักดิWสุจริต    รศ.ดร.บุญเลศิ ส่องสว่าง  และ  ผศ.ดร.ประยงค์ เนาวบุตร 

 ED0064 การเตรียมความพร้อมเพื)อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั 448 
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

เกรียงไกร ดาํประภา  และ  รศ.ดร.บุญเลศิ ส่องสว่าง 
 ED0065 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ในการเตรียมความพร้อม 458 

ขนิษฐา แปงมูล  และ  ร.ศ.ดร.บุญเลศิ ส่องสว่าง 

 ED0067 การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาที)ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนระดบั 464 
มธัยมศึกษา โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

สมลกัษณ์ ศรีรัตน์  และ  ศรีสมร พุ่มสะอาด 
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 ED0070 การพฒันาสื)อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั 473 
ความคิด เรื)องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั#นประถมศึกษาปีที) 2 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

สายชล ปัญญามี   และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

 ED0071 การพฒันาสื)อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊ค ร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั 482 
ความคิด เรื)อง พทุธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
นกัเรียนชั#นประถม ศึกษาปีที) 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

อัจฉราณี อัจฉริยศิลป์  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
 ED0074 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ 491 

โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

เกยีรติศักดิW ไชยเสริฐ    ทพิวรรณ จนัทรสถติย์  และ  ปรีชา บุญคมรัตน์ 
 ED0075 การศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 501 

ในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ณันทน์ชญา บาริศรี    รศ.ทพิวรรณ จนัทรสถติย์  และ  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 

 ED0078 การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั#นอนุบาลปีที) 1 510 
โดยใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ 

จริาพร ใจศิริ  และ  ผศ.ดร.สมชนก ภู่อําไพ 
 ED0079 การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชั#นอนุบาลปีที) 2 โดยใช ้ 523 

ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ 
ศุภวรรณ บุญเจริญ  และ  ผศ.ดร.สมชนก ภูอําไพ 

 ED0086 EFFECTS OF 5E LEARNING CYCLE MODEL ON THE EIGHTH GRADE 530 
STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND CHEMICAL 

COMMUNICATION ABILITY, BHUTAN 

Ugyen Namgay  and  Dr.Manit Boonprasert 
 ED0087 EFFECTS OF INSTRUCTION USING THE 4MAT SYSTEM ON CHEMISTRY 536 

ACADEMIC ACHIEVEMENT AND REASONING ABILITY OF THE TENTH 

GRADE STUDENTS, BHUTAN 

Prem Kumar Ghalley  and  Dr.Manit Boonprasert 
 ED0088 การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 3 ที)จดัการ 544 

เรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
นายพฒันะ แสงทอง  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

 ED0089 การพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื)อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง 554 
นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที) 2 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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หนา้  ม 

บานชื,น พุ่มชะเอม  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
ED0090 การประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 561 

อารีย์ อาดาํ    ดร.มานิต บุญประเสริฐ  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
ED0091 การพฒันาทกัษะพื#นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที) 2 โรงเรียน 570 

มหาวรีานุวตัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชกิ้จกรรมประกอบอาหาร 

นางทาํเนียบ เพยีงตา  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
ED0092 การจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วชิาสามญั 581 

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปารว ีอารียะ    ดร.มานิต บุญประเสริฐ  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

ED0093 EFFECTS OF INSTRUCTION USING POLYA’S PROBLEM-SOLVING MODEL 590 
ON MATHEMATICAL ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ANALYZING 
ABILITY OF THE FOURTH GRADE STUDENTS, BHUTAN 

Yeshi Dema  and  Dr.Manit Boonprasert 
ED0094 EFFECTS OF BRAIN-BASED LEARNING ON PHYSICS ACADEMIC 597 

ACHIEVEMENT AND LEARNING ATMOSPHERE OF THE NINTH 
GRADE STUDENTS, BHUTAN 

Yangzom  and  Dr.Manit Boonprasert 
ED0099 การเรียนรู้เชิงรุกที)สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื)อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์นกัเรียนชั#น 604 

ประถมศึกษาปีที) 6 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี สาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 3 

ปฏิวตัิ พุทธะศักดิWเมธี  และ  ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ 
ED0100 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสงักดั 613 

สาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ศุทธมน หงส์หนึ,ง  และ  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 

ED0102 การจดัการเรียนรู้เพื)อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชสื้)อประสมเรื)อง Tourist 623 
attractions around our school ชั#นมธัยมศึกษาปีที) 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

ศุภวรรณ เทวกลุ  และ  ผศ.ดร.สมชนก ภู่อําไพ 

ED0103 การพฒันาสื)อปฏิสมัพนัธ์ เรื)องความรู้พื#นฐานกีฬายโูด วชิายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ 632 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

วรัิลพชัร วงศ์ษา    ดร.มานิตบุญประเสริฐ  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
ED0105 ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน 640 

สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ภรรัมภา บัวทพิวรรณ  และ  รศ.ทพิวรรณ จนัทร์สถติย์ 
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ED0107 บทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบั 649 
ประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ชัยชาญ แดงสุวรรณ  และ  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 
ED0109 คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูป้กครองในสถาน 658 

ศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

สมหมาย แพงวาปี  และ  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 
ED0110 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ตามความคิดเห็น 668 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

วาสนา จนัตา  และ  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ 
ED0117 การใชเ้กมในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที) 1 โรงเรียน 678 

มธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 
อภิรดา นิยมวทิยาพนั    ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี  และ  ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ 

ED0118 A STUDY TO DETERMINE STUDENTS READING COMPREHENSION VIA 686 
THE USE OF MOVIES IN THE CLASSROOM 

Chen Gao Yang  and Asso.Prof.Dr.Ruja Pholsward 
ED0119 การพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใชห้นงัสือภาพของนกัเรียนระดบัชั#นอนุบาล 694 

ศึกษาปีที) 2โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 2 

จนิมณี เทพศิลป์  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

ED0121 การพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื)อง การบวกการลบโดยใชรู้ปแบบ 699 
การแกปั้ญหาของโพลยา่ สาํหรับนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง              
อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ชุลภีรณ์ ดเีมือง  และ  ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
ED0124 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ_ ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื)อง พลงังานแสงของนกัเรียน 705 

ชั#นประถมศึกษาปีที) 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ โดยวธีิใชสื้)อมลัติมีเดีย กบั การสอนปกติ 

สนั,น กิ,งภาร    ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
ED0125 ประสิทธิผลของการใชสื้)อการ์ตูนมลัติมีเดียเพื)อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษสาํหรับ 713 

นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ธนาวุฒิ สุรพรรณ  และ  ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ 
ED0127 การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื)อง การแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง 720 

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที) 4 โดยใชแ้บบฝึก โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

สุชาดา บริโภค    ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
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ED0128 การพฒันาความเขา้ใจเรื)องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั#น 727 
มธัยมศึกษาปีที) 5 ดว้ยการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 5E 

แทนรว ีเลบ็ครุฑ    ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
ED0129 การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของ 735 

นกัเรียนระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที) 1 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ภุมมริน ใหญ่เลศิ    ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
ED0130 การใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากบริบท เพื)อพฒันาความสามารถ 743 

ในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท ์ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที) 6 โรงเรียนมธัยม 
วดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

นางสาวลกัษมี จาํพานิชย์  และ  ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ 
ED0131 การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว เพื)อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั#น 750 

ประถมศึกษาปีที) 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

จติติมา ปราณี    ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
ED0132 การพฒันาทกัษะการเขียนคาํที)มีตวัสะกดมาตราแม่กด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 758 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนตวัสะกดมาตราแม่กดของนกัเรียนชั#น ประถมศึกษาปีที) 2            
โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี 

จนัทร์เพญ็ ไผ่สมบูรณ์    ดร. วนิดา พลอยสังวาลย์  และ  ดร.มณีเพญ็ อภบิาลศรี 
ED0148 A STUDY OF READING COMPREHENSION ABILITY IN DZONGKHA OF THE 764 

TENTH GRADE STUDENTS THROUGH RECIPROCAL TEACHING METHOD 

Yeshey Nidup  and  Dr.Manit Boonprasert 
ED0149 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร 769 

สถานศึกษา สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ชุตินันท์ พ่วงด ี
ED0150 การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยที)เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสาํหรับ 778 

นกัเรียนระดบัชั#นมธัยมศึกษาปีที) 6 

ธัชนันท์ ศตสุข  และ  รศ.ดร.รุจา ผลสวสัดิW 
ED0151 ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื#องตน้เกี)ยวกบัจาํนวนจริง ของนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา 785 

ปีที) 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จ. ปราจีนบุรี 

ปรียานุช สุรพรรณ  และ  ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ 

บทความวจิัย    กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 795 
SO0025 การติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม 796 

ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.เกสรา สุขสว่าง 
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SO0026 คุณลกัษณะและเสน่ห์ผูน้าํของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 804 

นาวาอากาศเอก (พเิศษ) อู่ทอง อาบัวรัตน์    ดร.ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ  และ 

ดร.เกสรา สุขสว่าง 
SO0029 หลกัการเลี#ยงดูของพอ่แม่เพื)อใหลู้กเป็นผูน้าํ 810 

ปวชิ อุดมรัตนชัยกลุ  และ  ผศ.ดร.มานวภิา อินทรทตั 
SO0031 การวเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิลนายกรัฐมนตรี 817 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โสมสุดา ตองอ่อน  และ  ชาญชัย จวิจนิดา 

SO0032 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร กรณีศึกษา : บริษทั วทิยกุารบินแห่ง 825 

ประเทศไทย จํากดั 

พรีะ ศรีพทิกัษ์  และ  ชาญชัย จวิจนิดา 
SO0033 การศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานกบัรูปแบบผูน้าํของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 833 

ที)ปฏิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย 
นายพงศ์พนัธ์ กลํ,ากล่อมจติร  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 

SO0034 ความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ย ู: ศึกษาช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ 842 

สิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) 
วธีิ ศุภเวช  และ  ชาญชัย จวิจนิดา 

SO0035 การวเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน 848 

เกวลนิ สุวรรณปัญญา  และ  ชาญชัย จวิจนิดา 

 SO0039 คุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํของนายกรัฐมนตรีไทย 855 

นวรัตน์ วงษ์อรุณ  และ  ดร.ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ 
SO0040 บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย 863 

ถาวรีย์ ใหญ่นํ#า  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 
SO0041 คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ# าแขง็ : กรณีศึกษา บริษทั ป๊อบอายนํ# าแขง็ 871 

หลอด จาํกดั 
ศุภกร จงนภาศิริกรู  และ  เกสรา สุขสว่าง 

SO0042 ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ)นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั อาํเภอบา้นแพ จงัหวดัราชบุรี 878 

อุรุพงษ์ ยงัภู่  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 

SO0044 คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ซีพี ออลล์ 885 

จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ 

ณัฎฐชัย เศวตโชติธนพงษ์  และ  ดร.เกสรา  สุขสว่าง 

SO0045 คุณลกัษณะผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขาสาํนกังานใหญ ่ 893 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

คณุากร ปันทะนะ  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 
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SO0049 คุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 901 

วริิณญ์ ทรัพย์แต่ง  และ  เกสรา สุขสว่าง 
SO0050 บทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที)ยวเชิงนิเวศ ในอาํเภอสวนผึ#ง จงัหวดัราชบุรี 904 

อธิโรจน์ ชิณโชติวรสิทธิW  และ  เกสรา สุขสว่าง 
SO0063 การศึกษาภาวะผูน้าํแบบเปลี)ยนสภาพในยคุอาเซียนตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน 910 

ระดบัมธัยมศึกษา ในเขตพื#นที)การศึกษา ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 

เครือมาศ ชาญโลหะการกจิ    รศ.ดร.บุญเลศิ ส่องสว่าง  และ 

รศ.วศิิษฐ์ศักดิW แป้นสัมฤทธิW 
SO0069 การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานสายปฏิบติัการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 917 

จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ไพศาล แก้ววลิา  และ  เกสรา สุขสว่าง 
SO0072 ความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ 922 

นาวาอากาศโท สุทธิพงศ์ วงษ์สวสัดิW  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 
SO0073 ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ 931 

เรืออากาศเอกอํานาจ สุดสอน  และ  ดร.เกสรา สุขสว่าง 
SO0077 การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 938 

ในทศันะของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ไพสิทธิW แก้ววลิา  และ  เกสรา สุขสว่าง 
SO0080 จงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต 943 

ดร.ศรัณย์ ธิตลิกัษณ์ 

SO0081 คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์)ประสบความสาํเร็จใน 953 
กรุงเทพมหานคร 

ประวทิย์ สายจนัทร์หอม 
SO0082 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา 963 

จงัหวดัปทุมธานี ในการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 
5 ประการ ของปีเตอร์ เซ็งเก ้

ปัณณรัตน์ ป้องประภา  และ  ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ 
SO0083 การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ในการ 973 

จดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที) 6 โรงเรียนเจริญวชิช ์จงัหวดักระบี) 

เจษฎาวุฒิ พวัพนัสวสัดิW  และ  ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ 
SO0095 การบริหารจดัการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน 986 

เลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 

ศศิวมิล เหมืองทอง  และ  พลเรือตรี ดร.วโิรจน์ พมิานมาศสุริยา 
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SO0098 การปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด 993 
นวพรรณ เผ่าจนัทร์อินทร์  และ  พลเรือตรี ดร.วโิรจน์ พมิานมาศสุริยา 

SO0104 ผลกระทบราคายางพาราตกตํ)ากบัการเปลี)ยนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน อาํเภอไชยา 1001 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ฐาปนีย์ ชัยพฒัน์  และ  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
SO0113 ปัจจยัที)มีผลต่อการตดัสินใจซื#อรถอีโกค้าร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1011 

คณิตภรณ์ ธีระตะโกกลุ  และ  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
SO0114 พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของพนกังานที)มีต่อวารสาร “นํ# า” ของ 1017 

การประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ ่
กญุชลกิา ภาระพนั 

SO0115 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนในระดบั 1027 
มธัยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ธนพร เผดมิเกื#อกลูพงศ์  และ  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
SO0116 แรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการจดัการลดนํ# าสูญเสียของการประปา 1039 

ส่วนภูมิภาคสาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร 

เสาวลกัษณ์ ฐิติวริิยะกลุ  และ  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
SO0133 สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ 1046 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
อนุชา ดอกพกิลุ  และ  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 

LW0012 มาตรการเกี)ยวกบัประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1056 

ทกัษพร คณุวงศ์  และ  นาวาเอกหญิง ดร .ศิรภา จาํปาทอง  

LW0027 มาตรการทางกฎหมายเกี)ยวกบัการขดัแห่งผลประโยชนข์องเจา้หนา้ที)รัฐในกรณีศึกษา 1064 

สัญญาสมัปทานของรัฐ 

ศิระคปุต์ ขนาน  และ  ดร .สุรพล ศรีวทิยา  

LW0068 มาตรการทางกฎหมายการคุม้ครองผูบ้ริโภคกรณีไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุด 1073 
บกพร่องภายหลงัการซ่อมรถยนตเ์อาประกนัภยั 

วรุตม์ รสมณี  และ  ดร.สุรพล ศรีวทิยา 
LW0084 ปัญหาทางกฎหมายในการจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 1079 

ทฐิินันท์ สุ่มสุนทร 
LW0111 กลไกทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 1085 

พทุธศกัราช 2550 
จกัรพงศ์ ลิ#มสุวรรณ  และ  ดร .สุรพล ศรีวทิยา  
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PE0112 สาเหตุการตกเป็นเหยื)อการข่มขืนกระทาํชาํเราในเด็ก  ศึกษาเฉพาะในเขตพื#นที)รับผดิชอบ 1092 
สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5 

สุรชัย วรเนติโพธิW  และ  ดร .สัญญพงษ์ ลิ,มประเสริฐ  

PE0123 ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารสงักดั สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 1098 
กองบญัชาการกองทพัไทย 

สิบเอกหญิง จณิณรัตน์ สํารวมจติ  และ  ดร .ภัทรียา สุมะโน  
 

บทความวจิัย    กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1109 
NS0001 ผลของการใหข้อ้มูลก่อนการตรวจต่อระดบัความวติกกงัวลของผูป่้วยโรคหวัใจที)ไดรั้บ 1110 

การตรวจคลื)นเสียงสะทอ้นความถี)สูงผา่นหลอดอาหาร 

กลุถริา ชินวฒันา    ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม  และ  ดร.สุภางค์พมิพ์ รัตตสัมพนัธ์ 
NS0002 ประสิทธิผลของแนวปฏิบติัการพยาบาลที)สร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษต์่อการเลื)อนหลุด 1120 

ของท่อช่วยหายใจในผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 

นพตัธร พฤกษาอนันตกาล    ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม  และ 
ดร.นํ#าอ้อย ภักดวีงศ์ 

NS0003 ความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั#นเรื#อรังที)แผนกผูป่้วยนอก 1131 
ศิริรัชต์ มีสติ    ดร.วารินทร์ บนิโฮเซ็น  และ  ดร.นํ#าอ้อย ภักดวีงศ์ 

NS0004 ความสามารถในการดูแลตนเองและการกลบัมารักษาซํ# าของผูป่้วย Non–STEMI ที) 1141 
ไดรั้บการดูแลโดยใชแ้นวปฏิบติั 

สินีนาฏ ฐิตยานุวฒัน์     ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม  และ  ดร.นํ#าอ้อย ภักดวีงศ์ 
NS0005 ปัจจยัที)มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 1151 

ในโรงพยาบาลชุมชน 
สิริกานต์ พ้นภัยพาล    ดร.นํ#าอ้อย ภักดวีงศ์  และ  ดร.วารินทร์ บนิโฮเซ็น 

NS0006 ผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืต่อความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจและ 1162 
อตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ)มีความดนัโลหิตสูงชนิดไมท่ราบสาเหต ุ

นวรัตน์ พระเทพ    ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม  และ  ดร.สุภางค์พมิพ์ รัตตสัมพนัธ์ 
NS0007 สถานการณ์การดูแลผูที้)ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก 1171 

ศิริจนัทร์ แก้วสียา    ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น  และ  ดร.นํ#าอ้อย ภักดวีงศ์ 
NS0008 ผลของโปรแกรมการบริหารปอด ต่อปริมาณของเหลวในช่องเยื)อหุม้ปอดและความ 1186 

พึงพอใจของผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกระบบปิด 
ณัฎฐ์ฉว ีอ๊อกซู    ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม  และ  ดร. สุภางค์พมิพ์ รัตตสัมพนัธ์ 

NS0009 ผลของการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ ต่อความรู้ ความสามารถในการ 1196 
ปฏิบติัการพยาบาลเพื)อการหยา่เครื)องช่วยหายใจและ ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล 

รังสิยา ไผ่เจริญ    ดร.สุภางค์พมิพ์ รัตตสัมพนัธ์  และ  ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม 
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บทความวจิัย    กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม    วจิิตรศิลป์    และประยุกต์ศิลป์ 1209 
AD0016 โครงการออกแบบโคมไฟที,ได้รับอทิธิพลมาจากบริบทของหนังตะลุง 1210 

บัญชา จลุุกลุ    รศ.สุวทิย์ รัตนานนัท์  และ  เพิ,มศักดิW สุวรรณทตั 
AD0017 โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูพิ้การทางการมองเห็น 1218 

อนุพงศ์ สุทธะลกัษณ์    ดร.เพิ,มศักดิW สุวรรณทตั  และ  รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์ 
AD0020 โครงการออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์ครื)องเคลือบดินเผาโดยการขึ#นรูปผา้ 1227 

ดว้ยเทคนิคการใชค้วามร้อนแป้งมนัเพื)อการนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบ 
ของใชใ้นชีวติประจาํวนั 

สุรชัย ไชยธวชัพุทธิพร  และ  รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์ 
AD0036 โครงการออกแบบเชิงทดลองครัวเคลื)อนที)ในพื#นที)สาธารณะ 1236 

จารุตม์ จนัทร์ประภานนท์    David Marc Schafer  และ  รศ.ไพจติร อิ,งศิริวฒัน์ 
AD0037 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื)องมืออุปกรณ์ที)สามารถเคลื)อนที)ได ้ 1244 

ธชายธุ ปั#นทอง    DAVID MARC SCHAFER  และ  รศ.ไพจติร อิ,งศิริวฒัน์ 
AD0038 การออกแบบเครื)องดนตรีสาํหรับผูที้)ไม่มีพื#นฐานทางดนตรี 1255 

ThitinunSwasdikula Na Ayudhaya    Assoc. Prof. David Fisher  and 
Assoc. Prof. Suwit Rattananun 

AD0046 โครงการออกแบบทดลองเขียนบทกลอนดว้ยแสง เพื)อสร้างบทกวแีห่งปรากฏการณ์ 1261 
ฉัตรบดนิทร์ ทพัโพชา    David Marc Schafer  เล่น  รศ.ไพจติร อิ,งศิริวฒัน์ 

AD0054 โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมของมุสลิมเพื)อการออกแบบพื#นที)ละหมาดที)สามารถ 1272 
เคลื)อนยา้ยได ้

จารุณี วจิติรพงษ์    อ.เพิ,มศักดิW สุวรรณทตั  และ  รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์ 
AD0055 โครงการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ)ง 1281 

ประภาสิริ คร้ามสมอ    อรพรรณ สาระสาสิน  และ  รศ.ไพจติร อิ,งศิริวฒัน์ 
AD0056 โครงการออกแบบอุปกรณ์เพื)อช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ)มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื#อขอ้มือ 1290 

เอมหทยั มัยกลู    รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์  และ  ธีรนพ หวงัศิลปคณุ 
AD0057 การออกแบบบรรจุภณัฑที์)กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัของการอ่าน 1300 

ส่วนประกอบในผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
นิชา วศิรุตวาณิชย์    อ.ธีรนพ หวงัศิลปคณุ  และ  รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์ 

AD0058 ออกแบบเครื)องประดบัที)ไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ผา้ห่อคมัภีร์” กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญเพื)อ 1309 
ส่งเสริมวฒันธรรมสร้างหตัถกรรมใหม่ใหชุ้มชน 
ทศพร เทยีนศรี    อ.ธีรนพ หวงัศิลปคณุ  และ  รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์ 

AD0062 “เราเป็นซึ)งกนัและกนั” ความสมัพนัธ์ในครอบครัวกบัของใชป้ระจาํวนัโครงการวจิยั 1317 
เชิงทดลองการออกแบบชุดชงชา เพื)อเพิ)มความสมัพนัธ์ครอบครัว 

อัจฉรา นาคลดา    รศ.ไพจติร อิ,งศิริวฒัน์   และ  อ.อรพรรณ Marc Schafer 
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CA0011 การออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ เพื)อปลูกจิตสาํนึกต่อเยาวชน เรื)อง จริยธรรมทางเพศ 1327 
ชัยนนท์ ครููชิม่า    รศ.พศิประไพ สาระศาลนิ  และ  ผศ.ธรรมศักดิW เอื#อรักสกลุ 

CA0021 โครงการออกแบบแอนิเมชนั เรื)อง “วรีบุรุษ” 1335 
กติติพงษ์ แก้วประเสริฐ 

CA0053 โครงการออกแบบแอนิเมชนั 3  มิติ เพื)อต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว 1342 
คมกฤช มานนท์  และ  ผศ.ดร.อวรุิทธ์ เจริญทรัพย์ 

CA0059 โครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื)อเชิญชวนเยาวชนใหส้นใจดนตรีคลาสสิก 1349 
พดัชา วรีะอนันตวฒัน์    ผศ.ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์  และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

CA0060 โครงการออกแบบภาพยนตร์สั#นเพื)อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวที 1357 
กานต์สินี พทิกัษ์วงษ์    ดร.ไพกานต์ รักษาสุทธิพนัธ์  และ 

อาจารย์ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
CA0061 โครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื)อรณรงคล์ดพฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม 1364 

นงลกัษณ์ ตรีธนโชติ    ผศ .ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ   และ  อ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
CA0106 เรือนกาแล : แอนิเมชั)น 3 มิติ เพื)อเป็นสื)อการสอนของหลกัสูตรแกนกลางขั#นพื#นฐาน 1372 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สิริกานต์ มีธัญญากร    ดร.อวรุิทธ์ เจริญทรัพย์  และ  อ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

CA0122 แนวทางการพฒันาสื)อแอนิเมชั)นเพื)อถ่ายทอดเรื)องราวที)ซบัซอ้น 1379 
ตุลย์ ตุลยกจิจา    ผศ.ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ  และ  อาจารย์นัฐวุฒ ิสีมันตร 

 
รายชื)อผูเ้ชี)ยวชาญประเมินผลบทความ 1390 
คาํสั)งมหาวทิยาลยัรังสิต เรื)อง แตง่ตั#งคณะกรรมการประชุมวชิาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยั 1393 
 วศิวกรรมศาสตร์ และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556 
กองบรรณาธิการ เอกสารประกอบการประชุม ฯ 1399 
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การประยุกต์ใช้เครื�องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดในการลดของเสีย 

: กรณีศึกษาโรงงานชิ'นส่วนยานยนต์ 

APPLYING QC 7 TOOLS FOR DEFECTIVE REDUCTION  

: A CASE STUDY OF AN AUTOMOTIVE PART FACTORY 
 

ผศ.ดร.ธนวรรณ อศัวไพบูลย ์1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์  เพื&อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น (Bearing 
Housing, HB) ซึ& งเป็นหนึ&งในชิ�นส่วนยานยนต ์โดยเริ&มจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์และหาสาเหตุของเสีย  
ดว้ยเทคนิคเครื&องมือควบคุมคุณภาพ  7 ชนิด การวิเคราะห์ทาํไม และทาํการปรับปรุง จากการศึกษาพบวา่เกิดของ
เสีย 65 ชิ�น จาก ปริมาณผลิตเฉลี&ยต่อเดือน 3,700 ชิ�น โดยลกัษณะของเสียที&มีปริมาณสูงสุด คือ ขอบชิ�นงานแตก
จาํนวน 26 ชิ�น คิดเป็น  40% ของปริมาณของเสียทั�งหมด เมื&อวเิคราะห์ปัญหาขอบชิ�นงานแตกพบวา่สาเหตุเกิดจาก
อุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานไม่แน่นในขณะทาํการกลึง จึงไดป้รับปรุงอุปกรณ์จบัยึด โดยการลดความหนาของฐานรอง
อุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานจาก 35 มม เป็น 33 มม เพื&อให้ฟันจบัของอุปกรณ์จบัยึดสามารถจบัชิ�นงานไดแ้นบผิวงาน 
และมั&นคงขึ�น ซึ&งสามารถลดของเสียจากขอบชิ�นงานแตกจากเดิม 26 ชิ�นเหลือเพียง 9 ชิ�น หรือลดลงร้อยละ 65.38 
รวมทั�งสามารถลดของเสียจากปัญหาอื&นลงดว้ย 
 
คาํสาํคญั : เครื&องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด  การวเิคราะห์ทาํไม  การลดของสีย  

 
ABSTRACT 

 

The objective of this research is to reduce defects of a bearing housing production line. The bearing 
housing is used as an automotive part. The study begins with data collecting and cause analyzing by using the 
QC 7 tools, Why-Why Analysis and then improving a working method corresponding to the causes. The study 
found that there were 65 pieces of defects out of 3,700 pieces monthly.  The highest number of defects was 26 
pieces or 40% of all defects those were cracked edges caused by an inappropriate clamping device during 
machining. Based on the discovered cause, the jig has then modified by reducing the thickness of  its base from 
35 mm to be 33 mm. This allows the clamps of jig to grip the workpiece firmly and tightly. The stable 
workpiece on the modified clamping device (jig) has helped to reduce the number of defects from 26 to 9 pieces. 
Also, the other types of defect were decreased. The remaining defects have to further be investigated for the 
cause. 

                                                 

1 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาวศิวกรรมเครื&องกล ยานยนต ์และอุตสาหการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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KEY WORD: QC 7 TOOLS, WHY- WHY ANALYSIS, DEFECTIVE REDUCTION 
 

1.บทนํา  
          ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยานยนต ์  มีการแข่งขนัสูง ทั�งในดา้นคุณภาพและราคา โดย
ตอ้งผลิตชิ�นส่วนใหมี้คุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยตน้ทุนที&ต ํ&า ดงันั�นกระบวนการผลิตจึง
จาํเป็นตอ้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โรงงานกรณีศึกษานี� เป็นโรงงานผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยานยนต ์ โดยรับ
ชิ�นงานหล่อมาทาํการกลึงใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามที&ลูกคา้กาํหนด ซึ&งสามารถแบ่งประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งันี�   Disc 
Brake (DB), Fly Wheel (FW), Bearing Housing (BH), Holder Clutch (HC) และ Case Front Axle (CFA)  จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประเภทผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการผลิต  จาํนวนของเสียที&เกิดขึ�น และเปอร์เซ็นตข์องเสียต่อปริมาณการผลิต
แต่ละประเภทโดยเฉลี&ยต่อเดือนตั�งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงกรกฎาคม 2553 พบวา่ เกิดของเสีย ในการกลึงตวัเรือนรองลื&น 
(Bearing Housing, BH) สูงสุด คือ 1.77 % ของปริมาณการผลิต ดงัแสดงในตารางที& 1 
 

ตารางที� 1: แสดงประเภทผลิตภณัฑ ์   ปริมาณการผลิต   จาํนวนของเสีย    และเปอร์เซ็นตข์องเสียต่อปริมาณการผลิต  
                    เฉลี&ยต่อเดือน  

ประเภทผลติภณัฑ์ ปริมาณการผลติ 

(ชิ'น/เดอืน) 

จาํนวนของเสีย 

(ชิ'น/เดอืน) 

ของเสีย  /ปริมาณการผลติ 

 (%) 

Disc  Brake  8,000 60 0.75 
Fly  Wheel 5,700 34 0.59 
Bearing Housing 3,700 65 1.77 
Holder  Clutch 4,000 56 1.40 
Case front axle 2,000 10 0.40 
Total 143,000 1,346 4.92 

 
 จากขอ้มูลในตารางที& 1 จึงไดท้าํการศึกษาโดยนาํเครื&องมือควบคุมคุณภาพทั�ง 7 ชนิด มาใชเ้พื&อเป็น
แนวทางในการลดของเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 

2. ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 
2.1  เครื�องมอืควบคุมคุณภาพทั'ง 7 ชนิด  
เครื&องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดเป็นเครื&องมือที&ใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นคุณภาพในการทาํงาน มีดงันี� คือ 

ฮีสโตแกรม แผนผงัเหตุและผล แผนภูมิพาเรโต แผน่ตรวจสอบ แผนผงัการกระจาย แผนภูมิควบคุม และกราฟ [1] 
โดยในที&นี�  ไดน้าํเครื&องมือควบคุมคุณภาพมาช่วยในการดาํเนินงานวจิยัดงันี�  [2] 
- แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)  คือ ใชใ้นการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูลที&ตอ้งการศึกษา โดยงานวจิยันี� ใช้

ในการเก็บขอ้มูลของเสียที&เกิดขึ�นในแต่ละประเภท  
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- แผนผงัเหตุและผล (Cause–Effect Diagram) แผนผงัเหตุและผล หรือแผนภูมิกา้งปลา ใชใ้นการคน้หา
สาเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการดอ้ยคุณภาพ โดยระดมความคิดใหไ้ดแ้นวความคิดมากที&สุด แลว้จึงนาํไป
วเิคราะห์ในขั�นต่อไปเพื&อการแกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตทีุ&ทาํใหเ้กิดปัญหานั�นๆ 

 
2.2 แผนภูมกิระบวนการผลติ  
วิจิตรและคณะ [3] ได้สรุปว่า แผนภูมิกระบวนการผลิตมีลกัษณะเป็นเครื&องหมายหรือแผ่นภาพ ซึ& ง

แยกแยะขั�นตอนของกระบวนการผลิตไวอ้ยา่งชดัเจน สะดวกในการอ่านและทาํความเขา้ใจในกระบวนการผลิต  
2.3 การวเิคราะห์ทาํไม  
เป็นกระบวนการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที&แทจ้ริงของปัญหาที&ทาํใหเ้กิดของเสียหรือความผิดพลาดที&

เกิดขึ�น โดยการตั�งคาํถาม ทาํไม, ทาํไม,ไปเรื&อยๆ จนพบสาเหตุของปัญหา ที&ทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดหรือของเสีย  [4] 
2.4 อุปกรณ์จบัยดึชิ'นงาน 

อุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน  เป็นเครื&องมือสาํหรับงานในอุตสาหกรรมซึ&งถูกนาํมาใชส้าํหรับการผลิตชิ�นงานที&
เที&ยงตรงเหมือนกนัทุกๆ ชิ�น  ความสมัพนัธ์และตาํแหน่งที&ถูกตอ้งระหวา่งอุปกรณ์จบัยดึกบัชิ�นงานจะตอ้งถูกรักษา
ใหค้งเดิมอยูต่ลอดเวลา  อุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานถูกออกแบบและสร้างขึ�นมาเพื&อทาํการจบัยึด  รองรับ  และกาํหนด
ตาํแหน่งชิ�นงานทุกๆ ชิ�น  เพื&อให้แน่ใจว่าในการเจาะรูหรือการตกแต่งดว้ยวิธีอื&นๆ จะไดต้รงตาํแหน่งเดิมหรือ
ขนาดตามรายละเอียดที&กาํหนดมาทุกประการ [5]  

 
3. วตัถุประสงค์การวจิยั 
 งานวจิยันี� มีวตัถุประสงค ์เพื&อศึกษาสาเหตุและปัญหาที&พบจากกระบวนการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น
และเพื&อเป็นแนวทางการลดของเสียชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น 
 
4. วธีิการวจิยั 

 4.1 ขั'นตอนการผลติชิ'นส่วนตวัเรือนรองลื�น 
ขั�นตอนการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&นเริ&มจากการนาํชิ�นส่วนหล่อมาทาํการกดัดา้นใน ดา้นนอก ฐาน

ชิ�นงาน ทําการเจาะรู ขัดชิ�นงาน และการตรวจสอบในแต่ละจุดตามที&กําหนด ซึ& งสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ

กระบวนการผลิตอยา่งสงัเขปไดด้งัรูปที& 1 
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รูปที� 1:  แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตอยา่งสงัเขปของชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น 
 
 4.2 การวเิคราะห์ปัญหาจากการผลติชิ'นส่วนตวัเรือนรองลื�น   

จากขอ้มูลในตารางที& 1 พบวา่ของเสียจากการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&นสูงสุด คือ 1.77 % ของปริมาณการ
ผลิต  จึงไดท้าํการเก็บขอ้มูลเพิ&มเติมถึงลกัษณะของเสีย  ปริมาณของเสีย  และเปอร์เซ็นต์ของเสียโดยเฉลี&ยต่อเดือน 
ตั�งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงกรกฎาคม 2553 ของชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&นดงัแสดงในตารางที& 2  ซึ& งแสดงให้เห็นว่า
ลกัษณะปัญหาขอบชิ�นงานแตกเป็นปัญหาที&มีค่าสูงสุดคือ 26 ชิ�น หรือคิดเป็น 40%  
 

ตารางที� 2 แสดงลกัษณะ ปริมาณ และเปอร์เซ็นตข์องเสียจากการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&นโดยเฉลี&ยต่อเดือน 

ลกัษณะของเสีย ปริมาณของเสีย (ชิ'น) เปอร์เซ็นต์ของเสีย 

เจาะเสีย 7 10.77 
เกลียวรูด 2 3.08 

ขอบชิ�นงานแตก 26 40.00 
Ø เลก็ 10 15.38 
Ø โต 10 15.38 

Ø สะทา้น 7 10.77 
เมด็มีดแตก 1 1.54 

ปาดบาง /เสีย 2 3.08 

รวม 65 100 
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 จากปัญหาขอบชิ�นงานแตกอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ จึงทาํการวเิคราะห์โดยใชแ้ผนผงัเหตุและผล มาช่วย
ในการจาํแนกกลุ่มของปัจจยัที&อาจเป็นสาเหตขุองปัญหา ดงัแสดงในรูปที&  2 ร่วมกบัการวเิคราะห์ทาํไมเพื&อนาํไปสู่
สาเหตุที&แทจ้ริงของปัญหาขอบชิ�นงานดงัแสดงในรูปที& 3  

 

รูปที� 2 แสดงแผนผงัเหตุและผลของปัญหาขอบชิ�นงานแตก 
 

 

รูปที� 3 แสดงการวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาขอบชิ�นงานแตกโดยใชก้ารวเิคราะห์ทาํไม 
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การวเิคราะห์ปัญหาดว้ยแผนผงัเหตุและผล ร่วมกบัการวเิคราะห์ทาํไมสามารถวเิคราะห์และจาํแนกสาเหตุ
ของปัญหา ซึ&งมีรายละเอียดดงันี�  

1.ผูป้ฏิบติังาน (Man) พบวา่ก่อนนาํชิ�นงานใส่ลงบนจิ�กพนกังานไดท้าํการเป่าเอาเศษเหลก็ออกทุกครั� ง และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีแสงสวา่งที&เพียงพอ 

2. วธีิการปฏิบติังาน (Method) พบวา่วธีิการใส่ชิ�นงานพนกังานไดใ้ส่ชิ�นงานไดต้รงตาํแหน่งเพราะบริเวณ
จิ�กมีจุดควบคุมตาํแหน่งที&ชดัเจน และก่อนการปฏิบติังานทุกครั� งพนกังานจะตอ้งอ่านคู่มือปฏิบติังาน     และก่อนที&
พนกังานจะเขา้ทาํงานทุกครั� งจะตอ้งผา่นการอบรมก่อน 

3.วตัถุดิบ (Material) พบวา่ลกัษณะของชิ�นงานหล่อที&เขา้สู่กระบวนการกลึงนั�นมีลกัษณะชิ�นงานที&ได้
มาตรฐานตรงตามขอ้กาํหนด  

4. เครื&องจกัร (Machine) พบวา่ลกัษณะการจบัชิ�นงาน คือ     ฟันจบัของอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานที&จบับริเวณ
ขอบชิ�นงานซึ&งมีพื�นที&ผิวสมัผสัของชิ�นงานกบัฟันจบันอ้ย เนื&องจากระยะของ Stopper ซึ&งเป็นฐานในการวาง
ชิ�นงานหนาเกินไปไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน 

จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาที&ทาํใหเ้กิดขอบชิ�นงานแตก คือ ส่วนของ
เครื&องจกัร (Machine) ซึ& งเกิดจากการออกแบบอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานที&ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน เนื&องจาก
ฟันจบัชิ�นงานใชพื้�นที&ในการจบัชิ�นงานสูงเพียง 6  มม.  

4.3 การเสนอแนวทางแก้ไข  
สาเหตุของปัญหาขอบชิ�นงานแตกคือฟันจบัของอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานที&จบับริเวณขอบชิ�นงาน มีพื�นที&

ผิวสมัผสัของชิ�นงานกบัฟันจบันอ้ย (ทาํใหจ้บัยดึชิ�นงานไม่แน่น และไม่มั&นคงพอในขณะที&ทาํการกลึง) ซึ&งเกิดจาก
การออกแบบอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานที&ทาํใหเ้กิดระยะของการจบับริเวณขอบชิ�นงานสั�นเกินกวา่ระยะฟันจบัของ
อุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน ดงันั�นจึงตอ้งปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน และเพื&อป้องกนัความผิดพลาดในการปรับปรุง
อุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานจึงตอ้งเก็บขอ้มูลรายละเอียดที&เกี&ยวขอ้งกบัตวัอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานดงันี�  
 1. ขอ้มูลเบื�องตน้ของชิ�นงาน : ชิ�นงานเป็นเหลก็หล่อมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นนอก 80 มม. และมีความสูง
ของขอบชิ�นงานหลงัจากการกลึง 9 มม. 

  2. ขอ้มูลทั&วไปของอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานหลงัปรับบปรุง : อุปกรณ์จบัยดึประกอบดว้ย 2 ส่วนคือส่วน 
ของมือจบัชิ�นงานซึ&งประกอบดว้ยฟันจบัชิ�นงานที&มีหนา้ที&จบัชิ�นงานเวลาทาํการกลึงชิ�นงานและแขนจบัที&ทาํหนา้ที&
ประคองชิ�นงานเพื&อให้ตรงกบัฟันจบั ดงัรูปที& 4  และ ส่วนของฐานรองอุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานดงัรูปที& 5  มีหนา้ที&
รองรับชิ�นงาน เพื&อปรับระดับชิ�นงานที&จะทําการกลึงให้เหมาะสมกับระยะการจับของมือจับ เมื&อนําทั� ง 2 
ส่วนประกอบกนัเป็นอุปกรณ์จบัยึดดงัแสดงในรูปที& 6 โดยอุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานนี� เป็นชนิดฟันจบัแบบฟันพร้อม 
ซึ&งประกอบดว้ยฟันจบั 4 ดา้น ใชพื้�นที&ในการจบัชิ�นงานสูง 8 มม. ระยะห่างจากอุปกรณ์จบัยดึ  1 มม.  
 3.ขอ้มูลทั&วไปของเครื&องจกัร: เครื&องจกัรที&ใชใ้นการกลึงเป็นเครื&องซีเอ็นซี (CNC Machine) การจบัยึด
ชิ�นงานเป็นระบบนิวแมติก ( Pneumatic)  มีแรงดนัลมเท่ากบั 1.5 Mpa  
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        รูปที� 4 แสดงส่วนของมือจบัชิ�นงาน                               รูปที� 5 แสดงฐานรองอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน 

                     

รูปที� 6 แสดงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน  

 รวมทั�งตอ้งทราบถึงขอ้กาํหนดในการปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานที&ตอ้งมีระยะเผื&อของมีดกลึง  1 มม. และ
สามารถจบัยดึชิ�นงาน ภายใตแ้รงดนั 1.5 Mpa โดยไม่ส่งผลต่อเครื&องจกัรในส่วนอื&น 
           การปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานโดยการเพิ&มระยะหรือความสูงของการจบัของฟันจบับริเวณขอบชิ�นงาน 
สามารถทาํไดโ้ดยการลดขนาดความหนาของฐานรองอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน เนื&องจากฐานรองอุปกรณ์จบัยดึ
ชิ�นงานเป็นอีกชิ�นส่วนหนึ&งที&กาํหนดระยะการจบัยดึของฟันจบักบัชิ�นงาน จากระยะความหนาเดิมของฐานรอง
อุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานคือระยะเท่ากบั 35 มม.  ความหนาของฐานรองอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานสามารถลดไดสู้งสุด
เพียง 2 มม.ที&ไม่ส่งผลต่อเครื&องจกัรในส่วนอื&นๆ จึงทาํการลดใหค้วามหนาของฐานรองอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน 
เท่ากบั 33 มม.เพื&อที&จะใหไ้ดร้ะยะการจบัที&เพิ&มอีก 2 มม.  ดงัแสดงดงัรูปที& 7  
 
 
 
 
 

 

 
 

ก่อน หลงั 
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รูปที� 7  แสดงระยะความหนาของฐานรองก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

4.4 การเปรียบเทยีบผลการปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ'นงาน 
 หลงัจากปรับปรุงอุปกรณ์จบัยึดชิ�นงานและนาํไปใชง้านการผลิตชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น ตั�งแต่ เดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน 2554 โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี&ยต่อเดือน  3,700  ชิ�น พร้อมทั�งไดท้าํการจดัเก็บขอ้มูล ลกัษณะและปริมาณ
ของเสียแ รวมถึงเปอร์เซ็นตข์องเสีย  ดงัแสดงในตารางที& 3 

ตารางที� 3  แสดงลกัษณะ ปริมาณ และเปอร์เซ็นตข์องเสียต่อเดือนจากการผลิตตวัเรือนรองลื&นหลงัการปรับปรุง 

ลกัษณะของเสีย ปริมาณของเสีย (ชิ'น) เปอร์เซ็นต์ของเสีย 

ขอบชิ�นงานแตก 9 23.68 
Ø เลก็ 9 23.68 
Ø โต 9 23.68 

เจาะเสีย 4 10.52 
Ø สะทา้น 4 10.52 

ปาดบาง /เสีย                           2 5.29 
เมด็มีดแตก 1 2.63 
เกลียวรูด 0 0 

รวม 38 100 

 พร้อมไดท้าํการเปรียบเทียบจาํนวนชิ�นงานที&ผลิต จาํนวนของเสียและเปอร์เซ็นตข์องเสีย จากปริมาณการ
ผลิต ทั�งก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน ดงัแสดงในตารางที& 4 
 

ตารางที� 4 เปรียบเทียบของเสียก่อนและหลงัการปรับปรุงอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงาน 

สถานะของอปุกรณ์ 
จาํนวนงานเสีย 

(ชิ'น) 

จาํนวนชิ'นงานที�ผลติ 

(ชิ'น) 

เปอร์เซ็นต์ของเสีย/

ปริมาณการผลติ  

ก่อนการปรับปรุง 26 3,700 0.702 

หลงัการปรับปรุง 9 3,700 0.243 
 
  และเมื&อพิจารณาในตารางที& 3 พบวา่จาํนวนของเสียจากปัญหาขอบชิ�นงานแตก เสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็ 
และโต มีจาํนวนเท่ากนัและสูงสุด คือ 9 ชิ�นจากของเสียทั�งหมด 38 ชิ�น ดงัแสดงเป็นกราฟในรูปที& 8 และได้
กลายเป็นปัญหาหลกัร่วมที&ควรนาํมาทาํการวจิยัต่อไป 
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รูปที� 8 แสดงกราฟแท่งปริมาณของเสียจากการผลิตตวัเรือนรองลื&นหลงัการปรับปรุง 

 
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 

งานวจิยันี� เป็นการลดของเสียชิ�นส่วนตวัเรือนรองลื&น จากปัญหาขอบชิ�นงานแตก ที&มีสาเหตุจากอุปกรณ์จบั
ยดึชิ�นงานมีพื�นที&การจบัชิ�นงานนอ้ยเกินกวา่ระยะฟันจบั  จึงไดป้รับปรุงอุปกรณ์จบัยดึโดยการลดความหนาของ
ฐานรองอุปกรณ์จบัยดึชิ�นงานเป็นระยะ 2 มม. เพื&อใหไ้ดร้ะยะการจบัเพิ&มขึ�น 2 มม.  ซึ&งส่งผลใหฟั้นจบัสามารถจบั
ชิ�นงานไดแ้นบกระชบัยิ&งขึ�น ซึ&งสามารถลดของเสียจากปัญหาขอบชิ�นงานแตกจาก 26 ชิ�นเป็น 9 ชิ�น จากปริมาณ
การผลิตเฉลี&ย 3,700 ชิ�น รวมทั�งช่วยลดของเสียจากปัญหาอื&น เช่น เจาะรูและเกลียวรูด ลงไดอี้ก 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การลดปริมาณของเสีย ตอ้งทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆที&ส่งผลต่อกระบวนการผลิตชิ�นงาน เพื&อสามารถเขา้ถึง

ปัญหาที&เกิดขึ�นอยา่งแทจ้ริง  ฉะนั�นจาํเป็นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ปัจจยัที&เกี&ยวขอ้งในกระบวนการผลิตในส่วนของ 
พนกังาน สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  เครื&องจกัร และวตัถุดิบ รวมทั�งควรคาํนึงถึงตน้ทุนที&สามารถลดลงไดแ้ละการ
นาํปัญหาร่วมคือปัญหาขอบชิ�นงานแตก เสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็ และโต มาพิจารณาเพื&อทาํการวจิยัต่อไป 
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การกาํหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมอเีลก็ทรอนิกส์โดยใช้เทคนิค MOST : 

กรณศึีกษาเชิงเปรียบเทยีบ 

STANDARD TIME ESTABLISHMENT IN ELECTRONIC INDUSTRY USING MOST: 

A COMPARATIVE CASE STUDY 

 

พษิณุ มนัสปิติ1 พรรคพงษ์ แก่นณรงค์1 พมิพ์อุมา เมธากาญจนา1   อสิรา ใหญ่หลวง1 

________________________________________ 

 

                                                           

1 ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกลและอุตสาหการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยันี�ทาํการประยกุตใ์ชก้ารหาเวลามาตรฐานแบบล่วงหนา้ (Predetermined Time Study, PTS) กบั
สายการผลิตแผงวงจรอีเลก็ทรอนิกส์ ชิ�นส่วนอีเลก็ทรอนิกส์จะถูกต่อเขา้กบัแผง (Printed Circuit Board, PCB) ทั�ง
หนา้และหลงั โดยดา้นหนา้ชิ�นส่วนซึ�งส่วนใหญ่มีขนาดเลก็กวา่จะถูกวางติดกบัแผงโดยวธีิ Surface Mounted 
Technology (SMT) ในขณะที�ขา้งหลงั (Back End) ชิ�นส่วนที�มกัมีขนาดใหญ่กวา่จะถูกนาํมาติดตั�งโดยการใช้
แรงงานคนเป็นหลกั ซึ�งกรรมวธีิที�ทาํดว้ยมือนี� เองที�ทาํใหมี้ความจาํเป็นตอ้งหาเวลามาตรฐาน (Standard Times) 
การหาเวลามาตรฐานแบบ PTS มกัถูกใชเ้ป็นทางเลือกของวธีิการจบัเวลาโดยตรง (Direct Time Study) เนื�องจาก
ความเที�ยงตรงและสามารถในการใหผ้ลลพัธ์ล่วงหนา้ทนัต่อการใชง้าน นอกจากนั�นผลพลอยไดก้ารจดัตั�งเวลา
มาตรฐานโดย PTS ก็คือวธีิการทาํงานของขั�นตอนต่างๆ (Work Methods) อยา่งนอ้ยก็อยา่งคร่าวๆ และเป็น
แนวทางได ้งานวจิยันี� ใชร้ะบบยอ่ยที�เรียกวา่ “Mini MOST” ซึ�งอยูภ่ายใตร้ะบบใหญ่ “MOST-Maynard Operation 
Sequence Technique” ผลจากงานวจิยัแสดงเวลามาตรฐานทีไดจ้าก PTS เทียบกบัที�ไดจ้ากการจบัเวลาโดยตรง ซึ�ง
ปรากฏเป็นไปตามคาดที�โดยทั�วไปเวลาจาก PTS มกัจะสั�นกวา่เวลาที�จบัโดยตรง ในงานวจิยันี�ผลที�ไดจ้าก MOST 
นอ้ยกวา่การจบัเวลาโดยตรงประมาณ 67%  การจดัทาํเวลามาตรฐานโดย PTS ในครั� งนี�สามารถใชเ้วลาไม่เกินหนึ�ง
สปัดาห์ถา้ผูจ้ดัทาํมีพื�นฐานและมีการตระเตรียมงานที�ดี 
 

Abstract 

 

This research applies a Predetermined Time Study (PTS) system to an electronic subassembly line. The 
subassembly consists of electronic components laid on both sides of the Printed Circuit Board (PCB). The front 
board attached to components, relatively small, via the Surface Mounted Technology (SMT) process while 
larger components are affixed manually on the back called “back end.” It is for these manual operations that the 
time standards must be established. As usual in electronic industry, the PTS technique is often used alternatively 
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to the direct time study due to its ability to accurately produce the standard times in predestinate manner. The 
PTS system is also known to automatically create work methods, at least, provisionally and conceptually. This 
research employs the “Mini MOST” which is a module of the MOST (Maynard Operation Sequence 
Technique). The result of this research shows the standard times from PTS as compared to those derived from 
the direct time study. As typically expected, the PTS in this research yields shorter times than those of the direct 
time study. In this study, the standard times acquired by the PTS is 67%, on the average less than that by the 
direct time study. The PTS standard times for the line under study could be accomplished within a week by well 
trained and prepared personnel. 
 

1. บทนํา 

เวลามาตรฐาน (Standard Times) เป็นคุณสมบติัที�สาํคญัอนัหนึ�งของการผลิตชิ�นส่วนอีเลก็ทรอนิกส์ การจดัทาํ
เวลามาตรฐานในการผลิตโดยการจบัเวลาโดยตรง (Direct Time Study)  มกัจะประสบปัญหาอยูเ่นืองๆ เนื�องจากl
สายการผลิตมีการเปลี�ยนแปลงแบบและรุ่นบ่อยครั� งการวดัเวลาการทาํงานโดยการจบัเวลามกัจะไม่ทนัการณ์ การ
จดัทาํเวลามาตรฐานโดยวธีินี�ตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการซึ�งบ่อยครั� งการผลิตชิ�นส่วนในรุ่นนั�นเสร็จสิ�นก่อนที�จะสามรถ
สรุปเวลามาตรฐาน นอกจากนั�นขั�นตอนในการผลผลิตมกัจะถูกซอยยอ่ยเป็นกิจกรรมมากมาย บางกิจกรรมก็สั�น
มากจนไม่สามารถคาดหวงัความเที�ยงตรงจากการจบัเวลาโดยตรงไดเ้ต็มที� วิธีที�เป็นทางเลือกและเหมาะกบักรณีนี�
มากกวา่คือการกาํหนดรู้ล่วงหนา้ของเวลามาตรฐานในกิจกรรมยอ่ยต่างๆ ที�ในทางวิชาการ Work Study เรียกวา่ 
“Predetermined Time System-PTS”  

กรรมวธีิ PTS อยูบ่นหลกัการของการสงัเกตและรวบรวมขอ้มูลและเวลาต่างๆ ของอิริยาบถยอ่ยๆ ที�พึงกอปร
ขึ�นเป็นกิจกรรมหลากหลายในการผลิตไวล่้วงหน้าเป็นบรรทดัฐาน  เมื�อมีการปฏิบติังาน ที�จะตอ้งอาศยักิจกรรม
การเคลื�อนไหว ผูว้ิเคราะห์สามารถสังเคราะห์อิริยาบถที�เกี�ยวขอ้งขึ�นมาพร้อมกบัสามารถคาํนวณเวลาที�ใชใ้น
ปฏิบติัการต่างๆ ได ้ กลวธีินี� ถูกวางรากฐานในปี 1948 โดย Maynard, Stegemerten และ Schwab ระบบแรกที�จดัตั�ง
ขึ�นมาคือ Method Time Measurement (MTM) ซึ�งภายหลงัมีการแกไ้ขปรับปรุงเป็น MTM-1, MTM-2 และ MTM-
3 เป็นพฒันาการมาโดยลาํดบั แต่เป็นระบบ “MOST” (Meynard Operation Sequence Technique) ที�ไดรั้บการ
พฒันาให้มีความแม่นยาํครอบคลุมงานไดห้ลากหลาย ตั�งแต่งงานทั�วไป งานในสํานกังาน งานการผลิต ไปจนถึง
งานซ่อมบาํรุงและงานก่อสร้างบางประเภท โดยระบบจะถูกยอ่ยเป็นสามประเภทขึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการปฏิบติั
ภารกิจ Mixi MOST เหมาะสาํหรับการปฏิบติังานที�ใชเ้วลาเป็นนาทีหรือชั�วโมง สาํหรับงานที�ใชเ้วลานอ้ย นอ้ยกวา่ 
10 วินาทีถึงเป็นนาที Mini MOST จะให้ความแม่นยาํสูง ในขณะที� Basic MOST ถูกออกแบบให้รองรับกบังาน
ทั�วไป 

 

2. การศึกษา และวธีิการวจิยั 

โรงงานกรณีศึกษาผลิตชิ�นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในอุปกรณ์การสื�อสารรวมถึงอุปกรณ์ไยแก้วนําแสง 
ผลิตภณัฑที์�เป็นแผงวงจร (Printed Circuit Board- PCB) จะไดรั้บใส่ชิ�นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ทั�งขา้งหนา้และขา้ง
หลงัแผง การประกอบดา้นหนา้จะใชเ้ทคโนโลยทีี�เรียกวา่ “Surface Mounted Technology (SMT)” ซึ� งสามารถผ่าน
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กระบวนการที�เป็นระบบอตัโนมติัทั�งหมด ในขณะที�การประกอบดา้นหลงั (Back End Process) เป็นการใส่
ชิ�นส่วนที�มีขนาดใหญ่หรือเป็นชิ�นส่วนที�มีขนาดและนํ� าหนกัที�เป็นอุปสรรคต่อการใชร้ะบบอตัโนมติัการประกอบ
ตอ้งใชแ้รงงานคนเป็นหลกั งานวจิยันี� ไดค้ดัเลือกผลิตภณัฑม์ารุ่นหนึ�งเพื�อศึกษาและประยกุตใ์ชร้ะบบ MOST เพื�อ
หาเวลามาตรฐาน ของการผลิต โดยมีเป้าหมายวา่เมื�อแลว้เสร็จผูใ้ชก็้จะสามารถนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบในการหาเวลา
มาตรฐาน รอบเวลา (Cycle หรือ Takt Time) สําหรับอุตสาหกรรมที�มีความยากลาํบากในการจบัเวลาโดยตรง
ตลอดจนเป็นทางเลือกสําหรับอุตสาหกรรมทั�วไปเนื�องจากมีค่าใช้จ่ายที�ต ํ�ากว่า กระบวนการนี� ถูกแบ่งเป็น 15 
ขั�นตอนปรากฏอยูใ่นตารางที� 1 และก่อนที�จะทาํตามแนวทางของ MOST เวลาในขั�นตอนต่างๆ ถูกจบัโดยตรง 

 การวิเคราะห์โดย MOST เริ�มดว้ยการเลือกประเภท MOST ที�ใช ้เมื�อตรวจสอบขอ้บ่งใชข้องแต่ละประเภท
พบวา่ Mini MOST เหมาะสมกบัการศึกษาวจิยันี�มากที�สุด เนื�องจากกิจกรรมยอ่ยส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 10-20 
วนิาที และมากที�สุดไม่เกิน 100 วนิาที  Mini MOST แบ่งยอ่ยออกเป็นสองลาํดบั อนัแรกใชส้าํหรับกิจกรรมที� 

 
ตารางที� 1. แสดงขั�นตอนการผลิต Back End ของผลิตภณัฑรุ่์นหนึ�ง 

 
No. Station/Description  Time (sec)

1 Heat sink scimping 15

2 Thermal pad attachment 8

3 MOSFET assembling 17

4 Manual insertion of shunt 6.84

5 Wave soldering 3

6 VMI 6

7 R75 Calibration 19

8 Manual soldering 10

9 VMII 6

10 Conformal coating top 3.25

11 Curing 1

12 VMI under blacklight 12.17

13 Conformal coating side 14.05

14 Housing Assembling 22

15 EOL/Packing 16

Total 159.31  
 

ประกอบไปดว้ย อิริยาบถทั�วไปเรียกวา่ “General Sequence” ส่วนอีกอนัเรียกวา่ “Controlled Move Sequence” 
โดยที� General Move Sequence ประกอบไปดว้ยกิจกรรมยอ่ย 

ABG ABP A 
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โดยที�กลุ่มกิจกรรมยอ่ย ABG เป็นกลุ่มที�รวมเอาอิริยาบถที�เกี�ยวกบัการ “GET” คือเป็นการคืบคลานมือหรือร่างกาย
เขา้ไปหาวตัถุ กลุ่ม ABP เป็นลาํดบัการประกอบวสัดุต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซึ� งเรียกวา่ “PUT” ส่วนกลุ่มสุดทา้ยที�เป็น
อกัษร A โดดๆ แทนการคืนตาํแหน่งตั�งตน้เพื�อเริ�มปฏิบติัการในรอบใหม่ต่อไป หรือถูกนิยามวา่เป็น “RETURN” 
ของ Sequence ตวัอกัษรต่างๆ มีความหมายดงันี� : 
 A =  Action Distance หรือ ระยะทางการเคลื�อนไหวของ นิ�วมือ มือ หรือเทา้ 
 B = Body Motion คือการเคลื�อนไหวของลาํตวั 
 G =  Gain Control เป็นกิจกรรมที�จบัฉวยวตัถุไวอ้ยา่งถนดัถนี�พร้อมที�จะนาํไปสู่ขั�นตอนต่อไป 
 P =   Placement เมื�อจบัฉวยไดถ้นดัแลว้ขั�นตอนนี�ทาํการ ประกอบ สอด ใส่ ไล่เรียงวตัถุใหเ้ขา้ที� 
Controlled Move Sequence นี� มีการนาํมาใชง้านในส่วนที�การวตัถุมีการเคลื�อนไหวไม่เป็นอิสระเนื�องจากจะตอ้ง
ขึ�นอยูห่รือตอ้งรักษาความสมัพนัธ์เชิงตาํแหน่งกบัวตัถุชิ�นอื�น ลาํดบัของรูปแบบนี� มีโครงสร้างเป็น 

ABG MXI A 
 

รูปที� 1 แสดงตวัอยา่งตารางขอ้มูลของ Basic MOST ที�เป็นประเภท Controlled Move กลุ่มหนา้สุด ABG 
แลหลงัสุด A มีความหมายเช่นเดียวกนักบัรูปแบบ General Move Sequence ส่วนที�แตกต่างคือกลุ่มกลาง MXI ที�
ถูกเรียกขานวา่  “MOVE” หรือ “ACTUATE” เป็นส่วนที�ดาํเนินการเคลื�อนไหวแบบไร้อิสระดงักล่าวขา้งตน้ ใน
บางครั� งส่วนนี�ยงัใชส้าํหรับกิจกรรมที�บงัคบัการใชเ้ครื�องมือต่างๆ เช่นการกดหรือเหยียบคลตัช์  การเปิดปิดสวิทช์
ไฟ การเปิดปิดและใชห้วับดักรี เป็นตน้ ตวัอกัษรที�เหลือมีความหมายดงันี� : 
 M =  Move Controlled หรือ การเคลื�อนไหวที�ถูกจาํกดัโดยวตัถุหรือเงื�อนไขอื�น 
 X = Process Time เป็นเวลาที�ใชใ้นกระบวนการโดยเครื�องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที�นอกเหนือจากมือเปล่า 
 I = Alignment เป็นกิจกรรมเลง็และวางตาํแหน่งวตัถุต่างๆ โดยมือเปล่า หลงัจากเสร็จสิ�น M และ X 

หลงัจาการเลือก Sequence ที�เหมาะสมกบังานหรือกิจกรรมยอ่ยแลว้ผูท้าํการวิเคราะห์มีหนา้ที�ไปแสวงหา
เวลาที�สอดคลอ้งจากตารางขอ้มูลที�ระบบ MOST จดัเตรียมไวอ้ยา่งครบครัน ตวัอยา่งเช่นคนงานทาํการปาดกระดุม
บนโต๊ะปฏิบติังานลงหลุมเก็บขา้งโต๊ะเป็นระยะทาง 18 เซนติเมตร กิจกรรมนี� ควรจะจดัอยูภ่ายใตก้รอบ Basic 
MOSTโดยที�มีลกัษณะเป็น Controlled Move Sequence เนื�องจากการเคลื�อนไหวมีขอ้จาํกดัของเส้นทางอยูด่ว้ย 
กรณีนี�ผูว้เิคราะห์โดยอา้งอิงกบัฐานขอ้มูลหรือตาราง MOST ที�เหมาะสมก็จะสามารถเขียน Sequence เป็น: 

A1 B0 G3 M3 X0 I0 A0 
เนื�องจากเป็น Basic MOST เวลารวมสาํหรับกิจกรรมนี�หาไดโ้ดยรวมจาํนวนที�เป็น Subscript ดงันั�นเวลารวมของ
กิจกรรมนี� จึงเป็น 

(1+0+3+3+0+0+0) x 10 = 70 TMU 
การคาํนวณนี� มีการใชต้วัคูณ 10 เนื�องจากเป็น Basic MOST  TMU เป็นหน่วยของเวลา โดย 1 ชั�วโมงเท่ากบั 
100,000 TMU ดงันั�นเวลามาตรฐานของกิจกรรมขา้งบนจึงเป็น 2.52 วนิาที  
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รูปที� 1 แสดงตาราง Basic MOST สาํหรับประเภท Controlled Move เวลาที�ปรากฏเป็น x1 TMU (ที�มา 
Zandin, 1990.) 

 
การวเิคราะห์ในงานศึกษาวจิยันี�สามารถดาํเนินไปโดยหลกัปฏิบติัดงักล่าว ตารางที� 2 เป็นตวัอยา่งของการใช ้

Mini MOST ในการหาเวลามาตรฐานสาํหรับสถานีที� 2 “Thermal Pad Attachment” เวลามาตรฐานที�ไดเ้ป็น 144 
TMU หรือเท่ากบั 5.184 วนิาที  
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ตารางที� 2 แสดงตารางการคาํนวณหาเวลามาตรฐานของสถานีงานที�สอง “Thermal pad attachment” โดยวิธี Mini 
MOST 

 

 
 

3. ผลการวเิคราะห์ 

ตารางที� 3 สรุปเวลามาตรฐานทั�งที�ไดม้าจาก Mini MOST และ การจบัเวลาโดยตรง เวลาที�ไดจ้าก MOST 
จะมีค่าตํ�ากวา่ ซึ� งก็สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงที�วา่เวลาที�ไดจ้ากวิธี Predetermined เช่น MOST ควรมีค่าตํ�ากว่า
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เนื�องจากอิริยาบถต่างๆ ที�เป็นฐานขอ้มูลมีความสมบูรณ์แบบ ไม่มีเวลาสูญเปล่าแฝงอยู ่ซึ� งในการวิจยันี� วิธี MOST 
ใหเ้วลาตํ�ากวา่การจบัเวลาโดยตรงอยูป่ระมาณ 67% 

 
ตารางที� 3 แสดงตารางการสรุปค่าเวลามาตรฐานโดยใช ้Mini MOST โดยนาํค่าเวลามาตรฐานที�ไดรั้บจากการจบั

เวลาโดยตรงมาเปรียบเทียบ 

 
4. สรุปและเสนอแนะ 

วธีิ Predetermined Time Study เช่น MOST มีประโยชน์ในกรณีที�สายการผลิตยงัไม่มีการหาเวลามาตรฐาน
มาก่อน หรือในบางกรณีมีความยากลาํบากในการจบัเวลาโดยตรงไม่วา่จะเป็นอุปสรรคทางดา้นเทคนิคเองที�รอบ
เวลาของกิจกรรมมีระยะสั�นมาก หรือความไม่ชดัเจนขอบเขตของกิจกรรม ในบางสถานการณ์อาจจะมีปัญหาเรื�อง
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คน (Humanism) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความไม่พอใจของผูป้ฏิบติังานที�มกัจะเห็นการจบัเวลาเป็นส่วนหนึ�งของการ
กดดนัและการจอ้งจบัผิด ซึ�งอาจจะทาํความสมัพนัธ์ในสายบงัคบับญัชาเสื�อมทรามลงตลอดจนอาจจะถึงขั�นพิพาท
ระหวา่งลูกจา้กบันายจา้งในที�สุด ความชาํนาญในการใช ้MOST นอกจะนาํไปสู่การหาเวลามาตรฐานโดยไม่พึ�งพา
ปัจจยัภายนอกดงักล่าวแลว้ กระบวนการที�ใหไ้ดม้าซึ�งเวลามาตรฐานจะทาํให้ไดวิ้ธีการทาํงาน (Work Method) ไป
ในตวั เนื�องจากรูปแบบการปฏิบติังานไดม้าจากการสังเคราะห์อิริยาบถหรือการเคลื�อนไหวของอวยัวะต่างๆ ของ
ร่างกายขึ�นมา โดยใชก้รอบและฐานขอ้มูลที�จดัทาํไวล้่วงหนา้ นกัวเิคราะห์สามารถใชเ้ป็นร่างเพื�อต่อยอดออกแบบ
วธีิการทาํงานใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ�นไป 
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กรณีศึกษาเรื�องมอเตอร์ใช้พลงังานได้ฟรีจากชิ�นแม่เหลก็ 

CASE STUDY ON FREE-ENERGY MAGNET MOTOR 
 

รศ. ดร. โอภาส จุฑาเทพ 1 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 จากวดีิโอในยทููบซึ�งแสดงให้เห็นมอเตอร์หมุนไดเ้องตลอดเวลาโดยใชแ้ม่เหล็กวางในตาํแหน่งต่างๆรอบ
มอเตอร์เป็นการแสดงที�คาดว่าไดผ้ลเป็นอย่างมากเพราะไดส้ร้างความสนใจและกระตุน้ให้เกิดความคิดในการ
วเิคราะห์และการวจิารณ์กนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่ผูเ้ขา้ดูซึ�งรวมทั3งผูที้�อยูใ่นแวดวงของเทคโนโลยแีละวิชาการดา้น
วิศวกรรม ผูที้�สนใจพิสูจน์โดยใชต้วัอย่างจากวิดีโอไปทาํการทดลองซึ� งไม่ไดผ้ลแต่ก็ไม่สามารถสรุปอธิบายได้
อยา่งถูกตอ้งวา่เกิดความผิดพลาดในการทดลองเองหรือมาจากสาเหตุอื�น บทความนี3 ไดใ้ห้คาํอธิบายโดยพิจารณา
จากพื3นฐานของโครงสร้างและการทาํงานของมอเตอร์ดงักล่าววา่เป็นมอเตอร์กระแสตรงไม่ใชแ้ปรงซึ� งทาํงานเป็น
แบบซิงโครนัสมอเตอร์และใชเ้ซนเซอร์แบบฮอลล์เป็นตวับอกตาํแหน่งของโรเตอร์เพื�อควบคุมกระบวนการ
สบัเปลี�ยนกระแสและเป็นคาํตอบไดว้า่การหมุนของมอเตอร์ชนิดนี3อยา่งต่อเนื�องเพียงการใชชิ้3นส่วนแม่เหล็กถาวร
ติดเพิ�มและไม่มีการป้อนกระแสไฟเขา้เลยเป็นไปไดห้รือไม่ และแนวคิดในเรื�องนี3 มีประวติัความเกี�ยวเนื�องกบัใน
อดีตอยา่งไร 
 
คาํสําคญั : มอเตอร์กระแสตรงไม่ใชแ้ปรง, ซิงโครนสัมอเตอร์, เซนเซอร์แบบฮอลล,์ เครื�องมือกลซึ�งวิ�งไดต้ลอด

กาล 

 

Abstract 

 
The video display in the YouTube website which shows the non-powered motor turning nonstop by 

simply placing 4 pieces of magnet around the square motor frame is the demonstration that is expected to be 
quite a successful show and received a high number of viewers. This is so because it has generated a wide 
interest and triggered various analytical thinking approaches blended with criticism among viewers, including 
those in the engineering and technological disciplines. Some of those interested tried to verify what they saw in 
the video but without success, and could not conclude whether the failure was due to their own incorrect 
procedures or due to any other causes. This paper gives an alternate explanation by looking at the basic of the 
construction and working principle of such a motor which is basically a type of brushless dc (BLDC) motor. It 
                                                           

1 1 อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัรังสิต 
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works as a synchronous motor and relies on the Hall-effect sensor to detect the rotor position and electronically 
control the commutation process. This is then a simple answer to clarify whether the motor can endlessly move 
simply by adding permanent magnets without supplying any electrical current. The paper further indicates how 
this idea has any historic connection with others in the past. 
 

KEYWORDS : BRUSHLESS DIRECT CURRENT (BLDC) MOTOR, SYNCHRONOUS MOTOR, 
COMMUTATION, HALL-EFFECT SENSOR, PERPETUAL MOTION MACHINES. 

 

1. บทนํา 
คาํวา่ พลงังาน เป็นคาํที�คุน้หูกบัทุกคนในยคุนี3 และตอ้งไดย้ินกนับ่อยมากขึ3นในแง่มุมต่างๆกนั ทั3งนี3 เพราะ

ทุกคนตอ้งอาศยัพลงังานในการดาํรงชีวติในแทบทุกดา้น ในขณะที�แหล่งพลงังานหลกั (fossil fuel) ที�ใชก้นัอยูก็่มี
ปริมาณลดนอ้ยลงและจาํเป็นตอ้งซื3อในราคาที�แพงขึ3น และก็ตอ้งหมดหรือเปลี�ยนสภาพไปในที�สุด ส่วนพลงังาน
ทดแทนที�รู้จกักนัดีกล่าวคือพลงังานแสงแดดและพลงังานลมก็ยงัมีการลงทุนที�สูงและตอ้งอาศยัเทคโนโลยี และ
กระบวนการจดัการที�มีประสิทธิภาพเพื�อใหน้าํมาใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ ดว้ยสาเหตุดงักล่าวการคน้หาแหล่งพลงังาน
ใหม่ๆและการวจิยัในดา้นพลงังาน เช่นการเพิ�มประสิทธิภาพ รวมทั3งการหาวิธีการประหยดัการใชใ้นภารกิจต่างๆ
จึงถือเป็นวาระสาํคญัที�ตอ้งดาํเนินการต่อไปอย่างต่อเนื�อง ในกระบวนการคน้ควา้ดา้นพลงังานโดยมีเป้าหมาย
เหล่านี3 เป็นหลกัก็ยอ่มตอ้งการผลดีที�สุดและในบางโอกาสก็อาจนาํไปสู่ความคิดที�จะหาพลงังานมาใชใ้ห้ไดแ้บบที�
ลงทุนนอ้ยที�สุดหรือเรียกวา่ไดม้าฟรีๆนั�นเอง พลงังานไดฟ้รีในที�นี3 มีความหมายที�กวา้งขวางและอาจจาํแนกไดต้าม
ลกัษณะอุปกรณ์ วธีิการ หรือแหล่งกาํเนิดพลงังาน กล่าวคือ 
 

• เป็นแบบ perpetual motion ซึ�งหมายถึงอุปกรณ์อยา่งหนึ�งที�ใหพ้ลงังานออกมาใชไ้ดป้ระโยชน์โดย
ไม่ตอ้งป้อนพลงังานหรือเชื3อเพลิงเขา้ไปแต่อยา่งใด 

• เป็นการไดพ้ลงังานเพิ�มจากการใชพ้ลงังานที�มีอยูแ่ต่สามารถเพิ�มประสิทธิภาพขึ3นไดม้ากมายเกิน
กวา่ขีดจาํกดัธรรมดาที�ควรจะเป็น 

• เป็นแหล่งพลงังานใหมห่รือวธีิการอื�นที�แตกต่างโดยสิ3นเชิงในการดึงพลงังานจากแหล่งเดิมที�มีอยู่
แลว้มาใช ้

 
ในการจดักลุ่มของพลงังานฟรีเหล่านี3 ก็ยงัคงตอ้งมีพื3นฐานบนเทคโนโลยแีละหลกัทฤษฎีที�เป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั บทความนี3จะกล่าวถึงที�มาของเรื�องคือการสาธิตใน YouTube  การตอบสนองและการแสดงออกจากผูดู้ใน
ดา้นความรู้และความพยายามที�จะอธิบายปรากฏการเหล่านี3  ติดตามดว้ยคาํอธิบายในแนววชิาการดา้นวศิวกรรม 
ไฟฟ้าของผูเ้ขียนและความเกี�ยวโยงกบัความคิดแบบเดียวกนัในอดีต และในที�สุดบทสรุปของเรื�อง  
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2.  ที�มาของปัญหา 
 ผูที้�มีโอกาสเขา้ไปดูวิดีโอใน YouTube [1] ในชื�อ Free Energy Magnet Motor (Engine) จะเห็นการแสดง
วิธีการใชชิ้3นแม่เหล็กที�ไดจ้าก hard disk มาติดเขา้กบัสี�มุมของกรอบพดัลมระบายความร้อนที�ใชใ้นคอมพิวเตอร์
พีซีตั3งโตะ๊ทั�วไปแลว้แสดงให้เห็นวา่เมื�อวางตาํแหน่งแม่เหล็กตามตาํแหน่งดงักล่าวครบทั3งสี�ชิ3นพดัลมจะหมุนได้
เองอยา่งต่อเนื�องโดยไม่ตอ้งมีการจ่ายไฟเลี3ยงใหก้บัพดัลมเลย เพราะสายไฟที�ติดอยูถู่กตดัทิ3งไป (รูปที� 1) การสาธิต
โดยวิดีโอนี3ตอ้งการแสดงให้เห็นวา่การนาํแม่เหล็กถาวรไปติดที�ตาํแหน่งดงัแสดงจะมีผลทาํให้มีพลงังานเกิดขึ3น
และหมุนพดัลมไดอ้ยา่งต่อเนื�องโดยไม่ตอ้งลงทุนเพิ�มเติมอะไร และถา้คิดต่อไปอีกเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเขา้ใจ
ในทางกลับกันได้ว่าเมื�อโรเตอร์มีแม่เหล็กที�หมุนไปด้วยก็คงจะต้องมีเส้นแรงแม่เหล็กตัดขดลวดที�พนัขั3 ว
แม่เหลก็ไฟฟ้าของสเตเตอร์แลว้เหนี�ยวนาํให้เกิดกระแสไหลในเส้นลวดไดต้ามทฤษฎีเหนี�ยวนาํไฟฟ้าที�ทราบกนั
โดยทั�วไป นั�นก็หมายถึงวา่จะมีกระแสไฟออกมาไดฟ้รีๆโดยที�ไม่ตอ้งลงทุนอะไรอีกเลย 
 

 
      

รูปที� 1 มอเตอร์พดัลมหมุนไดโ้ดยไม่ใชก้าํลงัไฟจากภายนอก จาก [1] 
 
 ผูที้�เห็นวิดีโอนี3 หลายคนคงจะเกิดความสนใจและรู้สึกฉงนใจว่ามีแรงหมุนพดัลมหรือมีพลงังานเกิดขึ3น
อยา่งต่อเนื�องไดอ้ยา่งไร สิ�งเหล่านี3อาจเป็นเรื�องแปลกใหม่และในขั3นแรกสุดก็คงพยายามหาคาํอธิบายให้ไดว้า่การ
ใชแ้ม่เหลก็มอเตอร์มาติดที�กรอบพดัลมอีก 4 ชิ3นนั3นจะทาํใหพ้ดัลมหมุนไปตลอดเวลาไดอ้ยา่งไรโดยอาศยัประสบ 
การณ์และพื3นความรู้ของแต่ละคน  มีผูพ้ยายามใหค้าํอธิบายหลายแบบทั3งในแนวเห็นวา่เป็นไปไดแ้ละไม่ไดใ้นการ
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โตต้อบผ่าน website [2] สําหรับผูที้�เห็นว่าเป็นไปไม่ไดจ้ะให้เหตุผลว่าขดัแยง้กบักฏการอนุรักษ์พลงังานที�ว่า
พลงังานฟรีไม่มีในโลกหรือเกี�ยวกบัแรงเสียดทานที�จะตา้นการเคลื�อนที�ทาํใหว้ตัถุหยดุนิ�งในที�สุดดงัในรูปที� 2 รวม 
ทั3งการเขียนรูปแสดงเป็นลูกบอลกลมที�ถูกปล่อยจากความสูงในระดบัหนึ�งลงมาตามผิวโคง้ครึ� งวงกลมซึ� งจะวิ�ง
กลบัไปมาและในที�สุดก็จะตอ้งค่อยๆตกลงมานิ�งอยูที่�จุดสมดุลยที์�เป็นจุดตํ�าสุด ดงัในรูปที� 3  (ความคิดเห็นที� 9, 
และ 10 ) [2]  

 

   รูปที� 2 การเปรียบเทียบปรากฏการทางกลกบัรูปที� 1 จาก [2] 

 

 

  รูปที� 3 การเปรียบเทียบปรากฏการทางกลกบัรูปที� 1 อีกแบบหนึ�งจาก [2] 

แต่คาํถามที�จะชกันาํมาใหไ้กลเ้คียงกบัสภาพของจริงมากที�สุดน่าจะเป็นไปตามรูปที� 4 ที�กล่าววา่ถา้ปลายแขนของ

เขม็ไมเ้ป็นแม่เหลก็เลก็ๆ (ซึ�งตอ้งสมมุติใหเ้ป็นขั3วเดี�ยวโดยขั3วตรงขา้มมีระยะห่างออกไป) และA, B เป็นแม่เหลก็ที�

มีขั3วเดียวกนักบัแม่เหลก็ที�ปลายเขม็ไม ้ ที�ตาํแหน่งดงัแสดงในรูปแม่เหลก็ที�ปลายเขม็ไมจ้ะถูกผลกัโดยแม่เหลก็ A 

แลว้เมื�อถูกผลกัมาไกล ้ B (จนเลยไปอีกเลก็นอ้ย) ก็จะถูกผลกัต่อไปอีก เป็นอยา่งนี3ไปเรื�อยๆจนแม่เหลก็หมดแรง 

(ขอ้ความจากลาํดบัที� 11 [3] ) 
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 รูปที� 4 การอธิบายปรากฏการในรูปที� 1 ดว้ยการหมุนของเขม็ไมติ้ดแม่เหลก็ จาก [3] 
 
คาํถามที�ตามมาคือถา้เป็นไปตามลกัษณะนี3ไม่ไดจ้ะเป็นเพราะอะไร (ความคิดเห็นที� 11 ) [3]  

พื3นฐานการตั3งคาํถามนี3 ในแง่ของการกาํหนดขั3วของแม่เหลก็อาจไม่ชดัเจนแต่จุดสาํคญัคือการกระตุน้
ความคิดใหต้อ้งคน้ควา้หารายละเอียดต่อไปวา่การทาํงานของมอเตอร์ที�แทจ้ริงเป็นอยา่งไรและมีความสมัพนัธ์กบั
สนามแม่เหลก็รอบๆอยา่งไร 
 

3. มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่ใช้แปรง (BLDC motor) 
ถา้หากคน้ต่อไปก็จะทราบวา่ พดัลมที�ใชป้ระเภทนี3 เป็นแบบใชไ้ฟกระแสตรงไม่มีแปรงถ่าน (Brushless 

Direct Current : BLDC) ซึ� งเป็นมอเตอร์ที�นิยมใชใ้นงานต่างๆมากขึ3นเรื�อยๆในปัจจุบนั เนื�องจากคุณสมบติัที�
เหนือกว่ามอเตอร์กระแสตรงแบบใชแ้ปรงในหลายดา้นเช่น คุณสมบติัดา้นความเร็วและแรงบิด (speed-torque 
characteristics) อตัราส่วนระหว่างแรงบิดและขนาด  ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน และระดับเสียงรบกวน  
หลกัการทาํงานของ BLDC มอเตอร์ เป็นรูปแบบหนึ�งของซิงโครนสัมอเตอร์ (synchronous motor) กล่าวคือเมื�อ
พิจารณาที�ตาํแหน่งหนึ�งบนเส้นรอบวงกลมที�มีแกนหมุนของมอเตอร์เป็นศูนยก์ลาง ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก
จากสเตเตอร์ และของสนามแม่เหลก็จากโรเตอร์จะเปลี�ยนแปลงไปดว้ยจงัหวะหรือความถี�เท่าๆกนั หรือมีลกัษณะ
เป็น synchronized rotating magnetic field นั�นเอง เมื�อพิจารณาถึงกรณีศึกษาที�เป็นพดัลมระบายความร้อนของ
คอมพิวเตอร์ทั�วไป มอเตอร์ชนิดนี3 มีโรเตอร์เป็นแม่เหล็กถาวรที�ประกอบกนัมีลกัษณะเป็นวงแหวนต่อเนื�องและมี
ขั3วแม่เหล็กสลบักนัคือ N S N S ส่วนสเตเตอร์ประกอบดว้ยแม่เหล็กไฟฟ้ามี 4 ขั3วรูปตวั T ในตาํแหน่งตั3งฉากกนั
และมีขั3วสลบักนัไป คือ N S N S มีลกัษณะภายนอกแยกส่วนดงัในรูปที� 5  โดยโรเตอร์และสเตเตอร์มีตาํแหน่งวาง
แสดงเป็นรูปตดัขวางตามรูปที� 6 [5] เนื�องจากโรเตอร์เป็นแม่เหลก็ถาวรจึงไม่ตอ้งมีขดลวดและแปรงกบัคอมมิวเต
เตอร์ (commutator) เพื�อจ่ายกระแสไฟเขา้ขดลวด โดยกระแสไฟตรงจะถูกจ่ายให้ขดลวดของสเตเตอร์แทนซึ� ง
ขดลวดนี3 มีอยู ่2 ชุด และจะถูกป้อนดว้ยกระแสตรงเขา้ขดลวดสลบัชุดกนัไปมาเพื�อสร้างขั3วแม่เหล็กที�จะดูดและ

A 

B 
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ผลกักบัแม่เหล็กของโรเตอร์ให้หมุนไปไดอ้ย่างต่อเนื�อง ขั3นตอนนี3 อาจทาํความเขา้ใจในระดบัง่ายๆไดโ้ดยการ
กลบัไปพิจารณารูปที� 4 อีกครั3 ง ถา้สมมุติใหแ้ม่เหลก็ที�ปลายเขม็ไมเ้ป็นขั3วเหนือ และขณะที�เขม็มีตาํแหน่งตามรูป A 
เป็นขั3วเหนือ B เป็นขั3วใต ้ เขม็จะหมุนในทิศทวนเขม็นาฬิกาโดยถูกผลกัดว้ยแม่เหล็ก A และถูกดูดดว้ยแม่เหล็ก B 
ขณะเมื�อเขม็และแม่เหลก็เคลื�อนเขา้หาแม่เหลก็ B ถา้จะใหเ้ขม็เคลื�อนที�ต่อไปไดโ้ดยไม่ถูกดูดให้ติดอยูก่บัแม่เหล็ก 
B จะตอ้งมีการเปลี�ยนขั3วแม่เหลก็ที� B ใหเ้ป็นขั3วเหนือและผลกัแม่เหลก็ขั3วเหนือบนเข็มให้เคลื�อนที�ต่อไป ขั3นตอน
ดงักล่าวมานี3ตอ้งคาํนึงถึงจงัหวะการเปลี�ยนแปลงสนามแม่เหล็กซึ� งตอ้งสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งของเข็มติดแม่เหล็ก
ดว้ย (เมื�อเปรียบเทียบกลบัไปก็คือตาํแหน่งของโรเตอร์) ในกรณีของมอเตอร์ BLDC ตาํแหน่งแม่เหล็กของโรเตอร์
จะตรวจรู้ได้โดยการใช้เซนเซอร์แบบฮอลล์ (Hall-effect sensor) วางในตาํแหน่งที�อยู่ไกลก้ับโรเตอร์พอที�จะ
ตรวจจบัสนามแม่เหลก็ของโรเตอร์ได ้(รูปที� 6) เซนเซอร์แบบฮอลลเ์ป็นทรานสดิวเซอร์ (transducer) ที�มีหลกัการ
ทาํงานโดยวดัเอาท์พุทโวลเตจคร่อมแผ่นตวันาํในทิศตั3งฉากกบักระแสที�ไหลโดยโวลเตจคร่อมแผ่นตวันาํนี3 จะ
เปลี�ยนแปลงไปเมื�อแผน่ตวันาํอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสนามแม่เหลก็ดงัแสดงในรูปที� 7 [6] โดยทั�วไปเซนเซอร์แบบ
ฮอลลจ์ะอยูใ่นรูปของ วงจรรวม (integrated circuit) ชิ3นเดียว ซึ� งประกอบดว้ยแผ่นตวันาํฮอลล ์(Hall plate) และ
ส่วนประกอบวงจรอื�นๆ (complementary output drivers) ที�ทาํหนา้ที�เปิดปิดวงจรนาํกระแสป้อนขดลวดของสเต
เตอร์ (electronic commutation) (รูปที� 8) [7, 8] ส่วนประกอบต่างๆทั3งหมดนี3 จะอยูร่วมกนับนแผ่นวงจร (printed 
circuit board) เลก็ๆที�ติดมากบัสเตเตอร์ดว้ยนั�นเอง (รูปที� 5) 
 จากรายละเอียดที�กล่าวมาจะทราบไดว้า่ การทาํงานของพดัลมระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ไม่ไดเ้ป็น
เช่นเดียวกนักบัมอเตอร์กระแสตรงแบบใชแ้ปรงอยา่งที�คุน้เคยกนั ส่วนที�คลา้ยคลึงกนัก็คือยงัมีหลกัการของ การ
เปลี�ยนขั3วแม่เหลก็โดยกระบวนการคอมมิวเตชั�น (commutation) ทาํใหเ้กิดแรงหมุนโรเตอร์แต่ในกรณีของ BLDC 
มอเตอร์ นั3นใชว้ธีิการแบบอิเลก็ทรอนิกส์แทน การหมุนของใบพดัในกรณีนี3 ยงัคงตอ้งอาศยัหลกัการเปลี�ยนแปลง
ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าของสเตเตอร์เป็นสาเหตุหลกัในการเคลื�อนที�ของโรเตอร์ และการเปลี�ยนแปลงของสนาม
นั3นยงัคงตอ้งอาศัยพลงังานไฟฟ้าจากภายนอก นั�นคือเป็นไปไม่ได้ที�โรเตอร์จะหมุนได้อย่างต่อเนื�องภายใต้
สนามแม่เหลก็ที�คงที�จากการนาํเอาแม่เหลก็มาติดเพิ�มเพียงอยา่งเดียวหลงัจากที�ตอ้งสูญเสียพลงังานไปในรูปความ
ร้อนและการเอาชนะแรงเสียดทานต่างๆในระบบดว้ย  ส่วนคาํอธิบายวา่เหตุใดในวิดีโอจึงเห็นไดช้ดัเจนวา่พดัลม
หมุนอยูโ่ดยลาํพงั ก็สันนิษฐานไดว้า่เป็นการแสดงเสมือนจริงเทียบไดก้บัการแสดงมายากลอยา่งหนึ�งที�ขึ3นอยูก่บั
ความสามารถส่วนบุคคลและไม่ใช่เรื�องของวชิาการ และมีผูอื้�นแสดงความเห็นอยูด่ว้ยแลว้ใน YouTube 
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   รูปที� 5 มอเตอร์พดัลมในคอมพิวเตอร์พีซีแยกส่วน จาก [4] 

 

 

 

           รูปที� 6 แสดงตาํแหน่งของโรเตอร์ สเตเตอร์ และวงจรฮอลลเ์ซนเซอร์   [5] 

 

โรเตอร์แม่เหลก็ถาวร 

สเตเตอร์แม่เหลก็ไฟฟ้า 

วงจรรวมฮอลลเ์ซนเซอร์ 

สเตเตอร์ 

โรเตอร์พร้อมใบพดั 

แผน่วงจร
ควบคุม 
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    รูปที�  7  ปรากฏการณ์ฮอลล ์(Hall effect) ในแผน่ตวันาํ [6]              

 

                                       

   รูปที� 8 ไดอะแกรมแสดงหลกัการทาํงานของวงจรแลทชที์�ใชห้ลกัการของฮอลล ์(จาก [5]) 

 

4.  ประวตัคิวามเป็นมาและความเกี�ยวโยงของแนวคดิเรื�องพลงังานฟรี 
  ความคิดและสิ�งประดิษฐ์ในเรื�องพลงังานฟรีนี3 มีมานานแลว้และปรากฏเป็นข่าวลงในสื�อสิ�งพิมพ ์วารสาร 
และอินเตอร์เน็ต อยูห่ลายแห่ง และดูเหมือนจะมีผูส้นใจเป็นระยะ อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนไหวของกลไก
ต่างๆและอา้งว่ามีพลงังานเกิดไดเ้องเหล่านี3 อาจมีรูปแบบแตกต่างกนัแต่ถูกเรียกภายใตชื้�อเดียวกนัวา่ "perpetual 
motion machines" [9] หรือเครื�องจกัรที�เคลื�อนไหวไดเ้องตลอดกาล ในยคุโบราณไม่เป็นที�ทราบกนัวา่สิ�งประดิษฐ์
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เหล่านี3จะทาํงานไดจ้ริงหรือไม่ แต่ในปัจจุบนัพบวา่ความคิดเหล่านี3ขดัแยง้กบักฏเทอร์โมไดนามิคส์ขอ้ใดขอ้หนึ�ง 
โดยเฉพาะขอ้แรก (Conservation of energy) ซึ� งความหมายตามกฏนี3 ก็คือไม่มีระบบใดที�ไม่มีพลงังานป้อนจาก
ภายนอกจะสามารถให้พลงังานออกมาไดโ้ดยไม่จาํกดัสู่สิ�งแวดลอ้ม และการทดลองก็ไดแ้สดงให้เห็นวา่อุปกรณ์
ทาํงานไม่ไดจ้ริง แต่อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัก็ยงัมีผูที้�พยายามสร้างอุปกรณ์เหล่านี3 ในรูปแบบใหม่ขึ3นอีกภายใตชื้�อ
อื�นๆตามเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไปดว้ย รายละเอียดเกี�ยวกบัประวติั บุคคล และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในแนวคิด
เหล่านี3สามารถหาเพิ�มเติมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆในอินเตอร์เน็ตเช่น  History of perpetual motion machines [10] 
แนวคิดที�มีการใช้แม่เหล็กถาวรติดรอบมอเตอร์ในลกัษณะคลา้ยคลึงกับที�กล่าวมาในบทความนี3 มีปรากฏใน 
Permanent magnet motor [11] ซึ�งอา้งการจดลิขสิทธิ~ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและหมดอายใุนปี 1996  ส่วนในอีก
ด้านหนึ� งสําหรับการแสดงเหตุผลโต้แยง้ก็มีการอธิบายและบรรยายให้เห็นภาพรวมในเรื� องนี3 ได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะในการบรรยายเรื�อง Energy: No such thing as a free lunch [12],  ส่วนทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์พื3นฐาน
ที�เกี�ยวขอ้งอาจหาอ่านเพิ�มเติมไดใ้น [13]  
 

4. สรุป  
 ความพยายามในการคน้หาพลงังานแบบใหม่ๆยงัมีอยูต่่อไปและยงัมีข่าวคราวที�ทาํใหตื้�นเตน้ไดเ้ป็นระยะ มี
ผูที้�มีความเชื�อมั�นอยา่งจริงจงัในเรื�องพลงังานที�ไดฟ้รีและพยายามทาํใหผู้อื้�นเห็นคลอ้ยตามดว้ยอยา่งบริสุทธิ~ ใจโดย
ไม่ทราบวา่มีขอ้ผิดพลาดอยา่งใดอยา่งหนึ�งในขั3นตอนความคิดนั3น ในขณะเดียวกนัขอ้มูลที�สื�อสารกนัทั3งในรูปของ
เอกสารสิ�งพิมพท์ั�วไปและในโลกออนไลน์ก็มีรูปแบบต่างๆทั3งขอ้ความ รูปภาพ เสียง คาํพูด และวิดีโอ โดยมีผู ้
นาํเสนอไดอ้ย่างอิสระโดยไม่ไดรั้บรองความถูกตอ้งทั3งในขอ้เท็จจริงและหลกัวิชา การรับรู้ขอ้มูลที�อาจมีการ
ดดัแปลงแลว้จึงตอ้งพิจารณาดว้ยความระมดัระวงัและไม่ควรด่วนสรุปจนกวา่จะไดศึ้กษาและหาความจริงทั3งหมด
อยา่งถ่องแท ้ เรื�องของพลงังานฟรี ในหลายกรณีอาจเป็นเรื�องที�ไม่สามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน แต่การพิสูจน์ที�ดีที�สุด
คือการแสดงสาธิตของจริงให้เห็นไดว้า่ทาํงานไดจ้ริงหรือไดผ้ลดีขึ3นตามที�ระบุหรือไม่  สาํหรับผูที้�สนใจในเรื�อง
พลงังานฟรีการศึกษาคน้ควา้และทดลองในเรื� องนี3 อาจให้ผลสุดท้ายไม่เป็นไปตามที�คาดหวงั แต่หากใช้การ
วิเคราะห์ดว้ยหลกัวิชาที�ละเอียดและถูกตอ้งก็อาจได้ขอ้มูลและองค์ความรู้ด้านอื�นๆที�มีประโยชน์โดยไม่รู้ตวั
หรือไม่ตอ้งอาศยัความตั3งใจมากมายที�จะศึกษา นั�นก็คือ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที�มีประโยชน์อาจไดม้าจากการ
เรียนรู้สิ�งที�ไม่มีประโยชน์ไดเ้ช่นกนั 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

ผู ้เ ขียนบทความนี3 ขอขอบคุณอาจารย์ สุ เทพ ชูช่วย  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี ชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัรังสิตที�กรุณาตั3งโจทยนี์3มาให้ศึกษานบัวา่เป็นวิธีการสร้างความรู้ที�มีประสิทธิภาพ
ดียิ�ง 
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การใช้ทฤษฎ ีCastigliano หาผลเฉลยที�แท้จริงของการเสียรูป 

ในชิ'นส่วนที�มีขนาดพื'นที�หน้าตัดไม่คงที�  

AN EXTENSION OF CASTIGLIANO’S THEOREM TO FINDING EXACT SOLUTION 

OF DEFORMATION OF PARTS WITH VARYING CROSS-SECTIONS 
 

ต่อศกัดิ
  อุทยัไขฟ้า 1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 บทความนี� เป็นการอธิบายถึงการนาํทฤษฎี Castigliano ไปใชแ้กปั้ญหาการหาขนาดการเสียรูปที7เกิดขึ�น
ในชิ�นส่วนที7มีพื�นที7หนา้ตดัไม่คงที7ของชิ�นส่วนรับแรงรูปตวั C(Channel) ยาว 1 m เชื7อมติดกบัเสารูปตวั T สูง 4 m 
การพิสูจน์ทฤษฎีกระทาํโดยใชห้ลกัการของทฤษฎีอนุรักษพ์ลงังานและ Calculus ผลการคาํนวณทางทฤษฎีพบวา่
คานรูปตวั c มีระยะ Deflection คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของการเสียรูปทั�งหมดของระบบ และเสารูปตวั T มีระยะการ 
Deflection คิดเป็นร้อยละ 96.94 ส่วนกรณีการเกิด Axial Load ในคานชิ�นที71 คิดเป็นร้อยละ 0.0884  
 

Abstract 
 

 The work under study consists of one-meter C-Channel beam welded with a four meter T section 
beam. The validation of the model is made through the Castigliano’s theorem  in conjunction with calculus. The 
calculations show that the C-Channel contributes 2.97% of the whole deformation under deflection leaving the 
rest, 96.94%, to the T-beam. Under axial load the proportion of the C-Channel reduces to 0.0884%.   
 

KEYWORDS : CASTIGLIANO’S THEOREM, FINDING EXACT SOLUTION,  VARYING CROSS-
SECTIONS 

 

1 บทนํา 
 ในโอกาสครบรอบ 129 ปีการจากไปของ Carlo Alberto Castigliano นกัคิดทฤษฎีและวิศวกรหนุ่มผูมี้
อายสุั�นเพียง 37 ปี กบัความสามารถในการคิดทฤษฎีซึ7งมีผูส้ามารถนาํไปต่อยอดไดม้ากมาย บทความนี� จะกล่าวถึง
ทฤษฎีและตวัอยา่งของการหาค่าการเสียรูปใน column รูปตวั c ซึ7งมีพื�นที7หนา้ตดัไม่คงตวั 
 จะเห็นไดว้่าชิ�นส่วนทั7วไปที7มีพื�นที7หน้าตดัเท่ากนัตลอดนั�น ไดมี้ผูห้าสูตรการเสียรูป และความเคน้ที7
เกิดขึ�นไวใ้ชง้าน ดงัจะพบไดใ้นตารางทา้ยของเล่มหนงัสือทั7วไปที7เกี7ยวกบังานทางดา้นนี�  สาํหรับในบางกรณีที7
วศิวกรผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบใหชิ้�นส่วนมีความแขง็แรงยิ7งขึ�น หรือบางกรณีเป็นออกแบบเพื7อให้ประหยดัขึ�นอาจ
ทาํให้รูปทรงต่างๆมีหน้าตดัไม่สมํ7าเสมอเหมือนในตาราง การหาขนาดของการเสียรูปจะทาํได้ยากขึ�น ทฤษฎี 
Castigliano ไดเ้ขา้มามีบทบาทในกรณีนี�   
                                                
1 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สําหรับตวัทฤษฎีได้ถูกแยกออกเป็น 2 ทฤษฎี อย่างไรก็ตามเมื7อกล่าวถึงทฤษฎีที7 2 ซึ7 งเป็นทฤษฎีที7
กล่าวถึงการเสียรูป โดยอา้งอิงตาม Boresi (Boresi, Arthur P., Advance Mechanics of Materials., 1993. หนา้ 170) 
กล่าววา่ สาํหรับระบบแบบอิลาสติกใดๆที7อยูภ่ายใตจุ้ดรองรับที7แขง็เกร็ง ถา้มีแรงกระทาํจากภายนอกขนาด F

1
, F

2
, 

…, F
n
 (รวมทั� งโหลดแบบกระจายและโหลดจากความเคน้ที7เกิดจากอุณหภูมิดว้ย) กระทาํกบัระบบดงักล่าว 

สามารถหาระยะการขจดัของจุดที7มีแรงกระทาํไดจ้ากความสมัพนัธ์ดงัสมการ 

                                                          
F

U
q

i

i ∂
∂

= , ni ..., ,3 2, 1,=                                                               .....(1) 

                                              เมื7อ    =iq ขนาดของการเสียรูป 
                                                        =U ฟังกช์นัของพลงังานภายในของระบบ 
                                                       =iF โหลดที7กระทาํกบัระบบ 
 

2 ทฤษฎ ี
 ทฤษฎี Castigliano มีรากฐานอยูบ่นทฤษฎีของการอนุรักษพ์ลงังานและมีการพิสูจน์ไดห้ลายช่องทางแต่
ในบทความนี�จะแสดงการพิสูจน์ในบริบทของทฤษฎีทางกลศาสตร์ร่วมกบัแคลคูลสั โดยมีขั�นตอนดงันี�  
ลาํดบัที� 1 
 สมมติใหร้ะบบ(System) ถูกตรึงอยูก่บัที7โดยจุดรองรับที7แขง็เกร็ง(Rigid Supports)  
             ขั'นที� 1 ใหร้ะบบถูกกระทาํดว้ยแรง nFFF ,...,,

21
เนื7องจากทฤษฎี Castigliano เคารพกฎของเทอร์โมได 

นามิกส์ (Kalyan Annamalai & Ishwar K. Puri., Advanced Thermodynamics Engineering., 2001.) ดงันั�นจะไดว้า่ 
                                      PEKEUWQ ∆+∆+∆=−

2,12,1
                                                                  .....(2) 

                               เมื7อ              =
2,1

Q ความร้อนที7 State1 สู่ State2 

                                                  =
2,1

W งานที7เกิดขึ�นจากที7 State1 สู่ State2 

                                                   =∆U พลงังานภายในเปลี7ยนแปลงของระบบ 
                                                 =∆KE พลงังานจลนที์7เปลี7ยนแปลงของระบบ 
                                                 =∆PE พลงังานศกัยที์7เปลี7ยนแปลงของระบบ 
 ถา้ระบบถูก Fixed อยูก่บัที7ดงันั�นจึงไม่มีการเปลี7ยนแปลงพลงังานจลน์และพลงังานศกัย ์และถา้เป็น
ระบบ Adiabatic ดงันั�นจะไม่มีการเปลี7ยนแปลงของความร้อน สมการ(2)จะลดรูปลงเหลือ 
                                              UW ∆=−

2,1
 

 
รูปที7 1 แสดงการใหแ้รงกระทาํในขั�นตอนที7 1 โดยใหแ้รงขนาดใหญ่ก่อนแรงขนาดเลก็ 
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ถา้งานภายนอกที7กระทาํกบัระบบเป็นการเพิ7มพลงังานภายในใหแ้ก่ระบบ เราอาจเขียนใหม่เพื7อความ
สะดวกในรูปของ Differential ดงันี�  
                                                 dUdW =                                                                                                   …..(3) 

จากนิยามของงานเท่ากบัแรงคูณระยะทางการเคลื7อนที7ในแนวแรงจะได ้

                                                 FdxdW =  
                                                    ∫= FdxW                                                                                                .....(4) 

 แต่จาก    δkkxF ==   เมื7อ  =k ค่าคงที7ของการยดืตวัวสัดุในช่วงอิลาสติก      

                                                    ( )
222

2

0

δδδδ
δδ

δ
Fkk

dkW ==== ∫                                                 .....(5) 

 ถา้ระบบถูกแรงภายนอกกระทาํทั�งหมด n แรง สมการ(5) จะเขียนไดใ้หมเ่ป็น 

                                                   
222

2211 nnFFF
W

δδδ
+++= ...                                                            .....(6) 

 หรือเขียนในรูปฟังกช์นัไดเ้ป็น 
                                                  ( ) ( )

nn FFFUFFFfW ,...,,,...,, 2121 ==                                          .....(7) 
 
              ขั'นที� 2 เพิ7มแรงเลก็ๆขนาด jdF เพียง 1 แรงเท่านั�นเขา้ไปที7แรง jF ดงันั�นพลงังานภายในของสมการ(7) 

จะเขียนไดใ้หม่เป็น ( )
njj FdFFFFUU s ...,,..., += 211  หรือในทางคณิตศาสตร์เขียนไดใ้หม่เป็น 

                                               dUUU s +=1                                                                                              .....(8) 
                          เมื7อ               =1sU พลงังานภายใน ใน step1 
 แต่จาก Elementary Calculus ค่า Total Differential จะหาไดจ้ากสูตร 

                                               j

j

dF
F

U
dU

∂
∂

=  

 ดงันั�นสมการ(8) เขียนไดใ้หม่เป็น 

                                               j

j

dF
F

U
UU s ∂

∂
+=1                                                                                     .....(9) 

ลาํดบัที� 2 

              ขั'นที� 1 ใหแ้รงเลก็ๆ ขนาด jdF กระทาํกบัระบบก่อนแรงขนาดใหญ่(ดูรูปที72) ดงันั�นงานที7เกิดจากแรง

ขนาดเลก็ๆ jdF นี�จะหาไดจ้ากสมการ 

                                              
2

jddF
dW

j δ
=                                                                                            .....(10) 

              ขั'นที� 2 ในขั�นนี�ถา้ใหแ้รงขนาดใหญ่ๆ  ขนาด nj FFFF ,...,...,, 21  กระทาํกบัระบบเหมือนที7เคยกระทาํ

ในลาํดบัที7 1(แต่กระทาํต่อจากแรงขนาดเลก็) จะไดส้มการของงานดงัสมการ  

                                               jj
njj

dF
FFFF

W n δ
δδδδ

++++++=
2222

2211 ......                     .....(11) 

งานภายนอกทั�งหมดที7กระทาํกบัระบบจะไดจ้ากการรวมสมการ(10)และสมการ(11)เขา้ดว้ยกนั 

    หนา้ 57



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

                         
22222

2211
2

jj

jj
njj ddF

dF
FFFF

W n
s

δ
δ

δδδδ
+++++++= ......                  .....(12) 

                                
2

jj

jj

ddF
dFU

δ
δ ++=                                                                                        …..(13) 

 
รูปที7 2 แสดงการใหแ้รงกระทาํในขั�นตอนที7 2 โดยใหแ้รงขนาดเลก็ก่อนแรงขนาดใหญ ่

  
 แต่จากงานเท่ากบัพลงังานดงันั�น   22 ss UW =  

อยา่งไรก็ตามพลงังานภายในของระบบจะไมขึ่�นอยูก่บัลาํดบัก่อนหลงั (Sequent) ของแรงกระทาํ ดงันั�น
สมการ(9)เท่ากบัสมการ(13) 
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lim ดงันั�นจะได ้

                                               
j

j
F

U

∂
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=δ                                                                                                      .....(14) 

จบการพิสูจน ์
 
กราฟความสมัพนัธ์ของงานในการเสียรูปบนช่วงอิลาสติกแสดงในรูปที7 3 

จากสมการที7(14) มีความหมายสาํคญัที7บอกวา่ ถา้มีสมการของพลงังานภายในที7เกิดจากโหลดต่างๆแลว้
ละก็ เราจะสามารถหาขนาดของการเสียรูปที7เกิดจากโหลดชนิดนั�นไดโ้ดยการดิฟเฟอร์เรนชิเอทสมการพลงังาน
เทียบกับโหลดชนิดนั� น อย่างไรก็ตามพลงังานภายในของระบบดังกล่าวขา้งต้นจะสามารถสะสมไวไ้ด้ใน 4 
รูปแบบคือ 1 Axial strain 2 Bending Strain 3 Shear Strain และ 4 Torsion Strain ซึ7ง derived มาจากสูตรต่างๆดงันี�  
1 Axial Energy 

F1 

F2 

Fn 

Fj 
dFj 

δ2 

δn 
δ1 

δj 
dFj 
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             จากรูปที7 4 ความเคน้และความเครียดของแกน (Axial) ที7จุดใดๆจะหาไดจ้ากสมการทั7วไปที7เป็นฟังกช์นั
ของระยะ z 

                                                                   ( ) ( )
( )zA

zF
z =σ                                                                           …..(15) 

                                                                    ( )
dz

d
z

δ
ε =                                                                              …..(16) 

 

 
 

รูปที7 3 แสดงกราฟของงานที7เกิดขึ�นจากการเสียรูป 
 
                 แต่จาก Hooke’s Law                      εσ E=  

                                                                  ( )
( )

( )
dz

d
zE

zA

zF δ
=                                                                     

…..(17) 

                                                                      ( )
( ) ( )

dz
zEzA

zF
d =δ                                                             …..(18) 

                                                                         ( )
( ) ( )∫=

L

dz
zEzA

zF

0

δ                                                          …..(20) 

 ถา้ฟังกช์นัทุกตวัในอินทิแกรนดล์ดรูปลงเป็นค่าคงที7จะได ้

                                                                        ∫ ==
L

AE

FL
dz

AE

F

0

δ                                                          .....(21) 

 สาํหรับพลงังานภายในของ Volume Element, dv ที7ยดืตวัออกในแกน z เป็นระยะ zd∆ จะหาไดจ้าก 
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 จาก          
A

F
=σ ,   

                จาก          
dz

d∆
=ε

แทนสมการ(23) และ (24) ในสมการ

                                                                  

                                                        

หรือเขียนในกรณีทั7วไปที7ความเคน้และโมดูลสัเป็นฟังกช์นัของ 

                                                                

…..(27) 

                                                     

                                             ∴

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที7 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเสียรูปกบัพลงังานความ

 สาํหรับพลงังานภายในชนิดที7 
กับสมการ(28) ส่วนที7มาของแต่ละสูตรจะขออธิบายในโอกาสต่อไปหรือสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ 
Mechanics ทั7วไป 
2 Bending Energy 
 จากรูปที7 5 คานที7ถูกดดัดงัรูปจะเกิด 

                                                

F 

,            ∴   dAdF zz σ=                                                           

dz

z∆ ,       ∴   dzd zz ε=∆                                                           

ในสมการ(22) 
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222
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หรือเขียนในกรณีทั7วไปที7ความเคน้และโมดูลสัเป็นฟังกช์นัของ z ไดเ้ป็น 
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แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการเสียรูปกบัพลงังานความเครียด

 
สาํหรับพลงังานภายในชนิดที7 2, 3 และ 4 จะขอนาํสูตรสาํเร็จมาใชแ้ทนลงในสมการทั7วไปที7มีรูปคลา้ย

ส่วนที7มาของแต่ละสูตรจะขออธิบายในโอกาสต่อไปหรือสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ 

คานที7ถูกดดัดงัรูปจะเกิด Bending Moment ขึ�น โดยมีความสมัพนัธ์กบั 

                 ( ) ( )
( )zI

yzM
z =σ                                                                   

F 

                            …..(23) 

                                                                           …..(24) 

                                            .....(25) 

dUdV =             .....(26)  

                            

)dz  

                             …..(28) 

เครียด 

จะขอนาํสูตรสาํเร็จมาใชแ้ทนลงในสมการทั7วไปที7มีรูปคลา้ย
ส่วนที7มาของแต่ละสูตรจะขออธิบายในโอกาสต่อไปหรือสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ 

ขึ�น โดยมีความสมัพนัธ์กบั Axial Stress ดงัสมการ 

                                   .....(29) 
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  แต่จาก                 ∫
                                                

รูปที7 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

3 Transverse Shear Energy 

 ในกรณีของความเคน้เฉือน
เฉือนเป็นไปตามสมการ 
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รูปที7 5 แสดงการเกิด Bending Moment ในคาน 
 

แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง Bending Moment กบั Normal Stress ที7เกิดขึ�นในคาน
 

 

ในกรณีของความเคน้เฉือนจะแทนดว้ย τ และค่าคงที7จะแทนดว้ย G และมีความสมัพนัธ์ของความเคน้
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A

A  จะได ้
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z
2
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            …..(30) 

                                          …..(31) 

                            …..(32) 

                                        …..(33) 

 

 
ที7เกิดขึ�นในคาน 

และมีความสมัพนัธ์ของความเคน้

                                                  .....(34) 

dzdA
Q
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2

         …..(35)     
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                                          U S

 หรือเขียนในเทอมทั7วไปไดเ้ป็น

                                    (U zS

            เมื7อ                   (f zS

                                       (zV

                                       (zG

                                  ( zyQ ,

รูปที7 7 แสดงการกระจายของ 

รูปที7 8 แสดงส่วนหนึ7งของหนา้ตดัจากแกนสมดุลเป็นระยะ 

รูปที7 9 แสดงตวัอยา่งการกระจายตวัของความเคน้เฉือนเป็นรูปทรงพาราโบลาบนหนา้ตดัสี7เหลี7ยมผนืผา้
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หรือเขียนในเทอมทั7วไปไดเ้ป็น 
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,  Form Factor for Shear                         

) =z  แรงเฉือน  
) =z  Shear Modulus 

) ( ) Aydyyytz
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แสดงการกระจายของ Normal Stress ที7เกิดขึ�นจาก Bending Moment

แสดงส่วนหนึ7งของหนา้ตดัจากแกนสมดุลเป็นระยะ y และมีการสมดุลในแกน 

แสดงตวัอยา่งการกระจายตวัของความเคน้เฉือนเป็นรูปทรงพาราโบลาบนหนา้ตดัสี7เหลี7ยมผนืผา้
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dz
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                               …..(36) 

                                  …..(37) 

                            …..(38) 

                 
Bending Moment 

 
และมีการสมดุลในแกน x 

 
แสดงตวัอยา่งการกระจายตวัของความเคน้เฉือนเป็นรูปทรงพาราโบลาบนหนา้ตดัสี7เหลี7ยมผนืผา้ 
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4 Torsion Energy 
 พิจารณารูปที7 10 กรณีการเกิด Torsion จะมีสมการ ดงันี�  
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 แต่        Jd =∫

ρ
ρπρ 32                                                                                                               …..(43) 
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GJ

T
U

L

T ∫=
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                                                                                                .....(44) 

 หรือเขียนในเทอมทั7วไปไดเ้ป็น 

                                   ( ) ( )
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                                                                                     .....(45) 

 
รูปที7 10 a) แสดงการเสียรูปจาก Torque และ b) การแจกแจงของ Shear Stress ที7เกิดขึ�น 

 
4 การออกแบบและการคาํนวณ 
 ชิ�นส่วนดงัรูปที7 11 รับแรงกดขนาด 200 kg จะมี Deflection เกิดขึ�นดงันี�  
 
 
 

a b 

dz 

Distribution of  

Shear Stress Twisted End 

Fixed End z 
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รูปที712 แสดง Free Body 
 

รูปที7 11 แสดงมิติของคานและตาํแหน่งที7แรงกระทาํ 

Free Body Diagram ของชิ�นสวนชิ�นที7 1, Shear Force และ Bending Moment
 

Bending Moment 
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รูปที7 
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รูปที7 13 แสดง Free Body Diagram ของชิ�นส่วนชิ�นที7 2 
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รูปที7 14 แสดงพิกดัต่างๆของหนา้ตดั ตวั c 
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5 สรุป 
 เมื7อไม่คิด Transverse Shear 
เสียรูปทั�งหมด และคิดเป็น 96
0.0884% ซึ7งถือวา่นอ้ยมาก จะเห็นวา่การเสียรูปของคานขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลกัคือทิศทางที7แรงกระทาํและค่า 
Moment of Area ของคาน
Neutral axis ของคานเป็นหลกั
 

 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.พิษณุ มนสัปิติ ที7ช่วยตรวจสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผศ.สินี สุขกรมใส
ขอขอบคุณนายกิจเกษม คลา้ยกรุต
 
เอกสารอ้างองิ 
1 Boresi, Arthur P. and Omar M. Sidebottom
2 Kalyan Annamalai & Ishwar K. Puri., 
3 www.consteel.com.sg., Continental Steel P
4 Robert L. Norton.,”Machine Design An Integrated Approach. 

Transverse Shear จะพบวา่ ผลของ Bending Moment ในคานชิ�นที7 1 
96.94% สําหรับคานชิ�นที7 2 ส่วนกรณีการเกิด Axial Load 

ซึ7งถือวา่นอ้ยมาก จะเห็นวา่การเสียรูปของคานขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลกัคือทิศทางที7แรงกระทาํและค่า 
ของคาน โดยที7การคาํนวณทุกอย่างรวมทั�งการเขียนรูป Deflection 

ของคานเป็นหลกั ดงัรูปที7 17 

รูปที7 17 แสดงระยะการเกิด Deflection ของคาน 

พิษณุ มนสัปิติ ที7ช่วยตรวจสอบภาษา ผศ.ดร.วินยั อวยพรประเสริฐที7ช่วยแนะนาํการใช้
สินี สุขกรมใส(มอเยอร์) อาจารยศิ์ลปชยั วฒันเสย ที7ช่วยเขียนรูปและ

กิจเกษม คลา้ยกรุต ที7ช่วยแนะนาํการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพล็

and Omar M. Sidebottom, “Advance Mechanics of Materials.”, John Wiley & Sons, 
Kalyan Annamalai & Ishwar K. Puri., “Advanced thermodynamics engineering.”, 2001.

., Continental Steel Pte Ltd., “Products Handbook Structural Steel.
Machine Design An Integrated Approach. “, Prentice-Hall Inc., 1996.

1 คิดเป็น 2.97% ของการ
Axial Load ในคานชิ�นที71 คิดเป็น 

ซึ7งถือวา่นอ้ยมาก จะเห็นวา่การเสียรูปของคานขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลกัคือทิศทางที7แรงกระทาํและค่า Second 
Deflection จะตอ้งกระทาํกบัแกน 

 

วินยั อวยพรประเสริฐที7ช่วยแนะนาํการใช้
อาจารยศิ์ลปชยั วฒันเสย ที7ช่วยเขียนรูปและกราฟ และสุดทา้ย

พลอ็ตกราฟ 

John Wiley & Sons, 1993. 
, 2001. 

Products Handbook Structural Steel.”, 2000. 
Hall Inc., 1996. 
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การกาํจัดสีของนํ�าทิ�งจากโรงงานฟอกย้อม 

COLOR REMOVAL OF DYEING INDUSTRY EFFLUENT 
 

ดร.เกรียงศกัดิ  อุดมสินโรจน ์1   น.ส.พวงผกา อินจงใจ 2   และน.ส.ลรินญา พลบรูณ์  2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
งานวิจยันี$ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งจากโรงงานฟอกยอ้ม ซึ1 งวิธีที1เลือกใช้

เป็นวธีิที1ประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถใชง้านไดจ้ริง วธีิการทาํการทดลองแบ่งเป็น การดูดซบั และการใชส้ารส้ม  
การดูดซบันั$นเราใช ้ทรายหยาบ ทรายละเอียด ถ่านไม ้ชานออ้ย กากมะพร้าว และถ่านกมัมนัต ์ โดยผลการทดลอง
พบวา่ทรายละเอียดและทรายหยาบทาํหนา้ที1เป็นตวัดูดซบัซึ1 งอตัราการกรองดว้ยทรายละเอียดที1 100 มล./นาที มี
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูที่1 90%ส่วนอตัราการกรองดว้ยทรายหยาบที1 80 มล./นาทีมีประสิทธิภาพในการ
กาํจดัสีอยูที่1 90% การกาํจดัสีโดยใชถ่้านไมเ้ป็นตวัดูดซบั พบวา่ที1ระยะเวลาสัมผสั 30 นาที มีประสิทธิภาพในการ
กาํจดัสีได ้90% การกาํจดัสีโดยชานออ้ยเป็นตวัดูดซบั พบว่าที1ระยะเวลาสัมผสั 60 นาที มีประสิทธิภาพในการ
กาํจดัสีได ้80 %  การกาํจดัสีโดยใชก้ากมะพร้าวเป็นตวัดูดซบั พบวา่ที1ระยะเวลาสัมผสั 5 นาทีมีประสิทธิภาพใน
การกาํจดัสีได ้70 % และการกาํจดัสีโดยใชถ่้านกมัมนัตแ์บบละเอียดเป็นตวัดูดซบั พบวา่ที1ระยะเวลาสัมผสั 5 นาที
ปริมาณของถ่านกมัมนัตแ์บบละเอียดที1ใช ้1 กรัม ต่อลิตรของนํ$ า มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีได9้5%ส่วนการ
ทดลองการกาํจดัโดยใชส้ารสม้ในการกาํจดัสีทาํการทดลองแบบจาร์เทส  ซึ1 งผลการทดลองพบวา่  ปริมาณสารส้ม
ที1เหมาะสมในการกาํจดัสีคือปริมาณสารส้มที1  25 มก./ลิตร มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีได ้60 %  จะเห็นไดว้า่
วธีิการดูดซบัโดยใชถ่้านกมัมนัตก์บัการกรองดว้ยทรายละเอียดมีประสิทธิภาพในการกาํจดัใกลเ้คียงกนัซึ1งเป็นค่าที1
ไดผ้ลดี แต่เมื1อพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายและมีประสิทธิภาพดีที1สุดที1ยอมรับไดคื้อ การกรองดว้ยทรายละเอียด ที1อตัรา
การกรอง 100 มล./นาที หรือ 1.4 ม.3/ม.2ชม. 

 
คาํสาํคญั : โรงงานฟอกยอ้ม  ตวัดูดซบั  กาํจดัสี 
 

ABSTRACT 
This research was conducted to study the efficiency of color removal of dyeing wastewater. Effluent 

from the dyeing industry is used for the research project. Cost effectiveness andpractical methods are the goal of 
our research project. Adsorption method and chemical method (using alum )were studied. Coarse sand , fine 
sand , charcoal , bagasse , coconut fiber and activated carbon were used in this project. The results showed that 
the fine sand and coarse sand acts as adsorption mechanism in stead of filtration. The experiment results have 

                                                           

1 อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมสิ1งแวดลอ้ม วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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shown that the best efficiency of  color removal by sand  is 90 % with filtration rates  80 and 100 ml/min.The 
best efficiencies of color removal by charcoal in 30-min period , bagasse in 60- min period, coconut fiber in 5-
min period, and activated carbon in 5-min.period are 90%, 80%, 70%, and 95% respectively.Jar tests were set 
up in this project. Alum was only one coagulant for color removal studies. It was found that the best efficiency 
of color removal was 60% at 25 mg/L alum. By comparison, using activated carbon and fine sand are both the 
best adsorbents. By economic factor, using thefine sand is the best methodat filtration rate 100 ml/min or 1.4 
m.3/m.2h 
 
KEYWORDS : DYEING INDUSTRY, ADSORBENTS, COLOR REMOVAL 

1. บทนาํ 
 ปัจจุบนันี$โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมต่างใหค้วามสาํคญัต่อการรักษาสิ1งแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก  จึงได้

นาํระบบบาํบดันํ$ าเสียที1มีอยูห่ลากหลายระบบมาประยกุตใ์ช ้ จุดประสงคเ์พื1อจะบาํบดันํ$ าทิ$งก่อนที1จะมีการปล่อย
นํ$ าลงสู่แหล่งธรรมชาติ  โดยเพื1อที1จะใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ1 งส่วนใหญ่ค่าทางเคมีได้
ผ่านเกณฑม์าตรฐานนํ$ าทิ$งไดแ้ก่  ค่า  BOD , COD , TSS เป็นตน้  แต่จะมีค่าทางกายภาพบางตวัที1ไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานอย่างชัดเจน ได้แก่ สีและความขุ่น  ถึงแมว้่าสีและความขุ่นจะไม่ก่อให้เกิดอนัตราย  แต่จะมีผลต่อ
คุณภาพของนํ$ าที1ปล่อยลงสู่แหล่งนํ$ าธรรมชาติ 

สีของนํ$ าเกิดจากสารแขวนลอยนํ$ าในนํ$ า  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเรียกวา่  สีปรากฎ  เกิดจากการ
ผสมของพวกเศษดิน เศษแร่ธาตุที1ไม่ละลายนํ$ า  ส่วนกลุ่มที1สองเรียกว่า สีจริง สีจริงนี$ เกิดจากสารจําพวก
สารอินทรียที์1ละลายอยู่ในนํ$ า  ซึ1 งสีในกลุ่มที1สองนี$ จะกาํจัดยากกว่าสีในกลุ่มแรก  ซึ1 งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมประเภท  โรงงานฟอกหนงั  โรงงานยอ้มผา้  และโรงงานกระดาษ ( ดร.เกรียงศกัดิ   อุดมสิน
โรจน์ , พ.ศ 2549)  

ลกัษณะนํ$ าเสียที1มาจากโรงงานฟอกยอ้มจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามชนิดของเส้นใยที1นาํมายอ้มและ
การใชก้ระบวนการยอ้มที1แตกต่างกนั ซึ1งมีลกัษณะดงันี$   ก) มีปริมาณสารอินทรียสู์ง ไดแ้ก่ แป้ง สียอ้ม เส้นใย และ
ดา้ยที1ปนออกมาจากกระบวนการฟอกยอ้ม ไขมนั และตวัทาํละลายต่างๆ  ข) มีความเป็นด่างสูง ไดแ้ก่NaOH  และ 
Na2CO3 ค)มีอุณหภูมิสูง  ง) ปริมาณของแขง็ที1ละลายนํ$ าสูง  ซึ1งมาจากเกลือโซเดียมและเกลือต่างๆ  จ) มีสีเขม้มาก 
ซึ1งมาจากสีที1ใชใ้นการยอ้มผา้  ฉ) มีโลหะเจือปน โลหะหนกันี$มาจากสีที1ใชใ้นการยอ้มผา้  ไดแ้ก่ ทองแดง ตะกั1ว 
โครเมียมและสงักะสี  และ ช) มีปริมาณของแขง็แขวนลอยสูง 

ผลกระทบของสียอ้มต่อสิ1งแวดลอ้ม พบวา่สียอ้มเป็นสารที1สลายตวัทางชีวภาพไดย้าก แต่มีความเป็นพิษ
ต่อปลาค่อนขา้งตํ1า ดงันั$นปัญหาสาํคญัของสียอ้มในนํ$ าทิ$งในปัจจุบนัจึงไม่ไดอ้ยูที่1ความเป็นพิษของสียอ้ม แต่อยูที่1
สีของนํ$ าทิ$งสียอ้มเป็นสารที1มีสีเขม้แมจ้ะมีสีอยูใ่นแหล่งนํ$ าเพียงปริมาณเลก็นอ้ยก็ทาํใหน้ํ$ ามีสีเป็นที1น่ารังเกียจต่อผู ้
พบเห็น จากการศึกษาของ Brown  และ Hamburger  ( 1987 )พบวา่สียอ้มที1ปล่อยออกมาจากโรงงานยอ้มสิ1งทอมี
ความเขม้ขน้ 10  มก.ต่อล. ดงันั$นจึงมีความจาํเป็นที1โรงงานจะตอ้งกาํจดัสีจากนํ$ าทิ$งแมว้า่สีจะมีความเป็นพิษตํ1าก็
ตาม 
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งานวิจยันี$ เป็นการศึกษาเกี1ยวกับการกาํจัดสีในนํ$ าทิ$งที1ไดผ้่านกระบวนการบาํบัดนํ$ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมสียอ้มแลว้  ซึ1งเป็นระบบบาํบดันํ$ าเสียดว้ยวิธีชีวภาพ แต่นํ$ าที1ผ่านการบาํบดัแลว้ยงัคงมีสีที1น่ารังเกียจ   
จึงไดท้าํการวิจัยศึกษาหาวิธีที1เหมาะสม และมุ่งเน้นหาวิธีที1มีประสิทธิภาพสูงที1สุดในการกาํจดัสีในนํ$ าทิ$ง  ใน
งานวจิยัไดศึ้กษาดว้ยวธีิดูดซบัและวธีิทางเคมีที1เหมาะสมในการกาํจดัสีที1ไม่พึงประสงคด์งักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ$น 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
งานวิจยันี$ ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งจากโรงงานยอ้มผา้ระหว่างวิธีการใชท้รายกรอง 

(Sand filter) ถ่านไม ้ชานออ้ย กากมะพร้าว ถ่านกมัมนัต ์(Activated carbon) และการใชส้ารเคมี(สารสม้) 

Cao Jiashengและคณะ(1999)  ศึกษาการกาํจดัสียอ้มผา้โดยการใชผ้งเหลก็ จากผลการศึกษาพบวา่ความ

เป็นกรดของสารละลายและพื$นที1ผิวของผงเหลก็มีผลต่อการกาํจดัสียอ้ม เมื1อความเป็นกรดของสารละลาย และ

พื$นที1ผิวของผงเหลก็เพิ1มขึ$น ประสิทธิภาพในการกาํจดัสียอ้มจะเพิ1มขึ$น 

 Deng N. และคณะ (2000) ศึกษาการกาํจดัสียอ้มประประเภทรีแอกทีฟโดยใชว้ธีิแบบ UV/Fe0พบวา่ การ

กาํจดัสียอ้มโดยระบบ UV/Fe0  สามารถกาํจดัสียอ้มไดม้ากที1สุด รองลงมาคือ ใช ้Fe0อยา่งเดียว และใช ้UV อยา่ง

เดียวตามลาํดบั 

 Tan Boon Haiและคณะ(2000) ศึกษาการกาํจดัสียอ้มโดยใช ้ MgCl2 เปรียบเทียบกบัปูนขาว และ PAC

พบวา่MgCl2มีประสิทธิภาพกาํจดัสียอ้มไดม้ากกวา่ 90% ที1 พีเอช 11 ปริมาณที1ตอ้งการใชข้อง MgCl2 มากกวา่ของ

ปูนขาว และ PAC ในการบาํบดันํ$ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมพบวา่ สามารถลดค่า COD และ TSSได ้88% และ  

95%ตามลาํดบั 

บุษรา ประชุมญาติ (2545)จากการทดลองใช ้ NaBH4ความเขม้ขน้ 1.2%ใน4% ของNaOH เพื1อกาํจดัสีรี
แอกทีฟจากผลการศึกษาพบวา่ ระยะเวลากวนเร็ว สาํหรับสี C.I. Reactive Black 5 คือ 30 นาทีสาํหรับสีReactive 
Red 180  คือ 10 นาที และสาํหรับสีC.I. Reactive Blue 171 คือ 25 นาที พีเอชที1เหมาะสมในการบาํบดั คือ 10 และ
ปริมาณ NaBH4 เป็น 7 เท่าของสตอยชิโอเมตริก โดยมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสี C.I. Reactive Black 5 , C.I. 
Reactive Red 180 และ C.I. Reactive Blue 171 ที1ความเขม้ขน้ 200 มก.ต่อลิตรมีค่าเท่ากบั 94.08 %,93.85 % และ 
99.03 % ตามลาํดบั 

Rodgers และคณะ (2005)ศึกษาการใชร้ะบบกรองทรายหลายชั$น โดยเลือกเป็นแบบ Column (ความลึก 
0.425 ม.และ 0.9 ม.)ที1เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.3 ม. พบวา่ที1ความลึก 0.9 ม. สามารถดูดซบัฟอสฟอรัสที1เขา้มาใน
ระยะเวลาที1ทาํการศึกษาได ้ ส่วนการดูดซบัฟอสฟอรัสที1ความลึก 0.425 ม. ไดเ้ริ1มตน้ลดลงหลงัจากการดูดซบัที1
ความลึก 0.9 ม. ประมาณ 30 วนั 

Yordanovและคณะ (2002) ศึกษาระบบทรายกรองชา้ พบวา่บนพื$นผิวของชั$นทรายนั$นมีคุณภาพที1ดีและ
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก จากการประเมินความเปลี1ยนแปลงชั$น Schmutzdecke บนผิวหนา้ของชั$นทราย
โดยโอโซนที1เกิดขึ$นในการกรองนํ$ า ผลลพัธ์ที1ไดจ้ากการใชโ้อโซนในระบบทรายกรองชา้ คือสีของนํ$ ามีสีที1อ่อน
ลง โดยสามารถกาํจดัสีของนํ$ าไดดี้ 
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Satyawallและ Balakrishnan (2007)ศึกษาการใชถ้่านกมัมนัตใ์นการกาํจดัสีของนํ$ าพบวา่เมื1อใชร่้วมกบั
กรดฟอสฟอริกสามารถกาํจดัสีของนํ$ าไดถึ้ง 50% 

3. วิธีการทดลอง 
ในการทดลองกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งจากโรงงานฟอกยอ้มไดมี้การทดลองหาวธีิกาํจดัสีที1มีประสิทธิภาพ

สูงสุดและสิ$นเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยที1สุด โครงการวจิยันี$ ไดท้าํการทดลองอยูท่ั$งหมด 7 วธีิ ไดแ้ก่ 1)วธีิการใชท้ราย
ละเอียดในการกรอง2) วธีิการใชท้รายหยาบในการกรอง3) วธีิการใชถ้่านไมใ้นการดูดซบั4) วธีิการใชถ่้านกมัมนัต์
ในการดูดซบั5) วธีิการใชก้ากมะพร้าวในการดูดซบั  6) วธีิการใชช้านออ้ยในการดูดซบั  และ 7) วธีิการใชส้ารสม้ 
(Alum) ในการเกิดCoagulation 

วธีิการทดลองดว้ยการกรอง นาํทรายและกรวดไปลา้งดว้ยนํ$ าเปล่าใหส้ะอาดบรรจุทรายและกรวดลงใน
ชุดกรอง (ดงัรูปที1 1)  ใชส้าํลีวางรองไวป้ริมาณสาํลีพอสมควร จากนั$นตามดว้ยกรวดที1มีชั$นหนา8 ซม.และทรายที1
มีชั$นหนา 22 ซม. 
โดยใหค้วบคุมอตัราเร็วที1ใชใ้นการกรองนํ$ าที1เหมาะสม (อตัราของนํ$ าไหลเขา้) คืออตัราการกรองคือ 0.21 ลบ.ม/
(ตร.ม. ชม.) หรือ 15 มล./นาที  ซึ1งไดจ้ากการทดลองใชอ้ตัรากรองนํ$ าหลายค่า   ใหท้าํการกรองนํ$ าจากนํ$ าทิ$ง
โรงงานฟอกยอ้มตามอตัราการกรองที1กาํหนดไว ้และนาํนํ$ าที1กรองไดม้าวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพกาํจดัสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที. 1  ชุดทดลองด้วยการกรอง 
 

วธีิการทดลองดว้ยการดูดซบันาํตวัดูดซบัที1ชั1งมาใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1000 มล. โดยใหใ้ช ้ 1, 3, 5, 7, 9, 
10, และ 15กรัมต่อตวัอยา่งนํ$ าที1ใช ้ 800 มล.เทนํ$ าในบีกเกอร์แลว้นาํไปปั1นใหเ้ขา้กนัดว้ยเครื1องกวนหรือเครื1องโยก
เป็นเวลา 5 นาทีเทนํ$ าออกจากบีกเกอร์ นาํนํ$ าที1ไดผ้า่นการกรองดว้ยผา้กรอง เพื1อไม่ใหเ้ศษของตวัดูดซบัไปปะปน
กบันํ$ าที1จะนาํไปวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพในการกาํจดัสีดว้ยชุดเทียบสีที1เตรียมไวน้าํนํ$ าที1ผา่นผา้กรองไปเทียบ
กบัชุดสีที1เตรียมไวท้าํการทดลองซํ$ าโดยเปลี1ยนเวลาเป็น 10, 20, 30, 60 และ 90 นาทีเมื1อทาํการทดลองครบ 90 
นาทีใหเ้ปลี1ยนปริมาณของตวัดูดซบัที1ไดช้ั1งเตรียมไวแ้ลว้ 

วธีิการทดลองดว้ยการใชส้ารสม้ในการเกิด Coagulationตวงนํ$ าตวัอยา่งประมาณ 800มล.ใส่บีเกอร์ทั$ง 5 

ใบ นาํบีเกอร์ที1บรรจุนํ$ าตวัอยา่งวางบนเครื1องจาร์เทสต ์ เปิดเครื1องกวนเติมสารสม้ในตวัอยา่งนํ$ า ตามปริมาณที1

ตอ้งการ เช่น  5, 10, 20, 30, 50 มล.ปรับเครื1องกวนใหมี้อตัราเร็ว 100 รอบต่อนาที ประมาณ1 นาที จากนั$นจึงลด

สาํลี 

กรวดหนา 8 ซม. 

ทรายหนา  22 ซม. 

นํ$ าเขา้ 

นํ$ าออก 

ขวดนํ$ าดื1มขนาด 1.5 ลิตรวางคว ํ1า 
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ความเร็วใหเ้หลือประมาณ 30-40 รอบต่อนาที ประมาณ20 นาทีสงัเกตลกัษณะของสีและบนัทึกผลปิดเครื1องกวน

แลว้ตั$งทิ$งไวใ้หต้ะกอนนอนกน้ประมาณครึ1 งชั1วโมงชกัตวัอยา่งนํ$ าส่วนบนของภาชนะทั$ง 5 ใบ โดยใชว้ธีิไซฟอน 

(Siphon) ดว้ยสายยางตอ้งระวงัไม่ใหก้ระทบกระเทือนตะกอนนาํนํ$ าส่วนบนของแต่ละตวัอยา่งมาวดัสีเปรียบเทียบ

กบันํ$ าตวัอยา่งก่อนทาํจาร์เทสตน์าํนํ$ าที1ไดไ้ปเทียบกบัชุดเทียบสีที1ไดเ้ตรียมไวท้าํการทดลองซํ$ าโดยใชป้ริมาณ

สารสม้ใหล้ดลง เพื1อจะหาปริมาณสารที1สามารถกาํจดัสีใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด และใชป้ริมาณสารนอ้ยที1สุด 

 
4.ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 

การทดลองหาความเป็นไปได้ในการกาํจดัสีด้วยวธีิการกรองทราย นํ$ าทิ$งจากโรงงานฟอกยอ้มมีลกัษณะใส สี
แดงชมพ ูมีค่าpH เท่ากบั 6.8 ผลทดลองไดแ้สดงผลในตารางที1 1และ2 
 

                 ตารางที. 1 ค่าของแข็งทั�งหมดในนํ�าทิ�งจากโรงงานฟอกย้อมและนํ�าที.ผ่านการกรองทรายหยาบ 

ชนิด
ของแขง็ 

ค่านํ$ าทิ$งจาก
โรงงาน (มก./ล) 

ค่านํ$ าที1ผา่นการกรอง 
ทรายหยาบ (มก./ล) 

ประสิทธิภาพการกาํจดั(%) 

TS 285 27 90.5 

TVS 120 10 91.7 

TDS 186.5 9.5 94.9 

หมายเหตุ: ใชน้ํ$าเสียปริมาตร 100มล. , นํ$าเสียผา่นการกรองทรายที1 100 มล./นาที 

ตารางที. 2ค่าของแขง็แขวนลอยในนํ�าทิ�งจากโรงงานฟอกย้อมและนํ�าที.ผ่านการกรองทรายหยาบ 

ชนิด
ของแขง็ 

ค่านํ$ าทิ$งจาก
โรงงาน (มก./ล) 

ค่านํ$ าที1ผา่นการกรอง 
ทรายหยาบ (มก./ล) 

ประสิทธิภาพการกาํจดั(%) 

TSS 2.6 1.2 53.8 

VSS 2.2 0.4 81.8 

DSS 0.7 0.6 14.3 

หมายเหตุ:ใช ้นํ$าเสียปริมาตร 500 มล.และเก็บตวัอยา่งนํ$าทิ$งต่างเวลากบัในตารางที1 1, นํ$าเสียผา่นการกรองทรายที1 100 มล./นาที 

 
จากขอ้มูลในตารางที1 1 และ 2 พบวา่ค่า TSS ในนํ$ าเขา้(นํ$ าทิ$งจากโรงงาน) มีค่าตํ1ามาก(2.6 มก/ล) เป็นนํ$ า

ค่อนขา้งใสมีของแข็งแขวนลอยนอ้ยมากแต่มีสีในการผ่านการกรองดว้ยทรายแลว้ พบวา่นํ$ าที1ผ่านการกรองทราย

แลว้มีค่า TSS เหลือ (1.2มก/ล) ซึ1 งเป็นนํ$ าที1ไม่ค่อยแตกต่างกนัแต่ทรายสามารถกาํจดัสีไดค้่อนขา้งมากดงัรูปที1 2 

และ 3  ทาํให้นํ$ าที1ผ่านชั$นทรายมีสีเหลืออยูน่้อยมาก แสดงวา่ในการกาํจดัดว้ยทรายไม่ใช่เนื1องจากกลไกของการ

กรอง แต่เป็นกลไกของการดูดซบัดว้ยเมด็ทราย เพื1อพิสูจน์วา่การกาํจดัสีในถงักรองทรายเป็นการดูดซบัไม่ใช่กลไก
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ของการกรอง โดยพิจารณาจากตารางที1

พบว่าค่าTDS ลงลดเป็นอย่างมากเหลือเพียง

94.9%ดงันั$นน่าจะเป็นกลไกของการดูดซบัดว้ยเมด็ทราย

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของการกรองด้วยทรายละเอยีด
ทรายละเอียดในค่าของร้อยละกาํจดัสีในนํ$ าทิ$งสมัพนัธ์กบัค่าอตัรากรองในค่าของ มล
3/ม.2.ชม.) ดงัรูปที1 2 
 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายละเอียด โดยขนาด

ความหนาของชั$นทรายในการกรองคือ 

กราฟไดแ้สดงค่าที1มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 

อตัราการกรองที1มากขึ$นจะเห็นไดว้า่ช่วงที1มีอตัราการกรองที1 

ที190 % และเมื1อเราทาํการทดลองต่อไปอีกที1อตัราการกรองในช่วง 

สีไดล้ดลงมาที1 80%   ดงันั$นอตัราการกรอง

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูใ่นเกณฑต์ั$งแต่ 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีด้วยการ

ทรายหยาบในค่าของร้อยละกาํจดัสีในนํ$ าทิ$งสมัพนัธ์กบัค่าอตัรากรองในค่าของ มล

ม.2.ชม.) ดงัรูปที1 3 

ของการกรอง โดยพิจารณาจากตารางที11 จะเห็นไดว้า่ค่าTDS ของนํ$ าเขา้เท่ากบั 186.5 มก

ลงลดเป็นอย่างมากเหลือเพียง 9.5 มก/ล กลไกการกรองทรายไม่สามารถกาํจดัค่า

ดงันั$นน่าจะเป็นกลไกของการดูดซบัดว้ยเมด็ทราย 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของการกรองด้วยทรายละเอยีดศึกษาประสิทธิภาพในการกาํจดัสีดว้ยการกรองดว้ย
ในค่าของร้อยละกาํจดัสีในนํ$ าทิ$งสมัพนัธ์กบัค่าอตัรากรองในค่าของ มล./นาที 

รูปที.  2ประสิทธิภาพการกาํจดัสีโดยใช้ทรายละเอยีด 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายละเอียด โดยขนาด

ความหนาของชั$นทรายในการกรองคือ 0.22 เมตรโดยใชอ้ตัราการกรองเริ1มตน้คือที1อตัรากรอง 

ค่าที1มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 97 % นั$นจะมีอตัราการกรองอยูที่1 15 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 95 %จะมีอตัราการกรองอยูที่1 45 – 65 มล./นาทีและเมื1อไดท้าํการทดลองโดยเพิ1ม

อตัราการกรองที1มากขึ$นจะเห็นไดว้า่ช่วงที1มีอตัราการกรองที1 70-100 มล./นาที   จะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยู่

และเมื1อเราทาํการทดลองต่อไปอีกที1อตัราการกรองในช่วง 110-130 มล./นาที    ประสิทธิภาพในการกาํจดั

อตัราการกรองดว้ยทรายละเอียดที1เหมาะสมในการกาํจดัสีคือ 

อยูใ่นเกณฑต์ั$งแต่ 90 % ขึ$นไป    

สิทธิภาพในการกาํจดัสีด้วยการกรองด้วยทรายหยาบ ศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสี

ในค่าของร้อยละกาํจดัสีในนํ$ าทิ$งสมัพนัธ์กบัค่าอตัรากรองในค่าของ มล./นาที 

มก/ล หลงัจากผ่านชั$นทราย

ล กลไกการกรองทรายไม่สามารถกาํจดัค่าTDS ไดม้ากถึง

ศึกษาประสิทธิภาพในการกาํจดัสีดว้ยการกรองดว้ย
นาที (1มล./นาที = 0.014 ม.

 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายละเอียด โดยขนาด

เมตรโดยใชอ้ตัราการกรองเริ1มตน้คือที1อตัรากรอง 15 มล./นาทีจาก

15 – 40 มล./นาที    สาํหรับ

และเมื1อไดท้าํการทดลองโดยเพิ1ม

มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยู่

ประสิทธิภาพในการกาํจดั

ที1เหมาะสมในการกาํจดัสีคือ 100 มล/นาทีเนื1องจากได้

ประสิทธิภาพในการกําจัดสีด้วยการกรองด้วย

นาที (1 มล./นาที  = 0.014 ม.3/
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จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายหยาบ โดยขนาด

ความหนาของชั$นทรายในการกรองคือ 

กราฟไดแ้สดงค่าที1มีประสิทธิภาพในการกาํจดั

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 

อตัราการกรองที1มากขึ$นจะเห็นไดว้า่ช่วงที1มีอตัราการกรองที1 

ที190 % และเมื1อเราทาํการทดลองต่อไปอีกที1อตัราการกรองในช่วง 

ไดล้ดลงมาที1 80%   ดงันั$นอตัราการกรอง

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูใ่

หยาบและทรายละเอียดสามารถสรุ

การทดลองการกาํจดัสีด้วยวธีิการ

เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 8 –

มม. จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1

 

รูปที. 3ประสิทธิภาพการกาํจดัสีโดยใช้ทรายหยาบ 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายหยาบ โดยขนาด

ความหนาของชั$นทรายในการกรองคือ 0.22 เมตรโดยใชอ้ตัราการกรองเริ1มตน้คือที1อตัรากรอง 

ค่าที1มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 97 % นั$นจะมีอตัราการกรองอยูที่1 15 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 95 %จะมีอตัราการกรองอยูที่1 30 – 50มล./นาทีและเมื1อไดท้าํการทดลองโดยเพิ1ม

อตัราการกรองที1มากขึ$นจะเห็นไดว้า่ช่วงที1มีอตัราการกรองที1 55-80 มล./นาที   จะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยู่

และเมื1อเราทาํการทดลองต่อไปอีกที1อตัราการกรองในช่วง 85-130 มล./นาที    ประสิทธิภาพในการกาํจดัสี

อตัราการกรองดว้ยทรายหยาบที1เหมาะสมในการกาํจดัสีคือ 

อยูใ่นเกณฑต์ั$งแต่ 90 % ขึ$นไป   จากผลการทดลองการกาํจดัสีโดยการกรอ

สามารถสรุปไดว้า่ ทรายละเอียดสามารถกาํจดัสีไดดี้กวา่ทรายหยาบ

การทดลองการกาํจดัสีด้วยวธีิการดูดซับด้วยถ่านไม้  จากการทดลองโดยใช้ถ่านไม้

– 10 มม. แลว้นาํไปทุบจนไดข้นาดที1ผ่านการร่อนดว้ยตาข่ายไนล่อนไดข้นาด 

จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1

อตัราการกรอง, มล/นาที 
 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองดว้ยทรายหยาบ โดยขนาด

เมตรโดยใชอ้ตัราการกรองเริ1มตน้คือที1อตัรากรอง 15 มล./นาทีจาก

15 – 25 มล./นาที    สาํหรับ

และเมื1อไดท้าํการทดลองโดยเพิ1ม

มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยู่

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสี

ที1เหมาะสมในการกาํจดัสีคือ 80 มล/นาทีเนื1องจากได้

จากผลการทดลองการกาํจดัสีโดยการกรองดว้ยทราย

ทรายละเอียดสามารถกาํจดัสีไดดี้กวา่ทรายหยาบ 

จากการทดลองโดยใช้ถ่านไม้ทุบขนาด

แลว้นาํไปทุบจนไดข้นาดที1ผ่านการร่อนดว้ยตาข่ายไนล่อนไดข้นาด 0.45-2 

จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1 4 
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จากรูปที1 4สงัเกตุเห็นไดว้า่เมื1อ
การกาํจดัสีที1 30 %เมื1อเวลาสัมผสัที1 
ระยะเวลาในการสมัผสัมากก็จะมีป
ขึ$นจะไดป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัสี
สมัผสันอ้ยลงจะเห็นไดจ้ากปริมาณของถ่าน 
%ซึ1งมีประสิทธิภาพสูงกวา่ใช้
ไดจ้ากกราฟของถ่านไมที้1 15 กรัม จะเห็น
และเมื1อใหร้ะยะเวลาสัมผสัมากขึ$นไปจนถึง
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีได้

        จากผลการทดลองการกาํจั
ประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดคือ 
จากปัจจยัต่าง ๆ พบวา่ปริมาณถ่านไมที้1
30 นาทีเป็นผลที1เหมาะสมที1สุด
การทดลองการกาํจดัสีด้วยวธีิการ
(Powder Activated Carbon : PAC) 
ดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1

รูปที. 4   ประสิทธิภาพกาํจดัสีด้วยถ่านไม้ 

เมื1อใชป้ริมาณของถ่านไม ้1 กรัม ระยะเวลาในการสัมผสั 5 นาที 
เมื1อเวลาสัมผสัที1 90 นาที จะไดป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัสีเพิ1มขึ$นเป็น 

ระยะเวลาในการสมัผสัมากก็จะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของนํ$ าไดดี้ขึ$น และถา้เพิ1มปริมาณของถ่านไมใ้หม้าก
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีเพิ1มมากขึ$น นอกจากนี$ เมื1อใชป้ริมาณถ่านไมเ้พิ1มขึ$น

นอ้ยลงจะเห็นไดจ้ากปริมาณของถ่าน 3 กรัม ที1ระยะเวลาสมัผสัที1 5 นาที มีประสิทธิภาพในการกาํจดั
ใชป้ริมาณถ่านไม1้ กรัม ในระยะเวลาสัมผสัเดียวกนั  นอกจากนี$ จะเห็นชดัเจนมากขึ$น

กรัม จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาดูดซบัเพียง 5 นาทีสามารถกาํจดัสีของนํ$ า
ระยะเวลาสัมผสัมากขึ$นไปจนถึง90 นาที จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีมีสูง

ไดสู้งสุดของถ่านไม ้ 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีด้วยวิธีการดูดซับโดยถ่านไมจ้ะสังเกตุเห็นว่าปริมาณถ่านไมที้1 
ประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดคือ 97%แต่ตอ้งการใชถ่้านไมที้1มากและมีระยะเวลาในการสัมผสัมาก เมื1อพิจารณา

ปริมาณถ่านไมที้1 7 กรัม  และไดป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัสี 90% 
เป็นผลที1เหมาะสมที1สุด 

การทดลองการกาํจดัสีด้วยวธีิการดูดซับด้วยถ่านกมัมนัต์  จากการทดลองโดยใช้ถ่านกัมมนัต์
Powder Activated Carbon : PAC) ขนาดเลก็กวา่ 0.18 มม.จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการ

ดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1 5 

 

นาที จะมีประสิทธิภาพใน
เพิ1มขึ$นเป็น 70 % จะเห็นไดว้า่ยิ1ง

เพิ1มปริมาณของถ่านไมใ้หม้าก
เพิ1มขึ$นจะช่วยทาํให้ระยะเวลา

นาที มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 40 
กรัม ในระยะเวลาสัมผสัเดียวกนั  นอกจากนี$ จะเห็นชดัเจนมากขึ$น

นาทีสามารถกาํจดัสีของนํ$ าไดสู้งถึง 95 %  
ในการกาํจดัสีมีสูงถึง 97%ซึ1งเป็น

ปริมาณถ่านไมที้1 15  กรัม มี
ถ่านไมที้1มากและมีระยะเวลาในการสัมผสัมาก เมื1อพิจารณา

% ในระยะเวลาการสัมผสั 

จากการทดลองโดยใช้ถ่านกัมมนัต์ชนิดผง 
จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการ
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รูปที. 5  ประสิทธิภาพกาํจดัสีด้วยถ่านกมัมนัต์ 

จากกราฟปริมาณถ่านกมัมนัตที์1ใชใ้นการกาํจดัสีของนํ$ าที1ปริมาณ 1 กรัม ที1ระยะเวลาสมัผสั 5 นาที มีประสิทธิภาพ
ในการกาํจดัสีถึง 95 % และเมื1อใหเ้วลาในการสมัผสัมากขึ$นเป็น 90 นาที ประสิทธิภาพในการกาํจดัอยูที่1 97 % ซึ1 ง
นบัไดว้า่เป็นประสิทธิภาพในการกาํจดัที1สูงมาก  นอกจากนี$จากกราฟจะสงัเกตุเห็นวา่ปริมาณของถ่านที1เพิ1มขึ$น จะ
ใชเ้วลาในการสัมผสันอ้ยสังเกตุเห็นวา่ปริมาณของถ่านที1เพิ1มขึ$นจะใชเ้วลาในการสัมผสันอ้ยแต่ไดป้ระสิทธิภาพ
ในการกาํจดัเพิ1มมากขึ$น นอกจากนี$ปริมาณถ่านกมัมนัตที์1 9 กรัม ระยะเวลาสัมผสั 20 นาที จะมีประสิทธิภาพใน
การกาํจดัสีสูงถึง 97%จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีโดยใชถ่้านกมัมนัตเ์ป็นตวัดูดซบันั$นมีประสิทธิภาพ
สูงมาก  

จากผลการทดลองการกาํจดัสีดว้ยวิธีการดูดซบัโดยถ่านกมัมนัต ์พบวา่ปริมาณถ่านกมัมนัตที์1 1 กรัม มี
ประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดคือ 97%  ในระยะเวลาการสมัผสั 90 นาที แต่จากกราฟจะเห็นวา่ระยะเวลาการสัมผสั
ที1 5 นาที ก็สามารถกาํจดัไดถึ้ง 95 %  เมื1อพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ พบวา่ปริมาณถ่านกมัมนัตที์1 1 กรัม ที1ระยะเวลา
การสมัผสั 5นาที  มีประสิทธิภาพการกาํจดัสีที1 95% เป็นผลที1เหมาะสมที1สุด 
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของการดูดซับด้วยชานอ้อยอบแห้ง จากการทดลองโดยใชต้วัดูดซบัที1ไดจ้าก
ธรรมชาติคือ ชานออ้ยแหง้โดยการตดัและนาํไปปั1นใหเ้ป็นชิ$นเลก็ๆ จะไดก้ราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาที1
ใชใ้นการดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1  6 
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จากกราฟจะสงัเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชช้านออ้ยแห้งเป็นตวัดูดซบั 
กรัม แมว้า่ใชร้ะยะเวลาในการ
ปริมาณชานออ้ยพบวา่ประสิทธิภาพ
ออ้ยที1 10 กรัม จะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีสูงสุดที1 
ชานออ้ยเป็น 15 กรัม ประสิทธิภาพไดเ้พิ1มขึ$นเป็น 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีด้
ที1 15  กรัม มีประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดคือ 
ที1 10 กรัม ที1ระยะเวลาการสมัผสั 

 
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของการดูดซับด้วยกากมะพร้าวแห้ง
ธรรมชาติคือ กากมะพร้าวแห้ง นาํ
ระหวา่งเวลาที1ใชใ้นการดูดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสี
 

 

รูปที. 6 ประสิทธิภาพกาํจดัสีด้วยชานอ้อย 

จากกราฟจะสงัเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชช้านออ้ยแห้งเป็นตวัดูดซบั 
ระยะเวลาในการดูดซับมากถึง90 นาที แต่ไดป้ระสิทธิภาพกาํจดัสีเพียง 40% 

ชานออ้ยพบวา่ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของนํ$ า มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ1 งจะสังเกตุไดก้ารปริมาณชาน
กรัม จะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีสูงสุดที1 90% ที1ระยะเวลาการสัมผสั 90 

กรัม ประสิทธิภาพไดเ้พิ1มขึ$นเป็น 95% ซึ1งถือวา่เป็นการกาํจดัสีที1สูงสุด  
จากผลการทดลองการกาํจดัสีดว้ยวธีิการดูดซบัโดยชานออ้ยอบแหง้จะสงัเกตุเห็นวา่ 
กรัม มีประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดคือ 95%แต่เมื1อพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ  พบวา่
กรัม ที1ระยะเวลาการสมัผสั 90 นาทีจะมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีสูงสุดที1 90%ซึ1ง

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีของการดูดซับด้วยกากมะพร้าวแห้ง จากการทดลองโดยใช้ตัวดูดซับที1ได้จาก
ธรรมชาติคือ กากมะพร้าวแห้ง นาํกากมะพร้าวมาตดัและปั1นให้เป็นชิ$นเล็กๆ จะไดก้ราฟแสดงความสัมพนัธ์

ดซบัสีกบัร้อยละการกาํจดัสีดงัรูปที1  7 

 

จากกราฟจะสงัเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชช้านออ้ยแห้งเป็นตวัดูดซบั  ใชป้ริมาณชานออ้ย1 
40% เท่านั$น  และเมื1อเพิ1ม

ในการกาํจดัสีของนํ$ า มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ1 งจะสังเกตุไดก้ารปริมาณชาน
90 นาที และถา้เพิ1มปริมาณ

 
จะสงัเกตุเห็นวา่ ปริมาณชานออ้ยอบแหง้

ต่าง ๆ  พบวา่ปริมาณชานออ้ยอบแห้ง
ซึ1งเป็นผลที1เหมาะสมที1สุด 

จากการทดลองโดยใช้ตัวดูดซับที1ได้จาก
จะไดก้ราฟแสดงความสัมพนัธ์
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จากกราฟจะสังเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชก้ากมะพร้าวอบแห้งเป็นตวัดูดซบั ปริมาณกาก
มะพร้าวอบแหง้ที1ปริมาณ 1 กรัม จะมีประสิทธิภาพการกาํจดันอ้ย แมว้า่ระยะเวลาในการสัมผสัจะนานถึง 
แต่ประสิทธิภาพที1ไดมี้เพียง 40% 
การกาํจดัสีของนํ$ า มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ1 งจะสังเกตุไดจ้ากการใชป้ริมาณกากมะพร้าวอบ
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีสูงสุดที1 
เป็น 15 กรัม ประสิทธิภาพไดเ้พิ1มขึ$นเป็น 
สูงสุด 

จากผลการทดลองการกาํจดัสีดว้ยวธีิการดูดซบัโ
ที1 15 กรัม มีประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุด
ในการดูดซับค่อนขา้งนานแต่เมื1อพิจารณาจากปัจจัย
ระยะเวลาการสมัผสั 90 นาที มีประสิทธิภาพการกาํจดัสีสูงสุด
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีด้วยการใช้สารส้ม

รูปที1 8   

รูปที. 7ประสิทธิภาพกาํจดัสีด้วยกากมะพร้าว 

จากกราฟจะสังเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชก้ากมะพร้าวอบแห้งเป็นตวัดูดซบั ปริมาณกาก
กรัม จะมีประสิทธิภาพการกาํจดันอ้ย แมว้า่ระยะเวลาในการสัมผสัจะนานถึง 
40% เท่านั$น แต่เมื1อเพิ1มปริมาณของกากมะพร้าวอบแห้ง จะ

มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ1 งจะสังเกตุไดจ้ากการใชป้ริมาณกากมะพร้าวอบ
ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีสูงสุดที1 90% ที1ระยะเวลาการสัมผสั 90 นาที และถา้เพิ1มปริมาณกากมะพร้าวอบแห้ง

กรัม ประสิทธิภาพไดเ้พิ1มขึ$นเป็น 95% ที1ระยะเวลาสมัผสั 60 นาทีซึ1งถือวา่เป็นการกาํจดัสีที1มีประสิทธิภาพ

จากผลการทดลองการกาํจดัสีดว้ยวธีิการดูดซบัโดยกากมะพร้าวอบแห้ง พบวา่ ปริม
ม มีประสิทธิภาพการกาํจดัสูงสุดที1 95%แต่ตอ้งใชป้ริมาณของกากมะพร้าวอบแห้งที1มากและมีระยะเวลา

แต่เมื1อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ  พบว่าปริมาณกากมะพร้าวอบแห้งที1 
นาที มีประสิทธิภาพการกาํจดัสีสูงสุดที1 90 % เป็นผลที1เหมาะสมที1สุด

ด้วยการใช้สารส้ม  ศึกษาประสิทธิภาพในการกาํจดัสี

 

จากกราฟจะสังเกตุเห็นวา่ในการทดลองการกาํจดัสีโดยใชก้ากมะพร้าวอบแห้งเป็นตวัดูดซบั ปริมาณกาก
กรัม จะมีประสิทธิภาพการกาํจดันอ้ย แมว้า่ระยะเวลาในการสัมผสัจะนานถึง 90 นาที 

จะพบวา่ประสิทธิภาพใน
มีประสิทธิภาพสูงขึ$น ซึ1 งจะสังเกตุไดจ้ากการใชป้ริมาณกากมะพร้าวอบแห้งที1 10 กรัม จะมี

นาที และถา้เพิ1มปริมาณกากมะพร้าวอบแห้ง
นาทีซึ1งถือวา่เป็นการกาํจดัสีที1มีประสิทธิภาพ

วา่ ปริมาณกากมะพร้าวอบแห้ง
ใชป้ริมาณของกากมะพร้าวอบแห้งที1มากและมีระยะเวลา

ปริมาณกากมะพร้าวอบแห้งที1 10 กรัม ที1
เป็นผลที1เหมาะสมที1สุด 

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีดว้ยการใชส้ารสม้ดงั
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จากรูปที1 8พบวา่ปริมาณสารส้มที1 

ปริมาณสารสม้ในปริมาณที1มาก และเมื1อเรามาพิจารณาที1ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 

2 ช่วง คือที1 25 -200 มก/ลและ 

ที1มีการใชป้ริมาณสารสม้นอ้ย นั1นคือ 

90 % และตอ้งใชส้ารส้มในปริมาณนอ้ยซึ1 งจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ในการทดลองครั$ งนี$ ไดเ้ลือกใชส้ารส้ม  

25  มก/ล  เพื1อใหไ้ดผ้ลที1ละเอียดขึ$น

24 – 24.8 มก/ลนั$นมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 

25 มก/ลและไดป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูที่1  

4. สรุป 
จากการทดลองการกาํ

ถ่านกัมมันต์ ชานอ้อยอบแห้ง และกากมะพร้าวอบแห้ง เป็นตัวดูดซับ และ

สามารถสรุปผลการทดลองไดด้งันี$

1) จากการกรองทรายละเอียดโดยใชว้ิธีการกรองดว้ยอตัราการกรองที1 

ค่า ของแขง็ เพื1อทดลองวา่ทรายทาํหนา้ที1เป็นตวั

ทรายที1ทาํการทดลองทาํหนา้ที1เป็นตวัดูดซบัไม่ใช่หนา้ที1ในการกรอง

รูปที. 8   ประสิทธิภาพกาํจดัสีโดยใช้สารส้ม 

วา่ปริมาณสารส้มที1 1000 -2250 มก/ลนั$นมีความสามารถในการกาํจดัสีไดถึ้ง 

ปริมาณสารสม้ในปริมาณที1มาก และเมื1อเรามาพิจารณาที1ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 60 % 

ละ 3000 – 4000 มก/ลซึ1งมีการใชป้ริมาณสารส้มในปริมาณที1สูงมาก จึงพิจารณาที1ช่วง

ที1มีการใชป้ริมาณสารสม้นอ้ย นั1นคือ 25-50 มก/ลซึ1งในการพิจารณาคือประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูใ่นช่วง

และตอ้งใชส้ารส้มในปริมาณนอ้ยซึ1 งจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ในการทดลองครั$ งนี$ ไดเ้ลือกใชส้ารส้ม  

อใหไ้ดผ้ลที1ละเอียดขึ$นจึงไดท้าํการทดลองในช่วง   24 – 25 มก/ลเพิ1มเติมพบ

ลนั$นมีประสิทธิภาพในการกาํจดัสีที1 50% แต่เมื1อพิจารณาที1ตอ้งใชป้ริมาณสารส้มที1

ประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูที่1  60% จึงไม่ใช่เป็นวธีิกาํจดัสีที1เหมาะสมกบัการนาํไปใชง้านจริง

การกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการกรองวิธีการดูดซบัโดยใช ้ถ่านไม ้

ถ่านกัมมันต์ ชานอ้อยอบแห้ง และกากมะพร้าวอบแห้ง เป็นตัวดูดซับ และวิธีการใช้สารส้มในการกําจัดสี  

สามารถสรุปผลการทดลองไดด้งันี$  

จากการกรองทรายละเอียดโดยใชว้ิธีการกรองดว้ยอตัราการกรองที1 100 มล/นาทีโดยนาํไปวิเคราะห์หา

ค่า ของแขง็ เพื1อทดลองวา่ทรายทาํหนา้ที1เป็นตวักรองหรือทาํหนา้ที1เป็นตวัดูดซบั  ซึ1 งสามารถสรุปไดว้า่

ทรายที1ทาํการทดลองทาํหนา้ที1เป็นตวัดูดซบัไม่ใช่หนา้ที1ในการกรอง 

 

นั$นมีความสามารถในการกาํจดัสีไดถึ้ง 70% ซึ1 งใช้

60 % จะเห็นวา่มีอยูด่ว้ยกนั 

ซึ1งมีการใชป้ริมาณสารส้มในปริมาณที1สูงมาก จึงพิจารณาที1ช่วง

ลซึ1งในการพิจารณาคือประสิทธิภาพในการกาํจดัสีอยูใ่นช่วง 50 – 

และตอ้งใชส้ารส้มในปริมาณนอ้ยซึ1 งจะเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย ในการทดลองครั$ งนี$ ไดเ้ลือกใชส้ารส้ม  

มพบวา่ปริมาณสารส้มที1ช่วง 

ปริมาณสารส้มที1ค่อนขา้งมากถึง 

ไม่ใช่เป็นวธีิกาํจดัสีที1เหมาะสมกบัการนาํไปใชง้านจริง 

การดูดซบัโดยใช ้ถ่านไม ้

การใช้สารส้มในการกําจัดสี  

นาทีโดยนาํไปวิเคราะห์หา

กรองหรือทาํหนา้ที1เป็นตวัดูดซบั  ซึ1 งสามารถสรุปไดว้า่
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2) จากการทดลองการกรองทรายละเอียดและทรายหยาบ ซึ1 งพบวา่ทรายละเอียดจะมีความสามารถในการ
ดูดซบัไดดี้กวา่ทรายหยาบเพราะว่าทรายละเอียดมีขนาดเม็ดเล็กกว่าทรายหยาบมีพื$นที1ผิวในการดูดซับ
มากกวา่จึงทาํใหก้ารดูดซบัไดดี้กวา่ทรายหยาบ 

3) ประสิทธิภาพที1เหมาะสมในการกาํจดัสีดว้ยวิธีดูดซบัดว้ยตวักลางดูดซบัทั$ง 4 ตวั ไดแ้ก่ ถ่านไม ้ถ่านกมั
มนัตช์านออ้ยอบแหง้ และกากมะพร้าวอบแหง้ ไดส้รุปผลการทดลองในตารางที1 3 

 

ตารางที. 3ประสิทธิภาพที.เหมาะสมในการกาํจดัสีด้วยวธีิการดูดซับ 

 

ชนิดตวัดูดซับ ประสิทธิภาพกาํจดัสี , % ระยะเวลาในการดูดซับ, 

นาท ี

ปริมาณตวัดูดซับ, ก./ล 

ถ่านไม ้ 90 30 7 
ถ่านกมัมนัต ์ 95 5 1 
ชานออ้ยอบแหง้  90 90 10 
กากมะพร้าวอบแหง้ 90 90 10 

 

4) วิธีการกาํจดัสีของนํ$ าเสียจากโรงงานฟอกยอ้มโดยวิธีการใชส้ารส้มไดป้ระสิทธิภาพในการกาํจดัสีของ

นํ$ าทิ$งที1 60%ที1ปริมาณสารสม้ที1ใช ้ 25 มก./ลิตรซึ1งไม่เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นทางปฏิบติัจริง 

5) ผลสรุปทั$งหมดสามารถสรุปไดว้่าการกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งจากโรงงานฟอกยอ้มดว้ยวิธีการดูดซับ โดยมี
ถ่านกมัมนัต์ ถ่านไม ้ชานออ้ยอบแห้ง และกากมะพร้าวอบแห้ง วิธีกรองดว้ยทรายละเอียดและทรายหยาบ และ
วธีิการกาํจดัสีโดยการใชส้ารเคมีคือ สารส้ม วิธีกาํจดัสีของนํ$ าทิ$งที1มีประสิทธิภาพมากที1สุด และมีการดาํเนินการ
ไม่ยุง่ยากสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  นั1นคือวิธีการกรองดว้ยทรายละเอียดโดยใชอ้ตัราการกรองอยูที่1 100 มล./นาที  
นั1นหมายความวา่ในนํ$ าทิ$ง 1 ลบ.ม.ที1ตอ้งการกาํจดัสีจะใชเ้วลากรอง 43 นาที ต่อพื$นที1กรอง 1 ตร.ม. 
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THAILAND GREAT FLOOD 2011 : LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD 

 

Seree Supratid 
1
 

 
 

Abstract 

 

The 2011 great flood causes tremendous damages to all business sectors including livelihood of Thai 

people. Official report from the World Bank reveals a figure of 1.440 billion Baht (US$ 45 billion) which ranks 

forth as the world’s costliest disaster. Looking back of the disaster history (EM-DAT International Disaster 

Database), flood is the dominant natural disaster in the last fifty years for Thailand. Between 1995-2006, 54 

flooding events were reported accounting for 55% of all natural disasters, resulting in US$ 4.5 billion damage, 

2,682 people killed and 30 millions affected. Thailand (in the Chao Phraya river basin) was regularly flooded 

every 2 years during the last 10-year records. They are in 2002, 2004, 2006, 2010, and 2011, respectively. In this 

study,  we apply a flood simulation model (Mike 11, Mike 21) to investigate the 2011 flood behavior including 

conceptual measures for flood prevention and mitigation. Four case studies are investigated. The 1
st
 case study is 

the base case of the 2011 flood (Do nothing). The inundation area was found approximately 8.8 million Rais.  

The use of 2 million Rais as retention basin (Case study 2) can reduce the inundation area by 18% or 7.2 million 

Rais. The 3
rd

 case study is the use of east floodway of 1,000 cms capacity. This can reduce reduce the inundation 

area by 35% or 5.7 million Rais. The 4
th
 case study is the use of both floodways (East and west of 1,000 cms per 

each). This can reduce the inundation area by 42% from the 2011 flood event.  

 

KEYWORDS : FLOOD SIMULATION MODEL(MIKE 11, MIKE 21), FLOOD PREVENTION AND 

MITIGATION, INUNDATION AREA 

 

1. INTRODUCTION  

Several communities in the coastal area are vulnerable to a range of hazards, especially, coastal 

flooding. An increase in mean sea level and sea level extremes will mainly affect the terrestrial landscape, 

increasing  the risk of inundation of low-lying coastal area. In addition, increases in coastal inundation can 

impact upon marine ecosystems through changes to coastal wetlands and tidal plains that provide breeding 

ground for marine life. 

Bangkok is located near the Gulf of Thailand where Chao Phraya river goes into the sea. As the capital 

and largest city, it has about 7 million people and 12 million people in Bangkok Metropolis, and contributions to 
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43% GDP. Bangkok suffered severe floods in 1983 and 1990 which created some flood defence projects from 

that time. However, Bangkok is still under threat of flooding, especially the increasing flood risk due to climate 

change and the rapid urbanization in the floodplane. The frequency of devastating floods tends to be higher and 

the loss of human lives and property show increasing sign.  In 1995, Thailand was also faced with major flood 

and bringing a co-operation between Thailand and Japan through JICA.  

Bangkok covers an area of 1,569 km
2
 located in the delta of the Chao Phraya River Basin, which is 

the largest basin in the country, covering an area of 159,000 km
2
 or about 35% of the total land area of the 

country. There are two main rivers bisecting the delta area: the Tha Chin River on the west and the Chao 

Phraya River (the main stream) on the east. The basin forms up by 4 large tributaries: the Ping, Wang, Yom, 

and Nan originate from the mountainous terrain in the northern part of the country. These four tributaries 

flow southward to join each other in Nakhon Sawan to become the Chao Phraya River. The river flows 

southward through a large alluvial plain to reach the sea at the Gulf of Thailand as illustrated in Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 The basin area is flat at an average elevation of 1 to 2 m from the mean sea level (m.MSL), with 

certain spots where the elevation is lowered down to the sea level due to land subsidence. There are a number 

of canals crisscrossing the whole basin. Bangkok straddles the Chao Phraya River 33 km north of the Gulf of 

Thailand. Due to the flatness of the area and close proximity to the seashore, the area annually faces the 

problems of floods from rivers from the north and inundation due to the high tide from the sea. The 

topography of the Lower Chao Phraya River Basin is shown in Fig. 2. 

Though, efforts have been made to mitigate the flood damage in the Chao Phraya river basin through 

several structural measures (construction of dams, reservoirs, dikes, and pumping stations), flooding still cause 

much more impact as a result of deforestation, farmland expansion, and urban development. The flood damage 

Fig. 1 Chao Phraya river basin  Fig. 2 Chao Phraya river topographic 
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potential is increasing due to rapid urbanization and land development in downstream areas, particularly, the 

Bangkok metropolitan area and other municipalities along the Chao Phraya river. Major past floods in 1983, 

1995, 2002 are shown in term of inundation area in Fig. 3.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) 1983      b) 1995    c) 2002 
 

Fig. 3 Significant flood inundation in the lower Chao Phraya river basin 

 

Floods continue to cause annual damage in the Chao Phraya River basin as in (see Fig. 4)(Hungspreug 

et, al., 2000). These flood damages were estimated based mainly on the value of property damages and did not 

include the cost of lost production and other forms of economic loss. This increasing trend indicates a number of 

factors including migration of people to the floodplain, rapid urban development, etc. The riverine flooding 

caused by the overbank flow of the main river discharge are an important cause for major flooding and flood 

damage, the coinciding of floodwaves from tributaries, urban floods and high tides appear to have become more 

frequent and thus an increasingly treatening factor. 

In the developed countries (e.g. Japan, UK and Netherlands), most exposed populations are protected 

from flooding by various structural and non-structural measures. However, in the developing countries (e.g. 

Thailand, India), flood defenses are less developed and most of the exposed populations are more often suffered 

to flooding with some serious damages such as the damages from the 1983 Typhoon Gay, in Thailand and the 

1999 super-cyclone in India. 
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According to a report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2000, 2007), the 

global-mean sea level will rise through the 21
st
 century and beyond due to greenhouse gas emission that induces 

changes of climate (Church et al., 2006). This could cause significant impacts on coastal populations and also 

coastal ecosystems. Many coastal cities have already been facing severe flood problems due to lower elevation 

and sea level rise will potentially worsen such problems. So far few countries have planned the ways to deal 

with these problems. 

 
 

Fig. 4 Flood damage in the Chao Phraya river basin 

 

 
 

Fig. 5 Model configuration 
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2. Model set-up 

 This study covers the flood areas of the BMA (Bangkok Metropolitan Administration) and 

surrounding provinces (Samut Sakhon, Samut Prakan, Nakhon Pathom, and Nonthaburi). These areas are 

located in Chao Phraya-Tha Chin river Basin (about 31,885 km
2
). The downstream boundary of the 

computational domain was setup along the coastline from Thachin river to the  Bangpakong river(80 km long) 

and 50 km offshore.  The model was setup using the 1-D Hydrodynamic model (Mike11) of the river network in 

the Chao Phraya-Tha Chin basin. The DEM (Digital Elevation Model) of ground surface (Chao Phraya delta) 

and simulated areas, are shown in Fig.5. These are simulated by 2 dimensional flow using Mike21. The 

computational grid size is 400 x 400 m. The above two models were integrated to be a single model by using the 

MIKE FLOOD module. 

        The ground surface elevation in the study area was derived from the benchmarks surveyed by the 

Department of Mineral Resources and the Royal Thai Survey Department. The ground survey elevation outside 

the study area is derived from the topographic map of 1:50,000 scale. The bathymetry was derived from an eco-

sounding survey by the Hydrographic Department. The channel cross-section was surveyed by Royal Irrigation 

Department (RID) from the upstream (Nakhon Sawan province) to the downstream at the river mouth by the 

distance of 375 km. The Tha Chin river cross-section was input from the Wat Sing District, Chainat Province to 

the downstream station at the Tha Chin River mouth by the distance of 319 km. Several tributary channels in the 

Chao Phraya-Tha Chin basin were also included in the river network. 

 The discharge data of the Chao Phraya river (at C.13 station) and the discharge release from the Rama 

IV Dam of the Pa Sak river were used as the upstream boundary conditions. The tidal level was input as the 

downstream boundary for the coastal area. The measured rainfall was also input at each gauging station for 

rainfall-runoff computation in the sub-catchment. The model was calibrated and verified by the flood event of 

the year 2002 and 1995, respectively. 

 

3. RESULT DISCUSSIONS  

 The 2011 rainy season was influenced by both the North-west monsoon and the tropical storm, staring 

from Nock-Ten that made a landfall at Vietnam and became tropical depression before moving to Thailand at 

the end of July (Nan province). In addition, there are 4 storms (Haima, Haitan, Nesat, and Nalgae) that caused 

medium to heavy rainfall from June to October in the north and north-east of Thailand. The continuous rainfall 

in the north  are accumulated nearly 1,675 mm which is 42% more than the 30-year averaged value(see Fig. 6). 

This causes signifant accumulated run-off volume passing Nakornsawan province more than 30,000 mcm (Fig. 

7). Due to limited capacity of the Chao Phraya river and also Pasak river, several overbank flows occurred and 

also dikes along the river were broken causing excessive flow to many communities beside the river and 

downstream. The inundation area was estimated 14,000 km
2
  with the flood volume of approximately 10,000 

mcm (Fig. 8) in the floodplain from Nakornsawan to Ayuthaya.  
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Fig. 6 Accumulated rainfall for 2011 flood 

 

 
 

Fig. 7 Accumulated flood volume for 2011 flood passing Nakorn Swan 

 

 
 

Fig. 8 Flood inundation area and flood volume balance 
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 Four case studies are investigated (see Fig. 9). The 1
st
 case study is the base case of the 2011 flood (Do 

nothing). The inundation area was found approximately 8.8 million Rais.  The use of 2 million Rais as retention 

basin (Case study 2) can reduce the inundation area by 18% or 7.2 million Rais. The 3
rd

 case study is the use of 

east floodway of 1,000 cms capacity. This can reduce reduce the inundation area by 35% or 5.7 million Rais. 

The 4
th
 case study is the use of both floodways (East and west of 1,000 cms per each). This can reduce the 

inundation area by 42% from the 2011 flood event. 

 

 
 

Fig. 9 Four case studies for flood prevention and mitigation measures 

 

4. CONCLUSIONS 

This study was aimed to assess conceptually the prevention and mitigation measures for the 2011 flood 

events. The Mike11 and Mike21 models were used to calculate the flood depth and flood inundation area. Four 

case studies were investigated. The 1
st
 case study is the base case of the 2011 flood (Do nothing). The inundation 

area was found approximately 8.8 million Rais.  The use of 2 million Rais as retention basin (Case study 2) can 

reduce the inundation area by 18% or 7.2 million Rais. The 3
rd

 case study is the use of east floodway of 1,000 

cms capacity. This can reduce reduce the inundation area by 35% or 5.7 million Rais. The 4
th
 case study is the 

use of both floodways (East and west of 1,000 cms per each). This can reduce the inundation area by 42% from 

the 2011 flood event. However, in order to obtain flexible and sustainable solutions in the future, impact of 

climate change (Sea level rise, heavy rainfall) including internal drivers (Land use planning, Land subsidence) 

has to be considered.   

In the middle of December 2011, the Thai Government established the Strategic Committee for Water 

Resources Management (SCWRM). The SCWRM releases 6 immediated plans to mitigate the possible 2012 
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flood that is very much concern for the people. They are 1) Reservoir operation rule improvement 2) Recovery 

of the damaged infrastructures 3) Improvement of flood forecasting and warning systems 4) Emergency 

management plan 5) Define floodways and retention basins and 6) Line of organization review. Finally, the best 

practice for the Integrated Flood Management in the Chao phraya considering climate change and climate 

variability has to be adopted for sustainable future. The government is now inviting Thai and Foreign firms to 

join the Thailand’s overall water management in proposing a conceptual plan. The project cost is about 300 

billion Bahts.  
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การออกแบบและการประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตแบบประหยดั 

สําหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

DESIGN AND CREATING OF AN ECONOMIC SET OF TESTING DEVICES FOR 

CRITICAL EROSION VELOCITY OF SOILS ALONG MUDDY SHORES 

OF THE UPPER SIAM GULF 
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บทคดัย่อ 
 

บทความนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื-อแสดงแนวคิดแบบบูรณาการ สาํหรับการออกแบบและการสร้างชุดอุปกรณ์
ทดสอบความเร็วลาํนํ3 าวกิฤตแบบประหยดั สาํหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน การออกแบบ
พิจารณาเงื-อนไขต่างๆ ประกอบดว้ย งบประมาณ หอ้งสาํหรับติดตั3งชุดอุปกรณ์ คุณสมบติัของดินบริเวณอ่าวไทย
ตอนบน ความเร็วอนุภาคนํ3 าสูงสุดที-อาจเกิดขึ3นไดจ้ากคลื-นบริเวณอ่าวไทยตอนบน ราคาอุปกรณ์ประกอบที-มี
จาํหน่ายในทอ้งตลาด การผลิตและการควบคุมลาํนํ3 า การวดัความเร็วลาํนํ3 า การปรับระดบัและทิศทางของลาํนํ3 า 
และการกาํหนดจุดเริ-มการกดัเซาะ หลงัการออกแบบเบื3องตน้ จะสร้างหรือซื3อชุดอุปกรณ์มาลองประกอบ ทดสอบ
และปรับแกที้ละส่วน ทา้ยที-สุดจะนาํชุดอุปกรณ์ทั3งหมดมาประกอบรวมกนั และดาํเนินการปรับแกจ้นกระทั-ง
สามารถนาํอุปกรณ์ทั3งชุดไปทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตของตวัอยา่งดินไดต้ามตอ้งการ 

 
Abstract 

 

The objective of this paper was to demonstrate integrated concepts for the design and creating an 
economic set of testing devices for critical erosion velocity of soils along muddy shores of the Upper Siam Gulf. 
The criteria considered consisted of budget, the room available for establishment of the testing devices, 
properties of soils along the Upper Siam Gulf, possible maximum water particle velocities induced from water 
waves along the Upper Siam Gulf, prices of accessories available in the market, producing and controlling of 
water jet, measuring velocity of water jets, adjustment for levels and directions of water jet, and defining of the 
first erosion of soil samples etc. After the preliminary design each device or accessory was created or purchased, 
assembled and tested. Then all testing devices were assembled, tested and adjusted until the whole set could be 
used together for testing critical erosion velocity of soil samples as required. 
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1. บทนํา 
จากวกิฤตการณ์โลกร้อนกระทบถึงชายฝั-งอ่าวไทยตอนบน ที-เกิดภาวะกดัเซาะชายฝั-งทาํใหเ้กิดปัญหาต่อ

ชุมชนและผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณดงักล่าว มีความพยายามหลายแนวทางที-พยายามหยดุย ั3งการกดัเซาะทั3งรูปแบบของ
การใชทุ้นการวจิยัและการใชทุ้นส่วนตวัของประชาชนในการแกปั้ญหา เนื-องจากปัญหาที-ดินเพื-ออยูอ่าศยัและยงั
ชีพเป็นปัญหาที-ยิ-งใหญ่ ประเด็นที-น่าสนใจเป็นเบื3องตน้คือ เกณฑป์ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว วา่เกิดการ
กดัเซาะหรือไม่ 

ในปัจจุบนัการพิจารณาการกดัเซาะชายฝั-งตอ้งอาศยัการสงัเกตในระยะยาว ในขณะที-ในสถานที-เดียวกนั 
บางเวลาเกิดการกดัเซาะและบางเวลาเกิดการสะสมของตะกอนดิน ทาํใหก้ารตรวจสอบกระทาํไดย้าก ตอ้งตดัสินดว้ย
ขอ้มูลในระยะยาว และไม่สามารถตรวจสอบในรายละเอียดไดท้นัทีวา่ ช่วงเวลาใดกดัเซาะและช่วงเวลาใดเกิดการ
สะสม การที-จะทราบสภาวะกดัเซาะได ้ประเด็นที-น่าสนใจคือ ความเร็วกระแสนํ3 าที-ปะทะกบัดินเลนชายฝั-งนบัเป็น
ปัจจยัที-สาํคญัปัจจยัหนึ-งที-สามารถใชเ้ป็นดชันีบ่งชี3การกดัเซาะได ้  จึงจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบกบัดินทอ้งถิ-นใน
สภาวะแวดลอ้มที-ใกลเ้คียงมากที-สุด ซึ-งขอบเขตของการเริ-มกดัเซาะดงักล่าวมีประโยชน์ต่อการหยดุย ั3งการกดัเซาะ
และเร่งสภาวะการสะสมตะกอนอยา่งยิ-ง  

ในประเทศไทยไดมี้ผูส้ร้างระบบเขื-อนโปร่งแบบเสาเขม็สามเหลี-ยมเพื-อสลายกาํลงัคลื-น ณ สถานีนาํร่อง 
บา้นขนุสมุทรจีน รวมถึงไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์บริเวณดงักล่าวเอาไวด้ว้ย จากการศึกษาปรากฏวา่ 
มีชั3นตะกอนสะสมบริเวณหลงัเขื-อนดงักล่าว [1-2] ทาํใหเ้กิดคาํถามตามมาวา่ ระบบเขื-อนดงักล่าวจะสามารถ
หยดุย ั3งการกดัเซาะชายฝั-งไดห้รือไม่ วธีิการหนึ-งคือ การนาํค่าจากการวดัหรือการคาํนวณความเร็วอนุภาคนํ3 าหลงั
ผา่นเขื-อนสลายกาํลงัคลื-นมากระทบบริเวณชายฝั-งหาดโคลน มาเปรียบเทียบกบัความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต 
(Critical Water-Jet Velocity) อนัไดแ้ก่ความเร็วลาํนํ3 าที-ทาํใหดิ้นตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการเริ-มถูกกดัเซาะ [3] ใน
การนี3จาํเป็นตอ้งสร้างชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต ที-มีขนาดเหมาะสมกบัขนาดของ
หอ้งปฏิบติัการ และงบประมาณที-จาํกดั 

บทความนี3จะกล่าวถึงแนวคิดแบบบูรณาการ สาํหรับการออกแบบ และการสร้างชุดอุปกรณ์ทดสอบ
ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตแบบประหยดั สาํหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเริ-มจาก
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์และขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้ง ณ บริเวณสถานีนาํร่องบา้นขนุสมุทรจีน 
และขอ้มูลทางกายภาพของหอ้งปฏิบติัการปฐพีศาสตร์ ที-ใชส้าํหรับเป็นที-ตั3งชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 า
กดัเซาะวกิฤต และงบประมาณที-มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่งทุน หลงัจากนั3นจะทาํการออกแบบ
เบื3องตน้ภายใตเ้งื-อนไขต่างๆ ต่อจากนั3นจะสร้างหรือซื3อชุดอุปกรณ์มาลองประกอบ ทดสอบและปรับแกที้ละส่วน 
ทา้ยที-สุดจะนาํชุดอุปกรณ์ทั3งหมดมาประกอบรวมกนั และดาํเนินการปรับแกจ้นกระทั-งสามารถนาํอุปกรณ์ทั3งชุด
ไปทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตของตวัอยา่งดินไดต้ามตอ้งการ 

 

2. ขั�นตอนการศึกษา การออกแบบ และประดษิฐ์ 
การออกแบบ และการประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตแบบประหยดั สาํหรับดิน

ตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีขั3นตอนดงัต่อไปนี3  คือ 
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2.1 การทบทวนวรรณกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต และการเก็บรวบรวมขอ้มูลที-
เกี-ยวขอ้งกบัพื3นที-บริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ-งประกอบดว้ยขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์บริเวณหลงัเขื-อนสลายกาํลงั
คลื-น ณ สถานีนาํร่องบา้นขนุสมุทรจีน และคุณสมบติัดินเบื3องตน้บริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื-อใหท้ราบถึงความเร็ว
ลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตโดยประมาณสาํหรับดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน 

2.2 การพิจารณาขอ้กาํหนดเบื3องตน้สาํหรับชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต 
2.3 การออกแบบรูปแบบชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตตามขอ้กาํหนดเบื3องตน้ 
2.4 การพิจารณาเงื-อนไขต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งการออกแบบ และการประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็ว

ลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต 
2.5 การออกแบบ และการประดิษฐอุ์ปกรณ์แต่ละส่วน 
2.6 การนาํอุปกรณ์แต่ละส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั และทดสอบร่วมกนั 
2.7 การปรับชุดอุปกรณ์ใหส้ามารถใชท้ดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตไดต้ามตอ้งการ 
 

3. ผลการศึกษา การออกแบบสิGงประดษิฐ์ การประดษิฐ์ และการปรับปรุงสิGงประดษิฐ์ 

3.1 การศึกษาและทฤษฎทีีGเกีGยวข้อง 

3.1.1 ความเร็วลาํลํ�ากดัเซาะวกิฤต 
Filip Hjulström (ค.ศ. 1902–1982) [4] ไดเ้สนอเสน้โคง้ Hjulström ใน ปี ค.ศ. 1935 เพื-อใชพิ้จารณาวา่

ตะกอนในแม่นํ3 าจะถูกกดัเซาะ ขนส่ง หรือสะสม ในรูปของขนาดเมด็ตะกอน และความเร็วนํ3 า โดยอาศยัการ
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ ดงัแสดงในรูปที- 1 

 

รูปทีG 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วนํ�า และขนาดเมด็ดนิของ Hjulström [4] 

 

 

    หนา้ 94



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 เสน้โคง้เสน้บนแสดงความเร็วกดัเซาะวกิฤต มีหน่วยเป็น ซม./วนิาที เป็นฟังกช์นัของขนาดอนุภาคดิน มี
หน่วยเป็น มม. ในขณะที-เสน้ล่างแสดงความเร็วที-ดินเริ-มตกตะกอนเป็นฟังกช์นัของขนาดอนุภาค ใหส้งัเกตวา่แกน
ทั3งสองเป็นแบบลอ็ก เสน้กราฟแสดงแนวคิดสาํคญัหลายประการเกี-ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง การกดัเซาะ การ
ขนส่ง และการสะสมตะกอน สาํหรับขนาดอนุภาคที-ใชแ้รงเสียดทานเป็นแรงหลกัสาํหรับป้องกนัการกดัเซาะเสน้
โคง้ทั3งสองจะใกลก้นั และความเร็วที-ตอ้งการจะเพิ-มขึ3นตามขนาดอนุภาค อยา่งไรก็ตาม สาํหรับตะกอนที-มีการ
เชื-อมแน่น (cohesive sediments) ส่วนใหญ่จะไดแ้ก่ ดินเหนียว และทรายแป้ง ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะจะเพิ-มขึ3น เมื-อ
อนุภาคมีขนาดเลก็ลง (ในสภาพธรรมชาติเมด็ดินจะเกาะกนัเป็นกลุ่มซึ-งมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดอนุภาคของเมด็ดิน
เดี-ยว) เสน้โคง้ของ Hjulström [4] แสดงวา่ อนุภาคทรายขนาดราว 0.25 – 0.5 มม. มีความเร็วกระแสนํ3 ากดัเซาะ
ตํ-าสุด เสน้โคง้นี3ไดถู้กขยายโดย Åke Sundborg ใน ปี ค.ศ. 1956 โดยเฉพาะอยา่งยิ-งในส่วนของในส่วนของดินที-มี
ความเชื-อมแน่น ผลลพัธ์ที-ไดจ้ะถูกเรียกวา่ แผนภาพของ Sundborg หรือ แผนภาพของ Hjulström-Sundborg 

การกดัเซาะของตะกอนเมด็ดินแบบละเอียดและมีความเชื-อมแน่น มีความซบัซอ้นและยากที-จะเขา้ใจได้
อยา่งถูกตอ้ง ความตา้นทานการกดัเซาะของดินตะกอนอิ-มนํ3 าและเมด็ละเอียด อาจจะประมาณจากแผนภาพ
ระหวา่งความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต กบัอตัราส่วนช่องวา่งของดิน และขนาดเมด็ดิน เสนอโดย Axelsson [5] ดงั
แสดงในรูปที- 2 

 
รูปทีG 2 ชาร์ตความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตโดยชาร์ตของ Axelsson [5] 

 
3.1.2 คลืGนนํ�าและความเร็วอนุภาคนํ�า 
 คลื-นนํ3 าสามารถอธิบายในรูปพารามิเตอร์ ดงัแสดงในรูปที- 3 
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รูปทีG 3 พารามเิตอร์เกีGยวกบัคลืGนผวินํ�า 

 

คลื-นแอมพลิจูดเลก็ (Small Amplitude Wave) จะมีความเร็วคลื-น (wave celerity - C) และความยาวคลื-น 
(wave length - L) ดงัแสดงดว้ยสมการที- (1) และ (2) ตามลาํดบั 
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เมื-อ T คือ คาบคลื-น (wave period) และ d  คือ ความลึกนํ3 า 

พลงังานสาํหรับคลื-นลูกหนึ-ง มีความสูงคลื-น (wave height - H) เป็นผลรวมของพลงังานศกัย ์ (potential 
energy) พลงังานจลน์ (kinetic energy) และพลงังานแรงตึงผิว (surface tension energy) ของอนุภาคทั3งหมดภายใน
หนึ-งความยาวคลื-น และมกัถูกเรียกเป็น พลงังานทั3งหมดต่อหน่วยพื3นผิวนํ3 า สาํหรับคลื-นแบบ Airy พลงังานศกัย ์
( PE ) จะมีค่าเท่ากบัพลงังานจลน์ ( KE ) และ 16/

2LgHEE KP ρ==  ดงันั3น พลงังาน ( E ) ต่อหน่วยพื3นผิว
นํ3 า คือ 

8

2
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=          (3) 

สมการนี3ไม่พิจารณาพลงังานแรงตึงผิว เนื-องจากมีค่านอ้ยมากจนละทิ3งไดส้าํหรับคลื-นทะเล 

เพื-อใหก้ารพิจารณาขอบเขตการทดลองและแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ มีความถูกตอ้งยิ-งขึ3น จาํเป็นตอ้ง
ใชท้ฤษฎีคลื-นสาํหรับอนัดบัสูงขึ3น 

ดงัเสนอแนะใน [6] เราอาจใชท้ฤษฎีของสโตก๊ส์อนัดบัที-สองสาํหรับหาความเร็วอนุภาคนํ3 า ในรูปของ
ตวัเลขคลื-น (wave number - Lk /2π= ) ดงัสมการ 
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เมื-อ ac เป็นระดบัยอดคลื-นเหนือระดบันํ3 าปานกลาง (η ) คาํนวณจาก 
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สาํหรับความเร็วคลื-น และความยาวคลื-น ( CTL = ) อาจพิจารณาจากทฤษฎีของสโตค๊ส์ อนัดบัที-สาม  
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 อาจใชส้มการที- (4) – (6) สาํหรับคาํนวณคลื-นแตก (breaking waves) ซึ-งเป็นความเร็วคลื-น ขณะที-อนุภาค
นํ3 าเริ-มมีความเร็วมากกวา่ความเร็วคลื-น [6] 

 

3.1.3 การทดสอบหาคุณสมบัตดินิทีGมผีลต่อความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤต 

3.1.3.1 การหาคุณสมบัตดินิเบื�องต้น 
 ตวัอยา่งดินที-ใชใ้นการทดสอบหาความเร็ววกิฤตครั3 งนี3  คือ ตวัอยา่งดินเหนียวอ่อนซึ-งเก็บมาจากบริเวณ
พื3นที-มหาวทิยาลยัรังสิต จ.ปทุมธานี จากระดบัความลึก 2-2.5 เมตร และตวัอยา่งดินไดถู้กนาํไปทดสอบหา
คุณสมบติัเบื3องตน้ คือ ขนาดอนุภาคดิน ค่าอตัราส่วนช่องวา่งของดิน และค่าความถ่วงจาํเพาะของเมด็ดิน โดยใช้
วธีิทดสอบตามมาตรฐานดงันี3  
3.1.3.2 การหาสอบหาขนาดอนุภาคดนิโดยวธีิไฮโดรมเิตอร์ 
 หลกัการทดสอบหาขนาดอนุภาคดินโดยใชว้ธีิไฮโดรมิเตอร์ แสดงไวใ้นรูปที- 4 จากการทดสอบพบวา่ 
ตวัอยา่งดินเหนียวที-นาํมา มีขนาดอนุภาคเฉลี-ย (D50) เท่ากบั 15 ไมครอน 
  

 
รูปทีG 4 การทดสอบไฮโดรมเิตอร์เพืGอหาขนาดอนุภาคดนิ และการหาขนาดอนุภาคเฉลีGย 

50
D  

 
3.1.3.3 การทดสอบหาอตัราส่วนช่องว่าง 
 การทดสอบหาค่าอตัราส่วนช่องวา่งของตวัอยา่งดินเหนียว ทาํโดยใชก้ารทดสอบการยบุอดัตวัของดิน 
ดงัแสดงในรูปที- 5 จากผลการทดสอบพบวา่ ตวัอยา่งดินเหนียวมีค่าอตัราส่วนช่องวา่งเท่ากบั 2.909 
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รูปทีG 5 การทดสอบการยุบอดัตวัของดนิ เพืGอหาค่าอตัราส่วนช่องว่าง 

 
3.1.3.4 การหาสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของเมด็ดนิ 
 จากการทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของเมด็ดิน โดยใชข้วดหาความถ่วงจาํเพาะ (Pycnometer) พบวา่ 
ตวัอยา่งดินเหนียวมีค่าความถ่วงจาํเพาะของเมด็ดินเท่ากบั 2.6 
 
3.2 ข้อกาํหนดเบื�องต้นของชุดอุปกรณ์หาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤต 
 ชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต มีขอ้กาํหนดเบื3องตน้ดงันี3  คือ 

1. ใชง้บประมาณไม่เกิน 350,000 บาท 
2. ความกวา้งไม่เกิน 4 เมตร ความยาวไม่เกิน 6 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 3.50 เมตร 
3. สร้างลาํนํ3 าต่อเนื-อง (Continuous Water Jet) ที-มีความเร็วสูงสุดอยา่งตํ-า 1.5 เมตร/วนิาที หรือมาก

เพียงพอที-จะกดัเซาะดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นระยะเวลานานตามตอ้งการ 
4. จะตอ้งมีอ่างนํ3 าที-สามารถเก็บนํ3 าไหลเวยีนในระบบอยา่งต่อเนื-องมากเพียงพอตลอดการทดสอบ 
5. มีท่อฉีดลาํนํ3 าที-มีขนาดไม่นอ้ยกวา่สามเท่าของขนาดตวัอยา่งดินและสามารถปรับทิศทางไดอ้ยา่ง

อิสระ 
6. มีที-จบัตวัอยา่งดินไดอ้ยา่งมั-นคง ซึ-งสามารถปรับระดบั และทิศทางที-จบัตวัอยา่งดินไดท้ั3งใน

แนวราบและแนวดิ-ง 
7. ขนาดตวัอยา่งจะตอ้งมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 7 ซม. ซึ-งเป็นขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางภายในของ

กระบอกเก็บตวัอยา่งดินมาตรฐาน 
8. จะตอ้งมีเครื-องมือวดัความเร็วลาํนํ3 าไดล้ะเอียดไม่นอ้ยกวา่ 0.01 เมตร/วนิาที 
9. จะตอ้งสามารถผลิตลาํนํ3 าแบบเป็นรายคาบได ้

 

3.3 การออกแบบรูปแบบชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตตามข้อกาํหนดเบื�องต้น 
3.3.1 การทบทวนวรรณกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต และการเก็บรวบรวมขอ้มูลที-

เกี-ยวขอ้งบริเวณอ่าวไทยตอนบน ประกอบดว้ยขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์ บริเวณหลงัเขื-อนสลายกาํลงัคลื-น ณ สถานี
นาํร่องบา้นขนุสมุทรจีน และคุณสมบติัดินเบื3องตน้บริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื-อใหท้ราบถึงความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะ
วกิฤตโดยประมาณ สาํหรับดินบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
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3.4 เงืGอนไขจาํกดัออกแบบและการประดษิฐ์ชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤต 

3.4.1 แนวคดิเกีGยวกบัชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตและหลกัการทาํงาน 
ในเบื3องตน้ไดอ้อกแบบภาพร่างชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วกดัเซาะวกิฤตและการทาํงาน ดงัแสดงใน

รูปที- 6 

 

รูปทีG 6 ภาพร่างชุดอุปกรณ์ทดสอบ 

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ทดสอบ 

T1 ถงันํ3 าเพื-อการทดสอบ 

T2 ถงันํ3 าสาํหรับควบคุมความกดดนั 

P ปั~มสูบนํ3 า 

V วาลว์ควบคุมอตัราการไหล 

J หวัฉีดลาํนํ3 าที-ควบคุมความเร็ว สามารถปรับมุมไดทุ้กทิศทาง 

S ตวัอยา่งดินเลนที-ทดสอบ มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 1/3 ของลาํนํ3 าทดสอบ 

W เครื-องชั-ง 

H ความสูงที-ควบคุมความเร็วนํ3 า ที-สามารถปรับได ้
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คาํอธิบายการทาํงาน 

 การควบคุมความเร็วลาํนํ3 าที-ออกจากหวัฉีดกระทาํโดยปรับระดบัถงัควบคุมความกดดนั นํ3 าส่วนเกินลน้
กลบัถงัทดสอบ หากจาํเป็นตอ้งเพิ-มระบบกรองนํ3 าเขา้ในระบบเพราะอนุภาคของแขง็ในนํ3 ามีผลมากต่อการกดั
กร่อน 

  การทดสอบการปะทะของลาํนํ3 าในความเร็วที-กาํหนด เพื-อใหแ้น่ใจในการทดสอบจะตอ้งทาํการวดั
ความเร็วลาํนํ3 าตลอดช่วงเสน้ผา่ศูนยก์ลาง (Velocity profile) แลว้เลือกใชข้นาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางดินเลนทดสอบ อยู่
ในช่วงความเร็วปะทะที-ใกลเ้คียงกนั หลีกเลี-ยงความเร็วในทิศอื-นๆ โดยดินเลนทดสอบอยูใ่นท่อปากคมที-มี
ขนาดภายในความเร็วที-เท่ากนั หากความเร็วลาํนํ3 าตลอดช่วงเสน้ผา่ศูนยก์ลาง (Velocity profile) ไม่
เหมาะสมตอ้งแกไ้ขปรับแต่ง  
  ในการทดสอบการปะทะที-มุมอื-นๆ กระทาํโดยปรับมุมหวัฉีด การวดัการกดักร่อนกระทาํโดยการชั-ง
อุปกรณ์จบัยดึชิ3นงานทดสอบ ซึ-งสามารถชั-งไดท้ั3งใตน้ํ3 าและเหนือนํ3 า อุปกรณ์จบัยดึตอ้งสามารถรับแรง
ไดส้องทิศทาง และเป็นอิสระโดยปราศจากความฝืดในแนวดิ-งที-ทาํการชั-ง 

สิ-งสาํคญัในการทดสอบคือ 

-  ความถูกตอ้งของความเร็วปะทะที-อุปกรณ์ตอ้งทาํการสอบเทียบประกอบรายงาน 
-  การวดัมวลที-สามารถแยกความแตกต่าง วา่เกิดการเซาะหรือไม่ ซึ-งจาํเป็นตอ้งทดสอบที-ตอ้งเป็นส่วน

หนึ-งของการวจิยั คาดวา่จะพบความเร็วนํ3 าวกิฤตที-เริ-มการกดักร่อน 
3.4.2 งบประมาณ 

จากแนวคิดเกี-ยวกบัชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตและหลกัการทาํงาน ดงักล่าวใน
หวัขอ้ที- 3.4.1 แหล่งทุนสนบัสนุนงานวจิยัไดแ้ก่ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) อนุมติัวงเงิน
ประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตตามจ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 324,000 บาท 
3.4.3 สถานทีGตั�งชุดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤต 
 หอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ที-ถูกกาํหนดใหเ้ป็นที-ตั3งชุดอุปกรณ์ทดสอบหา
ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต มีความกวา้ง 7 เมตร ความยาว 18.8 เมตร ความสูงจากพื3นถึงฝ้าเพดาน 3.86 เมตร และ
มีพื3นที-ใหใ้ชต้ั3งชุดอุปกรณ์ขนาดความกวา้ง ไม่เกิน 4 เมตร และความยาวไม่เกิน 6 เมตร 
3.4.4 ความเร็วลาํนํ�าสูงสุดขั�นตํGาสุดทีGชุดอุปกรณ์ควรผลติได้ 

3.4.4.1 ความเร็วอนุภาคนํ�าสูงสุดทีGอาจเกดิขึ�นได้ของคลืGนบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
 จากขอ้มูลทางสมุทรศาสตร์พบวา่ สาํหรับความลึกนํ3 า 1.5 เมตร ความเร็วคลื-นหลงัเขื-อนสูงสุดที-อาจ

เกิดขึ3นไดมี้ค่าประมาณ 0.988 ( 5442.0 × ) เมตร/วนิาที 
3.4.4.2 ความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตของดนิบริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต 

การทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตโดยประมาณ จากการทดสอบอยา่งง่าย สาํหรับตวัอยา่งดิน
ใกลบ้ริเวณหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ที-ถูกกาํหนดใหเ้ป็นที-ตั3งชุดอุปกรณ์ทดสอบหา
ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต ความเร็วกดัเซาะวกิฤตที-ไดนี้3จะใชเ้ป็นปัจจยัสาํคญัประกอบการกาํหนดความเร็วลาํ
นํ3 าสูงสุดขั3นตํ-า ที-ชุดอุปกรณ์ควรจะผลิตได ้ทั3งนี3 เนื-องจากอตัราส่วนช่องวา่งเป็นตวัแปรสาํคญัต่อความเร็วลาํนํ3 ากดั
เซาะวกิฤต ดินบริเวณมหาวทิยาลยัรังสิตที-เกิดจากการตะกอนดินเหนียวตกสะสมมาเป็นเวลานานกวา่ดินบริเวณ
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อ่าวไทยตอนบน จึงควรมีอตัราส่วนช่องวา่งตํ-ากวา่ และความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตสูงกวา่ดินบริเวณอ่าวไทย
ตอนบน 

ก่อนหนา้ประดิษฐชุ์ดอุปกรณ์ทดสอบลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต ไดน้าํตวัอยา่งดินในระดบัใกลผ้ิวดินมาลอง
ปะทะนํ3 าในรางนํ3 า ณ หอ้งปฏิบติัการชลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตมีค่านอ้ยกวา่ 
2.00 เมตร/วนิาที ทั3งนี3ความเร็วลาํนํ3 าประมาณจากการจบัเวลาเดินทางของลูกปิงปองบนผิวนํ3 าที-ทาํใหเ้กิดการกดั
เซาะ (การทดสอบดว้ยชุดอุปกรณ์ทดสอบในภายหลงัพบวา่ ค่าความเร็วกดัเซาะวกิฤตจริงจากมีค่า 1.394 เมตร/
วนิาที สาํหรับตวัอยา่งดินที-ระดบัความลึก 2.00-2.50 เมตร ซึ-งมีขนาดอนุภาคเฉลี-ย 15 ไมครอน อตัราส่วนช่องวา่ง 
2.909 ความถ่วงจาํเพาะ 2.624) 
3.4.4.3 ความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตจากคุณสมบัตดินิเบื�องต้นของดนิบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ดินตะกอนบริเวณปากแม่นํ3 าเจา้พระยาและจงัหวดัสมุทรปราการช่วง
ปี พ.ศ. 2626 – 2540 [1] มีลกัษณะเป็นดินเลน มีขนาดอนุภาคเฉลี-ยระหวา่ง 15 - 63 ไมครอน และความเร็วลาํนํ3 า
กดัเซาะวกิฤตจากชาร์ตของ Hjulström มีค่าราว 0.18 – 0.68 เมตร/วนิาที ดงัแสดงในรูปที- 7 

 

รูปทีG 7 การประมาณความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตของเมด็ดนิจากชาร์ตของ Hjulström 

 
3.5 ขนาดตวัอย่างดนิจากกระบอกจดัเกบ็มาตรฐาน ขนาดท่อนํ�า และขนาดตวัอย่างดนิทดสอบ 
 เนื-องจากกระบอกเก็บตวัอยา่งดินขนาดมาตรฐานมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 7 ซม. ยาว 99.5 ซม. 
จาํเป็นตอ้งทดสอบทิศทางลาํนํ3 าปะทะ 7 ทิศทาง จึงทาํการแบ่งดินแต่ละกระบอกเป็นแวน่ แต่ละแวน่หนา 8 ซม. 
จะไดท้ั3งหมด 12 ท่อน แต่นาํเพียง 7 ท่อนไปทดสอบกบัลาํนํ3 า 7 ทิศทาง ที-เหลือ 5 ท่อน ใหส้าํรองไวส้าํหรับ
ทดสอบซ่อม แต่ละท่อนใหแ้บ่งเป็นสองแผน่ แต่ละแผน่หนา 4 ซม. แผน่หนึ-งนาํไปหาอตัราส่วนช่องวา่ง ปริมาณ
ความชื3น และขนาดอนุภาคดิน อีกแผน่ที-เหลือใหเ้ตรียมตวัอยา่งทดสอบขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.87 ซม. สูง 2 ซม. 
จาํนวน 9 ตวัอยา่ง (ดงัแสดงในรูปที- 8) เพื-อนาํไปหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตโดยวธีิลองผิดลองถูก 
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รูปทีG 8 การแบ่งดนิจากกระบอกเกบ็ตวัอย่าง 

 

3.6 การออกแบบ และการประดษิฐ์อุปกรณ์แต่ละส่วน 

3.6.1 การเลอืกขนาดถังนํ�า 

3.6.1.1 การกาํหนดขนาดถังนํ�าควบคุมความกดดนั (T2) 
 ในเบื3องตน้ลองใชถ้งันํ3 าพลาสติกที-มีจาํหน่ายทั-วในทอ้งตลาดมีขนาดความกวา้ง 0.90 เมตร ความยาว 
0.90 เมตร และความสูง 1 เมตร จุนํ3 าได ้0.81 ลูกบาศกเ์มตร กาํหนดรูเจาะใหส้ามารถสวมท่อขนาด 9 ซม. โดยให้
ระดบัศูนยก์ลางท่ออยูสู่งกวา่พื3นถงัราว 22.5 ซม. จะทาํใหเ้กิดหวันํ3 าสูงสุด = 1.00 – 0.225 = 0.775 เมตร ซึ-งในอุดม

คติหากไม่เกิดการสูญเสียควรจะสร้างลาํนํ3 าที-มีความเร็วสูงสุดราว = 775.081.922 ××=gh  = 3.899 
เมตร/วนิาที ซึ-งมากเพียงพอเมื-อเทียบกบัความเร็วสูงสุดขั3นตํ-าที-ควรผลิตไดจ้ากหวัขอ้ 3.4.4 ซึ-งมีค่าเท่ากบั 2.000 
เมตร/วนิาที แต่เนื-องจากในความเป็นจริงจะมีการสูญเสียพลงังาน จึงจาํเป็นตอ้งหาอตัราการสูญเสียโดยการสอบ
เทียบกบัความเร็วอนุภาคนํ3 าที-คาํนวณจากลาํนํ3 าที-ตกลงสู่พื3นอยา่งอิสระดงัแสดงในรูปที- 9 พบวา่ เกิดการสูญเสีย
ราวร้อยละ 50 ดงันั3นความเร็วลาํนํ3 าสูงสุดที-ถงันํ3 านี3สามารถผลิตไดจึ้งมีค่าเท่ากบั 

3875.081.922 ××=gh  = 2.757 เมตร/วนิาที ซึ-งมากเกินพอสาํหรับการผลิตลาํนํ3 าใหมี้ค่าเกินกวา่ 2.00 
เมตร/วนิาที 
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รูปทีG 9 การหาอตัราการสูญเสียโดยปล่อยให้ลาํนํ�าตกอย่างอสิระตามแรงโน้มถ่วง 
 
3.6.1.2 การเลอืกขนาดถังนํ�าเพืGอทดสอบ (T1) 
 ใชถ้งันํ3 าขนาดความกวา้ง 0.98 เมตร ความยาว 2.70 เมตร สูง 0.52 เมตร จุนํ3 าได ้ = 0.98×2.7×0.52 = 
1.376 ลูกบาศกเ์มตร ซึ-งมากกวา่ความจุนํ3 าในถงัควบคุมความดนั 
3.6.1.3 การเลอืกขนาดถังนํ�ากกัเกบ็นํ�าไหลเวยีน 
 ใชถ้งันํ3 าขนาดความกวา้ง 0.79 เมตร ความยาว 1.465 เมตร สูง 1 เมตร จาํนวน 2 ลูก เจาะรูใหน้ํ3 าไหลถึง
กนั จุนํ3 าไหลเวยีนได ้ = 2×0.79×1.465×1 = 2.3147 ลูกบาศกเ์มตร ซึ-งมากเพียงพอสาํหรับการสูบนํ3 ากลบัไปในถงั
ควบคุมความดนั 
3.6.2 อุปกรณ์วดัความดนัและท่อแก้ววดัระดบันํ�า 
 ประดิษฐอุ์ปกรณ์วดัความดนัและท่อวดัระดบันํ3 า ดงัแสดงในรูปที- 10 และ 11 ตามลาํดบั ในการใชง้านจะ
เชื-อมต่อกนัดว้ยท่อพลาสติก ความถูกตอ้งของชุดอุปกรณ์ดงักล่าว ไดถู้กยนืยนัไดโ้ดยการสอบเทียบกบัความเร็ว
อนุภาคนํ3 าจากการตกอยา่งอิสระของลาํนํ3 า ดงัแสดงในรูปที- 9 (ดงัอภิปรายในหวัขอ้ที- 3.6.1.1) 

 
รูปทีG 10 ท่อวดัความดนั 

 
รูปทีG 11 ท่อแก้ววดัระดบันํ�า 
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3.6.3 การสร้างอุปกรณ์กาํหนดคาบคลืGน 

 ชุดอุปกรณ์กาํหนดคาบคลืGนมลีกัษณะดงัแสดงในรูปทีG 12 

 
รูปทีG 12 เครืGองมอืปรับคาบคลืGน 

 

3.6.4 อุปกรณ์จบัตวัอย่างดนิ 
 ประดิษฐอุ์ปกรณ์จบัตวัอยา่งดินทดสอบขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.87 ซม. สูง 2 ซม. (ดงัอภิปรายในหวัขอ้
ที- 3.5) อุปกรณ์มีลกัษณะดงัแสดงในรูปที- 13 

 

รูปทีG 13 ชุดอุปกรณ์จบัยดึตวัอย่าง และตวัอย่างเตรียมทดสอบ 
 
3.6.5 อุปกรณ์ปรับระดบัและทศิทางตวัอย่างดนิ 
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รูปทีG 14 อุปกรณ์ปรับระดบั มุมและระยะ 

3.7 การนําอุปกรณ์แต่ละส่วนมาประกอบเข้าด้วยกนั และทดสอบร่วมกนั 
 เมื-อนาํอุปกรณ์ต่างๆ ที-ถูกประดิษฐแ์ยกส่วน มาประกอบเขา้ดว้ยกนั จะไดชุ้ดอุปกรณ์ทดสอบหาความเร็ว
ลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตมีลกัษณะดงัแสดงในรูปที- 15 

 

รูปทีG 15 ชุดอุปกรณ์หาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤต 

  

 การทดสอบจะดนัตวัอยา่งดินใหโ้ผล่พน้ขอบกระบอกโลหะ 1 มม. ดงัแสดงในรูปที- 16 หลงัจากนั3นยดึ
กระบอกตวัอยา่งดินเขา้กบัอุปกรณ์จบัยดึ ปรับระดบัและมุมในแนวราบ โดยปรับแท่งตวัอยา่งใหส้อดเขา้ไปใน
ระดบักลางท่อนํ3 าขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 ซม. ซึ-งศูนยก์ลางท่ออยูใ่ตร้ะดบัผิวนํ3 า 10 ซม. ลึกอยา่งนอ้ย 1 ซม. ตาม
ความเร็วที-กาํหนดเป็นเวลานาน 15 นาที ดงัแสดงในรูปที- 17 การกดัเซาะจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพถ่ายตวัอยา่ง
ดินก่อนและหลงัการทดสอบ ซึ-งสามารถสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนดงัรูปที- 18 ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตจะ
พิจารณาจากความเร็วลาํนํ3 าตํ-าสุดที-ตวัอยา่งดินเริ-มถูกกดัเซาะ ความเร็วลาํนํ3 าในท่อนํ3 าสามารถควบคุมดว้ยท่อวดั
ความดนั และท่อแกว้วดัระดบันํ3 า (ดูรูปที- 10 และรูปที- 11 ประกอบ) ไดล้ะเอียดถึงระดบั 0.01 เมตร/วนิาที พบวา่ 
ชุดอุปกรณ์สามารถใชง้านร่วมกนัไดดี้ 

 

รูปทีG 16 การดนัตวัอย่างดนิให้พ้นขอบกระบอกโลหะ 
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รูปทีG 17 การทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตในท่อใต้ผวินํ�า 

 

 

รูปทีG 18 ตวัอย่างดนิทีGเกดิการกดัเซาะหลงัทดสอบ 

 

3.8 การปรับชุดอุปกรณ์ให้สามารถใช้ทดสอบหาความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตได้ตามต้องการ 
 เมื-อนาํชุดอุปกรณ์ทั3งหมดมาทดสอบร่วมกนัพบวา่ สามารถใชง้านร่วมกนัไดดี้ อยา่งไรก็ตามการทดสอบ
หาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะสาํหรับตวัอยา่งดินทดสอบเหนืออ่างนํ3 าทดสอบ จะมีความแปรปรวนมากกวา่การทดสอบ
สาํหรับตวัอยา่งดินใตผ้ิวนํ3 าในอ่างนํ3 าทดสอบ ทั3งนี3 เนื-องจากลาํนํ3 าที-อยูเ่หนือระดบัผิวนํ3 าอ่างนํ3 าทดสอบจะมี
ลกัษณะปั-นป่วน (turbulent) อยา่งไรก็ตาม การทดสอบตวัอยา่งดินใตผ้ิวนํ3 าอ่างทดสอบจะสามารถใชก้บัความเร็ว
ลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตไดไ้ม่เกิน 1.597 เมตร/วนิาที ดงันั3นการทดสอบหาความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตสาํหรับตวัอยา่ง
ดินเหนือระดบัผิวนํ3 าอ่างทดสอบ (สามารถหาค่าความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตไดสู้งสุดถึง 2.757 เมตร/วนิาที ดงั
อภิปรายในหวัขอ้ที- 3.6.1.1) จะใชก็้ต่อเมื-อความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตของตวัอยา่งดินมีค่าสูงเกินกวา่ 1.597 เมตร/
วนิาที 
 จากการนาํเครื-องมือทดสอบลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตไปใชท้ดสอบกบัตวัอยา่งดินตามแนวหาดโคลนบริเวณ
อ่าวไทยตอนบน จาํนวน 5 แหล่ง ไดแ้ก่ อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ บา้นขนุสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผา่ จ.
สมุทรปราการ ต.บางประเจา้ จ.สมุทรสาคร ต.พนัทา้ยนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร และ ต.บางแกว้ จ.สมุทรสงคราม 
พบวา่ ความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตสาํหรับดินบริเวณดงักล่าวมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.473 – 1.572 เมตร/วนิาที [3] ผลการ
ทดสอบสอดคลอ้งเป็นอยา่งดีกบังานวจิยัที-ผา่นมา ดงัแสดงในรูปที- 19 
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รูปทีG 19 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเร็วลาํนํ�ากดัเซาะวกิฤตและขนาดอนุภาคดนิ [3] 

 

4. บทสรุป 

1. งานวจิยัถูกดาํเนินการตามขั3นตอนที-วางไวจ้นสาํเร็จตามเป้าหมาย กล่าวคือ 

• ทบทวนวรรณกรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต ความเร็วคลื-นนํ3 า ความเร็วอนุภาค
นํ3 า และงานวจิยัที-เกี-ยวขอ้ง 

• แสดงระเบียบวธีิและขั3นตอนการออกแบบ และการประดิษฐเ์ครื-องมือราคาประหยดัสาํหรับ
ทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤต แบบเชื-อมโยงบูรณาการ ภายใตเ้งื-อนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ 

• ทดสอบยนืยนัวา่ เครื-องมือทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตที-ถูกประดิษฐขึ์3นมา สามารถ
นาํไปใชง้านไดจ้ริง โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบกบัผลการวจิยัในอดีต 

2. ชุดอุปกรณ์ทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากัดเซาะวิกฤตที-ถูกประดิษฐ์ขึ3นมา มีความสามารถผลิตลาํนํ3 า
ปะทะไดสู้งสุดถึง 2.775 เมตร/วินาที สามารถวดัความเร็วที-ถูกแปลงจากความต่างของระดบันํ3 าใน
ท่อแกว้วดัระดบันํ3 า ที-ถูกเชื-อมต่อกบัท่อวดัความดนั โดยมีความละเอียดถึง 0.01 เมตร/วนิาที 

3. เพื-อลดผลของสภาพปั-นป่วนของลาํนํ3 าที-ถูกปล่อยจากท่อเหนืออ่างนํ3 าทดสอบและผลของขอบท่อ 
คณะผูว้ิจยัแนะนาํให้ศูนยก์ลางของท่อปล่อยนํ3 าอยู่ใตร้ะดบัผิวนํ3 าอ่างนํ3 าทดสอบ 10 ซม. และนาํ
ตวัอย่างดินทดสอบสอดเขา้ไปในท่อลึกอย่างน้อย 1 ซม. ที-ระดับศูนยก์ลางท่อ ในกรณีเช่นนี3
ความเร็วลาํนํ3 าปะทะจะมีค่าสูงสุดไม่เกิน 1.597 เมตร/วนิาที 

4. ชุดอุปกรณ์ทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะวกิฤตที-ถูกประดิษฐขึ์3น สามารถใชท้ดสอบหาความเร็วกดั
เซาะวกิฤต สาํหรับดินตามแนวหาดโคลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ- งมีค่าสูงสุดไม่เกิน 1.572 เมตร/
วนิาที 
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5. เราอาจสามารถเพิ-มค่าสูงสุดของความเร็วลาํนํ3 าปะทะของชุดอุปกรณ์ทดสอบความเร็วลาํนํ3 ากดัเซาะ
วกิฤตแบบประหยดั ตามแนวคิดดงักล่าวไดโ้ดยง่าย โดยการเพิ-มขนาดถงันํ3 าควบคุมความดนั ขนาด
อ่างนํ3 าทดสอบ ขนาดอ่างนํ3 ากกัเก็บนํ3 าไหลเวยีน และปั~มนํ3 าใหมี้ขนาดสมัพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม 

 

5. กติตกิรรมประกาศ  
 คณะผูเ้ขียนขอขอบคุณ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ที-สนบัสนุนโครงการวจิยัแบบเตม็ ตาม
สญัญาเลขที- RDG5230020 นายนพพร แสงสุวรรณ นายพิสาน หุ่นทรัพย ์และนายนพนยั ทองละมุล ผูช่้วยควบคุม
การทดลองใหเ้ป็นไปตามแผนโดยสมบูรณ์ และทา้ยที-สุด บริษทั PTC Technology ที-กรุณามอบ License ผา่น
บริษทั Compgraph จาํกดั ตวัแทนในประเทศไทย สาํหรับซอฟตแ์วร์ Mathcad Prime และ Mathcad 15 เพื-อการ
คาํนวณสาํหรับการศึกษาวจิยัครั3 งนี3  
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การออกแบบเบื	องต้นของระบบการผลติกระเเสไฟฟ้าจากพลงังานเเสงอาทติย์  

โดยใช้เซลล์เเสงอาทติย์ขนาด 10 เมกกะวตัต์ 

A PRELIMINARY DESIGN OF 10 MW SOLAR FARM 
 

ภูมินทร์  ขวญัมุณี 1       สุพฒันา  นิรัคฆนาภรณ์ 2       รัชชยั  แสงอุดม 2 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

 ปัจจุบันพลงังานทดแทนเป็นคาํตอบใหม่ของการผลิตไฟฟ้า รัฐบาลได้ให้ความสําคญักบัการพฒันา
พลงังานทดแทนโดยบรรจุเขา้เป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานทดแทน 
บทความนี3 ทาํการออกแบบเบื3องตน้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 10 เมกกะวตัต์ โดยใช้
โปรแกรม PVSYST คาํนวณจากขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที;ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
เพื;อทาํการศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดต่างๆ เปรียบเทียบขนาดพื3นที;ในการติดตั3ง 
และนาํชนิดแผงที;ไดไ้ปทาํการออกแบบ เพื;อติดตั3งลงบนพื3นที;จริง ที;จงัหวดันครปฐม โดยใชโ้ปรแกรม Google 
Earth 
 

คาํสําคญั : การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ โฟโตโวลทาอิก PVSYST 

 

Abstract 
 

 Recently, renewable energy has become a solution for electric power generation. The government sets 
policy for promoting renewable energy as the national agenda. PVSYST package was used to design a 10 MW 
solar farm using the data from the Thai Meteorological Department at Nakornprathom Province to compare 
different cell types and areas for installation. Google Earth was also used to identify the location and mark the 
installation point for the photovoltaic array. 
 

KEYWORDS : PV POWER GENERATION, SOLAR POWER, PVSYST 
 

_____________________________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนั ประเทศกาํลงัพฒันามีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอตัราที;เพิ;มสูงขึ3น  ทั3 งนี3 เพื;อการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศและการพฒันาคุณภาพประชากรในประเทศ เนื;องจากแหล่งพลังงานฟอสซิลที;ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ามีอยูอ่ยา่งจาํกดั และมีราคาสูงขึ3นเรื;อย ๆ จึงทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึ; งเป็นพลงังาน
สะอาด ที; มีค่าต้นทุนของพลังงานตํ;า และมีใช้อย่างไม่มีวนัหมด ถูกมองเป็นทางเลือกในปัจจุบัน พลังงาน
แสงอาทิตย ์เป็นพลงังานทดแทนประเภทหนึ;ง ที;ภาครัฐไดมี้นโยบายสนบัสนุนใหมี้พฒันาเพื;อการผลิตไฟฟ้า (พพ.
, 2556) เนื;องจากเล็งเห็นศกัยภาพของแหล่งพลงังานในภูมิภาค พลงังานแสงอาทิตยมี์อยู่ทั;วไปทั;วทุกพื3นที;ใน
ประเทศไทย และสภาพภูมิอากาศใน ประเทศก็เอื3ออาํนวยในการผลิตไฟฟ้า จากเซลลแ์สง อาทิตย ์บทความนี3 จึงได้
ศึกษาการออกแบบเบื3องตน้ของ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยใ์นพื3นที;จริงในเขตพื3นที;ตาํบลดอนยาย
หอมอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐมเพื;อเป็นกรณีศึกษาในการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดเล็ก (VSPP – 
solar farm) ขึ3นมาเพื;อจ่ายไฟฟ้าสู่ระบบในอนาคต โดยพิจารณาถึงเทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตยที์;ต่างกนั และความ
เป็นไปไดข้องขนาดพื3นที; รวมทั3งระบุขอบเขตของโรงไฟฟ้าที;ไดจ้ากการออกแบบเบื3องตน้ลงในแผนที;ออนไลน์ 

)Google Earth(  
 

2. ทฤษฎทีีFเกีFยวข้อง 

2.1 ศักยภาพพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย 
          พลงังานจากแสงอาทิตยก่์อใหเ้กิดปรากฏการณ์ หลายอยา่งบนโลก ทั3งนี3 รวมทั3งการหมุนรอบตวัเอง ของโลก
ก่อให ้เกิดลม การเกิดฝน กระแสนํ3 าในทะเล มหาสมุทร การก่อใหเ้กิดชีวมวลมีการประมาณวา่รังสี อาทิตยที์;ตกบน
โลกต่อปีมีค่าประมาณ 1.9x1014 TCOE โดยพลงังานแสงอาทิตยถื์อ เป็นพลงังานที;สะอาดและ ราคาประหยดั ส่งผล
กระทบต่อสิ;งแวดลอ้มนอ้ย สาํหรับประเทศไทย บริเวณที;รับรังสีสูงสุดเฉลี;ยทั3งปี อยูที่;ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและบางส่วน ของภาคกลางโดยมีค่ารังสีอาทิตยเ์ฉลี;ยในแต่ละวนัมี ค่า 19-20 MJ/m2.day และเมื;อเฉลี;ยทั;ว
ประเทศจะมี ค่าประมาณ 18.2 MJ/m2.day (พพ., 2555) 
 

 

รูปที; 1 ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย (พพ., 2555) 
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2.2 การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ 

เซลลแ์สงอาทิตย ์(Photovoltaic หรือ Solar cell) เป็นเทคโนโลยทีี;สามารถแปลงแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นไฟฟ้า
โดยตรง เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตขึ3นจากสารกึ;งตวันาํที;สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยไ์ด ้ ส่วนมากผลิตจากซิลิคอน 
(Silicon) เมื;อแสงอาทิตยต์กกระทบพื3นผิวจะถูกเปลี;ยนเป็นพาหะนาํไฟฟ้า และถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ 
เพื;อใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าที;ขั3วทั3งสองของเซลลแ์สงอาทิตย ์ เมื;อนาํขั3วไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยไ์ปต่อกบัอุปกรณ์
ไฟฟ้า กระแสตรงไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถทาํงานได ้

 
 
 
 
  

รูปที; 2  หลกัการทาํงานของเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

3. การคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าด้วยโปรแกรม PVSYST 

โปรแกรม PVSYST เป็นโปรแกรมคํานวณทีFใช้ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพืFอผลิตไฟฟ้า (PVSYST, 
2012) 
3.1 ขอ้มูลสาํหรับการวเิคราะห์กาํลงัไฟฟ้าที;ไดจ้ากระบบเซลลแ์สงอาทิตย ์

 การคาํนวณค่ากาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยโปรแกรม PVSYST ใชข้อ้มูลดงัต่อไปนี3   

- ขอ้มูลค่าละติจูดลองติจูดของจงัหวดันครปฐม 
- ขอ้มูลความเขม้รังสีดวงอาทิตย ์สาํหรับประเทศไทย จากขอ้มูลดาวเทียมรายวนัเฉลี;ยต่อเดือน (เฉลี;ย

จากขอ้มูล 6 ปี ตั3งแต่ พ .ศ . 2536-2541) มีหน่วยเป็น  MJ/m2-day 
- ขอ้มูลความเขม้รังสีตรงจากดวงอาทิตย ์สาํหรับประเทศไทยจากขอ้มูลดาวเทียมรายวนัเฉลี;ยต่อเดือน 

(เฉลี;ยจากขอ้มูล 6 ปี ตั3งแต่ พ .ศ . 2536-2541 (มีหน่วยเป็น  MJ/m2-day 
- ขอ้มูลอุณหภูมิตุม้แหง้เฉลี;ยมีหน่วยเป็น (เซลเซียส C) และขอ้มูลความเร็วลมเฉลี;ย มีหน่วยเป็น (m/s) 

ซึ; งขอ้มูลเหล่านี3 ไดจ้ากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยทาํการวดัค่าจากสถานีวดัที;จงัหวดันครปฐม ซึ; งเป็น
สถานีวดัที;ตั3งอยูใ่กลเ้คียงกบัพื3นที;จริง 

3.2 กรณีศึกษา 

 บทความนี3 ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์3 ชนิด คือ Monocrystalline Polycrystalline  
และ Thin film เพื;อเปรียบเทียบขนาดพื3นที;ของ Solar farm เพื;อใชผ้ลิตกาํลงัไฟฟ้าขนาด 10 MW   โดยติดตั3งแบบ 
free standing บนพื3นดิน 

3.3 ผลการคาํนวณ 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยท์ั3ง 3 ชนิด เพื;อผลิตกาํลงัไฟฟ้าขนาด 10 
เมกกะวตัตแ์ละเปรียบเทียบชนิด ของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ทั3ง 3 แบบ คือ 
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ตารางที;  1 ผลการคาํนวณเบื3องตน้การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดต่างๆ เพื;อใหไ้ดก้าํลงัไฟฟ้า 

ชนิดของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์

1. Monocrystalline 

2. Polycrystalline 

3. Thin Film 

 

4. การศึกษาและคาํนวณหาพื	นทีF

จงัหวดันครปฐมตั3งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ3 า
ที; 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา
1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ
กรุงเทพมหานครไปตามเสน้ ทางถนนเพชรเกษม
– นครชยัศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ
จงัหวดั นครปฐม เพื;อหาขนาดพื3นที;ใน

 
 
 
 
 
 
 

รูปที; 3 การสร้างขอบเขตเพื;อหาขนาดพื3นที;ใน
 

จากการสร้างขอบเขตเพื;อหาขนาดพื3นที;ในตาํบลดอนยาย
ทั3งหมด 10 ส่วน ดงัแสดงในตาราง

 
 
 
 
 
 

ผลการคาํนวณเบื3องตน้การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดต่างๆ เพื;อใหไ้ดก้าํลงัไฟฟ้า 

ชนิดของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ กาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได ้(MW) พื3นที;ที;ใชใ้นการติ

 10 83,333

10 95,238

10 166,667

การศึกษาและคาํนวณหาพื	นทีFตดิตั	ง 

ดนครปฐมตั3งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ3 าท่าจีนซึ;งเป็นพื3นที;บริเวณที;ราบลุ่มภาคกลางโดยอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้ง
ฟิลิปดา เส้นแวงที; 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื3นที; 2,168,327 

ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื3นที;เป็นอนัดับที; 62 
ทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเสน้ทาง ถนนบรมราชชนนี
และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตรจาก ขอ้มูลขา้งตน้ จะทาการปักมุดลงในพื3นที;

เพื;อหาขนาดพื3นที;ใน ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

สร้างขอบเขตเพื;อหาขนาดพื3นที;ในตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง จงัหวดั นครปฐม

การสร้างขอบเขตเพื;อหาขนาดพื3นที;ในตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
ดงัแสดงในตารางที; 2 

ผลการคาํนวณเบื3องตน้การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดต่างๆ เพื;อใหไ้ดก้าํลงัไฟฟ้า 10 MW 

พื3นที;ที;ใชใ้นการติดตั3ง (ตร.ม.) 

83,333 

95,238 

166,667 

นที;บริเวณที;ราบลุ่มภาคกลางโดยอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้ง
327 ตารางกิโลเมตร หรือ 

62 ของประเทศอยู่ห่างจาก
ถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ; นเกลา้ 

จะทาการปักมุดลงในพื3นที;
 ดงัรูปที; 3 

ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง จงัหวดั นครปฐม 

หอม อาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม ได้พื3นที;
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ตารางที; 2 การระบุขอบเขตพื3นที;จริงในการติดตั3งเซลลแ์สงอาทิตย ์

ขอบเขตรูปทีF กว้าง )เมตร(  ยาว )เมตร(  พื	นทีF )ตารางเมตร(  

1. 60 160 9,600 

2. 100 250 25,000 

3. 60 85 5,100 

4. 45 105 4,500 

5. 35 170 5,950 

6. 70 145 10,150 

7. 200 220 44,000 

8. 265 200 33,000 

9. 125 130 16,250 

10. 55 90 4,950 

รวม 158,500 

 

จากผลการศึกษาขนาดพื3นที;จริงที;จะทาํการติดตั3งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เพื;อให้ไดก้าํลงัไฟฟ้าขนาด 10 MW พบวา่
เซลลแ์สงอาทิตย ์แบบ Monocrystalline จะตอ้งใชพื้3นที;ติดตั3ง ประมาณ 83,333 ตารางเมตร ดงันั3นพื3นที; ขอบเขต
รูปที; 6, 7, 8 ซึ; งมีพื3นที;รวมทั3งหมด 87,150 ตารางเมตร เป็นพื3นที;ที;ให้ผลใกลเ้คียงกบัผล  การประมวลที;ไดจ้าก
โปรแกรม 

 

5. วเิคราะห์การออกแบบจดัวางและคาํนวนการกาํลงัไฟฟ้าทีFได้ 

5.1 วเิคราะห์การออกแบบจดัวาง 

จากการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 10  MW  โดยใชข้อ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของจงัหวดันครปฐม 
โดยใชโ้ปรแกรม PVSYST  โดยเลือกเซลลแ์สงอาทิตยเ์ปรียบเทียบระหวา่ง 3 ชนิด ซึ; งไดผ้ลการออกแบบตาม
ตารางที; 1 หลงัจากการออกแบบ และศึกษาพื3นที;ติดตั3งจริง บทความนี3 ยงัไดศึ้กษาการจดัวางแผงเซลลล์งในพื3นที;
จริง 3 แบบ ดงัต่อไปนี3  

พื3นที;ชุดที; 1 ใชพื้3นที;ขนาด 220x200 ตารางเมตร โดย 1 ชุดแผงมี 20แผงในหนึ;งหนา้ตบัมีทั3งหมด 22 ชุด
แผง ทั3งชุดมี 54 แถว  จะได ้ 22x20x54 = 23,760 แผง 
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รูปทีF 4 การจดัวางแผงเซลล์ชุดทีF 1 

 

พื3นที;ชุดที; 2 ใชพื้3นที;ขนาด 265x200 ตารางเมตร โดย 1 ชุดแผงมี 20แผง ในหนึ;งหนา้ตบัมีทั3งหมด 20 ชุดแผง ทั3ง
ชุดมี 71 แถว   จะได ้ 20x20x71 = 28,400 แผง 

 

 
รูปทีF 5 การจดัวางแผงเซลล์ชุดทีF 2 
 

พื3นที;ชุดที; 3 ใชพื้3นที;ขนาด 60x145 ตารางเมตร โดยชุดแผง มี20 แผงในหนึ;งหนา้ตบัมีทั3งหมด 14 ชุดแผง ทั3งชุดมี 
19 แถว จะได ้ 20 x 14 x 19 =  5,320 แผง 
 

 
รูปทีF 6 การจดัวางแผงเซลล์ชุดทีF 3 
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5.2 การคาํนวณกาํลงั ไฟฟ้า 

  การคาํนวณหากาํลงัไฟฟ้าของแต่ละชุดแผง

 Power max    

 Isc   

 Vmax   

 Imax   

 Voc   

 

  กาํลงัไฟฟ้าที;ไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลลเ์เสงอาทิตยข์นาด 

รูปทีF 

 

พื3นที;ชุดที;

                            พื3นที;ชุดที; 

                   พื3นที;ชุดที; 

 

6. บทสรุป  
จากการศึกษาการออกแบบเบื3องตน้ของระบบการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลงังานเเสงอาทิตย ์โดยใช ้เซ

เเสงอาทิตยข์นาด 10 เมกกะวตัต์
เท่ากนัแต่ใชข้นาดพื3นที;ในการติดตั3งแผง
นอ้ยที;สุด โดยหากอา้งอิงจากคุณสมบติัของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดนี3
และราคาแพงกวา่แบบ Polycrystalline 
ไดง่้ายมีราคาถูกอายกุารใชง้านยาวนานกวา่

นวณหากาํลงัไฟฟ้าของแต่ละชุดแผง 

 200 W 

 8.25 A  

 26 V 

 7.7 A 

 33.5 V 

กาํลงัไฟฟ้าที;ไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลลเ์เสงอาทิตยข์นาด 10 MW 

รูปทีF 7 กาํลงัไฟฟ้าทีFผลติได้จากเซลล์แสงอาทติย์แต่ละชุด 

พื3นที;ชุดที; 1 กาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได ้ 4.75 MW  คิดเป็น 41%          

พื3นที;ชุดที; 2 กาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได ้ 5.68 MW คิดเป็น 50%  

พื3นที;ชุดที; 3   กาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได ้1.06   MW  คิดเป็น 9% 

การออกแบบเบื3องตน้ของระบบการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลงังานเเสงอาทิตย ์โดยใช ้เซ
เมกกะวตัตจ์ะเห็นไดว้า่แผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ั3ง 3 แบบ  มีค่ากาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได้

พื3นที;ในการติดตั3งแผงต่างกนั  โดยที; แบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ Mono
โดยหากอา้งอิงจากคุณสมบติัของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดนี3พบวา่ Monocrystalline

Polycrystalline เล็กนอ้ย โดยเซลลแ์สงอาทิตยท์ั3งสองชนิดนี3 มีขอ้ดีคือ  หาอุปกรณ์ต่อพ่วง
ราคาถูกอายกุารใชง้านยาวนานกวา่ 20 ปี มีความทนทานและใชพื้3นที;นอ้ยกวา่ มีนํ3 าหนกัเบา

[Ty

 

การออกแบบเบื3องตน้ของระบบการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลงังานเเสงอาทิตย ์โดยใช ้เซลล์
มีค่ากาํลงัไฟฟ้าที;ผลิตได ้ 10 MW 

Monocrystalline จะใชพื้3นที; 
Monocrystalline มีประสิทธิภาพดีกวา่  

มีขอ้ดีคือ  หาอุปกรณ์ต่อพ่วง
ใชพื้3นที;นอ้ยกวา่ มีนํ3 าหนกัเบา  แต่มีขอ้จาํกดั
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คือประสิทธิภาพการทาํงานตํ;าในสภาพอากาศที;มีแสงน้อย  บทความนี3 ได้เลือกใช้  แผงเซลล์แสงอาทิตย ์แบบ 
Monocrystalline เพื;อติดตั3งลงบนพื3นที;จริงโดยใชพื้3นที;รวม 83,333 ตารางเมตร โดยติดตั3งในพื3นที;ติดตั3งจริงตาม ที;
ไดศึ้กษาจากแผนที;ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth ไดผ้ลการจดัวางตรงตามขอบเขตและสมมติฐาน ที;ไดต้ั3งไว ้
คือ 10 MW ผลที;ได ้คือ 11.496 MW  

ในระบบโฟโตโวลตาอิคขนาด 10 MW จะแบ่งเป็น 3 ชุดนั3นจะประกอบไปดว้ยแผงเซลลแ์สง อาทิตย ์แบบ 
Monocrystalline ขนาด 200 วตัต ์ซึ;งประกอบดว้ย                                       

ชุดที; 1 ใชพื้3นที;ขนาด 220x200 เมตร ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์าํนวน 23,760 แผง                                            
ไดก้าํลงัไฟฟ้า 23,760 x 200 W =  4.752 MW                                                                                     

ชุดที; 2 ใชพื้3นที;ขนาด 265x200 เมตร ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์าํนวน 28,400 แผง                                                
ไดก้าํลงัไฟฟ้า 28,400 x 200 W = 5.680 MW 

  ชุดที; 3 ใชพื้3นที;ขนาด 60x145 เมตร ใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์าํนวน 5,320 แผง                                               
ไดก้าํลงัไฟฟ้า 5,320 x 200 W = 1.064 MW 

รวมพื3นที;ทั3ง 3 ส่วน การผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยใ์นกรณีศึกษาที; ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จะใชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ั3ง 3 ชุด รวม 57,480 แผง ไดก้าลงัการผลิตไฟฟ้า (4.752 + 5.680 + 
1.064) MW = 11.496 MW 

 

เอกสารอ้างองิ 
กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.), 2555. ศกัยภาพแสงอาทิตย,์ 

http://www2.dede.go.th/dede/renew/solar_p.htm  
กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.), 2556. รายงานประจาปี 2555, 

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/file/annual2555.pdf  
PVSYST, 2012. PVSYST, Photovoltaics Software, http://www.pvsyst.com 

    หนา้ 116



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

สายอากาศแบบทศิทางเดียวสําหรับการเชื�อมต่อระบบอนิเตอร์เน็ตไร้สายระหว่างอาคาร 

DIRECTIONAL ANTENNA FOR BUILDING-TO-BUILDING WI-FI SYSTEM 
 

ไพศาล งามจรรยาภรณ์1 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความนี�นาํเสนอการออกแบบและสร้างสายอากาศแบบทิศทางเดียวมาประยกุตใ์ชก้บัระบบอินเตอร์เน็ต
ไร้สายเพื)อใชใ้นการติดต่อสื)อสารระหวา่งอาคาร  โดยออกแบบสายอากาศที)ความถี) 2.4 GHz และจาํลองสายอากาศ
ดว้ยโปรแกรม 4Nec2 ซึ)งจากการคาํนวณจะไดส้ายอากาศยากิขนาด 6 อิลิเมนต ์มีเกนเท่ากบั 12.2 dB และ F/B ratio 
เท่ากบั 22.5 dB และทาํการสร้างสายอากาศ โดยโครงสร้างของสายอากาศทาํมาจากแกนอลูมิเนียม และใชเ้ส้นลวด
เหล็กชุบขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.8 มิลลิเมตรเป็นอิลิเมนตข์องสายอากาศ และป้อนสัญญาณให้สายอากาศผ่าน
สาย RG-178 และ SMA female connector จากนั�นทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื)นและค่า SWR ของ
สายอากาศดว้ยเครื)องวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analyzer) รุ่น HP 8720C โดยทาํการทดสอบสายอากาศตั�งแต่
ความถี) 2 – 3 GHz  จากการทดสอบค่า SWR สายอากาศ เมื)อทาํการปรับจูน feeder ของสายอากาศแลว้จะไดค่้า 
SWR เท่ากบั 1.0499 ที)ความถี) 2.4 GHz  และการทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื)นของสายอากาศไดผ้ลการ
ทดสอบที)สอดคลอ้งกบัการคาํนวณ และที)ความถี) 2.4 GHz สายอากาศมีเกนไดเ้ท่ากบั 8.73 dB และมีค่า F/B ratio 
เท่ากบั 21.2 dB 

คาํสําคญั : สายอากาศแบบทิศทางเดียว, สายอากาศยากิ, ระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

Abstract 

 This paper presents a design and fabrication of a directional antenna for the building-to-building 
communication of Wi-Fi system. By using the 4Nec2 software, the antenna is designed as a Yagi antenna at the 
frequency of 2.4 GHz. From the calculation results, the 6-element Yagi antenna is obtained with antenna gain of 
12.2 dB and F/B ratio of 22.5 dB. Then, the antenna is fabricated using an aluminum tube as the boom of Yagi 
antenna, and the antenna elements are made of the coated steel wire with the diameter of 1.8 mm. The antenna is 
fed via an RG-178 cable with a SMA-female connector. The fabricated antenna is tested for the radiation 
patterns and SWR by using an HP 8720C Network Analyzer. It is tested at the frequencies of 2 – 3 GHz. With 
antenna tuning, the SWR of 1.0499 can be obtained at 2.4 GHz, and the results of radiation pattern measurement 
are agreed with the calculation ones. At 2.4 GHz, the gain of 8.73 dB and F/B ratio of 21.2 dB are obtained. 

KEYWORDS : DIRECTIONAL ANTENNA, YAGI ANTENNA, WIRELESS LAN SYSTEM 

                                                           

1 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบันนี� ระบบการสื)อสารแบบไร้สาย (wireless communication system) เข้ามามีบทบาทใน

ชีวติประจาํวนัของคนเรามากขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ)งระบบโทรศพัทเ์คลื)อนที) (mobile communication system) และ
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi system) ซึ) งเป็นที)นิยมอย่างแพร่หลาย สําหรับการสื)อสารแบบไร้สาย 
สายอากาศเป็นอุปกรณ์หนึ)งที)มีความสาํคญัในการติดต่อสื)อสาร ในบทความนี� จึงนาํเสนอสายอากาศแบบทิศทาง
เดียวมาประยกุตใ์ชก้บัระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้ เพื)อใชใ้นการเชื)อมต่อสญัญาณระหวา่งอาคารต่ออาคาร (building 
to building) โดยในหวัขอ้ที) 2 จะกล่าวถึงระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและการเชื)อมต่อ และทฤษฎีของสายอากาศ
ยากิ-อุดะ ซึ) งเป็นสายอากาศที)จะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นบทความนี�  ในหัวขอ้ที) 3 เป็นการนาํเสนอการออกแบบและ
คาํนวณสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2 และจากผลการคาํนวณนาํไปสร้างสายอากาศและทาํการทดสอบ ผลการ
ทดสอบไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ที) 4 และในหัวขอ้สุดทา้ยจึงเป็นการสรุปผลการออกแบบและคาํนวณรวมทั�งผลที)ได้
จากการทดสอบสายอากาศ 

 

2. ทฤษฎแีละหลกัการ 

2.1 ระบบอนิเตอร์เน็ตไร้สายและการเชื�อมต่อ 
ระบบเครือข่ายไร้สายจะประกอบดว้ยอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณและกระจายสัญญาณ เรียกว่า  access 

point   และที)เครื)องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะมี  PC card ที)เป็น LAN card  สาํหรับการเชื)อมต่อกบั access point 
โดยเฉพาะ  การเชื)อมต่อสัญญาณจะใชส้ัญญาณความถี)วิทย ุ(RF signal) ในการรับส่งสัญญาณ โดยมีช่วงความถี)
ตั�งแต่ 2.4 - 2.4897 GHz โดยการเชื)อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดงันี�  

1. การเชื)อมต่อระบบแบบ Peer-to-Peer (ad hoc mode) เป็นลกัษณะการเชื)อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง
ระหวา่งเครื)องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2  เครื)องหรือมากกวา่นั�น เป็นการใชง้านร่วมกนัของ wireless adapter cards 
โดยไม่ไดมี้การเชื)อมต่อกบัเครือข่ายแบบใชส้ายเลย โดยที)เครื)องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื)องจะมีความเท่าเทียมกนั 
สามารถทาํงานของตนเองไดแ้ละขอใชบ้ริการเครื)องอื)นได ้เหมาะสาํหรับการนาํมาใชง้านเพื)อจุดประสงคใ์นดา้น
ความรวดเร็วหรือติดตั�งไดโ้ดยง่ายเมื)อไม่มีโครงสร้างพื�นฐานที)จะรองรับ ยกตวัอยา่งเช่น ในศูนยป์ระชุม หรือการ
ประชุมที)จดัขึ�นนอกสถานที) 

2. การเชื)อมต่อระบบแบบ Infrastructure Client/server (Infrastructure mode) เป็นลกัษณะการรับส่งขอ้มูล
โดยอาศยั access point หรือเรียกวา่ “Hot spot” ทาํหนา้ที)เป็นสะพานเชื)อมต่อระหวา่งระบบเครือข่ายแบบใชส้าย
กบัเครื)องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client) โดยจะกระจายสญัญาณความถี)วทิยเุพื)อรับ -ส่งขอ้มูลเป็นรัศมีโดยรอบ  เครื)อง
คอมพิวเตอร์ที)อยูใ่นรัศมีของ access point จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกนัทนัที โดยเครื)องคอมพิวเตอร์จะ
สามารถติดต่อกนัหรือติดต่อกบั server เพื)อแลกเปลี)ยนและคน้หาขอ้มูลไดโ้ดยตอ้งติดต่อผ่าน access point เท่านั�น 
ซึ) ง  access point 1 จุด สามารถให้บริการเครื)องลูกข่ายไดถึ้ง 15 - 50 อุปกรณ์ของเครื)องลูกข่าย เหมาะสาํหรับการ
นาํไปขยายเครือข่ายหรือใชร่้วมกบัระบบเครือข่ายแบบใชส้ายเดิมในสาํนักงาน  ห้องสมุด  หรือในห้องประชุม 
เพื)อเพิ)มประสิทธิภาพในการทาํงานใหม้ากขึ�น 

3. การเชื)อมต่อระบบแบบ Multiple access points and roaming เป็นการเชื)อมต่อระบบสาํหรับสถานที)ที)
ติดตั�งมีขนาดกวา้งมากๆ เช่น คลงัสินคา้  บริเวณภายในมหาวิทยาลยั  สนามบิน ซึ) งจะตอ้งมีการเพิ)มจุดติดตั�ง 
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access point ให้มากขึ�น และมีการ roaming ระหวา่ง access point แต่ละจุด เพื)อให้การรับส่งสัญญาณในบริเวณ
ของเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นไปอยา่งครอบคลุมทั)วถึง  

4. การเชื)อมต่อระบบระหวา่งอาคาร (building to building) เป็นลกัษณะของการรับส่งสัญญาณระหวา่ง
อาคารที)อยูห่่างกนั ที)มีการรับส่งสญัญาณในระยะที)ไกลขึ�นแต่จะมีทิศทางที)แน่นอน ทั�งนี� จะอาศยัสายอากาศแบบ
ทิศทางเดียวที)สามารถรองรับการรับส่งสญัญาณในลกัษณะดงักล่าวได ้โดยการติดตั�งสายอากาศที)แต่ละอาคาร เพื)อ
รับส่งสญัญาณระหวา่งกนั 

จากหลักการพื�นฐานของระบบเครือข่ายไร้สายที)อาศัยสัญญาณความถี)วิทยุในการรับส่งสัญญาณ 
สายอากาศจึงเป็นองคป์ระกอบหนึ)งที)สาํคญัในการเชื)อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย และจากรูปแบบในการเชื)อมต่อ
ระบบที)กล่าวมาแลว้ จะเป็นการเชื)อมต่อกนัระหวา่ง access point และเครื)องอุปกรณ์ลูกข่าย โดยมีรัศมีครอบคลุม
ในระยะใกล้และมีทิศทางในการรับส่งสัญญาณที)ไม่แน่นอน เนื)องจากเครื)องอุปกรณ์ลูกข่ายสามารถเปลี)ยน
ตาํแหน่งได้ตลอดเวลา ดังนั� นในการรับส่งสัญญาณจะเป็นลักษณะการกระจายสัญญาณไปโดยรอบพื�นที) 
สายอากาศที)ใชจึ้งเป็นลกัษณะที)ให้การแพร่กระจายคลื)นแบบรอบทิศทาง (omnidirectional antenna) ยกเวน้การ
เชื)อมต่อระบบระหว่างอาคาร ที)มีการรับส่งสัญญาณในระยะที)ไกลขึ�นแต่จะมีทิศทางที)แน่นอน ซึ) งตอ้งอาศัย
สายอากาศแบบทิศทางเดียวตามที)กล่าวมาแลว้ ซึ) งในบทความนี� ได้นําสายอากาศยากิ -อุด ะมาประยุกต์ใช้งาน 
เนื)องจากเป็นสายอากาศที)ออกแบบและสร้างไดง่้าย โดยในหวัขอ้ถดัไปจะกล่าวถึงทฤษฎีของสายอากาศยากิ-อุดะ  

 
2.2 สายอากาศยากิ -อุดะ (Yagi-Uda antenna) (Balanis: 1997) 

โดยทั)วไปสายอากาศยากิ -อุดะ มกัจะถูกเรียกสั�นๆ วา่ สายอากาศยากิ โครงสร้างของสายอากาศยากิ แสดงดงั
รูปที) 1  ซึ) งประกอบดว้ย ตวัสะทอ้น (reflector) อยูด่า้นหลงัของสายอากาศยากิ ทาํหนา้ที)สะทอ้นคลื)นเพื)อลดการ
แพร่กระจายคลื)นไปดา้นหลงัสายอากาศ    ตวัป้อนสัญญาณ (feeder) ทาํหนา้ที)รับ -ส่งสัญญาณ จากเครื)องรับ-ส่ง   
และตวักาํหนดทิศทาง (directors) ทาํหนา้ที)บงัคบัให้คลื)นเดินทางไปตามแนวแกนของสายอากาศ (en-fire beam) 
เพื)อให้ไดรู้ปแบบการแพร่กระจายคลื)นไปตามแนวแกนของสายอากาศ ความยาวของ director จะตอ้งมีความยาว

นอ้ยกวา่ feeder เลก็นอ้ย  ซึ)งโดยทั)วไป feeder จะเรโซแนนซ์ที)ความยาวนอ้ยกวา่ 0.5λ เล็กนอ้ย (0.45λ – 0.49λ)  

ในขณะที)ความยาวของ director จะอยูที่)ประมาณ 0.4λ  – 0.45λ  อยา่งไรก็ตาม director ไม่จาํเป็นจะตอ้งมีความ

ยาวและ /หรือเสน้ผา่นศูนยก์ลางที)เท่ากนั  ระยะห่างระหวา่ง director โดยทั)วไปมีค่าประมาณ 0.3λ – 0.4λ  สาํหรับ
ความยาวของ reflector จะมีความยาวมากกวา่ feeder นอกจากนี� ระยะห่างระหวา่ง feeder กบั reflector จะนอ้ยกวา่

ระยะห่างระหวา่ง director และมีค่าประมาณ 0.25λ  
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รูปที) 1 โครงสร้างของสายอากาศยากิ 

 

เมื)อพิจารณาถึงคุณลกัษณะพื�นฐานของสายอากาศยากิ จะประกอบดว้ย  
1. เกน (Gain) เป็นอตัราส่วนระหว่างความเขม้ของสนามที)แพร่กระจายกับกาํลงังานที)ป้อนให้กับ

สายอากาศ ดงัสมการโดยทั)วไปค่าเกนของสายอากาศจะบอกดว้ยค่าเกนสูงสุด (maximum gain, G0) ที)ทิศทาง

เจาะจง (θ0, φ0) และเกนของสายอากาศจะสูงขึ�น เมื)อสายอากาศมีขนาดใหญ่ขึ�น แต่การออกแบบจะค่อนขา้ง
ยุง่ยากสาํหรับสายอากาศยากิขนาดใหญ่เพื)อให้ไดค้่าเกนของสายอากาศที)สูงขึ�น ซึ) งสามารถทาํไดโ้ดยการนาํเอา
สายอากาศยากิหลายๆ ตวัมาอาเรยก์นัเป็นสายอากาศแบบม่าน (curtain antenna)  

2. อตัราส่วนหนา้ต่อหลงั (Front-to-Back ratio, F/B ratio) เป็นอตัราส่วนของคลื)นที)พุ่งไปในทิศทางที)
กาํหนด  )ขา้งหน้า  (ต่อคลื)นที)พุ่งไปในทิศทางตรงกนัขา้ม   )ขา้งหลงั  (ซึ) งเราไม่ตอ้งการคลื)นที)พุ่งไปในทิศทางที)
ตรงกนัขา้มกบัที)ตอ้งการ ดงันั�นอตัราส่วนนี� ควรจะมีค่ามากที)สุดเท่าที)จะทาํได ้ คือมีค่าไปในทิศทางที)กาํหนด
มากกวา่หายไปในทิศทางอื)นๆ ที)ไม่ตอ้งการ โดยทั)วไป F/B ratio มีค่าประมาณ 15 dB 

3. อิมพิแดนซ์ขาเขา้ (Input impedance) เป็นค่าที)มีความจาํเป็นเมื)อทาํการเชื)อมต่อสายอากาศเขา้กบัสายส่ง
สัญญาณ ซึ) งค่าอิมพิแดนซ์ของสายอากาศและสายส่งสัญญาณตอ้งมีค่าเท่ากนัเพื)อไม่ให้เกิดการสะทอ้นกลบัของ
สญัญาณ แต่โดยทั)วไปสายอากาศยากิจะมีค่าอิมพิแดนซ์ตํ)า ดงันั�นตอ้งมีการปรับจูนค่าอิมพิแดนซ์ของสายอากาศยา
กิใหเ้หมาะสมในการเชื)อมต่อกบัสายส่งสญัญาณ 

4. แบนด์วิดท์ (Bandwidth) เป็นช่วงความถี)ที)สายอากาศสามารถใชง้านได ้โดยทั)วไปสายอากาศยากิจะมี 
แบนดว์ดิทที์)ค่อนขา้งแคบ (ประมาณ 2%)  

5. ระดบัของโลปย่อย (Minor lobe level) เป็นความแรงของสัญญาณที)รับไดด้ว้ยโลปย่อย ซึ) งถือเป็น
สญัญาณที)ไม่ตอ้งการ ดงันั�นควรจะตอ้งมีค่าตํ)าที)สุดเท่าที)จะเป็นไปได ้ซึ)งทั)วไปแลว้สายอากาศยากิควรมีระดบัของ
โลปยอ่ยประมาณ -5.23 dB หรือนอ้ยกวา่เมื)อเทียบจากค่าสูงสุด 

 

3. การออกแบบและคาํนวณ 
 ในการออกแบบสายอากาศยากิสําหรับใชใ้นการเชื)อมต่อระหว่างอาคารสําหรับระบบเครือข่ายไร้สาย 
คุณสมบติัของสายอากาศที)ทาํการออกแบบ ไดแ้ก่ ค่าเกนของสายอากาศ จะถูกกาํหนดขึ�นโดยพิจารณาจากระดบั
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สัญญาณในการรับ-ส่งสัญญาณของระบบเครือข่ายไร้สาย (Dayem: 1997) และอาศยั Friis transmission equation 
(Balanis: 1997) ดงัสมการ (1) ในการคาํนวณค่าเกนของสายอากาศที)ตอ้งการ  

                     
��
��
= � �

��	

�
���          (1) 

    เมื)อ   ��  คือ กาํลงังานดา้นรับ       

     �  คือ กาํลงังานดา้นส่ง          

     ��  คือ เกนของสายอากาศรับ       

     �  คือ เกนของสายอากาศส่ง        

      �  คือ ระยะห่างระหวา่งสายอากาศส่งและสายอากาศรับ 

โดยกาํหนดให้ความถี)ใชง้าน 2.4 GHz     กาํลงังานดา้นส่ง 1 W และกาํลงังานดา้นรับ -50 dBm มีระยะห่างระหวา่ง
สายอากาศส่งและสายอากาศรับ 1.5 กิโลเมตร ซึ) งสามารถคาํนวณค่าเกนของสายอากาศที)ตอ้งการไดเ้ท่ากบั 11.78 
dB นอกจากนี�ยงักาํหนดค่า F/B ratio ของสายอากาศที)ตอ้งการเท่ากบั 15 dB  

 จากนั�นจึงทาํการจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2 (G. J. Burke and A. J. Poggio: 1981) โดย
กาํหนดใหส้ายอากาศวางตามแนวแกน x ดงัรูปที) 2 ซึ) งกาํหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศดงัตารางที) 1 และ
ปรับจาํนวนอิลิเมนตข์องสายอากาศตั�งแต่ 5 อิลิเมนต ์ถึง 15 อิลิเมนต ์ จากผลการคาํนวณค่าเกนและ F/B ratioดงั
แสดงในตารางที) 2  พบวา่สายอากาศ 6 อิลิเมนตจ์ะให้ค่าเกนและ F/B ratio ที)เหมาะสม โดยมีค่าเกนเท่ากบั 12.2 
dB และ F/B ratio เท่ากบั 22.5 dB และมีแบบรูปการแพร่กระจายคลื)น (radiation pattern) ดงัรูปที) 3 
 

 
รูปที) 2 โครงสร้างสายอากาศยากิในการจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2 
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ตารางที) 1 พารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศในการจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2 

Parameter Dimension 

Wire radius (w)  

Reflector length (l1)  

Feeder length (l2)  

Director length (l3) 

Reflector spacing (s1)  

Director spacing (s2) 

0.0072 λ  (0.9 mm) 

0.50 λ  (6.25 cm) 

0.47 λ  (5.875 cm) 

0.406 λ  (5.075 cm) 

0.25 λ  (3.125 cm) 

0.34 λ  (4.25 cm) 

 

ตารางที) 2  ค่าเกนและ F/B ratio ที)ไดจ้ากการจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2  

จาํนวนอลิเิมนต์ ค่าเกน (dB) F/B ratio (dB) 

5 11.8 11.2 
6 12.2 22.5 
7 11.9 9.53 
8 12.2 6.99 
9 13.2 9.11 
10 13.8 18.1 
11 12.8 10.8 
12 11.9 6.67 
13 11.8 7.39 
14 12.4 14.9 
15 11.6 13.1 
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(a) ระนาบแนวนอน

รูปที) 3 แบบรูปการแผก่ระจายคลื)น

4. การสร้างและทดสอบ 
  สายอากาศยากิขนาด 
คาํนวณ แกนของสายอากาศทาํมาจาก
สายอากาศใชเ้หล็กเส้นชุบสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
โดยติดตั�งอิลิเมนตเ์ขา้กบัแกนของสายอากาศตามตาํแหน่งที)ได้
ใช ้SMA female connector และสายเคเบิล
เมนตที์)สร้างขึ�น ดงัรูปที) 4 
 

        
แนวนอน (xy-plane)                                            (b) ระนาบแนวตั�ง

แบบรูปการแผก่ระจายคลื)นของอากาศยากิ 6 อิลิเมนตจ์ากการจาํลองสายอากาศ

 

สายอากาศยากิขนาด 6 อิลิเมนตถู์กสร้างขึ�นโดยใชค้่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที)ได้
ทาํมาจากท่ออลูมิเนียมแบบตวัยขูนาด 1 cm ความยาว 22 cm  

เหล็กเส้นชุบสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.8 mm ในการทาํ reflector, 
เขา้กบัแกนของสายอากาศตามตาํแหน่งที)ไดจ้ากการคาํนวณ การป้อนสัญญาณให้สายอากาศจะ

และสายเคเบิล RG-178 ต่อเขา้กบั feeder ของสายอากาศ ไดส้ายอากาศ

รูปที) 4 สายอากาศยากิขนาด 6 อิลิเมนตที์)สร้างขึ�น 

 
แนวตั�ง (xz-plane)  

สายอากาศดว้ยโปรแกรม 4NEC2 

ที)ไดจ้ากผลการออกแบบและ
22 cm  ส่วนของอิลิเมนตข์อง
eflector, feeder และ director 

การป้อนสัญญาณให้สายอากาศจะ
ไดส้ายอากาศยากิขนาด 6 อิลิ
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จากนั�นจึงทาํการทดสอบค่าอตัราส่วนคลื)นนิ)ง (standing wave ratio, SWR) และแบบรูปการแพร่กระจาย
คลื)น (radiation pattern) ของสายอากาศดว้ยเครื)อง Network Analyzer รุ่น HP 8720C และจากการทดสอบค่า SWR 
ของสายอากาศที)ความถี)ตั�งแต่ 2 – 3 GHz  พบวา่ที)ความถี)ใชง้าน  2.4 GHz  เมื)อทาํการปรับแต่ง feed element ของ
สายอากาศแลว้จะไดค้่า SWR เท่ากบั 1.0499   ดงัแสดงในรูปที) 5   

 

 
รูปที) 5  ค่า SWR ที)ไดจ้ากการทดสอบสายอากาศ 

 
แบบรูปการแผก่ระจายคลื)นของสายอากาศที)ไดจ้ากการทดสอบสายอากาศในระนาบแนวนอน (xy-plane) 

และระนาบแนวตั�ง (xz-plane) แสดงไดด้งัรูปที) 6(a) และ 6(b) ตามลาํดบั ซึ)งจากผลการทดสอบที)ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่
สายอากาศมีทิศทางในการแพร่กระจายคลื)นสูงสุดทางดา้นหนา้ตามแนวแกนของสายอากาศ โดยในระนาบแนวตั�ง 
การแพร่กระจายของคลื)นไปทางดา้นหลงัของสายอากาศจะตํ)ากวา่ในระนาบแนวนอน ซึ) งผลที)ไดนี้�สอดคลอ้งกบั
ผลการคาํนวณ 
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(a) ระนาบแนวนอน (xy-plane)           (b) ระนาบแนวตั�ง (xz-plane)  

รูปที) 6 แบบรูปการแผก่ระจายคลื)นที)ไดจ้ากการทดสอบสายอากาศ 
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 สาํหรับเกนของสายอากาศ เราสามารถประมาณค่าไดจ้าก Friis transmission equation ในสมการ (1) ซึ) ง
ในการทดสอบใชร้ะยะห่างระหวา่งสายอากาศส่งและสายอากาศรับเท่ากบั 2 m และที)ความถี) 2.4 GHz เราสามารถ
คาํนวณค่าการสูญเสียในอากาศ (free-space loss) ไดเ้ท่ากบั -46.07 dB และค่าอตัราส่วนกาํลงังานทางดา้นรับกบั
กาํลงังานทางดา้นส่ง ( tr PP / ) สูงสุดเท่ากบั -28.6 dB ในทิศทาง °0  นอกจากนี� ในการทดสอบไดใ้ชส้ายอากาศที)
สร้างขึ�นมาเหมือนกัน 2 ตวัทําหน้าที) เป็นสายอากาศส่งและสายอากาศรับ ดังนั�นจึงประมาณให้ค่าเกนของ
สายอากาศทั�งสองมีค่าเท่ากนั )( rt GG =  ดงันั�น เราสามารถประมาณค่าเกนของสายอากาศไดเ้ท่ากบั 8.73 dB  
เมื)อเปรียบเทียบกบัค่าเกนของสายอากาศที)ไดจ้ากการคาํนวณ ซึ) งมีค่าเท่ากบั 12.2 dB จะพบวา่ค่าที)ไดจ้ากการ
ทดสอบสายอากาศมีค่าที)ต ํ)ากว่า ทั� งนี� เนื)องจากค่าที)ไดใ้นการคาํนวณไม่ไดพิ้จารณาถึงค่าการสูญเสียใดๆ ในตวั
สายอากาศ (ให้ประสิทธิภาพของสายอากาศเท่ากบั 100%) แต่ในทางปฏิบติัแลว้สายอากาศจะมีค่าการสูญเสีย
เนื)องจากวสัดุที)ใชท้าํสายอากาศเอง และยงัมีค่าการสูญเสียที)จุดเชื)อมต่อต่างๆ ในการสร้างสายอากาศอีกดว้ย ส่งผล
ใหป้ระสิทธิภาพของสายอากาศไม่เท่ากบั 100% และค่าเกนในทางปฏิบติัจึงมีค่าตํ)ากวา่ผลจากการคาํนวณ 

 

5. บทสรุป 
 สายอากาศแบบทิศทางเดียวสาํหรับระบบ Wi-Fi  (Directional antenna for Wi-Fi system)  การทาํงานจะมี
อุปกรณ์ในการส่งสญัญาณ  และกระจายสญัญาณหรือที)เราเรียกวา่ Access Point ซึ)งการทาํงานจะใชค้ลื)นวทิยรัุบส่ง
สญัญาณ ช่วงความถี)ตั�งแต่ 2.4-2.4897 GHz  ซึ)งเราจะใชส้ายอากาศแบบทิศทางเดียวมาเป็นสายอากาศในการรับส่ง
สัญญาณ ซึ) งสายอากาศแบบทิศทางเดียวนี� จะนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการเชื)อมต่อสัญญาณระหว่างอาคารต่อ
อาคาร (building to building) สาํหรับระบบ Wi-Fi ซึ)งจากการออกแบบและจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4Nec2 
พบวา่สายอากาศยากิ 6  อิลิเมนตจ์ะให้ค่าเกนและ F /B  ratio  ที)เหมาะสม  โดยมีค่าเกนเท่ากบั  12.2 dB  และ  F /B 
ratio  เท่ากบั 22.5   dB  และจากการสร้างและทดสอบสายอากาศ ไดผ้ลการทดสอบค่า SWR ของสายอากาศมีค่า
เท่ากบั 1.0499 ที)ความถี) 2.4 GHz และจากผลการทดสอบแบบรูปการแพร่กระจายคลื)นของสายอากาศ พบว่า
สายอากาศมีทิศทางในการแพร่กระจายคลื)นสูงสุดทางดา้นหนา้ตามแนวแกนของสายอากาศ โดยในระนาบแนวตั�ง 
การแพร่กระจายของคลื)นไปทางดา้นหลงัของสายอากาศนอ้ยกวา่ในระนาบแนวนอน ซึ)งผลที)ไดนี้�สอดคลอ้งกบัผล
การจาํลองสายอากาศดว้ยโปรแกรม 4Nec2 นอกจากนั�นสามารถคาํนวณค่าเกนของสายอากาศจากการทดสอบ
สายอากาศได้เท่ากับ 8.73 dB เมื)อเปรียบเทียบกับค่าเกนของสายอากาศที)ได้จากการจาํลองสายอากาศด้วย
โปรแกรม 4Nec2 ซึ) งมีค่าเท่ากบั 12.2 dB จะพบวา่ค่าที)ไดจ้ากการทดสอบสายอากาศมีค่าที)ต ํ)ากวา่ ทั�งนี� เนื)องจาก
ค่าที)ไดใ้นการคาํนวณไม่ไดพิ้จารณาถึงค่าการสูญเสียใดๆ ในตวัสายอากาศ (ใหป้ระสิทธิภาพของสายอากาศเท่ากบั 
100%) แต่ในทางปฏิบติัแลว้สายอากาศจะมีค่าการสูญเสียเนื)องจากวสัดุที)ใชท้าํสายอากาศเอง และยงัมีค่าการ
สูญเสียที)จุดเชื)อมต่อต่างๆ ในการสร้างสายอากาศอีกดว้ย ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสายอากาศตํ)ากว่า  100% 
ส่งผลใหค้่าเกนในทางปฏิบติัมีค่าตํ)ากวา่ผลจากการคาํนวณ   
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การสังเคราะห์ระบบเครือข่ายเครื�องปฏิกรณ์และระบบเครื�องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร- 

การป้อนกลบัโดยใช้ระเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ 

SYNTHESIS OF REACTOR NETWORKS SYSTEM AND REACTOR-SEPARATOR-

RECYCLE SYSTEM BY USING DIFFERENTIAL EVOLUTIONARY ALGORITHM  

 
ธิรดา  เงินรัตน์1 

________________________________________ 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท/จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี!นาํเสนอการสงัเคราะห์ระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์และระบบเครื+องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร-
การป้อนกลบั ซึ+ งประกอบไปด้วยเครื+องปฏิกรณ์ถงักวนแบบต่อเนื+องและเครื+องปฏิกรณ์แบบท่อไหล โดยเป็น
ปฏิกิริยาที+ซบัซอ้นปฏิบติังานภายใตร้ะบบอุณหภูมิคงที+ มีการบรรยายสมการเงื+อนไขสภาวะการปฏิบติังานทาง
คณิตศาสตร์ซึ+ งประกอบดว้ยสมการจลนศาสตร์ สมการสมดุลมวลและสมการสมดุลองค์ประกอบสําหรับทุก
หน่วยในระบบ เพื+อแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที+สุดของค่าตวัชี! วดัประสิทธิภาพในการทาํงานของฟังก์ชัน
วตัถุประสงค ์สาํหรับงานวิจยันี! ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์ในการแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะสมที+สุด 
โดยใชห้ลกัการ Repair algorithm ที+ใชเ้พื+อแกไ้ขผลลพัธ์ที+เป็นไปไม่ไดใ้ห้ถูกตอ้งและหลกัการ Dominance-based 
เพื+อใชจ้ดัการกบัเงื+อนไขของปัญหา พร้อมกบัใชร่้วมกบัการดดัแปลงใช ้Relaxation เพื+อช่วยลดจาํนวนฟังก์ชนัใน
การคาํนวณ ซึ+ งผลของการวิจยันี! แสดงให้เห็นวา่ระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์สามารถแกปั้ญหาการหาค่า
ความเหมาะสมที+สุดในระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์ที+มีความซบัซ้อนไดแ้ละแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของ
ระเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ 

 

คาํสําคญั : ระบบเครื+องปฏิกรณ์อุณหภูมิคงที+, การหาค่าเหมาะสมที+สุด, ระเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ 

  

Abstract 
This paper presents the synthesis of reactor networks system and reactor-separator-recycle system. A 

reactor representation is proposed the continuous stirred tank reactor and the plug flow reactor that complex 
reaction schemes under isothermal operation. Mathematical model for the reactor superstructure including the 
kinetic equations, the mass balance equations and component balances for all system units. For optimizes the 
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performance index in objective function. For this paper using differential evolutionary algorithm to solve this 
optimization problem that uses a repair algorithm to correct infeasible solutions and dominance-based selection 
to handle constraints of the problems and incorporates adaptive relaxation of constrains help to decrease number 
of function evaluations. The results show that the differential evolutionary algorithm proposed could solve 
optimization problems of complex reactor systems and show efficiency of differential evolutionary algorithm. 

 

KEY WORD: ISOTHERMAL REACTOR SYSTEMS, OPTIMIZATION, DIFFERENTIAL EVOLUTION 

 

1. บทนํา 
เนื+องจากระบบเครื+ องปฏิกรณ์ มีความสําคัญต่อกระบวนการวิศวกรรมเคมีอย่างมาก มีการใช้ใน

กระบวนการผลิตทางดา้นอุตสาหกรรมทั+วไปอยา่งแพร่หลาย แต่มีการนาํเสนอผลงานการวิจยัเกี+ยวกบัขั!นตอนวิธี
ในการหาค่าที+เหมาะที+สุดของระบบเครื+องปฏิกรณ์เพียงเล็กน้อย สาเหตุหลกัที+ทาํให้ผลงานวิจยัทางดา้นนี! ขาด
แคลนมาจากความยากของปัญหา [FLOUDAS,1995] โดยพื!นฐานของงานวิจยันี! ไดจ้ากการศึกษาการสังเคราะห์
ระบบเครื+องปฏิกรณ์แบบโครงสร้างพิเศษในระบบอุณหภูมิคงที+และมีความซับซ้อนในการทาํปฏิกิริยา โดยใช ้
Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) ในการหาคาํตอบของฟังก์ชนัวตัถุประสงค[์KOKOSSIS,1990] 
โดยใชรู้ปแบบของเครื+องปฏิกรณ์ 2 แบบดว้ยกนั คือแบบเครื+องปฏิกรณ์แบบถงักวนต่อเนื+อง (Continuous Stirred 
Tank Reactor, CSTR) และแบบเครื+องปฏิกรณ์แบบท่อไหล (Plug Flow Reactor, PFR) โดยในการหาค่าเหมาะ
ที+สุดในการแกปั้ญหานี!จะทาํการหาค่าที+มากที+สุดของผลิตภณัฑ ์โดยจะพิจารณาการทาํปฏิกิริยาเป็นแบบปฏิกิริยา
เอกพนัธ์ (Homogeneous reaction) เท่านั!น ไม่มีการเกิดปฏิกิริยาของตวัเร่งปฏิกิริยาภายในเครื+องปฏิกรณ์ และ
ปัญหาการหาค่าเหมาะที+สุดสาํหรับระบบเครื+องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบั[KOKOSSIS,1991] 

ในงานวิจัยครั! งนี! จะทําการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที+สุดของฟังก์ชันวตัถุประสงค์ของระบบเครื+อง
ปฏิกรณ์นี! โดยใชร้ะเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์ (Differential evolutionary algorithm, DE) ซึ+ งเป็นระเบียบ
วธีิการหาค่าเหมาะสมแบบ Stochastic ที+รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางวธีิหนึ+ง มีพื!นฐานจากการหาคาํตอบของปัญหาดว้ย
วธีิการสุ่มเลือก ถูกคิดคน้โดย Price และ Storn โดยโครงสร้างของ DE พฒันามาจาก Genetic algorithm (GA) ที+มี
แนวคิดมาจากกระบวนการคดัสรรตามธรรมชาติ โดยการจาํลองกลุ่มประชากรเลียนแบบโครโมโซมดว้ยชุดของ
เลขฐานสอง และดาํเนินการกบักลุ่มประชากรดว้ยกระบวนการทางพนัธุศาสตร์ เพื+อคดัเลือกสายพนัธ์ุที+ดีของ
สมาชิกในกลุ่มประชากรใหอ้ยูร่อดต่อไป และทาํซํ! ากระบวนการดงักล่าวจนไดส้มาชิกของกลุ่มประชากรที+ดีที+สุด 
ซึ+งก็คือคาํตอบที+ดีที+สุดของฟังกช์นัวตัถุประสงค ์โดยขอ้แตกต่างของ DE กบั GA คือDE มีโครงสร้างที+ไม่ซบัซอ้น
และสามารถประยุกต์ใช้หาคาํตอบของปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ[SUPAKIT,2011] โดย
ปัจจุบนันี!การประยกุตแ์ละปรับปรุงประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดมีมากขึ!นอยา่ง
แพร่หลาย เพื+อให้ไดผ้ลลพัธ์ที+แม่นยาํถูกตอ้งอยา่งรวดเร็วและสอดคลอ้งกบัปัญหาที+มีขอ้จาํกดัที+แตกต่างกนั จาก
การศึกษางานวิจยัที+เกี+ยวขอ้งกบัการพฒันาระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์ S.Kheawhom,2010 ที+ไดเ้สนอ
ระเบียบวิธีในการแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ซึ+ งไดเ้สนอการใชห้ลกัการ 
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Repair algorithm เพื+อแกไ้ขผลลพัธ์ที+เป็นไปไม่ไดใ้ห้ถูกตอ้งและ Dominance-based เพื+อใชจ้ดัการกบัเงื+อนไขของ
ปัญหาซึ+งสามารถแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดทางกระบวนการเคมีไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ มีเปอร์เซ็นตอ์ตัรา
ความสาํเร็จ(success rate) 100% [KHEAWHOM,2010] และจากการศึกษาผลงานวิจยัของ G.P.Rangaiah,2012 ที+
ไดท้าํการเสนอการประยกุตร์ะเบียบวธีิ C-IDE ซึ+งไดด้ดัแปลงใชก้าร relaxation ที+สามารถช่วยลดจาํนวนฟังก์ชนัที+
ตอ้งการในการคาํนวณได ้และสามารถแกไ้ขปัญหากระบวนการทางวศิวกรรมเคมีได[้RANGAIAH,2012]   

งานวิจัยนี! เสนอการสังเคราะห์ระบบเครื+ องปฏิกรณ์โดยใช้ระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์ซึ+ งใช้
หลกัการ Repair algorithm และหลกัการ Dominance-based ร่วมกบัการ Adaptive relaxation  ซึ+ งผลของการวิจยันี!
แสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์สามารถแกปั้ญหาการหาค่าความเหมาะสมในระบบเครื+อง
ปฏิกรณ์ได ้ 

 

2. ขัKนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 เครือข่ายเครื�องปฏิกรณ์ [KOKOSSIS,1990] 
     ขอ้มูลพื!นฐานของระบบดงันี!  เครื+องปฏิกรณ์แบบถงักวนต่อเนื+องและเครื+องปฏิกรณ์แบบท่อไหลถือ

เป็นถงัปฏิกรณ์อุดมคติ ซึ+งมีลกัษณะเป็นอนุกรมของเครื+องปฏิกรณ์แบบถงักวนต่อเนื+องที+มีปริมาตรเท่ากนั 

CBA 21 kk →→                                           ........... (1) 

DA2 3k→     

โดยที+ค่า k1= 10 วินาที-1 (ปฏิกิริยาอนัดบัหนึ+ง), ค่า k2 = 1 วินาที-1 (ปฏิกิริยาอนัดบัหนึ+ง) และค่า k3 = 1 วินาที-1  
(ปฏิกิริยาอนัดบัหนึ+ง) อตัราการป้อนเขา้ของสาร A เท่ากบั 100 ลิตร/วนิาที ที+ความเขม้ขน้ 5.8 กรัมโมล/ลิตร 

 

    หนา้ 129



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

     รูปที+  1  เครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์สาํหรับตวัอยา่งในการคาํนวณ 
วตัถุประสงค์ของปัญหานี! คือการหาค่าเหมาะที+สุดของผลิตภณัฑ์สาร B ที+มากที+สุดและเพื+อความไม่

ซบัซอ้นของการนาํเสนอจะยกเวน้การพิจารณาการบายพาสในแต่ละหน่วยเครื+องปฏิกรณ์ โดยสามารถแสดงเป็น 
equality constraints, inequality constraints และเงื+อนไขในการใชแ้กปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดไดด้งันี!  

BX)x(Fmin −=  
.t.s    0100FFFFFF 654321 =−+++++  

0FFFFFFF 13121110987 =−−−−−−  
0FFFFFFFF 2928272625242322 =−−−−−−−  

0xFxF58.0F A,77A,23241 =⋅−⋅+⋅  
0xFxFxF58.0F A,1414A,2325A,892 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF A,1616A,2326A,810A,1514 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF B,1616B,2326B,810B,1514 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF C,1616C,2326C,810C,1514 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF D,1616D,2326D,810D,1514 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF A,1818A,2327A,811A,1716 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF B,1818B,2327B,811B,1716 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF C,1818C,2327C,811C,1716 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF D,1818D,2327D,811D,1716 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF A,2020A,2328A,812A,1918 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF B,2020B,2328B,812B,1918 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF C,2020C,2328C,812C,1918 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF D,2020D,2328D,812D,1918 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF A,2222A,2329A,813A,2120 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF B,2222B,2329B,813B,2120 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF C,2222C,2329C,813C,2120 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF D,2222D,2329D,813D,2120 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0))x(x10(VxFxF
2

A,8A,81A,87A,77 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,8A,81B,87B,77 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,81C,87C,77 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,81D,87D,77 =⋅+⋅−⋅  

0))x(x10(VxFxF
2

A,15A,151CA,1514A,1414 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,15A,151CB,1514B,1414 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,151CC,1514C,1414 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,151CD,1514D,1414 =⋅+⋅−⋅  

0xFxF B,77B,2324 =⋅−⋅  
0xFxF C,77C,2324 =⋅−⋅  

0xFxF D,77D,2324 =⋅−⋅  
0xFxFxF B,1414B,2325B,89 =⋅−⋅+⋅  
0xFxFxF C,1414C,2325C,89 =⋅−⋅+⋅  

0xFxFxF D,1414D,2325D,89 =⋅−⋅+⋅  
0x100xFxF AA,2323A,88 =⋅−⋅+⋅  
0x100xFxF BB,2323B,88 =⋅−⋅+⋅  
0x100xFxF CC,2323C,88 =⋅−⋅+⋅  
0x100xFxF DD,2323D,88 =⋅−⋅+⋅  

01xxxx D,7C,7B,7A,7 =−+++  
01xxxx D,8C,8B,8A,8 =−+++  

01xxxx D,14C,14B,14A,14 =−+++  
01xxxx D,15C,15B,15A,15 =−+++  
01xxxx D,16C,16B,16A,16 =−+++  

01xxxx D,17C,17B,17A,17 =−+++  
01xxxx D,18C,18B,18A,18 =−+++  
01xxxx D,19C,19B,19A,19 =−+++  
01xxxx D,20C,20B,20A,20 =−+++  
01xxxx D,21C,21B,21A,21 =−+++  
01xxxx D,22C,22B,22A,22 =−+++  
01xxxx D,23C,23B,23A,23 =−+++  

01xxxx DCBA =−+++  
0VVVVVV 5C4C3C2C1C2 =−−−−−  

5C4C3C2C1C VVVVV ====  
0yUV 11 ≤⋅−  

0yUV 22 ≤⋅−  
0yUF 17 ≤⋅−  
0zUF 114 ≤⋅−  
0zUF 216 ≤⋅−  
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0))x(x10(VxFxF
2

A,17A,172CA,1716A,1616 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,17A,172CB,1716B,1616 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,172CC,1716C,1616 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,172CD,1716D,1616 =⋅+⋅−⋅  

0))x(x10(VxFxF
2

A,19A,193CA,1918A,1818 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,19A,193CB,1918B,1818 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,193CC,1918C,1818 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,193CD,1918D,1818 =⋅+⋅−⋅  

0))x(x10(VxFxF
2

A,21A,214CA,2120A,2020 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,21A,214CB,2120B,2020 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,214CC,2120C,2020 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,214CD,2120D,2020 =⋅+⋅−⋅  

0))x(x10(VxFxF
2

A,23A,235CA,2322A,2222 =−⋅−⋅+⋅−⋅  
0)xx10(VxFxF B,23A,235CB,2322B,2222 =−⋅⋅+⋅−⋅  

0xVxFxF B,235CC,2322C,2222 =⋅+⋅−⋅  
0)x(VxFxF

2
A,235CD,2322D,2222 =⋅+⋅−⋅  

0zUF 318 ≤⋅−  
0zUF 420 ≤⋅−  
0zUF 522 ≤⋅−  

1zz 21 ≥+  
0zUV 11C ≤⋅−  
0zUV 22C ≤⋅−  
0zUV 33C ≤⋅−  
0zUV 44C ≤⋅−  

0zUV 55C ≤⋅−  
0F,...,F,F 2921 ≥  

0,V,V,V,V,V,V,V 5C4C3C2C1C21 ≥  
,xxx,x,x,x,x i,18i,17i,16i,15i,14i,8i,7  

0x,x,x,x,x i,23i,22i,21i,20i,19 ≥        
D,C,B,Ai =  

0xxxx DCBA ≥−++  
10z,z,z,z,z,y,y 5432121 −=  

 

2.2 ระบบเครื�องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบั [KOKOSIS,1991] 
     ตวัอยา่งระบบเครื+องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบัที+นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาดว้ยระเบียบ

วธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์นั!นมีรูปสมการการทาํปฏิกิริยาเคมีดงันี!  

HClClHCClHC 56
k

266
1 +→+                                       ........... (2) 

HClClHCClClHC 246
k

266
2 +→+  

โดยปฏิกิริยาทั!งหมดเป็นปฏิกิริยาอนัดบัหนึ+งและเป็นปฏิกิริยาไม่ผนักลบั โดยมีค่า k1 = 0.412 ชั+วโมง-1 , k2 = 0.055 
ชั+วโมง-1 และสามารถแสดงโครงสร้างของระบบไดด้งัรูปที+ 2 ซึ+งวตัถุประสงคข์องปัญหานี! คือการหาค่าเหมาะสมที+
มากที+สุดของผลกาํไรในการปฏิบติัการ 1 ปี ซึ+ งสามารถเขียนเป็นสมการและอสมการเงื+อนไขในการใชแ้กปั้ญหา
การหาค่าที+เหมาะที+สุดไดด้งันี!  
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รูปที+  2  เครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์-อุปกรณ์แยก-การป้อนกลบัสาํหรับตวัอยา่งในการคาํนวณ 

min
    { } { })C52.0CC

5.2

1

)F()8000()88.19()F()8000()98.27()FF()8000()67.92(()x(F

opercap
Column

cap
R

AA2,B1,B

+++

⋅⋅−⋅⋅−+⋅⋅−=
 

.t.s     0FFFF A321 =−++  
0FFFFF 876528 =−−−−  

0FFFFF 1110131230 =−−−−  
0FFFFF 1615181732 =−−−−  

0xFFxFxFF A,282827A,3315A,31101 =⋅−+⋅+⋅+  
0xFxFxF B,2828B,3315B,3110 =⋅−⋅+⋅  
0xFxFxF C,2828C,3315C,3110 =⋅−⋅+⋅  

0xFFxFxFF A,303026A,3316A,2972 =⋅−+⋅+⋅+  
0xFxFxF B,3030B,3316B,297 =⋅−⋅+⋅   
0xFxFxF C,3030C,3316C,297 =⋅−⋅+⋅  

0xFFxFxFF A,323225A,3111A,2983 =⋅−+⋅+⋅+  
0xFxFxF B,3232B,3111B,298 =⋅−⋅+⋅  
0xFxFxF C,3232C,3111C,298 =⋅−⋅+⋅  

0xFxFxFxF A,2121A,3317A,3112A,295 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF B,2121B,3317B,3112B,295 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF C,2121C,3317C,3112C,295 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0xFxFxFxF A,2222A,3318A,3113A,296 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF B,2222B,3318B,3113B,296 =⋅−⋅+⋅+⋅  
0xFxFxFxF C,2222C,3318C,3113C,296 =⋅−⋅+⋅+⋅  

0FFFFF 2726252423 =−−−−  
0)x412.0(VxFxF A,291A,2928A,2828 =⋅−⋅+⋅−⋅  

0)x055.0x412.0(VxFxF B,29A,291B,2928B,2828 =⋅−⋅⋅+⋅−⋅

0)x055.0(VxFxF B,291C,2928C,2828 =⋅⋅+⋅−⋅  
0)x412.0(VxFxF A,312A,3130A,3030 =⋅−⋅+⋅−⋅  

0)x055.0x412.0(VxFxF B,31A,312B,3130B,3030 =⋅−⋅⋅+⋅−⋅

0)x055.0(VxFxF B,312C,3130C,3030 =⋅⋅+⋅−⋅  
0)x412.0(VxFxF A,333A,3332A,3232 =⋅−⋅+⋅−⋅  

0)x055.0x412.0(VxFxF B,33A,333B,3332B,3232 =⋅−⋅⋅+⋅−⋅

0)x055.0(VxFxF B,333C,3332C,3232 =⋅⋅+⋅−⋅  

3R2R1R
cap
R CCCC ++=  

4C3C2C1C
cap
Column CCCCC +++=  

)QQQQ(65.4)QQQQ(67.21C 43214321
oper +++++++=

0xFF A,212123 =⋅−  
0xFF B,21211,B =⋅−  
0xFF C,21211,C =⋅−  
0xFF A,222224 =⋅−  
0xFF B,22222,B =⋅−  
0xFF C,22222,C =⋅−  

01xxx C,28B,28A,28 =−++  
01xxx C,29B,29A,29 =−++  
01xxx C,30B,30A,30 =−++  

01xxx C,31B,31A,31 =−++  
01xxx C,32B,32A,32 =−++  

01xxx C,33B,33A,33 =−++  
01xxx C,21B,21A,21 =−++  
01xxx C,22B,22A,22 =−++  

0UyF 128 ≤− , 0UyF 230 ≤−  
0UyF 332 ≤− , 0UyV 11 ≤−  
0UyV 22 ≤− , 0UyV 33 ≤−  
0UzF 121 ≤− , 0UzF 222 ≤−  

0zz 13 ≤− , 0zz 24 ≤−  
0F,...,F,F 3221 ≥ , 0V,V,V 321 ≥  

0xx,x,x,x,x i,33,i,32i,31i,30i,29i,28 ≥  
0x,x i,22i,21 ≥  

0F,F,F,F,F 2,C2,B1,C1,BA ≥  

10z,z,z,z,y,y,y 4321321 −=  

111R V178,8y795,25C ⋅+⋅=  

222R V178,8y795,25C ⋅+⋅=  

333R V178,8y795,25C ⋅+⋅=  
)x1(FF A,21213 −=  
)x1(FF C,22224 −=  

)xx(

x
x

C,21B,21

B,21
B,3 +
=   
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)x114,1x369(Fz718,132C B,21A,212111C ⋅−⋅⋅+⋅=  

)x479x010,1(Fz547,211C B,22A,222222C ⋅−⋅⋅+⋅=  
)x870,3x985,6(Fz000,25C

2
B,3B,3333C ⋅−⋅⋅+⋅=  

)x136,1(Fz944,86C A,4444C ⋅⋅+⋅=  

)xx(

x
x

B,22A,22

A,22
A,4 +
=  

 
)x7.7x1.363(FQ B,21A,21211 ⋅+⋅+⋅=  

)x14.42x83.1618.16(FQ B,22A,22222 ⋅+⋅+⋅=

)x45.29212.26(FQ B,333 ⋅+⋅=  
)x41.2870.10(FQ A,444 ⋅+⋅=  

 

2.3   ระเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ในการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที�สุด 
     สมการที+ใชใ้นการแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดโดยทั+วไป เป็นดงันี!  

  min  ),x(F  
  .t.s  ,L,...,2,1l;0)x(gl =≤                                                                               ........... (3) 
   ,M,...2,1m;0)x(hm ==  
   .N,...,2,1n;xxx )U(

nn
)L(

n =≤≤  
ซึ+ง )x(F คือฟังกช์นัวตัถุประสงค,์ )x(gl คือ Inequality constraints ของปัญหา, )x(hm คือ equality constraints ของ
ปัญหาและ x คือตวัแปรการตดัสินใจค่าที+เหมาะที+สุดซึ+ งจะผนัแปรอยูภ่ายในช่วงของขอบเขตค่าตํ+าสุดคือ )L(

nx  
และขอบเขตค่าสูงสุดคือ )U(

nx  โดยขั!นตอนของกระบวนการระเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์แสดงในรูปที+ 3 
1) Initialization เริ+มจากการกาํหนดขอบเขตบนและขอบเขตล่างของตวัแปรที+ใชใ้นการตดัสินใจ

ใหค้รอบคลุมในส่วนของพื!นที+ที+จะนาํมาซึ+ งค่าคาํตอบที+ดีที+สุด แลว้จึงเริ+มสุ่มหาคาํตอบที+อาจจะเป็นไปไดเ้ริ+มตน้
โดยคาํตอบที+เป็นไปไดเ้ริ+มตน้เท่ากบั NP  

2) Mutation เป็นการสุ่มเวกเตอร์ของคาํตอบที+เป็นไปไดห้รือเวกเตอร์ที+ถูกรบกวน (perturbed 
vector, Vi) ขึ!นมาเปรียบเทียบกบัเวกเตอร์แหล่งกาํเนิด (parent vector, iX ) โดยเราจะใชแ้บบแผนพื!นฐานของ
ระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์คือ DE/rand/1/bin และหลกัการ Trigonometric schemes ซึ+ ง F คือขอบเขต
ปัจจยัที+ใชใ้นการควบคุมขั!นตอนวธีินี! ซึ+งมีเป็นจาํนวนจริงระหวา่ง 0 ถึง 1 ซึ+งในงานวจิยันี!กาํหนดใหใ้ช ้F = 0.85 
และ trigonometric mutation probability ที+กาํหนดคือ 0.05  

3) Crossover  ซึ+งเป็นกระบวนการเพื+อเพิ+มความหลากหลายของคาํตอบ โดยในกระบวนการนี! เรา
จะได ้trial vector, iU จากเวกเตอร์ Vi และเวกเตอร์ iX ดงัแสดงไดด้งันี!  





=
j,i

j,i
j,i x

v
u  if  

.otherwise
);n,1[randomjCR)1,0[random =∨≤                                               ........... (4) 

โดย CR เป็น crossover factor ซึ+งมีค่าเป็นเลขจาํนวนจริงระหวา่ง 0 ถึง 1 โดยในงานวจิยันี! เราไดก้าํหนดค่าของ CR 
= 0.8 โดยการจดัการขอบเขตของเงื+อนไขก็เป็นอีกหนึ+งส่วนที+มีความสาํคญัต่อการหาบริเวณที+จะมีคาํตอบที+ดีที+สุด
ซึ+งในงานวจิยันี! ไดใ้ชก้ารจดัการขอบเขตเงื+อนไข[KHEAWHOM,2010]สามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปนี!  
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4) Selection  ซึ+ งเป็นกระบวนการคดัสรรคาํตอบ โดยเวกเตอร์ที+ให้คาํตอบที+ดีกวา่ก็จะอยูร่อด
ต่อไป สาํหรับงานวิจยันี! ไดใ้ชห้ลกัการ Dominance-based selection scheme [KHEAWHOM,2010] เป็นวิธีในการ
เปรียบเทียบเวกเตอร์ parent vector, iX  กบั trial vector, iU ซึ+ งเวกเตอร์ที+ดีกวา่จะถูกนาํไปใชใ้นรุ่น(generation) 
ต่อไป ซึ+งแสดงหลกัการคดัสรรไดด้งันี!  







=+

i

i

1i
U

X
X         

if
     

otherwise

UX ii p                                                       ........... (5) 

ii UX p  หมายถึง การที+เวกเตอร์ iX มีอิทธิพลเหนือเวกเตอร์ iU  ซึ+ งก็คือเวกเตอร์ iX มีค่าวตัถุประสงค์ที+ดีกว่า
เวกเตอร์ iU  และ/หรือมีระดับความฝ่าฝืนเงื+อนไขที+ต ํ+ากว่า แล้วเมื+อเวกเตอร์ที+ให้คาํตอบที+ดีกว่าถูกคดัสรร
เรียบร้อยแลว้ก็จะได ้generation ใหม่ที+จะทาํซํ! าตั!งแต่ขั!นตอน Mutation ลงมาจนกวา่จะครบทุกเวกเตอร์จึงทาํการ
หยดุกระบวนการ DE นี! ที+ stopping criteria 
 

 
 

รูปที� 3 แผนผงัระเบียบความแตกต่างเชิงววิฒัน์สาํหรับงานวจิยั 
 

Start 

Set parameters; NP, Genmax, repair, relax, local 

Initialization 

i = 1 

Mutation use DE/rand/1/bin, Trigonometric scheme  
Set F = 0.85, Trigonometric probability = 0.05 

Repair algorithm use Newton’s method to solve equality constraints 

 
Calculate Hj(Xi) ; j = 1:m   

Sum (Hj(Xi)) > e 

Xi+1= Xi-J
-1(Xi)H(Xi) 

 Crossover Set CR = 0.8 

Selection use Dominance-based selection scheme 

 
i = NP ? 

Stop optimization & start local optimization 
 

Stop 

  i = i+1 

N 

N 

Y 

Y 
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สาํหรับในส่วนของงานวจิยัที+นาํเสนอนี!ใชก้ารประยกุตร์ะเบียบวธีิความแตกต่างเชิงววิฒัน์ ซึ+ งไดจ้ากการ
พฒันากระบวนการในการจดัการสมการเงื+อนไขโดยใชห้ลกัการ Repair Algorithm [KHEAWHOM,2010] โดย
การประยุกต์ใชข้ั!นตอนวิธีของนิวตนัในการแกปั้ญหาระบบของสมการเงื+อนไข ซึ+ งเวกเตอร์ของ X ที+ถูกตอ้ง
เหมาะสมคาํนวณไดด้งัสมการต่อไปนี!  

   )X(H)X(JXX ii
1

i1i
−

+ −=                                                         ........... (6) 
โดยที+ )X(J i  คือจาโคเบียนเมทริก และ )X(H i  คือเวกเตอร์ของสมการเงื+อนไข (equality constraints 

violation)  ซึ+งการวนซํ! าของการคาํนวณนี!จะหยดุก็ต่อเมื+อผลรวมของระดบัการฝ่าฝืนสมการเงื+อนไขนอ้ยกวา่ค่า e 
ที+กาํหนดหรือจาํนวนการกระทาํวนซํ! าเท่ากบัค่าสูงสุดของการวนซํ! าที+ถูกกาํหนดไว ้ ก็จะเขา้สู่ขั!นตอน stopping 
criteria และงานวิจยันี! ยงัมีอีก 1 ขั!นตอนคือการทาํ Local search ทบัเขา้ไปอีกครั! งหนึ+ งหลงัจากจบขั!นตอน stop 
criteria แลว้ เพื+อค่าความถูกตอ้งและความแม่นยาํในการแกปั้ญหาที+ดีที+สุด  

 
3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

โดยเมื+อทาํการเปรียบเทียบผลของการประยกุตใ์ชร้ะเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์จากผลงานวิจยัที+ได้
ศึกษาก่อนหนา้นี! ในการแกปั้ญหาการหาค่าที+เหมาะสมที+สุดในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและระเบียบวิธีที+ได้
นาํเสนอในงานวิจยันี! แสดงไดด้งัตารางที+ 1 ซึ+ งเห็นไดว้า่ในการใชรู้ปแบบกระบวนการระเบียบวิธีความแตกต่าง
จากผลงานที+ไดเ้สนอนี!สามารถแกปั้ญหาการหาค่าที+เหมาะสมที+สุดทางวิศวกรรมเคมีที+มีทั!ง equality constraints 
และ/หรือ inequality constraints ได ้โดยมีความอตัราความสาํเร็จ (success rate, SR) 100 เปอร์เซ็นต ์อีกทั!งจาํนวน
ฟังก์ชนัที+ตอ้งการในการคาํนวณ (Number of Function Evaluations, NFE) ที+ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซึ+ งเป็นเครื+อง
ยนืยนัวา่ระเบียบวธีิสามารถใชใ้นการแกปั้ญหาเหล่านี!ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 ตารางที� 1 การเปรียบเทียบผลที+ไดจ้ากตวัอยา่งการแกปั้ญหาการหาค่าที+เหมาะที+สุดในแต่ละวธีิ  

ตัวอย่าง

ปัญหา 

จํานวน

ตัวแปร 

Equality/ 

Inequality 

constraints 

Global 

optimum 

(f*) 

S.Kheawhom  

(2010) 

G.P.Rangajah 

(2012) 
ผลของการวจิัยนีK 

SR NFE SR NFE SR NFE 

1 8 3/3 7,049.248 100 380,000 100 15,632 100 6,352 

2 6 4/1 -0.3888 100  10,500 100 11,604 100 997 

3 12 11/0 36,162.98 100 864,000 95 11,524 100 1,064 

4 22 16/0 1.864 100 954,500 100 16,338 100 6,565 

 
และจากผลการสังเคราะห์ปัญหาระบบเครื+องปฏิกรณ์ด้วยการใช้ระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์

สามารถแสดงผลการแกปั้ญหาของทั!ง 2 ปัญหา โดยแสดงรายละเอียดค่าผลลพัธ์ที+ไดด้งันี!  
3.1   ผลการสังเคราะห์ระบบเครือข่ายเครื�องปฏิกรณ์  

                    จากระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์ดงัรูปที+ 1 ซึ+ งเมื+อทาํการหาค่าที+เหมาะที+สุดโดยใชร้ะเบียบวิธีความ
แตกต่างเชิงวิวฒัน์ดงัขา้งตน้แลว้นั!น ฟังก์ชนัวตัถุประสงค์คือผลิตภณัฑ์สาร B ที+มากที+สุดซึ+ งแสดงในรูปของ
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เศษส่วนโมลเท่ากบั 0.90975 โดยระบบปัญหานี!ประกอบไปดว้ยตวัแปร 70 ตวัแปร, 48 equality constraints และ 
14 inequality constraints  

 

3.2   ผลการสังเคราะห์ระบบเครื�องปฏิกรณ์ - อุปกรณ์แยก - การป้อนกลบั 
                   จากระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์ดงัรูปที+ 2 ซึ+ งสามารถหาค่าที+เหมาะสมที+สุดโดยใชร้ะเบียบวิธีความ
แตกต่างเชิงวิวฒัน์ไดค้่าของฟังก์ชนัวตัถุประสงคซึ์+ งคือผลกาํไรที+มากที+สุดเท่ากบั  28.7 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 
อตัราการป้อนสารตั!งตน้เท่ากบั 61.607 กิโลโมลต่อชั+วโมง และมีอตัราส่วนการป้อนกลบัของสารตั!งตน้เท่ากบั 
0.3836 โดยระบบปัญหานี! ประกอบไปดว้ยตวัแปร 48 ตวัแปร, คี27 equality constraints และ 10 inequality 
constraints  

   
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นไดว้า่เมื+อใชห้ลกัการ Dominance-based selection scheme และกระบวนการ 
Repaired algorithm ร่วมกบัการดดัแปลงใชก้าร Relaxation เงื+อนไขในระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์สามารถ
ช่วยให้จาํนวนฟังก์ชนัที+ตอ้งการในการคาํนวณลดลดอย่างเห็นไดช้ดัและการหาคาํตอบมีประสิทธิภาพ ซึ+ งเมื+อ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาการหาค่าเหมาะที+สุดในระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์และระบบเครื+องปฏิกรณ์-
อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบั โดยระบบเครือข่ายเครื+องปฏิกรณ์ประกอบไปดว้ยเครื+องปฏิกรณ์แบบถงักวน
ต่อเนื+องจาํนวน 5 เครื+องมาต่ออนุกรมกนัให้เสมือนเป็นเครื+องปฏิกรณ์แบบท่อไหลซึ+งมีการเกิดปฏิกิริยาอนัดบั
หนึ+งแบบอุณหภูมิคงที+โดยทาํการหาค่าเหมาะที+สุดของสารผลิตภณัฑ ์B ที+มากที+สุด และในระบบเครื+องปฏิกรณ์-
อุปกรณ์แยกสาร-การป้อนกลบัที+ฟังกช์นัวตัถุประสงคข์องระบบนี! คือการหาค่าเหมาะที+สุดของผลกาํไรที+มากที+สุด
ต่อปี จากผลดงักล่าวจึงสรุปไดว้่าการประยุกต์ระเบียบวิธีความแตกต่างเชิงวิวฒัน์สามารถนาํมาใชแ้กปั้ญหาทาง
กระบวนการวิศวกรรมเคมีที+มีความซบัซ้อนและมีเงื+อนไขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมที+จะนาํไปใชใ้นการ
พฒันาแกปั้ญหาที+มีความยุง่ยากซบัซอ้นอื+นๆต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยันี8 ศึกษาประสิทธิภาพและอตัราการบาํบดัสียอ้มรีแอกทีฟในนํ8 าเสียดว้ยระบบถงักรองไร้อากาศ 
(Anaerobic filter)ร่วมกบัระบบโปรยกรอง (Trickling filter) โดยใชสี้ยอ้มรีแอกทีฟแบล็ค 5 ( Reactive Black 5)  
ที#ความเขม้ขน้ 10-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ใชน้ํ8 าตาลเป็นแหล่งพลงังานที#ความเขม้ขน้ 1,000 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร 
และควบคุมค่าความเป็นพีเอชให้มีค่าอยูร่ะหวา่ 6.5-7.5 ดว้ยโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) ถงัปฏิกิริยาทั8งสอง
ถงับรรจุดว้ยตวักลางพลาสติกชนิด Random flow ระบบถงักรองไร้อากาศ ความจุนํ8 า 31 ลิตรระยะเวลาเก็บกกันํ8 า  
2 วนั และอตัราไหลต่อเนื#อง 500 มิลลิลิตรต่อชั#วโมง วดัค่าความเขม้ในหน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร ดว้ยเครื#องยวูีสเปค
โตโฟโตมิเตอร์ที#ความยาวคลื#นแสง 597 นาโนเมตร ผลการทดลอง พบว่า ระบบนี8 สามารถบําบัดสีที# มี 
ความเขม้ขน้ตั8งแต่ 10-200 มิลลิกรัมต่อลิตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบาํบดัสีไดร้้อยละ 82±0.32  การบาํบดัสี
ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6±0.7  เกิดขึ8 นในถังกรองไร้อากาศ โดยอัตราการบําบัดสียอ้มเป็นปฏิกิริยาอันดับที#  1  
โดยค่าคงที#ของปฏิกิริยา (k1) เท่ากบั 4.13 ต่อวนั  ส่วนการบาํบดัซีโอดีของทั8งระบบสามารถกาํจดัค่าซีโอดีไดสู้งถึง
ร้อยละ 96.8±1.64 โดยปริมาณซีโอดีร้อยละ93.9±3.99 ถูกบาํบดัภายใตร้ะบบถงักรองไร้อากาศ ซึ# งอตัราการบาํบดั
ซีโอดีไม่ขึ8นกบัค่าความเขม้สีที#เพิ#มขึ8น 

 
คาํสาํคญั : ไดอะโซ สียอ้มรีแอกทีฟ การขจดัสีออก ฟิลม์ชีวภาพ 

 
Abstract 

 
This research studied the effectiveness of decolorization and degradation Romazal Black B (RB5) by 

lab-scale Anaerobic Filter (AF)/Trickling Filter (TF).  Both AF and TF reactors had a diameter of 0.2 m. and 
media height of 1.0 m., fully packed with random flow plastic media.  Continuous flow rate was applied at 0.5 
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l/hr. The effective volume of AF is 24 liters, resulting in a hydraulic retention time (HRT) of 48 hr.  Effluent 
from AF flowed continuously to TF with an additional recycle rate of 60 l/hr.  Simulated textile wastewater used 
diazo dye with concentrations of 10, 25, 50, 100 and 200 mg/l.  Glucose was used as a co-substrate at a 
concentration of 1,000 mgCOD/l.  System efficiencies were investigated by color removal and sCOD removal. 
The color was measured by UV-vis spectrophotometer at the maximum visible absorbance wavelength of the 
azo dye (λmax = 597 nm for RB5).  AF/TF successfully removed color and COD for all concentrations range by 
82±0.32% and 96.8±1.64 %, respectively. RB5 removal occurred mainly in AF by 78.6±0.7% and was found to 
follow 1st-order kinetic with a rate constant (k1) of 4.13 per day. Most of COD was removed in AF, follow zero 
order reduction. 

 
 KEYWORDS : DIAZO, REACTIVE DYES, DECOLORIZATION, BIOFILM  

 

1. บทนํา 
อุตสาหกรรมสิ#งทอเป็นแหล่งที#ก่อใหเ้กิดนํ8 าเสียที#ยอ่ยสลายไดย้ากจาํนวนมาก (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 

2547) โดยสีที#ใชก้นัอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่สีชนิดรีแอกทีฟ ที#ไม่สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยกระบวนการเติมอากาศ
โดยทั#วไป ปัจจุบนัมีวธีิสาํหรับการบาํบดันํ8 าเสียหลากหลายวธีิ เช่น การดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์(Activated Carbon 
Adsorption) แต่ก็เป็นเพียงการเคลื#อนยา้ยมลสารจากนํ8 าเสียไปยงัถ่ายกัมมันต์ การออกซิเดชันด้วยสารเคมี 
(Chemical Oxidation) มีความสิ8นเปลืองสารเคมีและตอ้งกาํจัดตะกอนเคมีที#เกิดขึ8น เทคโนโลยีเมมเบรน 
(Membrane Technology) มีประสิทธิภาพสูง แต่ตน้ทุนในการบาํบดัก็สูงดว้ยเช่นกนั แตกต่างจากกระบวนการ
บาํบดัทางชีวภาพ (Biological Treatment) ที#ตน้ทุนของการดาํเนินระบบและดูแลรักษาตํ#า เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สามารถหาไดง่้าย และประสิทธิภาพในการบาํบดัก็เป็นที#น่าพอใจ จากบทความและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งกบัการ
บาํบดัสียอ้มจากโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่กระบวนการบาํบดัแบบไร้อากาศ (Anaerobic Treatment) สามารถลด
ปริมาณสียอ้มในนํ8 าเสียได ้(Van der Zee และ Villaverde, 2005) แต่จะพบการสะสมของสารประกอบอะโรมาติก
เอมีน (Aromatic Amine) ภายในระบบ ซึ# งสารประกอบชนิดนี8 มีสมบติัเป็นสารก่อมะเร็ง (Chung และ Cerniglia, 
1992) แต่สามารถถูกยอ่ยสลายไดด้ว้ยกระบวนการบาํบดัแบบเติมอากาศ (Aerobic Treatment) (Sponza และ IsIk, 
2005)  

งานวิจยัก่อนหน้านี8 ไดท้าํการศึกษาความเขม้ขน้นํ8 าตาลที#เหมาะสมต่อการยอ่ยสลายสีและค่าซีโอดีที#ยอ่ย
สลายยากดว้ยระบบถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter; AF) และถงัโปรยกรอง (Trickling Filter; TF) ที#ประหยดั
ค่าเดินระบบมากกวา่ระบบเอเอส (Activated sludge, AS) โดยใชสี้รีแอกทีฟแบล็ค 5 ที#ความเขม้ขน้คงที# 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ค่าซีโอดีตั8งแต่ 500 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถทาํให้ประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้ม
ของระบบมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 และค่าซีโอดีก็สามารถถูกบาํบัดให้ผ่านมาตรฐานนํ8 าทิ8งโรงงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (บญัชา บุญอนนัตว์งศ,์ 2554) สาํหรับวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยัในครั8 งนี8 จึงศึกษาประสิทธิภาพ
การบาํบดัสียอ้มแอกทีฟแบลค็ 5 ในนํ8 าเสีย เมื#อมีค่าความเขม้ขน้ของสียอ้มตั8งแต่10-200มิลลิกรัมต่อลิตรและหาค่า
จลนพลศาสตร์ของการบาํบดัสียอ้ม เพื#อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบระบบบาํบดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ8น  
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2. ขัFนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ถังปฏิกริิยา 
� ถงักรองไร้อากาศและถงัโปรยกรอง (ภาพที# 1ก.) ทาํจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.2 เมตร สูง 1 

เมตร สาํหรับถงักรองไร้อากาศมีความจุนํ8 า 31 ลิตร มีปริมาตรตวักลาง 24 ลิตร และมีทิศทางการไหลของนํ8 าจาก
ล่างขึ8นบน (Up flow anaerobic filter) ส่วนถงัโปรยกรอง มีปริมาตรตวักลางเท่ากบั 30 ลิตร มีการเวียนนํ8 าในถงั
โปรยกรองเท่ากบั 60 ลิตรต่อชั#วโมง และมีการเปิดช่องเปิดสองขา้งบริเวณกึ#งกลางของท่อ 

� ใชต้วักลางพลาสติก (ภาพที# 1ข.) รุ่น R-190 Random Flow Media ของบริษทั AQUA มีพื8นที#ผิวจาํเพาะ  

190 ตารางเมตรต่อลูกบาศกเ์มตร  
� หัวเชื8 อที# ใช้ในกระบวนการแอนแอโรบิกและแอโรบิก นํามาจากบริษัท แซนอี. 68 คอนซัลติ8ง  

เอน็จิเนียรส์ จาํกดั 
นํFาเสียสังเคราะห์ 
นํ8 าเสียที#ใชใ้นงานวิจยัเป็นนํ8 าเสียสังเคราะห์ ใชสี้รีแอกทีฟแบล็ค 5 (Reactive Black 5, RB5) จากบริษทั 

Dystar (Thailand) จาํกัด ซึ# งโครโมฟอร์ (Chromophores) หลกัของโครงสร้างสียอ้มคือ คือ พนัธะอะโซ  
(Azo;-N=N-) จาํนวน 2 ตาํแหน่ง แสดงดงัรูปที# 2 ความเขม้ขน้ที#ใชท้ดลองมี 5 ค่าความเขม้ขน้ คือ 10  25  50  100 
และ 200 มิลลิกรัมสียอ้มต่อลิตร ใชแ้อมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) ไดโปแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4) 
และแมกนีเซียมซลัเฟต (MgSO4. 7H2O)  เป็นสารอาหารหลกั แหล่งพลงังานไดจ้ากนํ8 าตาลที#ความเขม้ขน้ 1,000 
มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร ควบคุมค่าความเป็นกรดด่างของระบบด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)  
ที#ความเขม้ขน้ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 
 

ข. 

ก.   
รูปทีO 1 แสดงถงัปฏิกิริยาและตวักลางที#ใชใ้นการทดลอง  

 

ก.) ถงัปฏิกิริยาแบบถงักรองไร้อากาศ – ถงัโปรยกรอง ข.) ตวักลางพลาสติกรุ่น R-190 Random Flow Media 
วธีิการทดลอง 
ป้อนนํ8 าเสียสังเคราะห์ เขา้ระบบถงักรองไร้อากาศอยา่งต่อเนื#องดว้ยอตัราการไหลต่อเนื#อง 0.5 ลิตรต่อชั#วโมง 

โดยมีทิศทางการไหลของนํ8 าจากล่างขึ8 นบน  นํ8 าทิ8งจากระบบถังกรองไร้อากาศจะไหลต่อเนื#องจากบน 

Anaerobic Filter 

Trickling Filter 
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ลงล่างเขา้สู่ระบบโปรยกรอง จุดเก็บตวัอยา่งนํ8 ามี 3 บริเวณ คือ นํ8 าเสียก่อนบาํบดั นํ8 าทิ8งจากระบบถงักรองไร้อากาศ 
และนํ8 าทิ8งจากระบบโปรยกรอง  

การวเิคราะห์ตวัอย่าง 
วิเคราะห์หาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) และ 

ความเขม้สี ในหน่วยของมิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื#อง ยูวี สเปกโตโฟโตมิเตอร์ (UV Spectrophotometer)  
โดยสีรีแอกทีฟแบลค็ 5 จะดูดกลืนค่าแสงสูงสุดที#ความยาวคลื#น 597 นาโนเมตร 

จลนพลศาสตร์ 
สาํหรับปฏิกิริยาการบาํบดัสียอ้มในระบบไร้อากาศ ที#ไม่คาํนึงถึงอตัราการเกิดและตายของเซลลจุ์ลินทรีย์

ในระบบ พบว่าอตัราการบําบัดเป็นปฏิกิริยาอนัดับ 1 (First-order reductions) (Isik และ Sponza, 2005; 
 Lourenco และคณะ, 2006; Koupaie และคณะ, 2012) แสดงดงัสมการที# 1 

 ……….(1

) 

เมื#อประสิทธิภาพการบาํบัดเขา้ของระบบเขา้สู่สภาวะคงที#แลว้ อตัราการเปลี#ยนแปลงของสารตั8งต้น  
(-dS/dt) จะมีค่านอ้ยมาก ดงันั8นจึงสามารถจดัสมการใหม่ได ้แสดงดงัสมการที# 2  

 
………..(2) 

เมื#อ S0 , S  คือ ค่าความเขม้ขน้ที#เวลาเริ#มตน้และที#เวลาใดๆ (มิลลิกรัมต่อลิตร)  θH คือ ระยะเวลากกัเก็บ 
(วนั) และ k1 คือ ค่าคงที#อตัราการเกิดปฏิกิริยา (ต่อวนั) 

 
3. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

กาศึกษาการบาํบดัสียอ้มรีแอกทีฟแบลค็ 5 ที#ความเขม้ขน้สียอ้มต่างกนั 5 ค่าความเขม้ขน้ คือ 10 25 50 100 
และ 200 มิลลิกรัมสียอ้มต่อลิตร และค่าซีโอดีเริ#มตน้คงที# เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร ใช้ระยะเวลา 
ในการทดลองทั8งสิ8น 158 วนั โดยในช่วงแรกของการทดลองเป็นการเดินระบบต่อเนื#องมาจากงานวิจยัก่อนหนา้นี8  
เริ# มการทดลองโดยการเปลี#ยนความเข้มข้นของสีย ้อมเริ# มต้นเป็น 10 มิลลิกรัมสียอ้มต่อลิตร เดินระบบ
แบบต่อเนื#องจนกระทั#งประสิทธิภาพการบาํบดัซีโอดีและสียอ้มเขา้สู่สภาวะ จึงทาํการเปลี#ยนค่าความเขม้ขน้สียอ้ม
เริ#มตน้เป็น 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมสียอ้มต่อลิตร ตามลาํดบั ผลการทดลองแสดงดงัรูปที# 3 

3.1 ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
จากรูปที# 3 ก. เมื#อความเขม้ขน้เริ#มตน้ของสียอ้มเพิ#มสูงขึ8น ระบบมีการปรับตวัให้เพื#อเหมาะกบัสภาวะ 

ที#เปลี#ยนไป ส่งผลใหค้่าความเขม้สีในนํ8 าเสียที#ผา่นระบบมีค่าเพิ#มสูงขึ8นเลก็นอ้ยก่อนที#จะเขา้สู่สภาวะคงที#  

ทั8งนี8 เมื#อความเขม้ขน้เริ#มตน้ของสียอ้มมีค่าสูงมากขึ8น ระบบก็ตอ้งใชร้ะยะเวลาปรับสภาพที#นานมากขึ8น 
ซึ#งมีลกัษณะคลา้ยกนัทั8งในระบบถงักรองไร้อากาศและถงัโปรยกรอง  

จากรูปที# 3ก. ค่าความเขม้สีรีแอกทีฟแบล็ค 5 พบวา่ การบาํบดัสียอ้มของระบบถงักรองไร้อากาศใชเ้วลา
ประมาณ 14 ว ัน ระบบก็สามารถบําบัดสีให้เข้า สู่สภาวะคงที# ได้ ในทั8 ง  5 ความเข้มข้นสีที# ใช้ทดลอง  
โดยประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้มของระบบถงักรองไร้อากาศ มีประสิทธิภาพการบาํบดัร้อยละ 79.8  78.2  78.2  
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78.1 และ 78.5 สําหรับการทดลองใช้ความเข้มสีเริ#มต้น 10 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาํดับ  
ส่วนการบาํบดัสีของระบบโปรยกรองมีค่าลดลงค่อนขา้งนอ้ยมาก ซึ# งความเขม้สีมีค่าลดประมาณร้อยละ 3.4±0.7 
สําหรับทั8ง 5 ความเขม้สีที#ใช้ทดลอง ถึงแมว้่าการบาํบัดสีของระบบโปรยกรองจะมีค่าน้อย แต่ก็สามารถเพิ#ม
ประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้มในภาพรวมของระบบให้มีค่าสูงขึ8น โดยประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้มของระบบ 
ถงักรองไร้อากาศต่อด้วยระบบโปรยกรองมีประสิทธิภาพการบาํบดัร้อยละ 82.1  82.5  81.8  81.7 และ 81.9 
ตามลาํดบั 

จากรูปที#  3ข. ค่าซีโอดีของนํ8 าเสีย พบว่า ค่าซีโอดีของนํ8 าเสียสังเคราะห์ที#เข้าระบบมีค่า 1,079±38.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร จากการทดลองเมื#อความเขม้สียอ้มสูงขึ8น การบาํบดัซีโอดีของระบบถงักรองไร้อากาศตอ้งใชเ้วลา
ประมาณ 14 วนั จึงสามารถทาํให้ซีโอดีของนํ8 าเสียที#ผ่านการบาํบดัมีค่าคงที# แต่การทดลองที#ใชค้วามเขม้สีเริ#มตน้ 
200 มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบถงักรองไร้อากาศตอ้งใช้เวลานานถึง 29 วนั เพื#อบําบัดให้ค่าซีโอดีของนํ8 าเสียที# 
ผ่านระบบมีค่าคงที# โดยประสิทธิภาพการบาํบดัซีโอดีของระบบถงักรองไร้อากาศมีค่าร้อยละ 97.1  97.1  95.1  
92.6 และ 87.6 สําหรับการทดลองใช้ความเข้มสีเริ#มต้น 10 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาํดับ  
จากผลการทดลงพบวา่ ค่าซีโอดีส่วนใหญ่ถูกบาํบดัให้ลดลงตั8งแต่อยูใ่นระบบถงักรองไร้อากาศ ดงันั8นเมื#อนํ8 าเสีย
เข้าสู่ระบบโปรยกรอง ประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดีจึงมีค่าไม่สูงมาก โดยประสิทธิภาพการบําบัดซีโอดี 
ของระบบถงักรองไร้อากาศต่อดว้ยระบบโปรยกรองมีประสิทธิภาพการบาํบดัร้อยละ 98.5  98.2  94.5  96.1 และ 
94.5 ตามลาํดบั 

สําหรับการบําบัดสียอ้มภายใต้สภาวะไร้อากาศนั8 น กลไกที# เกิดขึ8 นคือ จะมีการทําลายพันธะอะโซ  
(-N=N-) ของสียอ้ม โดยพนัธะอะโซจะประพฤติตวัเป็นสารรับอิเล็กตรอน (Electron acceptor)และมีสารอินทรีย์
ในนํ8 าเสียทาํหนา้ที#เป็นสารให้อิเล็กตรอน (Electron donor) และเมื#อพนัธะอะโซของสียอ้มสลายไป ความเขม้สี 
ในนํ8 าก็จะมีค่าลดลงตามไปด้วย ซึ# งปฏิกิริยาการสลายพนัธะอะโซของสียอ้มนี8 เกิดในขั8นตอนการสร้างกรด 
(Acidogenesis) (Sponza และ IsIk, 2005) ส่วนในสภาวะเติมอากาศ การรับอิเลก็ตรอนของพนัธะอะโซจะถูกจาํกดั 
เพราะออกซิเจนมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนไดดี้กวา่พนัธะอะโซ จึงเป็นผลให้การบาํบดัสียอ้มในระบบ
เติมอากาศเกิดขึ8นไดน้อ้ยมาก (Van der Zee และ Villaverde, 2005)  

จากผลการศึกษานี8พบวา่มีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ Lourenco และคณะ (2006) ที#พบวา่การลดลง
ของความเขม้สียอ้มและค่าซีโอดีเกิดขึ8นในขั8นตอนของการบาํบดัแบบไร้อากาศ และเมื#อความเขม้ขน้ของสียอ้ม
สูงขึ8นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้มของระบบไร้อากาศเช่นกนั ส่วนการบาํบดัซีโอดีของระบบถงั
กรองไร้อากาศจะไม่ขึ8นอยูก่บัความเขม้ขน้ของสียอ้ม  
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ข.) 

 

 
รูปทีO 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง ก.) ค่าความเขม้สีรีแอกทีฟแบลค็ 5 และ ข.) ค่าซีโอดี เทียบกบัเวลา (วนั) 

3.2 จลนพลศาสตร์  
จากรูปที# 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการบาํบดัสียอ้มรีแอกทีฟแบล็ค 5 ในระบบถงักรองไร้อากาศ 

ที#มีความเข้มข้นสียอ้มในนํ8 าเสียเพิ#มสูงขึ8น ด้วยระบบถงักรองไร้อากาศ พบว่า อตัราการบาํบัดสีเกิดขึ8นด้วย
ปฏิกิริยาลาํดบัที# 1 ซึ# งค่าความชนัของกราฟคือ ค่าคงที#ของการเกิดปฏิกิริยา (k1) มีค่าเท่ากบั 4.13 ต่อวนั ซึ# งจาก
การศึกษาการบาํบัดสีรีแอกทีฟแบล็ค 5 ของ Wang และคณะ (2011) โดยใชร้ะบบ Photo-rotating biological 
contactor(PRBC) พบวา่ อตัราการบาํบดัเกิดขึ8นดว้ยปฏิกิริยาอนัดบัที# 1 เช่นกนัโดยมีค่า k1 เท่ากบั 2.952 ต่อวนั 

สาํหรับอตัราการบาํบดัซีโอดีของระบบถงักรองไร้อากาศและระบบโปรยกรอง พบวา่ อตัราการการบาํบดั
ไม่ขึ8 นอยู่กับความเขม้ขน้ของสียอ้ม โดยอัตราการบาํบัดซีโอดีของระบบถงักรองไร้อากาศมีค่า 1,045±17.6 
มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวนั ส่วนอตัราการบาํบดัซีโอดีของระบบโปรยกรองมีค่า 12.7±11.3 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวนั  
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รูปทีO 4 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการบาํบดัสียอ้มในระบบถงักรองไร้อากาศที#สภาวะคงที# (มก/ล/ว) 

เทียบกบัค่าความเขม้สียอ้มที#ออกจากระบบถงักรองไร้อากาศที#สภาวะคงที# (มก/ล)  
 

4. สรุปผลการวจิยั 
จากผลการทดลอง พบว่า การเพิ#มความเขม้ขน้เริ#มตน้ของสียอ้มจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการบาํบัด 

สียอ้มและค่าซีโอดีของระบบถงักรองไร้อากาศ แต่เมื#อความเขม้ขน้สูงขึ8นระบบตอ้งใชร้ะยะเวลานานมากขึ8น
เพื#อให้ประสิทธิภาพการบาํบดัเขา้สู่สภาวะคงที# โดยความเขม้ของสียอ้มและค่าซีโอดีส่วนใหญ่ถูกบาํบดัภายใต้
ระบบถงักรองไร้อากาศ จากการทดลองที#ใชค้วามเขม้ขน้สียอ้ม 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบถงักรองไร้อากาศมี
ประสิทธิภาพการบาํบดัสียอ้มและค่าซีโอดี มีค่าสูงถึงร้อยละ 78.5 และ 87.6 ตามลาํดบั ส่วนอตัราการบาํบดัสียอ้ม
ภายใตร้ะบบไร้อากาศเกิดขึ8นด้วยปฏิกิริยาลาํดับที# 1 มีค่า k1 เท่ากับ 4.13 ต่อวนั สําหรับระบบโปรยกรองมี
ประสิทธิภาพในการบาํบดัสียอ้มขา้งตํ#าเพียงร้อยละ 3.42±0.74 และมีประสิทธิภาพการบาํบดัค่าซีโอดีประมาณ
ร้อยละ 2.87±2.46 แต่ทั8งนี8 การบาํบดัสียอ้มดว้ยระบบบาํบดัแบบไร้อากาศมีความจาํเป็นที#จะตอ้งมีระบบบาํบดั
แบบเติมอากาศร่วมดว้ย เพื#อการยอ่ยสารอินทรียที์#คงเหลือจากระบบไร้อากาศ โดยเฉพาะสารประกอบอะโรมาติก
เอมีนที#เกิดจากสลายพนัธะอะโซของสียอ้ม ซึ# งสารเหล่านี8 มีสมบติัเป็นสารก่อ ดงันั8น การบาํบดัสียอ้มดว้ยระบบ
ระบบถงักรองไร้อากาศและระบบโปรยกรองสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพการ
บาํบดัสียอ้มและซีโอดีของทั8งระบบมีค่าประมาณร้อยละ 82±0.32 และ 96.8±1.64 ตามลาํดบั 

5. กติตกิรรมประกาศ  
ขอบคุณเงินทุนสําหรับทําวิจัยที#ได้รับจากทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมสิ#งแวดลอ้มที#เอื8อเฟื8 อสถานที# เครื#องมือและอุปกรณ์สาํหรับ
การทดลอง ขอบคุณบญัชา บุญอนนัตว์งศ์ที#ให้ความรู้สาํหรับการเริ#มตน้ทาํงานวิจยั ขอขอบคุณอาจารยที์#ปรึกษา
ของงานวิจยั ผศ.ดร.ศรัณย ์เตชะเสนที#ให้คาํปรึกษาและคาํชี8แนะที#มีประโยชน์จนงานวิจยันี8 เสร็จสิ8นและประสบ
ความสําเร็จดว้ยดี และสุดทา้ยขอบคุณครอบครัวอย่างสุดซึ8 งที#คอยสนับสนุนและให้กาํลงัใจดว้ยดีเสมอมาและ
ตลอดไป 
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สภาวะที�เหมาะสมที�สุดสําหรับการเคลอืบผวิแบบเรียงตัวชั�นเดียว 

ของสารกลุ่มทโิอเลตบนพื�นผวิทองแดง 

OPTIMUM CONDITION FOR THIOLATE SELF-ASSEMBLED 

MONOLAYERS COATING ON COPPER SURFACE 

 
สุพตัรา เฮากระโทก1 และ ผศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั$นเดียวของสารออแกโนทิออลเป็นวธีิการหนึ*งที*ใชใ้นการป้องกนัการกดั

กร่อน สามารถประยกุตใ์ชไ้ดใ้นงานหลายๆ ดา้น ซึ*งสภาวะในการเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั$นเดียวนั$น ส่งผลต่อ
คุณภาพของชั$นเคลือบที*ได ้ และมีผลต่อประสิทธิภาพของการป้องกนัการกดักร่อน ดงันั$นในงานวจิยันี$ จึงศึกษา
สภาวะของอุณหภูมิในช่วงตั$งแต ่ -15 ถึง 50 องศาเซลเซียส สาํหรับการเคลือบผิวของสารกลุม่ทิโอเลตบนพื$น
ผิวทองแดงที*ความเขม้ขน้ 0.005 ถึง 0.02 โมลต่อลิตร โดยศึกษาสารเคลือบสามชนิดดว้ยกนั คือ ออคเทนทีออล 
(OTT) อีทิลเฮกเซนทีออล         (2-EHT) และฟีนิลอีเทนทีออล (2-PET) ซึ*งสารเคมีทั$งสามชนิดมีจาํนวนคาร์บอน
ในโครงสร้างเท่ากนั แต่มีลกัษณะทางโครงสร้างที*แตกต่างกนั โดยใช ้ contact angle SEM/EDX AFM และ 
potentiodynamic polarization เพื*อวเิคราะห์สมบติัความชอบนํ$ าและความไม่ชอบนํ$ า สดัส่วนของคาร์บอนต่อ
ทองแดง ลกัษณะของพื$นผิว ความขรุขระ และความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อน ผลจากงานวจิยัแสดงให้
เห็นวา่ การเคลือบผิวของสารเคลือบ OTT และ 2-EHT ที*อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และการเคลือบผิวของสาร
เคลือบ 2-PET ที*อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส โดยสภาวะความเขม้ขน้ของสารเคลือบผิวกลุ่มทิโอเลตทั$งสามชนิดที*
เหมาะสมที*สุดคือ 0.01 โมลตอ่ลิตร ส่งผลใหพื้$นผิวของทองแดงมีคุณสมบติัความไม่ชอบนํ$ าสูงที*สุด ซึ*งมีมุม
สมัผสั 125.87°, 128.99° และ 121.33° ตามลาํดบั และมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อนสูงที*สุดเท่ากบั 
96.24%, 99.37% และ 98.90% ตามลาํดบั 
 
คาํสาํคญั : ทองแดง, การเคลือบผวิแบบเรียงตวัชั$นเดียว, ทิโอเลต, สภาวะที*เหมาะสมที*สุด 
 

Abstract 

 
 Self-Assembled Monolayers (SAMs) coating of organothiol is one of the excellent methods for 

corrosion protection being able to be used in various applications. The condition of SAMs formation affects the 
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quality of organothiol-SAMs and the efficiency of corrosion protection. Therefore, this research studies the 
condition of temperature ranging from -15 to 50 °C for thiolate SAMs coating on a copper surface at 
concentrations ranging from 0.005 to 0.02 M. Three types of thiolate SAMs including 1-octanethiol (OTT), 2-
ethylhexanethiol (2-EHT) and       2-phenylethanethiol (2-PET) are investigated. These chemicals are similar in 
terms of the number of carbon atoms but different in chemical structure. Contact angle, SEM/EDX, AFM and 
potentiodynamic polarization are used to analyze hydrophilic and hydrophobic, carbon to copper ratio, features, 
roughness and corrosion inhibition efficiency, respectively. The results show that the SAMs formed at 40 °C 
with 0.01 M OTT and 2-EHT and at 0 °C with 0.01 M 2-PET SAMs are the most favorable conditions in terms 
of hydrophobic features with the water contact angle of 125.87°, 128.99° and 121.33°, respectively, and the 
corrosion inhibition efficiency of 96.24%, 99.37% and 98.90%, respectively. 

 
KEYWORDS : COPPER, SELF-ASSEMBLED MONOLAYER, THIOLATE, OPTIMUM CONDITION 

 

1. บทนํา 
 ทองแดง จดัเป็นโลหะประเภทหนึ*งที*นิยมใชเ้ป็นอยา่งมากในอุตสาหกรรม เนื*องจากทองแดงมีคุณสมบติั

ในการนาํความร้อนและนาํไฟฟ้าที*ดี และราคาถูก อย่างไรก็ตาม ทองแดงเป็นโลหะที*ง่ายต่อการถูกกดักร่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ*งในสภาพแวดลอ้มที*มีความชื$น ซึ* งวิธีในการป้องกันการกัดกร่อน หรือการป้องกันการเกิด
ออกไซด์ของพื$นผิวโลหะทองแดงนั$นมีหลากหลายวิธี วิธีหนึ* งซึ* งง่ายและมีประสิทธิภาพสูง คือ วิธีการเคลือบผิว
แบบเรียงตวัชั$นเดียวของโมเลกลุสารอินทรีย ์(self-assembled monolayers; SAMs) (Wang, Liang et al. 2009)  

 วธีิการเคลือบผิวโลหะแบบเรียงตวัชั$นเดียวดว้ยสารออแกโนทิออล มีการพฒันาไปอยา่งมากและรวดเร็ว 
ซึ*งวธีิการเคลือบผิว ประกอบดว้ยสองขั$นตอนหลกัๆที*สาคญัคือ ขั$นตอนแรกคือการเตรียมพื$นผิวของทองแดงก่อน
การเคลือบผิว และขั$นตอนที*สองคือการเคลือบผิวของทองแดงดว้ยสารออแกโนทิออล โดยหลายงานวิจยัจะเนน้
การศึกษาดา้นการเปรียบเทียบชนิดของสารเคลือบผิว เช่น H. Y Ma, et al ศึกษาเปรียบเทียบผลของความยาวของ
สายโซ่ของสารเคลือบในกลุ่มอลัเคนทิออล (alkanethiol) ที*มีต่อสมบติัในการป้องกนัการกดักร่อน ผลปรากฏวา่
สายโซ่ของสารเคลือบในกลุ่มอลัเคนทิออลที*ยาวกวา่ สามารถป้องกนัการกดักร่อนไดดี้กวา่ (Ma, Yang et al. 2003) 
เนน้การศึกษาดา้นการเตรียมพื$นผิวก่อนการเคลือบ ซึ*งการเตรียมพื$นผิวก่อนการเคลือบผิวนั$นมีหลากหลายวิธี อาทิ
เช่น การแช่ในสารละลายกรดต่างๆ การใชรั้งสีอลัตราไวโอเลต หรือพลาสมา เป็นตน้ Wuttichai Suthipongkiat 
ศึกษาเปรียบเทียบวธีิการเตรียมผิวทองแดงดว้ยวธีิออกซิเจนพลาสมากบัวธีิการต่างๆ เช่น การขดัดว้ยกระดาษทราย 
การแช่ในสารละลายกรดต่างๆ   ผลปรากฏว่า วิธีการเตรียมพื$นผิวก่อนการเคลือบโดยใช้วิธีการทาํออกซิเจน
พลาสมา สามารถช่วยเพิ*มการดูดซบัสารเคลือบผิวไดม้ากที*สุด ซึ* งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดั
กร่อนเพิ*มขึ$น (Wuttichai Suthipongkiat. 2011) และเนน้การศึกษาดา้นเสถียรภาพทางความร้อนของสารเคลือบผิว 
เช่น Sung. M. M., et al ศึกษาเสถียรภาพทางความร้อนของสารเคลือบผิวในกลุ่มอลัเคนทิออล โดยนาํแผน่ทองแดง
ที*ผ่านการเคลือบผิวไปอบที*อุณหภูมิในช่วงตั$งแต่ 25 ถึง 220 องศาเซลเซียส ผลปรากฏวา่สารเคลือบผิวกลุ่มอลั

    หนา้ 147



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เคนทิออล สามารถเกาะอยูไ่ดอ้ยา่งแข็งแรงที*อุณหภูมิตํ*ากวา่ 140 องศาเซลเซียส และสารเคลือบผิวจะสลายตวัที*
อุณหภูมิสูงกวา่ 160 องศาเซลเซียส (Myung, Yunsoo. 2001) 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาผลของสภาวะในการเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั$นเดียวนั$นมีนอ้ยมาก ซึ* งงานวิจยั
โดยส่วนมากจะเคลือบผิวภายใตส้ภาวะอุณหภูมิห้อง ดงันั$นวตัถุประสงคข์องงานวิจยันี$ คือ ศึกษาสภาวะอุณหภูมิ
ในการเคลือบผิวและสภาวะความเขม้ขน้ของสารเคลือบผิว ซึ*งสภาวะในการเคลือบผิวแบบเรียงตวัชั$นเดียวนั$น จะ
ส่งผลต่อคุณภาพของชั$นเคลือบที*ได ้ และมีผลต่อประสิทธิภาพของการป้องกนัการกดักร่อน โดยงานวิจยันี$ จะ
วเิคราะห์คุณสมบติัความชอบนํ$ าและความไม่ชอบนํ$ า สัดส่วนของคาร์บอนต่อทองแดง ลกัษณะของพื$นผิว ความ
ขรุขระ และความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อน    

 

2. ขั�นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั  

 2.1 วสัดุอุปกรณ์และสารเคม ี
 แผน่ทองแดงบริสุทธิ}  ~ 99.9% หนา 1 มิลลิเมตร ใชส้าํหรับเป็นชิ$นงานที*จะนาํมาเคลือบสารกลุ่มทิโอเลต 

กระดาษทราย (ผลิตโดยบริษทั 3M ประเทศจีน) สารเคมีที*ใชป้ระกอบไปดว้ย ไอโซโพรพานอล 99.5% อะซีโตน 
99.5% และกรดฟอสฟอริก 85% (ผลิตโดยบริษทั QRëCTM ประเทศนิวซีแลนด์) โซเดียมคลอไรด์ (ผลิตโดย
บริษทั Loba Chemie ประเทศอินเดีย) สารเคลือบผิวที*ใชป้ระกอบไปดว้ย ออคเทนทีออล 99.4% ฟีนิลอีเทนทีออล 
99.5% (ผลิตโดยบริษทัโตเกียวเคมีคอลอินดสัทรี ประเทศญี*ปุ่น) และอีทิลเฮกเซนทีออล 97% (ผลิตโดยบริษทั 
Sigma-Aldrich ประเทศสิงคโปร์) 

 2.2 การเคลอืบผวิแบบเรียงตวัชั�นเดยีว  
 วธีิการเคลือบผิวทองแดงแบบเรียงตวัชั$นเดียวดว้ยสารกลุ่มทิโอเลต ประกอบดว้ย 2 ขั$นตอนหลกัที*สาคญั

คือ  

 ขั�นตอนแรก การเตรียมพื�นผิวของทองแดงก่อนการเคลือบผิว โดยนาํแผน่ทองแดงบริสุทธิ}  ~ 99.9% หนา      
1 มิลลิเมตร มาขดัดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 240, 600, 1000, 1500 และ 2000 ตามลาํดบั จากนั$นนาํไปลา้งดว้ยนํ$ า
กลั*น และอะซีโตน ตามลาํดบั และทาํใหแ้หง้ดว้ยก๊าซไนโตรเจน ขั$นตอนต่อมานาํแผน่ทองแดงมาขดัดว้ยวธีิการใช้
กระแสไฟฟ้า (electropolishing) ในสารละลายกรดฟอสฟอริก 59.5% โดยใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง 1.5 โวลต์ เป็น
ระยะเวลา 15 นาที จากนั$นนาํไปลา้งดว้ยกรดฟอสฟอริก 20% ตามดว้ยนํ$ ากลั*น และอะซีโตน ตามลาํดบั และทาํให้
แหง้ดว้ยก๊าซไนโตรเจน 

 นาํแผ่นทองแดงที*ผ่านการขดัขา้งตน้มาทาํออกซิเจนพลาสมา (Model PC1100, Semiconductor and 
Materials Company, Kyoto, Japan) ที* 200 วตัต ์ภายใตส้ภาวะความดนัก๊าซ 15 ปาสกาล อตัราการไหลของก๊าซ
ออกซิเจน 40 sccm เป็นระยะเวลา 15 วนิาที (Pacharaporn Kongsumrit. 2012) 

 ขั�นตอนทีสอง การเคลือบผิวแบบเรียงตัวชั�นเดียวของสารกลุ่มทิโอเลตบนพื�นผิวทองแดง เพื*อศึกษา
สภาวะในการเคลือบผิว โดยนาํแผ่นทองแดงที*ผ่านการเตรียมผิว (ขั$นตอนแรก) มาแช่ในสารเคลือบผิวกลุ่มทิโอ
เลต (สารละลายออคเทนทีออล อีทิลเฮกเซนทีออล และฟีนิลอีเทนทีออล ที*ความเขม้ขน้ 0.005 ถึง 0.02 โมลาร์ ใน
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ไอโซโพรพานอล) ภายใตส้ภาวะอุณหภูมิในช่วงระหว่าง -15 ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั*วโมง 
จากนั$นนาํไปลา้งดว้ยไอโซ โพรพานอล และทาํใหแ้หง้ดว้ยก๊าซไนโตรเจน 

 2.3 เครื�องมอืและการวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 เครื*องวดัมุมสัมผสั (contact angle meter) (Model no. 2500702, Tantec Inc., Schaumburg, Germany) 

เพื*อทดสอบสมบติัความชอบนํ$ าและไม่ชอบนํ$ าของพื$นผิวทองแดงหลงัการเคลือบผิวดว้ยสารกลุ่มทิโอเลต ทดสอบ
โดยหยดนํ$ าปราศจากไอออน (deionized (DI) water) ขนาด 10 µL ลงบนพื$นผิวของทองแดง และทดสอบภายใต้
สภาวะบรรยากาศปกติ 

 กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope analysis; SEM/EDX) (Model 
JSM-5800 LV) เพื*อวเิคราะห์สดัส่วนของคาร์บอนต่อทองแดงโดยอะตอม 

 กลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscope analysis; AFM) (Nano scope IV with 
tapping mode Si-Probe) เพื*อวเิคราะห์ลกัษณะและความขรุขระของชั$นเคลือบบนพื$นผิวตวัอยา่ง 

 เครื*องทดสอบทางไฟฟ้าเคมี (potentiostats/ galvanostats) (Model no.PGSTAT 302 N, Metrohm 
Autolab company) เพื*อทดสอบสมบติัดา้นความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อนของตวัอยา่งหลงัการเคลือบ
ผิวดว้ยสารกลุ่มทิโอเลต ทดสอบโดยใช้ขั$วอิเล็กโทรด 3 ขั$ว โดยให้แผ่นทองแดงที*ยงัไม่เคลือบผิวและแผ่น
ทองแดงที*เคลือบผิวแลว้เป็นขั$วทาํงาน แพลทินมั (platinum; Pt) เป็นขั$วให้พลงังาน และ silver-silver chloride 
(Ag/AgCl) เป็นขั$วอา้งอิง ทาํการทดสอบที*อุณหภูมิหอ้ง (25 องศาเซลเซียส) และทาํการทดสอบในช่วงค่าความต่าง
ศกัยอ์ยูใ่นช่วงระหวา่ง -1.0 ถึง +1.4 โวลต ์เมื*อเทียบกบั Ag/AgCl ในสารละลายโซเดียมคลอไรดเ์ขม้ขน้ 0.5 โมลาร์ 
(Quan, Chen et al. 2001) 

 

3.  ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล  

 3.1 สมบัตคิวามชอบนํ�าและความไม่ชอบนํ�า 
 จากรูปที* 1 แสดงค่ามุมสัมผสัของทองแดงที*เคลือบผิวดว้ยสาร OTT, 2-EHT และ 2-PET ตามลาํดบั ที*

สภาวะการเคลือบผิวต่างๆ จะเห็นไดว้า่ ความเขม้ขน้ของสารเคลือบผิวที*มีค่านอ้ยจนเกินไป ส่งผลให้สารเคลือบ
เกาะตวัไดน้้อย เพราะมีโมเลกุลของสารเคลือบนอ้ยเกินไป ในทางเดียวกนั หากสารเคลือบผิวมีความเขม้ขน้สูง
จนเกินไป ทาํให้เกิดปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็ว โครงสร้างโมเลกุลของสารเคลือบจึงไม่มีเวลาพอในการจดัเรียงตวั ทาํ
ใหโ้ครงสร้างของสารเคลือบเรียงตวัอยา่งไม่เป็นระเบียบ ซึ* งโมเลกุลเหล่านี$ จะขดัขวางไม่ให้โมเลกุลอื*นๆเขา้เกาะ
ไดอี้ก สารเคลือบผิวจึงเกาะตวัไดน้อ้ย ทั$งนี$แสดงใหเ้ห็นวา่ ปริมาณ(ความเขม้ขน้)ของสารเคลือบจะส่งผลต่ออตัรา
การเกิดปฏิกิริยา ซึ* งสภาวะความเขม้ขน้ของสารเคลือบทั$งสามชนิดที*เหมาะสมที*สุด คือ 0.01 โมลต่อลิตร โดยมี
อตัราการเกิดปฏิกิริยาอย่างพอเหมาะ ส่งผลให้สารเคลือบที*มีคุณสมบติัในการป้องกนัการเกาะติดของสารมีขั$ว 
สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดดี้และเรียงตวัอยา่งเป็นระเบียบ ทาํใหพื้$นผิวของทองแดงมีคุณสมบติัความไม่
ชอบนํ$ า หรือมีค่ามุมสมัผสัสูงที*สุด 

 

    หนา้ 149



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

   

 
 

รูปที� 1 เปรียบเทียบค่ามุมสมัผสัของทองแดงที*เคลือบผิวดว้ยสาร (ก) OTT, (ข) 2-EHT และ (ค) 2-PET ที*สภาวะ
การเคลือบผิวต่างๆ 

 
 และสภาวะอุณหภูมิของการเคลือบผิว จะส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาและการเคลื*อนที*ของโมเลกุลอีก

ดว้ย พบวา่ รูปที* 1(ก) สภาวะอุณหภูมิในการเคลือบผิวของสารเคลือบ OTT ที*มีลกัษณะทางโครงสร้างเป็นโซ่ตรง 
ที*เหมาะสมอยูใ่นช่วงระหวา่ง 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส, รูปที* 1(ข) สภาวะอุณหภูมิในการเคลือบผิวของสารเคลือบ      
2-EHT ที*มีลกัษณะทางโครงสร้างเป็นโซ่กิ*ง ที*เหมาะสมอยูใ่นช่วงระหวา่ง 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส และรูปที* 1(ค) 
สภาวะอุณหภูมิในการเคลือบผิวของสารเคลือบ 2-PET ที*มีลกัษณะทางโครงสร้างเป็นวงอะโรมาติก ที*เหมาะสมอยู่
ในช่วงระหวา่ง -15 ถึง 0 องศาเซลเซียส ทาํให้พื$นผิวของทองแดงมีคุณสมบติัความไม่ชอบนํ$ า หรือมีค่ามุมสัมผสั
สูง  

 จะเห็นไดว้่า การเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ OTT และ 2-EHT ที*สภาวะอุณหภูมิสูงมีความเหมาะสม
มากกวา่อุณหภูมิตํ*า เนื*องจากที*สภาวะอุณหภูมิที*ต ํ*า โมเลกุลของสารเคลือบสามารถเคลื*อนที*ไดช้า้ จึงไม่สามารถ
กระจายตวัไดดี้ และมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาตํ*า สารเคลือบผิวจึงเกาะตวัไดน้อ้ย และการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ 
2-PET ที*สภาวะอุณหภูมิตํ*ามีความเหมาะสมมากกวา่อุณหภูมิสูง เนื*องจากสารเคลือบมีลกัษณะทางโครงสร้างเป็น
วงอะโรมาติก ซึ*งจดัเรียงตวัไดย้ากกวา่โครงสร้างที*เป็นโซ่ตรงและโซ่กิ*ง จึงตอ้งควบคุมอตัราการเกิดปฏิกิริยาใหช้า้
ลง เพื*อให้โครงสร้างมีเวลาพอในการจดัเรียงตวั สารเคลือบผิวจึงเกาะตวัไดม้ากและเป็นระเบียบ ในทางตรงกนั
ขา้ม หากสภาวะอุณหภูมิสูง จะมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาเร็วเกินไป ทาํให้โครงสร้างเรียงตวัอยา่งไม่เป็นระเบียบ ซึ* ง
โมเลกลุเหล่านี$จะขดัขวางโมเลกลุอื*นๆไม่ใหเ้ขา้เกาะไดอี้ก สารเคลือบผิวจึงเกาะตวัไดน้อ้ย  

(ก) (ข) 

(ค) 
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 3.2 ค่ามุมสัมผัส, สัดส่วนของคาร์บอนบนพื�นผวิทองแดง, ลักษณะ/ความขรุขระของชั�นเคลือบ และ

ความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อน หลงัการเคลอืบผวิด้วยสารเคลอืบ OTT 

 
 

รูปที� 2 เปรียบเทียบค่ามุมสัมผัส/สัดส่วนของคาร์บอนบนพื$นผิวทองแดง/ค่าความขรุขระของพื$นผิว/ค่า
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อน ของทองแดงที*เคลือบผิวดว้ยสาร OTT (ก) ที*สภาวะอุณหภูมิ 
40 °C เพื*อเปรียบเทียบผลของสภาวะความเขม้ขน้ และ (ข) ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 M เพื*อ
เปรียบเทียบผลของสภาวะอุณหภูมิ  

 
 จากรูปที* 2(ก) และ 2(ข) แสดงให้เห็นว่า การเคลือบผิวที*สภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ดว้ยสาร
เคลือบ OTT ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 โมลต่อลิตร ส่งผลให้สารเคลือบที*มีคุณสมบติัในการป้องกนัการเกาะติด
ของสารมีขั$ว สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดม้ากที*สุด เห็นไดจ้ากปริมาณสัดส่วนของคาร์บอนโดยอะตอม 
และเมื*อมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาอยา่งพอเหมาะ สารเคลือบผิวที*เขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดง จึงมีเวลาเพียงพอในการ
จดัเรียงตวัใหเ้ป็นระเบียบที*สุด ทาํใหพื้$นผิวของทองแดงมีความขรุขระตํ*า คือ 3.904 นาโนเมตร เมื*อนาํไปทดสอบ
สมบติัความชอบนํ$ าและความไม่ชอบนํ$ า โดยการวดัมุมสัมผสั หยดนํ$ าก็จะมีลกัษณะเป็นแบบ drop wise หรือมีค่า
มุมสมัผสัสูง เท่ากบั 125.87° ทองแดงจึงมีคุณสมบติัความไม่ชอบนํ$ าสูงที*สุด และทาํใหท้องแดงมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัการกดักร่อนดีที*สุด คือ 96.24% ซึ* งรูปที* 3 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ 
และรูปที* 4 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะอุณหภูมิต่างๆ 

 
รูปที� 3 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ OTT ที*สภาวะ

อุณหภูมิ 40 °C และที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ (ก) 0.005 M (ข) 0.01 M และ (ค) 0.02 M 

 

(ก) (ข) 

(ก) (ค) (ข) 

(ก) (ค) (ข) 

(ก) (ค) (ข) 
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รูปที� 4 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ OTT ที*สภาวะ

ความเขม้ขน้ 0.01 M และที*สภาวะอุณหภูมิต่างๆ (ก) -15 °C (ข) 40 °C และ (ค) 50 °C 

 

 3.3 ค่ามุมสัมผัส, สัดส่วนของคาร์บอนบนพื�นผวิทองแดง, ลักษณะ/ความขรุขระของชั�นเคลือบ และ

ความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อน หลงัการเคลอืบผวิด้วยสารเคลอืบ 2-EHT 

 

รูปที� 5 เปรียบเทียบค่ามุมสัมผัส/สัดส่วนของคาร์บอนบนพื$นผิวทองแดง/ค่าความขรุขระของพื$นผิว/ค่า
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อน ของทองแดงที*เคลือบผิวดว้ยสาร 2-EHT (ก) ที*สภาวะอุณหภูมิ 
40 °C เพื*อเปรียบเทียบผลของสภาวะความเขม้ขน้ และ (ข) ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 M เพื*อเปรียบเทียบ
ผลของสภาวะอุณหภูมิ 

 
 จากรูปที* 5(ก) และ 5(ข) แสดงให้เห็นว่า การเคลือบผิวที*สภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ดว้ยสาร
เคลือบ 2-EHT ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 โมลต่อลิตร ส่งผลใหส้ารเคลือบที*มีคุณสมบติัในการป้องกนัการเกาะติด
ของสารมีขั$ว สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดม้ากที*สุด เห็นไดจ้ากปริมาณสัดส่วนของคาร์บอนโดยอะตอม 
และเมื*อมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาอยา่งพอเหมาะ สารเคลือบผิวที*เขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดง จึงมีเวลาเพียงพอในการ
จดัเรียงตวัใหเ้ป็นระเบียบที*สุด ทาํใหพื้$นผิวของทองแดงมีความขรุขระตํ*า คือ 46.505 นาโนเมตร เมื*อนาํไปทดสอบ
สมบติัความชอบนํ$ าและความไม่ชอบนํ$ า โดยการวดัมุมสัมผสั หยดนํ$ าก็จะมีลกัษณะเป็นแบบ drop wise หรือมีค่า
มุมสัมผสั เท่ากบั 128.99° ทองแดงจึงมีคุณสมบติัความไม่ชอบนํ$ าสูงที*สุด และทาํให้ทองแดงมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัการกดักร่อนดีที*สุด คือ 99.37% ซึ* งรูปที* 6 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ 
และรูปที* 7 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะอุณหภูมิต่างๆ  

(ก) (ข) 

(ก) (ค) (ข) 
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รูปที� 6 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ 2-EHT ที*สภาวะ

อุณหภูมิ 40 °C และที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ (ก) 0.005 M (ข) 0.01 M และ (ค) 0.02 M 

 

 
รูปที� 7 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ 2-EHT ที*สภาวะ

ความเขม้ขน้ 0.01 M และที*สภาวะอุณหภูมิต่างๆ (ก) -15 °C (ข) 40 °C และ (ค) 50 °C 

 

 3.4 ค่ามุมสัมผัส, สัดส่วนของคาร์บอนบนพื�นผวิทองแดง, ลักษณะ/ความขรุขระของชั�นเคลือบ และ

ความสามารถในการป้องกนัการกดักร่อน หลงัการเคลอืบผวิด้วยสารเคลอืบ 2-PET 

 

รูปที� 8 เปรียบเทียบค่ามุมสัมผัส/สัดส่วนของคาร์บอนบนพื$นผิวทองแดง/ค่าความขรุขระของพื$นผิว/ค่า
ประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อน ของทองแดงที*เคลือบผิวดว้ยสาร 2-PET (ก) ที*สภาวะอุณหภูมิ 0 
°C เพื*อเปรียบเทียบผลของสภาวะความเขม้ขน้ และ (ข) ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 M เพื*อเปรียบเทียบผล
ของสภาวะอุณหภูมิ  
 

 จากรูปที* 8(ก) และ 8(ข) แสดงใหเ้ห็นวา่ การเคลือบผิวที*สภาวะอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ดว้ยสารเคลือบ  
2-PET ที*สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 โมลต่อลิตร ส่งผลให้สารเคลือบที*มีคุณสมบติัในการป้องกนัการเกาะติดของ
สารมีขั$ว สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดม้ากที*สุด เห็นไดจ้ากปริมาณสัดส่วนของคาร์บอนโดยอะตอม และ

(ก) (ค) (ข) 

(ก) (ค) (ข) 

(ก) (ข) 
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เมื*อมีอตัราการเกิดปฏิกิริยาอย่างพอเหมาะ สารเคลือบผิวที*เขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดง จึงมีเวลาเพียงพอในการ
จดัเรียงตวัใหเ้ป็นระเบียบที*สุด ทาํใหพื้$นผิวของทองแดงมีความขรุขระตํ*า คือ 14.354 นาโนเมตร เมื*อนาํไปทดสอบ
สมบติัความชอบนํ$ าและความไม่ชอบนํ$ า โดยการวดัมุมสัมผสั หยดนํ$ าก็จะมีลกัษณะเป็นแบบ drop wise หรือมีค่า
มุมสัมผสั 121.33° ทองแดงจึงมีคุณสมบัติความไม่ชอบนํ$ าสูงที*สุด และทาํให้ทองแดงมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัการกดักร่อนดีที*สุด คือ 98.90% ซึ*งรูปที* 9 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ และรูป
ที* 10 แสดงลกัษณะของชั$นเคลือบที*สภาวะอุณหภูมิต่าง ๆ 

 

 
รูปที� 9 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ 2-PET ที*สภาวะ

อุณหภูมิ 0 °C และที*สภาวะความเขม้ขน้ต่างๆ (ก) 0.005 M (ข) 0.01 M และ (ค) 0.02 M 

 

 
รูปที� 10 ภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ของทองแดงที*ผ่านการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ 2-PET ที*

สภาวะความเขม้ขน้ 0.01 M และที*สภาวะอุณหภูมิต่างๆ (ก) -15 °C (ข) 0 °C และ (ค) 50 °C 

 

4. บทสรุป/สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาวิจยัสรุปผลไดว้า่ สภาวะอุณหภูมิในการเคลือบผิวของสารเคลือบ OTT และ 2-EHT ที*มี

ลกัษณะทางโครงสร้างเป็นโซ่ตรงและโซ่กิ*ง ตามลาํดบั ที* 40 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที*เหมาะสมที*สุด และ
สภาวะอุณหภูมิในการเคลือบผิวของสารเคลือบ 2-PET ที*มีลกัษณะทางโครงสร้างเป็นวงอะโรมาติก ที* 0 องศา
เซลเซียส เป็นสภาวะที*เหมาะสมที*สุด โดยที*สภาวะความเขม้ขน้ของสารเคลือบผิวกลุ่มทิโอเลตทั$งสามชนิดที*
เหมาะสมที*สุดคือ 0.01 โมลต่อลิตร จะส่งผลใหส้ารเคลือบผิวที*มีคุณสมบติัในการป้องกนัการเกาะติดของสารมีขั$ว 
สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดดี้และเรียงตวัอยา่งเป็นระเบียบ ทาํใหพื้$นผิวของทองแดงนั$นมีคุณสมบติัความ
ไม่ชอบนํ$ าสูงที*สุด และทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการป้องกนัการกดักร่อนเพิ*มสูงขึ$น  

 ทั$งนี$แสดงใหเ้ห็นวา่ ปริมาณ(ความเขม้ขน้) ของสารเคลือบจะส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา ซึ* งสภาวะ
ความเขม้ขน้ของสารเคลือบที*เหมาะสม ส่งผลให้มีอตัราการเกิดปฏิกิริยาอย่างพอเหมาะ ทาํให้สารเคลือบผิว
สามารถเขา้เกาะกบัพื$นผิวทองแดงไดดี้และเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบ และสภาวะอุณหภูมิของการเคลือบผิว จะ

(ก) (ค) (ข) 
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ส่งผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาและการเคลื*อนที*ของโมเลกุลอีกด้วย โดยการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวที*มี
ลกัษณะทางโครงสร้างเป็นวงอะโรมาติก ควรเคลือบผิวภายใตส้ภาวะอุณหภูมิตํ*า เพื*อให้มีอตัราการเกิดปฏิกิริยาที*
ชา้ เนื*องจากมีลกัษณะทางโครงสร้างที*ตอ้งการเวลาในการจดัเรียงตวัให้เป็นระเบียบมากกว่าสารเคลือบผิวที*มี
ลกัษณะทางโครงสร้างเป็นโซ่ตรงและโซกิ*ง  
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การวดัการกระจุกตัวของจํานวนเที�ยวบินที�ท่าอากาศยานนานาชาติภูมิภาคอาเซียน 

THE MEASURING CONCENTRATION OF NUMBER OF FLIGHTS AT ASEAN 

INTERNATIONAL AIRPORT REGION 
 

ณฏัฐพ์งษ ์จนัทชโลบล1 และ ดร. พงษธ์นา วณิชยก์อบจินดา2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวจิยัครั" งนี" มีความมุ่งหมายในการวดัการกระจุตวัของจาํนวนเที-ยวบินที-ท่าอากาศยานนานาชาติ
ทั"ง 10 แห่งในภูมิภาคอาเซียน เพื-อตอ้งการทราบวา่ท่าอากาศยานใดมีความหนาแน่นของจาํนวนเที-ยวเที-ยวบินมาก
ที-สุดจะไดรู้้วา่เป็นจุดศูนยก์ลางของการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคนี"  โดยใชข้อ้มูลตั"งแต่ปี 2003-2012 วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยวธีิการหาค่าการกระจุกตวั 3 วธีิคือ Concentration ratio,  Herfindahl–Hirschman Index และ 
Comprehensive Concentration Index จากการศึกษาพบวา่ การกระจุกตวัของจาํนวนเที-ยวบิน มีค่าเฉลี-ยของการ
กระจุกตวัตั"งแตปี่ 2003-2012 ดงันี"  ค่า CR1 เท่ากบัร้อยละ 21.42, CR2 เท่ากบัร้อยละ 39.29, CR3 เท่ากบัร้อยละ 
55.83, CR4 เท่ากบัร้อยละ 66.78, CR5 เท่ากบัร้อยละ 75.03, ค่า HHI มีค่าเฉลี-ยเท่ากบั 0.14 และ ค่า CCI มีค่าเฉลี-ย
เท่ากบั 0.39 แสดงใหเ้ห็นวา่การกระจุกตวัของจาํนวนเที-ยวบินอยูใ่นระดบัปานกลาง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่จะสามารถ
เพิ-มการแข่งขนักนัไดอี้กในแต่ละท่าอากาศยาน เนื-องจากวา่จาํนวนของเที-ยวบินแต่ละท่าอากาศยานไม่แตกต่างกนั
มาก จาํนวนเที-ยวบินที-มีจาํนวนมากตามลาํดบั 5 ท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ประเทศ
ไทย), ท่าอากาศยานนานาชาติชางย ี (ประเทศสิงคโปร์), ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย), 
ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อาคีโน (ประเทศฟิลิปปินส์) และท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮตัตา (ประเทศ
อินโดนีเซีย) ซึ-งในปี 2011 มีการเปลี-ยนแปลงของจาํนวนเที-ยวบินที-เพิ-มมากขึ"นของท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ 
(ประเทศเวยีดนาม) ซึ-งมีผลต่อจาํนวนผูโ้ดยสารที-เพิ-มขึ"นอยา่งมาก   
 

คาํสําคญั : Concentration ratio, Herfindahl–Hirschman Index,  Comprehensive Concentration Index, ศูนยก์ลาง
ขนส่งทางอากาศ, จาํนวนเที-ยวบิน 

 
Abstract 

 

 From this study are intended to measure the action capacity of aircraft movement that fly into ten 
international airports in Southeast Asia region in order to know that the airport does density passenger flight 
possible. The hub airline will be built next. Using data from the 2003-2012, data analysis method to determine 
the concentration of three ways: Concentration ratio, the Herfindahl-Hirschman Index, and Comprehensive 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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Concentration Index. The study found that Concentration ratio from the years 2003 to 2012 as CR1 equals 
21.42%, CR2 equals 39.29%, CR3 equals 55.83%, CR4 equals 66.78%, and CR5 equals 75.03%. The HHI has a 
mean equal 0.14 and CCI has a mean equals 0.39. It shows that the concentration of the number of flights at a 
moderate level. Reflects how competitive the airport. Because of the number of flights at different airports is 
very different. The result of competitive market is a five airports including Suvarnabhumi International Airport 
(Thailand), Changi International Airport (Singapore), Kuala Lumpur International Airport (Malaysia), Ninoy 
Aquino International Airport (Philippines) and Soekarno-Hatta International Airport (Indonesia) which in 2011 
changed the number of aircraft movement increase the Noi Bai International Airport (Vietnam), which will 
affect the number of passengers increased significantly. 
 

KEYWORDS : CONCENTRATION RATIO, HERFINDAHI–HIRSCHMAN INDEX, COMPREHENSIVE 
CONCENTRATION INDEXES, AIRLINE HUB, AIRCRAFT MOVEMENT 

 

1. บทนํา 
 ในปี 2015 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกในแถบอาเซียน 10 

ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ), ประเทศสิงคโปร์ (ท่าอากาศยานนานาชาติชาง
ย)ี, ประเทศกมัพชูา (ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ), ประเทศบรูไน (ท่าอากาศยานบูรไน), ประเทศอินโดนีเซีย
(ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮตัตา), ประเทศลาว (ท่าอากาศยานนานาชาติวตัไต), ประเทศมาเลเซีย (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์), ประเทศพม่า (ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงยา่งกุง้), ประเทศฟิลิปปินส์ (ท่าอากาศยาน
นานาชาตินินอย อาคีโน), และ ประเทศเวียดนาม (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ)  (ASEAN corner, n.d.) เป็น
การเพิ-มอาํนาจการต่อรองกบัคู่คา้ เพิ-มการแข่งขนัการคา้รวมถึงมีการยกเวน้ภาษีให้แก่ประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้
ประชาชนในประเทศสมาชิกมีความมั-งคั-งมากขึ"น การขนส่งสินคา้เพิ-มมากขึ"นอยา่งเสรี เนื-องจากมีการยกเวน้ภาษี 
นกัท่องเที-ยวเดินทางในภูมิภาคอาเซียนมากขึ"น ส่งผลให้สายการบินมีการแข่งขนัมากขึ"น ทาํให้ตอ้งการหาวิธีใน
การลดตน้ทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดใหม้ากที-สุด จากรูปที- 1 จะเห็นไดว้า่แนวโนม้ของผูโ้ดยสารในภูมิภาค
อาเซียนเดินทางทางอากาศสูงขึ"นเรื-อยๆ ทาํใหส้ายการบินจะตอ้งคิดวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารเส้นทางการบิน 
อีกทั"งยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ของพื"นที-ที-ผูโ้ดยสารเดินทางไปยงัแหล่งจุดหมายปลายทาง 

 
รูปที� 1 จาํนวนผูโ้ดยสารที-เดินทางทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน ระหวา่งปี 2004-2009 

ที�มา: Asean-Japan Transport Partnership Information Center (2010) 

    หนา้ 157



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

จากรูปที- 2 จะเห็นวา่จาํนวนเที-ยวบินของแต่ละท่าอากาศยานในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนม้สูงขึ"นในทุก ๆ
ปี และมีเพียงไม่กี-ท่าอากาศเท่านั"นที-มีปริมาณการขึ"นลงมากและใกลเ้คียงกนั เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติชางย,ี และท่าอากาศยานานาชาติกวัลาลมัเปอร์ 
 

 
รูปที� 2 ปริมาณการขึ"นลงของเครื-องบินพาณิชยใ์นภูมิภาคอาเซียน ระหวา่งปี 2004-2009 

ที�มา: Asean-Japan Transport Partnership Information Center (2010) 
 

2. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม (อาํนวยเพญ็ มนูสุข 2527) หมายถึงอตัราส่วนแบ่งครองตลาดของธุรกิจ

ขนาดใหญ่จาํนวนนอ้ยราย อาจจะเป็น 1,2,3,4,…ธุรกิจ ซึ-งเรียงลาํดบัตามขนาดการผลิตที-ใหญ่ที-สุด และรองลงมา
ดูวา่มีส่วนแบ่งครองตลาดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของการผลิตทั"งหมดในอุตสาหกรรมนั"น นอกจากนี"การกระจุกตวัยงั
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการกระจุกตวัตลาดที-สาํคญั เช่น ทาํใหท้ราบอุตสาหกรรมนั"นถูกครอบคลุมดว้ยกลุ่มธุรกิจ
มากนอ้ยเพียงใด อุตสาหกรรมนั"นมีแนวโนม้ไปในลกัษณะที-มีการผูกขาดหรือไม่ และทาํให้ทราบวา่ตาํแหน่งทาง
ธุรกิจในตลาดอยูใ่นฐานะใดและมีอิทธิพลเพียงใด 

 ตวัแปร หรือ ขอ้มูลที-สามารถนาํมาใชว้ดัการกระจุกตวัของอุตสาหกกรมในเชิงสถิติไดแ้ก่ จาํนวนคนงาน
ในอุตสาหกรรมนั"นๆ กาํลงัการผลิต มูลค่าขายและประมาณการขาย มูลค่าเพิ-มของสินคา้มูลค่าของสินทรัพย ์กาํไร
สุทธิ 

วธีิการวดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม 

วธีิการวดัระดบัการกระจุกตวัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1.การวดัดว้ยดชันีเฉพาะ (Partial Index) วธีิที-นิยมใชก็้คือ Concentration ratio ซึ-งเป็นดชันีที-ใชก้นัมากที-สุด
เนื-องจากง่ายและคาํนวณหน่วยอุตสาหกรรมใหญ่เป็นบางส่วน 

2.การวดัดว้ยดชันีรวบยอด (Summary Index) เป็นการวดัการกระจุกตวัของทุกหน่วยธุรกิจเขา้มาพิจารณา 
วธีิที-ใชคื้อ Herfindahl–Hirschman Index และ Comprehensive Concentration Index 

วธีิการวดัอตัราส่วนการกระจุกตวั (Concentration ratio: CR) 
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ซึ- งเป็นเป็นการพิจารณาเฉพาะหน่วยธุรกิจบางส่วนของตลาด จะนาํขอ้มูลจากส่วนแบ่งการตลาดใหญ่มา
คาํนวณ ซึ-งผลที-ไดจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุนแรงในการแข่งขนัของตลาด โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี"   

 
โดยที- CRn = อตัราส่วนการกระจุกตวัของผูป้ระกอบการรายใหญ่สุด n รายแรก 

 Si = มูลค่ายอดขายของผูป้ระกอบการรายที- i 

 t = จาํนวนผูป้ระกอบการรายใหญ่สุด t รายแรก 

 n = จาํนวนผูป้ระกอบการทั"งหมดในธุรกิจ 

 i = ผูป้ระกอบการในธุรกิจ 

 
การวเิคราะห์ค่า CR มีเกณฑ ์การวดัแบ่งเป็น 3 ช่วงดงันี"  

1. ถา้ค่า CRn เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 67 แสดงวา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมานั"นมีการกระจุกตวัสูงทาํ 
ใหเ้กิดการผกูขาดในระดบัสูงของอุตสาหกรรม 

2. ถา้ค่า CRn อยูร่ะหวา่งร้อยละ 34-67 แสดงวา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั"นมีการกระจุกตวัขนาดปานกลาง 

3. ถ้าค่า CRn น้อยกว่าร้อยละ 34 แสดงว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั" นมีการกระจุกตัวตํ-าซึ- งเป็น
อุตสาหกรรมที-มีการแข่งขนัสูง 

 Herfindahl–Hirschman index (HHI) เป็นดชันีที-แสดงถึงผลรวมกาํลงัสองของส่วนแบ่งการตลาดของแต่
ละบริษทัเมื-อเทียบกบัผูป้ระกอบการทั"งหมดในกลุ่มธุรกิจ ซึ- งค่า HHI ที-ไดจ้ะแสดงถึงการกระจายตวัทั"งหมดของ
ผูป้ระกอบการ โดยมีสูตรดงันี"  

 
โดยที-  HHI= Herfindahl–Hirschman index 

 Si
2  = กาํลงัสองส่วนการตลาดของผูป้ระกอบการ รายที- i: i=1,2,3,4,…,n 

 T     = จาํนวนผูป้ระกอบการทั"งหมด 
 
ผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ 
1. ตํ-ากวา่ 1,000 ตลาดมีมีการแข่งขนัมาก และไม่มีใครผกูขาด 

2. อยูร่ะหวา่ง 1,000 ถึง 1,800 ตลาดมีการแข่งขนัพอสมควรและหากเขา้ใกล ้1,800 นั-นอาจมีผูมี้ส่วนแบ่ง
ตลาดรายใหญ่ 

3. มีค่ามากกวา่ 1,800 ตลาดอาจมีการผกูขาด 
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4.  มีค่า 10,000 มีผูใ้หบ้ริการรายเดียวและผกูขาด 

วิธี Comprehensive Concentration Index เป็นการวดัการกระจุกตวัเพื-อแกไ้ขขอ้บกพร่องของ HHI ซึ- ง
พิจารณาในทุกหน่วยธุรกิจเหมือนกนั แต่การคาํนวณโดย CCI จะใหค้วามสาํคญัแก่หน่วยธุรกิจอื-นๆที-ไม่ใช่หน่วย
ธุรกิจใหญ่มากที-สุด โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี"  

 
โดยที-  CCI = Comprehensive Concentration Index 
 Si    = ส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ระกอบการรายที- i:i=1,2,3,4,…,n 
    Sj    = ส่วนแบ่งการตลาดของผูป้ระกอบการรายที- j:j=1,2,3,4,…,n 

 

ค่าดชันีที-ไดจ้ากการคาํนวณจะมีค่าตั"งแต่ 1-0 หากมีค่าใกลเ้คียง 1 แสดงวา่ตลาดนั"นผกูขาด 

Hakfoort (2003) ศึกษาแนวโน้มอตัราจาํนวนของเที-ยวบินของสายการบินในยุโรปก่อนและหลงัการลด
กฎระเบียบการบินวา่มีการเปลี-ยนแปลงอยา่งไรโดยใชว้ิธี Concentration ratio Lijesen (2004) ศึกษาการกระจุกตวั
ของจาํนวนเที-ยวบินทั"งบนตรงและไม่ตรง โดยใชข้อ้มูลเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2000 ใชส้ายการบินของยโุรป 10 สาย
บินบินไปยงั 10 เสน้ทางการบินในยโุรป วธีิที-ใชว้ดัการกระจุตวัคือ Herfindahl–Hirschman index นอกจากนี" ยงัใช้
หาส่วนแบ่งของตลาดเป็นหาตน้ทุนของสายการบิน Danesi (2006) ศึกษารูปแบบต่างๆในการใชใ้นการกาํหนด
ศูนยก์ลางการบินโดยใชต้ารางการบินของแต่สายการบินมาเป็นขอ้มูลในการเลือกตอบความหนาแน่นของจาํนวน
เที-ยวบิน ใช้วิธี Concentration ratio Lohmann ( 2009) ศึกษารูปแบบในการเลือกศูนยก์ลางการบินและการ
ท่องเที-ยวในประเทศบราซิล โดยใชว้ธีิของการแจกแบบสอบถามและHerfindahl–Hirschman Index ในการกาํหนด
จุดศูนยก์ลางในการขนส่งทางอากาศเนื-องมาจากวา่ประเทศบราซิลมีท่าทางอากาศภายในประเทศมากจึงตอ้งการที-
จะกาํหนดจุดศูนยก์ลางในการขนส่ง เพื-อจะทาํให้ลดตน้ทุนของสายการบิน และช่วยในการกระตุน้การท่องเที-ยว
อีกดว้ย 

Cossel & Scholz (2011) ศึกษาการเป็นจุดศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ของสายการบินและ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสายการบินและท่าอากาศยานที-จะตอ้งเพิ-งพากนัอาจจะทาํสญัญากนัในการเป็นจุดศูนยก์ลางของสายการ
บินนั"นๆ ถา้หากท่าอากาศยานตอ้งการสร้างอาคารคลงัสินคา้ใหม่เพื-อรองรับสายการบินที-ขนส่งสินคา้เขา้ออก
จะตอ้งวเิคราะห์จากปัจจยัหลายดา้น เช่น การเงิน เศรษฐกิจ โดยการวเิคราะห์จากวธีิ Gini-Index, Herfindahl-
Index, concentration-ratio และ Netscan-AirFreight model Scholz (2011) ศึกษาโครงสร้างเครือข่ายของสายการ
บินขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2007 เกี-ยวกบัการกระจุกตวัของสายการบินขนส่งสินคา้ทางอากาศจาํนวน 6 สาย
การบิน วา่มีการกระจุกตวัอยูที่-ท่าอากาศใดมากที-สุด โดยใช3้ วธีิคือ Gini Coefficient, Herfindahl Index และ 
Concentration ratio   

Park (2012) ศึกษาจุดของการเชื-อมต่อการส่งสินคา้ทางอากาศของท่าอากาศยานอินชอนในประเทศเกาหลี
ใตข้องสายการบิน Korean Air และ Asiana Airlines ในปี 2006 โดยใชว้ธีิ Netsacan, Wave system และ 
Concentration ratio 
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3. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ใชข้อ้มูลจาํนวนเที-ยงบินพานิชของทุกสายบินเฉพาะเที-ยวบินระหว่างประเทศเท่านั"นที-ขึ"นลงที-ท่าทา

อากาศยานภูมิภาคอาเซียน 10 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย), ท่าอากาศยาน
นานาชาติชางยี (ประเทศสิงคโปร์), ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (ประเทศกมัพูชา), ท่าอากาศยานนานาชาติ
บูรไน (ประเทศบรูไน),ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮตัตา (ประเทศอินโดนีเซีย), ท่าอากาศยานนานาชาติวตั
ไต (ประเทศลาว),ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย), ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงยา่งกุง้ 
(ประเทศพม่า), ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อาคีโน (ประเทศฟิลิปปินส์), และ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ 
(ประเทศเวยีดนาม)  (ASEAN corner, 2013) ขอ้มูลใชต้ั"งแต่ปี 2003-2012 โดยนาํมาจากรายงานประจาํปีของแต่ละ
ท่าอากาศยานภูมิภาคอาเซียน วิธีที-ใชใ้นการวดัการกระจุกของสายการบินคือ อตัราการกระจุกตวั (Concentration 
ratio), Herfindahl Index และ Comprehensive Concentration Index  

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เมื-อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยสูตรพบวา่ วธีิวดัอตัราส่วนการกระจุกตวั (Concentration ratio) ของจาํนวน

เที-ยวบินไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์จาํนวน 5 ท่าอากาศยานไดแ้ก่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย), 
อากาศยานนานาชาติชางยี (ประเทศสิงคโปร์), ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย), อากาศ
ยานนานาชาตินินอยอาคีโน (ประเทศฟิลิปปินส์) และท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮตัตา (ประเทศอินโดนีเซีย) 
ซึ- งมีส่วนครองตลาดสูงสุดในจาํนวน 10 ท่าอากาศยานานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ดงัแสดงในตารางที- 3 พบว่า 
ตั"งแต่ปี 2003-2012  

 ค่า CR1หมายถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) ซึ-งมีส่วนแบ่งการตลาดมากที-สุด มีค่า
เท่ากบั ร้อยละ 24.52, 23.72, 23.64, 23.49, 21.53, 19.15, 18.31, 17.46, 17.55 และ 24.83 ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉลี-ย
ของ CR1 ตั"งแต่ปี 2003-2012 คือ ร้อยละ 21.42 โดยเมื-อพิจารณาค่า CR1 พบวา่อยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ร้อยละ 34 
แสดงวา่มีการกระจุกตวัตํ-า  

 ค่า CR2หมายถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางยี (ประเทศสิงคโปร์) ซึ- งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัที-
สอง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 41.66, 42.74, 42.99, 42.24, 39.72, 37.23, 35.64, 34.76, 34.98 และ40.97 ตามลาํดบั โดยมี
ค่าเฉลี-ยของ CR2 ตั"งแต่ปี 2003-2012 คือ ร้อยละ 39.29 โดยเมื-อพิจารณาค่า CR2 พบวา่อยูใ่นระดบัร้อยละ 34-67 
แสดงวา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั"นมีการกระจุกตวัขนาดปานกลาง  

 ค่า CR3หมายถึงท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย) ซึ- งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อนัดบัที-สาม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 57.17, 58.64, 58.77, 57.48, 55.67, 53.69, 51.99, 50.89, 58.77และ 55.27 
ตามลาํดบั โดยมีค่าเฉลี-ยของ CR3 ตั"งแต่ปี 2003-2012 คือ ร้อยละ 55.83 โดยเมื-อพิจารณาค่า CR3 พบว่าอยูใ่น
ระดบัร้อยละ 34-67 แสดงวา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั"นมีการกระจุกตวัขนาดปานกลาง 

 ค่า CR4หมายถึงท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อาคีโน (ประเทศฟิลิปปินส์) ซึ- งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อนัดบัที-สี-  มีค่าเท่ากบัร้อยละ 70.08, 70.02, 70.10, 68.56, 67.79, 64.88, 64.27, 62.87, 63.33และ 65.93 ตามลาํดบั 
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โดยมีค่าเฉลี-ยของ CR4 ตั"งแต่ปี 2003-2012 คือ ร้อยละ 66.78 โดยเมื-อพิจารณาค่า CR4 พบวา่อยูใ่นระดบัร้อยละ 
34-67 แสดงวา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั"นมีการกระจุกตวัขนาดปานกลาง 

 ค่า CR5หมายถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮตัตา (ประเทศอินโดนีเซีย) ซึ- งมีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอนัดบัที-หา้ มีค่าเท่ากบัร้อยละ 79.78, 70.02, 79.24, 78.07, 77, 73.88, 73.27, 71.86, 72.77และ 74.40 ตามลาํดบั 
โดยมีค่าเฉลี-ยของ CR5 ตั"งแต่ปี 2003-2012 คือ ร้อยละ 75.03 โดยเมื-อพิจารณาค่าแลว้มีค่ามากกวา่ร้อยละ 67 แสดง
วา่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมานั"นมีการกระจุกตวัสูงทาํ ใหเ้กิดการผกูขาดในระดบัสูงของอุตสาหกรรม 

 

ตารางที� 3 ค่าการกระจุกตัว (Concentration ratio), Herfindahl–Hirschman Index และ Comprehensive 
Concentration Index ตั"งแต่ปี 2003-2012 ที�มา: จากการคาํนวณ 

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ค่าเฉลี�ย

CR 1 24.52 23.72 23.64 23.49 21.53 19.15 18.31 17.46 17.55 24.83 21.42

CR 2 41.66 42.75 42.99 42.24 39.72 37.23 35.64 34.76 34.98 40.97 39.29

CR 3 57.17 58.65 58.78 57.48 55.67 53.70 51.99 50.89 58.78 55.27 55.84

CR 4 70.08 70.02 70.11 68.56 67.79 64.89 64.27 62.87 63.33 65.93 66.78

CR 5 79.78 70.02 79.24 78.07 77.00 73.88 73.27 71.86 72.77 74.40 75.03

HHI 1516.67 1529.97 1534.35 1490.57 1408.80 1338.70 1307.64 1282.26 1287.36 1424.03 1412.03

CCI 0.42 0.42 0.42 0.41 0.39 0.37 0.36 0.36 0.36 0.40 0.39  
 

กล่าวโดยสรุปจากวธีิ Concentration ratio คือ มีการกระจุกตวัมากอยูใ่นจาํนวน 6 ท่าอากาศยานเท่านั"น ซึ- ง
การกระจุกตวัไม่แน่นอนในแต่ละปีมีการขึ"นๆลงๆผนัแปรไปตามตวัแปรต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ, การเมือง, ภยัทาง
ธรรมชาติ, นโยบายของแต่ละรัฐบาล เป็นตน้ ดงันั"นจึงมีโอกาสของแต่ละท่าอากาศยานที-จะแข่งขนักนัเพื-อที-จะ
เพิ-มจาํนวนเที-ยวบิน กระตุน้สายการบินต่างๆใหเ้ขา้มาขึ"นลงที-ท่าอากาศยานของตนเอง 

ดชันีการวดั Herfindahl–Hirschman Index (HHI) 

เมื-อทาํการวดัระดบัการกระจุกตวัโดยวธีิ Herfindahl–Hirschman Index (HHI) ของการขึ"นลงของเครื-องบิน
ต่อท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน 10 แห่ง ตั"งแต่ปี 2003-2012 มีค่าเท่ากบั 1516.67, 1529.97, 1534.35, 
1490.57, 1408.8, 1338.7, 1307.64, 1282.26, 1287.36 และ 1424.03 โดยมีค่าเฉลี-ยเท่ากบั 1412.03 ดงัตารางที- 3 เมื-อ
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารพิจารณา พบวา่ อยูร่ะหวา่ง 1,000 ถึง 1,800 ตลาดมีการแข่งขนัพอสมควร 

ดชันีการวดั Comprehensive Concentration Index (CCI) 

เมื-อทาํการวดัระดบัการกระจุกตวัโดยวิธี Comprehensive Concentration Index (CCI) ของการขึ"นลงของ
เครื-องบินต่อท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน 10 แห่ง ตั"งแต่ปี 2003-2012 มีค่าเท่ากบั 0.42, 0.42, 0.42, 
0.41, 0.39,0.37, 0.36, 0.36, 0.36 และ 0.40 โดยมีค่าเฉลี-ยเท่ากบั 0.39 ดงัตารางที- 3 เมื-อเปรียบเทียบกบัเกณฑก์าร
พิจารณา พบวา่มีค่าใกลเ้คียงศูนยถื์อวา่เป็นตลาดไม่ผกูขาดมีการแข่งขนัสูง 

 ค่าการกระจุกตวัที-ไดจ้ากการศึกษาทั"ง 3 วิธี เมื-อเทียบเทียบแลว้อยูใ่นทิศทางเดียวกนัคือการแข่งขนัปาน
กลางมีการกระจุกตวักระจายไปยงัส่วนครองตลาดอื-นๆ มีแนวโน้มการแข่งขนัสูงในอนาคตเนื-องจากแต่ละท่า
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อากาศยานตอ้งการครองส่วนแบ่งการตลาดที-มากโดยในขณะนี"ยงัไม่มีท่าอากาศยานใดที-มีส่วนแบ่งการตลาดที-สูง
มากมีแต่เพียงจาํนวนใกลเ้คียงกนั 

 

5. สรุปผลอภิปรายข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าการวดัการกระจุกตวัของจาํนวนเที-ยวบินบอกไดเ้พียงค่าทางเศรษฐศาสตร์

เท่านั"น ซึ- งบอกไดว้า่จุดใดมีการกระจุกตวัมากหรือนอ้ย ใชข้อ้มูลเพียงบางส่วนเท่านั"น  หากตอ้งการที-จะวดัส่วน
อื-นๆ เช่น การจะพฒันาท่าอากาศยานใดใหเ้ป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศนั"น ตอ้งมีปัจจยัอื-นๆ มาพิจารณาเช่น 
นโยบายของรัฐ โครงสร้างพื"นฐานของประเทศ เป็นตน้ งานวิจยัต่อไปควรที-จะหาเครื-องมือในการวดัการกระจุก
ตวัมากขึ"นเพื-อที-จะสร้างความแม่นยาํในการวดั 
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การศึกษาศักยภาพตัวเกบ็รังสีอาทติย์ทาํงานร่วมกบัชุดอโีคโนไมเซอร์เพื#ออุ่นนํ$าเข้าสู่หม้อไอนํ$า 

A STUDY OF POTENTIAL OF SOLAR COLLECTOR WITH ECONOMIZER FOR 

PREHEATING THE FEED WATER INTO THE STEAM BOILER 
 

วสนัต ์สินสุวรรณ 1  รศ.ดร.ศิริชยั  เทพา 2  ดร.รุ่งโรจน์ สงคป์ระกอบ 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
งานวจิยันี" มีวตัถุประสงค ์ ศึกษาประสิทธิภาพ สมรรถนะของระบบหมอ้ไอนํ" าที.อุ่นนํ" าป้อนดว้ยตวัเก็บรังสี

อาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์ที.ติดตั"งแบบอนุกรม ในการพิจารณาลดขนาดพื"นที.ถ่ายโอนความร้อนของชุดอีโคโน
ไมเซอร์จากขนาดมาตรฐาน (อุณหภูมินํ" าปกติ) เพื.อลดปัญหาการกดักร่อนจากการกลั.นตวัของก๊าซเผาไหมที้.สภาวะ
จุดนํ" าคา้ง (dew point) และใหมี้ความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาไดต้รวจวดัระบบจริง เพื.อ
เปรียบเทียบกบัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที.สร้างขึ"น พบวา่มีความคลาดเคลื.อนเลก็นอ้ย ซึ.งอาจเกิดจาก 
ค่าพารามิเตอร์ที.สมมุติฐานทางอุดมคติไดแ้ก่ สมบติัของก๊าซเผาไหมจ้ากหมอ้ไอนํ" าที.อยูใ่นสภาวะไม่คงที. เป็นตน้  

จากการทดสอบดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่การติดตั"งตวัเก็บรังสีอาทิตยเ์พิ.มขึ"น ส่งผลให้
ประสิทธิภาพความร้อนของระบบหมอ้ไอนํ" าลดลง 0.14% ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตย ์ 1 m2 แต่สามารถเพิ.ม
สมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อปริมาณเชื"อเพลิงได ้0.12% ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตย ์1 m2และเมื.อพิจารณาขนาดของ
ระบบโดยกาํหนดความตอ้งการสมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อเชื"อเพลิงหนึ.งหน่วยเท่ากบั 22 kg พบวา่ระบบสามารถ
ลดขนาดพื"นที.ถ่ายโอนความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์จากขนาดมาตรฐาน ไดม้ากกวา่ 50% หรือที.ประสิทธิผล
การถ่ายโอนความร้อน (effectiveness) ประมาณ 45% สาํหรับการประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ระบบที.ลด
ขนาดพื"นที.ถ่ายโอนความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์ลง 50% มีคา่ใชจ่้ายรายปีตํ.ากวา่ระบบที.ใชชุ้ดอีโคโนไมเซอร์
ในขนาดมาตรฐาน แต่ควรออกแบบที.อตัราภาระการทาํงานหมอ้ไอนํ" าสูงกวา่สภาวะจริงไม่นอ้ยกวา่ 20% อยา่งไรก็
ดีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ก็ยงัขึ"นอยูก่บัการแข่งขนัทางธุรกิจเป็นสาํคญั 

 

คาํสําคญั : ตวัเก็บรังสีอาทิตย,์ หมอ้ไอนํ" าแบบไหลผา่นทางเดียว, อีโคโนไมเซอร์ 

 

 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยพีลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2 อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยพีลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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Abstract 

 
The purpose of this research is to study the efficiency and performance of boiler system with water 

preheat system by solar collector and series-economizer in terms of the decreasing area of heat transfer on     
standard economizer (Normal Temperature) for reducing the problem of dew point corrosion from condensing 

flue gas and study on the economics possibility. Under study, there is an actual system examination comparing 
with the mathematical model which its result showed a few errors, so it is possibly that a parametric hypothesis 
is the flue gas which came out from unsteady boiler etc. 

Based on the mathematical model examination, more solar collector installation reflects to the thermal 
efficiency system down by 0.14% of solar collector area per square meter while the boiler performance of  steam 
generating on fuel up to 0.12% of solar collector area per square meter. Considering design of sizes system 
indicates the boiler performance of steam generating on fuel is 22 kg a unit resulted to the decreasing area of heat 
transfer on standard economizer lower than 50% or 45% approximately of effectiveness of heat transfer. 

With the view to assessing the economics cost benefit, a yearly expense is lower than standard 
economizer but anyway, it could be designed at load level of boiler higher than the authentic condition by 20% at 
least. Finally, however the economics cost benefit mainly depends upon a business competition as a whole. 

 
KEYWORDS : ECONOMIZER, ONCE THROUGH BOILER, SOLAR COLLECTOR 
 
1. บทนํา 

จากสถานการณ์ราคาพลงังานของโลกที.มีแนวโน้มสูงขึ"นต่อเนื.อง จึงทาํให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
พยายามหาวิธีลดค่าใช้จ่าย หม้อไอนํ" าเป็นเครื.องจักรที. มีการใช้พลงังานสูง จึงมีความพยายามที.จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ซึ.งวธีิการหนึ.งคือ การอุ่นนํ" าป้อนใหมี้อุณหภูมิสูงขึ"น ดว้ยการใชชุ้ดอีโคโนไมเซอร์ (economizer) แต่
การใชชุ้ดอีโคโนไมเซอร์ก็ยงัมีขอ้จาํกดัและปัญหาในการใชง้าน คือ การกดักร่อนในชุดอีโคโนไมเซอร์ทั"งดา้น
สัมผสันํ" าและสัมผสัก๊าซเผาไหม ้ซึ. งเกิดขึ"นไดจ้ากกรณีการใชน้ํ" าป้อนที.มีอุณหภูมิตํ.า หรือในสภาวะที.หมอ้ไอนํ" า
ทาํงานที.ภาระการทาํงานตํ.า ส่งผลให้เกิดการกดักร่อนจากการกลั.นตวัของก๊าซเผาไหมที้.สภาวะจุดนํ" าคา้ง (dew 
point) โดยเฉพาะกบัหมอ้ไอนํ" าที.ใชเ้ชื"อเพลิงประเภทนํ" ามนัเตาหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ. งมีส่วนประกอบของกาํมะถนั 
และไฮโดรเจนอยูม่าก ปัญหาอีกประการคือ การกดักร่อนจากภายในท่อนํ" าของชุดอีโคโนไมเซอร์ ที.เป็นผลมาจาก
การทาํปฏิกิริยาระหวา่ง เหลก็กบัออกซิเจนที.ละลายในนํ" า  

จากขอ้จาํกดัของชุดอีโคโนไมเซอร์ดงักล่าว วธีิการแกปั้ญหาที.เหมาะสมวิธีหนึ. ง คือการอุ่นนํ" าก่อนเขา้ชุดอี
โคโนไมเซอร์ใหมี้อุณหภูมิสูงขึ"น และยงัมีประโยชน์ส่งผลให้อุณหภูมินํ" าป้อนที.เขา้สู่หมอ้ไอนํ" าเพิ.มสูงขึ"นกวา่การ
ใช้     อีโคโนไมเซอร์เพียงอย่างเดียว การพิจารณานําพลงังานจากรังสีอาทิตย ์จึงเป็นพลงังานทางเลือกหนึ. งที.
น่าสนใจ แต่อยา่งไรก็ดี การศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆที.อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพยงัมีความจาํเป็น  เนื.องจาก
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การเพิ.มอุณหภูมินํ" าก่อนเขา้ชุดอีโคโนไมเซอร์จะส่งผลให้ความสามารถถ่ายโอนความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์
ลดลงดว้ยเช่นกนั ดงันั"นเพื.อให้การออกแบบระบบไดผ้ลประหยดัที.คุม้ค่า จึงตอ้งมีการพิจารณาผลกระทบในเชิง
เศรษฐศาสตร์ควบคู่กนั 

 

2. ขั$นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การศึกษานี"ไดใ้ชท้ฤษฎีในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบเพื.อประเมินความสามารถของ 

ระบบรวม โดยนาํมาออกแบบพฒันาเป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ดงันี-  
สมรรถนะตวัเก็บรังสีอาทิตย ์ (Solar Collector) สามารถหาไดจ้ากประสิทธิภาพการเก็บรังสีอาทิตย ์ซึ. งเป็น

สดัส่วนของพลงังานใชป้ระโยชน์ในช่วงเวลาที.พิจารณาต่อรังสีอาทิตยที์.ตกกระทบดงัสมการ (1) สาํหรับพลงังาน
ใชป้ระโยชน์คาํนวณไดจ้ากสมการความจุความร้อนดงัสมการที. (2) 

            
u

c T

Q dt

A G dt

∫
η=

∫                                                          ……….   (1) 

                                                                                                                     .……….   (2) 

เมื.อ       =   ความเขม้รังสีอาทิตย,์ W/m2  

    =   อตัราไหลของนํ" า, kg/s                       

             =   พื"นที.ของตวัรับรังสี, m2  

   =   อุณหภูมินํ" าออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตย,์ °C 

   =  พลงังานใชป้ระโยชน,์ kJ  

  Ti  =   อุณหภูมินํ" าเขา้ตวัเก็บรังสีอาทิตย,์ °C  

                          =   ความจุความร้อนของนํ" า, J/kg °C       

ความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์สามารถคาํนวณไดด้ว้ยวธีิจาํนวนของหน่วย 

ถ่ายโอน  (The Effectiveness-Number of Transfer Unit Method : NTU-ε) ดงัสมการทีN (3) และ (4)  

                                           
max

Q

Q
ε =                                                                    ……….   (3) 

เมื.อ       =   อตัราการถ่ายเทความร้อนจริงของชุดอีโคโนไมเซอร์, W 

   =   อตัราการถ่ายเทความร้อนสูดสุดที.เป็นไปไดข้องชุดอีโคโนไมเซอร์, W 

       
S

min

UA
NTU

C
=                                                     ……….   (4) 

เมื.อ C   =   อตัราส่วนค่าความจุความร้อน, W/K 
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ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ- าสามารถทาํได ้2 วธีิ  คือ วธีิพลงังานเขา้-ออก (Heat Input-Output Method) คาํนวณ
ไดด้งัสมการทีN (5) และ วธีิวเิคราะห์ความร้อนสูญเสีย (Heat Losses Analysis) คาํนวณไดด้งัสมการทีN (6)  

                         
s

i

Q
x %

H Q
η =

+1
100                             ……….   (5) 

                                                                          
i

L L
x %

H Q

+
η = −

+
1 2

2
1 100                                 ……….  (6) 

เมื.อ    =   พลงังานไอนํ" าใชป้ระโยชน์, kJ                

     =   ค่าความร้อนเชื"อเพลิง, kJ/m3 

                                  =   พลงังานจ่ายเขา้, kJ   

L1 คือความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม ้(kJ) คาํนวณไดด้งัสมการที. (7) และ L2 คือความร้อนสูญเสียจาก
การแผ่รังสี (kJ) เมื.อเทียบกบัค่าความร้อนของเชื"อเพลิงที.ค่าความร้อนตํ.า ซึ. งจะขึ"นอยูก่บัประเภทหรือโครงสร้าง
ของหมอ้ไอนํ" า 

                                                ……….   (7) 

i[ . . ( m )]H
G

+ −
=
1225 1120 1

10000
                           ……….   (8)  

      m
O

=
−

2

21

21
         ……….   (9) 

เมื.อ G    =   ปริมาณก๊าซเผาไหม,้m3/m3- fuel                        

    =    อุณหภูมิก๊าซเผาไหม,้ °C 

              =   ความร้อนจาํเพาะเฉลี.ยก๊าซเผาไหม,้ kJ/m3 °C    

     =   อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม, °C 

               m   =   สดัส่วนอากาศส่วนเกิน 

    =   ปริมาณออกซิเจนเชิงมวล, wt % 

วธีิการประเมินค่าใชจ่้ายรายปี สามารถคาํนวณไดด้งัสมการ (10)  

                                                                                                                             ……….   (10) 

โดยที.  
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วธีินี" เป็นวิธีที.ใชค้าํนวณจาํนวนปีที.คุม้ทุน (breakeven) ของโครงการที.พิจารณา ซึ. งสามารถนาํดอกเบี"ยทบ
ตน้คืนไดท้ั"งหมด ในกรณีที.มีการกูเ้งินมาลงทุน ระยะเวลาคืนทุนสามารถคาํนวณไดด้งัสมการ (11) 

                    

n

omn n

i( i ) i
p S C x

( i ) ( i )

+   
− + =   + − + −   

1

1 1 1 1
 ……….   (11) 

เมื.อ   =   รายรับสุทธิหรือค่าใชจ่้ายที.ประหยดัได ้คิดเป็นรายปี 
    =  ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 
 

เพื.อความถูกต้องของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที.พัฒนาขึ" น ได้ทําการทดสอบความถูกต้องของ
แบบจาํลองโดยการตรวจวดัและประเมินจากระบบจริงซึ.งไดแ้บ่งการทดสอบเป็น 3 กลุ่มปริมาตรควบคุม (CV)  คือ 
หมอ้ไอนํ" า (CV1) ชุดอีโคโนไมเซอร์ (CV2)  และระบบการอุ่นนํ" าป้อนดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุด                อีโค
โนไมเซอร์ (CV3)   

CV1 หมอ้ไอนํ" าที.ใชท้ดสอบเป็นแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler) ขนาดกาํลงัผลิตไอนํ" า 
1000 kg/h  เชื"อเพลิง LPG ซึ. งไดท้าํการตรวจวดัค่าพารามิเตอร์คือ 1) ปริมาณเชื"อเพลิง 2)  อุณหภูมิก๊าซเผาไหม ้3) 
ปริมาณออกซิเจนในก๊าซเผาไหม ้4) อุณหภูมินํ" าเขา้หมอ้ไอนํ" า 5) ปริมาณนํ" าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ" า 6)ความดนัไอนํ" า 7) 
อุณหภูมิอากาศ สามารถพิจารณาขอบเขตปริมาตรควบคุมไดด้งัรูปที. 1  

 
 

 

 

 

 

รูปที# 1 แผนภาพขอบเขตและตวัแปรที.ตอ้งการศึกษาชุดหมอ้ไอนํ" า 

CV2 ชุดอีโคโนไมเซอร์ที.ใชใ้นการตรวจวดัเป็นชนิด shell and tube ทิศทางการไหลแบบ counter flow 
และใชง้านร่วมกบัหมอ้ไอนํ" า เชื"อเพลิงแก๊สแอลพีจี ที.มีขนาดกาํลงัผลิตไอนํ" า 1000 kg/h ซึ. งไดท้าํการตรวจวดั
ค่าพารามิเตอร์คือ 1) อุณหภูมิก๊าซเผาไหมด้า้นเขา้ 2) ปริมาณออกซิเจนในก๊าซเผาไหม ้3) อุณหภูมิก๊าซเผาไหมด้า้น
ออก 4) อุณหภูมินํ" าป้อนดา้นเขา้ 5) อุณหภูมินํ" าป้อนดา้นออก 6) ปริมาณนํ" าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ" า 7) ปริมาณเชื"อเพลิง 
8) อุณหภูมิอากาศ สามารถพิจารณาขอบเขตปริมาตรควบคุมไดด้งัรูปที. 2 

 

 

flue gas (2) (3) 

feed water (4) (5) 

steam (6) fuel & air (1) (7) 
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รูปที# 2 แผนภาพขอบเขตและตวัแปรที.ตอ้งการศึกษาชุดอีโคโนไมเซอร์ 
 

CV3 ระบบการอุ่นนํ" าป้อนดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์ในการทดสอบไดท้าํการตรวจวดั
ระบบจริง ณ บริษทั ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นระบบหมอ้ไอนํ" า ขนาด 500 kg/h พร้อมชุดอีโคโนไม
เซอร์และตวัเก็บรังสีอาทิตยข์นาดพื"นที.รวม 14 ตารางเมตร ติดตั"งแบบอนุกรม ซึ. งไดท้าํการตรวจวดัค่าพารามิเตอร์
คือ 1) เวลาการทาํงานของวาลว์เชื"อเพลิง 2) ความดนัแตกต่างผา่นออริฟิตวาลว์เชื"อเพลิง  3) ความดนัเชื"อเพลิงป้อน 
4) ความดนัไอนํ" า 5) อุณหภูมิอากาศ 6) อุณหภูมิก๊าซเผาไหมก่้อนเขา้อีโคโนไมเซอร์ 7) ปริมาณนํ" าป้อนเขา้หมอ้ไอ
นํ" าและอีโคโนไมเซอร์ 8) อุณหภูมินํ" าออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตย ์9) อุณหภูมินํ" าก่อนเขา้ตวัเก็บรังสีอาทิตย ์10) รังสี
อาทิตย ์สามารถพิจารณาขอบเขตปริมาตรควบคุมไดด้งัรูปที. 3 

 

รูปที# 3 แผนภาพขอบเขตและตวัแปรที.ตอ้งการศึกษาระบบอุน่นํ" าป้อนดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์ 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การทดสอบหมอ้ไอนํ" า (CV1) เพื.อเปรียบเทียบกับการคาํนวณโดยวิธีวิเคราะห์ความร้อนสูญเสีย (heat 

losses analysis method)  เนื.องจากเป็นวิธีที.สามารถทาํนายปริมาณก๊าซเผาไหมที้.เขา้ชุดอีโคโนไมเซอร์ พบวา่ผล
คาํนวณเปรียบเทียบกบัผลจากเครื.องมือวดั (flue gas analyzer) มีความคลาดเคลื.อนเท่ากบั 1.26 % และวิธีประเมิน
พลงังานเขา้-ออก (heat input-output method) มีความคลาดเคลื.อนเท่ากบั 1.89 %  พิจารณาไดด้งัรูปที. 4 สาํหรับ
ผลทดสอบชุดอีโคโนไมเซอร์ (CV2) โดยการเปรียบเทียบอุณหภูมิที.ผ่านชุดอีโคโนไมเซอร์ทั"งดา้นนํ" าและก๊าซเผา
ไหมพ้บว่า ผลคาํนวณอุณหภูมินํ" ามีความคลาดเคลื.อนเท่ากบั 5.2 % และอุณหภูมิก๊าซเผาไหมเ้ท่ากบั 14.8 % 
พิจารณาไดด้งัรูปที. 5  

 

fuel & air         
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(1) (2) 
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flue gas (3) steam 
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          รูปที# 4 ความคลาดเคลื.อนของผลคาํนวณ                     รูปที# 5 อุณหภูมิก๊าซเผาไหมแ้ละนํ" า  
 

สาํหรับการทดสอบระบบอุ่นนํ" าป้อนดวัยตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์ (CV3) ผลการวดัค่ารังสี
อาทิตยเ์ฉลี.ยที.  601 W/m2 ดงัรูปที. 6 และหมอ้ไอนํ" ามีอตัราภาระการทาํงานแต่ละชั.วโมงค่อนขา้งสมํ.าเสมอ จากการ
ประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ พบว่าประสิทธิภาพเฉลี.ยจากการตรวจวดั 91.2% และ
ประสิทธิภาพจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เท่ากบั 93.3% มีความคลาดเคลื.อนของการคาํนวณเท่ากบั 2.32% 
สาํหรับสมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อเชื"อเพลิงของระบบ พบวา่ผลจากการตรวจวดัเท่ากบั 21.7 kg และผลจากการ
คาํนวณเท่ากบั 21.9 kg หรือมีความคลาดเคลื.อนของการคาํนวณเท่ากบั 1.05%  จากผลตรวจวดัและการคาํนวณ
สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพของระบบลดลงสัมพนัธ์กับอุณหภูมินํ" าที.ออกจากตวัเก็บรังสีอาทิตยที์.สูงขึ"น และเมื.อ
พิจารณาสมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อเชื"อเพลิง พบวา่สมรรถนะสูงขึ"นสัมพนัธ์กบัอุณหภูมินํ" าที.ออกจากตวัเก็บรังสี
อาทิตยสู์งขึ"นเช่นกนั ดงัรูปที. 7    

 

 

 

 

 

รูปที� 6 ปริมาณรังสีอาทิตยจ์ากการตรวจวดั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 7 ประสิทธิภาพ/สมรรถนะระบบ 
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การทดสอบด้วยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื.อประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ โดย
กาํหนดหมอ้ไอนํ" าขนาด 500 kg/h ผลิตไอนํ" าที.อตัราการทาํงาน (load factor) 50% พร้อมชุดอีโคโนไมเซอร์ที.
ออกแบบค่าประสิทธิผลการถ่ายโอนความร้อน (effectiveness) 66% และมีการอุ่นนํ" าดว้ยตวัเก็บรังสีอาทิตยที์.มี
พื"นที.ตั"งแต่ 27.0 – 48.6 m2 พบวา่เมื.อเพิ.มขนาดพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยค์วามร้อนสูญเสียก๊าซเผาไหมจ้ากชุดอีโคโน
ไมเซอร์สูงขึ"น เป็นผลใหป้ระสิทธิภาพทางความร้อนลดลง เนื.องจากความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมินํ" าป้อนกบัก๊าซ
เผาไหมด้า้นเขา้ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราการถ่ายโอนความร้อนของอีโคโนไมเซอร์ลดลง โดยเฉลี.ยประสิทธิภาพลดลง     
0.14 % ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ. งตารางเมตร แต่เมื.อพิจารณาสมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อปริมาณเชื"อเพลิงที.
ป้อนพบว่า ระบบมีสมรรถนะการผลิตไอนํ" าสูงขึ"นเฉลี.ย 0.12 % ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ. งตารางเมตร 
เนื.องจากไม่ได้นาํพลงังานสูญเสียของตวัเก็บรังสีอาทิตยม์าพิจารณาและพลงังานใชป้ระโยชน์จากรังสีอาทิตย์
มากกวา่พลงังานสูญเสียจากชุดอีโคโนไมเซอร์ พิจารณาดงัรูปที. 8 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 8 ประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไอนํ- าต่อเชื-อเพลิงเมืNอมีการเพิNมขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตย ์

 

พิจารณาการออกแบบขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์ของระบบ โดยกาํหนดความตอ้งการ
สมรรถนะในการผลิตไอนํ" าของระบบเท่ากบั 22 kg ต่อเชื"อเพลิงแก๊สแอลพีจี 1 kg โดยพิจารณาปรับลดขนาด      
ชุดอีโคโนไมเซอร์จากขนาดมาตรฐาน (อุณหภูมินํ" าปกติ) พบวา่ สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกบัสมรรถนะการ
ผลิตไอนํ" าที.ตอ้งการได ้จากการคาํนวณเมื.อกาํหนดให้แต่ละระบบมีขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตยเ์พิ.มขึ"น 3 m2 จาก      
28 m2 ถึง 49 m2(ตั"งแต่ระบบที. 1 – 8) พบวา่ระบบที. 5 ขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตย ์40 m2 สามารถลดขนาดพื"นที.ถ่าย
โอนความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์ลดได ้50% จากขนาดมาตรฐาน เท่ากบั 3.4 m2 โดยมีค่า effectiveness  45% 
พิจารณาไดด้งัรูปที. 9 และเป็นช่วงที.ชุดตวัเก็บรังสีอาทิตยส์ามารถผลิตนํ" าป้อนเขา้ชุดอีโคโนไมเซอร์ที.อุณหภูมิ     
80 °C  อุณหภูมินํ" าออกจากชุดอีโคโนไมเซอร์คงที.ประมาณ 102 °C และอุณหภูมิก๊าซเผาไหมเ้ท่ากบั 152 °C โดย
อุณหภูมิก๊าซเผาไหมส้ามารถเพิ.มขึ"นตามขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตย ์เฉลี.ย 1.3 °C ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ. ง
ตารางเมตร พิจารณาไดด้งัรูปที. 10 
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รูปที# 9 ขนาดตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัอีโคโนไมเซอร์ 

 
รูปที# 10 อุณหภูมินํ- าและก๊าซเผาไหมชุ้ดอีโคโนไมเซอร์ 

 

 ในการศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ไดก้าํหนดสมรรถนะการผลิตไอนํ" าต่อเชื"อเพลิงที.ตอ้งการโดย
พิจารณาที.อุณหภูมินํ" าก่อนเขา้หมอ้ไอนํ" าเท่ากบั 85 °C หมอ้ไอนํ" าขนาด 1000 kg/h เชื"อเพลิงแก๊สแอลพีจี ทาํงาน 24 
h/day  เพื.อเปรียบเทียบระบบอุ่นนํ" าป้อนแบบผสมผสานชุดอีโคโนไมเซอร์กบัตวัเก็บรังสีอาทิตย ์2 รูปแบบคือ 1) 
ระบบที.ใชชุ้ดอีโคโนไมเซอร์แบบมาตรฐาน (อุณหภูมินํ" าปกติ)  2) ระบบที.ใชชุ้ดอีโคโนไมเซอร์แบบลดขนาดพื"นที.
ถ่ายโอนความร้อน โดยไดพิ้จารณาในกรณีที.ออกแบบขนาดของระบบที.สภาวะอตัราการทาํงานของ        หมอ้ไอ
นํ" า (load factor) 20% 50% และ 80%     

 เมื.อคาํนวณค่าใชจ่้ายรายปีที.อตัราการทาํงานของหมอ้ไอนํ" า   พบว่า กรณีออกแบบระบบที.สภาวะอตัรา
การทาํงานหมอ้ไอนํ" า 20% ระบบที 2 มีค่าใชจ่้ายตํ.ากวา่ระบบที. 1 ที.สภาวะอตัราการทาํงานหมอ้ไอนํ" าตั"งแต่ 20% 
ลงไป ระยะเวลาคืนทุนระบบที. 1 เท่ากบั 2.97 ปี และระบบที. 2 เท่ากบั 2.77 ปี สาํหรับกรณีออกแบบระบบที.สภาวะ
อตัราการทาํงานหมอ้ไอนํ" า 50% ระบบที 2 มีค่าใชจ่้ายตํ.ากวา่ระบบที. 1 ที.สภาวะอตัราการทาํงานหมอ้ไอนํ" าตั"งแต่ 
40% ลงไป ระยะเวลาคืนทุนระบบที. 1 เท่ากบั 2.96 ปี และระบบที. 2 เท่ากบั 2.85 ปี สาํหรับกรณีออกแบบระบบที.
สภาวะอตัราการทาํงานหมอ้ไอนํ" า 80% ระบบที 2 มีค่าใชจ่้ายตํ.ากวา่ระบบที. 1 ที.สภาวะอตัราการทาํงานหมอ้ไอนํ" า
ตั"งแต่ 60% ลงไป ระยะเวลาคืนทุนระบบที. 1 เท่ากบั 3.02  ปี และระบบที. 2 เท่ากบั 2.93  ปี พิจารณาค่าใชจ่้ายรายปี
ไดด้งัรูปที. 11 
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รูปที� 11 ผลประหยดัค่าใชจ่้ายรายปีของระบบทีN 2 เปรียบเทียบระบบทีN 1  

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาเพื.อประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบหมอ้ไอนํ" า สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพทาง

ความร้อนลดลงเท่ากบั 0.14 % ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ. งตารางเมตร เป็นผลมาจากความแตกต่างระหวา่ง
อุณหภูมินํ" าป้อนกบัก๊าซเผาไหมด้า้นเขา้ของชุดอีโคโนไมเซอร์ที.ลดลง ส่งผลใหอ้ตัราการถ่ายโอนความร้อนของชุด
อีโคโนไมเซอร์ลดลง และยงัส่งผลให้อุณหภูมิก๊าซเผาไหมอ้อกจากชุดอีโคโนไมเซอร์สูงขึ"น โดยเฉลี.ย 1.3 °C ต่อ
พื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ. งตารางเมตร และเมื.อพิจารณาสมรรถนะการผลิตไอนํ" าของหมอ้ไอนํ" าเปรียบเทียบ
ปริมาณเชื"อเพลิงที.ป้อน พบวา่สูงขึ"นเฉลี.ยเท่ากบั 0.12 % ต่อพื"นที.ตวัเก็บรังสีอาทิตยห์นึ.งตารางเมตร   

การประเมินศกัยภาพดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดพิ้จารณาระบบอุ่นนํ" าฯ เปรียบเทียบระหว่างการออกแบบลด
ขนาดชุดอีโคโนไมเซอร์ใหมี้ขนาดพื"นที.ถ่ายโอนความร้อนลดจากขนาดมาตรฐาน (อุณหภูมินํ" าปกติ) มากกวา่ 50% 
กบัชุดอีโคโนไมเซอร์ในขนาดมาตรฐาน จากการประเมินค่าใชจ่้ายรายปี และระยะเวลาคืนทุนเปรียบเทียบ 2 ระบบ 
พบวา่ระบบอุ่นนํ" าฯ ที.ปรับลดขนาดพื"นที.ถ่ายโอนความร้อนลงจากขนาดมาตรฐาน มากกวา่ 50% มีค่าใชจ่้ายที.ต ํ.า
กวา่และมีระยะเวลาคืนทุนเร็วกวา่ โดยมีเงื.อนไขที.ตอ้งออกแบบระบบที.สภาวะการทาํงานของหมอ้ไอนํ" า  (load 
factor) มากกวา่สภาวะการทาํงานจริงไม่นอ้ยกวา่ 20% แต่ทั"งนี" ก็ขึ"นอยูก่บัการกาํหนดราคาขาย การแข่งขนัทาง
ธุรกิจของตวัเก็บรังสีอาทิตยก์บัชุดอีโคโนไมเซอร์เป็นสาํคญั  
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อทิธิพลของอตัราการไหลเข้าและขนาดช่องทางออกด้านล่างต่อประสิทธิภาพการแยกของ 

ไฮโดรไซโคลนขนาด 125 มิลลเิมตร 

EFFECT OF FEED FLOW RATE AND UNDERFLOW SIZE ON SEPARATION 

EFFICIENCY OF 125 MILLIMETER HYDROCYCLONE 

 
นพรัตน์ อรสิน1     ผศ. ดร.ธนิต สวสัดิ� เสวี2   และ ดร.ประธาน วงศศ์ริเวช 3 

 
 

บทคดัย่อ 
  

  ไฮโดรไซโคลนเป็นอุปกรณ์ที%ใชแ้ยกของแขง็ออกจากของเหลวที%มีความหนาแน่นต่างกนั ในงานวจิยันี. เป็น
การศึกษาการแยกดินและชานออ้ยออกจากนํ.าออ้ยโดยใชไ้ฮโดรไซโคลนขนาด 125 มิลลิเมตรในการทดลอง ตวัแปรสาํคญั
ที%ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแยก ขนาดตดั อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยที%ทาํการศึกษาคือ 
อตัราการไหลเขา้ และขนาดช่องทางออกดา้นล่างของไฮโดรไซโคลน จากผลการทดลองพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่า
เพิ%มมากขึ.นจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการแยก อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยมีค่าเพิ%มมาก
ขึ.นยกเวน้ขนาดตดัที%มีค่าลดลง อยา่งไรก็ตามเมื%อขนาดช่องทางออกดา้นล่างมีขนาดใหญ่ขึ.นจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
แยกมีค่าเพิ%มมากขึ.นยกเวน้ขนาดตดั อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยที%มีค่าลดลง   

 
คาํสาํคญั : อตัราการไหลเขา้, ขนาดช่องทางออกดา้นล่าง, ประสิทธิภาพการแยก, ไฮโดรไซโคลน 

 

Abstract 
 

 Hydrocyclone is a device for separating solid and liquid that has different densities. The 125 mm hydrocyclone 
for separating soil and bagasse from sugarcane juice was studied in this research. The important studied parameters that 
affected on the separation efficiency, cut size, soil concentration ratio and bagasse concentration ratio were feed flow rate 
and underflow diameter of hydrocyclone. From the experimental result, it was found that when the feed flow rate 
increased, the separation efficiency, soil concentration ratio and bagasse ration increased whereas the cut size decreased. 
However, when the underflow diameter increased, it affected to increase the separation efficiency while the cut size, soil 
concentration ratio and bagasse concentration ratio decreased. 

 
KEY WORLD: FEED FLOW RATE, UNDERFLOW SIZE, SEPARATION EFFICIENCY, HYDROCYCLONE 
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1. บทนํา 
  ไฮโดรไซโคลนเป็นอุปกรณ์ที%ใชใ้นการแยกของผสมในอุตสาหกรรม การทาํงานของไฮโดรไซโคลนจะ

ใชก้ลไกแยกสารโดยอาศยัหลกัการเคลื%อนที%แบบหมุนของของไหลทาํให้เกิดแรงเหวี%ยงหนีศูนย ์   Frachon and 
Cilliers (1999) ไดศึ้กษาสมการที%ใชส้ร้างกราฟประสิทธิภาพของไฮโดรไซโคลน โดยไดท้าํการทดลองใชไ้ฮโดร
ไซโคลนขนาด 10  มิลลิเมตร พบวา่สมการที%สร้างไดน้ั.นสามารถใชท้าํนายผลของการทดลองไดเ้ป็นอยา่งดี และ
จากการทดลองที%อตัราการไหลเขา้ (Feed flow rate, Q

F
) ต่างๆ พบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มขึ.นจะส่งผลให้

ขนาดตดัมีค่าลดลง นอกจากนี.ยงัส่งผลใหน้ํ. าหนกัของของแขง็ที%ออกทางช่องทางออกดา้นล่างมีปริมาณเพิ%มขึ.นดว้ย  
Castilho and Medronho (2000) ไดท้าํการทดลองเพื%อศึกษาประสิทธิภาพการแยก (Separation efficiency, Eff) ของ
ไฮโดรไซโคลนที%สร้างตามสัดส่วนของ Bradley (1965) และ Reitema (1961)  โดยใชไ้ฮโดรไซโคลนขนาดต่างๆ
ตั.งแต่ 10 ถึง 70 มิลลิเมตร และนาํผลการทดลองไปทาํการสร้างกราฟระหวา่งอตัราการไหลเขา้และ ขนาดตดั (Cut 
size, d

50
)  จากผลการศึกษาพบวา่ไฮโดรไซโคลนที%สร้างตามสัดส่วนทั.งสองแบบนั.นจะมีขนาดตดัเล็กลงเมื%ออตัรา

การไหลเขา้เพิ%มขึ.น และมีขนาดตดัใหญ่ขึ.นเมื%อขนาดของไฮโดรไซโคลนใหญ่ขึ.นเช่นกนั  นอกจากนี. ยงัพบว่า
ไฮโดรไซโคลนที%สร้างตามสดัส่วนของ Bradley (1965) จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่สัดส่วนของ Reitema (1961) อีก
ดว้ย  Narasimha et al. (2005) ไดศึ้กษาตวัแปรที%ส่งผลต่อขนาดตดัของไฮโดรไซโคลนโดยศึกษาตวัแปรที%สาํคญัคือ 
อตัราการไหลเขา้ และขนาดช่องทางออกดา้นล่าง (Underflow size, D

u
) โดยใชว้ธีิจาํลองโดย CFD (Computational 

fluid dynamics) ร่วมกบัการทดลอง โดยใชไ้ฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 101 มิลลิเมตร และขนาด
ช่องทางออกดา้นล่าง 10 และ 20 มิลลิเมตร  ตามลาํดบั  ซึ% งค่าของขนาดตดัและประสิทธิภาพภาพโดยใชว้ิธี CFD 
และการทดลองใหผ้ลไปในแนวทางเดียวกนัคือ ที%อตัราการไหลเขา้เท่ากนัเมื%อขนาดช่องทางออกดา้นล่างมีขนาด
ใหญ่ขึ.นโดยเพิ%มจาก 10 เป็น 20 มิลลิเมตรจะส่งผลใหข้นาดตดัเลก็ลง นอกจากนี.ยงัพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่า
เพิ%มขึ.นประสิทธิภาพการแยกจะเพิ%มขึ.น แต่ขนาดตดัจะมีค่าลดลง Li-yang et al. (2006) ไดศึ้กษาตวัแปรที%ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลน ตวัแปรที%ทาํการศึกษาคือ อตัราการไหลเขา้ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ช่องทางออกดา้นล่าง ซึ%งพบวา่สาํหรับอนุภาคขนาดเลก็ที%ทาํการทดลอง (ขนาดเล็กกวา่ 180 ไมโครเมตร)  การเพิ%ม
อตัราการไหลเขา้จะทาํใหป้ระสิทธิภาพการแยกมีค่าแตกต่างกนัมาก โดยพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้เพิ%มขึ.นจะทาํ
ให้ประสิทธิภาพการแยกเพิ%มขึ.น ในขณะที%อนุภาคขนาดใหญ่ (ขนาดอยูร่ะหวา่ง 250-420 ไมโครเมตร) การเพิ%ม
อตัราการไหลเขา้จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพเพิ%มขึ.นเลก็นอ้ยเท่านั.น  นอกจากนี.ขนาดช่องทางออกดา้นล่างที%ใหญ่ขึ.น
จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการแยกเพิ%มมากขึ.นอีกดว้ย 

ในงานวิจัยนี. ได้ทําการศึกษาและทดลองโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 125 มิลลิเมตร  โดยตวัแปรที%
ทาํการศึกษาคือ อตัราการไหลเขา้ไฮโดรไซโคลน และ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางทางออกด้านล่างของไฮโดร
ไซโคลน และจากการทดลองจะนาํผลไปใชใ้นการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพการแยก ขนาดตดั อตัราส่วนความ
เขม้ขน้ดิน  (Soil concentration ratio, C

S
)  และ อตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ย (Bagasse concentration ratio, C

B
) 
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2. อุปกรณ์และวธีิดาํเนินงานวจิยั 

2.1 อุปกรณ์ทีIใช้ในงานวจิยั 

ในงานวจิยันี. ใชไ้ฮโดรไซโคลนขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 125 มิลลิเมตรในการทดลอง ทาํการทดลองโดยใช้
นํ. าออ้ยที%มีดินและชานออ้ยเป็นส่วนผสม โดยร้อยละของดินและชานออ้ยที%ใชใ้นการทดลองอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อย
ละ 1-2 และ 0.08-0.15 โดยนํ. าหนกัแหง้ ตามลาํดบั ซึ%งขนาดสดัส่วนต่างๆของไฮโดรไซโคลนไดแ้สดงไวใ้นตาราง
ที% 1  และรูปที% 1  สาํหรับรูปชุดไฮโดรไซโคลนที%ใชท้าํการทดลองแสดงดงัรูปที% 2 

ตารางทีI 1 ขนาดสดัส่วนต่างๆของไฮโดรไซโคลนที%ใชใ้นการทดลอง 
D
i
 (mm) D

o
 (mm) D

u
 (mm) l (mm) L (mm) 

17.5 23.75 11.25 100 1000 
 

เมื,อ   D
i
   คือ ขนาดช่องทางเขา้ไฮโดรไซโคลน  

D
o
  คือ ขนาดช่องทางออกดา้นบนไฮโดรไซโคลน 

D
u
    คือ ขนาดช่องทางออกดา้นล่างไฮโดรไซโคลน 

l       คือ ขนาดความยาวของท่อทางออกดา้นบนไฮโดรไซโคลน 

L     คือ ความยาวทั2งหมดของไฮโดรไซโคลน 

                                                           

รูปทีI 1 สดัส่วนต่างๆของไฮโดรไซโคลน                                 รูปทีI 2 ไฮโดรไซโคลนที%ใชใ้นการทดลอง 

2.2 แผนภาพการทดลอง 

นํ. าออ้ยที%ผสมดินและชานออ้ยจะถูกเตรียมไวใ้นถงัป้อน (Feed tank)  ทาํการเปิดสวิทช์ใบกวนในถงัป้อน
เพื%อใหดิ้นและชานออ้ยแขวนลอยอยา่งสมํ%าเสมอในถงั ทาํการเปิดสวิทช์ปั. มนํ. า ปัwมจะดูดนํ. าออ้ยผสมดินและชาน
ออ้ยที%อยูใ่นถงัป้อนโดยมีอินเวอร์เตอร์เป็นตวัควบคุมกระแสไฟฟ้าที%จ่ายให้กบัมอเตอร์ของปั. มนํ. าเพื%อปรับอตัรา
การไหล นํ. าออ้ยที%มีดินและชานออ้ยผสมอยู ่จะไหลไปตามท่อทางผา่นเครื%องวดัอตัราการไหลและเกจวดัความดนั
และเขา้สู่ไฮโดรไซโคลนที%ทางเขา้ในแนวสมัผสักบัผนงัของไฮโดรไซโคลน นํ. าออ้ยที%ผสมดินและชานออ้ยที%ผ่าน

    หนา้ 176



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 

การหมุนวนภายในไฮโดรไซโคลนดว้ยความเร็วสูงจะเกิดแรงเหวี%ยงหนีศูนย ์และเกิดการแยกและออกสู่ทางออก 2 
ทาง คือ 1. ท่อทางออกดา้นบน ซึ%งนํ. าออ้ยที%มีดินและชานออ้ยปนอยูใ่นส่วนนี.จะไหลลงสู่ถงัพกัดา้นบน (Overflow 
tank)  2. ท่อทางออกดา้นล่าง ซึ% งนํ. าออ้ยมีดินและชานออ้ยปนอยูใ่นส่วนนี. จะไหลลงสู่ถงัพกัดา้นล่าง (Underflow 
tank)   ดงัแสดงในรูปที% 3 

                             

รูปทีI 3 แผนภาพแสดงชุดทดลองไฮโดรไซโคลน 

2.3 การทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลอง  

ทาํการทดลองที%อตัราการไหล 9, 10 และ 11  ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง โดยในแต่ละอตัราการไหลที%ทาํการ
ทดลองนั.นไดมี้การปรับขนาดช่องทางออกดา้นล่างโดยใชข้นาดช่องทางออกดา้นล่างคือ 11.25, 8.75 และ 6.25 
มิลลิเมตร ตามลาํดบั สาํหรับการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการแยก จะทาํการเก็บตวัอยา่งนํ. าออ้ยที%ยงัไม่ผ่านการแยก
จากถงัป้อน ตวัอยา่งนํ. าออ้ยที%ผา่นการแยกแลว้จากถงัพกัดา้นบน และถงัพกัดา้นล่าง มาวเิคราะห์หานํ. าหนกัดินและ
นํ. าหนกัชานออ้ยที%แยกได ้ ซึ% งนํ. าหนกัดินและชานออ้ยที%แยกไดจ้ะนาํไปสู่การคาํนวณประสิทธิภาพการแยก ซึ% ง
ประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลนหาไดจ้ากสมการที% 1  

         

100×
+

= 






oouu

uu

CQCQ

CQ
Efficiency          ………. (1) 

เมื%อ Q
u  คือ อตัราการไหลที%ช่องทางออกดา้นล่าง (m3/hr) 

Q
o
  คือ อตัราการไหลที%ช่องทางออกดา้นบน (m3/hr) 

C
u
  คือ ความเขม้ขน้ของดินและชานออ้ยที%ทางออกดา้นล่าง (%w/v) 

C
o
  คือ ความเขม้ขน้ของดินและชานออ้ยที%ทางออกดา้นบน (%w/v) 
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นอกจากการเก็บตวัอย่างเพื%อไปวิเคราะห์หานํ. าหนักของดินและชานออ้ยที%แยกไดแ้ลว้ ยงัไดมี้การเก็บ
ตวัอยา่งจากถงัป้อน ตวัอยา่งนํ. าออ้ยที%ผ่านการแยกแลว้จากถงัพกัดา้นบนและถงัพกัดา้นล่าง มาวิเคราะห์หาการ
กระจายตวัของอนุภาคอีกดว้ยโดยใชเ้ครื%องวดัอนุภาค Mastersizer (2000) 

 

3. ผลการวจิยัและการวเิคราะห์ผลการทดลอง 

3.1 ผลของอตัราการไหลเข้าทีIมต่ีอประสิทธิภาพการแยก 

เมื%อทาํการทดลองที%อตัราการไหลเขา้ 9, 10 และ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง และขนาดช่องทางออก
ดา้นล่าง 11.25, 8.75 และ 6.25 มิลลิเมตรตามลาํดบั ทาํการสร้างกราฟระหวา่งอตัราการไหลเขา้ต่อประสิทธิภาพ
การแยกจะไดด้งัรูปที% 4 

     

 

รูปทีI 4 อตัราการไหลเขา้ต่อประสิทธิภาพการแยก   

จากรูปที%  4  จะพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มมากขึ.น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยกมีค่าเพิ%มมาก
ขึ.น ซึ%งการที%ประสิทธิภาพการแยกมีค่าเพิ%มขึ.นเกิดจากการที%แรงเหวี%ยงหนีศูนย ์(Centrifugal force) มีค่าเพิ%มขึ.น เมื%อ
อตัราการไหลเขา้เพิ%มขึ.น ดว้ยเหตุนี. จึงทาํใหเ้กิดการแยกดีขึ.นนั%นเอง และเมื%อขนาดช่องทางออกดา้นล่างเพิ%มมากขึ.น
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยกเพิ%มมากขึ.นเช่นกัน ซึ% งการเพิ%มขนาดช่องทางออกด้านล่างจะทาํให้อนุภาค
ของแขง็สามารถไหลออกทางดา้นล่างไดป้ริมาณมากขึ.น โดยประสิทธิภาพการแยกมีค่าสูงสุดที%อตัราการไหลเขา้ 
11 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั%วโมง  และขนาดช่องทางออกดา้นล่าง  11.25  มิลลิเมตร   โดยมีประสิทธิภาพการแยกเท่ากบั
ร้อยละ 24 
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3.2 ผลของอตัราการไหลเข้าทีIมต่ีอขนาดตดั 

เมื%อทาํการทดลองที%อตัราการไหลเขา้ 9, 10 และ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง และขนาดช่องทางออก
ดา้นล่าง 11.25, 8.75 และ 6.25 มิลลิเมตรตามลาํดบั ทาํการสร้างกราฟระหวา่งอตัราการไหลเขา้ต่อขนาดตดัจะได้
ดงัรูปที, 5 

 

รูปทีI 5 อตัราการไหลเขา้ต่อขนาดตดั 

จากรูปที%   5  จะพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มมากขึ.นจะส่งผลให้ขนาดตดัมีค่าลดลง  ซึ% งการที%ขนาด
ตดัมีค่าลดลงเนื%องมาจากเมื%ออตัราการไหลเขา้เพิ%มขึ.นจะทาํให้เกิดแรงเหวี%ยงหนีศูนยเ์พิ%มขึ.นทาํให้อนุภาคเกิดการ
แยกไดดี้ขึ.น และเมื%อเพิ%มขนาดช่องทางออกดา้นล่างจะส่งผลให้ขนาดตดัมีค่าลดลงดว้ยเช่นกนัเนื%องจากอนุภาค
สามารถเคลื%อนที%ออกทางช่องทางออกด้านล่างได้มากขึ.น โดยขนาดตดัมีค่าน้อยที%สุดที%อตัราการไหลเขา้ 11 
ลูกบาศกเ์มตรต่อชั%วโมง และขนาดช่องทางออกดา้นล่าง 11.25 มิลลิเมตรโดยมีขนาดตดัเท่ากบั 564 ไมโครเมตร 

3.3 ผลของอตัราการไหลเข้าทีIมต่ีออตัราส่วนความเข้มข้นดนิ 

เมื%อทาํการทดลองที%อตัราการไหลเขา้ 9, 10 และ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง และขนาดช่องทางออก
ดา้นล่าง 11.25, 8.75 และ 6.25 มิลลิเมตรตามลาํดบั ทาํการสร้างกราฟระหวา่งอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราส่วนความ
เขม้ขน้ดินจะไดด้งัรูปที% 6 

 

 

                                                  รูปทีI 6 อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน  
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จากรูปที%   6  จะพบว่าเมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มมากขึ.น จะส่งผลให้อตัราส่วนความเขม้ขน้ดินมีค่า
เพิ%มขึ.น สาเหตุเนื%องมาจากการที%อตัราการไหลเขา้เพิ%มมากขึ.นจะส่งผลใหก้ารเกิดแยกเพิ%มขึ.น และส่งผลให้ปริมาณ
ดินที%ออกทางดา้นช่องทางออกดา้นล่างมีปริมาณมากขึ.น จึงทาํให้อตัราส่วนความเขม้ขน้ดินมีค่าเพิ%มขึ.น  แต่เมื%อ
ขนาดช่องทางออกดา้นล่างมีค่าเพิ%มขึ.น จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนความเขม้ขน้ดินมีค่าลดลงเนื%องจากเมื%อขนาดช่องทาง
ออกดา้นล่างใหญ่ขึ.นจะทาํให้ดินและนํ. าออ้ย ไหลออกทางดา้นล่างมากขึ.นดว้ย จึงทาํให้ความเขม้ขน้ของดินลด
น้องลง โดยอตัราส่วนความเขม้ข้นดินมีค่าสูงสุดที%อตัราการไหลเขา้ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง และขนาด
ช่องทางออกดา้นล่าง 6.25  มิลลิเมตรโดยมีอตัราส่วนความเขม้ขน้ดินเท่ากบั 5.045 

3.4 ผลของอตัราการไหลเข้าทีIมต่ีออตัราส่วนความเข้มข้นชานอ้อย 

เมื%อทาํการทดลองที%อตัราการไหลเขา้ 9, 10 และ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง และขนาดช่องทางออก
ดา้นล่าง 11.25, 8.75 และ 6.25 มิลลิเมตรตามลาํดบั ทาํการสร้างกราฟระหวา่งอตัราการไหลเขา้ต่ออตัราส่วนความ
เขม้ขน้ชานออ้ย จะไดด้งัรูปที% 7 

  

รูปทีI 7 อตัราการไหลเขา้ต่ออตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ย 

จากรูปที%   7    จะพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มมากขึ.นจะส่งผลให้อตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยมี
ค่าเพิ%มขึ.น สาเหตุเนื%องมากจากการที%อตัราการไหลเขา้เพิ%มมากขึ.นจะส่งผลให้การเกิดแยกเพิ%มขึ.น และส่งผลให้
ปริมาณชานออ้ยที%ออกทางดา้นช่องทางออกดา้นล่างมีปริมาณมากขึ.น จึงทาํใหอ้ตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยมีค่า
เพิ%มขึ.น แต่เมื%อขนาดช่องทางออกดา้นล่างใหญ่ขึ.นจะส่งผลให้อตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยมีค่าลดลง สาเหตุ
เพราะวา่เมื%อขนาดช่องทางออกดา้นล่างใหญ่ขึ.นจะให้นํ. าออ้ย และชานออ้ยออกทางดา้นล่างมากขึ.นดว้ยจึงทาํให้
อตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยลดน้อยลง  โดยอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยมีค่าสูงสุดที%อตัราการไหล 11  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั%วโมง  และขนาดช่องทางออกดา้นล่าง 6.25 มิลลิเมตรโดยมีอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ย
เท่ากบั 58.6 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัซึ% งเป็นการทดลองโดยใชไ้ฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 125 มิลลิเมตร ในการ

แยกดินและชานออ้ยออกจากนํ. าออ้ย ตวัแปรที%ไดศึ้กษาไดแ้ก่ อตัราการไหลเขา้ และ ขนาดช่องทางออกดา้นล่าง
ของไฮโดรไซโคลน ซึงตวัแปรทั.งสองส่งผลต่อประสิทธิภาพการแยก ขนาดตดั อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และ
อตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ย โดยพบวา่เมื%ออตัราการไหลเขา้มีค่าเพิ%มมากขึ.นจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพการแยก 
อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ย มีค่าเพิ%มมากขึ.นยกเวน้ขนาดตดัที%มีค่าลดลง แต่เมื%อ
ขนาดช่องทางออกด้านล่างมีขนาดใหญ่ขึ.นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยกมีค่าเพิ%มมากขึ.น ยกเวน้ขนาดตดั 
อตัราส่วนความเขม้ขน้ดิน และอตัราส่วนความเขม้ขน้ชานออ้ยที%มีค่าลดลง  และจากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่ที%
อตัราการไหลที% 11 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั%วโมงจะใหค้่าประสิทธิภาพสูงสุด (สาํหรับขนาดช่องทางออกดา้นล่าง 11.25 
มิลลิเมตร) และให้อตัราส่วนความเขม้ขน้ดินและชานออ้ยสูงที%สุด (สําหรับขนาดช่องทางออกดา้นล่าง 6.25 
มิลลิเมตร) ซึ%งในการปฏิบติังานจริงในโรงงานซึ%งมีปริมาณดินและชานออ้ยปนอยูใ่นนํ. าออ้ยเป็นมาก การใชข้นาด
ช่องทางออกดา้นล่าง 6.25 มิลลิเมตรนั.นอาจทาํใหช้านออ้ยและดินที%มีขนาดใหญ่ไม่สามารถออกทางช่องทางออก
ดา้นล่างไดส้ะดวก ซึ% งอาจจะทาํให้เกิดการอุดตนัภายในไฮโดรไซโคลนได ้ฉะนั.นจึงควรใชข้นาดช่องทางออก
ดา้นล่าง 11.25 มิลลิเมตรเพื%อใหก้ารไหลเป็นไปอยา่งสะดวก และป้องกนัการอุดตนั  

 
5. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ที%เอื.อเฟื. อเครื%องวดัขนาดอนุภาคในงานวิจยัครั. งนี.  
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การส่งผ่านความผนัผวนระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 

VOLATILITY TRANSMISSION BETWEEN ASEAN 6 STOCK MARKETS 
 

จิระวฒิุ ตั�งต่อกิจ 1 

 
 

บทคดัย่อ 

 
งานคน้ควา้อิสระชิ�นนี� จดัทาํขึ�นเพื อศึกษาถึงกลไกการถ่ายเทความผนัผวนระหวา่งตลาดหลกัทรัพยข์อง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน6 และสองประเทศนอกภูมิภาคคือญี ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ตั�งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2003 
ถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2013 ซึ งช่วงเวลาดงักล่าวครอบคลุมวกิฤตการณ์ใหญ่ทางการเงินสองครั� งคือวิกฤตการณ์ทาง
การเงินในเอเชียกบัวกิฤติการณ์ทางการเงินของ Subprime การศึกษาไดอ้า้งอิงแบบจาํลองของ Baba-Engle-Kraft-
Kroner (BEKK)  ที ไดรั้บการพฒันาในปีค.ศ. 1995 แบบจาํลองดงักล่าวมีขอ้ไดเ้ปรียบคือสามารถตรวจสอบ
รูปแบบสมการอัตราผลตอบแทนที คาดหวงัและสมการความแปรปรวนแบบมีเงื อนไขของระบบสมการที 
ประกอบดว้ยสมการยอ่ยๆหลายสมการพร้อมกนัได ้ทั�งยงัการันตีความเป็น Positive Definiteของเม็ทริกซ์เงื อนไข
ที จาํเป็นต่อการหาค่าพารามิเตอร์ที ดีที สุดภายใตว้ธีิแบบ Maximum Likelihood 

ผลการศึกษาไดใ้ห้หลกัฐานแสดงให้เห็นถึงกลไกการส่งผ่านความผนัผวนของเหตุการณ์ที ไม่คาดฝัน 
จากตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศหนึ งไปตลาดหลกัทรัพยใ์นอีกประเทศหนึ ง การส่งผ่านความผนัผวนนั�นสามารถ
เกิดขึ�นไดใ้นสองลกัษณะคือส่งผา่นโดยตรงไปยงัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส่ง ผ่านโดยออ้มไป
ยงัความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
คาํสําคญั : ความแปรปรวน,BEKK,ตลาดหลกัทรัพย,์ อาเซียน6 

 

Abstract 

 
 This paper aims to investigate volatility transmission among ASEAN 6 countries’ stock markets and 
also 2 outer markets, namely Japan’s Nikkei and United States’ NASDAQ. Data used in this study are daily 
closing prices beginning from January 3rd, 2003 until January 29th, 2013. Such period, we can witness the 
influence of subprime crisis which took place between 2007 to 2010. Multivariate GARCH model with a version 
of BEKK was implemented. This model possesses a handful of advantages especially, ability to diagnose several 
equations of expected return and conditional variance simultaneously.  The evidence of volatility transmission 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวทิยาศาสตร์ 
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has been clearly detected which implies that stock markets of ASEAN 6 have linkages among one another. 
Shocks in one country have bilateral influences on both domestic stock market and international stock markets.  
 

KEYWORDS :VOLATILITY, BEKK, STOCK MARKET, ASEAN 6 
 
1. บทนํา 

นับเวลาจากขณะนี� ไปอีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะเขา้
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมร่วมกนั โอกาสในการลงทุนจะ
เปิดกวา้งมากยิ งขึ�น ทาํให้เม็ดเงินสามารถไหลเวียนไดอ้ยา่งเสรี จึงไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยวา่ตลาดในภูมิภาคนี� จะยิ ง
ทวีความสัมพนัธ์ให้ใกลชิ้ดกันยิ งขึ�น ดังนั�นการศึกษาทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์และอิทธิพล
ระหวา่งตลาดจึงมีความสาํคญั 

เป็นที เชื อกนัวา่การถ่ายเทของความผนัผวนระหวา่งตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศหลกั6 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนนั�นนอกจากอิทธิพลของเหตุการณ์ที ไม่คาดฝันในตลาดภูมิภาคนี� เองแลว้ ยงัมีปัจจยัอื นจากตลาดหลกัทรัพย์
นอกภูมิภาคดว้ย โดยผูเ้ชี ยวชาญต่างไดถ้กเถียงกนัถึงความสาํคญัของการถ่ายเทความผนัผวนระหวา่งประเทศที อยู่
ใกลเ้คียงกนั ที มีสาเหตุมาจากวฒันธรรมประเพณี, การดาํรงชีวติ, และความสมัพนัธ์ที ใกลชิ้ดกนัของทั�งการคา้ การ
ลงทุน ตลอดจนการเมืองการปกครอง ดงันั�นนอกจากการศึกษาปัจจยัภายในประเทศที มีอิทธิพลต่อความผนัผวน
ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมถึงปัจจยัจากประเทศเพื อนบา้นดว้ย 
 
2. งานวจิยัที@เกี@ยวข้อง 

Shamiri (2008) ศึกษาถึงอิทธิพลของกลไกการถ่ายเทความผนัผวนจากอตัราผลตอบแทนและความ
แปรปรวนของตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี ปุ่น และเอเชียแปซิฟิก ดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลารายวนัภายใต้
แบบจาํลอง GARCH-BEKK ผูเ้ขียนได้สรุปผลการศึกษาว่า อิทธิพลของความผนัผวนจากตลาดหุ้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาที มีต่อประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกมีมากขึ�นในช่วงที ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ งตลาดหุ้นของ
ประเทศเกาหลีใตแ้ละมาเลเซียที ไดรั้บความผนัผวนจากสหรัฐอเมริกามากที สุด 

 Beirne (2009) ทาํการศึกษาตลาดหุ้นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศเศรษฐกิจเจริญเติบโตแลว้ 
เพื อสร้างแบบจาํลองเพื ออธิบายลกัษณะของการถ่ายทอดความผนัผวน และตรวจสอบขนาดและความมีนยัสาํคญั
ของอิทธิพลดงักล่าว ทั�งในช่วงเวลาปกติและช่วงเกิดเหตุการณ์วกิฤตทางการเงิน โดยแบบจาํลองที ใชใ้นการศึกษา
ครั� งนี� คือ GARCH-BEKK ชนิด Trivariateที ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรคือ อตัราผลตอบแทนในตลาดโลกที เติบโต
แลว้, ตลาดภูมิภาค และตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ผูเ้ขียนไดศึ้กษาประเทศ
ทั�งหมด 41 ประเทศซึ งแยกการศึกษาเป็นครั� งละหนึ งประเทศ  

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงการมีอยูข่องกลไกการถ่ายทอดความแปรปรวนระหวา่งตลาดหุน้ของแต่ละ
ประเทศ โดยอิทธิของการถ่ายทอดความผนัผวนจะเพิ มสูงขึ�นโดยเฉพาะในช่วงที เกิดวกิฤติการณ์ทางการเงิน เป็นที 
น่าสงัเกตวา่ในช่วงเวลาดงักล่าวความแปรปรวนแบบมีเงื อนไขของตลาดโลกที เติบโตแลว้จะพุง่สูงขึ�นมากกวา่ของ
ตลาดของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
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Joshi (2011) ทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนและการถ่ายทอดความผนัผวนระหวา่งตลาดหุ้นในประเทศ
อินเดีย, ฮ่องกง, ญี ปุ่น, จีน, อินโดนีเซียและเกาหลีใต ้โดยใชแ้บบจาํลองGARCHแบบBEKK ซึ งประกอบดว้ยตวั
แปรทั�งหมด 6 ตวัแปร ที ได้มาจากการเก็บขอ้มูลตั�งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2007 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2010 จาก
การศึกษาพบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนและหลกัฐานแสดงการถ่ายทอดความผนัผวนในเกือบทุก
ตลาดของประเทศที กล่าวมา แต่ทวา่อิทธิพลของความผนัผวนที ครอบงาํตลาดหุ้นประเทศอื นยงัคงอยูใ่นระดบัตํ า 
ทาํให้สามารถวิเคราะห์ไดว้่าเป็นสาเหตุมาจากการประสานกนัระหว่างตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศเอเชียที ยงัไม่
เขม้แขง็มากนกั สิ งที น่าสนใจคือการถ่ายทอดความผนัผวนส่วนใหญ่มาจากแหล่งของตลาดภายในประเทศมากกวา่
แหล่งตลาดนอกนอกจากนี�ผูเ้ขียนไดแ้สดงความเห็นถึงจาํนวน lag ที เหมาะสมสาํหรับการวิเคราะห์ความผนัผวน
ในตลาดการเงินวา่ lag 1 มีความเหมาะสมและสะทอ้นตลาดไดเ้พียงพอแลว้ 
 
3. ขัDนตอนการศึกษา 
              การศึกษาใชข้อ้มูลของดชันีปิดตลาดจากตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกลุ่มอาเซียน 6 ที ประกอบดว้ย
ประเทศอินโดนีเซีย, ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์และเวียดนาม และสองประเทศนอกภูมิภาคได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี ปุ่น ตั�งแต่ปีค.ศ. 2003 ถึงปีค.ศ. 2013 จากนั�นนาํมาศึกษาหาอิทธิพลของการถ่ายเท
ความผนัผวนและ Leverage Effect 
 ขอ้มูลที นาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลที อยูใ่นรูปของอนุกรมเวลา ซึ งมีลกัษณะโดยพื�นฐานเป็นขอ้มูลเชิงสุ่ม เมื อ
นาํขอ้มูลมาเรียงต่อกนัตามลาํดบัเวลาจะเรียกตวัแปรนี� วา่ stochastic process ที มีวิธีในการศึกษาที พิเศษเพิ มเติมไป
จากขอ้มูลทางสถิติทั วไป โดยแบบจาํลองที ใชใ้นการศึกษาเป็นแบบจาํลองMultivariate GARCH ของ    Baba-
Engle-Kraft-Kroner (BEKK) ที นาํเสนอในปี 1995 ที จะนาํมาหาการถ่ายเทความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดปริวรรตเงินตราของกลุ่มประเทศอาเซียน 6 เนื องจากความสามารถของแบบจาํลองในการหาสหสัมพนัธ์ 
(correlation) ของตวัแปรหลายตวัพร้อมกนัได ้และยงัสามารถหาผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดผนัเชิงบวกกบัเชิง
ลบที เป็นอสมมาตรกนั นอกจากนี�แบบจาํลองยงัการันตีความเป็น positive definite ของเงื อนไขในระบบสมการ
ดว้ยแบบจาํลองมีรูปแบบดงันี�  
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ตวัแปรทั�งหมดที มีจะถูกนาํไปสร้างเป็นระบบสมการ (Equation System) ก่อน ซึ งสาเหตุมาจากในการ
วเิคราะห์แบบจาํลอง Multivariate GARCH นั�น ค่าพารามิเตอร์ทั�งหมดและค่าคลาดเคลื อนจะไดรั้บการคาํนวณเพื อ
ประมาณค่าในเวลาเดียวกนั 
 

4. ผลการศึกษา 
 จากผลลพัธ์ของแบบจาํลองแสดงให้เห็นว่ามีหลกัฐานของการถ่ายเทความผนัผวนโดยตรงต่ออตัรา
ผลตอบแทนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอาเซียน 6 จริงสอดคลอ้งกบัที คาดการณ์ไวก่้อนหนา้ ค่าคาดเคลื อนจาก
เหตุการณ์ไม่คาดฝันในหนึ งช่วงเวลาก่อน ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศ
ตวัเองและประเทศเพื อนบา้นในอีกช่วงเวลาถดัไป ซึ งตลาดหลกัทรัพยต์่างๆในภูมิภาคมีการเคลื อนไหวในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือความผนัผวนที ถ่ายเทมาส่งผลกระทบเชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยใ์นอีก
ประเทศ ยกเวน้กรณีเดียวคือความผนัผวนจากประเทศไทยมีผลเชิงลบต่อประเทศสิงคโปร์ เป็นไปไดสู้งที เป็นผล
จากความสมัพนัธ์ที ใกลชิ้ดกนัทั�งเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในภูมิภาค ตลาดหลกัทรัพยที์ ไดรั้บการถ่ายเท
ความผนัผวนมามากที สุดคือตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์และตลาดหลกัทรัพยไ์ทย ที ไดรั้บอิทธิพลทั� งจากตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศเพื อนบา้นและตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศนอกภูมิภาค สาเหตุอาจมาจากสภาพตลาดหลกัทรัพย์
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ อีกทั� งมีนโยบายเปิดเสรีทางการเงินที เอื�อต่อการเคลื อนไหวโยกยา้ยเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ ประเทศในกลุ่มอาเซียนดว้ยกนัที รับอิทธิพลแรงที สุดคือ ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยที ไดรั้บอิทธิพลจาก
ตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ที  0.0692 
 

ตารางที  1 แสดงรูปสมการอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยที์ ระดบัความเชื อมั น 90%    
ประเทศ รูปสมการ 
ไทย ( ) ( )

( ) ( )

( )

RTH  0.0013  0.0455*RESID _ PS 1   0.0692*RESID _ SG 1  

              0.0567*RESID _ TH 1   0.2519*RESID _ US 1  

              0.0336*RESID _ VN 1

= + − − −

+ − + −

+ −

 

อินโดนีเซีย ( ) ( )RID  0.0018  0.0771*RESID _ JP 1   0.3605*RESID _ US 1= − − + −  

สิงคโปร์ ( ) ( )

( ) ( )

( )

RSG  0.0008  0.0650*RESID _ JP 1   0.0718*RESID _ SG 1  

              + 0.0383*RESID _ TH 1   0.3418*RESID _ US 1  

              0.0312*RESID _ VN 1

= − − − −

− + −

+ −

 

สหรัฐ   อเมริกา ( ) ( )RUS  0.0006  0.03813*RESID _ TH 1   0.1094*RESID _ US 1= + − − −  

ญี ปุ่น ( ) ( )

( )

RJP   0.1314*RESID _ JP 1   0.0593*RESID _ SG 1  

              0.5004*RESID _ US 1

= − − + −

+ −
 

มาเลเซีย ( ) ( )

( )

RMY  0.0006  0.0602*RESID _ JP 1   0.0517*RESID _ TH 1  

               0.3605*RESID _ US 1

= − − + −

+ −
 

ฟิลิปปินส์ ( ) ( )

( )

RPS  0.0014  0.0617*RESID _ ID 1 0.0675*RESID _ TH 1

              + 0.3690*RESID _ US 1

= + − + −

−
 

เวยีดนาม ( ) ( )

( )

RVN  0.0811*RESID _ JP 1   0.1049*RESID _ US 1  

               0.1874*RESID _ VN 1

= − + −

+ −
 

    หนา้ 185



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

โดย RESID_ID(-1)  คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้อินโดนีเซียยอ้นหลงั1ช่วงเวลา 
RESID_JP(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้ญี ปุ่นยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_TH(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้ไทยยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_SG(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้สิงคโปร์ยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_PS(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้ฟิลิปปินส์ยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_VN(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้เวยีดนามยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_MY(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้มาเลเซียยอ้นหลงั 1 ช่วงเวลา 
RESID_US(-1) คือค่าคาดเคลื อนของอตัราผลตอบแทนตลาดหุน้อเมริกายอ้นหลงั1 ช่วงเวลา 

β(i)  โดย i = 1, 2, 3, …, 72 คือคา่แสดงอิทธิพลของเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่ออตัราผลตอบแทนตลาดหุน้ 
 
  เป็นที น่าสังเกตว่าพฤติกรรมของตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกามีอิทธิพลโดยตรงต่ออตัราผลตอบแทน
คาดหวงัของตลาดหลกัทรัพยทุ์กประเทศในการศึกษาครั� งนี� และความผนัผวนส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหลกัทรัพย์
นอกประเทศ โดยมีอิทธิพลต่อตลาดหลกัทรัพยญี์ ปุ่นสูงสุดที  0.5004 ซึ งอธิบายไดว้่าหากเกิด shock จากตลาด
หลกัทรัพยอ์เมริกา 1 หน่วยจะทาํให้อตัราผลตอบแทนคาดหวงัของตลาดหลกัทรัพยญี์ ปุ่นเปลี ยนแปลงไป0.5004 
หน่วย ในส่วนของตลาดอาเซียนที ประเทศมาเลเซียรับอิทธิพลมาเป็นอนัดับแรกที  0.3605  ทว่าขณะที ตลาด
หลกัทรัพยญี์ ปุ่นซึ งเป็นตลาดหลกัทรัพยใ์หญ่ในภูมิภาคกลบัมีอิทธิพลโดยตรงต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ฉพาะบาง
ประเทศเท่านั�นและความผนัผวนส่งผลเชิงลบต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์นอกจากนี� ในประเทศที 
ค่าในส่วนของ Autoregressive มีนยัสาํคญั ค่าความผนัผวนจากช่วงเวลาก่อนส่งผลเชิงลบต่ออตัราผลตอบแทนใน
ช่วงเวลาถดัไปทั�งสิ�น 
   ตลาดหลกัทรัพยส์ามประเทศไดแ้ก่ ไทย, ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที หากมองในแง่ของนกัลงทุนแลว้ 
นกัลงทุนต่างชาติก็ไดมี้การจดักลุ่มตลาดหลกัทรัพยส์ามประเทศดงักล่าวอยูใ่นชื อ Trinityหรือ TIP  โดยมีลกัษณะ
ของตลาดที ใกลเ้คียงกนั การศึกษาพบว่ามีหลกัฐานการส่งผ่านความผนัผวนไปยงัอตัราผลตอบแทนตลาดหลดั
ทรัพยซึ์ งกนัและกนั ยกเวน้ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนีเซียที รับอิทธิพลจากตลาดหลกัทรัพยน์อกภูมิภาค
เท่านั�น หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนมากที สุดระหวา่งไทยและฟิลิปปินส์ที ต่างถ่ายเทความผนัผวนไปมา
หากนั ซึ งสอดคลอ้งกบัสถิติในช่วงไม่กี ปีที ผา่นมาที พบวา่ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยและฟิลิปปินส์มีการเคลื อนไหวไป
ในทิศทางเดียวกนั 
  รูปแบบของทิศทางของการถ่ายเทความผนัผวนนั�นไม่จาํเป็นที ตอ้งอยู่ในรูปไปและกลบั กล่าวคือประเทศ
หนึ งมีการส่งผา่นความผนัผวนไปยงัอตัราผลตอบแทนอีกประเทศที สองได ้แต่ในทางกลบักนัประเทศที สองอาจมี
การถ่ายเทความผนัผวนกลบัไปหาประเทศแรกหรือไม่ก็ได ้จากการศึกษาพบวา่ตลาดหลกัทรัพยใ์หญ่นอกภูมิภาค
คือ สหรัฐอเมริกาและญี ปุ่นส่งผลกระทบโดยมากต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประเทศภูมิภาค ในขณะที แทบไม่มี
ประเทศใดในภูมิภาคเลยที ส่งผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกลบัไปยงัสองประเทศมหาอาํนาจ   
  นอกจากการถ่ายเทความผนัผวนโดยตรงไปยงัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยอี์กประเทศหนึ งแลว้ 
ความผนัผวนยงัอาจถ่ายเททางออ้มไปยงัความแปรปรวนของอีกตลาดหลกัทรัพย์ได้ แลว้ความแปรปรวนที 
เปลี ยนแปลงไปก็ส่งผลกระทบต่อการแกวง่ตวัของอตัราผลตอบแทนตลาดหลกัทรัพยใ์นทา้ยสุด ซึ งในสมการของ
ความแปรปรวนร่วมอย่างมีเ งื อนไขนั� นประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนค่าคงที ระยะยาวและส่วนของ 
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Autoregressive ในกรณีของความแปรปรวนร่วมนั�น เนื องจากความแปรปรวนร่วมอยู่ในรูปของ Covariance 
Matrix ที มีความสมมาตร ทาํใหทิ้ศทางของการถ่ายเทความผนัผวนนั�นเป็นไปในสองทิศทางคือไปและกลบั 
   จากผลการศึกษาพบวา่ทุกประเทศในระยะสั�นและระยะยาวยาวแลว้ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์
ส่งผลกระทบทางออ้มต่อความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพยท์ั�งหมด อาจกล่าวไดว้า่ในยคุที ตลาดการเงินโลกได้
เปิดเสรีอยา่งกวา้งขวางนั�น เงินทุนเคลื อนไหวไดใ้นสภาพคล่องที สูง ทาํให้ตลาดหลกัทรัพยต่์างๆในโลกเขยิบเขา้
ใกลค้วามเป็นตลาดเดียวกนัมากขึ�น สะทอ้นไดจ้ากทิศทางของตลาดหลกัทรัพยที์ ไปในทิศทางเดียวกนั ยกเวน้สาม
คู่ประเทศที ในระยะยาวแลว้ไม่มีการถ่ายเทความผนัผวนไปสู่ความแปรปรวนซึ งกนัและกนั ไดแ้ก่คู่แรกคือตลาด
หลกัทรัพยข์องประเทศอินโดนีเซียและเวยีดนามแลว้ไม่มีการถ่ายเทความผนัผวนไปสู่ความแปรปรวนซึ งกนัและ
กัน คู่ที สองคือตลาดหลักทรัพย์ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนาม และคู่สุดท้ายคือตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม สังเกตไดว้่าตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศเวียดนามมีอิทธิพลต่อความผนัผวนของ
ประเทศอื นๆนอ้ยที สุด เหตุผลอาจมาจากการที ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศเวยีดนามเป็นตลาดหลกัทรัพยที์ เปิดทาํการ
ไดไ้ม่นาน มี Market Capitalization ตํ าที สุดในบรรดาตลาดหลกัทรัพยท์ั�งหมด และนโยบายเปิดเสรีทางการเงินที 
ยงัไม่เป็นเอกภาพมากนกั 
 
5. บทสรุป 
 งานศึกษาชิ�นนี� ไดท้าํการศึกษาถึงกลไกการถ่ายเทความผนัผวนจากตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศหนึ งไปยงั
ตลาดหลกัทรัพยข์องอีกประเทศหนึ งผา่นแบบจาํลองของBEKK แบบจาํลองดงักล่าวสามารถตรวจสอบการถ่ายเท
ความผนัผวนไดส้องกรณีคือ การถ่ายเทความผนัผวนโดยตรงไปยงัอตัราผลตอบแทนของอีกตลาดหลกัทรัพย ์และ
การถ่ายเทความผนัผวนทางออ้มไปยงัความแปรปรวนในอีกตลาดหลกัทรัพย ์
 ประเทศที ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 และสองประเทศนอกภูมิภาคประกอบดว้ย
ญี ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงหลกัฐานที ชดัเจนของการถ่ายเทความผนัผวนระหวา่งตลาด
หลกัทรัพย ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 มีตลาดหลกัทรัพยไ์ทยและสิงคโปร์ที มีลกัษณะที เป็นตลาดเปิด ไดรั้บ
อิทธิพลความผนัผวนจากตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอื นมากกวา่ในขณะที ความผนัผวนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
เวียดนามมีอิทธิผลต่อตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอื นน้อยสุดสิ งที น่าสังเกตคือตลาดหุ้นไทยมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
สหรัฐอเมริกา ซึ งเมื อมาพิจารณาจากขนาดของตลาดแลว้ ทาํให้ยากที จะเชื อตามได ้โดยอาจมีสาเหตุมาจากตลาด
หลกัทรัพยท์ั�งสองตลาดมีปัจจยัพื�นฐานที ส่งผลกระทบใกลเ้คียงกนัมาก ค่าทางสถิติจึงแสดงออกมาไปในทิศทาง
เดียวกนัและมีนยัสาํคญั 
 ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศนอกภูมิภาคที ทรงอิทธิพลมากที สุดคือตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกา ตลาดหลกัทรัพย์
ทุกประเทศในการศึกษาครั� งนี� ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยอ์เมริกาทั� งทางตรงและ
ทางออ้ม แสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนใชผ้ลการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐอเมริกาเป็นบรรทดัฐานในการ
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศต่างๆ หรือในอีกนยัหนึ งคือ การเคลื อนไหวของ
ตลาดหลกัทรัพยต์่างๆในภูมิภาคมีการเคลื อนไหวไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยอ์เมริกา นอกเหนือจาก
ปัจจยัหลกัที มาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ยงัน่าจะมีปัจจยัอื นที น่ามีส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบตอนในตลาด
หลกัทรัพย ์ดงันั�นในการศึกษาครั� งต่อไปจึงแนะนาํใหมี้การเพิ มปัจจยัใหม่ๆเขา้มาอาทิ อตัราแลกเปลี ยน, การลงทุน
จากภาครัฐบาล และ อตัราดอกเบี�ยนโยบาย เป็นตน้ 
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วธีิผลต่างอนัตะกระชับสําหรับการประเมินราคาของออปชันแบบอเมริกัน 

COMPACT FINITE DIFFERENCE FOR AMERICAN OPTION PRICING 
 

นาวนิ เรืองธนานุรักษ ์1 และ ผศ.ดร.สมพร ปั8นโภชา2 

 
 

บทคดัย่อ 
 
  งานวิจยัไดท้าํการศึกษาการประมาณราคาออปชนัแบบยโุรปและแบบอเมริกนัโดยใชข้อ้มูลราคาตลาด
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของหุน้ปตท. ดว้ยวธีิผลต่างอนัตะกระชบัวธีิที8หนึ8งตามวธีิของ Jichao Zhao (2007) ใน
งานวจิยัชื8อ “Compact finite difference method for American option pricing” เปรียบเทียบกบั วธีิผลต่างอนัตะและ
วธีิแครงค-์นิโคลสนั ตรวจสอบความแม่นยาํดว้ยค่าความผิดพลาดรากกาํลงัสองเฉลี8ย และผลการวิจยัพบวา่ขอ้มูล
ผลตอบแทนรายปีมีความเหมาะสมมากที8สุดสําหรับการคาํนวณค่าความผนัผวนของขอ้มูลอดีต และวิธีผลต่าง
อนัตะกระชบัมีประสิทธิภาพและความแม่นยาํสูงไม่แตกต่างจากวธีิแครงค-์นิโคลสนั 

คาํสําคญั :  วธีิผลต่างอนัตะกระชบั, ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์,  อเมริกนัออปชนั 
 

Abstract 
 

             The research on the valuation of European and American options pricing by using derivative warrants 
PTT data with Compact Finite Difference Method One based on research Jichao Zhao (2007) titled "Compact 
finite. difference method for American option pricing".  Compared  with the Finite Difference Method and the 
Crank-Nicolson Method by Root Mean Square Error(RMSE). The result show that annual returns are most 
appropriate for calculating Historical Volatility. And Compact Finite Difference Scheme is a high efficience and 
accuracy method not different from the Crank Nicolson Method. 

KEYWORDS : COMPACT FINITE DIFFERENCE METHOD,  DERIVATIVE WARRANTS ,   AMERICAN   
OPTION 
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1. บทนํา 

ปัจจุบนัตราสารสิทธิหรือออปชนั (Options) กลายเป็นเครื8องมือทางการเงินทางเลือกหนึ8งที8มีความสาํคญั
สาํหรับสถาบนัการเงิน นกัลงทุนรายยอ่ยและนกัลงทุนต่างประเทศ เพื8อใชค้วบคุมความเสี8ยงในการลงทุน การเก็ง
กาํไร และการทํากาํไรโดยปราศจากความเสี8ยงหรือแนวคิดอาบิทราจ (Arbitrage) การประเมินราคาออปชัน 
(Option Pricing) ถูกพฒันาอยา่งมากหลงัจากแบล็คโชลส์ (Black Scholes) พฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ใน
รูปของสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย (Partial Differential Equation;PDE) ที8ใชก้บัการประเมินราคาของออปชนัแบบ
ยโุรป (European Option) ทาํให้มีการพฒันาสมการแบล็คโชลลม์าประยุกตใ์ชก้บัตราสารอนุพนัธ์ประเภทต่างๆ 
ตลอดจนมีการศึกษาคน้ควา้วิจัยมากมายศึกษาเกี8ยวกับวิธีการประเมินราคาออปชันซึ8 งมีหลากหลายวิธี ได้แก่ 
วิธีการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Analytic Techniques) วิธีแบบจาํลองแลตทิชไบโนเมียล (Binomial Lattice Method) 
วิธีผลต่างอนัตะ (Finite Difference Method) และวิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo Method) เป็นตน้ ซึ8 งแต่ละวิธีมี
แนวทางในวิเคราะห์แตกต่างกันทาํให้มีขอ้ดีขอ้เสียต่างๆกันซึ8 งสําหรับการประมาณราคาออปชันด้วยวิธีการ
คาํนวนเชิงตวัเลขสิ8งสาํคญัคือความเร็วและความถูกตอ้งในการคาํนวณหาราคา ซึ8 งมีงานวิจยัที8เกี8ยวขอ้งและเป็นที8
ยอมรับอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ Jichao Zhao, Matt Davison, Robert M. Corless  ไดศึ้กษาการประเมินราคาออปชนั
โดยทาํการหาผลเฉลยของแบบจาํลองแบล็คโชลส์ที8อยูใ่นรูปมูลค่าของอนุพนัธ์ยอ่ยดีกรีสองดว้ยวิธีผลต่างอนัตะ
กระชบัสาํหรับการประเมินราคาออปชนัแบบอเมริกนั  Mohammad Ozair Ahmed ศึกษาการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข
ของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยดว้ยวธีิผลต่างอนัตะกระชบัที8สามารถหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยลาํดบัสูงไดง่้าย
และมีความถูกตอ้งมากกวา่วิธีผลต่างอนัตะแบบเดิม  Konstantinos N. Pantazopoulos  ทาํการปรับปรุงความเร็ว
และความละเอียดสาํหรับการแกปั้ญหาการประเมินราคาของออปชนัแบบอเมริกนัดว้ยวธีิผลต่างอนัตะเพื8อนาํไปใช้
สาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ H. Sun, J. Zhang  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่งวิธีผลต่างอนัตะ
กระชบักบัวธีิแครงคนิ์โคลสนั เป็นตน้ 

วิจยันี3 มีวตัถุประสงค์เพื8อศึกษาวิธีการประมาณราคาออปชันแบบยุโรปและแบบอเมริกันประเภทคอ
ลออปชนัและพทุออปชนั ดว้ยวธีิผลต่างอนัตะกระชบัวิธีที8หนึ8 ง (Compact Finite Difference Method One) ตามวิธี
ของ Jichao Zhao (2007) ที8สามารถแกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยที8ถูกออกแบบให้มีความเร็วและความถูกตอ้ง
สําหรับการประมาณเชิงตวัเลข และเปรียบเทียบกับการประเมินราคาของออปชันดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ วิธี
แบบจาํลองแลตทิชไตรโนเมียล (Trinomial Lattice Method; TLM) วิธีแบล็คโชลส์ (Black Scholes  Model; BSM) 
วิธีผลต่างอนัตะ (Finite Difference Method; FDM) และวิธีแครงค-์นิโคลสัน (Crank-Nicolson Method ; CNM) 
โดยหาค่าความผนัผวนจากช่วงเวลาของอตัราผลตอบแทนที8แตกต่างกนั และตรวจสอบความแม่นยาํของวิธีผลต่าง
อนัตะกระชบัดว้ยค่าความผิดพลาดรากกาํลงัสองเฉลี8ย(RMSE)   

              1.1)   แบบจาํลองแบลค็โชลส์ (Black Scholes  Model) 
แบบจาํลองแบล็คโชลส์มีการตั3งสมมุติฐานว่า ราคาสินทรัพยอ์า้งอิงมีการเคลื8อนไหวแบบเรขาคณิตบราวเนียน 
(Geometric Brownian Motion) และในปีพ.ศ. 2516 Robert C. Merton ไดท้าํการปรับปรุงรูปแบบของ Black 
Scholes Model มาตรฐานโดยสมมุติว่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีการจ่ายเงินปันผล ทาํให้การเปลี8ยนแปลงราคาของ
สินทรัพยอ์า้งอิงเขียนอยูใ่นรูปสมการเชิงอนุพนัธ์สโตแคสติก (Stochastic Differential Equation, SDE) เป็น  
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          dS(t) = (μ − D)S(t)dt + σS(t)dZ(t)     (1) 

เมื8อ   μ คือ ค่าคาดหวงัผลตอบแทนของสินทรัพย ์โดยมีขอ้สมมุติวา่นกัลงทุนเป็นกลางต่อความเสี8ยงและ ไม่เกิด   
การทาํกาํไรโดยปราศจากความเสี8ยง      r คือ อตัราผลตอบแทนที8ปราศจากความเสี8ยง     D คือ อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลของสินทรัพยอ์า้งอิง   σ คือ ความผนัผวนของสินทรัพยอ์า้งอิง  และ    Z เป็นตวัแปรสุ่มที8มีการแจกแจงแบบ
ปรกติที8มีค่าเฉลี8ยเป็นศูนยแ์ละค่าความแปรปรวนเท่ากบัเวลา t 

               ถา้ให ้V (S,t)เป็นฟังกช์นัของสินทรัพยอ์า้งอิง S และเวลา t เราจะไดส้มการแบลค็โชลลที์8เขียนอยูใ่นรูป
สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับออปชนัแบบยโุรปเป็น 

               ��
�� + ����

�
���
��� + (r − D)S ��

�� −  rV = 0   (2) 

สาํหรับ S ∈ [0, ∞), t ∈ (0, T] โดยมีเงื8อนไขค่าขอบเป็นไปตามสมการที8 (3) ถึงสมการที8 (6) 
ราคาออปชนัที8วนัหมดอาย ุ  กรณีคอลออปชนัเป็น 

                           V(S, T) = max(S − E, 0)                  (3) 

และกรณีของพทุออปชนัเป็น 

                            V(S, T) = max(E − S, 0)                                    (4) 

เงื8อนไขค่าขอบของราคาออปชนัที8เวลา  t ใดๆ   
กรณีคอลออปชนัแบบยโุรปเป็น 

                               lim�→'(   V(S, t ) = 0                                                             
                                                                                                                                                                            (5) 
                                                          lim�→)* V(S, t) = S 

และกรณีพทุออปชนัแบบยโุรปเป็น 

                                      lim�→'(V (S, t ) = Ee,-(. ,�)                                                              
                                                                            (6) 
    V(S, t) = 0          
                                                                                                                                                                            
และไดผ้ลเฉลย กรณีคอลออปชนัแบบยโุรปเป็น 

                                    V(S, t ) = Se,/(. ,�) N(d1) − Ee,-(. ,�) N(d�)                (7) 

และกรณีพทุออปชนัแบบยโุรปเป็น 

 V(S, t ) = Ee,-(. ,�) N(−d�) − Se,/(. ,�) N(−d1)                (8) 
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โดยที8 d1 = 2345
67)8-,/)9�

� :(.,�)
�√.,�  และ d� = d1 − σ√T − t  

                      1.2 )  การประเมนิราคาออปชันแบบอเมริกนั 

               ��
�� + ����

�
���
��� + (r − D)S ��

�� −  rV ≤ 0                             (9) 
 
โดยมีเงื8อนไขค่าขอบเขตอิสระ S∗(t ) เป็นค่าขอบอิสระที8เหมาะสมของ S   ณ เวลา t ใดๆ (the optimal exercise 
boundary) ที8สอดคลอ้งกบัเงื8อนไขต่อไปนี3  
เงื8อนไขค่าขอบอิสระของราคาสินทรัพยอ์า้งอิงที8วนัหมดอาย ุT  
กรณีคอลออปชนัเป็น 

               S∗(T ) = max(E, ->
/ )                         (10) 

และกรณีพทุออปชนัเป็น 

        S∗(T ) = min(E, ->
/ )                        (11) 

เงื8อนไขค่าขอบอิสระของราคาออปชนัที8เวลา t ใดๆ 
กรณีคอลออปชนัเป็น 

V (S∗(t ), t ) = S∗(t) − E                                        
        (12)                                                                          

                              ��
�� (S∗(t), t ) = 1 

และกรณีพทุออปชนัเป็น 

    V (S∗(t ), t ) = E– S∗(t)                   
            (13) 

                         ��
�� (S∗(t), t ) = −1 

ดงันั3นเราจะไดร้าคาออปชนัแบบอเมริกนั ดงันี3  
กรณีคอลออปชนัเป็น 

                V = B   max(S − E, 0),     S ∈ [S∗(t), +∞)
             V (S, t),    S ∈  C0, S∗(t )D E         (14) 

และกรณีพทุออปชนัเป็น 

             V = B                V (S, t),     S ∈ [S∗(t), +∞)
maxFE –  S, 0D,     S ∈  C0, S∗(t )D E            (15) 
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2. ขั@นตอนการศึกษาและวธีิการวจิยั 
1) ศึกษาขั3นตอนวธีิของ CFM เพื8อประเมินมูลค่าคอลออปชนัและพทุออปชนั ทั3งแบบยโุรปและอเมริกนัที8

มีเงื8อนไขต่างกนั 
2) รวบรวมขอ้มูลราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ของหุ้นปตท ประเภทคอลออปชนั( PTT01CB )ตั3งแต่

วนัที8 15-12-54 ถึง 30-3-55 และ ประเภทพทุออปชนั ( PTT01PB) ตั3งแต่วนัที8 16-12-54 ถึง 30-3-55 
3) คาํนวณหาค่าความผนัผวนของขอ้มูลอดีต(Historical Volatility) โดยใชข้อ้มูลจากผลตอบแทนรายวนั 

รายสปัดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายครึ8 งปีและรายปี จากราคาสินทรัพยอ์า้งอิงระหวา่งวนัที8 2-1-45 ถึง 15- 12-54  
4) คาํนวณค่าความผนัผวนที8อา้งอิงได ้(Implied Volatility) เปรียบเทียบกบัค่าความผนัผวนของขอ้มูลใน

อดีตเพื8อหาค่าความผนัผวนที8เหมาะสมของ 
5) ตรวจสอบวธีิ CFM เปรียบเทียบกบัวิธีอื8นดงัแสดงในตารางที8 1 ดว้ยค่าค่าความผิดพลาดรากกาํลงัสอง

เฉลี8ย RMSE ที8ใชร้าคาทางทฤษฎีเป็นค่าอา้งอิง โดยราคาของออปชนัแบบยโุรปใชร้าคาอา้งอิงที8คาํนวณไดจ้ากผล
เฉลยของสมการแบล็คโชลล์ และราคาของออปชนัแบบอเมริกนัใชร้าคาอา้งอิงที8คาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองแลต    
ติกไตรโนเมียลจาํนวน 20000 ช่วงเวลา (time steps)  

ตารางที� 1 แสดงวธีิที8ใชใ้นการศึกษาเปรียบเทียบกบัวธีิผลต่างอนัตะกระชบั 

 ออปชนัแบบยโุรป ออปชนัแบบอเมริกนั 

วธีิผลต่างอนัตะแบบชดัแจง้(EFDM)                   †                                                 † 

วธีิแครงกนิ์โคลสนั (CNM)                   †                   †  

วธีิผลต่างอนัตะแบบปริยาย(IFDM)                                                   †                   †  

วธีิผลต่างอนัตะกระชบั(CFDM)                   †                   †  

หมายเหตุ   †    แสดงถึงวธีิที8ใชป้ระมาณค่าเชิงตวัเลขของราคาออปชนั 
 

3. ผลการวเิคราะห์ 
3.1) จากการเปรียบเทียบค่าความผนัผวนจากขอ้มูลในอดีตและ ค่าความผนัผวนที8อา้งอิงได ้พบวา่ค่าความ

ผนัผวนในอดีตรายปีที8เท่ากบั 0.57 มีความเหมาะสมมากที8สุดที8จะใชใ้นการที8จะหาค่าประมาณของราคาออปชนั  
3.2) เปรียบเทียบความแม่นยาํของวิธี  CFD โดยใช ้ RMSE   สาํหรับ ขอ้มูล DW ที8    r  = 0.0314   D = 

0.0321   T= 0.25 ปี และ σσ   = 0.57    เมื8อ  E = 240 และ E = 340   สาํหรับพุทออปชนัและคอลออปชนั
ตามลาํดบั 

3.3) ผลการคาํควณค่าความผิดพลาด RMSE  
 ประเภทคอลออปชนัและพทุออปชนัแบบยโุรปดงัตารางที8 2 และตารางที8 3 
 ประเภทบอเมริกนัออปชนัดงัตารางที8  4 และตารางที8 5  
โดยในที8นี3กาํหนดใหค้่า RMSE ≤   0.05% เป็นค่ายอมรับวธีิที8มีความเหมาะสมสาํหรับการนาํไปใชง้าน 
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ตารางที� 2  RMSE  สาํหรับการคาํนวณราคา DW แบบยโุรปประเภทคอลออปชนั 

 
EFDM CNM IFDM CFDM 

RMSE 0.10% 0.00%* 0.02%* 0.01%* 
จากตารางที8 2 พบวา่การคาํนวณราคา DW แบบยโุรปประเภทคอลออปชนัมีวธีิที8เหมาะสม(*) 3 วธีิ 

ตารางที� 3  RMSE  สาํหรับการคาํนวณ DW แบบยโุรปประเภทพทุออปชนั  

 
EFDM CNM IFDM CFDM 

RMSE 0.26% 0.00%* 0.12% 0.05%* 
จากตารางที8 3 พบวา่การคาํนวณราคา DW แบบยโุรปประเภทพทุออปชนัมีวธีิที8เหมาะสม(*) 2 วธีิ 

ตารางที� 4 RMSEสาํหรับการคาํนวณราคา DW แบบอเมริกนัประเภทคอลออปชนั 

 
EFDM(PSOR) CNM(PSOR) IFDM(PSOR) CFDM 

RMSE 0.07% 0.07% 0.50% 0.01%* 

 
EFDM(EPOUT) CNM(EPOUT) IFDM(EPOUT)  

RMSE 0.11% 0.00%* 0.03%*  
จากตารางที8 4 พบวา่การคาํนวณราคา DW แบบอเมริกนัประเภทคอลออปชนัมีวิธีที8เหมาะสม(*) 3 วิธี โดย วิธี 
CFDM มีค่าใกลเ้คียงกบัวธีิ CNM และ IFDM แบบ EPOUT  

ตารางที� 5  RMSE สาํหรับการคาํนวณ  DW แบบอเมริกนัประเภทพทุออปชนั 

 
EFDM(PSOR) CNM(PSOR) IFDM(PSOR) CFDM 

RMSE 0.31% 0.01%* 0.17% 0.05%* 

 
EFDM(EPOUT) CNM(EPOUT) IFDM(EPOUT)  

RMSE 0.27% 0.01%* 0.13%  
จากตารางที8 5 พบว่าการคาํนวณราคา DW แบบอเมริกนัประเภทพุทออปชนัมีวิธีที8เหมาะสม(*) 3 วิธีโดย วิธี 
CFDM มีค่าใกลเ้คียงกบัวธีิ CNM ทั3งแบบ EPOUT และ PSOR ซึ8งจากตารางที8 2-5 สรุปไดว้า่การคาํนวณราคา DW 
โดยใชว้ธีิ CFDM ไดค้่าไม่ต่างจากวธีิ CNM แต่ดีกวา่วธีิ FDM ทั3งวธีิ IFDM และ EFDM  
 

4.  ผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
         งานวิจยันี3 ไดท้าํการหาค่าความผนัผวนในอดีตโดยเปรียบเทียบจากราคาตลาดและความผนัผวนที8อา้งอิงได ้
นาํค่าที8ไดท้าํการประเมินราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แบบยโุรปและแบบอเมริกนัดว้ยวิธีต่างๆ เปรียบเทียบ
ดว้ยค่าความผิดพลาดรากกาํลงัสองเฉลี8ยใชว้ิธีแบล็คโชลส์เป็นค่าอา้งอิงสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แบบ
ยโุรปและวธีิแบบจาํลองแลตทิชไตรโนเมียลเป็นค่าอา้งอิงสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แบบอเมริกนั พบวา่
วธีิผลต่างอนัตะกระชบัที8ให้ค่าความคลาดเคลื8อนตํ8าไม่แตกต่างจากวิธีแครงก์นิโคลสัน และค่าความคลาดเคลื8อน
ตํ8ากวา่  วธีิผลต่างอนัตะแบบชดัแจง้และวธีิผลต่างอนัตะแบบปริยาย 
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         จากงานวิจยันี3  เราจะพบว่าวิธีการประมาณราคาออปชนัแบบอเมริกนัที8มีความยุ่งยากซับซ้อนเนื8องจากตรา
สารสิทธิอนุพนัธ์แบบอเมริกันอนุญาตให้ผูซื้3อสามารถใช้สิทธิในเวลาใดก็ได้ก่อนถึงวนัหมดอายุ ทําให้การ
ประมาณราคาเป็นเรื8องยุ่งยาก ซึ8 งการหาราคาออปชนัแบบอเมริกนัมีหลายวิธี ซึ8 งในปัจจุบนัวิธีหนึ8 งที8เป็นที8นิยม
ศึกษาคน้ควา้วจิยัคือวธีิผลต่างอนัตะกระชบัที8มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยาํ ซึ8งวธีิการนี3ยงัสามารถพฒันาให้มี
ความแม่นยาํมากขึ3นสามารถศึกษาเพิ8มเติมไดจ้ากงานวิจยัของ Jichao Zhao (2007) และงานวิจยัอื8นๆที8เกี8ยวขอ้ง 
และเนื8องจากการซื3อขายตราสารสิทธิประเภทอนุพนัธ์ในประเทศไทยยงัไม่กวา้งขวางมากนกั แต่คาดวา่ในอนาคต
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งมีตราสารอนุพนัธ์ในรูปแบบต่างๆมากขึ3น ทาํให้ผูล้งทุนหรือผูมี้หนา้ที8
บริหารความเสี8ยงจากการลงทุนมีความตอ้งการทราบราคาของออปชนัในทฤษฎี ซึ8 งวิธีที8ใชต้อ้งมีความสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยาํ เพื8อเปรียบเทียบกบัราคาที8มีการซื3อขายจริงในตลาด ดงันั3นการศึกษาวิธีการประเมินราคาออป
ชนัดว้ยวธีิผลต่างอนัตะกระชบัจึงเป็นวธีิการหนึ8งที8จะทาํใหผู้ล้งทุนและผูที้8เกี8ยวขอ้งกบัการลงทุนสามารถป้องกนั
ความเสี8ยงที8จะเกิดขึ3นจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ประเภทออปชนั และงานวิจยันี3 ยงัเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาวิธีการคาํนวณหามูลค่าของออปชนัประเภทอื8นๆที8จะเกิดขึ3นในอนาคตเช่น  เอ็กโซติกออปชนั (Exotic 
option )  แบบอเมริกนัออปชนัประเภทต่างๆ 
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การเปรียบเทยีบระหว่าง Mean-Variance และ Conditional VaR ในออพติไมเซชัน 

MEAN-VARIANCE VERSUS CONDITIONAL VALUE-AT-RISK IN OPTIMIZATION 
 

พรทิพย ์วเิศษศรีพงษ ์1     ผศ.ดร.สมพร ปั8นโภชา 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอออพติไมเซชนัดว้ยวิธี Conditional Value-at-Risk Optimization 
(CVaRO) และ Mean-Variance Optimization (MVO) โดยพิจารณาเส้นขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสม (Efficient 
Frontier)  เราใชข้อ้มูลรายเดือนของดชันีตราสารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่ม G6 ตั3งแต่เดือนมกราคม 
2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวม 144 เดือน และประมวลผลดว้ยโปรแกรม MATLAB พบวา่ที8อตัราผลตอบแทน
ที8เท่ากนั เส้นขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมของทั3ง 2 วิธีมีความแตกต่างกนั โดยวิธี CVARO มีค่าความเสี8ยงที8วดั
ดว้ย CVaR มากกวา่วธีิ MVO ทั3งนี3 เนื8องจากการวดัความเสี8ยงดว้ย CVaR สามารถพิจารณาถึงความสูญเสียในส่วน
ที8เกินกวา่ VaR ได ้ในทางกลบักนัค่าความเสี8ยงที8วดัดว้ยส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 
พบวา่เสน้ขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO และ MVO นั3นไม่มีความแตกต่างกนั  
 

คาํสําคญั : มูลค่าความเสี8ยง, ออพติไมเซชนั, เสน้ขอบโคง้การลงทุน 
 

Abstract 
 

This paper studies how to compare the two approaches for portfolio optimization with the Conditional 
Value-at-Risk Optimization and Mean-Variance Optimization by considering the efficient frontiers. We use the 
monthly index of debt securities issued by the government of G6 group from January 2001 to December 2012,  
144 months and computing with MATLAB .  The results show that the efficient frontiers by both approaches are 
different at the same return. The Conditional Value-at-Risk optimal portfolio (CVaRO) has a higher Conditional 
Value-at-Risk (CVaR) than Mean-Variance optimal portfolio (MVO) due to CVaR can measure loss beyond 
VaR.  In other word, the risk measured by standard deviation (SD).  We find that the efficient frontiers of 
CVaRO and MVO is no difference. 
 

KEYWORDS : VALUE-AT-RISK, OPTIMIZATION, FRONTIER 
 
_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

    หนา้ 196



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. บทนํา 
การจดักลุ่มการลงทุนเพื8อให้ไดค้่าตวัแปรที8เหมาะสม (Portfolio  Management) เป็นทฤษฎีการลงทุน

สมยัใหม่ที8เลือกกลุ่มการลงทุนที8ดีที8สุดเพื8อให้ได้ผลตอบแทนที8มากที8สุดภายใตร้ะดับความเสี8ยงที8ยอมรับได ้
วิธีการหาค่าตวัแปรที8เหมาะสมสาํหรับกลุ่มการลงทุนแบบดั3งเดิม คือการหาค่าเหมาะสมของกลุ่มการลงทุนจาก
ค่าเฉลี8ยและค่าความแปรปรวนของมาร์โควิทซ์ (Markowitz) หรือที8 เรียกว่าการวิเคราะห์ค่าเฉลี8ยและความ
แปรปรวนของมาร์โควิทซ์ (Markowitz’s mean-variance analysis) โดยวดัความเสี8ยงดว้ยค่าเบี8ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และมีข้อสมมติฐานเกี8ยวกับการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal 
distribution) และผูล้งทุนคาดหวงัอรรถประโยชน์สูงสุดเป็นแบบสมการกาํลงัสอง จากนั3นนกัลงทุนจะทาํการเลือก
พอร์ตการลงทุนที8มีความแปรปรวนหรือความเสี8ยงนอ้ยที8สุดจากกลุ่มการลงทุนที8เป็นไปไดท้ั3งหมด (Feasible set) 
และเรียกพอร์ตการลงทุนที8ได้นี3 ว่า Mean-variance-efficient portfolios ซึ8 งวิธี Mean-Variance Optimization 
(MVO) เป็นวิธีการของ Markowitz ที8เป็นที8รู้จกัอยา่งแพร่หลายนั8นเอง โดยการตดัสินใจของผูล้งทุนนั3นขึ3นอยูก่บั
อตัราผลตอบแทนที8คาดวา่จะไดรั้บและความเสี8ยงเท่านั3น แต่ในความเป็นจริงการลงทุนยงัมีความเสี8ยงประเภทอื8นๆ 
ที8ต้องคํานึงถึงด้วย ดังนั3 นจึงได้มีการพฒันามาตรวดัความเสี8 ยงต่างๆ ขึ3 นมา ได้แก่ Value-at-Risk (VaR) 
Conditional Value-at-Risk (CVaR) เป็นตน้ 

ในปัจจุบนั VaR เป็นวธีิการวดัความเสี8ยงที8นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและเป็นการวดัหรือการประมาณค่า
การขาดทุนหรือการสูญเสียที8มากที8สุดที8อาจจะเกิดขึ3นไดภ้ายใตก้ารเคลื8อนไหวของราคาตลาดของสินทรัพยใ์น
ภาวะปกติ ซึ8 งในทางสถิติแลว้ VaR จะประเมินโดยอาศัยความน่าจะเป็น หรือระดับความเชื8อมั8น (Confident  
Level) เช่น ณ ระดบัความเชื8อมั8น 95 % หมายความวา่การเคลื8อนไหวของราคามีสิทธิที8จะเกินออกไปสูงกวา่ปกติได้
บา้งโดยเฉลี8ย 100 วนั จะมีความเคลื8อนไหวของราคาสูงกวา่ปกติเกิดขึ3นมา 5 วนัและภายในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ8งที8ตอ้งการใหค้รอบคลุมสาํหรับการประเมินความเสี8ยงนั3นๆ อยา่งไรก็ดี VaR เป็นเพียงตวัเลขที8ใชป้ระเมินความ
เสี8ยงและเป็นมาตรวดัความเสี8ยง โดยอาศยัระดบัความเชื8อมั8นที8เรากาํหนด ดงันั3น VaR จึงไม่สามารถระบุไดว้า่เมื8อ
เกิดภาวการณ์ขาดทุนที8เกินกว่าค่า VaR ที8เราคาดหวงัไวแ้ลว้จะมีมูลค่าความสูญหายเป็นเท่าไร เนื8องจากการ
คาํนวณ VaR เป็นการสมมติใหก้ารกระจายตวัของผลกาํไรขาดทุนอนัเนื8องมาจากการเปลี8ยนแปลงของราคาตลาดมี
การกระจายตวัแบบปกติ ซึ8งในความเป็นจริงแลว้อตัราผลตอบแทนโดยทั8วไปไม่ไดมี้การกระจายตวัแบบปกติ เช่น 
มีการกระจายตวัแบบเบข้วาหรือเรียกวา่การมีหางอว้น (Fat-tail) ซึ8งหมายถึงการมีโอกาสของการไดรั้บผลตอบแทน
ขาดทุน (หรือกาํไร) มากกวา่ปกติมากๆ และการทาํ ออพติไมเซชนั ดว้ย VaR นั3นมีความซบัซอ้น เนื8องจากมีการ
สร้างหลาย Scenarios และฟังก์ชนัของการลงทุนเป็นฟังก์ชนัแบบไม่เรียบ (Non-smooth) และไม่เป็นคอนเวกซ์
ฟังกช์นั (Non-convex function) เป็นผลทาํใหก้ารหาค่าเหมาะสมที8เป็น Global Optimization ทาํไดย้าก ดงันั3น VaR 
จึงยงัไม่เป็นมาตรวดัความเสี8ยงที8ดีสาํหรับกรณีที8ผลตอบแทนไม่ไดมี้การกระจายตวัแบบปกติ และ VaR จะไม่มี
คุณสมบติัซบัแอดดิทิวิตี3  (Subadditivity) ซึ8 งเป็นหนึ8งในคุณสมบติัของมาตรวดัความเสี8ยงที8ยอมรับได ้(Coherent 
risk measure) คือค่า VaR ของกลุ่มการลงทุนที8ประกอบดว้ยหลกัทรัพย ์2 ตวัอาจจะมีค่ามากกวา่ผลรวมของ VaR 
ในแต่ละกลุ่มการลงทุน หรือกล่าวว่าไม่มีคุณสมบติัในการกระจายความเสี8ยง ซึ8 งในงานวิจยันี3 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้
CVaR ซึ8งมีคุณสมบติัของมาตรวดัความเสี8ยงที8ยอมรับได ้ 

CVaR สาํหรับการแจกแจงแบบต่อเนื8อง (Continuous distribution) หมายถึง ความสูญเสียเฉลี8ยของ VaR 
ในบางครั3 งจะรู้จกักนัในชื8อของ Mean Excess Loss หรือ Expected Shortfall หรือ Tail Value-at-Risk และสาํหรับ
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การแจกแจงโดยทั8วไปที8เป็นแบบไม่ต่อเนื8อง (Discrete distribution) CVaR จะหมายถึงค่าเฉลี8ยถ่วงนํ3 าหนกัของ 
VaR กบัความสูญเสียที8เกินกวา่ค่า VaR โดย CVaR สามารถแกไ้ขขอ้ดอ้ยของ VaR ซึ8 งสามารถควบคุมความเสี8ยง
ในส่วนหาง และฟังก์ชนัของการลงทุนเป็นคอนเวกซ์ฟังก์ชนั ทาํให้หา Global minimum ได ้ดงันั3นในการศึกษา
ครั3 งนี3  จึงไดมี้การศึกษา พอร์ตโฟลิโอ ออพติไมเซชนัโดยการใช ้CVaR แทน VaR 
 

2. ขั@นตอนการศึกษาและวธีิการวจิยั 
ศึกษาพอร์ตโฟลิโอออพติไมเซชนั โดยทาํการเปรียบเทียบ 2 วิธี ระหวา่ง CVaR Optimization (CVaRO) 

และ Mean-Variance Optimization (MVO) ซึ8งขอ้มูลที8ใชใ้นการศึกษานี3 คือ ดชันีตราสารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาลของ
ประเทศในกลุ่ม G6 อาย ุ1-10 ปี ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยโุรป (ฝรั8งเศสและเยอรมนั) ประเทศ
องักฤษ ประเทศญี8ปุ่น ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย เป็นขอ้มูลรายเดือนตั3งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึง
เดือนธนัวาคม 2555 รวมทั3งสิ3น 144 เดือน และนาํมาวเิคราะห์ค่าเบื3องตน้ทางสถิติ จากนั3นทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาของทั3ง 2 วธีิ ดงันี3  

1) คาํนวณอตัราผลตอบแทนรายเดือน (Monthly Return) จากขอ้มูลในอดีต (Mina and Yi Xiao, 2001)  

ln it

it

it 1

p
r

p
−−−−

    
====         

                                   (1)
 

 โดย  
it

r  คืออตัราผลตอบแทนของตราสารหนี3 ที8 i ในวนัที8 t 

  
it

p คือดชันีของตราสารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาล ในวนัที8 t 

  และ i = 1, 2, 3, …, 6 
2) กาํหนดพารามิเตอร์สาํหรับการหาค่าที8เหมาะสมของกลุ่มการลงทุน ดงันี3  

2.1) คาํนวณอตัราผลตอบแทนที8เป็นค่าเทียบเคียงของกลุ่มการลงทุน (Return Proxy) 
ใหค้่าเทียบเคียงของอตัราผลตอบแทนแทนดว้ยฟังก์ชนั : X Rµ →µ →µ →µ →  และ NX R∈∈∈∈ ซึ8 งเป็น

ทางเลือกที8เป็นไปไดท้ั3งหมดของการลงทุน 
สมมติให้สินทรัพยจ์าํนวน N สินทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนคือ , ...,

1 n
r r ตามลาํดบั มีค่าเฉลี8ย

ของอตัราผลตอบแทน (m) ดงัสมการ   
n

i i
i 1

1
m r

n ====

==== ∑∑∑∑  โดย  i = 1, 2, 3, … , n  (2) 

 

 และความแปรปรวนร่วมของอตัราผลตอบแทน (C) 

( )( )

n

ij i i j j
j 1

1
C r m r m

n 1 ====

= − −= − −= − −= − −
−−−− ∑∑∑∑   (3) 

 

 และหาผลตอบแทนการลงทุนขั3นตน้ (Gross Portfolio Returns) มีรูปทั8วไปดงันี3   
 

       ( ) ( )
T

o o
x r m r 1 xµ = + −µ = + −µ = + −µ = + −     โดย x X∈∈∈∈  (4) 
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โดย 
o

r คืออตัราผลตอบแทนที8ปราศจากความเสี8ยง (Risk-free Rate) ซึ8งในการศึกษาครั3 งนี3 เป็น

การลงทุนในตราสารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาลจึงไม่พิจารณาอตัราผลตอบแทนที8ปราศจากความเสี8ยง โดย
กาํหนดให ้

o
r 0==== ดงันั3นการคาํนวณผลตอบแทนของการลงทุนดว้ยสมการต่อไปนี3   

    ( )x mxµ =µ =µ =µ =     (5) 

2.2) คาํนวณความเสี8ยงที8เป็นค่าเทียบเคียงของกลุ่มการลงทุน (Risk Proxy) 
ให้ค่าเทียบเคียงของความเสี8 ยงแทนด้วยฟังก์ชัน : X RΣ →Σ →Σ →Σ →  และ NX R∈∈∈∈ ซึ8 งเป็น

ทางเลือกที8เป็นไปไดท้ั3งหมดของความเสี8ยง 
สําหรับการหาค่าที8 เหมาะสมด้วยวิธี Mean-Variance จะใช้ความแปรปรวนของอัตรา

ผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน โดย x X∈∈∈∈    

( )
Tx x CxΣ =Σ =Σ =Σ =       (6) 

 โดย  x คือสดัส่วนของกลุ่มการลงทุน 
   

สาํหรับการหาค่าที8เหมาะสมดว้ยวิธี CVaR ตอ้งคาํนวณค่า VaR โดยทาํการสร้าง Scenarios 
จากการแจงแจงความน่าจะเป็นของอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย ์เท่ากบัจาํนวนอตัราผลตอบแทน
ยอ้นหลงัทั3งหมด 143 ขอ้มูล ดงันี3  

{{{{ }}}}( ) min : [ ( , ) ]VaR x Pr f x y 1
αααα

= ζ ≥ ζ ≤ −α= ζ ≥ ζ ≤ −α= ζ ≥ ζ ≤ −α= ζ ≥ ζ ≤ −α  (7) 

โดย ζζζζ  คือตวัแปรสุ่มของผลขาดทุน และกาํหนดระดบัความน่าจะเป็น (α) ที8 0.95  
และหา CVaR จากสมการ 

{{{{ }}}}( ) ( ) max , ( ( , ) ( ))] ( )
nR

1
CVaR x VaR x 0 f x y VaR x p y dy

1α α αα α αα α αα α α
= + −= + −= + −= + −

−α−α−α−α ∫∫∫∫  

         (8) 
 

3) กาํหนดฟังกช์นัวตัถุประสงคส์าํหรับการหาค่าที8เหมาะสมของกลุ่มการลงทุน 

3.1) วธีิ Mean-Variance  min( )x x′′′′ΣΣΣΣ     (9) 

3.2) วธีิ CVaR   
, ,

min ( )

J
1

j jx z
j 1

VaR 1 z
−−−−

ζζζζ
====

+ − α π+ − α π+ − α π+ − α π∑∑∑∑   (10) 

โดย 
j

ππππ คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ j ที8มีโอกาสจะเกิดขึ3น มีค่าเท่ากบั 1/J = 1/143  

และ [ ( , ) ]
j j

z f x y VaR≥ −≥ −≥ −≥ −  เป็นตวัแปรที8ควบคุม CVaR 

 
4) กาํหนดเงื8อนไขบงัคบัสาํหรับการหาค่าที8เหมาะสมของกลุ่มการลงทุน มีดงันี3  

4.1) ขนาดตลาด (Market Capitalization) คาํนึงถึงสภาพคล่องของตลาด  
  เงื8อนไขบังคับนี3 เป็นการกําหนดขอบเขต (Bound Constraints) เขียนรูปสมการดังนี3  

B B
l x u≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  
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ซึ8งกาํหนดขอบเขตล่าง (Lower Bound: 
B

l ) และขอบเขตบน (Upper Bound: 
B

u ) ของแต่ละประเทศ 

ดงัตารางที8 1 โดยขอบเขตบนคาํนวณจากสดัส่วนของมูลค่าตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลที8เราสามารถ
ลงทุนไดต้่อขนาดของกลุ่มการลงทุน กาํหนดใหล้งทุนในพนัธบตัรรัฐบาลไดใ้นสดัส่วนไม่เกิน 5% ของ
มูลค่าตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ตารางที� 1 ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของขนาดตลาด 

ประเทศ ขอบเขตล่าง (
B

l ) ขอบเขตบน (
B

u ) 

สหรัฐอเมริกา  0% 447% 
ยโุรป  0% 143% 
องักฤษ 0% 61% 
ญี8ปุ่น 0% 347% 
แคนาดา 0% 20% 
ออสเตรเลีย 0% 14% 
 
4.2) การจดัอนัดบัเครดิตของประเทศ (Credit Rating)  
  เงื8อนไขนี3 เป็นเงื8อนไขบงัคบัในรูปอสมการ (Inequality Constraints) Ax b≤≤≤≤ โดยพิจาณาและ
ทาํการเปรียบเทียบการจดัอนัดบัเครดิตระหวา่ง S&P และ Moody’s พิจารณาโดยเลือกอนัดบัเครดิตที8ต ํ8า
ของแต่ละประเทศ เป็นสดัส่วนการลงทุนที8สามารถลงทุนไดม้ากที8สุด (%) ตามดงัตารางที8 2 

 
ตารางที� 2 สรุปสดัส่วนการลงทุนของการจดัอนัดบัเครดิตโดย S&P และ Moody’s  

ประเทศ Official Rating สัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกนิ 
สหรัฐอเมริกา  AA+ 45% 
ยโุรป  AA+ 45% 
องักฤษ AAA 60% 
ญี8ปุ่น AA- 23% 
แคนาดา AAA 60% 
ออสเตรเลีย AAA 60% 
 

 

4.3) ผลรวมของกลุ่มการลงทุนมีค่าเท่ากบั 1 หรือคิดเป็น 100%  
  เงื8อนไขบังคับนี3 เป็นเงื8อนไขภาวะเท่ากัน (Equality Constraints) เขียนรูปสมการดังนี3   

Ax b====  
4.4)  อตัราผลตอบแทนที8คาดหวงั (Target Return: R) 

โดยกาํหนดขอบเขตบน (
B

u ) คือ อตัราผลตอบแทนเฉลี8ยของแต่ละหลกัทรัพยที์8สูงที8สุด  และ

ขอบเขตบน (
B

l ) คือ อตัราผลตอบแทนเฉลี8ยของแต่ละหลกัทรัพยที์8ต ํ8าที8สุด  
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คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยของแต่ละหลกัทรัพย ์ ( )
i

m  แลว้หาค่าสูงสุดจาก 

{{{{ }}}}max , , , , ,
B 1 2 3 4 5 6

u m m m m m m====  
และคาํนวณหาค่าตํ8าสุดจาก 

{{{{ }}}}min , , , , ,
B 1 2 3 4 5 6

l m m m m m m====  

ดังนั3 นอัตราผลตอบแทนที8คาดหวงัจะอยู่ในช่วงของอัตราผลตอบแทนเฉลี8ยของแต่ละ
หลกัทรัพยสู์งสุดและตํ8าสุด เขียนรูปสมการดงันี3   

B i i B
l m x u≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  

จากนั3นนาํอตัราผลตอบแทนที8คาดหวงัไปหาสดัส่วนที8เหมาะสมกบักลุ่มการลงทุน 
5) ผลจากขอ้ 3 และขอ้ 4 เขียนในรูปปัญหาของออทิไมเซชนั โดยมีฟังกช์นัวตัถุประสงคแ์ละเงื8อนไขบงัคบั

ตามตารางที8 3 
 

ตารางที� 3 สรุปฟังกช์นัวตัถุประสงคแ์ละเงื8อนไขบงัคบัที8ใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  
CVaR Mean-Variance 

ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์

, ,
min ( )

J
1

j jx z
j 1

VaR 1 z
−−−−

ζζζζ
====

+ − α π+ − α π+ − α π+ − α π∑∑∑∑
 

min( )x x′′′′ΣΣΣΣ  

เงื8อนไขบงัคบั 

B B
l x u≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  

E E
A x b====  
B B

l R u≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  

 
6) สร้างเส้นขอบโคง้การลงทุนที8มีประสิทธิภาพ ดว้ยวิธี Mean-Variance และ CVaR โดยใชโ้ปรแกรม 

MATLAB  
7) หาจุดที8เป็นกลุ่มสินทรัพยเ์สี8ยงที8เหมาะสมที8สุด โดยเป็นจุดที8ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อความเสี8ยงสูงสุด 
8) เปรียบเทียบสดัส่วนการลงทุนของวธีิ Mean-Variance และ CVaR  

 

3. ผลการวเิคราะห์ 
การศึกษาครั3 งนี3  ผูว้จิยัทาํ พอร์ตโฟลิโอ ออพติไมเซชนั ดว้ย 2 วิธี ไดแ้ก่ CVaRO และ MVO โดยใชข้อ้มูล

ดชันีตราสารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่ม G6 อาย ุ1-10 ปี ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยโุรป (ฝรั8งเศสและเยอรมนั) ประเทศองักฤษ ประเทศญี8ปุ่น ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย เป็นขอ้มูล
รายเดือนตั3งแต่เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมทั3งสิ3น 144 เดือน และทาํการศึกษาเปรียบเทียบผล
การศึกษาของทั3ง 2 วธีิ เมื8อนาํมาวเิคราะห์ค่าเบื3องตน้ทางสถิติ พบวา่ อตัราผลตอบแทนเฉลี8ยที8สูงที8สุดคือ ดชันีตรา
สารหนี3ประเทศออสเตรเลียเท่ากบั 5.94% โดยมีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.62% ในทางกลบักนัดชันีตราสาร
หนี3ประเทศญี8ปุ่นมีอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยตํ8าที8สุด เท่ากบั 1.49% มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.57%  
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ผลจากการทําออพติไมเซชัน ด้วยวิธี CVaRO ได้กลุ่มการลงทุนที8 เหมาะสมที8 สุดหรือให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อความเสี8ยงสูงสุด มีอตัราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.3628% และความเสี8ยงของกลุ่ม
การลงทุนเท่ากบั 0.80% ซึ8งมีสดัส่วนของการลงทุนดงันี3 คือ ลงทุนในดชันีตราสารหนี3ของกลุ่มประเทศยโุรป 38% 
ประเทศญี8ปุ่น 23% ประเทศแคนาดา 20% ประเทศออสเตรเลีย 12% และประเทศองักฤษ 7%  ตามลาํดบั ในทาํนอง
เดียวกนั ผลจากศึกษาดว้ยวธีิ MVO กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมที8สุดมีอตัราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 
0.3785% และความเสี8ยงของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.68% ซึ8 งมีสัดส่วนของการลงทุนดงันี3 คือ ลงทุนในดชันีตรา
สารหนี3ของประเทศองักฤษ 26%  ประเทศญี8ปุ่น 21% ประเทศแคนาดา 20% กลุ่มประเทศยโุรป 19% และ ประเทศ
ออสเตรเลีย 14% ตามลาํดบั 

จากนั3นทาํการเปรียบเทียบเส้นขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวิธี CVaRO และ MVO พบว่าเมื8อ
พิจารณา อตัราผลตอบแทนที8ระดบัเดียวกนัเท่ากบั 0.3838% กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวิธี MVO มีค่าความ
เสี8ยง CVaR เท่ากบั 0.0069 และกลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวิธี CVaRO มีค่าเท่ากบั 0.0086 ดงันั3นกล่าวไดว้า่ 
กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO มีค่าความเสี8ยงที8วดัดว้ย CVaR สูงกวา่กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวิธี 
MVO ดงัรูปที8 1 

 

รูปที8 1 เสน้ขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO และ MVO (โดยแกนนอนคือ CVaR) 
 

และในมุมมองความเสี8ยงที8วดัดว้ย SD พบวา่เมื8อพิจารณา อตัราผลตอบแทนที8ระดบัเดียวกนัเท่ากบั 
0.4113% กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ MVO มีค่าความเสี8ยง SD เท่ากบั 0.00739 และกลุ่มการลงทุนที8
เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO มีค่าเท่ากบั 0.00741 ดงันั3นกล่าวไดว้า่ กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO มีค่า
ความเสี8ยงสูงกวา่กลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ MVO เพียงเลก็นอ้ย ดงัรูปที8 2 
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รูปที8 2 เสน้ขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO และ MVO (โดยแกนนอนคือ SD) 
 

เมื8อพิจารณาการแจงแจงของอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยรายเดือนพบวา่ อตัราผลตอบแทนรายเดือนโดยรวมมี
การแจงแจงเป็นแบบปกติ แต่หากทาํการทดสอบความเบแ้ละความโด่งของชุดขอ้มูลแต่ละประเทศ พบวา่ดชันีตรา
สารหนี3 ของประเทศญี8ปุ่นและสหรัฐอเมริกามีค่าความเบเ้ป็นลบ แสดงว่าขอ้มูลของทั3งสองประเทศมีลกัษณะเบ้
ซา้ย รวมถึงมีค่าความโด่งมาก แสดงวา่ขอ้มูลของทั3งสองประเทศนี3 มีการแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือแบบมีหาง
อว้น ดงัตารางที8 4 ดงันั3นจึงส่งผลใหเ้สน้ขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO และ MVO มีความแตกต่าง
กนั 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาพอร์ตโฟลิโอออพติไมเซชนั ผูว้จิยัไดศึ้กษา 2 วธีิคือ CVaRO และ MVO โดยใชข้อ้มูลดชันีตรา
สารหนี3 ที8ออกโดยรัฐบาลของประเทศในกลุ่ม G6 อายุ 1-10 ปี ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป 
(ฝรั8งเศสและเยอรมนั) ประเทศองักฤษ ประเทศญี8ปุ่น ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย เป็นขอ้มูลราย
เดือนตั3งแต่   เดือนมกราคม 2544 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 รวมทั3งสิ3น 144 เดือน นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
เบื3องตน้และทาํออพติไมเซชนั โดยกาํหนดฟังก์ชนัวตัถุประสงคแ์ละเงื8อนไขบงัคบัสาํหรับการหาค่าที8เหมาะสม
ของกลุ่มการลงทุน ได้แก่ ขนาดตลาด  การจัดอนัดับเครดิตของประเทศ นํ3 าหนักการลงทุนรวม และอัตรา
ผลตอบแทนที8คาดหวงั จากนั3นสร้างเส้นขอบโคง้การลงทุนที8มีประสิทธิภาพของทั3 งสองวิธี ซึ8 งการศึกษานี3 ไม่
พิจารณาสินทรัพยที์8ไม่มีความเสี8ยง และหากลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมที8สุด ซึ8 งก็คือกลุ่มการลงทุนที8ให้อตัรา
ผลตอบแทนต่อความเสี8ยงสูงที8สุด แลว้นาํสดัส่วนการลงทุนของวธีิ CVaRO และ MVO มาเปรียบเทียบกนั ผลของ
วธีิ CVaRO ไดก้ลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมที8สุดหรือให้อตัราผลตอบแทนต่อความเสี8ยงสูงสุด มีอตัราผลตอบแทน
ของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.3628% และความเสี8ยงของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.80% ในทาํนองเดียวกนั ผลของวิธี 
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MVO ไดก้ลุ่มการลงทุนที8เหมาะสมที8สุดมีอตัราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.3785% และความเสี8ยง
ของกลุ่มการลงทุนเท่ากบั 0.68%  

หากพิจารณาในมุมมองของความเสี8ยง CVaR ดังรูปที8 1 เส้นขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมด้วยวิธี 
CVaRO และ MVO มีความแตกต่างกนั เมื8อพิจารณาที8อตัราผลตอบแทนที8เท่ากนั ความเสี8ยงของวิธี CVaR มีค่าสูง
กวา่วิธี MV ที8เป็นเช่นนี3 เพราะวา่ในมุมมองความเสี8ยงของ CVaR สามารถพิจารณาถึงความสูญเสียในส่วนที8เกิน
กวา่ VaR ได ้ซึ8งเราจะเห็นวา่จากการพิจารณาการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยของประเทศญี8ปุ่น มีค่าความ
เบเ้ป็นลบและค่าความโด่งสูงมาก แสดงวา่การแจกแจงเป็นแบบ Leptokurtic หรือแบบมีหางอว้น ดงันั3นอาจเป็น
สาเหตุหนึ8งที8ทาํใหเ้สน้ขอบโคง้การลงทุนที8เหมาะสมดว้ยวิธี CVaRO และ MVO มีความแตกต่างกนัเมื8อพิจารณา
ในมุมมองความเสี8ยง CVaR และหากพิจารณาในมุมมองของความเสี8ยง SD ดงัรูปที8 2 เส้นขอบโคง้การลงทุนที8
เหมาะสมดว้ยวธีิ CVaRO และ MVO จะไม่มีความแตกต่างกนั เนื8องจากอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยรายเดือนโดยรวมมี
การแจกแจงของอตัราผลตอบแทนเฉลี8ยแบบปกติ ดงันั3นการเลือกใชว้ิธีการทาํ Optimization แบบใดนั3น ขึ3นอยูก่บั
ลกัษณะของขอ้มูลที8นาํมาใชว้เิคราะห์วา่มีการแจกแจงของขอ้มูลเป็นแบบใด 

ในการศึกษาครั3 งนี3ขอ้มูลที8ใชเ้ป็นขอ้มูลอตัราผลตอบแทนรายเดือน ทาํให้จาํนวนขอ้มูลที8นาํมาใชใ้นการ
วิเคราะห์มีจาํนวนไม่มากนกั อาจทาํให้ผลการศึกษาที8ไดไ้ม่มีความแม่นยาํเท่าที8ควร และขอ้มูลที8นาํมาใชค้รั3 งนี3 มี
เพียงดัชนีตราสารหนี3  ซึ8 งมีเพียงสินทรัพย์ที8 มีความเสี8ยงเท่านั3 น ในการศึกษาครั3 งต่อไป ควรนําข้อมูลอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพยป์ระเภทอื8นๆ มาใชใ้นการทาํออพติไมเซชนัดว้ย เช่น ดชันีหุ้น ขอ้มูลกองทุนต่างๆ เป็น
ตน้ รวมถึงสินทรัพยที์8ไม่มีความเสี8ยงมาร่วมพิจารณาดว้ย อาจจะไดก้ลุ่มการลงทุนที8มีประสิทธิภาพมากยิ8งขึ3น 
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ขอบเขตราคาใช้สิทธิที�เหมาะสมของอเมริกนัพุทออปชัน 

BOUNDARY OF OPTIMAL EXERCISE PRICE FOR AMERICAN PUT OPTION 
 

ศลิษา หสัดิเสว ี1     ผศ.ดร.สมพร ปั8นโภชา 2 

 
 

บทคดัย่อ 

การประมาณราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัออปชนั (American Option Pricing) เป็นเรื8องยาก
เพราะออปชนัแบบอเมริกนักาํหนดให้ผูถื้อสัญญาสามารถใชสิ้ทธิในช่วงเวลาใดก็ไดก่้อนถึงวนัหมดอายุดงันั3น
ราคาการใชสิ้ทธิค่าใดเป็นค่าที8เหมาะสม ซึ8งงานวจิยัไดศึ้กษาเชิงทฤษฎีเกี8ยวกบัการหาราคาการใชสิ้ทธิที8เหมาะสม
ของ อเมริกนัพทุออปชนั จากสูตรค่าประมาณเชิงวเิคราะห์แบบใหม่ (A New Analytical Approximation Formula) 
ที8พิจารณาสมการแบลค็โชลลใ์นลาปลาซสเปสโดยการแปลงรูปสมการเชิงอนุพนัธ์ุยอ่ยให้อยูใ่นรูปสมการเชิงอนุ
พนัธ์ุสามญัและนาํมาเปรียบเทียบกบัค่าประมาณที8ไดจ้ากวธีิผลต่างอนัตะกระชบั(Compact Finite Difference) จาก
การศึกษาพบวา่ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมจากการใชสู้ตรการประมาณเชิงวเิคราะห์แบบใหม่มีค่าลดลง เมื8อระยะเวลา
ผา่นไปใกลว้นัหมดอายแุละ ขอบเขตของราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมมีแนวโนม้ในทิศทางเดียวกนักบัการหาราคาโดย
วธีิการผลต่างอนัตะกระชบัแต่มีค่านอ้ยกวา่ 
 

คาํสําคญั : อเมริกนัพทุออปชนั, ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม,  สูตรค่าประมาณเชิงวเิคราะห์ 
 

Abstract 
                The approximation of optimal exercise price for American put options is difficult. Because holders can 
exercise at any time prior to the expiration date, therefore what the optimal exercise should be. In this paper, a 
new analytical formula for approximation of optimal exercise boundary is presented. The formula is derived by 
taking Laplace transform on Black-Scholes equation which converts the partial differential equations to ordinary 
differential equations. Comparing the results by this approximate formula with the compact finite difference 
method. We find that optimal exercise price of a new analytical approximation  decreases as the time is near 
expiration date,  which boundary  of optimal exercise price for American put option has  the same pattern as the 
compact finite difference methods, but a new analytical approximation has lower optimal exercise price than the 
compact finite different method. 

 

KEYWORDS : AMERICAN PUT OPTION, OPTIMAL EXERCISE PRICE, ANALYTICAL 
APPROXIMATION FORMULA 
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1. บทนํา 
อเมริกนัออปชนักาํหนดใหผู้ถื้อสัญญาสามารถใชสิ้ทธิในช่วงเวลาใดก็ไดก่้อนถึงวนัหมดอายทุาํให้ให้ผู ้

ถือสัญญาแต่ละคนใชสิ้ทธิในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากนัและราคาการใชสิ้ทธิค่าใดเป็นค่าที8เหมาะสมที8นักลงทุน
สนใจ งานวจิยันี3 ไดศึ้กษาการประมาณราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนัซึ8งเป็นตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินที8นิยมใชเ้ป็นเครื8องมือป้องกนัความเสี8ยงในต่างประเทศ อีกทั3งมีงานวิจยัที8เกี8ยวขอ้งกบัการหาราคาใชสิ้ทธิ
ที8เหมาะสมของอเมริกนัออปชนัอยา่งต่อเนื8องเป็นเวลานาน ซึ8 งแบ่งประเภทของการวิจยัไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ      
1. ประเภทการประมาณค่าเชิงตวัเลข (Numerical Method)    2. ประเภทการใชสู้ตรค่าประมาณเชิงวิเคราะห์แบบ
ใหม่ (A New Analytical Approximation Formula) ซึ8งวธีิการประมาณเชิงตวัเลขไดแ้ก่ วิธีการผลต่างอนัตะ (Finite 
difference method), (Allegretto, et. al.,2001)   วธีิแบบจาํลองทวนิาม (Binomial method)  (Cox, et. al. ,1979) และ   
วิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo  method) ,(Grant, et. al., 1996) เป็นตน้ ส่วนวิธีการค่าประมาณเชิงวิเคราะห์แบบ
ใหม่มีใช่ในการศึกษาวจิยัการประมาณค่าสาํหรับออปชนัร่วมหลายตวั  (Geske and Johnson ,1984)  และใชศึ้กษา
วธีิการประมาณค่าออปชนัที8มีขอ้จาํกดั  (Broadie and Detemple ,1996)  เป็นตน้     ซึ8 งงานวิจยัของวิธีการประมาณ
เชิงวเิคราะห์และวธีิการคาํนวณเชิงตวัเลขต่างๆ ที8กล่าวมานี3 เป็นการศึกษาหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมและหาราคา
อเมริกนัพทุออปชนั และพบวา่วิธีการประมาณเชิงวิเคราะห์ให้ผลที8ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากกวา่วิธีการเชิง
ตวัเลข งานวิจยัชิ3นนี3 ไดท้าํการศึกษาสูตรค่าประมาณเชิงวิเคราะห์แบบใหม่ (A New Analytical Approximation 
Formula) ของการประเมินราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม (Optimal exercise price) ของพทุออปชนัแบบอเมริกนัก่อนวนั
หมดอายสุญัญา ดว้ยวธีิการแปลงลาปลาซ (Laplace transform) ซึ8 งผลที8ไดอ้อกมาจะอยูใ่นรูปสูตรอยา่งง่าย วิธีการ
แปลงลาปลาซจะแปลงรูปสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย (Partial Differential Equation : PDE) ใหอ้ยูใ่นรูปของสมการเชิง
อนุพนัธ์สามญั (Ordinary Differential Equation : ODE) เนื8องจากรูปแบบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเป็น
รูปแบบที8สามารถหาคาํตอบไดง่้ายกวา่รูปแบบของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย และเปรียบเทียบผลการศึกษาของราคา
ใชสิ้ทธิที8เหมาะสม (Optimal Exercise Price) สําหรับอเมริกนัพุทออปชนั ดว้ยวิธีผลต่างอนัตะแบบกระชบั 
(Compact finite difference) 

1) สูตรค่าประมาณเชิงวเิคราะห์แบบใหม่  

 จากสมการแบบจาํลองแบลค็โชลล ์(Black Scholes Model)  

                                             
2

2 2

2
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V V V
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∂ ∂ ∂
+ + − =
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                        เมื8อ V ( , )V s t  เป็นราคาพทุออปชนัที8ขึ3นอยูก่บัราคาสินทรัพยอ์า้งอิง ( )S t  ณ เวลา  t   โดยมีอตัรา   
                       ดอกเบี3ยที8ปราศจากความเสี8ยง (risk-free rate) r  และ ค่าความผนัผวน(volatility) σ  ของสินทรัพย ์  
                      อา้งอิงคงที8 มีเงื8อนไขขอบ   ณ S →∞   เป็น  

                                       lim ( , ) 0
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V S t
→∞

=                                              (2) 

                      ถา้ให ้  ( )
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S S t=    เป็นราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม เราสามารถแสดงไดว้า่เงื8อนไขขอบ ณ    

                    ( )
f

S S t=  เขียนไดเ้ป็น (Wilmott et al., 1995) 
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                     และราคาของพทุออปชนั ณ  เวลา  t T=  เป็น 

                                                            ( , ) max{ ( ),0}V S T x S T= −                              (4) 

        เมื8อ T  เป็นวนัหมดอาย ุของออปชนั และ x  เป็นราคาใชสิ้ทธิ (exercise price) ณ วนัหมออายสุญัญา 

ในที8นี3 เราตอ้งการหาผลเฉลยจากสมการ (1) – (4) ที8เป็นระบบสมการดงันั3นเพื8อใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพเราจะแปลงตวัแปรใหอ้ยูใ่นรูปแบบที8ไม่มีหน่วยโดยให ้
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                     เราไดส้มการ (1) – (4) วา่เขียนใหม่ไดเ้ป็น  
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≡  และในสมการ (5) เราไดล้ะสญัลกัษณ์ “ ‘  “ ไวเ้ป็นที8เขา้ใจวา่ค่า V  ,  S และ τ     

                     หลงัจากนี3หมายถึง 'V  ,  'S   และ 'τ  ตามลาํดบั 

      กาํหนดฟังกช์นัใหม่เป็น  ( , )U S τ  โดยแบ่งช่วงการพิจารณา 
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                   จากการแปลงลาปลาซ   
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2. ขั@นตอนการศึกษาและวธีิการวจิยั 

1)  ศึกษาวธีิการหาราคาการใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของออปชนัแบบอเมริกนัพุทออปชนั โดยวิธีการประมาณ

เชิงวเิคราะห์แบบใหม่ พร้อมทั3งเขียนโปรแกรมการคาํนวณและทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณที8อา้งอิงจาก

บทความวจิยั (Zhu, 2006) 

2)  เก็บรวบรวมขอ้มูลของราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) ของหุน้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
หรือ ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยการเก็บขอ้มูลราคาปิดแบบรายวนัของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) ชื8อ 
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PTT01PB ตั3งแต่ วนัที8 16 ธนัวาคม 2554  ถึง วนัที8 30 มีนาคม 2555  มาคาํนวณหาค่าความผนัผวนในอดีต ซึ8 งใน
งานวิจยันี3 จะใชอ้ตัราผลตอบแทนที8ปราศจากความเสี8ยงอา้งอิงจากผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายหุกเดือน ณ 
วนัที8 30 ธนัวาคม 2554  ซึ8 งมีค่าเท่ากบั 0.0314 และราคาใชสิ้ทธิ x ของ PTT01PB ที8มีค่าเท่ากบั 340  และค่าความ
ผนัผวนในอดีตของ PTT01PB  เท่ากบั 0.57 สาํหรับ T tτ = −  มีค่าตั3งแต่ 0.1 ปี – 1 ปี 

3)  คาํนวณหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของออปชนัแบบอเมริกนัพุทออปชนั ดว้ยสูตรการประมาณเชิง
วเิคราะห์แบบใหม่ (Zhu, 2006) 

4)  นาํผลการคาํนวณที8ไดม้าวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัวิธีการคาํนวณเชิงตวัเลขดว้ยวิธีผลต่างอนัตะ

กระชบั (นาวนิ, 2554) 

 
3. ผลการวเิคราะห์ 

ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมสาํหรับอเมริกนัพุทออปชนัดว้ยสูตรค่าประมาณเชิงวิเคราะห์แบบใหม่ ที8ราคาใช้
สิทธิ x = 340  บาท  0.0314r =    0 .5 7σ =  สาํหรับ T tτ = −  มีค่าตั3งแต่ 0.1 ปี – 1 ปี มีค่าลดลงดงัรูปที8 1 

 

 

รูปที8 1 ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนัโดยสูตรการประมาณเชิงวเิคราะห์ 

เมื8อพิจารณาราคาใชสิ้ทธิ ณ วนัหมดอายสุัญญาที8แตกต่างกนัคือ x = 325, 340 และ  355 บาท พบวา่ที8
ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม

f
S จะมีค่าลดลงเมื8อใกลถึ้งวนัหมดอาย ุและถา้ x เพิ8มขึ3น 

f
S  จะสูงขึ3นตาม ดงัรูปที8 2 
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รูปที8 2 ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนัที8ราคาใชสิ้ทธิต่างกนั 

และนาํมา เปรียบเทียบกบัการทดสอบหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์แบบอเมริกนัพทุ
โดยวิธีการผลต่างอนัตะกระชบั สรุปไดว้่าทั3 งสองวิธีการมีแนวโน้มของราคาไปในทางเดียวกนั แต่ผลของการ
คาํนวณดว้ยวิธีการผลต่างอนัตะกระชบัไดร้าคาที8สูงกวา่วิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณเชิงวิเคราะห์แบบ
ใหม่ ดงัรูปที8 3 

 

รูปที8 3 เปรียบเทียบราคาใชสิ้ทธิเหมาะสมของวธีิการเชิงวเิคราะห์แบบใหม่และวธีิการผลต่างอนัตะกระชบั 

เมื8อนาํราคาใชสิ้ทธิเหมาะสมของวิธีการประมาณเชิงวิเคราะห์แบบใหม่และวิธีการผลต่างอนัตะกระชบั
มาคาํนวณหาความผิดพลาดระหว่าง 2 วิธีดว้ยค่าผิดพลาดเฉลี8ยสัมบูรณ์มีค่าเท่ากบั 0.15 ซึ8 งจะเห็นว่าค่าความ
แตกต่างระหว่าง 

f
S  ของทั3ง 2 วิธีมีค่าต่างกนัไม่มากจนเกินไป ดงันั3นวิธีการประมาณเชิงวิเคราะห์ จึงเป็นอีก

แนวทางหนึ8งในการศึกษาหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัออปชนั 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวจิยันี3 ไดท้าํการศึกษาหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของอเมริกนัพทุออปชนัโดยใชสู้ตรการประมาณเชิง

วเิคราะห์แบบใหม่ มาคาํนวณหาราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมในโปรแกรมการคาํนวณที8เขียนขึ3นเปรียบเทียบกบัวิธีการ
คาํนวณเชิงตวัเลขแบบวิธีการผลต่างอนัตะกระชบัซึ8 งพบวา่ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสมของการคาํนวณโดยสูตรการ
ประมาณเชิงวิเคราะห์แบบใหม่ เมื8อระยะเวลาผ่านไปใกลว้นัหมดอาย ุราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม

f
S จะมีค่าลดลง  

ตามรูปที8 1 และมีแนวโนม้ทางเดียวกนักบัการหาราคาโดยวิธีการผลต่างอนัตะกระชบั ตามรูปที8 3 และในการหา
ราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม สําหรับอายุคงเหลือ T tτ = − ของสัญญาออปชนัที8แตกต่างกัน ที8มีราคาใช้สิทธิ x 
ต่างกนั พบวา่เมื8อราคาใชสิ้ทธิ  x เพิ8มมากขึ3นราคาใชสิ้ทธิที8เหมาะสม 

f
S ก็จะมีค่าสูงขึ3น ตามรูปที8 2 ในการศึกษา

ครั3 งนี3 ขอ้มูลที8ใชใ้นการประมวลผลไม่ไดค้าํนึงถึงเงินปันผลดงันั3นในการศึกษาครั3 งต่อไปอาจจะตอ้งนาํส่วนของ
เงินปันผลมาพิจารณาร่วมดว้ยและจากการศึกษาพบวา่วิธีการของการประมาณค่าเชิงวิเคราะห์พบวา่สามารถใช้
ประมาณค่าของอเมริกนัพุทออปชนัไดด้งันั3นอาจจะนาํวิธีการประมาณค่านี3ประยุกตใ์ชก้บัออปชนัประเภทอื8นๆ 
เช่น ออปชนัที8อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี8ยนเงินตราระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
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การประกนัหลกัทรัพย์ในการครอบครอง พลวตั ไม่แปรเปลี�ยนตามเวลา  

โดยการใช้โปรแกรมเชิงพนัธุกรรม  

DYNAMIC TIME-INVARIANT PORTFOLIO PROTECTION  

WITH GENETIC PROGRAMMING 
สรณะ ริ3วพนักลุ1      ดร. บาํรุง พว่งเกิด2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การใชก้ลยทุธ์การประกนัมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครองสามารถป้องกนัผลขาดทุนที8เกิดขึ3น
จากการลงทุนในตราสารหนี3 เมื8อตราสารหนี3 ที8ลงทุน มีมูลค่าลดลง และสามารถใหผ้ลตอบแทนที8สูงกวา่หลกัทรัพย์
ที8ไม่มีความเสี8ยงในช่วงที8 ตราสารหนี3 ที8ลงทุนมีมูลค่าเพิ8มขึ3น ดว้ยการจดัสรรเงินลงทุนระหวา่งหลกัทรัพยที์8มีความ
เสี8ยง และหลกัทรัพยที์8ไม่มีความเสี8ยง ซึ8 งการศึกษานี3 จะ ประยกุตก์ารโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม ร่วมกบักลยทุธ์การ
ประกนัมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง เพื8อใชป้ระมาณความเสี8ยงของหลกัทรัพย ์ทาํให้สามารถ
บริหารสดัส่วนการลงทุนไดแ้ม่นยาํและมีประสิทธิภาพมากขึ3น โดยทดสอบกบัหลกัทรัพยที์8อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั3งแต่ ปีพ.ศ. 2548 ถึง ปีพ.ศ. 2555 

จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์แบบใหม่ที8สร้างขึ3นนี3  สามารถป้องกันมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการ
ครอบครองไดต้ามที8กาํหนด  และสามารถให้ผลตอบแทนสุทธิ มากกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยที์8ปราศจากความ
เสี8ยง และประสิทธิภาพของการโปรแกรมเชิงพนัธุกรรมเมื8อใชป้ระมาณค่าความเสี8ยงของหลกัทรัพย ์ในช่วงการ
เรียนรู้ พบวา่ใหค้่าเหมาะสม และใหผ้ลตอบสุทธิ ไม่นอ้ยกวา่ ทั3งกลยทุธ์ ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์การประกนั
ราคาแบบดั3งเดิม แต่เมื8อเปรียบเทียบในช่วงทดสอบ พบวา่ทั3งอตัราส่วน ซอทรูโน และผลตอบแทนสุทธิ จากกล
ยทุธ์ที8สร้างขึ3น มีค่านอ้ยกวา่ทั3งสองกลยทุธ์ขา้งตน้ ดงันั3นจึงสรุปไดว้า่ กลยทุธ์ที8สร้างขึ3นยงัไม่เหมาะที8จะนาํไปใช้
งานจริง แมว้า่จะสามารถใหผ้ลตอบแทนที8ดีกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยที์8ไม่มีความเสี8ยงไดแ้ต่ก็ไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดดี้กวา่กลยทุธ์การประกนัมูลค่า ที8มีอยูเ่ดิม 
 

คําสําคัญ : การประกันหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง, การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม, กลยุทธ์ Time-invariant 
portfolio protection, อตัราส่วนซอทรูโน 
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1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 
 

The main point of portfolio insurance strategy is to prevent its loss when the net return of the equity is 
negative and to gain higher profit than risk-free when the net return is positive. In this study, genetic technique is 
applied for estimating the volume of risk of equity in portfolio insurance strategy. This is helping to allocate the 
asset more accurate and efficiently which is resulting in insurance and gain profit increase. The new strategy has 
been tested in equity of Stock Exchange of Thailand (SET) form year 2006 to 2012 

The results have shown the new portfolio insurance strategy can be employed to prevent the minimum 
value of portfolio and net return is more than risk-free return. When genetic programming is utilize for 
estimation the volume of the risk of equity during in learning period, it is found that Sortino ratio and net return 
is not less than other strategy. However, when comparing in testing period, the Sortino ratio and net return is less 
than the two above strategies. Therefore, it can be concluded that strategies are not suitable to use. Although it 
can give better returns than risk-free return, but it cannot generate returns better than previously strategies. 
 
KEYWORDS : PORTFOLIO INSURANCE STRATEGY, GENETIC PROGRAMMING, TIME-INVARIANT 

PORTFOLIO PROTECTION, SORTUNO RATIO 
 
1. บทนํา 

แนวโนม้ในปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากขึ3น อนัเนื8องมาจากผลกาํไรรายปีโดยเฉลี8ย
เพิ8มสูงขึ3นมาตลอดตั3งแต่ปีพ.ศ. 2552-2555 โดยเป้าหมายหลกั ที8สาํคญัสาํหรับนกัลงทุน คือการสร้างผลตอบแทน 
ให้ได้มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพยที์8ปราศจากความเสี8ยง ซึ8 งในสภาวะที8 เศรฐกิจเจริญเติบโตได้ดี ทําให้
หลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงขึ3น การลงทุนโดยใชเ้งินทุนทั3งหมด ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนไดง่้าย 
และเป็นจาํนวนมาก แต่ในทางกลบักนั ในสภาวะที8ตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าลดลง การลงทุนแบบนี3 ก็จะทาํให้
ขาดทุนเป็นจาํนวนมากเช่นกนั ดงันั3นเป้าหมายที8สาํคญัไม่แพก้นันั3น คือการบริหารจดัการกบัความเสี8ยง ซึ8 งแมว้า่
ในปัจจุบนั จะถูกพฒันาขึ3นเป็นจาํนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็น กลยทุธ์ ที8มีการคาํนวนที8ซบัซอ้น และไม่เหมาะที8
จะใชก้บัหน่วยการลงทุนขนาดเลก็ ประกอบกบั ดชันีหลกัทรัพยเ์พิ8มสูงขึ3นอยา่งต่อเนื8อง ตั3งแต่ตน้ ปีพ.ศ. 2552 จึง
ทาํให้ผูล้งทุนรายย่อยส่วนใหญ่ละเลยที8จะใส่ใจกบัการจดัการกบัความเสี8ยง ซึ8 งอาจจะนาํไปสู่การขาดทุนที8เป็น
จาํนวนมาก หากเกิดวกิฤตเศรษฐกิจดงัเช่น ปีพ.ศ. 2540 หรือปีพ.ศ. 2551 

การศึกษาในครั3 งนี3 จะนาํเสนอกลยุทธ์การจดัสัดส่วนในการลงทุน ที8ประยุกต์มาจาก กลยุทธ์การประกนั
มูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพย์ในการครอบครอง ที8สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน ร่วมกับการโปรแกรมเชิง
พนัธุกรรมที8สามารถหาคาํตอบ ไดอ้ยา่งอตัโนมติั ดงันั3นจึงสามารถออกแบบการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ
เสี8ยง หรือผลขาดทุนที8นกัลงทุนยอมรับได ้ 
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2.ขั@นตอนการศึกษา 
การศึกษาในครั3 งนี3 จะนาํการโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม (John R. Koza, 1992) ซึ8 งเป็นวิธีการหาผลลพัธ์ โดย

อาศยัหลกัการววิฒันาการ ที8พฒันาขึ3นจากอลักอริทึมพนัธุกรรม มาสร้างฟังกช์นัตวัคูณ (M) ซึ8งเดิมเป็นค่าคงที8 ตาม

กลยทุธ์การประกนัมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง แบบ TIPP (Estep and Kritzman, 1988) โดย 

เมื8อเปรียบเทียบกบักลยทุธ์ CPPI (Black and Jones, 1987) แลว้ กลยทุธ์ TIPP จะสามารถป้องกนัมูลค่าขั3นตํ8าของ

หลกัทรัพยใ์นการครอบครองได้ดีกว่า (Wang Tiefeng, Kami Rwegasira, 2006)เนื8องจากมูลค่าขั3นตํ8าของ

หลกัทรัพยใ์นการครอบครองจะแปรผนัตรงกบัมูลค่าหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง ดงัสมการต่อไปนี3   
( )

t t t
S m V F= × −   (1) 

t t t
B V S= −  (2) 
λ max

t t
t T

F V
≤

= ×
  (3) 

t
S  คือ มูลค่าที8ลงทุนในหลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยง ณ วนัที8 t 

 m  คือ ค่าคงที8 ตวัคูณ 

t
V คือ มูลค่าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง ณ เวลา t 

t
F  คือ มูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง ณ เวลา t 

t
B  คือ มูลค่าที8ลงทุนหลกัทรัพยป์ราศจากความเสี8ยง ณ วนัที8 t 

λ  คือ อตัตรามูลค่าขั3นตํ8า  

T  คือ วนัหมดอายขุองกลยทุธ์ในการประกนั 

ฟังก์ชนัตวัคูณ ดงักล่าว จะสามารถแปรผนัไปตามความเสี8ยงของหลกัทรัพย ์ณ ช่วงเวลานั3นๆ ซึ8 งมีผลให้

ประสิทธิภาพในการประกนัมูลค่าขึ3นตํ8าดีขึ3น (Sven Balder, Michael Brandl, Antje Mahayni, 2009) โดยจะเรียก 

กลยทุธ์ที8สร้างขึ3นใหม่นี3 วา่ Dynamic Time-Invariant Portfolio Protection (DTIPP) และกาํหนดให้ชุดตวัแปรของ

การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม (Terminal set) ที8จะแสดงถึงความเสี8ยงของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราส่วน Book-to-

market (Fama & French, 1992), อตัราแลกเปลี8ยน และอตัราดอกเบี3ยพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ1 เดือน นอกจากนี3  จะใช้

ตวัชี3วดัทางเทคนิค (Technical indicator) ที8สามารถแสดงถึงความผนัผวนของหลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่ ดชันีความต่าง 

(Disparity index), ดชันีความแข็งแกร่งสัมพทัธ์ (Relative strength index), ดชันีการไหลของเงิน (Money flow 

index), Stochastic oscillator %K, %D และWilliams’s %R โดยมีชุดฟังก์ชนั (Function set) เป็นฟังก์ชนัทาง

คณิตศาสตร์ (Jiah-Shing Chen, Chia-Lan Chang, Jia-Li Hou, Yao-Tang Lin ,2008) และฟังก์ชนัความเหมาะสม 

(Fitness function) ที8เป็นการวดัประสิทธิภาพการคือ อตัราส่วนซอทรูโน (Sortino ratio) (Sortino and Price ,1994) 

ที8มีความเหมาะสมกบัการวคัประสิทธิภาพสาํหรับการลงทุนที8หลีกเลี8ยงความเสี8ยง (Véronique Le Sourd ,2007) 

ตามสมการที8 4 และ พารามิเตอร์ อื8นๆ สาํหรับ การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม กาํหนดให้จาํนวนชุดคาํตอบแต่ละรุ่น

มีจาํนวนประชากรทั3งสิ3น 500 ชุด ความลึกสูงสุดของชุดคาํตอบเท่ากบั 8 ใชก้ารคดัเลือกแบบแข่งขนั (Riccardo 
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Poli, William B. Langdon, and Nicholas F. McPhee, 2008) อตัราการถอดแบบ 5% อตัราการไขว้เปลี8ยน 85% 

อตัราการกลายพนัธ์ 10% สิ3นสุดกระบวนการเมื8อสร้างครบ 100 รุ่น 

( )

1

2
( )

1

n
R

t
t TR

n

n
R TR f x

t
t

n

 
∑ 

 = − 
 
 
 

−∑
=

  (4) 

โดยกาํหนดให ้  
t

R  คือ อตัตราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นการครอบครอง ณ เวลา t 

TR  คือ อตัตราผลตอบแทนเป้าหมายที8ตั3งไว ้

n  คือจาํนวนวนัที8ใชใ้นการดาํเนินกลยทุธ์ 

( ) t

t

1 , R 0
f x

0,  R 0

TR

TR

 − <
= 

− ≥
 

กลยุทธ์ที8สร้างขึ3น จะนําไปทดสอบประสิทธิภาพกับ หลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํนวนทั3งสิ3น 19 บริษทั จากนั3นนาํผลลพัทที์8ไดม้าทดสอบความสามารถในการประกนัมูลค่าขั3นตํ8า, ความสามารถ

ในการสร้างผลตอบแทนที8มากกวา่ผลตอบแทนขั3นตํ8า และทาํการเปรียบเทียบผลตอบแทน และประสิทธิภาพกบั

กลยทุธ์ TIPP แบบดั3งเดิม และ กลยทุธ์ซื3อและถือครอง โดยกาํหนดขอ้จาํกดัในการซื3อขาย ให้สามารถซื3อขาย

หลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยงไม่เต็มจาํนวนได ้และไม่กาํหนดหน่วยขั3นตํ8าที8สามารถซื3อ ไม่อนุญาติให้มีการยืมขาย 

(Short sell) ผลตอบแทนที8ไดรั้บจากหลกัทรัพยที์8ปราศจากความเสี8ยงเท่ากบัร้อยละ 3 ต่อปีเป็นแบบทบตน้รายวนั 

เฉพาะการซื3อขายหลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยง มีค่าทาํธุรกรรมร้อยละ 0.15 ของปริมาณการซื3อขาย และค่าภาษีร้อยละ 

7 ของค่าค่าทาํธุรกรรม เฉพาะการซื3อขายตามกลยทุธ์ซื3อและครอบครองไว ้จะกาํหนดให้ไดรั้บเงินปันผลในวนัที8

ขึ3นสัญลกัษณ์ XD และจะนาํเงินปันผลไปลงทุนต่อในหลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยงนั3นๆทนัที สาํหรับ กลยทุธ์ TIPP 

และ DTIPP จะกาํหนดให้ไดรั้บเงินปันผลในวนัที8ขึ3นสัญลกัษณ์ XD ซึ8 งจะนาํเงินปันผลไปรวมกบัหลกัทรัพยใ์น

การครอบครอง สาํหรับมูลขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครองกาํหนดให้เท่ากบั ร้อยละ 90 ของมูลค่าเริ8มตน้

ลงทุน และ และเพื8อลดปริมาณการซื3อขายที8ไม่จาํเป็น กาํหนดให้ทาํการปรับเปลี8ยนสัดส่วนการลงทุนเมื8อ มูลค่า

ของหลกัทรัพที8มีความเสี8ยงตามที8คาํนวนไดจ้ากกลยทุธ์ต่างจากมูลค่าที8มีอยูเ่ดิม มากกวา่ร้อยละ 5 
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3. ผลการวเิคราะห์ 
ผลการจาํลองการซื3อขายตามกลยทุธ์ทั3งสาม แยกออกเป็น 2 ชุดขอ้มูล ไดแ้ก่ ชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบ 

จาํนวน ผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วนซอทรูโน ของกลยทุธ์ ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์ TIPP จะมีเท่ากนัที8 

152 ขอ้มูล และสาํหรับกลยทุธ์ DTIPP ซึ8งมีการดาํเนินการโปรแกรมเชิงพนัธุกรรมซํ3 า 5 ครั3 งต่อช่วงเวลา จึงทาํให้มี

จาํนวน 760 ขอ้มูล ค่าเฉลี8ยของอตัราผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วน ซอทรูโน ของทั3งสามกลยทุธ์ ไดแ้สดงดงั

ตารางดา้นล่าง 

ตารางที� 1 ค่าเฉลี8ยของ อตัราผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วนซอทรูโน 

กลยทุธ์ 
ค่าเฉลี8ยอตัราผลตอบแทนสุทธิ ค่าเฉลี8ยอตัราส่วนซอทรูโน 

ชุดเรียนรู้ ชุดทดสอบ ชุดเรียนรู้ ชุดทดสอบ 

DTIPP 
80.523% 
(0.716) 

4.364% 
(0.135) 

2.3102 
(2.124) 

-0.0588 
(0.317) 

TIPP 
20.150% 
(0.269) 

7.154% 
(0.127) 

0.0509 
(0.084) 

0.0268 
(0.114) 

ซื3อและถือครอง 
57.705% 
(1.061) 

26.72% 
(0.552) 

0.0546 
(0.077) 

0.0689 
(0.115) 

1. ความสามารถในการหาฟังคช์นัที8ดีที8สุด โดยการโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม 

เมื8อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนสุทธิที8ไดรั้บ และอตัราส่วน ซอทรูโน ในช่วงเวลาเรียนรู้ กบักลยทุธ์ ซื3อ

และถือครอง และกลยุทธ์ TIPP โดยการหาผลต่าง ในช่วงเวลาเดียวกนั พบว่า ผลต่างอตัราผลตอบแทนสุทธิที8

ไดรั้บ และอตัราส่วน ซอทรูโน ระหวา่ง กลยทุธ์ DTIPP กบั กลยทุธ์ซื3อและถือครอง และTIPP มีค่าเฉลี8ยมากกวา่ 0 

หรือกล่าวไดว้า่ การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรมสามารถ สร้างฟังกช์นั M เพื8อใชใ้นกลยทุธ์ DTIPP ที8สามารถให ้อตัรา

ผลตอบแทนสุทธิที8ไดรั้บ และอตัราส่วน ซอทรูโน ในช่วงเวลาเรียนรู้ มีค่าไม่นอ้ยกว่า กลยุทธ์ ซื3อและถือครอง 

และกลยทุธ์ TIPP ในช่วงเวลาเดียวกนัได ้

ตารางที� 2 ค่าเฉลี8ยของผลต่าง อตัราผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วนซอทรูโน ในชุดเรียนรู้ 

กลยทุธ์ 
ค่าเฉลี8ยในชุดเรียนรู้ 

ผลตอบแทนสุทธิ อตัราส่วนซอทรูโน 

DTIPP-TIPP 
60.373% 
(0.575) 

2.259 
(2.127) 

DTIPP-ซื3อและถือครอง 
22.819% 
(0.958) 

2.256 
(2.128) 
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รูปที� 1 ฮิสโตแกรมของผลต่างของอตัราผลตอบแทนสุทธิจากกลยทุธ์ในชุดเรียนรู้ ระหวา่ง  

กลยทุธ์ DTIPP กบั กลยทุธ์ TIPP (ซา้ย) และกบักลยทุธ์ ซื3อและถือครอง(ขวา) 

 

รูปที� 2 ฮิสโตแกรมของผลต่างของอตัราส่วนซอทรูโน ในชุดเรียนรู้ระหวา่ง กลยทุธ์ DTIPP กบั กลยทุธ์ TIPP 

(ซา้ย) และกบักลยทุธ์ ซื3อและถือครอง(ขวา) 

2. ความสามารถในการประกนัมูลค่าขั3นตํ8า และการสร้างผลตอบแทน ของกลยทุธ์ DTIPP 

ผลการจาํลองการซื3อขายตามกลยทุธ์ DTIPP พบวา่ การจาํลองการซื3อขายตามกลยทุธ์ DTIPP ในช่วงเวลา

ทดสอบ สามารถป้องกนัมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครองใหไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าตั3งตน้ได ้

ที8ระดบัความเชื8อมั8นร้อยละ 99.5 และ สามารถให้ผลตอบแทนไดไ้ม่นอ้ยกว่าการลงทุนในหลกัทรัพยที์8ปราศจาก

ความเสี8ยงเพียงอยา่งเดียว ที8ระดบัความเชื8อมั8นร้อยละ 99.5 

3. ประสิทธิภาพของกลยทุธ์ DTIPP เมื8อเปรียบเทียบกบักลยทุธ์อื8น 

เป็นการทดสอบ ในช่วงเวลาทดสอบ โดยการโปรแกรมเชิงพนัธุกรรมจะไม่ไดข้อ้มูลนาํเขา้ ซึ8 งเปรียบได้

กบั การนาํกลยทุธ์ไปใชง้านจริง เมื8อทาํการหาผลต่างของอตัราผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วน ซอทรูโน ระหวา่ง 

กลยทุธ์ DTIPP กบั กลยทุธ์ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์ TIPP พบวา่ ค่าผลต่างอตัราผลตอบแทนสุทธิ และผลต่าง
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อัตราส่วน ซอทรูโน มีค่าน้อยกว่า 0 ที8 ระดับความเชื8อมั8นร้อยละ 99.5 หรือกล่าวได้ว่า กลยุทธ์ DTIPP  

ไม่สามารถให ้ผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วน ซอทรูโนไดดี้กวา่ ทั3งกลยทุธ์ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์ TIPP 

ตารางที� 3 ค่าเฉลี8ยของผลต่าง อตัราผลตอบแทนสุทธิ และอตัราส่วนซอทรูโน ในชุดทดสอบ 

กลยทุธ์ 
ค่าเฉลี8ยในชุดทดสอบ 

อตัราผลตอบแทนสุทธิ อตัราส่วนซอทรูโน 

DTIPP-TIPP 
-2.790% 
(0.157) 

-0.086 
(0.330) 

DTIPP-ซื3อและถือครอง 
-22.356% 

(0.540) 
-0.128 
(0.331) 

 

 

รูปที� 3 ฮิสโตแกรมของผลต่างของอตัราผลตอบแทนสุทธิจากกลยทุธ์ในชุดทดสอบ ระหวา่ง 

กลยทุธ์ DTIPP กบักลยทุธ์ TIPP (ซา้ย) และกบักลยทุธ์ ซื3อและถือครอง(ขวา) 

 

รูปที� 4 ฮิสโตแกรมของผลต่างของอตัราส่วนซอทรูโน ในชุดทดสอบระหวา่ง กลยทุธ์ DTIPP กบั กลยทุธ์ TIPP 

(ซา้ย) และกบักลยทุธ์ ซื3อและถือครอง(ขวา) 
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4. บทสรุป 

กลยทุธ์ DTIPP แบบใหม่ที8สร้างขึ3นนี3  สามารถป้องกนัมูลค่าขั3นตํ8าของหลกัทรัพยใ์นการครอบครองได้

ตามที8ไดก้าํหนดไวคื้อ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าลงทุนตั3งตน้ และสามารถใหผ้ลตอบแทนสุทธิ มากกวา่การ

ลงทุนในหลกัทรัพยที์8ปราศจากความเสี8ยง ซึ8งกาํหนดไวเ้ท่ากบัร้อยละ 3 ต่อปี และประสิทธิภาพของการโปรแกรม

เชิงพนัธุกรรม ที8ใชส้ร้างฟังก์ชนั M ในช่วงการเรียนรู้ นอกจากจะให้ค่าเหมาะสม ซึ8 งก็คือ อตัราส่วน ซอทรูโน 

ที8สุงกวา่ ทั3งกลยทุธ์ ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์ TIPPแลว้ ยงัสามารถให้ผลตอบสุทธิสูงกวา่ทั3งสองกลยทุธ์ดว้ย 

แต่เมื8อเปรียบเทียบในช่วงทดสอบซึ8งเป็นการจาํลองการใชง้านจริง พบวา่ทั3งอตัราส่วน ซอทรูโน และผลตอบแทน

สุทธิ กลบัให้ค่าตํ8ากวา่ทั3 งสองกลยุทธ์ ทั3 งนี3 ผูศึ้กษาไดต้ั3งสมุติฐานไวว้่า อาจเกิดจาก วิธีสร้างฟังก์ชนั M ที8ดีที8สุด 

อาจทาํใหฟั้งกช์นัที8ไดจ้าํเพาะเจาะจงสาํหรับชุดการเรียนรู้นั3นๆ มากเกินไป (Overfitting) และชุดตวัแปร (Terminal 

set) ไม่สามารถแสดงค่าความเสี8ยงออกมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ทุกช่วงเวลา หรือ จาํนวนชุดตวัแปร ที8มากหรือน้อย

เกินไป นอกจากนั3นอาจเกิดจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

นอกจากนี3ผูศึ้กษาไดส้งัเกตเห็นวา่ในช่วงเวลาที8หลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยงให้ผลตอบแทนที8ขาดทุนหรืออาจ

กล่าวไดว้า่เมื8อใชก้ลยทุธ์ชื3อและถือครองในช่วงเวลาดงักล่าวแลว้อตัราผลตอบแทนที8ไดรั้บมีค่าติดลบในช่วงเวลา

ทดสอบ ซึ8 งมีจาํนวนทั3งสิ3น 46 ช่วงเวลาใน 19 หลกัทรัพย ์พบวา่ ผลต่างของอตัราผลตอบแทนสุทธิ ระหวา่งกล

ยทุธ์ DTIPP กบัทั3งกลยทุธ์ซื3อและถือครอง และกลยทุธ์ TIPP มีค่ามากกวา่ 0 ที8ระดบัความเชื8อมั8นร้อยละ 99.5 หรือ

กล่าวได้ว่า กลยุทธ์ DTIPP สามารถให้อตัราผลตอบแทนสุทธิ ไดไ้ม่น้อยกว่าทั3 งกลยุทธ์ซื3อและถือครอง และ 

กลยทุธ์ TIPP ในช่วงเวลาที8หลกัทรัพยที์8มีความเสี8ยงมีอตัราผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นลบ 

ตารางที� 4 ค่าเฉลี8ยของผลต่างของอตัราผลตอบแทนสุทธิ ในชุดทดสอบ เมื8อผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์8มีความ

เสี8ยงติดลบ 

กลยทุธ์ ค่าเฉลี8ยผลตอบแทนสุทธิ 

DTIPP-TIPP 
2.985% 
(0.089) 

DTIPP-ซื3อและถือครอง 
26.754% 
(34.354) 
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เครื�องมือวเิคราะห์กลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Options 

SET50 INDEX OPTIONS STRATEGY ANALYTIC PORTAL 
 

สาธิต ชยัววิฒัน์ตระกลู1       ดร.บาํรุง พว่งเกิด2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในครั3 งนี3 มีวตัถุประสงคเ์พื8อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชั8น (Web Application) สาํหรับวิเคราะห์กล
ยทุธ์การลงทุน SET50 Index Options ในตลาดสภาวะต่างๆ  พร้อมทั3งแสดงตารางและกราฟของผลกาํไร/ขาดทุน 
ที8ได ้ณ วนัหมดอายุของออปชั8น เพื8อเป็นเครื8องมือสําหรับนักลงทุนในการเลือกกลยุทธ์การลงทุนที8เหมาะสม
ภายใตค้วามเสี8ยงที8นกัลงทุนสามารถเลือกได ้ขอ้มูลที8นาํมาใชใ้นการศึกษา จะนาํเฉพาะราคาที8ใชช้าํระราคาสิ3นวนั 
(Daily Settlement Price) ของออปชั8นที8 Exercise Price ต่างกนัและดชันี SET50 รายวนั มาวิเคราะห์เป็นกลยทุธ์ 
โดยเวบ็แอปพลิเคชั8นที8พฒันาขึ3นนั3น ใชว้เิคราะห์กลยทุธ์และผลตอบแทนในการซื3อขายก่อนลงทุนไดจ้ริง รวมถึง
วเิคราะห์จุดคุม้ทุนและโอกาสในการทาํกาํไรโดยปราศจากความเสี8ยงหรืออาบริทราจ (Arbitrage) ได ้แต่นกัลงทุน
มีโอกาสซื3อหรือขายออปชั8นในราคาที8ต่างออกไปจากราคาที8ใชช้าํระราคาเมื8อสิ3นวนั เนื8องจากสภาพคล่องการซื3อ
ขายออปชั8นในตลาดยงันอ้ย ในอนาคตหากตลาดมีสภาพคล่องดีขึ3น สามารถพฒันาเวบ็แอปพลิเคชั8นให้ซื3อที8ราคา
เสนอขาย (Offer) และขายที8ราคาเสนอซื3อ (Bid) ซึ8 งทาํให้สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนไดใ้กลเ้คียงกบัการลงทุน
จริงมากที8สุด 
 

คาํสําคญั : กลยทุธ์การลงทุน, ออปชั8น, ตราสารอนุพนัธ์, เครื8องมือวเิคราะห์กลยทุธ์, SET50 INDEX OPTIONS 
 

Abstract 
 

 This study is to develop web application for analyzing the options strategy for SET50 Index Options 
for different market conditions. The application is also providing tables and graphs of profit/loss at expiration 
date of options for allowing investor to analyze and decide on investment strategies that fit under a choice of the 
risk. The application employs daily settlement price of options in different exercise price and daily SET50 Index 
for calculating and analyzing the suitable strategy. The tool is helpful in assisting the investor in analyzing for 
appropriate strategy before investing in the actual market. It is including the breakeven point and chance for 
arbitrage in the market. However, there is a possibility that the investors may not employ this daily settlement 
price since options trading volume in the present market is still low. Nevertheless, in the near future, if market 
liquidity improved, we can adjust the application accordingly to buy at offer price and sell at bid price which this 
can be similar to the existent investment. 
_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

    หนา้ 222



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

KEYWORDS : INVESTMENT STRATEGY, OPTIONS, DERIVATIVE, STRATEGY ANALYTIC TOOLS, 
SET 50 INDEX OPTIONS 

 
1. บทนํา 

กลยทุธ์การลงทุนใน SET50 Index Options นั3นมีอยูห่ลายกลยทุธ์ดว้ยกนั โดยเป็นการนาํราคา Call Options 
และ Put Options ในแต่ละ Exercise Price มาผสมรวมกนัเพื8อสร้างกลยทุธ์ในแต่ละสภาวะของตลาด ซึ8 งการพฒันา
เครื8องมือที8ช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์การซื3อขายนี3 จะเป็นเครื8องมือให้นักลงสามารถหาราคาในการซื3อขายออปชั8นที8
เหมาะสม ช่วยสร้างโอกาสในการทาํกาํไรใหก้บันกัลงทุนได ้

 
2. กลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Options 

กลยทุธ์การลงทุนใน SET50 Index Options ที8พฒันาในครั3 งนี3  ประกอบไปดว้ยกลยทุธ์ดงัตารางที8 1 
ตารางที� 1 กลยทุธ์ที8พฒันาในการศึกษาครั3 งนี3  

คาดการณ์ทศิทาง SET50 Index ระดบัการเคลื�อนไหว กลยุทธ์ที�แนะนํา 
 
 
ตลาดเป็นภาวะขาขึ3น: Up 
(Bullish Market) 

ขึ3นไม่มากนกั 
(Moderate Bullish) 

Bull Call Spread  

1 2
( )

X X
C C+ −  

ขึ3น 
(High Bullish) 

Long Call 
( )C+  

ขึ3นมาก 
(Very High Bullish) 

Call Back Spread 

1 2
( 2 )

X X
C C− +  

 
 
ตลาดเป็นภาวะขาลง: Down 
(Bearish Market) 

ลงไม่มากนกั 
(Moderate Bearish) 

Bear Put Spread 

1 2
( )

X X
P P− +  

ลง 
(High Bearish) 

Long Put 

( )P+  
ลงมาก 
(Very High Bearish) 

Put Back Spread 

1 2
( 2 )

X X
P P+ −  

 
ตลาดเป็นภาวะขาขึ3นหรือขาลง 
อยา่งใดอยา่งหนึ8ง: Up or Down  
(Bullish or Bearish Market) 

ขึ3นหรือลงไม่มากนกั 
(Moderate Bullish or Moderate 
Bearish) 

Short Butterfly Call Spread 

1 2 3
( 2 )

X X X
C C C− + −  

ขึ3นแรงหรือลงแรง 
(More Bullish or More Bearish) 

Long Straddle 

( )C P+ +  
 
ตลาดเป็นภาวะทรงตวั: Stable  
(Sideway Market) 

ทรงตวั: ความเสี8ยงตํ8า 
(Sideway Market) 

Long Butterfly Call Spread 

1 2 3
( 2 )

X X X
C C C+ − +  

ทรงตวั: ความเสี8ยงสูง 
(Sideway Market) 

Short Straddle 
( )C P− −  
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ขอ้มูลที8ใชใ้นการพฒันา Application 

• ขอ้มูลราคาปิดของ SET50 Index 

• ขอ้มูลราคาที8ใชช้าํระราคารายวนั 
 

3. วเิคราะห์กลยุทธ์การลงทุน 

รูปที8 1 นกัลงทุนคลิกเลือกกลยทุธ์ตามสภาวะตลาดหรือตามกลยทุธ์ที8ตอ้งการ

การวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนสามารถคลิกเลือกกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกจากเมนู 
Strategy Wizard หรือ List All Strategy 
Wizard โดยคาดวา่สภาวะตลาดเป็นขาลง 
กลยทุธ์นี3 เป็นการซื3อ Put Options 
ดงันั3นระบบจะนาํออปชั8นทั3งหมดที8เป็นไปไดม้าคาํนวณวา่แต่ละตวัมีโอกาสที8จะทาํกาํไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน โดย
จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 2 ส่วน
 ส่วนแรก แสดงกราฟ

• % Max Profit
±100 จุด 

• % Max Loss
±100 จุด 

• % Ratio คือ อตัราส่วนระหวา่ง 
เคลื8อนที8ในช่วง 

 ส่วนที8สอง แสดงตารางทางเลือกในการลงทุนออปชั8นแต่ละตวั ซึ8งมี 
กบัแสดงค่าพรีเมียมเป็นจาํนวนจุด พร้อมคาํนวณเป็นจาํนวนเงินบาท และแสดงตวัเลขและ 
และ Max Loss จากกราฟที8แสดงไวข้า้งตน้

Application ในครั3 งนี3ประกอบไปดว้ย 

SET50 Index รายวนั 

ขอ้มูลราคาที8ใชช้าํระราคารายวนั (Daily Settlement Price) ของ SET50 Index Options 

 

นกัลงทุนคลิกเลือกกลยทุธ์ตามสภาวะตลาดหรือตามกลยทุธ์ที8ตอ้งการ

การวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนสามารถคลิกเลือกกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกจากเมนู 
List All Strategy ก็ไดเ้ช่นกนั โดยจากตวัอยา่งเป็นการคลิกเลือกกลยทุธ์ที8จากเมนู 

โดยคาดวา่สภาวะตลาดเป็นขาลง  ซึ8งระบบจะแนะนาํกลยทุธ์การลงทุนที8เหมาะสมมาให้ คือ 
Put Options จาํนวน 1 ตวั แต่เนื8องจากในตลาดมีออปชั8นที8ราคา Exercise 

ดงันั3นระบบจะนาํออปชั8นทั3งหมดที8เป็นไปไดม้าคาํนวณวา่แต่ละตวัมีโอกาสที8จะทาํกาํไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน โดย
น คือ 

ส่วนแรก แสดงกราฟ Performance ของออปชั8นแต่ละตวั โดยแสดงขอ้มูลดงันี3  

% Max Profit คือ % กาํไรสูงสุดที8เป็นไปได ้ เมื8อดชันี SET50 มีกรอบการเคลื8อนที8ในช่วง 

% Max Loss คือ % ขาดทุนสูงสุดที8เป็นไปได ้ เมื8อดชันี SET50 มีกรอบการเคลื8อนที8ในช่วง 

คือ อตัราส่วนระหวา่ง % Max profit และ % Max Loss เมื8อดชันี 
เคลื8อนที8ในช่วง ±100 จุด 

แสดงตารางทางเลือกในการลงทุนออปชั8นแต่ละตวั ซึ8งมี Exercise Price 
ยมเป็นจาํนวนจุด พร้อมคาํนวณเป็นจาํนวนเงินบาท และแสดงตวัเลขและ 

จากกราฟที8แสดงไวข้า้งตน้ 

คลิกเลอืก 

SET50 Index Options  

 

นกัลงทุนคลิกเลือกกลยทุธ์ตามสภาวะตลาดหรือตามกลยทุธ์ที8ตอ้งการ 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนสามารถคลิกเลือกกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกจากเมนู 
ก็ไดเ้ช่นกนั โดยจากตวัอยา่งเป็นการคลิกเลือกกลยทุธ์ที8จากเมนู Strategy 

งทุนที8เหมาะสมมาให้ คือ Long Put ซึ8 ง
Exercise ต่างกนัหลายตวั 

ดงันั3นระบบจะนาํออปชั8นทั3งหมดที8เป็นไปไดม้าคาํนวณวา่แต่ละตวัมีโอกาสที8จะทาํกาํไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน โดย

 

มีกรอบการเคลื8อนที8ในช่วง 

มีกรอบการเคลื8อนที8ในช่วง 

เมื8อดชันี SET50 มีกรอบการ

Exercise Price ที8แตกต่างกนั พร้อม
ยมเป็นจาํนวนจุด พร้อมคาํนวณเป็นจาํนวนเงินบาท และแสดงตวัเลขและ % ของ Max Profit 

คลิกเลอืก High Bearish 
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รูปที8 2 ระบบแนะนาํกลยทุธ์ 

4. Profit Diagram และจุดคุ้มทุน

จากตารางแสดงทางเลือกการลงทุนออปชั8นแต่ละตวันกัลงทุนสามารถคลิกที8ปุ่ม 
ของแต่ละทางเลือก เพื8อดู Profit Diagram 

คลิกปุ่มใด ก็จะแสดง Profit Diagram 
อีกครั3 งก็จะปิดการแสดงหนา้จอ 

ระบบแนะนาํกลยทุธ์ Long Put พร้อมทั3งทางเลือกในการซื3อออปชั8นแต่ละตวั
พร้อมกบัวเิคราะห์ Max Profit / Max Loss 

 
และจุดคุ้มทุน 

จากตารางแสดงทางเลือกการลงทุนออปชั8นแต่ละตวันกัลงทุนสามารถคลิกที8ปุ่ม 
Profit Diagram ของการลงทุนนั3นๆ โดยสามารถคลิกดูพร้อมกนัไดห้ลายตวั โดยเมื8อ

Profit Diagram ของออปชั8นตวันั3น และปุ่มนั3นจะเปลี8ยนเป็น   
อีกครั3 งก็จะปิดการแสดงหนา้จอ Profit Diagram ของออปชั8นตวันั3น  

 
พร้อมทั3งทางเลือกในการซื3อออปชั8นแต่ละตวั 

จากตารางแสดงทางเลือกการลงทุนออปชั8นแต่ละตวันกัลงทุนสามารถคลิกที8ปุ่ม  ดา้นขวาสุด
ของการลงทุนนั3นๆ โดยสามารถคลิกดูพร้อมกนัไดห้ลายตวั โดยเมื8อ

   ซึ8งหากคลิกที8ปุ่มนี3
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รูปที8 3 Profit Diagram 

 

รูปที8 4 Profit Diagram 

 

 

3 Profit Diagram ของกลยทุธ์ Long Put ที8 Exercise Price 1025

Profit Diagram ของกลยทุธ์ Long Straddle ซึ8งประกอบไปดว้ยออปชั8น 

จุดคุ้มทุน 

Profit เมื�อ SET50 คงที� 

จุดคุ้มทุน 

จุดคุ้มทุน 

Profit/Loss เมื�อ SET50 คงที� 

 

Exercise Price 1025 

 

ซึ8งประกอบไปดว้ยออปชั8น 2 ตวั 
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5. ผลการวเิคราะห์กลยุทธ์ 
1. บางกลยทุธ์แมจ้ะมีค่า 

2. วเิคราะห์ % maximum loss 

 
3. บางกลยทุธ์ แม ้%

โดยเมื8อเปรียบเทียบระหวา่ง Long Call 1000 
แลว้ ดชันี SET50 ขึ3นเพียง 0.79% 
โอกาสขึ3นนอ้ยกวา่ 

บางกลยทุธ์แมจ้ะมีค่า premium ที8ต ํ8า แต่ไม่มีโอกาสที8จะไดก้าํไรเลย ดงันั3นจึงไม่ควรลงทุน

รูปที8 5 กลยทุธ์ที8ไม่มีโอกาสไดก้าํไร 

% maximum loss จะเห็นไดว้า่บางกลยทุธ์มีโอกาสขาดทุนจาํกดันอ้ยกวา่

รูปที8 6 กลยทุธ์ที8มี % Max Loss ตํ8าที8สุด 

% Max Profit จะสูงกวา่ แต่โอกาสที8จะไดก้าํไรเมื8อเทียบจากจุดคุม้ทุนกลบัมีนอ้ยกวา่ 
Long Call 1000 ซึ8งมี % Max Profit ที8นอ้ยกวา่ Long Call 1075 

0.79% เท่านั3น ก็จะถึงจุดคุม้ทุน ในขณะที8 Long Call 1075 ดชันีตอ้งขึ3น 

 

ที8ต ํ8า แต่ไม่มีโอกาสที8จะไดก้าํไรเลย ดงันั3นจึงไม่ควรลงทุน

 

จะเห็นไดว้า่บางกลยทุธ์มีโอกาสขาดทุนจาํกดันอ้ยกวา่ 

 

จะสูงกวา่ แต่โอกาสที8จะไดก้าํไรเมื8อเทียบจากจุดคุม้ทุนกลบัมีนอ้ยกวา่ 
Long Call 1075 แต่เมื8อเทียบจุดคุม้ทุน

ดชันีตอ้งขึ3น 6.58% ซึ8งมี
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รูปที8 7 กลยทุธ์

4. กลยทุธ์ที8มีจุดคุม้ทุนมากกวา่หนึ8งจุด เช่น 

• % การเคลื8อนที8ของ 

• กรอบช่วงที8การลงทุนขาดทุนมีระยะห่างไม่เท่ากนั
จากตวัอยา่งในรูปที8 

เห็นไดว้่าจุดคุม้ทุนกรณีที8 SET50 Index 
จุดคุม้ทุนกรณีที8 SET50 Index 
ออกไป นอกจากนี3กรอบที8ช่วงการลงทุนขาดทุนจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ที8 
ประมาณ 50 จุด ซึ8 งแสดงให้เห็นวา่มีโอกาสทาํกาํไ
ช่วงที8ขาดทุนอยูป่ระมาณ 55 และ 

กลยทุธ์ Long Call ที8 Exercise Price ต่างกนัซึ8งมีจุดคุม้ทุนไม่เท่ากนั
 

กลยทุธ์ที8มีจุดคุม้ทุนมากกวา่หนึ8งจุด เช่น Long Straddle มีจุดพิจารณาสองจุด คือ

การเคลื8อนที8ของ SET50 ทั3งขาขึ3นและขาลง ซึ8งมีจุดคุม้ทุนไม่เท่ากนั

กรอบช่วงที8การลงทุนขาดทุนมีระยะห่างไม่เท่ากนั 
จากตวัอยา่งในรูปที8 8 เป็นกลยทุธ์ Long Straddle ที8 Exercise Price 1000, 1025 

SET50 Index ติดลบนั3น Exercise Price ที8ราคาสูงจะให้จุดคุม้ทุนเร็วกวา่ ในขณะที8
SET50 Index เป็นบวก Exercise Price ที8ราคาตํ8าจะให้จุดคุม้ทุนเร็วกวา่ ซึ8 งจะมี 

ออกไป นอกจากนี3กรอบที8ช่วงการลงทุนขาดทุนจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ ที8 Exercise Price 1000 
จุด ซึ8 งแสดงให้เห็นวา่มีโอกาสทาํกาํไรไดม้ากกวา่เมื8อเทียบกบั Exercise Price 1025 

และ 87 จุด ตามลาํดบั 

 
ต่างกนัซึ8งมีจุดคุม้ทุนไม่เท่ากนั 

มีจุดพิจารณาสองจุด คือ 

ทั3งขาขึ3นและขาลง ซึ8งมีจุดคุม้ทุนไม่เท่ากนั 

1000, 1025 และ 1050 ตามลาํดบั จะ
ที8ราคาสูงจะให้จุดคุม้ทุนเร็วกวา่ ในขณะที8

ที8ราคาตํ8าจะให้จุดคุม้ทุนเร็วกวา่ ซึ8 งจะมี % ที8แตกต่างกนั
Exercise Price 1000 มีช่วงที8แคบที8สุด คือ 

Exercise Price 1025 และ 1050 ที8มี
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รูปที8 

5. กลยทุธ์ Short Straddle
SET50 ในกรณีที8ไดก้าํไรนั3น ในแต่ละ 
กรอบจะค่อนขา้งแคบและไดก้าํไรนอ้ย แต่หากเป็น 
ขาดทุนนอ้ยกวา่ แต่หากหลุดพน้กรอบนี3ไปและขาดทุน ก็จะขาดทุนเป็นจาํนวนเงินที8เยอะกวา่เช่นกนั

 
 

รูปที8 8 กลยทุธ์ Long Straddle ที8 Exercise Price ต่างกนั 
 

Short Straddle ซึ8งใชส้าํหรับกรณีที8ตลาด Sideway จะเห็นไดว้า่กรอบการเคลื8อนที8ของดชันี 
ในกรณีที8ไดก้าํไรนั3น ในแต่ละ Exercise Price มีช่วงกวา้งไม่เท่ากนั โดยหากเป็น 

กรอบจะค่อนขา้งแคบและไดก้าํไรนอ้ย แต่หากเป็น Exercise Price ราคาสูง กรอบจะกวา้งกวา่ ทาํใหมี้โอกาสที8จะ
า แต่หากหลุดพน้กรอบนี3ไปและขาดทุน ก็จะขาดทุนเป็นจาํนวนเงินที8เยอะกวา่เช่นกนั

 

จะเห็นไดว้า่กรอบการเคลื8อนที8ของดชันี 
มีช่วงกวา้งไม่เท่ากนั โดยหากเป็น Exercise Price ราคาตํ8า 

ราคาสูง กรอบจะกวา้งกวา่ ทาํใหมี้โอกาสที8จะ
า แต่หากหลุดพน้กรอบนี3ไปและขาดทุน ก็จะขาดทุนเป็นจาํนวนเงินที8เยอะกวา่เช่นกนั 
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6. สรุปผลการศึกษา 
เครื8องมือที8พฒันาขึ3นจากการศึกษาในครั3 งนี3  ช่วยใหน้กัลงทุนสามารถวเิคราะห์ความสามารถในการทาํ

กาํไรของออปชั8นในแต่ละ Exercise Price ก่อนลงทุนจริงได ้ อีกทั3งยงัช่วยวเิคราะห์ Exercise Price ที8เหมาะสมใน
การซื3อหรือขาย เหมาะสาํหรับนกัลงทุนที8ตอ้งการสร้างกลยทุธ์เพื8อทาํกาํไรจากออปชั8น หรือสาํหรับนกัลงทุนที8มี
หุน้อยูแ่ลว้ ตอ้งการนาํออปชั8นมาช่วยลดความเสี8ยง ก็สามารถนาํไปใชป้ระกอบการลงทุนได ้

แต่เนื8องจากตลาดออปชั8นในไทย ยงัถือวา่มีสภาพคล่องตํ8า ซึ8งสงัเกตไดจ้ากปริมาณการซื3อขายในแต่ละ
วนัที8ยงัไม่สูงมากนกั นอกจากนี3 ส่วนต่างระหวา่งอตัราเสนอซื3อและอตัราเสนอขาย (Bid-Offer Spread) ยงัห่างกนั
มาก หากเคาะซื3อที8ราคา Offer อาจจะไดร้าคาที8แพงเกินไป หรือหากเคาะขายที8ราคา Bid อาจจะไดร้าคาที8ถูกเกินไป 
ดงันั3นราคาที8นาํมาใชส้ร้างกลยทุธ์ในที8นี3 จึงใชร้าคา Settlement Price ของวนัที8ผา่นมาเป็นเกณฑเ์พื8อใหน้กัลงทุน
ไดเ้ห็นภาพรวมในการทาํกาํไรของกลยทุธ์นั3นๆ ซึ8งราคาที8นกัลงทุนซื3อขายจริงในตลาดอาจจะไดร้าคาที8แตกต่าง
ไปจากราคา Settlement Price ก็เป็นไปได ้ ดงันั3นตลาดออปชั8นในเมืองไทย จึงไม่เหมาะสมสาํหรับการเทรดหรือ
เก็งกาํไรระยะสั3นภายในวนั แต่จะเหมาะสาํหรับลงทุนในระยะเวลาที8มากขึ3น เช่น รายสปัดาห์หรือรายเดือน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ตลาดสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ ควรแต่งตั3งผูดู้แลสภาพคล่อง (Market Maker) เพิ8มเติม เพื8อเสริมสภาพ
คล่องการซื3อขาย SET50 Index Options ใหมี้ช่วงราคาซื3อขายเท่ากบัช่วงราคาซื3อขายขั3นตํ8า คือ 0.10 จุด เพื8อใหน้กั
ลงทุนเกิดความมั8นใจในการลงทุน และสามารถลงทุนในออปชั8นได ้ นอกจากนี3ยงัเกิดประโยชน์กบัโปรแกรมที8
พฒันา โดยสามารถใชร้าคา Offer เป็นราคาซื3อและราคา Bid เป็นราคาขาย เพื8อใหม้ั8นใจไดว้า่สามารถซื3อหรือขาย
ออปชั8นไดแ้น่นอน ดว้ยวธีินี3นกัลงทุนจะสามารถเห็นกาํไร/ขาดทุน ที8เกิดขึ3นเสมือนการซื3อขายจริง 

2. ตลาดสญัญาซื3อขายล่วงหนา้ควรเพิ8มทางเลือกในการลงทุนออปชั8นใหก้บันกัลงทุนเพิ8มเติมโดยเปิดตวั
ออปชั8นที8อา้งอิงสินคา้อื8นๆ อยา่งเช่น ออปชั8นที8อา้งอิงกบัหุน้ที8มีสภาพคล่องสูง หรือออปชั8นที8อา้งอิงกบัสินคา้โภค
ภณัฑ ์ เช่น ทองคาํ หรือโลหะมีค่า เป็นตน้ เพื8อเป็นทางเลือกเพิ8มเติมใหก้บันกัลงทุน อีกทั3งเป็นการนาํออปชั8นมา
ช่วยบริหารความเสี8ยงในกรณีที8นกัลงทุนมีหุน้หรือโลหะมีค่าอยูแ่ลว้ ซึ8งจะส่งผลดีในการช่วยเพิ8มสภาพคล่องของ 
SET50 Index Options ในทางออ้มดว้ย 
 3. เนื8องดว้ยการศึกษาในครั3 งนี3  มีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการศึกษา ดงันั3นการศึกษาในครั3 งนี3สามารถ
พฒันาต่อเพิ8มเติมใหมี้ความสามารถเพิ8มขึ3นได ้โดย 
 3.1 เพิ8มกลยทุธ์การวเิคราะห์ใหม้ากขึ3น โดยเฉพาะอยา่งยิ8งกรณีที8นกัลงทุนมีหุน้อยูแ่ลว้ และตอ้งการ
บริหารความเสี8ยงโดยใชอ้อปชั8น 
 3.2 นาํ SET50 Index Options มาผสานรวมกบั SET50 Index Futures 
 3.3 ผนวกระบบเขา้กบัโปรแกรมส่งคาํสั8งซื3อขายของโบรกเกอร์ เพื8อใหส่้งคาํสั8งซื3อขายไดเ้ป็นกลยทุธ์ 
เช่น กลยทุธ์ที8มีการซื3อ Long และ Put พร้อมกนั จากเดิมที8นกัลงทุนตอ้งคียซื์3อออปชั8นทีละตวัก็สามารถคลิกซื3อ
เป็นกลยทุธ์ไดโ้ดยโปรแกรมจะส่งคาํสั8งซื3อพร้อมกนัในครั3 งเดียว 
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การศึกษาผลการดําเนินงานและจัดอนัดับกองทุน จากการลงทุน 

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ในประเทศไทย 

 A STUDY OF THE PERFORMANCE AND RANKING OF FUNDS, 

INVESTMENT IN LONG TERM EQUITY FUND IN THAILAND 
 

สุรดา คุณาธิปเมธสิริ 1  และ ลลิตา หงษรั์ตนวงศ์ 2  

 
 

บทคดัย่อ 
 

เนื8องจากการจดัอนัดบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเนื8องใน
ประเทศไทย ดังนั3นผลการดาํเนินงานที8ผ่านมาจึงถือได้ว่าเป็นขอ้มูลสําคญัสําหรับผูที้8จะลงทุนในกองทุนรวม 
การศึกษานี3 มีวตัถุประสงค์เพื8อวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานโดยการคดัเลือกแบบจาํลองที8เหมาะสม ซึ8 งจะทาํการ
พิจารณาจากลกัษณะการกระจายตวัของผลตอบแทนและเปรียบเทียบการเปลี8ยนแปลงของอนัดบัผลการดาํเนินงาน
เมื8อใชแ้บบจาํลองที8ต่างกนั โดยเลือกช่วงของขอ้มูลระหวา่งวนัที8 2 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที8 28 ธนัวาคม พ.ศ. 
2555 ทั3งหมด 52 กองทุน  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง 1) ช่วงระยะยอ้นหลงั 1 ปี 2) ช่วงระยะยอ้นหลงั 3 ปี 
3) ช่วงระยะยอ้นหลงั 5 ปี นบัจากวนัที8 31 ธนัวาคม 2555 ขอ้มูลทั3งหมดจะถูกนาํมาวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานดว้ย
วธีิ Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR) และ Return on Modified VaR (RoMod.VaR) โดยการทดสอบลกัษณะ
การกระจายตวัของผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนของการจดัอนัดบัของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั3งหมด 
ในช่วงเวลาที8กาํหนดขึ3น วธีิ Sharpe Ratio และ Return on VaR ใชค้่า Volatility แทนค่าความเสี8ยงของกองทุน จึงมี
ผลทาํให้มีผลการจดัอนัดบัที8เหมือนกนั ส่วนวิธี Return on Modified VaR นั3นใชค้่าความเบ ้(Skewness) และค่า
ความโด่ง (Kurtosis) ในแบบจาํลอง จึงมีผลทาํให้อนัดบัของกองทุนเปลี8ยนไปจาก 2 วิธีแรก ส่วนการวดัผลการ
กระจายตวันั3น วิธี Return on Modified VaR ใชค้่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เป็นตวัดชันี
เพื8อใชใ้นการคาํนวณการกระจายตวัของขอ้มูล โดยสามารถวดัผลการดาํเนินงานไดค้รอบคลุมทั3งหมดของการการ
กระจายของผลตอบแทนและ Fat-Tail ณ ระดบัความเชื8อมั8นที8 99% จากผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (Non-Normal Distribution) และมี Fat-Tail อยูใ่นลกัษณะการ
กระจายตวั ดงันั3นจึงสรุปไดว้า่วธีิ Return on Modified VaR เป็นวธีิที8เหมาะสมในการจดัอนัดบัของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทั3งหมด 
 

คําสําคัญ : แบบจาํลอง Sharpe Ratio, แบบจาํลอง Return on VaR (RoVaR), แบบจาํลอง Return on Modified  
VaR (RoMod.VaR), Fat-Tail 

 
 
1  นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2  อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Abstract 
 

The evaluation of the operation progress of Long Term Equity Funds (LTFs) shows the tendency of a 
continuous growth in Thailand. Therefore, records of the preceding operation of the funds are considered to be 
crucial information in view of the potential investors of the mutual funds. This research aims to provide an 
analysis of the operation progress by selecting appropriate simulation model. Such model will base its 
consideration upon the characteristic of the dispersion of compensation and compare the changes of the 
operation level among the application of different simulation models by using the information during the period 
of January 2, 2008 until December 28, 2012 for the total of 52 LTFs. The analysis will be divided into 3 parts 
which are 1) 1 year retrospective part, 2) 3 years retrospective part and 3) 5 years retrospective part dated back 
from December 31, 2012. All of the information regarding the operation will be processed through the following 
methodologies: Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR) and Return on Modified VaR (RoMod.VaR) by testing 
the characteristic of the dispersion of compensation. This research found that the ranking of all the LTFs during 
the time period specified, the Sharpe Ratio and Return on VaR applies Volatility to represent the risk rate of the 
fund and render the same result. While Return on Modified VaR applies Skewness and Kurtosis in the 
simulation and renders a different result. On the part of the evaluation of the dispersion, Return on Modified 
VaR applies Skewness and Kurtosis as the index in order to calculate the dispersion of information and the 
calculation covers the dispersion of compensation and the Fat-Tail at the confident interval of 99%.  

This research found that the returns of LTFs have the Non-Normal Distribution and have the dispersive 
characteristic of Fat-Tail. In conclusion, the Return on Modified VaR is the suitable method to rank the 
performance of LTFs. 

 
KEYWORDS : SHARPE RATIO METHODOLOGY, RETURN ON VAR METHODOLOGY (ROVAR), 

RETURN ON MODIFIED VAR METHODOLOGY (ROMOD.VAR), FAT-TAIL   
 
1. บทนํา 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTFs) เกิดขึ3นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื8อวนัที8 27 
เมษายน 2547 เริ8มจดัตั3งกองทุน 22 กองทุน เพิ8มเป็น 30, 34 และ 52 กองทุนในปี พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2550 ก่อตั3งขึ3นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อเพิ8มมูลค่าการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัหรือกองทุนรวม เพื8อช่วยเสริมสร้าง
เสถียรภาพในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และช่วยปรับเปลี8ยนพฤติกรรมการลงทุนแบบเก็งกาํไรรายวนัของ
ผูล้งทุนรายยอ่ยมาลงทุนในกองทุนรวมที8มีระยะเวลาในการลงทุนที8ยาวขึ3น  

โดยที8กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที8รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุน
เพื8อจูงใจให้เกิดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยให้สิทธิผูล้งทุนในแต่ละปีมาใชสิ้ทธิหักลดหยอ่นภาษี 
นกัลงทุนสามารถลงทุนสูงสุดไดถึ้ง 15% ของเงินไดต่้อปี แต่ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท และไม่จาํเป็นตอ้งลงทุน
อยา่งต่อเนื8อง ทั3งนี3ผูล้งทุนตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปีปฎิทินจึงจะถอนไดโ้ดยไม่ตอ้งคืนสิทธิประโยชน์
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ทางภาษี โดยเริ8มนบัจากปีที8มีการลงทุนเป็นครั3 งแรก หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนด 5 ปฎิทิน ถือ
วา่ผิดเงื8อนไขการลงทุน นกัลงทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป อีกทั3งยงัตอ้งคืนเงินสิทธิประโยชน์
ทางภาษีนั3นพร้อมกบัเงินเพิ8มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนบัตั3งแต่เดือนเมษายนของปีที8ผูถื้อหน่วยลงทุนยื8น
ขอยกเวน้ภาษี จนถึงเดือนที8มีการยื8นคืนเงินภาษีนั3น นอกจากนี3 ยงัตอ้งจ่ายภาษีสําหรับเงินที8ไดรั้บจากการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ที8จ่าย 3% ของเงินกาํไรที8ไดรั้บ และยงัตอ้งนาํกาํไรที8ไดรั้บจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนนั3นๆ ไปรวมเป็นเงินไดเ้พื8อเสียภาษีเงินไดต้อนปลายอีกดว้ย เวน้แต่เฉพาะกรณีที8นักลงทุนเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพเท่านั3น จึงจะไม่ถือวา่ผิดเงื8อนไขของการลงทุน 

ดงันั3นการศึกษาผลการดาํเนินงานในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในช่วงระยะเวลาที8กาํหนด ดว้ยแบบจาํลอง
ของ Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR และจดัอบัดบัผลการดาํเนินงานมากที8สุดรองลงมาจนถึงกองทุนที8มี
ผลการดาํเนินงานนอ้ยที8สุด เพื8อเป็นเกณฑที์8ใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไดใ้น
อนาคต 

 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง  

1.ทฤษฎีการกระจายตวัของขอ้มูล ค่าพารามิเตอร์ที8สามารถอธิบายถึงลกัษณะการกระจายตวัที8เป็นแบบ
ปกติให้ชดัเจนยิ8งขึ3น นั8นคือ ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยปกติแลว้ถา้ตวัแปรสุ่มใดมี
การแจกแจงแบบปกติ (มีโคง้รูประฆงัคว ํ8า) เมื8อวดัขนาดความเบต้อ้งมีค่าเท่ากบัศูนย ์ (Skewness = 0) หรือมี
ลกัษณะขอ้มูลที8สมมาตรเท่ากนัทั3งสองขา้ง ไม่มีความเบไ้ปขา้งใดขา้งหนึ8ง และความโด่งตอ้งมีค่าความโด่งของ
ขอ้มูลเท่ากบัสาม (Kurtosis = 3) ดงันั3นจึงนิยมใชค้่าทั3งสองเป็นค่ามาตรฐานในการทดสอบการกระจายตวัของ
ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ (Joanes, D,N. and Gill, C,A., 1988.) 

ค่าความเบ ้(Skewness) โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

Skewness = K LRN − R�NσN O
P

x 1
n 

ค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

Kurtosis = K LRN − R�NσN O
T

x 1
n 

2.ทฤษฎีการทดสอบการกระจายตวัแบบปกติ (Normality Test) ดว้ยวิธี Jarque-Bera Test  คือการทดสอบ
สมมติฐาน (Null Hypothesis) หาความเหมาะสมของการกระจายตวัของขอ้มูล ที8มีค่าความเบแ้ละค่าความโด่งอยู่
ในสมการการคาํนวณและทดสอบสมมติฐานของขอ้มูล (Jarque ,C. M. and A. K. Bera. 1987) โดยมีสูตรในการ
คาํนวณดงันี3  

JB = n
6 LS� + (K − 3�)

4 O 
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3. ทฤษฎีแบบจาํลองของ Sharpe Ratio เป็นวิธีวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน โดยเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของกองทุนที8ปรับดว้ยค่าความเสี8ยง กบัผลตอบแทนของตลาดที8ปรับดว้ยค่าความเสี8ยงแลว้ โดยความ
เสี8ยงที8ใชต้ามแนวคิดนี3 ไดแ้ก่ ส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน (Sharpe, William F. 1996) โดยมีสูตรใน
การคาํนวณดงันี3  

Sharpe Ratio = R�N − R�\σN  

4.  ทฤษฎีแบบจาํลองของ Return on VaR หรือ RoVaR เป็นวิธีวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน โดยการ
วดัค่า VaR ดว้ยวธีิ Delta VaR สามารถนาํมาใชว้ดัผลการดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดีภายใตเ้งื8อนไข เมื8อผลตอบแทน
มีการแจกแจงแบบปกติ จึงเกิดปัญหาไม่สามารถทาํการวดัไดค้รอบคลุมส่วนที8เป็น Fat-Tail ส่งผลให้ส่วนที8เป็น 
Fat-Tail ถูกละเลยไป (Jorion, P., 2007) โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

VaR3]-^_2 = μ + Z` ∙ σ 

แบบจาํลองของ Return on VaR โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

bcdeb = b� f − b� gdebhcijek  

5. ทฤษฎีแบบจาํลองของ Return on Modified VaR หรือ RoMod.VaR เป็นวิธีวดัผลการดาํเนินงานของ
กองทุน โดยเป็นวิธีที8ประยกุตม์าจาก Delta VaR โดยนาํค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง มาใชร่้วมกบัวิธี Delta VaR 
สามารถใชก้บัผลตอบแทนที8มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ และสามารถวดัไดค้รอบคลุมส่วนที8เป็น Fat-Tail (Favre et 
al. 2002) โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

ModZ` = LZ` + S(Z� − 1)
6 + K(ZP − 3Z)

24 − S�(2ZP − 5Z)
36 O 

จากการคาํนวณดว้ยวธีิ Delta VaR จึงกลายเป็นค่า Mod.VaR โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

Mod. VaR = μ + ModZ` ∙ σ 

แบบจาํลองของ Return on Modified VaR โดยมีสูตรในการคาํนวณดงันี3  

RoMod. VaR = R�N − R�\Mod. VaR 

 
งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

Laurent Fevre abd Antonio Galeano (2002) ทาํการศึกษาและพฒันาแบบจาํลองขึ3นมาใหม่ โดยใชพื้3นฐาน
จากวิธี Value at Risk มาเป็นวิธี Modified Value at Risk โดยการปรับความเสี8ยง ซึ8 งแต่เดิมใชค้่าความเสี8ยงเพียง
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อยา่งเดียว โดยการเพิ8มค่าความเบแ้ละค่าความโด่งเขา้ไปในสมการ ในการกระจายตวัของ วิธีนี3 จะใชไ้ดดี้กวา่การ
วดัดว้ยวธีิ Value at Risk ปกติ  

จักรณัถเทพ กรินชัย (2544) ได้ศึกษาเรื8 องการเปรียบเทียบความเสี8ยง อัตราผลตอบแทนและผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยจาํแนกตามนโยบายการลงทุนโดยทาํการศึกษาถึงกองทุนรวมตราสาร
ทุน ตราสารหนี3  และตราสารผสม การวดัอตัราผลตอบแทนและความเสี8ยงดว้ยมาตราวดัของ Treynor และ Sharpe 
ผลที8ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการวดัผลการดาํเนินงานดว้ยวิธี Jensen และ Treynor-Black พบว่าไม่มี
กองทุนใดที8ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเกินปกติ 

นรเศรษฐ ศรีธานี (2551) วิเคราะห์ความเสี8ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยเทคนิค Value at Risk พิจารณาจากค่า Value at Risk ตามวิธี Delta Normal 
Approach พบวา่ค่าความเสี8ยงของกลุ่มหลกัทรัพยมี์ค่าตํ8าสุดในช่วงเศรษฐกิจมีการเติบโตและค่าความเสี8ยงของ
กลุ่มหลกัทรัพยมี์ค่าสูงสุดในช่วงเศรษฐกิจเริ8มฟื3 นตวัจากภาวะตกตํ8า ค่าความเสี8ยงของกลุ่มหลกัทรัพยมี์ค่าตํ8าสุด
เนื8องจากหลกัหรัพยส่์วนใหญ่มีค่าความเสี8ยงที8ไม่เป็นระบบมากกวา่ค่าความเสี8ยงที8เป็นระบบ ซึ8 งการกระจายการ
ลงทุนสามารถลดความเสี8ยงของกลุ่มหลกัทรัพยล์งได ้

 
3. วธีิการศึกษา 

ทําการศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย ที8จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกองทุนรวมเป็นประเภทกองทุนเปิด ทาํการศึกษาขอ้มูล ระหวา่งวนัที8 2 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ถึงวนัที8 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ทั3งหมด 52 กองทุน จาก 20 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เพื8อศึกษา
ผลการดาํเนินงานและจดัอบัดบักองทุนที8ไดจ้ากการคาํนวณ   

การศึกษาครั3 งนี3 ใชแ้บบจาํลอง Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR และนาํผลการคาํนวณไดจ้ากแต่ละ
วธีิมาทาํการจดัอนัดบั โดยเรียงจากกองทุนที8มีผลการดาํเนินงานดีที8สุดและทาํการเปรียบเทียบผลการจดัอนัดบัของ
ทั3ง 3 วธีิ โดยขั3นตอนดงันี3  

1. เก็บขอ้มูล NAV (Net Asset Value) เป็นแบบรายวนั  
2. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของแต่ละกองทุน  
3. ทาํการหาค่าความเสี8ยง, ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง  
4. ทดสอบการกระจายตวัแบบ (Normality Test) ดว้ยวธีิ Jaque-Bera Test 
5. คาํนวณหาค่า VaR และ Mod.VaR ของแต่ละกองทุน 
6. วดัผลการดาํเนินงานของแต่ละกองทุน ดว้ยแบบจาํลอง  
7. จดัอนัดบัผลการดาํเนินงานของกองทุน และทาํการเปรียบเทียบ 

 

4. ผลการคาํนวณ 
ผลการดาํเนินงานที8ไดจ้ากการคาํนวณ และการวเิคราะห์และเปรียบเทียบการจดัอนัดบัของกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว 
1. การวดัผลการดาํเนินงานดว้ยวธีิ Sharpe Ratio เป็นวธีิที8วดัผลตอบแทนต่อความเสี8ยง และความเสี8ยง คือ

ค่าส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน สาํหรับกองทุนที8ดีควรมีค่าความเสี8ยงตํ8าแต่ให้ผลตอบแทนที8มากกวา่

    หนา้ 236



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

กองทุนอื8นๆ แต่เนื8องจากการวดัผลการดาํเนินงานดว้ยวธีิ Sharpe Ratio ไม่สามารถวดัไดค้รอบคลุมส่วนที8เป็น Fat-
Tail ของการกระจายตวั หรือการกระจายตวัของผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบปกติ ผลที8ไดจ้ากการคาํนวณ จึงยงั
ไม่สะทอ้นผลการดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริงในทุกช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปี 

 
ตารางที� 1.1 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 1 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 4.3428 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 3.9617 
3 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 3.9347 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF -1.0702 
2 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.6001 
3 JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว JBP LTF 1.1190 

 
ตารางที� 1.2 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 3 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 4.9935 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 4.8474 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 4.4153 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF 0.0806 
2 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF 0.2405 
3 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 0.7363 
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ตารางที� 1.3 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 5 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 2.9382 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 2.6727 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 2.5228 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ Sharpe Ratio น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน Sharpe Ratio 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.6652 
2 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 -0.0082 
3 ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุน้ระยะยาว CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 0.0977 

 
2. การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Return on VaR (RoVaR) ในทุกช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1, 3 และ 5 ปี จากการ

วเิคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง RoVaR พบวา่เมื8อนาํมาจดัอนัดบั ผลของอนัดบัที8ไดไ้ม่มีการเปลี8ยนแปลงไปจากการจดั
อนัดบัดว้ยวิธี Sharpe Ratio ซึ8 งผลการดาํเนินงานที8วดัดว้ยวิธี RoVaR มีค่าน้อยกว่าการวดัดว้ยวิธี Sharpe Ratio 
เนื8องจากทั3งสองวธีิมีเงื8อนไขในการวดัผลการดาํเนินงานที8ต่างกนั แมว้า่ใชค้่า Volatility เป็นความเสี8ยงเช่นเดียวกนั 
และสาํหรับวิธีนี3 ค่าที8ใชคื้อค่า VaR ที8วดัดว้ยวิธี Delta VaR จึงมีขอ้จาํกดัที8สามารถวดัไดใ้นกรณีที8ผลตอบแทนมี
การแจกแจงแบบปกติเท่านั3น 

 
ตารางที� 2.1 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 1 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.6260 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.6027 
3 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.5994 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF -0.4526 
2 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.2478 
3 JUMBO PLUS ปันผล หุน้ระยะยาว JBP LTF 0.2993 
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15-304ถตารางที� 2.2 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 3 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.6690 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.6635 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.6397 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF 0.0294 
2 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF 0.0774 
3 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 0.2310 

 

ตารางที� 2.3 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 5 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.5474 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.5228 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.5104 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoVaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoVaR 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.3726 
2 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 -0.0034 
3 ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุน้ระยะยาว CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 0.0389 

 
3. การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Return on Modified VaR (RoMod.VaR) จากการวิเคราะห์ และจดัอนัดบัดว้ยวิธี 

RoMod.VaR พบวา่มีผลการดาํเนินงานลดลงไปจากเดิมเมื8อเทียบกบัวิธี Sharpe Ratio และ RoVaR โดยการจดั
อนัดบัมีการเปลี8ยนแปลงไปจากการวดัดว้ยวธีิ Sharpe Ratio และ RoVaR เนื8องจากผลการดาํเนินงานที8ได ้เกิดจาก
การปรับดว้ยค่าความเสี8ยงที8คิดรวมค่าความเบแ้ละความโด่ง ที8สามารถวดัไดค้รอบคลุมความเสี8ยงในส่วนที8เป็น 
Fat-Tail ของกองทุน 
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ตารางที� 3.1 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 1 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.5802 
2 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.5557 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.5493 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF -0.3453 
2 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.0784 
3 กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 70/30 KFLTFD70 0.1286 

 

ตารางที� 3.2 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 3 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.5673 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.5654 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.5390 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF 0.0158 
2 วรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว 1SMART-LTF 0.0540 
3 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 0.1733 
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ตารางที� 3.3 ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากและนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก ยอ้นหลงั 5 ปี 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR มากที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 อเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว ABLTF 0.4310 
2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 BLTF75 0.4186 
3 บวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.4025 

ผลการดาํเนินงานโดยวธีิ RoMod.VaR น้อยที�สุด 3 อนัดบัแรก 

อนัดบั ชื�อกองทุน ชื�อย่อกองทุน RoMod.VaR 

1 เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล KSDLTF -0.1078 
2 ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ SCBLT4 -0.0024 
3 ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุน้ระยะยาว CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 0.0186 

 
5. สรุปผล 

ผลการดาํเนินงานและความเสี8ยงในแต่ละกองทุนนั3น ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที8มีค่าเป็นค่าบวก ซึ8 งแสดง
วา่กองทุนดงักล่าวสามารถใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนไดดี้ แต่มีบางส่วนของกองทุนที8มีผลตอบแทนที8มีค่าเป็น
ค่าลบ หมายความวา่ผลตอบแทนของกองทุนมีค่าตํ8ากวา่ผลตอบแทนที8ปราศจากความเสี8ยงและยงัให้ค่าติดลบใน
ทุกช่วงเวลาที8นาํขอ้มูลมาทาํการศึกษาและทดสอบ 

ผลการประมวลผลค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ในแบบจาํลองนั3นพบวา่ค่าความเบมี้
ลกัษณะทั3งเบท้างซา้ยและเบท้างขวา ส่วนค่าความโด่งมีค่ามากกวา่ 3 ส่วน จากผลการทดสอบการกระจายตวัแบบ
ปกติ (Normality Test) ดว้ยวิธี Jarque-Bera Test พบวา่ทุกกองทุนมีค่า JB Value มากกวา่ค่า Critical Chi-Square 
หรือเท่ากบั 5.99 ของการกระจายตวัของผลตอบแทนที8มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ เหมือนกนัทุกช่วงที8นาํขอ้มูลมา
ทาํการศึกษาและทดสอบ 

ดงันั3นวิธีประมวลผลแบบ RoMod.VaR จึงมีความเหมาะสมในการนาํมาใชก้ารจดัอนัดับกองทุนใน
สภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยที์8มีการผนัผวนสูงในปัจจุบนัมากกว่าวิธีประมวลผลแบบ Sharpe Ratio และ 
RoVaR ที8นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย และเนื8องจากสภาวการณ์ของตลาดหลกัทรัพยที์8มีความเคลื8อนไหวและผนั
ผวนอยูต่ลอดเวลาเป็นปัจจยัหนึ8งที8ส่งผลต่อการจดัอนัดบัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม มีผลทาํใหอ้นัดบัมีการ
เปลี8ยนแปลงเคลื8อนไหวอยูต่ลอดเวลา เช่นกนั 

การจดัอนัดบัผลการดาํเนินงานโดยวิธี Return on Modified VaR (RoMod.VaR) โดยเรียงการผลการ
ดาํเนินงานมากที8สุด 3 อนัดบัและผลการดาํเนินงานนอ้ยที8สุด 3 อนัดบัแรก  

ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีที8มีผลการดาํเนินงานมากที8สุด ไดแ้ก่ กองทุนบวัหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF), 
กองทุนอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) และมีผลการ
ดาํเนินงานนอ้ยที8สุด ไดแ้ก่ กองทุนวรรณเอเอม็สมาร์ทหุน้ระยะยาว (1SMART-LTF), กองทุนเค สตราทีจิค ดีเฟ็น
ซีฟหุน้ระยะยาวปันผล (KSDLTF) และกองทุนกรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) 
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ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ กองทุนอเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว (ABLTF), กองทุนบวัหลวงหุ้นระยะยาว 
(B-LTF) และกองทุนบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) และมีผลการดาํเนินงานนอ้ยที8สุด ไดแ้ก่ กองทุนเค 
สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF), ทุนวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) และ
ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) 

ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี ไดแ้ก่ กองทุนอเบอร์ดีนหุน้ระยะยาว (ABLTF), กองทุนบวัหลวงหุ้นระยะยาว 
75/25 (BLTF75) และกองทุนบวัหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) และมีผลการดาํเนินงานนอ้ยที8สุด ไดแ้ก่ กองทุนเค 
สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล (KSDLTF), ไทยพาณิชยหุ์้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) และซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุน้ระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL 70LTFD) 
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บทคดัย่อ 

 
 บทความนี! มีวตัถุประสงค์เพื*อทดสอบวิธีการจดัพอร์ตการลงทุนซึ* งไดเ้ปรียบเทียบสองวิธีคือวิธี Mean 
Variance Portfolio(MVP) และ Growth Optimal Portfolio(GOP) โดยศึกษาประสิทธิภาพการลงทุนทั!งสองวิธีและ
วิธีใดที*เหมาะสมกว่ากัน เพื*อเป็นทางเลือกในการจัดพอร์ตการลงทุนและนําส่วนที*ดีและเสียของแต่ละวิธีไป
ประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลหลกัทรัพยจ์าก Set 50 Index เป็นรายวนัตั!งแต่ปี ค.ศ.2003-
2012 แลว้นาํมาทดสอบทั!งสองวธีิทั!งคือวธีิ Mean Variance Portfolio(MVP) และ Growth Optimal Portfolio(GOP)  
โดยหาผลตอบแทน ความแปรปรวน ความเสี*ยง แลว้วดัดว้ย Sharp Ratio โดยกาํหนดเงื*อนไขที*ให้นํ! าหนกัการ
ลงทุนเท่ากบั 1 และทดสอบสองครั! งทั!งอนุญาตใหมี้การกูย้มืและไม่อนุญาตใหมี้การกูย้มื 
 จากการศึกษาพบวา่วธีิ MVP มีความเหมาะสมกวา่ในการจดัพอร์ตการลงทุนเมื*อเงื*อนไขการลงทุนเท่ากบั
หนึ*งGOP จะเหมาะสมเมื*อมีการเลือกลงทุนและไม่ลงทุนก็ได ้แต่ GOP จะมีการกระจายตวัในการลงทุน รวมถึง
ผลตอบแทนและความเสี*ยงที*สูงกวา่ MVP 
 
คาํสําคญั : GROWTH OPTIMAL PORTFOLIO/ MEAN VARIANCE PORTFOLIO, การจดัพอร์ตลงทุน 
 

Abstract 

 
This object of study was tested method to manage portfolio between two methods. It’s Mean Variance 

Portfolio (MVP) and Growth Optimal Portfolio(GOP). The study was compared appropriate performance oftwo 

methods for investment and find weakness and strength of each method to applied in realistic. I use data form 

Set 50 Index daily since 2003 to 2012 and find return variance risk then test performance by Sharp Ratio 

                                                           

1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการธนาคารและการเงิน มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

    หนา้ 243



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

underconstrain sum weight of investment equal 1in both methods. First case allowed to short sale and another 

don’t allowed to short sale. 

I found MVP was suit for manage portfolio under constrain allow short sell and sum weight of 

investment equal 1. GOP will suit for investment when you can choose to invest and don’t allow short sell. MVP 

can diversify more than GOP but GOP has more return and risk. 

 

KEYWORDS : GROWTH OPTIMAL PORTFOLIO/ MEAN VARIANCE PORTFOLIO, PORTFOLIO 
MANAGEMENT 

 

1.บทนํา 
เนื*องจากในปัจจุบนันี! การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นสิ*งที*มีบทบาทมากขึ!นเรื*อย ๆ ในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย มีกองทุนและหน่วยงานจาํนวนมากที*พยายามจะหาทฤษฏีและเครื*องมือที*สามารถนาํมาใชเ้พื*อการ
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์หล่านั!น ทฤษฏีที*เป็นที*นิยมมากคือ ทฤษฏีของ Markowitzหรือ วิธี Mean Variance Portfolio 
(MVP)ซึ*งเป็นวิธีการคาํนวณอตัราผลตอบแทนที*คาดหวงัของพอร์ตการลงทุนและดชันีชี!วดัความเสี*ยงที*คาดหวงั
ของการและใชค้่าเบี*ยงเบนมาตรฐานมาใชว้ดัความเสี*ยงของพอร์ตการลงทุน แต่วธีินี! ก็ยงัมีคาํถามวา่มีวธีิอื*นหรือไม่ 
ที*จะนาํมาซึ* งผลตอบแทนที*เหมาะสม ในการลงทุนนั!นเมื*อเวลาผ่านไปพบว่าพอร์ตการลงทุนมีค่าการเติบโตขึ!น
เรื*อยๆ ไม่หยดุนิ*ง 

จึงนาํมาซึ* งการคน้ควา้นี! ซึ* งจะเกี*ยวขอ้งกบัการจดัพอร์ตแบบ Growth optimal Portfolio (GOP)ซึ* งเป็น
ทฤษฏีอีกทางเลือกหนึ* งในการจดัการพอร์ตการลงทุนที*ไดพ้ฒันามาจากทฤษฏีพนันซึ* ง Kelly(1956)เป็นผูริ้เริ* ม
แนวคิดนี!  โดยแนวคิดนี!จะหาผลตอบแทนแบบค่าเฉลี*ยเรขาคณิตที*เนน้ไปที*อตัราการเติบโตของพอร์ตที*มากที*สุด 
เพื*อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที*มากที*สุด เนื*องจาก Kelly เชื*อในการขยายตวัของเงินทุน วา่หากมีการลงทุนแลว้นั!นเงินทุน
จะมีขยายตวัหรือเติบโตขึ!นตามเวลา เมื*อพอร์ตที*ลงทุนไปนั!นโตขึ!นเรื*อย ๆ ผลตอบแทนก็จะมากขึ!นจึงเป็นคาํถาม
วา่แลว้พอร์ตการลงทุนตอ้งเติบโตไปเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม นั*นเป็นที*มาของแนวคิดนี!  ต่อมาก็มีการพฒันาและ
ปรับปรุงทฤษฏีนี!ไม่วา่จะเป็น Hakanssan and Ziemba(1995) ที*เนน้ไปในเรื*องแอพพลิเคชนัในการใช ้GOP ทั!งใน
การพนนัและการลงทุน Luenberger(1997)ที*กล่าวถึง GOP ในแบบเวลาที*ต่อเนื*องและที*เกี*ยวเนื*องกบัการคน้ควา้นี!  
B.F.Hunt(2000) ได้กล่าวถึงการใช ้ GOP ในการจัดพอร์ตลงทุนและจดัพอร์ตลงทุนแบบ GOP แลว้จะได้
ผลตอบแทนที*ดีกว่าแบบ MVP เนื*องจากทฤษฏีนี! ยงัไม่เป็นที*นิยมในประเทศไทย การค้นควา้นี! จึงเป็นการ
เปรียบเทียบกบัหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยระหวา่งสองวิธีทั!งแบบ mean-variance Portfolioและ Growth optimal 
Portfolio วา่วธีิใดจะใหป้ระสิทธิภาพที*ดีกวา่กนัโดยการวดัจาก Sharp Ratio 

 
2.ผลงานวจิยัที>เกี>ยวข้อง 

Hakanssan and Ziemba(1995) ไดท้าํการศึกษาถึงคุณสมบติั เงื*อนไข ความสมัพนัธ์ของการลงทุนระยะ
ยาว รวมถึงแอพพลิเคชันในการลงทุนและไดก้ล่าวถึง GOP ว่า “การเติบโตของเงินทุนมีประโยชน์ใชใ้นการ
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วิเคราะห์การลงทุนในสถานการณ์ที*มีการเคลื*อนที*ของเงินลงทุน ดว้ยคุณสมบติัที*น่าสนใจหลายอย่าง และดว้ย
พื!นฐานของการลงทุนซํ! า” 

Morten MosegaardChristensen(2005) ศึกษาเกี*ยวกบัประวติัและพยายามศึกษาเกี*ยวกบัวรรณกรรม
และแอพพลิเคชนัที*เกี*ยวขอ้งกบั GOP รวมไปถึงขอ้ถกเถียงเกี*ยวกบั GOP ดว้ย และไดก้ล่าววา่“จะเห็นไดว้า่ GOP 
นั!นมีความเสี*ยงมากกว่าพอร์ต MVPและในพอร์ตของตลาด แต่สมมติฐานของ GOP ก็ไม่สามารถปฏิเสธไดใ้น
ตลาด และGOP อาจจะประมาณการไดดี้ในตลาดที*มีการเคลื*อนไหว” 

Grauer(1981) เปรียบเทียบระหว่าง GOP กบั MVP โดยใชห้ลกัทรัพยใ์นดชันีดาวโจนส์และ ตลาด
หลกัทรัพยนิ์วยอร์กอย่างละ 20 ตวั และทดสอบการกระจายตวัของนํ! าหนักการลงทุนพบว่า วิธี GOP นั!นให้
นํ! าหนกัของการกระจายตวัที*นอ้ยกวา่วธีิ MVP แต่ใหผ้ลตอบแทนและความเสี*ยงที*มากกวา่ 

 

3. วธีิการศึกษา 
2.1เก็บขอ้มูลจากหลกัทรัพยที์*เลือกมาจาก www.set.co.thแลว้หาผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยร์ายตวั 

เฉลี*ยใหเ้ป็นรายปีจากนั!นเอามาหกัดว้ยผลตอบแทนที*ไม่มีความเสี*ยงจากราคาพนัธบตัรรัฐบาล 
2.2 หานํ! าหนกัการลงทุนของMVP และ GOP โดยมีเงื*อนไขให้นํ! าหนกัการลงทุนเท่ากบั 1 และตอ้งลงทุน

ในหลกัทรัพยทุ์กตวั โดยการหานํ! าหนกัการลงทุนจาก Objective Function 
โดย Objective Function ของ MVP คือ 

max
p f

p

r r
θ

σ

−
=

    (1) 

และ Objective Function ของ GOP คือ 
1

max ( Ω )
2

T Tg w r w w= −
  (2) 

จากนั!นนาํนํ! าหนกัการลงทุนที*ไดไ้ปหา ผลตอบแทน ความแปรปรวน และความเสี*ยงของพอร์ตการลงทุน 
แลว้จึงเปรียบเทียบดว้ย sharp ratio 

2.3 ทาํแบบเดิมซํ! าอีกครั! งโดยเพิ*มเงื*อนไขใหส้ามารถเลือกลงทุนหรือไม่ก็ได ้และไม่อนุญาตใหมี้การกูย้มื 
2.4 วเิคราะห์ผลเปรียบเทียบทั!งสองวธีิวา่ทั!งสองวธีิใหผ้ลเป็นอยา่งไร  

 
4. ผลการศึกษา/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

การศึกษาประสิทธิภาพของแบบจาํลอง Mean Variance Portfolio และ Growth Optimal Portfolio โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื*อการศึกษาวา่แบบจาํลองใดจะใหผ้ลที*ดีกวา่กนัโดยเริ*มจากการพิจารณาของผลตอบแทนเฉลี*ยราย

ปี จากสูตร 

1

t

t

S
return ln

S +

 
=  

    (3)
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จะไดผ้ลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นรายวนัแลว้จึงนาํอตัราผลตอบแทนรายวนัที*ไดม้าเฉลี*ยแต่ละ

หลกัทรัพยเ์พื*อใหไ้ดผ้ลตอบแทนรายวนัของปี นั!น ๆ ซึ*งใหผ้ลตามตามรางดา้นล่างนี!  
 

ตารางที>4.1 อตัราผลตอบแทนเฉลี*ยรายวนัแต่ละปีของหลกัทรัพย3์5 หลกัทรัพยต์ั!งแตปี่ ค.ศ.2003-2012 

 
 

 จากผลตอบแทนของหลกัทรัพยต์ั! งแต่ปี ค.ศ.2003-2012 เป็นรายวนัซึ* งจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนจาก

หลกัทรัพยปี์ ค.ศ.2004 และ 2008 มีผลตอบแทนเฉลี*ยติดลบ ซึ* งเป็นผลมาจากการเกิดสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 

ค.ศ.นั!น ๆ ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และสามารถบอกไดว้า่การลงทุนสะทอ้นไดถึ้งสภาพเศรษฐกิจ

ในปี ค.ศ.นั!น ๆ ได ้ซึ*งแต่ละแบบจาํลองที*ไดท้ดสอบนี! เป็นแบบจาํลองเพื*อทาํใหก้ารลงทุนนั!นคุม้ค่าและเหมาะสม

ในสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ   

เมื*อดูจากผลตอบแทนแต่ละปี ของหลกัทรัพยท์ั! ง 35 หลกัทรัพยห์ากเราลงทุนเฉลี*ยทั!งพอร์ตก็จะไดผ้ล

ตามที*เฉลี*ยตามตาราง 4.1ซึ*งไม่ไดค้าํนึงถึงความเสี*ยง จึงเป็นที*มาใหก้ารทดสอบพอร์ตการลงทุนตามวิธี MVP และ 

GOP เพื*อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที*คุม้ค่ากบัความเสี*ยงที*ลงทุนไปในแต่ละครั! งซึ* งไดเ้ปรียบเทียบและกล่าวถึงต่อไปใน

การใชว้า่วธีิใดจะใหป้ระสิทธิภาพที*ดีกวา่กนัเมื*อวดัผลดว้ย Sharpe ratioซึ*งผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์*ไม่มีความ

เสี*ยงเก็บขอ้มูลมาจาก ThaiBMAเป็นขอ้มูลรายปี ค.ศ.โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของ ตั}วเงินคลงั 1ปี และหารดว้ย

จาํนวนวนัของปีนั!น ๆ จะไดค้่าของอตัราผลตอบแทนรายวนัเฉลี*ยของแต่ละปีออกมาดงัตาราง 
 

ตารางที>4.2อตัราผลตอบแทนของ ตั}วเงินคลงัรายปี 1 และเฉลี*ยรายวนั ตั!งแต่ปี ค.ศ.2003-2012  

 

Year Average Return

2003 0.322%

2004 -0.058%

2005 0.057%

2006 0.002%

2007 0.061%

2008 -0.235%

2009 0.205%

2010 0.182%

2011 0.009%

2012 0.152%

Year Yield per year Yield per day

2003 1.57% 0.006%

2004 1.28% 0.005%

2005 2.48% 0.010%

2006 4.56% 0.019%

2007 4.98% 0.020%

2008 3.56% 0.014%

2009 1.95% 0.008%

2010 1.53% 0.006%

2011 2.53% 0.010%

2012 3.12% 0.013%
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เนื*องจากสมการที*ใชห้าสัดส่วนของการลงทุนดว้ยวิธี MVP คิดจาก Shape ratio จึงนาํผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยล์บดว้ยอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยที์*ไม่มีความเสี*ยงมาใชเ้ป็นผลตอบแทนจากหลกัทรัพยร์ายตวั

และเพื*อให้เป็นไปภายใตเ้งือนไขเดียวกนัวิธี GOP ผลตอบแทนของหลกัทรัพยต์ามวิธีนี! จึงใชผ้ลตอบแทนของ

หลกัทรัพยร์ายตวัลบดว้ยผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์*ไม่มีความเสี*ยงมาเป็นผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์*ใชใ้น

วธีิการทั!งสอง 
 

ตารางที> 4.3 ตวัอยา่งนํ! าหนกัลงทุนของทั!ง GOP และ MVP ปี ค.ศ.2003 ภายใตเ้งื*อนไขผลรวมของนํ! าหนกัการ

ลงทุนเท่ากบั 1 โดยอนุญาตใหมี้การกูย้มื(ซา้ย) และไม่อนุญาตใหมี้การกูย้มื(ขวา) 

 อนุญาตให้กู้ยมื ไม่อนุญาตให้กู้ยมื 

 
 

 จากตารางที* 4.3จะเห็นไดว้า่การกระจายตวัของนํ! าหนกัการลงทุนวิธี MVP มีมากกวา่วิธี GOP และเห็นได้

ชดัเจนในตารางที* 4.3ที*แสดงอยา่งชดัเจนตามเงื*อนไขคือ GOP จะเลือกลงทุนเพียงไม่กี*หลกัทรัพยเ์ท่านั!น ทั!งนี!หาก

ใช ้GOP ในการลงทุนและหลกัทรัพยที์*เลือกตามวธีิ GOP นั!นไม่มีสภาพคล่องก็จะทาํใหว้ธีิ GOP นั!นไม่เหมาะสม 

Year

Name MVP GOP

AIS 0.1859   2.7718      

BANPU 0.2730   5.5367      

BAY 0.0693   0.4641      

BBL 0.0521-   0.4531-      

BCP 0.0190   0.2610      

BEC 0.0337-   2.8012-      

BGH 0.1642   3.4526      

BH 0.0227   0.4156      

BIGC 0.1269-   5.1677-      

BJC 0.1665   1.1344      

CPF 0.2660-   7.6178-      

CPN 0.1732   3.1406      

DELTA 0.2403-   5.8561-      

EGCO 0.1080   2.6062      

INTUCH 0.3005   7.3755      

IRPC 0.0350   1.1012      

JAS 0.1188   2.9002      

KBANK 0.3662   7.6612      

KK 0.1740-   2.1331-      

KTB 0.0022-   0.2111-      

LH 0.1746-   3.8559-      

MAKRO 0.0597   1.2490-      

MINT 0.0319   0.2310      

PTTEP 0.1135-   2.9444-      

RATCH 0.2040   3.6911      

ROBIN 0.0254   0.4145      

SCB 0.1042-   1.5848-      

SCC 0.2572   5.8453      

SCCC 0.2639-   8.9173-      

SPALI 0.0218-   0.5639-      

TCAP 0.1601-   4.4659-      

THAI 0.0096-   0.7165-      

TMB 0.0026-   0.4889-      

TRUE 0.0588-   0.8573-      

TUF 0.2239   1.8811      

Sum 1.0000   1.0000      

2003 Year

Name MVP GOP

AIS 0.0526 0.0000

BANPU 0.0145 0.0000

BAY 0.0266 0.0000

BBL 0.0000 0.0000

BCP 0.0064 0.3755

BEC 0.0936 0.0000

BGH 0.0180 0.0000

BH 0.0023 0.1758

BIGC 0.0988 0.0000

BJC 0.1179 0.0000

CPF 0.0418 0.0000

CPN 0.0363 0.0000

DELTA 0.0000 0.0000

EGCO 0.0000 0.0000

INTUCH 0.0000 0.0000

IRPC 0.0000 0.0000

JAS 0.0000 0.4487

KBANK 0.0000 0.0000

KK 0.0000 0.0000

KTB 0.0000 0.0000

LH 0.0000 0.0000

MAKRO 0.1168 0.0000

MINT 0.0173 0.0000

PTTEP 0.0232 0.0000

RATCH 0.0541 0.0000

ROBIN 0.0000 0.0000

SCB 0.0000 0.0000

SCC 0.0000 0.0000

SCCC 0.1178 0.0000

SPALI 0.0000 0.0000

TCAP 0.0000 0.0000

THAI 0.0078 0.0000

TMB 0.0042 0.0000

TRUE 0.0000 0.0000

TUF 0.1499 0.0000

Sum 1.0000 1.0000

2003
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ผลการทดสอบตามโดยนํ! าหนกัการลงทุนเท่ากบั 1 
 

ตารางที>4.4 ผลลพัธ์จากทั!งวิธี Growth Optimal Portfolio (GOP)และ Mean Variance Portfolio (MVP)โดย mean 

คืออตัราผลตอบแทนของพอร์ตจากสูตร * *
T

r r w= variance คือ ความแปรปรวนของพอร์ตโดย

สูตร Ω
T

p w wσ = และ volatility คือความเสี*ยงของพอร์ต โดย 2

p p
σ σ=  และ Growth คือ

อตัราการเติบโต สูตร 1
( Ω )

2

T Tg w r w w= −  และ Sharperatio สูตร p fr r

σ

−
 

 

 

 
 

จากผลทดสอบที* ได้ตามผลข้างบนนั! นซึ* งเ ป็นวิธีที* ไม่ได้กําหนดเงื* อนไข วิ ธี  Mean Variance 
Portfolio(MVP)ให้ ผลตอบแทนน้อยกว่าวิธี Growth Optimal Portfolio(GOP) Grauer&Hakannson ,1987 ได้

0 MVP GOP

Mean 0.9537% 18.0703%

Variance 0.0410% 17.8940%

Volatility 2.0255% 42.3013%

Growth 9.1233%

Ratio 0.4708      0.4272       

2003

MVP GOP

Mean -2.8818% 4.5439%

Variance 1.8145% 4.5647%

Volatility 13.4703% 21.3652%

Growth 2.2615%

Ratio 0.2139-          0.2127        

2004

MVP GOP

Mean 0.4049% 9.4557%

Variance 0.0100% 13.5389%

Volatility 0.9977% 36.7952%

Growth 2.6862%

Ratio 0.4059      0.2570       

2005
MVP GOP

Mean 2.1608% 24.1789%

Variance 0.1912% 24.1580%

Volatility 4.3730% 49.1508%

Growth 12.0999%

Ratio 0.4941       0.4919        

2006

MVP GOP

Mean 0.9877% 16.9701%

Variance 0.0519% 16.8735%

Volatility 2.2775% 41.0774%

Growth 8.5333%

Ratio 0.4247      0.4126         

2007

MVP GOP

Mean -0.5910% 24.5277%

Variance 0.0097% 24.7141%

Volatility 0.9874% 49.7132%

Growth 12.1706%

Ratio 0.5986-      0.4934       

2008

MVP GOP

Mean 1.0163% 17.3073%

Variance 0.0492% 40.0476%

Volatility 2.2179% 63.2832%

Growth -2.7165%

Ratio 0.4582          0.2735        

2009

MVP GOP

Mean 0.5240% 22.1257%

Variance 0.0063% 21.8681%

Volatility 0.7943% 46.7633%

Growth 11.1916%

Ratio 0.6597      0.4731       

2010

MVP GOP

Mean 1.5637% 41.0056%

Variance 0.0576% 40.9195%

Volatility 2.4001% 63.9684%

Growth 20.5458%

Ratio 0.6515       0.6410        

2011

MVP GOP

Mean 0.5969% 12.3480%

Variance 0.0215% 12.1961%

Volatility 1.4665% 34.9228%

Growth 6.2500%

Ratio 0.4070      0.3536         

2012
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ทดสอบเกี*ยวกับหลกัทรัพย์ หลาย ๆ ตวั ทั! งตราสารหนี! แหละตราสารทุน พบกว่ากลยุทธ์ของ GOP นั!นให้
ผลตอบแทนที*สูงที*สุด Fama and McBeth ,1974 ใช ้NYSE stock,มาทดสอบและพบวา่ในทางปฏิบติัแลว้ GOP จะ
มีผลตอบแทนและความเสี*ยงที*มากวา่พอร์ตการลงทุนในตลาด ซึ* งมาพิจารณาตามตารางที* 4.4ก็ให้ผลเช่นเดียวกนั 
คือ GOP ใหผ้ลตอบแทนและความเสี*ยงที*มากกวา่ MVP 
 เมื*อมาพิจารณาในปี ค.ศ.2004 และ 2008 จะเห็นวา่วธีิ MVP นั!นมีผลตอบแทนติดลบเนื*องจากผลตอบแทน
เฉลี*ยในปี ค.ศ.2004 และ 2008 นั!นเฉลี*ยติดลบ แต่ GOP มีค่าเป็นบวกเนื*องจากมีการสะสมของผลตอบแทนของ
พอร์ต ซึ* งทาํให้วิธี GOP มีค่าเป็นบวก หากเราพิจารณาเพียงแต่อตัราผลตอบแทนและความเสี*ยงนั!นอาจจะไม่
สามารถวดัประสิทธิภาพของพอร์ตไดเ้นื*องจากตวัเลขของทั!งสองวิธีแตกต่างกนัมากจึงไดท้ดสอบโดยใช ้Sharpe 
ratio ตามตาราง 4.6 ซึ* งใน Blume&Fried,1975 บอกวา่นกัลงทุนส่วนมากเป็นคนที*กลวัความเสี*ยง(risk averse) 
มากกวา่ นกัลงทุนที*มองถึงอตัราการเติบโตที*เหมาะสม (growth optimal investor) แต่ในขณะที* real world investor 
นั!น จะมีทศันคติต่อความเสี*ยงที*หลากหลายGrauer, 1981 ไดท้ดสอบโดยเลือก หลกัทรัพยจ์ากดชันีดาวโจนส์ 20 
หลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก 20 หลกัทรัพยท์ดสอบทั!งสองวิธีพบวา่ MVP มีการกระจายตวัของ
นํ! าหนกัการลงทุนไดดี้กวา่แบบ GOP แต่แบบ GOP ก็ใหผ้ลตอบแทนและความเสี*ยงที*มากกวา่ MVP เช่นกนั 

เมื*อพิจารณาตามผลตามตาราง 4.6จะเห็นไดช้ดัวา่ วิธี MVP มีผล Sharpe Ratio ที*มากกวา่วิธี GOP 8 ใน 10 
ครั! งที*ทดสอบ จึงบอกไดว้า่วิธี MVP เหมาะสมกวา่วิธี GOP เนื*องจากให้ค่าความเสี*ยงที*ต ํ*ากวา่แต่ให้ผลตอบแทน
ออกมาเป็นสดัส่วนที*น่าพอใจรวมถึงมีการกระจายตวัของนํ! าหนกัการลงทุนที*ดีกวา่ เมื*อเทียบระหวา่งความเสี*ยงกบั
ผลตอบแทนแลว้ MVP นั!นจะใหค้วามเสี*ยงที*นอ้ยกวา่ และ อตัราผลตอบแทนของพอร์ตไม่ติดลบจะทาํให้ Sharpe 
ratio ที*ออกมาบอกไดว้า่ ประสิทธิภาพของพอร์ตแบบ MVP นั!นเหมาะสมกวา่เมื*อนาํมาลงทุนภายใตเ้งื*อนไขที*ให้
นํ! าหนกัการลงทุนรวมเท่ากบั 1 

 
ตารางที>4.5 ผลลพัธ์จากทั!งวธีิ GOPและ MVPโดย mean ทาํเช่นเดียวกบัตาราง 4.6 โดยเพิ*มเงื*อนไขคือไม่อนุญาต

ใหน้ํ! าหนกัการลงทุนติดลบ Weight ≥0และผลรวมของสดัส่วนการลงทุนเท่ากบั 1 

 

ผลการทดสอบไม่อนุญาตให้มกีารกู้ยมืและผลรวมของนํaาหนักการลงทุนเท่ากบั 1 

 

MVP GOP

Mean 0.1883% 1.0944%

Variance 0.0084% 0.4685%

Volatility 0.9173% 6.8450%

Growth 0.8602%

Ratio 0.2053      0.1599       

2003

MVP GOP

Mean -0.0195% 0.2290%

Variance 0.0085% 0.0997%

Volatility 0.9220% 3.1570%

Growth 0.1792%

Ratio 0.0211-          0.0725        

2004

MVP GOP

Mean 0.1211% 0.3221%

Variance 0.0034% 0.0267%

Volatility 0.5830% 1.6329%

Growth 0.3088%

Ratio 0.2078      0.1973       

2005
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จากการพิจารณาถึงวิธี MVP และ GOP ภายใตเ้งื*อนไขนํ! าหนกัการลงทุนเท่ากบั 1 แลว้จึงไดเ้พิ*มเงื*อนไข 

ใหไ้ม่อนุญาตใหมี้การกูย้มืและสามารถเลือกไดว้า่จะลงทุนในหลกัทรัพยท์ั!งหมดหรือไม่ เมื*อดูจากผลตอบแทนนั!น 

วธีิ GOP นั!นใหผ้ลตอบแทนที*มากกวา่วธีิ MVP แต่ก็มาพร้อมความเสี*ยงที*มากกวา่เช่นกนั 

เมื*อทดสอบดว้ยSharpe ratio พบวา่ วธีิ GOP ใหค้่าที*มากกวา่MVP6 ใน 10 ครั! งเนื*องจากแต่ละวิธีมีการแบ่ง

นํ! าหนกัและการกระจายนํ! าหนกัการลงทุนที*ต่างกนัโดย MVP จะมีการกระจายตวัของนํ! าหนกัการลงทุนที*มากกวา่ 

แต่ GOP จะใหน้ํ! าหนกัการลงทุนเพียงไม่กี*หลกัทรัพยซึ์*งในบางปีพบวา่มีการให้นํ! าหนกัการลงทุนเพียงหลกัทรัพย์

เดียวเท่านั!น และในแต่ละวธีิก็จะเลือกลงทุนแต่ในหลกัทรัพยที์*ให้ค่าตามแนวคิดนั!น ๆ GOP นั!นมีการเลือกลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์พียงไม่กี*หลกัทรัพยเ์ท่านั!น หากหลกัทรัพยน์ั!นไม่การเคลื*อนไหวนอ้ยและมีการซื!อขายไม่คล่องตวัก็

จะทาํใหเ้งื*อนไขแบบ GOP เกิดปัญหาได ้

 

 

 

MVP GOP

Mean -0.00055% 0.23745%

Variance 0.00255% 0.05410%

Volatility 0.50474% 2.32594%

Growth 0.21040%

Ratio 0.0011-       0.1021        

2006
MVP GOP

Mean 0.0868% 0.3114%

Variance 0.0078% 0.0403%

Volatility 0.8844% 2.0069%

Growth 0.2913%

Ratio 0.0981      0.1552         

2007

MVP GOP

Mean -0.1571% 0.2356%

Variance 0.0047% 0.0544%

Volatility 0.6841% 2.3329%

Growth 0.2084%

Ratio 0.2297-      0.1010       

2008

MVP GOP

Mean 0.1667% 0.5144%

Variance 0.0123% 0.0338%

Volatility 1.1084% 1.8396%

Growth 0.4974%

Ratio 0.1504          0.2796        

2009

MVP GOP

Mean 0.5240% 0.5522%

Variance 0.0039% 0.0339%

Volatility 0.6255% 1.8405%

Growth 0.5352%

Ratio 0.8377      0.3000       

2010

MVP GOP

Mean 0.0808% 0.2297%

Variance 0.0044% 0.0153%

Volatility 0.6637% 1.2371%

Growth 0.2221%

Ratio 0.1218       0.1857        

2011

MVP GOP

Mean 0.1569% 0.3417%

Variance 0.0076% 0.0784%

Volatility 0.8742% 2.7998%

Growth 0.3025%

Ratio 0.1795      0.1220         

2012
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4.สรุปผลการวจิยั 
จากผลการทดสอบจะเห็นไดว้่า วิธี Growth Optimal Portfolio ให้ค่าผลตอบแทนที*สูงกว่าวิธี Mean 

Variance Portfolioเนื*องGOP นั!นมองเรื*องความเสี*ยงนอ้ยกวา่กวา่วิธี GOP จึงทาํให้ความเสี*ยงนั!นมีค่าสูงขึ!นตาม
ผลตอบแทนที*ไดไ้ปดว้ย ในกรณีอนุญาตให้กูย้ืมนั!นวิธี MVP จะเหมาะสมกวา่แต่เมื*อปีที*ผลตอบแทนนอ้ยมากถึง
ขั!นติดลบวิธี GOP จะเป็นตวัเลือกที*เหมาะสมเนื*องจากมีการสะสมของเงินลงทุนส่วนกรณีที*ไม่อนุญาตให้กูย้ืม 
พบวา่ผลของ Sharpe ratio หรือค่าการวดัความสามารถของพอร์ตนั!น GOP จะมีค่ามากวา่ MVP เนื*องจากทั!งสอง
วิธีจะไปเน้นลงทุนและให้นํ! าหนักการลงทุนตามแนวคิดตามแบบจําลองนั!น ๆ และจะไม่ได้ลงทุนในทุก ๆ 
หลกัทรัพยที์*ไดเ้ลือกมาตามเงื*อนไขที*ไดก้าํหนดไวแ้ต่จะลงทุนในบางหลกัทรัพยเ์ท่านั!น วิธีGOP มีการกระจายตวั
ของหลกัทรัพยน์อ้ยกวา่วธีิ MVP จึงทาํใหส้ามารถบอกไดว้า่ การเลือกหลกัทรัพยที์*จะลงทุนนั!นก็มีส่วนสาํคญัมาก
ในการจัดพอร์ตแต่ละแนวคิดการกาํหนดเงื*อนไขของแบบจาํลองต่าง ๆ จะทาํให้แบบจาํลองที*เรานาํมาใชน้ั!น
เกิดผลที*ต่างกันซึ* งทั! งสองวิธีจะให้ผลลพัธ์ที*ต่างกนัออกไป ทั!งนี! ขึ!นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั!นดว้ย ซึ* ง
ขึ!นอยูก่บัการกาํหนดเงื*อนไขที*นกัลงทุนสามารถยอมรับไดด้ว้ยเช่นกนั การทดสอบนี! เป็นเพียงการทดสอบที*วดั
ประสิทธิภาพจากตวัเลขและผลในแบบจาํลองเท่านั!น ไม่ไดม้องถึงสภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึง
ไม่ไดค้ดัเลือกหลกัทรัพยเ์พื*อใหไ้ดม้าซึ*งองคป์ระกอบที*เหมือนกนัควรการนาํไปประยกุตใ์ชโ้ดยรวมองคป์ระกอบ
ภายนอกดว้ยเช่น ภาวะเศรษฐกิจ การตดัสินใจเลือกหลกัทรัพย ์ฯลฯ ซึ*งก็ขึ!นอยูก่บัการตดัสินใจและการยอมรับได้
ของผูล้งทุนแต่ละคน และการจดัพอร์ตทุกครั! งยงัควรติดตามและปรับปรุง แกไ้ข พอร์ตการลงทุนอยูเ่สมออีกดว้ย 
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รูปแบบการสื
อสาร การพฒันาความสัมพนัธ์ และการแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบั 

สโมสรฟุตบอลลเิวอร์พูลในกรุงเทพมหานคร 

PATTERN OF COMMUNICATION, RELATIONSHIP DEVELOPMENT AND 

IDENTITY EXPRESSION OF LIVERPOOL FAN CLUB IN BANGKOK 
 

ธาวติ แสวงดี1 ดร  .ดวงทิพย์ เจริญรุกข ์เผื)อนโชติ 2 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครั1 งนี1 มีว ัตถุประสงค์เ พื)อศึกษารูปแบบการสื) อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ และการ
แสดงออกอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบัสโมรสรลิเวอร์พูล โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 3 วธีิ คือ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก และการวเิคราะห์เอกสาร ซึ) งมีผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัเป็นกลุ่มแฟนคลบัของสโมสรลิเวอร์พูล จาํนวน 10 คน รวมทั1 งสื)อสิ)งพิมพต์่างๆ ไดแ้ก่ หนังสือพิมพกี์ฬา 
นิตยสารกีฬา และสื)ออื)นๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เนื1อหาโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพ 4 ขั1นตอน คือ การตีความขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล การสงัเคราะห์ขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลูมีการใชสื้)อมวลชนและสื)ออื)นๆ ในการติดต่อสื)อสาร
ระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกนั ซึ)งสามารถจาํแนกได ้ 3 ประเภท คือ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ การพบปะสนทนากนั 
และการใชสื้)อเทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะของสื)ออินเตอร์เน็ต 2) การพฒันาความสมัพนัธ์ของกลุ่มแฟนคลบั
สโมสรลิเวอร์พลูสามารถดาํเนินไปดว้ย 2 วธีิคือ การสื)อสารอยา่งเป็นทางการ และการสื)อสารอยา่งไม่เป็นทางการ 
และ 3) การแสดงออกอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบัลิเวอร์พลูเกิดขึ1นใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบวจันภาษาซึ)ง
ปรากฏออกมาอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ การสวมเสื1อสโมสร การพดูคุยการสนทนาเกี)ยวกบัสโมสรหรือการแสดงตรา
สญัลกัษณ์ของสโมสรลิเวอร์พลู การส่งเสียงเชียร์ขณะที)มีการรับชมการแข่งขนั และรูปแบบอวจันภาษาซึ)งปรากฏ
ออกมาอยา่งไม่ชดัเจน ไดแ้ก่  การไม่แสดงอารมณ์ร่วมระหวา่งรับชมการแข่งขนัใหผู้อื้)นไดรั้บรู้วา่ตนเป็นแฟน
คลบัของสโมสรลิเวอร์พลู  

 

คาํสําคญั : รูปแบบการสื)อสาร, การพฒันาความสมัพนัธ์, อตัลกัษณ์, แฟนคลบั, ลิเวอร์พลู 
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Abstract 
 

 This research aims to study the communication patterns, developing relationships, and identity 
expression as a Liverpool Fan club. As a qualitative research which is construct in 3 ways Participant 
observation, In-Depth Interview and Document Analysis. Which use 10 samples of Liverpool Fan club in 
Bangkok for the In-Depth Interview including publications such as sport newspaper sport magazine content in 
Liverpool Fan club website and other media data analysis. Which there are 4 steps in analysis the content 1) 
Interpret the data 2) Comparison of the data 3) Synthetic the data 4) Making a conclusion. 

 The research result shows that 1) Liverpool fan club social media and other types of media to 
communicate between each other. This can be classified into three categories, mobile phones, activities, meeting 
and media technology in form of internet. 2) The relationships development of Liverpool fan clubs can be 
construct in 2 ways which is by formal communication and informal communication between each member of 
the fan clubs. 3) Identity expression of Liverpool fan clubs can occurred in two forms of way 1) Verbal 
language which can appear by wearing Liverpool uniforms, conversation or talking the club or expression of the 
club logo on personal belonging and cheering out loud to support their team. 2) Nonverbal language which 
appear to be unclear while watching the match fans wouldn’t show any expression or feeling during they are 
watching the game, so others fan club wouldn’t know that him/her also support Liverpool. 
 

KEYWORDS : COMMUNICATION PATTERNS, DEVELOPING RELATIONSHIP, IDENTITY 
EXPRESSION, FAN CLUB, LIVERPOOL 

 

1. บทนํา 
ในประเทศไทย สโมสรลิเวอร์พูลเริ)มมีชื)อเสียงและเป็นที)สนใจในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ให้แฟนคลบั

ชาวไทยเกิดการรวมตวัขึ1นเป็นครั1 งแรก เกิดการพูดคุยกนัระหวา่งกลุ่มผูที้)มีความนิยมชมชอบในสโมสรลิเวอร์พูล 
จนก่อตวัเป็นกลุ่มแฟนคลบั จึงก่อใหเ้กิดการแลกเปลี)ยนประสบการณ์ของกนัและกนั ส่งผลให้กลุ่มแฟนบอลของ
สโมสรลิเวอร์พลูจากทั)วประเทศ เกิดการแลกเปลี)ยนข่าวสาร ความเคลื)อนไหว ของสโมสรลิเวอร์พูลมากขึ1น จาก
เดิมที)ถูกจาํกดัในกรอบแคบๆ ของตน 

เวบ็ไซต์ Liverpool Thailand Fanclub (www.liverpoolthailand.com) เป็นช่องทางการสื)อสารช่องแรกที)
กลุ่มแฟนคลบัสามารถติดต่อสื)อสารกนัได ้เวบ็ไซตแ์ฟนคลบันี1 ไดก่้อตั1งขึ1นตั1งปี ค.ศ 1995 (พ.ศ. 2538) และชมรม
แฟนคลบัของสโมสรลิเวอร์พลูเป็นชมรมแรกในประเทศไทย ที)ไดก่้อตั1งบนอินเตอร์เน็ต โดยก่อนหนา้นี1 แฟนคลบั
หรือสมาชิกของชมรมอาจมีการก่อตวัมาก่อนหนา้นั1นแลว้ แต่ถูกจาํกดัวงให้เป็นเพียงการสื)อสารภายในกลุ่ม เมื)อมี
แฟนบอลกลุ่มยอ่ยต่างๆ รู้จกัเวบ็ไซต ์Liverpool Thailand Fanclub มากขึ1น จึงก่อให้เกิดการสื)อสารกนัระหวา่ง
กลุ่มแฟนบอลมากขึ1น แฟนบอลที)อาศยัอยูต่่างจงัหวดั สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการพูดคุยสนทนาและ ทาํความ
รู้จกัแฟนบอลคนอื)นๆ โดยการตั1งกระทูส้นทนากนัในเวบ็บอร์ด 
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ในปัจจุบนัเครือข่ายแฟนบอลของสโมสรลิเวอร์พูลไดข้ยายใหญ่ขึ1น มีเวบ็ไซตใ์หม่ๆ ที)แฟนคลบัร่วมกนั
ก่อขึ1นมา ไดแ้ก่ www.thekop.in.th และ www.liverpool.in.th ทาํให้เกิดช่องทางในการสื)อสารหลากหลายขึ1น โดย
ในเวบ็ไซต์เหล่านี1  แฟนบอลตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกก่อนจึงสามารถใชง้านไดทุ้กระบบของเวบ็ไซต ์อาทิเช่น การ
เขา้ไปตั1งกระทูพู้ดคุยกนั โดยทางเวบ็ไซตไ์ดแ้บ่งบอร์ดที)ใชส้าํหรับการพูดคุยเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  Kop News คือ 
ส่วนที)ลงข่าวสารเกี)ยวกบัสโมสรลิเวอร์พูลที)ทางแฟนบอลหรือเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดแ้ปลข่าวต่างประเทศเพื)อนาํมา
เผยแพร่ใหแ้ฟนบอลผูอื้)นไดติ้ดข่าวสาร และ Kop Webboard คือ กระทูที้)ให้แฟนบอลสามารถเขา้มาพูดคุยกนัเล่น
ตามอธัยาศยัเช่น “หงส์หาดใหญ่ของเสียงหน่อย” กลุ่มแฟนบอลที)อาศยัอยูใ่นหาดใหญ่ก็จะเขา้มาโตต้อบพูดคุย 
ลกัษณะเด่นอีกอยา่ง คือ Chat Room หรือหอ้งสนทนาหมู่ที)แฟนบอลสามารถพดูคุยกนัผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์

ต่อมา ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีารสื)อสาร และอินเตอร์เน็ต กลุ่มแฟนบอลไดข้ยายพื1นที)ช่อง
ทางการสื)อสารโดยการใชสื้)อโซเชียลมีเดีย (Social Network) ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) เนื)องมาจากเฟสบุ๊คเป็นที)
นิยมของคนทั)วโลกในปัจจุบนั ทาํให้มีการจดัตั1ง Fan Page สโมสรลิเวอร์พูลขึ1นมา ปัจจุบนั Fan Page สโมสรลิ
เวอร์พูลมีแฟนบอลเขา้ไปติดตามดว้ยการกด Like เกือบ 9 ลา้นคน ในนี1 จะมีการลงภาพท่าทางตลกๆ ของนัก
ฟตุบอลในระหวา่งการแข่งขนัและ เปิดโอกาสใหแ้ฟนบอลไดร่้วมสนุก โดยการส่งคาํบรรยายเกี)ยวกบัภาพ 

การที)กลุ่มแฟนบอลเข้ามามีส่วนในการพูดคุยสนทนากันผ่านเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ ส่งผลให้
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มแฟนบอลมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากยิ)งขึ1น ต่อมาทางเวบ็ไซต์ก็ไดมี้การจดักิจกรรม
เพื)อพบปะสงัสรรค ์(Meeting) เพื)อใหไ้ดแ้ฟนบอลในเวบ็ไดมี้โอกาสพดูคุยกนั เช่น กิจกรรมครบรอบ 1 ปีของทาง
เวบ็ไซต ์กิจกรรมไปเที)ยวต่างจงัหวดั การร่วมทาํบุญบริจาคสิ)งของเครื)องใช ้และการเตะบอลกระชบัมิตรระหวา่ง
แฟนคลบั (พี)เบ็ญ, หนึ) งในแกนนาํแฟนคลบัสโมสร ลิวเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลบั) อีกทั1งยงัมีกิจกรรมที)มีผูจ้ดั
อย่าง TrueVisions เขา้มามีส่วนร่วมไดแ้ก่การจดั Mega Red War หรือการจดังานถ่ายทอดสดฟุตบอลจอยกัษ์
ระหวา่งสโมสร Liverpool กบั Manchester United หรือการแข่งขนัที)ทีมฟุตบอลทั1ง 2 ทีม ตอ้งลงแข่งดว้ยกนั ซึ) ง
เป็นที)รู้จกัวา่การแข่งขนันี1 เรียกวา่  “ศึกแดงเดือด” ในงานจะเชิญกลุ่มดาราศิลปินที)ชื)นชอบสโมสรลิเวอร์พูลและ 
แมนเซสเตอร์ ยไูนเต็ด (Manchester United) มาเป็นพิธีกรในงาน โดยลกัษณะงานจะมีกิจกรรมเล็กๆ นอ้ยๆ ให้
แฟนบอลสามารถร่วมกนัทาํ และมีการแจกรางวลัต่างๆ มากมาย กิจกรรมนี1 มุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามให้แก่
กลุ่มแฟนคลบัของสโมสร และแฟนคลบัสโมสรตรงกนัขา้ม 

อตัลกัษณ์ความเป็นสมาชิกหรือผูชื้)นชอบในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล สามารถสื)อสารและ ถ่ายทอดให้
ผูอื้)นทราบ โดยการสวมใส่เสื1อทีมลิเวอร์พูล การผูกผา้พนัคอ ในวนัที)สโมสรมีการแข่งขนัหรือ การใส่ไปเรียนไป
ทาํงานหลงัจากที)ทีมชนะการแข่งขนัจากคืนที)ผ่านมา มีการพูดคุยเกี)ยวกบัสโมสรลิเวอร์พูลอยู่เป็นประจาํ การ
ตกแต่งหอ้งนอนดว้ยโปสเตอร์ (Poster) สโมสร และนกัเตะที)ชื)นชอบไวใ้นห้องนอน การติดสติกเกอร์ สัญลกัษณ์ 
หรือคาํขวญัสโมสรลิเวอร์พูลไวที้)รถ หากผูอื้)นมาพบเห็นจะสามารถรับรู้วา่บุคคลผูนี้1 เป็นแฟนคลบัของสโมสรลิ
เวอร์พลู และอตัลกัษณ์สาํคญัอีกอยา่งที)แฟนบอลลิเวอร์พลูทุกคนมี คือ การที)ไม่ชอบสโมสรที)เป็นคู่แข่งตลอดกาล 
อยา่งแมนเซสเตอร์ ยไูนเตด็ (Manchester United) 

แต่ทั1งนี1 ในทางตรงกนัขา้มพบวา่ ผลงานการแข่งขนัของสโมสรลิเวอร์พลูในปัจจุบนั มีผลงานการแข่งขนัที)
ย ํ)าแย่ และตกตํ)าลงเรื) อยๆ ยกตวัอย่างเช่น การที)สโมสรลิเวอร์พูลไม่สามารถควา้แชมป์การแข่งขนัพรีเมียร์ลีก
องักฤษ (Premier League) และไม่ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัยฟู่า แชมป์เปี1 ยนลีก (UEFA Champion League) อีกทั1งใน
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ฤดูกาลนี1  (2554/2555) สโมสรลิเวอร์พูลทาํผลงานได้แย่ลงเรื) อยๆ และจบฤดูกาลดว้ยอนัดบั 7 ของตารางเพียง
เท่านั1น 

ถึงแมใ้นฤดูกาลนี1  (พ.ศ. 2554/2555) สโมสรลิเวอร์พูลสามารถที)จะควา้แชมป์รายการคาลิ)ง คพั (Carling 
Cup) และไดสิ้ทธิ� ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัยโูรป้าลีก (UEFA Europa League) ในฤดูกาลหนา้ แต่ความเป็นจริง
แลว้ถว้ยคาลิ)ง คพั คือรายการการแข่งขนัที)เล็ก เพราะมีสโมสรเล็กๆหรือสโมสรในลีกตํ)ากวา่เขา้มาทาํการแข่งขนั
ดว้ย สาํหรับแฟนบอลชาวไทย จะรู้จกัถว้ยรายการนี1วา่ ถว้ย “มิกกี1 เมาส์” หรือถว้ย “นํ1 าจิ1ม” นั)นเอง และในฤดูกาลนี1
สโมสรลิเวอร์พูลยงัมีสิทธิ� ที)จะควา้แชมป์รายการ F.A Cup แต่ถา้มองผลงานโดยรวมของสโมสรแลว้ ปัจจุบนั
สโมสรลิเวอร์พูลมีมาตรฐานที)ต ํ)าลงเรื)อยๆ ไม่มีความคงเส้นคงวา จนทาํให้แฟนบอลสโมสรอื)นพูดวา่ “สโมสรลิ
เวอร์พลูเก่งแต่บอลถว้ย” ทาํใหแ้ฟนบอลลิเวอร์พลูบางส่วนไม่กลา้แสดงออกถึงความเป็นแฟน หรืออตัลกัษณ์ของ
ตนออกมา จนบางทีอาจปฏิเสธวา่ตนเองไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พลู 

จากที)มาและความสําคัญข้างต้น ผูว้ิจัยจึงสนใจที)จะมุ่งศึกษาเรื) อง “รูปแบบการสื)อสาร การพฒันา
ความสมัพนัธ์ และการแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรฟตุบอลลิเวอร์พลู ในกรุงเทพมหานคร” เนื)องจาก
สโมสรลิเวอร์พลูเป็นหนึ)งในสโมสรฟุตบอลจากประเทศองักฤษที)มีแฟนบอลมากมายในประเทศไทย และเป็นที)
ชื)นชอบของคนทุกเพศทุกวยั อีกทั1 งในปัจจุบันสโมสรลิเวอร์พูลมีผลงานที)ย ํ)าแย่ และตกตํ)าลงเรื)อยๆ ทาํให้ไม่
ประสบความสําเร็จในการแข่งขนัเท่าไหร่นกั และไม่สามารถควา้แชมป์ลีกสูงสุด    ) Premier League  (ไดต้ั1งแต่ปี 
พ  .ศ  .2533  โดยมุ่งเน้นที)จะศึกษาว่าแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลมีรูปแบบการสื)อสาร  และใชก้ลยุทธ์อะไรในการ
เชื)อมความสมัพนัธ์เพื)อเป็นการพฒันาความสมัพนัธ์ และธาํรงรักษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูล
ในช่วงที)สโมสรมีผลงานที)ตกตํ)า  

ปัญหานาํวจิยั 

1. รูปแบบการสื)อสารของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลูเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการพฒันาความสมัพนัธ์ของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลูเป็นอยา่งไร 

3. การแสดงอตัลกัษณ์การเป็นแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลูเป็นอยา่งไร 

ขอบเขตการวจิยั  

 งานวิจยันี1 ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเกี)ยวกบัรูปแบบการสื)อสาร การพฒันาความสัมพนัธ์ และการแสดงอตัลกัษณ์
ของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลูในกรุงเทพมหานาคร และไดส้มัภาษณ์แฟนคลบัที)ชื)นชอบสโมสรลิเวอร์พูลมา
มากกว่า 3 ปีขึ1นไปจาํนวน 10 คน โดยมีเกณฑ์กาํหนดว่าทุกคนตอ้งมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ1นไป และไดเ้ขา้ไป
สงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมกบักลุ่มแฟนคลบัในพื1นที)ที)มีการจดักิจกรรมของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พลู 

ทฤษฎี และแนวคิดในงานวจิยั 

1. ทฤษฎีการสื)อสารระหวา่งบุคคล 

2. แนวคิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

3. แนวคิดเรื)องแฟน และแฟนดอม 
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4. แนวคิดเรื)องอตัลกัษณ์ 
 

2. ขัJนตอนการศึกษา อุปกรณ์ และวธีิวจิยั 
ในการศึกษาเรื)อง “รูปแบบการสื)อสาร การพฒันาความสมัพนัธ์ และการแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบั

สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั1 งนี1 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีขั1นตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดงันี1  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาํนวน 10 คน โดยมีคุณสมบติัการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี1  1) เป็นผูที้) ชื)นชอบหรือนิยมฝักใฝ่สโมสรลิเวอร์พูลไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) มีกลุ่มหรือมีการรวมกลุ่มเพื)อทํา
กิจกรรมที) เกี)ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลร่วมกัน 3) มีอายุตั1 งแต่ 18 ปีขึ1 น การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ในพื1นที)ที)มีการพบปะพูดคุย การนั)งดูการแข่งขนั และเชียร์ฟุตบอล รวมทั1งการจัด
กิจกรรมของกลุ่มแฟนคลบัลิเวอร์พูล หรือสถานที)บนัเทิงอย่างเช่น ร้านอาหาร ห้องสนทนาออนไลน์ และกระท็
เวบ็ไซคต์่างๆ และการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ไดแ้ก่ บทความ ขอ้เขียนตามนิตยาสารกีฬา และ
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปราย 
จากการศึกษาสามารถสรุปประเด็นไดด้งันี1  

ประเดน็ที
 1 แนวคดิผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดเ้สนอแนวคิดพื1นฐานเกี)ยวกบักลุ่มแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลและการแข่งขนัฟุตบอล
สโมสรลิเวอร์พลู จาํนวน 5  ประเด็น ดงันี1  

 1. เหตุผลของความชื
นชอบของแฟนบอลสโมสรลเิวอร์พูล  

 ผูว้จิยัไดตี้ความและเปรียบเทียบขอ้มูลจากการที)ไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั1งสิ1นจาํนวน 
10 คน ทาํใหไ้ดท้ราบถึงความชื)นชอบและเหตุผลของแฟนบอลสโมสรลิเวอร์พลู ไดแ้ก่ ลกัษณะการชื)นชอบในตวั
ผูเ้ล่น ความชื)นชอบสโมสร หรือทั1งสองอย่าง โดยเหตุผลนั1นอาจมาจากความสามารถของนักเตะ ผลงานการ
แข่งขนัของทีม ความสาํเร็จของสโมสร รูปแบบการเล่นของสโมสร เป็นตน้ ในกรณีของการชื)นชอบนักเตะเป็น
รายคนนั1น อาจส่งผลถึงการเลือกเชียร์ทีมฟตุบอลดว้ย  

 2. สาเหตุที
ชอบดูฟุตบอลและสิ
งที
ได้จากการชมฟุตบอล 

แฟนบอลส่วนหนึ) งเลือกดูฟุตบอลเพื)อความบันเทิงเป็นหลัก แต่นอกเหนือจากความบันเทิง ความ
สนุกสนานแลว้อาจยงัมีเหตุผลอื)น ๆ อีก อาทิ เพื)อศึกษาถึงรูปแบบการเล่น การนาํเทคนิคการเล่นไปใชก้บัการเล่น
ฟตุบอลของตน รวมไปถึงการเล่นเพื)อการพนนั  

 3. การแสดงออกถึงความเป็นแฟนบอลสโมสรลเิวอร์พูล 

 การแสดงออกของแฟนบอลจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแสดงออกภายในกลุ่มของตวัเอง การ
แสดงออกในลักษณะนี1 จะอยู่ในลกัษณะการนั)งชมฟุตบอลด้วยกัน โดยในกลุ่มแฟนบอลอาจมีคนที)ชอบนัก
ฟตุบอล ทีมฟตุบอลเหมือนหรือแตกต่างกนั  
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การแสดงออกของแฟนบอลในลกัษณะที)สอง เป็นแสดงออกถึงอตัลกัษณ์หรือจุดเด่นที)ทาํให้บุคคลทั)วไป
ทราบวา่ ตนเองชื)นชอบนกัฟตุบอลคนไหน หรือสโมสรฟตุบอลสโมสรใด การแสดงออกในลกัษณะนี1อาจพบเห็น
ในลกัษณะการสวมเสื1อหรือเครื)องประดบัของสโมสร ลกัษณะท่าทางโดยเฉพาะเวลาเชียร์เกมการแข่งขนั 

4. องค์ประกอบที
มคีวามสัมพนัธ์กบัการดูฟุตบอลของแฟนคลบัสโมสรลเิวอร์พูล 

ในการรับชมการแข่งขนัฟุตบอลจะมีองคป์ระกอบอยู ่6 ประเด็น องคป์ระกอบแรก นั)นคือ ระยะเวลาที)ดู
ฟุตบอล ในที)นี1หมายถึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดูฟุตบอลมาเป็นเวลากี)ปี พบวา่ ระยะเวลาที)แฟนบอลสโมสรลิเวอร์พูลดู
ฟตุบอลมีจาํนวนที)แตกต่างกนั ตั1งแต่ 2 ปี ไปจนถึง 20 ปี โดยในที)นี1หลายคนดูฟตุบอลตั1งแต่วยัเด็ก 

 5. การดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์และอย่างการพนัน 

 มุมมองของแฟนบอลเกี)ยวกบัการดูฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์นั1นมีดว้ยกนัหลายมุมมอง อาทิ การดูเพื)อ
ศึกษาวิธีการเล่นเพื)อนาํมาปรับใชก้บัการเล่นตวัเอง ดูดว้ยใจรักในกีฬาฟุตบอลหรือสโมสรที)ตวัเองชอบ ดูเพื)อ
ความบนัเทิงและไม่มีการพนนัเขา้มาเกี)ยวขอ้ง เป็นตน้  

ประเดน็ที
 2 รูปแบบการสื
อสารของแฟนคลบัสโมสรลเิวอร์พูล 

รูปแบบการสื)อสารของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูล อาศัยทั1งการใช้สื)อมวลชนและการใช้สื)ออื)นๆ เป็น
ช่องทางในการติดต่อสื)อสารระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกนัเอง ซึ)งสมารถแบ่งไดด้งันี1   

1. โทรศพัท์มือถือนับวา่เป็นเครื)องมือ ที)ไดรั้บความนิยมมากที)สุด เพราะวา่มีความคล่องตวัมากกว่าสื)อ
ประเภทอื)น และเป็นรูปแบบการติดต่อสื)อสารที)บรรดาแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลนาํมาใชเ้ป็นสื)อติดต่อระหวา่ง
กนัอยา่งเป็นปกติธรรมดา  

2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในลกัษณะของอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบนัเครือข่ายแฟนบอลของสโมสรลิ
เวอร์พลูไดข้ยายใหญ่ขึ1น มีเวบ็ไซตใ์หม่ๆ ที)แฟนคลบัร่วมกนัก่อขึ1นมา อาทิเช่น ในเฟสบุ๊ค (Facebook) อินตราแก
รม (Instagram) และทวติเตอร์ (Twitter) ทาํให้มีช่องทางที)กลุ่มแฟนคลบัสามารถเขา้มารวมตวักนัหลากหลายมาก
ขึ1น และทาํให้การติดต่อสื)อสารระหว่างกลุ่มแฟนคลบัมีความหลายกหลายเช่นกัน แฟนคลบัสามารถร่วมทํา
กิจกรรมผา่นทางสื)อเหล่านี1มากยิ)งขึ1น 

3. การพบปะสนทนากนันับเป็นวิธีการอีกอยา่งหนึ)งที)มกัพบเสมอของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูล ซึ) งใน
บางกรณีเกิดขึ1นโดยธรรมชาติตามปกติอยูแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็น ก่อนการแข่งขนั ระหว่างการแข่งขนั และหลงัการ
แข่งขนั โดยสถานที)มีการพบปะสนทนากนัที)เป็นที)นิยมกนัส่วนมาก คือ ร้านอาหารที)มีการถ่ายทอดการแข่งขนั
ฟุตบอลแบบสดๆ ทั1 งนี1  การถ่ายทอดข่าวสารและการแลกเปลี)ยนข่าวสารระหว่างกลุ่มแฟนคลบันั1 นจะอยู่ใน
รูปแบบของการสื)อสารในลกัษณะ 2 ลกัษณะคือ 3.1) การสื)อสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หรือ
การสื)อสารที)ไดถู้กกาํหนดไว ้(Prescribed Communication) เป็นการสื)อสารระหวา่งบุคคล ซึ) งเกิดปฏิสัมพนัธ์ใน
เครือข่ายที)ได้มีการวางแผนอย่างแน่นอน เครือข่ายเหล่านี1 มีโครงสร้างที)เป็นแบบแผน ดงันั1น บทบาท และ
สถานภาพของบุคลากรหรือสมาชิกจึงเป็นสิ)งที)ควรพิจารณาอย่างมาก และ 3.2) การสื)อสารแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Communication) หรือการสื)อสารที)เกิดขึ1นเอง (Emergent Communication) เกิดขึ1นจากการสื)อสาร
ระหวา่งบุคคลซึ)งไม่มีใครมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใชก้ารติดต่อสื)อสารผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ)ง ตรงกนัขา้ม
เครือข่ายเหล่านี1 เกิดขึ1นเมื)อแฟนคลบัมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอื)นอยา่งอิสระในอตัราความถี)และความเขม้ขน้ของการ
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สื)อสารต่างๆ กนั ในการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมผูว้จิยัพบวา่ แฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลมีการรวมตวักนัอยา่งไม่เป็น
ทางการโดยอาศยัการสื)อสารแบบไม่เป็นทางการ เวน้แต่ในบางกรณีเท่านั1นที)การสื)อสารระหวา่งกนัอาจเป็นการ
สื)อสารแบบเป็นทางการก็ได ้การสื)อสารทั1ง 2 ประเภทนี1 ต่างมีความเชื)อมโยงสัมพนัธ์กันอย่างต่อเนื)องกัน ที)
สามารถสื)อสารระหวา่งกลุ่มแฟนคลบั และสามารถกระจายข่าวสารให้เขา้ถึงแฟนคลบัคนอื)นๆ ไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ประเดน็ที
 3  รูปแบบของการพฒันาความสัมพนัธ์ของแฟนคลบัสโมสรลเิวอร์พูล 

การรวมตวัของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลเป็นการรวมตวัแบบไม่เป็นทางการ แต่จะมีการสื)อสารระหวา่ง
กนัทั1 งในรูปแบบของการสื)ออย่างไม่เป็นทางการ และการสื)อสารอย่างเป็นทางการผสมผสานกัน ความคิดที)
แตกต่างกนัระหวา่งแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลเกิดขึ1นเป็นประจาํและอยา่งต่อเนื)อง เช่น อาจเกิดจากการสื)อสาร
ระหวา่งบุคคลในบรรดาแฟนคลบัดว้ยกนัมีความเห็นหรือทศันคติที)ไม่ตรงกนั แฟนคลบัแต่ละคนอาจมีมุมมองที)
แตกต่างกนัในรายละเอียดของการแข่งขนันิยมนักฟุตบอลคนละคนกนั ชื)นชอบในวิธีเล่นฟุตบอลที)แตกต่างกนั 
หรือการจดัทีมของผูจ้ดัการทีม และแผนการเล่นของทีม ในแต่ละการแข่งขนั ทาํให้มีการวิพากษว์ิจารณ์ที)แตกต่าง
กนัออกไปดว้ย  แต่เป็นความแตกต่างกนัที)ไม่มีความแตกแยกซึ)งยงัไม่นาํไปสู่ความขดัแยง้ อนัเป็นปกติมนุษยที์)มี
ความคิดเป็นของตนเองในแต่ละบุคคล เป็นตน้ ความคิดที)แตกต่างเหล่านี1 ยงัไม่มีพลงัมากพอที)จะนาํไปสู่ความ
ขดัแยง้เพราะวา่ทุกคนยงัยดึมั)น ชื)นชมและศรัทธาในสโมสรลิเวอร์พลูอยา่งรุนแรง  

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกนันั1น จะมีวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้
ที)อาจเกิดขึ1นไดร้ะหว่างแฟนคลบัลิเวอร์พูลมี คือ การร่วมมือ หมายถึง แฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลพยายามที)จะ
ประนีประนอมโอนอ่อนผ่อนตามและระมดัระวงัในการพูดและพฤติกรรมเพื)อรักษาความรู้สึกของแฟนคลบั
ดว้ยกนั และการยืนกราน หมายถึง การที)แฟนคลบัคนใดคนหนึ) งมั)นคงที)จะยืนหยดัความคิดของตนเองหรือมี
พฤติกรรมต่างๆ เพื)อสนองตามความตอ้งการและความคิดของตนเองเป็นสาํคญั 

จากรูปแบบเฉพาะของการพฒันาความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มของแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูล รวมทั1งการ
พฒันาความสัมพนัธ์ภายนอกกลุ่ม รูปแบบที)ดีและเหมาะสมที)สุด ก็คือ รูปแบบที)อยูต่รงกลางระหวา่งการร่วมมือ
กบัการยนืกราน คือ การออมชอมหรือเขา้ลกัษณะของการไกล่เกลี)ยเพื)อมิไดเ้กิดความขดัแยง้มากขึ1น ซึ) งถือวา่เป็น
กลวธีิของการออมชอม 

ประเดน็ที
 4  การแสดงอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบัลเิวอร์พูล 

รูปแบบของการแสดงอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบัลิเวอร์พูลเกิดขึ1นไดใ้น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบวจั
นภาษาและรูปแบบอวจันภาษา ดงัรายละเอียดต่อไปนี1  

1. รูปแบบวจันภาษา หมายถึง การแสดงออกซึ)งปรากฏออกมาอยา่งชดัเจนและการปรากฏอยา่งชดัเจนก็
โดยการสื)อสารผา่นรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การสวมเสื1อสโมสร การพูดคุยสนทนาเกี)ยวกบัสโมสรหรือการแสดงตรา
สญัลกัษณ์ของสโมสรลิเวอร์พลูการส่งเสียงเชียร์ และการแสดงออกร่วมกนัผา่นทางสื)อกิจกรรมต่างๆ 

2. รูปแบบอวจันภาษา หมายถึง การแสดงออกซึ)งปรากฏออกมาอยา่งไม่ชดัเจน เป็นความรู้สึกที)ชื)นชอบ
หรือความนิยมที)อยูภ่ายในจิตใจซึ) งถา้ผูอื้)นไม่สังเกตก็ไม่สามารถล่วงรู้และการถ่ายทอดความเป็นผูนิ้ยมสโมสรลิ
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เวอร์พลู เช่น การรับชมฟุตบอลตามลาํพงั การเก็บอารมณ์ไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบกบับุคคลอื)น ไม่มีการแสดงตวัตน
วา่ชื)นชอบสโมสรลิเวอร์พลูแต่มีการติตดามข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พลูในฐานะของผูรั้บสารเพียงเท่านั1น 

จากการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัพบวา่ การพูดคุยของแฟนคลบัเพื)อการเชียร์นั1นมกัเป็นคาํพูดที)อยู่
ในลกัษณะเชิงบวก คือ เป็นการพดูในเชิงใหก้าํลงัใจและส่งเสียงเชียร์อยา่งเตม็ที)และจริงจงัไม่วา่ในเวลานั1นผลการ
แข่งขนัจะเป็นเช่นไร 

 
4. สรุป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบการสื)อสารของกลุ่มแฟนคลับสโมสรลิเวอร์พูล มีรูปแบบ 2 ลักษณะคือ 
สื)อมวลชน ไดแ้ก่ สื)ออินเตอร์เน็ต และสื)อบุคคล ไดแ้ก่ แฟนคลบัท่านอื)น เพื)อนฝูง หรือสมาชิกภายในครอบครัว 
ซึ) งแต่ละรูปแบบเหล่านี1สามารถส่งผลต่อการพฒันาความสัมพนัธ์และการแสดงอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบั
สโมสรลิเวอร์พูล โดยสื)อสารผ่านการสื)อสารอยา่งเป็นทางการ และสื)อสารผ่านการสื)อสารอย่างไม่เป็นทางการ 
ส่วนการแสดงออกซึ)งอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลตามพื1นที)ต่างๆ นั1น จะพบวา่กลุ่มแฟนคลบัมี
การแสดงออกผา่นสื)อมวลชน เช่น ในอินเตอร์เน็ตตามเวบ็ไซค ์ของกลุ่มแฟนคลบัลิเวอร์พลู และตามเวบ็ไซคอื์)นๆ 
ที)เกี)ยวขอ้งกบักีฬาฟุตบอล และมีการแสดงออกตามพื1นที)ที)มีการจดักิจกรรมของเหล่าแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูล 
โดยทั1งนี1 การแสดงออกซึ)งอตัลกัษณ์ของการเป็นแฟนคลบัสโมสรลิเวอร์พูลนั1น กลุ่มแฟนคลบัจะแสดงออกมา 2 
รูปแบบคือ เชิงวจันภาษา และอวจันภาษา เพื)อการพฒันาความสัมพนัธ์และการแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มแฟนคลบั
สโมสรลิเวอร์พลูอยา่งย ั)งยนื 
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นวตักรรมการสื�อสารเพื�อพฒันาสถานีวทิยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทวีสู่ีความเป็นสากล 

INNOVATIVE COMMUNICATIONS FOR THE MODERNINE TELEVISION 

IN ORDER TO BE INTERNATIONAL 
 

ธนาพล   โตอุตชนม์1 รศ.ดร.สมควร  กวยีะ2  และ  ดร.สุทิติ  ขตัติยะ3 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเรื#องนวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ีความเป็นสากล  มี
วตัถุประสงค ์  เพื#อศึกษาองคป์ระกอบของนวตักรรมการสื#อสาร  เพื#อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ี
ความเป็นสากล และเพื#อประเมินความพึงพอใจของการใหบ้ริการข่าวสารและสาระบนัเทิงของสถานีวทิยุ
โทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวแีก่ประชาชน  โดยใชว้ธีิระเบียบวธีิวจิยัในลกัษณะของการวจิยัและพฒันาในลกัษณะของ
ขอ้มูลใน 2 ประเภท คือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะของขอ้ความคาํบรรยายเชิง
พรรณนา และเพื#อใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพที#ไดรั้บในครั5 งนี5 มีความน่าเชื#อถือจึงใชเ้ทคนิคเดลฟายเป็นการวเิคราะห์
ขอ้มูลตามกระบวนการ และขอ้มูลเชิงปริมาณไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื#องมือในการวจิยัและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาและสถิติทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) จากขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ของนวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ีความเป็นสากล มี 4 องคป์ระกอบ โดยพบวา่ 2 องคป์ระกอบแรก คือองคป์ระกอบในดา้นบริหาร
และองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ีผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นที#สอดคลอ้งกนั ส่วนอีก 2 องคป์ระกอบ คือองคป์ระกอบ
ดา้นภาพรวมและองคป์ระกอบดา้นรายการโทรทศัน์ ยงัมีความเห็นของผูเ้ชี#ยวชาญที#ไม่สอดคลอ้งกนั 2) จากขอ้มูล
เชิงปริมาณ พบวา่ความคิดเห็นต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ีความเป็นสากลเมื#อจาํแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรของผูช้มสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ  และ 
พฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่  อาย ุ  สถานภาพทางครอบครัว     ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน ที#
แตกต่างกนั ทาํใหค้วามคิดเห็นต่อความเป็นสากลของสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวมีีความแตกต่างกนั ส่วน 
เพศ และพฤติกรรมการรับชมที#แตกต่างกนั ทาํใหค้วามคิดเห็นต่อความเป็นสากลของสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์น
ไนน์ทีวไีม่มีความแตกต่างกนั 

นอกจากนี5ยงัพบวา่ ความพึงพอใจในสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี เมื#อจาํแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาเอก  คณะนิเทศศาสตร์  สาขานวตักรรมการสื#อสาร มหาวทิยาลยัเกริก 
2 อาจารยป์ระจาํ  ภาควชิาคณะนิเทศศาสตร์  สาขานวตักรรมการสื#อสาร มหาวทิยาลยัเกริก 
3 อาจารยพิ์เศษ    ภาควชิาคณะนิเทศศาสตร์  สาขาสื#อสารมวลชน  มหาวทิยาลยัศรีปทุม   วทิยาเขตชลบุรี 
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ผูช้มสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวจีาํแนกตามอาย ุ  อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ที#แตกต่างกนัโดยความพึง
พอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวแีตกต่างกนั ส่วน เพศ สถานภาพทางครอบครัว  ระดบัการศึกษา และ
พฤติกรรมการรับชมที#แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวไีม่แตกต่างกนั 

 

Abstract 
 

The study on Communication Innovation for Development of The Modernine Television in order to Be 
International aimed to study the elements of communication innovation for the development of The Modernine 
Television, and to evaluate the satisfaction on service providing in information and edutainment of The 
Modernine TV to the public. The research methodology was in the research pattern and was developed by 
depending on 2 types of information, which were qualitative data, gathered in the form of descriptive research. 
In order to confirm that the qualitative data was reliable, the Delphi Technique was applied for data analysis. 
The quantitative data was gathered by using a questionnaire as a tool for this research, and the data was analyzed 
by using descriptive statistics and hypothesis testing statistics. 

The study result found that  1) There were 4 elements , 2 elements of communication innovation for the 
development of The Modernine Television, which were management and technology. Meanwhile, the experts’ 
opinion on another 2 elements which were overview and television program was still not consistent. 2)  
Segregated by gender, the different gender of the Modernine Television’s audiences were indifferently satisfied, 
but the different age audiences were differently satisfied. When segregated by marital status and by educational 
level, there was no couple having different satisfaction.  The different occupation and differently income per 
month showed the different satisfaction. When segregated by audience’s behavior, the audiences were 
indifferently satisfied. 

In addition, it found that the internationalization, segregated by gender, had no different satisfaction. 
When segregated by age and by marital status, there was different satisfaction. When segregated by educational 
level by occupation and by income per month , there was different satisfaction. However, when segregated by 
the audience behavior, there was no different satisfaction. 

 

1. บทนํา 
ในประเทศไทยกิจการวิทยโุทรทศัน์ในการกาํกบัดูแลของ  บมจ. อ.ส.ม.ท.  คือ  สถานีโทรทศัน์โมเดิร์น

ไนน์ทีว ี เปลี#ยนชื#อมาจากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวช่ีอง  4  กบัสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  9  และ สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ก่อตั5งเมื#อ  วนัที#  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2498  และเปลี#ยนเป็นระบบสีในปี  พ.ศ. 2517  
ดาํเนินการออกอากาศตลอด  24  ชั#วโมง  โดยแพร่ภาพออกอากาศจากสถานีแม่ข่าย  ซึ# งตั5งอยูใ่นสํานักงานใหญ่  
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ไปยงัสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคจาํนวน  35  สถานีทั#วประเทศ  มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื5นที#ทั#ว
ประเทศประมาณ  87% และมีประชาชนอยูใ่นเขตพื5นที#บริการประมาณ  88.5% 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมเสด็จพระราช
ดาํเนินทรงเปิดอาคารที#ทาํการ  อ .ส .ม .ท   .บนเนื5อที#  14   ไร่  ที#มีห้องส่งโทรทศัน์ขนาดใหญ่ที#สุดในประเทศไทย
ขณะนั5น  เมื#อวนัที#  28   มิถุนายน   พ .ศ   .2524   ต่อมาในราวปี  พ.ศ. 2527 ดร .สมเกียรติ  อ่อนวิมล  อาจารยป์ระจาํ
คณะรัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และพิธีกรรายการความรู้คือประทีปในขณะนั5น ไดเ้ขา้มาร่วมงานใน
ฐานะผูป้ระกาศข่าวและวเิคราะห์ข่าว  ถือไดว้า่เป็นมิติใหม่แห่งวงการข่าวในประเทศไทยถือวา่เป็นยคุเฟื# องฟูและ
จดัวา่เป็นรายการที#ประสบความสาํเร็จอยา่งมากในช่วงนั5นและทาํให้เกิดการเปลี#ยนแปลงอยา่งมากในวงการข่าว
โทรทศัน์ของไทยโดย อ.ส.ม.ท. ไดท้าํการวา่จา้งบริษทัแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั#น จาํกดั (ภายใตก้ารนาํของ 
ดร. สมเกียรติ  อ่อนวิมล) เขา้มาผลิตรายการข่าวร่วมกบั อ.ส.ม.ท. จนกระทั#งเรียกได้ว่าเป็นรายการที#ประสบ
ความสําเร็จมากที#สุดจากที#เคยเป็นสถานีที#มีผูช้มไม่มากจนกลายเป็นสถานีที#มีผูช้มมากมายโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครซึ# งเป็นผลทาํให้ อ.ส.ม.ท.    มีรายไดจ้ากการขายโฆษณาเพิ#มขึ5นจากเดิมมากโดยปี พ.ศ.2527      
อ.ส.ม.ท. มีกาํไรสุทธิ 66.155  ลา้นบาท  (เอกสารภายในของฝ่ายงบการเงิน อ.ส.ม.ท. ปี 2527) 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ตามดาํริของ  นายมิ#งขวญั  แสงสุวรรณผูอ้าํนวยการ  อ.ส.ม.ท.  
ในขณะนั5น  ที#ตอ้งการปรับปรุงการบริหารงานของ  สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  ให้มีความ
ทนัสมยั  รวดเร็ว  และฉบัไว  ในดา้นการนาํเสนอ  รายงานข่าวสาร  สาระความรู้  และความบนัเทิง  เพื#อให้ทนัต่อ
เทคโนโลยกีารสื#อสารในยคุโลกาภิวฒัน์และสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  จึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้มีความ
เป็นสากลทั5งในด้านภาพรวม  ดา้นบริหาร  ด้านเทคโนโลยี  และด้านรายการโทรทัศน์  เพื#อให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมสื#อโทรทศัน์โดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างต่อเนื#อง  ในยุค
ดิจิทลัส่งผลใหเ้กิดสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมที#เขา้มาเป็นคู่แข่งขนัในธุรกิจสื#ออีกมากมาย  ตลอดจนการนวตักรรม
การสื#อสารแบบใหม่ในลกัษณะ  Interactive  ที#เรียกว่า  การสื#อสารแบบ  Two-Way Communications  ของทีวี
ระบบใหม่หรือที#เราเรียกวา่  Smart  TV  ในยคุดิจิตอลเพิ#มมากขึ5นกบัผูรั้บชมรวมถึง  Social  Network  ที#มีช่องทาง
การสื#อสารใหม่ๆ  เกิดขึ5นอีกหลากหลาย  ซึ# งในปัจจุบนัสถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ไม่ไดแ้ข่งขนัทาง
ธุรกิจกบัสื#อมวลชนอื#นเฉพาะในประเทศเท่านั5น   แต่ยงัตอ้งแข่งขนักบัสื#อมวลชนจากต่างประเทศดว้ย  จึงตอ้งให้
ความสาํคญักบัเรื#องการวจิยัและพฒันาในดา้นต่างๆ  ดงัที#กล่าวมาแลว้อยา่งต่อเนื#อง  ทั5งนี5 เพื#อเพิ#มกลุ่ม  Audience  
ผูรั้บชมใหม้ากขึ5น  รวมถึงการพฒันาเนื5อหา  (Content)  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  (Edutainment)  ในสังคม  และ
สร้างผลกาํไรที#มีความรับผิดชอบต่อสังคม  อย่างต่อเนื#องเช่นเดียวกบัประเทศที#พฒันาแลว้  ดงันั5น  ผูว้ิจยัจึงมุ่ง
ศึกษา “นวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ีความเป็นสากล”  โดยมีวตัถุประสงค์
ดงันี5   1.  เพื#อศึกษาองคป์ระกอบของนวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีสู่ความ
เป็นสากล  2. เพื#อประเมินความพึงพอใจของการให้บริการข่าวสาร  และสาระบนัเทิงของสถานีวิทยุโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีว ีแก่ประชาชน 
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2. ขั?นตอนการศึกษา และวธีิการวจิยั 
1.  ขอบเขตเนื5อหา  การศึกษาครั5 งนี5   เป็นการศึกษานวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวิทยุโทรทศัน์

โมเดิร์นไนน์ทีวสู่ีความเป็นสากล  ในดา้นภาพรวม  ดา้นบริหาร  ดา้นเทคโนโลยี และดา้นรายการโทรทศัน์  ความ
เป็นมืออาชีพของบุคลากรในการทาํงาน นวตักรรมการสื#อสารและการบริหารงาน ที#นาํไปสู่ความเป็นสากลใน
อนาคต 

2.  ขอบเขตประชากร  การศึกษาครั5 งนี5   ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากร  เพื#อนาํมาใชใ้นการวิจยัแบ่งไดเ้ป็น  2  
กลุ่ม  ดงันี5  

กลุ่มที#  1  ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั(Key Informant) ซึ# งเป็นผูเ้ชี#ยวชาญในด้านการ ประชาสัมพนัธ์เกี#ยวกับ 
การสื#อสารและสื#อสารมวลชนจากหน่วยงานต่างๆทั5งที#เป็นภาครัฐและภาคเอกชนซึ# งผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติั
ของผูเ้ชี#ยวชาญที#จะมาเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั  และสัมภาษณ์ผูเ้ชี#ยวชาญในสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีที#สามารถ
ให้ขอ้มูลสําคญั  จาํนวน  17  คน  ซึ# งประกอบดว้ย   ผูบ้ริหาร  นักวิชาการ  และสื#อมวลชน  ในการศึกษาครั5 งนี5
อยา่งนอ้ย  3  ประการ  ดงัต่อไปนี5   

1)  ผูบ้ริหาร  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ที#ดา้นสื#อสารมวลชน ตอ้งเป็นผูบ้ริหารงานในหน่วยงานดา้นสื#อสารมวลชน  
หรือเป็นอาจารย ์ หรือนักวิชาการดา้นสื#อสารมวลชน  หรือปฏิบติัหน้าที#เป็นสื#อมวลชนไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชน 

2)  มีประสบการณ์อยูใ่นวงการ  20  ปีขึ5นไป   
3)  มีระดบัการศึกษาไม่ตํ#ากวา่ระดบัปริญญาโท  ในดา้นสื#อสารมวลชนหรือที#เกี#ยวขอ้ง 
กลุ่มที#  2  กลุ่มตวัอยา่ง  (Sample)  ศึกษาเฉพาะประชาชนที#รับชมสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีที#อาศยั

อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 5 เขต โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของจาํนวนประชากร (Propotion To 
Size ) ไดแ้ก่  เขตบางเขน  เขตพญาไท  เขตบางนา  เขตจตุจกัร  และเขตบางกอกนอ้ย  จาํนวน  400  คน   

วธีิการวจิยั  ในการศึกษาครั5 งนี5   ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยั  2  ลกัษณะ  ดงันี5  

1)  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะของข้อความคาํบรรยายในลักษณะเชิง
พรรณนา  และเพื#อให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพที#ไดรั้บในครั5 งนี5 มีความน่าเชื#อถือในผลการวิจยั      ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชเ้ทคนิค
เดลฟาย  (Delphi  Technique)  เป็นระเบียบวิจยัสําหรับวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที# 1 เพื#อวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
กระบวนการของเทคนิคเดลฟาย 

 2)  ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะเชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื#องมือในการวจิยั  และนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณาและสถิติทดสอบสมมติฐาน  สาํหรับวตัถุประสงค์
การวจิยัขอ้ที#  2 ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งประชาชนที#รับชมสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี จาํนวน 400 คน 

 

3. ผลการศึกษา 
1. องคป์ระกอบของนวตักรรมการสื#อสารเพื#อพฒันาสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีสู่ความเป็นสากล 

มี 4 องคป์ระกอบ โดยพบวา่ 2 องคป์ระกอบแรกคือองคป์ระกอบในดา้นบริหาร และ องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ี 
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ผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นที#สอดคลอ้งกนั ส่วนอีก 2 องค์ประกอบคือ องคป์ระกอบดา้นภาพรวมและองคป์ระกอบ
ดา้นรายการโทรทศัน์ ยงัมีความเห็นของผูเ้ชี#ยวชาญที#ไม่สอดคลอ้งกนั 

2. ผูรั้บชมสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา 
อาชีพและพฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่ ปรากฏวา่ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือน ที#แตกต่างกนั ทาํให้ความคิดเห็นต่อความเป็นสากลของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี มีความ
แตกต่างกัน ส่วน เพศ และพฤติกรรมการรับชมที#แตกต่างกัน ทาํให้ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความเป็น
สากลของสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ีไม่มีความแตกต่างกนั 

นอกจากนี5 ยงัพบว่า ความพึงพอใจในสถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื#อจาํแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่
ผูช้มสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีจาํแนกตามอายุ  อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ที#แตกต่างกัน โดยความ       
พึงพอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี แตกต่างกนั ส่วน เพศ สถานภาพทางครอบครัว  ระดบัการศึกษา 
และพฤติกรรมการรับชมที#แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวไีม่แตกต่างกนั 

 

4. สรุปและการอภิปรายผลการศึกษา    

ในภาพรวมของสถานีวทิยุโทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ทวี ีมีความเป็นสากล ผลการวิจยัในครั5 งนี5พบวา่ ดา้นแรก 
คือโดยภาพรวมผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นในเชิงบวก  6   ประการ  ไดแ้ก่  สถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตอ้ง
ปรับปรุงและปรับตวัให้ทนัสมยัเหมือนประเทศที#พฒันาแลว้อย่างต่อเนื#อง  กฎหมายสื#อสารมวลชนตอ้งมีความ
ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของการเป็นสื#อมวลชนเช่นเดียวกบัประเทศที#พฒันาแลว้  วตัถุประสงค ์ 
และนโยบายขององคก์ารควรปรับเปลี#ยนใหมี้ความเป็นสากลทนัสมยั และเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั  การกาํกบัดูแล
องค์กรสื#อตอ้งเป็นไปอย่างเดียวกับประเทศที#พฒันาแลว้  สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ตอ้งคาํนึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลกั  และสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งครบถว้น เป็นกลาง ถูกตอ้ง และตรงไปตรงมาซึ# งมีทฤษฎีอธิบายเรื#องนี5 คือ ทฤษฎีระบบกบัการบริหารงาน
วทิยโุทรทศัน์  )มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   .2530  ( ซึ# งทฤษฎีชี5 ให้เห็นวา่ระบบที#เป็นภาพรวมของทุกสิ#งนั5น
จะอยูภ่ายในและภายนอกระบบ กล่าวคือ สื#อโทรทศัน์จะตอ้งประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ และปัจจยัต่างๆ ทั5งภายใน
และภายนอกที#มีผลต่อกนั อาทิเช่น นโยบายวตัถุประสงค์ขององค์กร และระบบสังคม วฒันธรรม รวมถึงปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมอีกดว้ย ดงันั5นในภาพรวมของสื#อวิทยโุทรทศัน์จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบหลาย
ส่วนที#มาเกี#ยวขอ้งกัน เพื#อนํามาใช้ในการวางแผน  กําหนดกลยุทธ์  กฎระเบียบและการกาํกับดูแล จะตอ้งมี
องค์ประกอบหรือปัจจยัต่างๆ ที#ดาํเนินไปในทิศทางที#สนับสนุนให้บงัเกิดผลสําเร็จและในประเด็นดังกล่าวมี
งานวิจยัที#เกี#ยวขอ้ง คือ งานวิจยัของ  Marilyne  E.  Lashley (1992)  ไดศึ้กษาเรื#อง   Even  in  Public  Television  
Owenership  Changes  Matter  และผูว้จิยัยงัพบวา่การเปลี#ยนแปลงในเรื#องโครงสร้างองคก์รเป็นผลกระทบมาจาก
การเปลี#ยนแปลงความเป็นเจา้ของในเนื5อหารายการโทรทศัน์สาธารณะ  โดยเฉพาะจะเป็นตวัแสดงให้เห็นถึงการ
ปรับเปลี#ยนการบริหารการรักษานโยบายเพื#อสาธารณะในวิกฤติการณ์เกี#ยวกับรายได้นั5 น  จึงต้องมีการ
เปลี#ยนแปลงเป้าหมาย )นโยบายที#ถือปฏิบติั  (โครงสร้างองคก์ร  และเนื5อหารายการของโทรทศัน์สาธารณะ 
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  ในด้านการบริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  มีความเป็นสากล ผลการวิจยัในครั5 งนี5พบว่า
ด้านที#  2   คือ ในด้านการบริหารผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นในเชิงบวก 9  ประการ ได้แก่  พนักงานและบุคลากร           
ที#ประจําการแต่ละฝ่ายต้องมีองค์ความรู้และเชี#ยวชาญเฉพาะด้านตามตาํแหน่งงาน  การบริหารงานต้องยึด
หลกัธรรมมาภิบาลและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานขององคก์รสื#อมวลชนเช่นเดียวกบัประเทศที#พฒันาแลว้ซึ# งมี
ทฤษฎีที#อธิบายเรื#องดงักล่าวคือ ทฤษฎีการสื#อสารเพื#อการพฒันาของ รศ  .ดร  .สมควร  กวียะ ซึ# งทฤษฎีนี5 ไดอ้ธิบาย
ไวว้่าสื#อมวลชนตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  และยงัสอดคลอ้งกับแนวความคิด       
การบริหารเชิงสถานการณ์ )1967 (ของ Fred E. Fiedler ที#กล่าววา่บริหารเชิงสถานการณ์  )Situational Management 
Theory) หรือทฤษฎีอุบติัการณ์  )Contingency Theory) ซึ# งถือเป็นทฤษฎีการบริหารที#ขึ5นอยูก่บั  สภาพขอ้เท็จจริง
ดว้ยแนวคิดที#ว่าการเลือกทางออกที#จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที#ดีที#สุด หลกัคิดง่ายๆ    
ของการบริหารเชิงสถานการณ์นั5น  ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ5นอยู่กับสถานการณ์  สถานการณ์จะเป็น          
ตวักาํหนดการตดัสินใจ ในการเลือกรูปแบบการบริหารที#เหมาะสม ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวิเคราะห์สถานการณ์
ให้ดีที# สุด โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด ยอมรับหลกัการของทฤษฎีระบบ
สามารถเชื#อมโยงระบบเก่ากบัระบบใหม่เพื#อใหมี้ประสิทธิภาพบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลตามมาตรฐาน
ขององค์กรสื#อสารมวลชนของประเทศที#พฒันาแล้วซึ# งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระชัย  วงศ์วีรพฒักุล  

 )2538 (   ไดศึ้กษาเรื#อง  พฒันาการของ อ .ส .ม .ท  .ในฐานะองค์กรข่าวสารของรัฐ  ผลการวิจยัพบว่า  การพฒันา
องคก์ารและงานข่าวของ อ.ส.ม.ท .มีปัจจยัที#สาํคญัที#ส่งผลกระทบดว้ยกนั 2 ประการ คือ ปัจจยัทาง    ดา้นการเมือง 
และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ# งปัจจัยทางด้านการเมืองนั5 นได้ส่งผลกระทบต่อ อ .ส .ม .ท  .ในเรื# องของการ
เปลี#ยนแปลงนโยบายและวตัถุประสงค ์ และการเปลี#ยนแปลงโครงสร้างองคก์าร  ส่วนปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจนั5น
ไดส่้งผลกระทบในเรื#องของการเปลี#ยนแปลงเทคโนโลยแีละการเปลี#ยนแปลงการใหบ้ริหารงานข่าวสาร  

ในด้านเทคโนโลยขีองสถานีวทิยุโทรทศัน์โมเดร์ินไนน์ทวี ี มคีวามเป็นสากล ผลการวจิยัในครั5 งนี5พบวา่ดา้น
ที# 3 คือ ในดา้นเทคโนโลยี ผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นในเชิงบวก 9  ประการ ไดแ้ก่  สถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์
ทีวคีวรมีเทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียงในระบบดิจิทลั  สถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตอ้งลงทุนระบบ
เทคโลยเีพื#อใหบ้ริการแก่ประชาชน  สถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ตอ้งพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซคใ์ห้ทนัสมยั  
สถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการส่งสญัญาณทั5งภาพและเสียงในระบบ  DVB T2  ปี 
2015  สถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  ตอ้งพฒันาให้ความสําคญัในเรื#อง Social Network   สถานีวิทยุ
โทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวคีวรมีเทคโนโลยรีองรับการบริการเสริม เช่น ไอโฟน แท็ปเล็ต อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  สถานี
วิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีตอ้งสื#อสารสองทางแบบ Interactive  ผ่านทาง  Smart Tv  กบัผูช้มในยคุ  Digital   
สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีตอ้งมีการประเมินผลเพื#อปรับปรุงเทคโนโลยี ในการนําเสนอต่อสังคม    
สถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตอ้งมีระบบดาวเทียมที#ทันสมยัเพื#อให้บริการประชาชนในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย ์  ซึ# งตรงกบัทฤษฎีความทนัสมยั ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  )2546) และทฤษฎีเกี#ยวกบัโทรทศัน์ ที#ได้
อธิบายไวอี้กวา่ โลกในปัจจุบนัที#มีการเปลี#ยนแปลงดา้นสื#อสารมวลชน และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่
ทาํให้เกิดสื#อและช่องทางการสื#อสารแบบใหม่หลายชนิด เช่น อินเทอร์เน็ต แผ่นดีวีดี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
เคเบิ5ลทีวี  โทรทศัน์ผ่านโทรศพัท์มือถือ ความกา้วหนา้ดงักล่าวส่งผลให้วงการโทรทศัน์ตอ้งปรับตวัเอง ทั5งการ
ประยกุตน์าํเอาสื#อใหม่ต่างๆ มาใชใ้นวงการโทรทศัน์และปรับการดาํเนินธุรกิจโทรทศัน์ให้มีความสามารถในการ
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แข่งขนัซึ# งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อุดมพร  มณีรัตนฉัตรชยั  และคณะ     )2550   ( ไดศึ้กษาเรื#อง  พฒันาการการ
ทาํงานของสื#อเพื#อรองรับการเปลี#ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีของสถานีโทรทศัน์  KBS  ณ  สาธารณรัฐเกาหลี  และ
ผูว้ิจยัยงัพบวา่  สถานีโทรทศัน์  KBS  ของสาธารณรัฐเกาหลีไดว้างเป้าหมายการพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นระบบ
ดิจิทลัโดยนาํเทคโนโลยีล่าสุด  คือ  DMB  (Digital  Mobile  Broadcasting)  ที#สามารถออกอากาศแพร่ภาพบน
โทรศพัทมื์อถือ  โดยแบ่งเป็นสองระบบ  คือ  ระบบผา่นดาวเทียม  (Satellite)  ที#ผูช้มตอ้งจ่ายค่าสมาชิก  และระบบ
ภาคพื5นดิน  (Terrestrial)  ที#ออกอากาศในระบบปกติและผูรั้บชมไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก  ตลอดจนการเติบโตอยา่ง
รวดเร็วในอุตสาหกรรมไอที  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต  ถือเป็นเงื#อนไขใหม่ของขบวนการเคลื#อนไหวทางสงัคม  

ในด้านรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  มีความเป็นสากล ผลการวิจยัในครั5 งนี5
พบวา่ดา้นที# 4 คือ ในดา้นรายการโทรทศัน์ ผูเ้ชี#ยวชาญมีความเห็นในเชิงบวก 7  ประการ ไดแ้ก่  ผูร่้วมผลิตรายการ
กบัสถานีตอ้งผลิตเนื5อหา )Content (ที#มีรูปแบบที#ทนัสมยัทนัโลก และปรับปรุงให้กา้วหนา้อยูเ่สมอไม่ซํ5 าซากจาํเจ   
สถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีตอ้งมีการประเมินผลด้านรายการโทรทศัน์   รายการโทรทศัน์ทุกรายการตอ้ง
คาํนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคม   รายการโทรทัศน์ทุกรายการตอ้งคาํนึงถึงสาระความรู้ที#ให้กับประชาชน   
รายการข่าวทุกรายการควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษซ้อน (Sub-Title) บน
จอโทรทัศน์   รายการสนทนาทุกรายการควรมีการแปลเป็นภาษาองักฤษและนําเสนอเป็นภาษาองักฤษซ้อน   
รายการวาไรตี5 ทุกรายการควรมีการแปลเป็นภาษาองักฤษและนาํเสนอเป็นภาษาองักฤษซ้อน ซึ# งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดปัจจยัชี5วดัคุณภาพรายการโทรทศัน์ ของ สุทิติ ขตัติยะ (2549)  ที#อธิบายไวว้า่  ความสาํเร็จของการผลิต
รายการโทรทศัน์  หมายถึง  สิ#งที#ผูส้ร้างสรรค์รายการโทรทศัน์สามารถทาํให้รายการโทรทศัน์ที#ผลิตออกมาได้
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทั5งในส่วนของแบบแผน  รายการโทรทศัน์  ซึ# งประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย  
เนื5อหา  ประเภท  รูปแบบ  และเวลาที#เผยแพร่  และสีสันของรายการ  ซึ# งประกอบดว้ย  วิธีการนาํเสนอ  เทคนิค
การสร้างภาพ  เทคนิคการให้เสียงประกอบ  และเทคนิคการตดัต่อลาํดบัภาพ ความพอใจและความนิยม  อาจทาํ
ความเขา้ใจไปพร้อมกันได้  เพราะว่าความพอใจเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ#งใดสิ#งหนึ# งในลกัษณะได้ทั5 ง
ทางบวกและลบ  และเมื#อบุคคลมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  ผลที#ตามมาก็จะเป็นความชื#นชมหรือไม่ชื#นชม  ซึ#ง
ในวงการโทรทศัน์นิยมใชค้าํวา่   ”ความนิยม   “นั#นเอง  ซึ# งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตรี  คงวธุ  )2548 (   ไดศึ้กษา
เรื#อง กลยทุธ์ในการพฒันาเนื5อหาและรายการของสถานีวทิยโุทรทศัน์  ช่อง  9  อ.ส.ม.ท  .ตั5งแต่ช่วงที#  1   จนถึงช่วง
ที#  3    ) Phases   (ในยุคของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และผูว้ิจัยยงัพบว่าปัจจัยที#มีผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี#ยนโครงสร้าง  รูปแบบ  และการจดัผงัรายการ มีทั5 งปัจจัยภายในและภายนอก  ความสําคญัในการ
ปรับเปลี#ยนโครงสร้างของสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เกี#ยวกบัการดาํเนินงานและลกัษณะที#ปรับเปลี#ยน
การจดัองค์กร  รวมถึงการวิเคราะห์การดาํเนินงาน  การปรับเปลี#ยนการจัดองค์กร  จะขึ5นอยู่กบัแนวความคิดที#
ตอ้งการจะเปลี#ยนรูปแบบของรายการโทรทศัน์ใหม่  เพื#อแข่งขนักบัช่องอื#นๆ ได ้และเพื#อเขา้สู่ความเป็นโทรทศัน์
แห่งความทันสมัย  และวตัถุประสงค์หลัก  เพื#อให้ก้าวสู่ความเป็นสถานีข่าวและสาระ  เพื#อเป็นสื#อกลางที#
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลไทย  ประชาชนไทย  และประชาคมโลก 

การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการข่าวสาร  และสาระบันเทิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์น

ไนน์ทีวี  แก่ประชาชน  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  พบว่า       
ผูรั้บชมสถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
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การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่ผูช้มสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
จาํแนกตามอาย ุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ที#แตกต่างกนั โดยความพึงพอใจต่อสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์
ทีว ีแตกต่างกนั ส่วน เพศ สถานภาพทางครอบครัว  ระดบัการศึกษา และพฤติกรรมการรับชมที#แตกต่างกนั ทาํให้
ความพึงพอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวไีม่แตกต่างกนั และกล่าวโดยสรุป ความเป็นสากลปรากฏวา่ 
อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน ที#แตกต่างกนั ทาํให้ความคิดเห็นต่อความ
เป็นสากลของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี มีความแตกต่างกัน ส่วน เพศ และพฤติกรรมการรับชมที#
แตกต่างกนั ทาํให้ความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความเป็นสากลของสถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ไม่มี
ความแตกต่างกนัซึ# งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้ (Concept Of Learning) ไดก้ล่าววา่การเรียนรู้ของแต่ละคน
แตกต่างกนั ขึ5นอยู่กบัประสบการณ์และสิ#งแวดลอ้มของบุคคล การเรียนรู้ที#เกิดขึ5นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
และต่อวิถีการดาํรงชีวิตขอลบุคคลที#มีประสบการณ์แตกต่างกนั มีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนั มีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิ#งแวดลอ้มแตกต่างกนั ทาํใหแ้ต่ละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกที#แตกต่างกนั และแนวคิดการเปิดรับข่าว (Media 
Exposure Theory) อีกทั5งในประเด็นดงักล่าวมีงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้ง คือ งานวิจยัของ สุทิติ  ขตัติยะ  )2013  ( ไดศึ้กษา
เรื#อง กระแสความนิยม แนวโน้มและทิศทางของเคเบิ5ลทีวี : ศึกษากรณีพื5นที#ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า กระแสความนิยมของประชาชนต่อการรับชมเคเบิ5ลทีวี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
และปัจจยัส่วนตวั ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างที#มีเพศและอายุแตกต่างกนั กระแสความนิยมไม่แตกต่างกนั และระดับ
การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพและรายไดที้#แตกต่างกนั กระแสความนิยมมีความแตกต่างกนั ส่วนปัจจยั
แวดลอ้ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งที#มีลกัษณะที#พกั ผูต้ดัสินใจในครัวเรือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวนสมาชิก
ในครัวเรือนที#ประกอบอาชีพ และระดบัรายไดข้องครัวเรือนที#แตกต่างกนั กระแสความนิยมมีความแตกต่างกนั  

  ผู ้วิจัยได้ข้อสรุปองค์ประกอบของความเป็นสากลของสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีจาก
กระบวนการวจิยัดว้ยวธีิเทคนิคเดลฟายทาํใหส้ามารถเขียนเป็นโมเดลเพื#อง่ายต่อการอธิบายดงันี5  

 

 
แผนภาพ  1  แสดงโมเดลที#อธิบายถึงความเป็นสากลของสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี

             
จากแผนภาพ 1 ผลการวเิคราะห์จากเทคนิคเดลฟายทีพิจารณาองคป์ระกอบของความเป็นสากลของสถานี

วิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีตามกรอบแนวคิดของการวิจยัจาํนวนวน 4 องค์ประกอบไดแ้ก่ ดา้นภาพรวม ดา้น
บริหาร ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นรายการโทรทศัน์ พบวา่ความเป็นสากลของสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวีมี
เพียง 2 องคป์ระกอบ คือ ดา้นบริหาร และดา้นเทคโนโลย ี

นอกจากนี5ผูว้ิจยัยงัไดข้อ้สรุปความพึงพอใจของผูช้มสถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นทีวี  โดยสามารถเขียน
เป็นโมเดลเพื#อง่ายต่อการอธิบาย  ดงันี5  
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แผนภาพ  2  แสดงโมเดลที#อธิบายถึงความพึงพอใจของผูรั้บชมที#มีต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี

 
  กล่าวคือผูรั้บชมสถานีวิทยุโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพฤติกรรมการรับชมแลว้ ปรากฏวา่ผูช้มสถานีวิทยโุทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ทีวีจ ําแนกตามอายุ  อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที#แตกต่างกัน โดยความพึงพอใจต่อสถานีวิทยุ
โทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี แตกต่างกนั ส่วน เพศ สถานภาพทางครอบครัว  ระดบัการศึกษา และพฤติกรรมการ
รับชมที#แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพึงพอใจต่อสถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวไีม่แตกต่างกนั 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์ 

1 . ส่งเสริมใหส้ถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นอิสระจากรัฐ ไม่ถูกการเมืองแทรกแซง มีระบบการ
บริหารงานที#ทนัสมยัโปร่งใสมีหลกัธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และมีการพฒันาบุคลากรให้มีองคค์วามรู้
กา้วหนา้อยา่งต่อเนื#องในการทาํงาน 

2 . ส่งเสริมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีมีการใช้ภาษาต่างประเทศสื#อสารกับผูช้มมากขึ5 น
ตลอดจนเปิดเวทีหรือช่องทางให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ5น ในลกัษณะ Public 
Broadcasting 

3 . ส่งเสริมให้สถานีวิทยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ลงทุนและพฒันาดา้นเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื#องเพื#อให้
ทดัเทียมกบัประเทศที#พฒันาแลว้  

ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิยัครั?งต่อไป 

1 . ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลรายการโทรทศัน์ให้ครบทุกรายการ รวมทั5งความเป็นสากลของสถานี
วทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ี 

2. ควรดาํเนินการประเมินผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บชมในทุกครั5 งที#ออกอากาศเพื#อนาํมาสู่การ
พฒันาใหเ้กิดสงัคมอุดมปัญญาเพื#อนาํไปสู่ยคุ Ideatainment ในสงัคมไทย ต่อไปในอนาคต 
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3 . ควรทาํการประเมินผลในด้านเทคโนโลยีการออกอากาศเพื#อพฒันาปรับปรุงอุปกรณ์เครื#องมือและ
เทคโนโลยีต่างๆให้ทันสมยัเพื#อรองรับความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการสื#อสารมวลชนเพื#อนาํไปสู่การพฒันา
สถานีวทิยโุทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ทีว ีไปสู่ความเป็นสากล 
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ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ�งความจริงระหว่างศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั  

กรณศึีกษา: กลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหล ี
PARASOCIAL INTERACTION BETWEEN THE ARTISTS AND FANCLUB 

CASE STUDY: THAI AND KOREAN FANS 
 

วนิสัตา วเิศษสิงห์1  ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้2 

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

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื%ออธิบายลกัษณะและพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบั
เกาหลี การสื%อสารของบริษทัตน้สงักดัและการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัที%นาํไปสู่การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%ง
ความจริง และอธิบายความแตกต่างของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินเกาหลีกบักลุ่มแฟนคลบั
ไทยและศิลปินไทยกบักลุ่มแฟนคลบัเกาหลี มีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือ กลุ่มแฟนคลบัไทยของศิลปินเกาหลี
ซูเปอร์จูเนียร์ และกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีของศิลปินไทยโทนี% จา ที%มีอายรุะหวา่ง 12-30 ปี โดยใชแ้นวคิดเรื%องแฟน, 
แนวคิดเรื%องวฒันธรรม, แนวคิดการประชาสมัพนัธ์เพื%อการตลาด, แนวคิดการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริง, 
ทฤษฎีการไหลสองทอดของข่าวสารและการสื%อสารสองทาง โดยงานวจิยัเชิงคุณภาพนี�  ใชก้ารสมัภาษณ์เจาะลึก
กลุ่มแฟนคลบัทั�ง 2 กลุ่ม การสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มแฟน
คลบัไทย ร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและสื%อประเภทต่างๆ 

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั%วไปของกลุ่มแฟนคลับไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีจะมีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางถึงดี เป็นกลุ่มคนที%มีความมั%นใจ มีนํ� าใจ ผูกพนักันด้วยความชื%นชอบศิลปิน 
แตกต่างที%กลุ่มแฟนคลับไทยจะมีอายุน้อยกว่า มีการรวมกลุ่มที%ถาวรและเหนียวแน่นกว่า ส่วนพฤติกรรมที%
เหมือนกนัคือมีการสนบัสนุนผลงาน และตวัศิลปิน แต่จะต่างกนัคือพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลบัไทยจะแสดงออก
ทางการแต่งกาย และกิริยาท่าทางที%มากกวา่ มีพฤติกรรมทั�งในงานสาธารณะและงานเฉพาะกิจ แต่กลุ่มแฟนคลบั
เกาหลีจะมีพฤติกรรมเฉพาะในงานสาธารณะเท่านั�น ส่วนการสื%อสารที%นาํไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความ
จริงนั�นมีที%มาจากการสื%อสารของบริษทัตน้สังกดัไปยงักลุ่มแฟนคลบั เป็นลกัษณะการไหลสองทอดของข่าวสาร 
และการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัเป็นการสื%อสารสองทางโดยมีสื%อเว็บไซต์และสื%อสังคมออนไลน์เป็นกลไก
สาํคญั 

จุดเริ%มตน้ของการกา้วเขา้สู่การเป็นแฟนคลบั มาจากการชื%นชอบศิลปิน การเปิดรับและแสวงหาข่าวสาร 
การติดตาม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในที%สุด ส่งผลใหก้ลุ่มแฟนคลบัเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงกบั

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ศิลปิน ที%พบวา่เป็นปฏิสมัพนัธ์ที%กลุ่มแฟนคลบัรู้สึกฝ่ายเดียว มีลกัษณะทางความคิด คาํพดู และการกระทาํ ในดา้น
บวกและดา้นลบ 
คาํสําคญั : ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริง, ศิลปิน, กลุ่มแฟนคลบั 

 

Abstract 
 

This study aims to describe the characteristics and behaviors of Thai and Korean fans and the 
communication among the artists’ agencies and fans that lead to the parasocial interaction, and to explain the 
difference of parasocial interaction between Korean artists and Thai fans and between Thai artists and Korean 
fans. The sample of this research is Thai fans of Korean artists, Super Junior, and Korean fans of Thai artist, 
Tony Jaa, whose ages are between 12 and 30 years old. This study uses the concepts of fan, culture, marketing 
public relations, parasocial interaction, Two-Step Flow of communication and Two-Way communication. This 
qualitative research uses in-depth interviews with both groups of fans, participant observation for activities of 
fans, informal interview and review of relevant documents and media.  

According to the results of this study, in terms of general characteristics of Thai and Korean fans, their 
economic status is from moderate to good. They are confident, generous and bound together by appreciating 
their favorite artists. The difference is that Thai fans are younger and more permanent and cohesive grouping.  
Both groups have the same behaviors, namely, they support both work and artists. However, the difference is 
that Thai fans usually express themselves through their dresses and more manners and behave in both public and 
special activities, while Korean fans express their behaviors in public activities only. The communication that 
leads to the parasocial interaction originates from the comunication of the artists’ agencies to their fans in a 
manner of Two-Step Flow of communication, and the communication of the fans is a Two-Way communication 
with websites and online social networks as an important mechanism.  

The starting point of becoming a fan comes from appreciating their favorite artists, openness and pursuit 
of information, follow up and, subsequently, participation. These components create a parasocial interaction 
between the artists and their fans. It is found that it is the relationship in a manner that the fans feel only the one 
side in which there is both positive and negative nature of thought, speech and action.  

 

KEYWORDS : PARASOCIAL INTERACTION, ARTISTS, FANCLUB 

 

1. บทนํา 
 “แฟนคลบั” เกิดจากการที%ผูรั้บสารมีความสนใจในสิ%งๆ หนึ% ง มีความนิยมชมชอบในสิ%งที%เหมือนกนัจน

เกิดเป็นรสนิยม อนันาํไปสู่การติดตามอยา่งสมํ%าเสมอจนอยูใ่นระดบัที%เรียกวา่หลงใหล ผูรั้บสารกลุ่มนี� จะมีความ
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ตอ้งการรับสารมากขึ�นเรื%อยๆ จนนาํไปสู่การเป็น “แฟนคลบั” ของศิลปินนั�นๆ โดยปัจจุบนักลุ่มแฟนคลบัไดมี้การ
นาํเทคโนโลยกีารสื%อสารสมยัใหม่มาใชเ้ป็นสื%อกลาง นั%นคือ สื%อเวบ็ไซตแ์ละสื%อสังคมออนไลน์ ซึ% งสามารถใชเ้ป็น
ช่องทางในการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เกี%ยวกับศิลปินที%ตนเองชื%นชอบ รวมถึงใช้ในการติดต่อสื%อสารกัน
ระหวา่งแฟนคลบั 

ประเทศไทยในปัจจุบนั กลุ่มแฟนคลบัที%มีการรวมกลุ่มกันจาํนวนมากและมีการแสดงออกถึงการเป็น 
แฟนคลบัอย่างชัดเจนก็คงหนีไม่พน้กลุ่มแฟนคลบัของศิลปินจากประเทศเกาหลี ซึ% งในอดีตประเทศไทยกับ
ประเทศเกาหลีนั�นไม่ค่อยรู้จกัคุน้เคยกนัมากนกั  แมจ้ะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศกนัมานาน จนกระทั%งเกิด
กระแสความนิยมที%เรียกกนัว่า “Korean wave” (K-wave) หรือ “Hanlui” หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “กระแส
เกาหลี” ผ่านทางภาพยนตร์ ดนตรีและละครโทรทศัน์เกาหลี ศิลปินเกาหลีที%มีกลุ่มแฟนคลบัจาํนวนมากและมี
ความโดดเด่นในประเทศไทย คือ ศิลปินซูเปอร์จูเนียร์ (Super Junior) ประกอบดว้ยสมาชิกทั�งหมด 13 คน มีเสียง
ในลกัษณะที%แตกต่าง มีความสามารถที%มีลกัษณะเฉพาะตวั ทาํใหซู้เปอร์จูเนียร์ไดรั้บการตอบรับจากกลุ่มแฟนคลบั
ไทยอยา่งดีมาตลอด 

แต่ใช่วา่คนไทยจะชื%นชอบศิลปินเกาหลีเพียงอยา่งเดียว คนเกาหลีก็ชื%นชอบศิลปินที%เป็นคนไทยมากเช่นกนั 
อย่างจา พนม หรือคนเกาหลีรู้จักกันในนามโทนี%  จา เป็นนักแสดงคนไทยที%มีชื%อเสียง และมีกลุ่มแฟนคลบัที%
ประเทศเกาหลี แฟนคลบัเกาหลีชื%นชอบโทนี% จา ไม่ใช่เพราะหนา้ตา หากแต่ชื%นชอบที%ผลงานและความสามารถ 
การเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประเทศชาติ ทั� งในชีวิตจริงและบทบาทในภาพยนตร์ นอกจากนี� โทนี% จา 
ยงัมีความเป็นคนไทยและมีวฒันธรรมไทยอยูใ่นตวั  

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริงที%เกิดขึ�นระหว่างศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบัเป็นสิ%งที%ผูว้ิจยัมีความสนใจ
ศึกษา จากคาํกล่าวของ A.M. Rubin & Perse (1989) ที%กล่าวว่าการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ% งความจริง
เปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการ เป็นความรู้สึกเกี%ยวกบัมิตรภาพ การเห็นว่าบุคคลในสื%อเป็นเพื%อน ถึงแมว้่า
ปฏิสมัพนัธ์ที%เกิดขึ�นจะเป็นไปในลกัษณะของการมีส่วนร่วมมากกวา่การมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งแทจ้ริง แต่ผูช้มก็มี
ความรู้สึกวา่รู้จกัและเขา้ใจตวัแสดงในทิศทางที%สนิทสนม เช่นเดียวกบัการรู้จกัและเขา้ใจแบบเพื%อนของตนจริงๆ 
และมีความตอ้งการที%จะพบปะกบับุคคลในสื%อ แต่จะเป็นความรู้สึกเพียงฝ่ายเดียวที%ผูช้มมีให้กบับุคคลที%ปรากฏใน
สื%อหรือตวัละคร  

นันทิพา วารีวะนิช (2543) กล่าวไวว้่า ผูช้มมีความสัมพนัธ์ทางสังคมกึ% งความจริงกับตวัแสดง โดยมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อตวัละครและตวันกัแสดงที%ชื%นชอบ และมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อตวัละครและตวั
นกัแสดงที%ไม่ชอบ และภาพลกัษณ์ที%ผูช้มมีต่อตวัแสดงเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของผูช้มทั�งความคิด คาํพูด และ
การกระทาํ คาํกล่าวนี�ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจวา่ ในปัจจุบนัการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริงไม่ไดเ้กิดขึ�น
เฉพาะกบัผูช้มและนกัแสดงในโทรทศัน์ แต่ในกรณีศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบัก็ไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์นี� เช่นกนั 

ดังที%ผูว้ิจัยกล่าวมาขา้งต้นนั�น ทาํให้ผูว้ิจัยเกิดความสนใจที%จะศึกษาถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ% ง 
ความจริงระหว่างศิลปินกับกลุ่มแฟนคลบั กรณีศึกษา : กลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบั เนื%องจากผูว้ิจัย
เล็งเห็นวา่ การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริง มีความเกี%ยวขอ้งและอาจเป็นจุดเริ%มตน้ที%สําคญัในการทาํให ้
กลุ่มแฟนคลบัรู้สึกผกูพนักบัศิลปิน เสมือนเป็นคนใกลชิ้ดหรือคนคุน้เคย จนอาจพฒันาไปถึงขั�นของความไวเ้นื�อ
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เชื%อใจ และเหมือนกาํลงัยึดถือหรือปฏิบติัตามคนที%พวกเขาไวว้างใจหรือยอมรับ ดว้ยเหตุผลเหล่านี�  ผูว้ิจยัจึงได้
เลือกศึกษากลุ่มแฟนคลบัซูเปอร์จูเนียร์ที%เป็นคนไทย และศึกษากลุ่มแฟนคลบัโทนี% จา ที%เป็นคนเกาหลี 

2. ขัGนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 ระเบียบวิธีวิจยัในการศึกษาครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิเคราะห์ถึง

ลกัษณะและพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับไทยและกลุ่มแฟนคลับเกาหลี การสื%อสารของบริษัทต้นสังกัดใน 
ประเทศไทยและการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัที%นําไปสู่การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ% งความจริง และความ
แตกต่างของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินเกาหลีกบักลุ่มแฟนคลบัไทยและศิลปินไทยกบักลุ่ม
แฟนคลบัเกาหลี โดยมีแหล่งขอ้มูล 4 ประเภท คือ 1) แหล่งขอ้มูลเอกสาร คือเอกสารหรือสิ%งพิมพที์%มีคอลมัน์หรือ
บทความเกี%ยวกบัซูเปอร์จูเนียร์หรือโทนี% จา รวมถึงศึกษาถึงเนื�อหาที%นาํเสนอ 2) แหล่งขอ้มูลบุคคล โดยการสังเกต
อยา่งมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลบัไทย การสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ 
(Informal Conversation) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มแฟนคลบัซูเปอร์จูเนียร์ จาํนวน 
10 คน ที%เป็นคนไทย อาศยัอยูใ่นประเทศไทย มีอายรุะหวา่ง 18-27 ปี มีการติดตามผลงานอยา่งสมํ%าเสมอและเคย
ติดตามซูเปอร์จูเนียร์ขณะเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั� งขึ�นไป คดัเลือกแฟนคลบัจากการที%ผูว้ิจยัติดตามซูเปอร์
จูเนียร์ระหวา่งที%เดินทางมาประเทศไทย โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพื�นที%กิจกรรม
ต่างๆ หรือจากการติดตามซูเปอร์จูเนียร์ไปในสถานที%ต่างๆ เพื%อให้การหาขอ้มูลนั�นมีการกระจายตวั อนันาํมาสู่
ขอ้มูลที%มีความครอบคลุมมากขึ�น และคดัเลือกกลุ่มแฟนคลบัโทนี% จา จาํนวน 10 คน เป็นคนเกาหลี อาศยัอยู่ใน
ประเทศเกาหลี มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีการติดตามผลงานอยา่งสมํ%าเสมอและเคยติดตามโทนี% จา ขณะเดินทางไป
ที%ประเทศเกาหลีอย่างนอ้ย 2 ครั� งขึ�นไป โดยผูว้ิจยัไดมี้เพื%อนชาวเกาหลีที%เป็นแฟนคลบัโทนี% จา หนึ% งคน และให้
เพื%อนคนนั�นแนะนําแฟนคลบัคนอื%นให้ผูว้ิจยัรู้จัก โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสโนวบ์อลเทคนิค (Snowball 
technique) คือการขอคาํแนะนาํจากบุคคลหรือผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นแหล่งสําคญัในการแนะนาํกลุ่มตวัอยา่งคนต่อๆไป 
เพื%อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างตามที%ตอ้งการ รวมถึงใช ้“เทคนิคเครือข่าย” (Network technique) โดยให้
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี� แนะนาํบุคคลที%เกี%ยวขอ้งรู้จกัคุน้เคย หรืออยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั 3) แหล่งขอ้มูลประเภทสื%อ
กิจกรรม ใชใ้นการศึกษากลุ่มแฟนคลบัไทย เช่น คอนเสิร์ตของซูเปอร์จูเนียร์ที%จดัขึ�นในประเทศไทย หรือกิจกรรม
อื%นๆ ที%มีความเกี%ยวขอ้งกบัซูเปอร์จูเนียร์ 4) แหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์โดยศึกษาขอ้มูลที%เกี%ยวขอ้งกบัซูเปอร์จูเนียร์ 
และโทนี% จา รวมถึงศึกษาการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบั ผา่นทางเวบ็ไซตท์ั%วไป เพื%อใหเ้ห็นถึงเนื�อหาในการสื%อสาร
ของกลุ่มแฟนคลบัผา่นทางเวบ็ไซตต์่างๆ ที%อาจสื%อใหเ้ห็นถึงการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริง และความชื%น
ชอบที%มีต่อศิลปิน ทาํการวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนา และการนาํเสนอดว้ยมุมมองของแฟนคลบั โดย
มองผา่นประสบการณ์และการตีความของผูว้จิยัเป็นหลกั 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาพบประเด็นในเรื%องปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั  

กรณีศึกษา: กลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหลี ดงันี�  

3.1 แฟนคลบั...วฒันธรรมสมยันิยมของคนสองชนชาติ  
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ลกัษณะและพฤติกรรมของแฟนคลบัทั�ง 2 กลุ่ม สามารถสะทอ้นวฒันธรรมสมยันิยมของคนสองชนชาติ 
เพราะกลุ่มแฟนคลบันั�นเป็นเสมือนการสร้างพื�นที%ในสงัคมโดยการใชว้ฒันธรรมที%สร้างขึ�นมาเป็นเครื%องต่อรองใน
การแสดงออกถึงตวัตนความเป็นแฟนคลบั ประกาศให้ศิลปิน และคนในสังคมไดรั้บทราบถึงวฒันธรรม ทศันคติ 
ค่านิยม พฤติกรรม และตวัตนของพวกเขา เพื%อเรียกร้องการยอมรับจากกลุ่มคนอื%นในสงัคม แสดงผลดงัตารางที% 1 

 

ตารางที� 1 ลกัษณะทั%วไปและพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่มแฟนคลบัเกาหลี 

 
 

3.2 การสื%อสารภาพลกัษณ์ ทาํใหศิ้ลปินครองใจกลุ่มแฟนคลบั 

การสื%อสารของบริษทัตน้สังกดัทั�งบริษทั SM True Company Limited และบริษทัสหมงคลฟิลม์ จะเนน้ที%
การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทัและศิลปินเหมือนกนั มีวธีิการดาํเนินงานในการทาํประชาสมัพนัธ์ที%คลา้ยคลึงกนั 
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คือ รับฟังแนวคิดหลกัจากฝ่ายสร้างสรรคที์%คิดภาพลกัษณ์ของศิลปินออกมาแลว้ตามบุคลิก ลกัษณะและตวัตนของ
ศิลปิน จากนั�นจะนาํภาพลกัษณ์ของศิลปินที%ถูกกาํหนดไวอ้อกเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศยัสื%อประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ สื%อวทิย ุสื%อโทรทศัน์ สื%อหนงัสือพิมพ ์สื%อนิตยสาร สื%อเวบ็ไซตแ์ละสื%อสังคมออนไลน์ เป็นสื%อกลางนาํภาพ
ออกสู่สายตาประชาชนและกลุ่มแฟนคลบั เพื%อให้เกิดการรับรู้ภาพลกัษณ์ของศิลปินไดต้รงตามที%ไดก้าํหนดไว ้ 
ใหค้นรับรู้เกิดความรู้สึกที%ดีต่อศิลปิน นาํไปสู่ความนิยมและชื%นชอบในศิลปิน 

การสื%อสารของบริษัทต้นสังกัดเน้นการสื%อสารภาพลักษณ์ ทําให้ศิลปินครองใจกลุ่มแฟนคลับ โดย
ปรากฏการณ์กลุ่มแฟนคลบัไทยชื%นชอบนักร้องเกาหลีอย่างซูเปอร์จูเนียร์ มาจากการที%นักร้องเกาหลีเขา้ใจความ
เป็นไทย ปรับตวัให้เขา้กนัไดก้บัวฒันธรรมไทย ซึ% งบริษทัตน้สังกดัมีส่วนเกี%ยวขอ้งอยา่งมากที%ก่อให้เกิดกระแส
วฒันธรรมยอ่ยของกลุ่มแฟนคลบัไทย กล่าวคือ สิ%งที%ทาํใหแ้ฟนคลบัไทยชื%นชอบนกัร้องเกาหลีเป็นอยา่งมากนั�นคือ 
การสื%อสารของบริษทัตน้สังกัดที%มีบริษทัตวัแทนในประเทศไทย ที%เน้นการนําเสนอภาพลกัษณ์ ลกัษณะนิสัย  
ชนชาติ และวฒันธรรมเกาหลีที%สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย แสดงถึงการให้ความสาํคญักบัประเทศไทยและกลุ่ม
แฟนคลบัไทย ส่วนนกัแสดงไทยอยา่งโทนี% จา สามารถครองใจกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีได ้มาจากความมีวฒันธรรม
ไทย ความเป็นผูช้ายไทยที%มีความแข็งแรง สามารถปกป้องคนอื%นได ้การเป็นคนดีทั�งในชีวิตจริงและบทบาทใน
ภาพยนตร์ รวมถึงเรื%องราว หรือเหตุการณ์ที%เกิดขึ�นในภาพยนตร์ ที%กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีเห็นเรื%องราวที%เกี%ยวกบัพระ 
หรือชา้ง แสดงให้เห็นถึงการพยายามปกป้องสิ%งสาํคญัของประเทศ ปกป้องธรรมชาติและสัตว ์ รักความยติุธรรม 
แขง็แรง และกลา้หาญ เป็นสิ%งที%กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีชอบและเขา้ใจวา่สิ%งเหล่านี� คือ ความเป็นไทย 

3.3 การไหลสองทอดของข่าวสาร จากบริษทัสู่แฟนคลบั 

การสื%อสารของบริษทัตน้สังกดั ทาํให้ข่าวสารของศิลปินนั�นไปถึงกลุ่มผูรั้บสารทั%วไปและกลุ่มแฟนคลบั 
เมื%อกลุ่มแฟนคลบัไดรั้บก็จะกระจายข่าวสารไปยงัสมาชิกในกลุ่มของตน เกิดขึ�นเป็นการสื%อสารสองทอด คือ จาก
บริษทัไปถึงแฟนคลบัทอดหนึ% ง จากนั�นแฟนคลบัจะเปลี%ยนบทบาทจากผูรั้บสารจากบริษทัมาเป็นผูน้าํข่าวสาร 
กระจายข่าวสารไปยงัสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบัของตนเป็นอีกทอดหนึ%ง  เกิดการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัที%เป็น
กระบวนการสื%อสารที%ครบองคป์ระกอบ เนื%องจากมีผูส่้งสาร, ข่าวสาร, ช่องทางการสื%อสาร และผูรั้บสาร 

3.4 สื%อเวบ็ไซตแ์ละสื%อสงัคมออนไลน์ กบัการสื%อสารสองทางของกลุ่มแฟนคลบั 

การสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัทั�ง 2 กลุ่ม เป็นการสื%อสารสองทาง (Two-Way Communication) มีการ
โตต้อบระหว่างผูส่้งสารคือแฟนคลบัผูน้ําข่าวสาร กับผูรั้บสารคือสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบั โดยทั� งสองฝ่ายมี
โอกาสพบปะ ชี� แจง ทําการตกลง ทําความเข้าใจกันได้ การสื%อสารของกลุ่มแฟนคลับเป็นการสื% อสารที% 
แฟนคลบัผูน้าํข่าวสารและสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบัคนอื%นสามารถทาํหนา้ที%สลบักนัได ้จึงสามารถโตต้อบกนัได้
ในสื%อกลางเดียวกนั นั�นก็คือ สื%อกิจกรรม สื%อบุคคล สื%อเวบ็ไซต ์และสื%อสังคมออนไลน์ โดยสื%อเวบ็ไซต์ และสื%อ
สังคมออนไลน์ จะมีบทบาทสาํคญัต่อการสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบัมากที%สุด  เนื%องจากโลกไดก้า้วเขา้สู่กระแส
โลกาภิวฒัน์เป็นโลกไร้พรมแดน อนัเกิดจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมสมยัใหม่ให้ติดต่อกนัได้
สะดวก กลุ่มแฟนคลบัจึงสามารถใชสื้%อเวบ็ไซต ์และสื%อสังคมออนไลน์ ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย กล่าวคือ กลุ่มแฟน
คลบัสามารถใชสื้%อเหล่านี�  ในการสื%อสารระหวา่งกนัและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทุกมุมโลกไดอ้ย่างรวดเร็วทุกที% 
ทุกเวลา  
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จากการไหลสองทอดของข่าวสารจากบริษทัสู่แฟนคลบั และการสื%อสารสองทาง ของกลุ่มแฟนคลบั
สามารถแสดงผลดงัรูปที% 1 

 

 
 

รูปที� 1 การไหลสองทอดของข่าวสาร จากบริษทัสู่แฟนคลบั และการสื%อสารสองทางของกลุ่มแฟนคลบั 
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3.5 จิตนาการของกลุ่มแฟนคลบัต่อนกัร้องและนกัแสดงแตกต่างกนั แสดงผลดงัรูปที% 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

รูปที� 2 ลกัษณะปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงที%เกิดขึ�นกบันกัร้องเกาหลีกบักลุ่มแฟนคลบัไทย และนกัแสดง
ไทยกบักลุ่มแฟนคลบัเกาหลี 

 

กลุ่มแฟนคลบัไทยเกิดจินตนาการกบัซูเปอร์จูเนียร์ซึ% งเป็นนกัร้อง โดยมองบทบาทของนกัร้องวา่คือตวัตน
ของซูเปอร์จูเนียร์ ผกูพนัในฐานะนกัร้องและเรื%องราวก่อนที%จะเป็นนกัร้อง ดงันั�น เรื%องราวต่างๆ ของซูเปอร์จูเนียร์ 
ทั� งเรื% องที%ทราบจากข่าวสารและประสบการณ์ตรง ทาํให้กลุ่มแฟนคลบัไทยรู้สึกมีส่วนร่วม แบบเสมือนจริง
มากกวา่กรณีของกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีที%มีต่อนักแสดงไทยอยา่งโทนี% จา  ที%จะผูกพนักบับทบาทในภาพยนตร์ ทาํ
ให้แฟนคลบัเกาหลีบางคนจินตนาการว่าบทบาทในภาพยนตร์คือตวัตนของโทนี% จา ซึ% งมีพื�นฐานมาจากการชม
ภาพยนตร์และเกิดจินตนาการวา่ผูกพนักบัเรื%องราว เหตุการณ์และสถานที% ผูกพนักบัตวัแสดงโทนี% จา รวมถึงการ

กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีกบัโทนี% 

กลุ่มแฟนคลบัเกาหลกีบัโทนี� 

บทบาทในภาพยนตร์คือตวัตนของศิลปิน 

กลุ่มแฟนคลบัไทยกบัซูเปอร์

บทบาทของนกัร้องคือตวัตนของศิลปิน 

ผกูพนักบัตวั
ศิลปินใน

ฐานะนกัร้อง 

ผกูพนักบั
เรื%องราว
ก่อนที%จะ

เกิดปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงกบั

การแสดงออกดา้นบวก  

ผกูพนักบั
เรื%องราว 

สถานที%ใน

ผกูพนักบั
บทบาทที%

กิจกรร คาํพดู ความคิ กระทาํ 

          สิ%งที%เหมือนกนัระหวา่งกลุ่มแฟนคลบัไทยและกลุ่ม

การแสดงออกดา้นลบ 

คาํพดู ความคิ กระทาํ 

กลุ่มแฟนคลบัไทยกบัซูเปอร์จูเนียร์ 
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นาํเสนอภาพซํ� าๆ และการแสดงบทบาทที%ไดรั้บอยา่งสมจริงของโทนี% จา เมื%อกลุ่มแฟนคลบัเกาหลีรับรู้ภาพหรือ
บทบาท ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่โทนี% จา มีลกัษณะนิสยัและชีวติเหมือนในภาพยนตร์  

เมื%อกลุ่มแฟนคลบัเกิดจินตนาการกบัศิลปินในสื%อแลว้ ก็จะรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริง 
และเกิดการแสดงออกกบัศิลปิน แฟนคลบัทั�ง 2 กลุ่มนั�น มีการแสดงออกที%เหมือนกนัในดา้นบวกและดา้นลบ ทาง
ความคิด และคาํพูด ส่วนการแสดงออกทางการกระทาํที%กลุ่มแฟนคลบัเกาหลีมีการแสดงออกในดา้นบวกเท่านั�น 
เพราะเป็นกลุ่มที%เป็นผูใ้หญ่กวา่ ความตอ้งการใกลชิ้ดศิลปินมีน้อยกว่ากลุ่มแฟนคลบัไทยที%เป็นวยัรุ่น นอกจากนี�  
กลุ่มแฟนคลบัไทยมีการแสดงออกทางการทาํกิจกรรม เช่น ทาํบุญในนามซูเปอร์จูเนียร์และกลุ่มแฟนคลบัไทย 
เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มแฟนคลบัไทยรู้สึกถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัซูเปอร์จูเนียร์ในระดบัที%มากกวา่ 

 3.6 การสื%อสารกบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั คือ ยิ%งสื%อสาร ยิ%งรัก 
และอยากมีส่วนร่วม 

 จากผลการศึกษาพบวา่สาเหตุสาํคญัที%ทาํให้กลุ่มแฟนคลบัเกิดปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริงกบัศิลปิน
นั�น มีผลสืบเนื%องมาจากการสื%อสารที%ต่อเนื%องเป็นระยะเวลาที%ยาวนาน เกิดขึ�นทั�งในขณะที%กลุ่มแฟนคลบัทาํการ
สื% อสารกับบริษัทต้นสังกัดและการสื% อสารกันของกลุ่มแฟนคลับเอง โดยกลุ่มแฟนคลับเกาหลีของ 
โทนี% จา มีพฤติกรรมการสื%อสารที%นอ้ยกวา่ เนื%องดว้ยความต่อเนื%องของผลงานของโทนี% จา ข่าวสารจากสื%อมวลชน 
สื%อกิจกรรม สื%อบุคคล และวธีิการไดม้าซึ%งข่าวสาร ทาํใหก้ลุ่มแฟนคลบัเกาหลีเกิดปฏิสัมพนัธ์กบัโทนี% จา ในระดบั
ที%นอ้ยกวา่กลุ่มแฟนคลบัไทยกบัซูเปอร์จูเนียร์ เห็นไดว้า่เมื%อกลุ่มแฟนคลบัมีการสื%อสารหรือการแสวงหาขอ้มูลจาก
สื%อทาํใหก้ลุ่มแฟนคลบัมีโอกาสไดพ้บปะกบัศิลปินในสื%ออยา่งบ่อยครั� ง นาํไปสู่ความรู้สึกใกลชิ้ดศิลปินที%มากขึ�น 
ทาํให้กลุ่มแฟนคลบัรู้สึกผูกพนัและอยากมีส่วนร่วมกบัศิลปิน ยิ%งถา้กลุ่มแฟนคลบัรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กับ
ศิลปินมากเท่าไร การแสวงหาขอ้มูลจากสื%อก็จะยิ%งมากขึ�นและต่อเนื%องไปดว้ย ทั�งนี� ความสัมพนัธ์ของการสื%อสาร
ของบริษทัตน้สงักดั การสื%อสารของกลุ่มแฟนคลบั และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินกบั
กลุ่มแฟนคลบัที%อยูใ่นงานวจิยันี�  สามารถแสดงผลดงัรูปที% 3 

    หนา้ 278



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
รูปที� 3 ความสมัพนัธ์ของการสื%อสารกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั 

การสื%อสารที%นาํไปสู่การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ%งความจริงระหวา่งศิลปินกบักลุ่มแฟนคลบั เกิดขึ�นมาจาก
การไหลสองทอดของข่าวสาร (Two-Step Flow of communication)  เริ%มที%การสื%อสารภาพลกัษณ์ของบริษทัตน้
สังกดั (Sender, S) ส่งสาร (Message, M)  ผ่านสื%อ (Channel,C) ไปยงัผูรั้บสารคือบุคคลทั%วไป และกลุ่มแฟนคลบั 
(Receiver, R) จากนั�นเป็นการสื%อสารอีกทอดหนึ%งคือกลุ่มแฟนคลบัผูรั้บสารเปลี%ยนบทบาทจากผูรั้บสารมาเป็นผู ้
ส่งสาร เป็นผูน้าํข่าวสาร ที%มีหลายคน หลายกลุ่ม (Fanclub Leader, FC L) จะส่งสาร (Message, M) ผ่านสื%อ 
(Channel, C) ไปยงัผูรั้บสารที%เป็นสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบัอยูแ่ลว้ (Fanclub Members, FC M) นอกจากนี�สมาชิก
ในกลุ่ม (Fanclub Members, FC M) ก็สามารถสื%อสารกลบัไปยงัผูน้าํข่าวสาร (Fanclub Leader, FC L) ไดเ้ช่นกนั 
จะเห็นไดว้า่เป็นการสื%อสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยอาศยัสื%อเวบ็ไซตแ์ละสื%อสังคมออนไลน์ 
เป็นหลกั เนื%องจากเป็นสื%อที%สะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื%อสาร ในขณะเดียวกนัยงัมีผูรั้บสารทั%วไป โดยก่อนจะ
เป็นสมาชิกในกลุ่มแฟนคลบันั�น มกัจะเริ%มตน้จากความชื%นชอบในศิลปิน จากนั�นจะเริ%มเปิดรับและแสวงหา
ข่าวสารจากบริษทัตน้สังกดัของศิลปินก่อน และเมื%อติดตามเป็นประจาํ ทาํให้เกิดความรู้สึกอยากแสดงออกถึง
ตวัตนการเป็นแฟนคลับ จึงเกิดการรวมกลุ่มกับแฟนคลบัคนอื%น และอาจมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกในกลุ่ม 
แฟนคลบัในที%สุด 
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การใช้ภาพสัตว์เลี�ยงเพื�อสื�อความหมายเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของสินค้าในงานภาพยนตร์โฆษณา 
THE SIGNIFICATION OF PETS FOR ATTRIBUTES OF THE PRODUCTS IS  

MOTION PICTURE ADVERTISEMENT 
 

ปิยานนัท ์นุตะลยั1  กฤษณ์ ทองเลิศ2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื!อใหเ้ขา้ใจถึงเพื!อใหเ้ขา้ใจวธีิการสื!อความหมายผา่นรูปสญัญะสตัวเ์ลี�ยงในงาน
ภาพยนตร์โฆษณาและเขา้ใจคุณลกัษณะของสตัวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้ในภาพยนตร์โฆษณา 
ในการรับรู้ของผูรั้บสารที!มีและไม่มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้น แนวคิดที!นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์และเป็นแนวทางใน
การศึกษาประกอบดว้ยแนวความคิดเกี!ยวกบัการสื!อสารสตัว ์ แนวคิดเกี!ยวกบัโฆษณาและภาพยนตร์โฆษณา 
แนวคิดเกี!ยวกบัแนวทางการศึกษาเชิงสญัศาสตร์ แนวคิดเรื!องการอุปมาอุปไมยเชิงภาพและแบบจาํลองการสื!อสาร
ของ Jakobson  การวจิยัครั� งนี� เป็นการวเิคราะห์ภาพที!ปรากฏในงานภาพยนตร์โฆษณาระหวา่งปีพ.ศ. 2554 – 2556 
และการสมัภาษณ์ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครที!มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้นเป็นสุนขั แมว และผูรั้บสารในเขต
กรุงเทพมหานครที!ไม่มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้น ผลการวจิยัพบวา่ 1.วธีิการสื!อความหมายผา่นรูปสญัญะสตัวเ์ลี�ยง 
ประกอบดว้ย การสื!อความหมายตามแนวความคิดเรื!องการสื!อสารสตัว ์ ศึกษาจากช่องทางในการสื!อสารทางสงัคม
ของสตัว ์ดงันี�  ก.การสื!อสารที!เกี!ยวกบัการมองเห็น ข.การสื!อสารดว้ยเสียง ค.การสื!อสารดว้ยการสมัผสั และการสื!อ
ความหมายตามแนวทางการศึกษาเชิงสญัศาสตร์ ดงันี�  ก.การสื!อผา่นสญัลกัษณ์ ข.การสื!อผา่นรูปเหมือน ค.การสื!อ
ผา่นดชันี ง. ความสมัพนัธ์เชิงคู่ตรงขา้ม จ.การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ 2. คุณลกัษณะของสตัวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของสินคา้ในภาพยนตร์โฆษณา ประกอบไปดว้ย ก)  ความคล่องแคล่ว วอ่งไว ข) ความซื!อสตัย ์ค) การ
ปกป้อง ป้องกนั ดูแล ง) ความแขง็แกร่ง แขง็แรง จ) ความสุข ฉ) การสมัผสั ช) ความเงียบ สุขมุ ซ) ความอยากลอง  

คาํสําคญั : การสื!อความหมาย ,ความหมายโดยตรง ,ความหมายแฝง ,การสื!อสารของสตัว ์,ภาพยนตร์โฆษณา ,สตัว์
เลี�ยง  

Abstract 
 

The research aimed to understand the interpretation through the semiotic of pets in film . In order to 
indicate the features of the pets comparing with the attributes of the products in the advertising film for 
recognition the audiences who both raise and do not raise the pets. The concepts which are used to analyze this 
research consists of the ideas of animal communication, films and trailers, semiotics, pictorial metaphor and 
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Jakobson’s communication model. The research is to analyze the appearing pictures in the film during the year 
2011-2013 for 10 sets and also the interviews of the audiences around Bangkok who raise dogs and cats 
including the other audiences who do not . The result of the study showed that the analysis of  the pet pictures to 
reach the process of the signification that comes from the pet pictures comparing with the product attributes is 
differentiate into 2 category 1)analyzing signifacation through the idea of the animal communication .The 
animals can communicate by a. Visual communication b. Auditory communication and c. Tactile 
communication. 2) analyzing signification  through the semiotic system can be classified in to 5 category –
symbol, icon, index, Hidden pattern of opposition and pictorial metaphor. 
 

KEYWORDS : SIGNIFICATION, DENOTATIVE MEANING, CONNOTATIVE MEANING, ANIMAL 
COMMUNICATION, TV COMMERCIAL PETS  

 

1. บทนํา 
สตัวเ์ลี�ยงมีความหมายทางสงัคมและถูกนาํมาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ทางการสื!อสาร ดงัเช่นภาพบนฝาผนงัที!พบ

ในอียปิตเ์ป็นภาพชาย มีศีรษะเป็นหมาไนหรือเป็นสุนขัคอยติดตามเทวีไอซิสคือเทพอนูบิส (Anubis) หมาไนสีดาํ
เป็นสัตวที์!ออกหากินเวลากลางคืน ซึ! งเป็นสัตวใ์นทะเลทรายใกลสุ้สานจึงได้รับความเคารพมากในไอยคุปต์
โดยเฉพาะในทะเลทรายแห่งตะวนัตกที!เรียกวา่บา้นแห่งความตาย เทพอนูบิสจึงเป็นเทพที!เป็นสญัลกัษณ์ของความ
ตาย เทพเจา้แห่งพิธีมรณะและวญิญาณ (www.chulapedia.chula.ac.th, 9 สิงหาคม 2554) จากตวัอยา่งมนุษยใ์ชส้ัตว์
เพื!อแสดงสัญลกัษณ์บางอย่างโดยมีความหมายที!สังคมรับรู้และเขา้ใจ สัตวเ์ลี� ยงถูกนาํมาใช้กบัสํานวน “แมว 9 
ชีวติ” เป็นสาํนวนที!มีหมายถึงผูที้!ประสพกบัเคราะห์กรรมอยา่งหนกัซํ� าซอ้นจนแทบเอาชีวิตไม่รอด  แต่ก็สามารถ
รอดจากเคราะห์นั�นๆ ได ้และเป็นสาํนวนที!ไปปรากฏอยูบ่นตราสินคา้ชนิดหนึ!งคือ ถ่านไฟฉายตราแมวเกา้ชีวิต 
ตราสญัลกัษณ์ของถ่านชนิดนี� มีลกัษณะเป็นแมวสีดาํลอดที!หวัเลขเกา้ ซึ!งสาเหตุที!ใชส้ญัลกัษณ์อยา่งนี� เพื!อตอกย ํ�าถึง
คุณภาพของถ่านไฟฉายวา่มีความคงทนและสามารถใชไ้ดน้านเหมือน“แมว 9 ชีวิต” สัญลกัษณ์ของแมวสีดาํลอด
เลขเกา้จึงมีความหมายทางสงัคมถึงความมีอายยุนืยาว 

อปัสร แดงประดบั (2538) กล่าววา่ การรับรู้เกี!ยวกบัสัตวใ์นสาํนึกของมนุษย ์มิไดเ้กิดความหมายตรงเพียง
การอา้งถึงตวัสตัวช์นิดต่างๆ หากแต่ที!พว่งมาดว้ยมกัจะเป็นมายาคติ (Myth) หรือภาพลกัษณ์ (Image) เกี!ยวกบัสัตว์
ชนิดนั�นๆ ดว้ยความหมายทางสงัคม ซึ!งการรับรู้ดงักล่าวเกิดจากการสั!งสมประสบการณ์ที!รู้ตวัและไม่รู้ตวั อาจสั!ง
สมในสํานึกของบุคคลจากการเลี�ยงดู รวมถึงความเชื!อจากต่างชาติที!ผ่านเขา้มาทางศาสนา นิทาน หนังสือ และ
สื!อมวลชน ดังเช่นในบางพิธีกรรมของไทย อย่างเช่นพิธีกรรมขอฝนเป็นพิธีกรรมที! เกิดจากสภาวะอากาศที!
เปลี!ยนแปลงไปฤดูฝนขาดช่วง มนุษยจึ์งคิดแกปั้ญหาโดยจดัพิธีกรรมการขอฝนขึ�น ดว้ยความเชื!อที!วา่แมวเป็นสัตว์
ที!มีอาํนาจลึกลบัประกอบกบัแมวเป็นสัตวเ์กลียดฝนเมื!อฝนตกจึงส่งเสียงร้อง มนุษยจึ์งเอาพฤติกรรมของแมวที!
แสดงออกมายึดถือเป็นเคล็ด นาํแมวมาขงัใส่กรงแลว้แห่ไปรอบๆบริเวณพื�นที!เกษตรกรรมเพื!อเป็นการประกอบ
พิธีกรรมขอฝน (www.isangate.com, 21 เมษายน 2554) 
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สตัวเ์ลี�ยงในบา้นที!มีความผูกพนักบัมนุษยม์ากไดแ้ก่ สุนขัและแมว จึงถูกนาํมาสร้างความหมายทางสังคม
ผา่นพฤติกรรม โดยเราจะพบวา่สตัวเ์ลี�ยงเหล่านี� เขา้มามีบทบาทในการนาํเสนอ ซึ! งถูกสร้างสรรคแ์ละจะปรากฏอยู่
ในสื!อหลายประเภท เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา ภาพโฆษณา สิ!งตีพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงภาพยนตร์
โฆษณา ที!ใช้ในงานด้านสื!อสารมวลชน สุนัขและแมวเป็นสัตว์ที!มีอาํนาจในการโน้มน้าวใจด้วยสายตาและ
พฤติกรรม มนุษยมี์ความผกูพนัทาํใหพ้ฤติกรรมเหล่านั�นสามารถสื!อสารเชิงสัญลกัษณ์ในการสื!อความความหมาย
ได ้ยกตวัอยา่งเช่น ในภาพยนตร์โฆษณากระดาษทิชชูยี!หอ้หนึ!งใชลู้กสุนขัลาบาดอสีนํ� าตาลอ่อน ที!มองดว้ยสายตา
แลว้ใหค้วามรู้สึกนุ่มเพราะเป็นลูกสุนขัสีของขนก็ดูละมุนน่าจบั สิ!งที!โฆษณาจะสื!อถึงจึงเปรียบเสมือนการใชค้วาม
นุ่มของขนสัตวเ์ป็นสัญลักษณ์ที!มนุษย์จะเขา้ใจร่วมกันว่าสินคา้นั�นนุ่มนาสัมผสั  ซึ! งสิ!งเหล่านี� ผูผ้ลิตโฆษณา
ตอ้งการที!จะสื!อสารคุณลกัษณะของสินคา้ผา่นตวัสัตว ์ทั�งนี�สัตวที์!อยูใ่นงานโฆษณานั�น อาจสื!อถึงความหมายโดย
อากปักิริยาที!เป็นธรรมชาติ การสื!อสารดว้ยเสียง สื!อสารดว้ยเคมี สื!อสารด้วยการสัมผสั มีพฤติกรรมที!จาํเพาะ
เจาะจง และตรงตามคุณลกัษณะใดๆที!เป็นของสินคา้ชิ�นนั�นในเชิงธุรกิจดว้ยเหตุนี� ในปัจจุบนัเราจึงพบเห็นการ
นาํเอาสตัวม์าใชใ้นงานสื!อสารมวลชนเพื!อการสื!อความหมายและให้ความสาํคญัของการนาํเอาประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายที!สั!งสมมาใชใ้นการคิดสร้างสรรคง์าน ใหผู้รั้บสารไดเ้กิดการรับรู้ในขอ้มูลข่าวสารตามเจตนาของผู ้
ส่งสารไดอ้ยา่งชดัเจนและครอบคลุม จึงพบวา่มีการนาํเอาสัตวม์าใชใ้นงานสื!อสารมวลชนอยูเ่สมอ ดงันั�นผูว้ิจยัจึง
ตอ้งการที!จะศึกษาถึงการใชภ้าพสตัวเ์ลี�ยงเพื!อสื!อความหมายเกี!ยวกบัคุณลกัษณะของสินคา้ในภาพยนตร์โฆษณาที!
เป็นส่วนหนึ!งของงานดา้นสื!อสารมวลชนรวมถึงการรับรู้ถึงความหมายของพฤติกรรมสตัวเ์ลี�ยงของมนุษย ์

ระบบสัญลกัษณ์ภาพหรือการสื!อสารผ่านภาพ ในงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นการสื!อสารความหมายที!มี
ความต่อเนื!องและมีรายละเอียดมาก  การสื!อสารแนวความคิดของมนุษยโ์ดยผา่นสิ!งที!สร้างขึ�นเป็นรูปธรรมเพื!อการ
ถ่ายทอด ซึ!งการแปลความหมายนั�นอาศยัการรับรู้ร่วมกนัในกลุ่มคน ดงันั�นการสื!อสารที!สมบูรณ์จึงเกิดขึ�นกบักลุ่ม
คนที!มีความรู้ ประสบการณ์ที!เกิดจากสังคมและวฒันธรรมที!มีความใกลเ้คียงกัน ในงานสื!อสารด้วยภาพต่าง
มีสัญญะที!นําเสนอภาพความเป็นจริงบางส่วน (Atomic reality) ผูรั้บสารจะมีการสั!งสมประสบการณ์และถูก
กระตุน้โดยภาพที!สื!อสารในรูปแบบของสญัญะ ดงันั�นผูส้ร้างสรรคง์านที!สื!อสารผ่านภาพจึงตอ้งให้ความสาํคญัใน
ภาพที!มีเนื�อหาแฝงอยูใ่นรูปแบบของสัญญะ ไปส่งผลในการกระตุน้ประสบการณ์เดิมที!มีอยูแ่ละตอบสนองดว้ย
การจดจาํหรือสร้างความสนใจ ซึ! งลกัษณะที!กระตุน้ให้มนุษยเ์กิดการจดจาํ สนใจ เป็นสิ!งที!สําคญันิยมใชใ้นงาน
สื!อมวลชนประเภทโฆษณาและผูผ้ลิตงานโฆษณาก็มักที!จะคาํนึงถึงการรับรู้ที!สําคัญเหล่านี� เป็นหลกัสําคัญ  
เนื!องจากมนุษยใ์นยคุของเทคโนโลยีใชเ้วลากบัการเสพสื!อผ่านช่องทางหลายชนิด เช่น บนเครื!องมือสื!อสารอยา่ง
โทรศพัท์มือถือ การรับข่าวสารผ่านอินเทอร์เนต ที!มีการแฝงโฆษณาต่างๆอยูม่ากมาย โฆษณาจึงเป็นสิ!งที!มนุษย์
ตอ้งพบเห็นอยูบ่่อยครั� งเสมือนเป็นการตอกย ํ�าและเขา้ไปแฝงอยูใ่นสื!อโดยไม่ไดค้าดคิด 

 

2. ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวิจัยครั� งนี� เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ! งประกอบด้วยแนวทางการศึกษา 2 

แนวทาง ไดแ้ก่ 1)วเิคราะห์การใชส้ัตวเ์พื!องานโฆษณาทางภาพยนตร์โทรทศัน์จาํนวน 10 ชุด ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทาง
การศึกษาเชิงสัญวิทยาเพื!อการวิเคราะห์ตวัหมาย (signifier) ตวัหมายถึง (signified) และความหมายโดยตรง 
(Denotation) ความหมายโดยแฝง (Connotation) และกระบวนการสร้างความหมายจากสัตวที์!ใชใ้นงานภาพยนตร์
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โฆษณา ทั� งนี� ผูว้ิจัยได้นําเอาแนวคิดเกี!ยวกับการสื!อสารสัตว ์ซึ! งอธิบายเรื! องการเกิดของพฤติกรรมสัตว์และ
ปรากฏการณ์ในการสื!อสารผา่นพฤติกรรมของสตัว ์และแบบจาํลองการสื!อสารของ Jakobson เป็นแนวทางในการ
ประกอบการอธิบาย 2)วิเคราะห์ขอ้มูลที!ไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กลุ่มซึ! งเป็นการนาํขอ้มูลที!ไดจ้ากการ
บนัทึกการสมัภาษณ์โดยกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที!มีสุนขัเป็นสตัวเ์ลี�ยง 1 กลุ่ม มีแมวเป็นสัตวเ์ลี�ยง 1 
กลุ่ม และไม่มีสตัวเ์ลี�ยง 1 กลุ่ม ในประเด็นเกี!ยวกบัเรื!องการรับรู้ของผูรั้บสารมาวเิคราะห์โดยจะทาํการเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ การรับรู้ภาพยนตร์โฆษณาระหว่าง กลุ่มผูรั้บสารที!มีเลี� ยงสัตวแ์ละไม่มีเลี� ยงสัตวว์่า ซึ! งเกิดจากการ
ตีความหมายพฤติกรรมของตวัสัตวเ์ลี�ยงที!พบในภาพยนตร์โฆษณา ไปเชื!อมโยงกบัคุณลกัษณะบางประการของ
สินคา้  
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
จากปัญหานาํวิจยัของการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัจะไดส้รุปผลการวิจยัตามประเด็นปัญหาการวิจยัเป็นรายขอ้

ดงัต่อไปนี�  

1. การวเิคราะห์ภาพสัตว์เลี�ยงเพื�อศึกษากระบวนการสร้างความหมายที�เกี�ยวข้องกับคุณลักษณะของสินค้า

ในภาพยนตร์โฆษณา 

ผลการวเิคราะห์ภาพสตัวเ์ลี�ยงเพื!อศึกษากระบวนการสร้างความหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้
ในภาพยนตร์โฆษณาสามารถจาํแนกประเด็นการศึกษาออกเป็น  2  ประเด็นดงันี�  

1.1 วเิคราะห์การสื�อความหมายตามแนวความคดิเรื�องการสื�อสารสัตว์ 

ภาพยนตร์โฆษณาที!ถูกเผยแพร่ทางโทรทศัน์นั�น เป็นวิธีการในการสื!อสารโดยภาพและเสียง ซึ! งสามารถ
สร้างความเขา้ใจ การรับรู้ ถึงเนื�อหาและการสื!อความหมายไดจ้ากการรับชมภาพและเสียงในเวลาเดียวกนั จากนั�น
เกิดการจดจาํ วเิคราะห์ และทาํใหเ้กิดการรับรู้  

ทั� งนี� การศึกษาการสื!อความหมายของภาพสัตว์เลี� ยงที!ปรากฏในงานภาพยนตร์โฆษณาสอดคลอ้งกับ
ความเห็นของ แดเนียล โอเต (1999) วา่สัตวจ์ะสามารถรับรู้ขอ้มูลนั�นไดเ้ฉพาะที!ระบบการรับรู้ของมนัรับได้
เท่านั�น และตวัสตัวส์ามารถถ่ายทอดขอ้มูลนั�นได ้ขอ้มูลดงักล่าวเป็น สญัญาณทางพฤติกรรม ซึ! งขอ้มูลการคิดแบบ
นี�  ตรงกนัขา้มกบัความคิดของ  เอด็เวิร์ด โอ.วิลสัน (1999)  ตามแนวความคิดเรื!องการสื!อสารสัตวพ์บวา่ สัตวจ์ะมี
การสื!อสารทางสังคมผ่านพฤติกรรมโดยช่องทาง   6 ช่องทางซึ! งได้แก่ การสื!อสารด้วยสายตา (Visual 
communication) การสื!อสารด้วยเสียง (Auditory communication) การสื! อสารด้วยการสัมผัส (Tactile 
communication) การสื!อสารดว้ยสารเคมี (Chemical communication) การสื!อสารดว้ยการสั!นสะเทือน (Substrate 
communication) การสื!อสารดว้ยไฟฟ้า (Electrical communication) แต่จากการวิเคราะห์พบว่าในการวิเคราะห์
ภาพยนตร์โฆษณาช่องทางที!สตัวเ์ลี�ยงสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการสื!อสารไดน้ั�นมีเพียง 3 ช่องทาง คือ  

ก. การสื�อสารด้วยสายตา ซึ! งเป็นการสื!อสารเพื!อการบอกตาํแหน่งที!กาํลงัจะสื!อสาร หรือสื!อสารโดยการ
จอ้งมอง เพื!อแสดงความตอ้งการบางสิ!งบางอยา่งจากผูม้นักาํลงัสื!อสารดว้ย 

ข. การสื�อสารด้วยเสียง เป็นวิธีการสื!อสารเพื!อการขู่ การแสดงพลงั แสดงความเป็นเจา้ของอาณาเขต การ
แสดงตวัเพื!อการป้องกนัสิ!งใดสิ!งหนึ! งของสุนขั นอกจากนี� เสียงที!เห่ายงัสามารถสื!อสารถึงคุณลกัษณะในเบื�องตน้
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ของลกัษณะทางกายภาพของสตัวน์ั�นๆได ้ส่วนเสียงทีมาจากแมวนั�นก็สามารถแบ่งออกไดห้ลายลกัษณะซึ!งในการ
ร้องเป็นการร้องเพื!อสื!อสารความออ้น ความตอ้งการ ความเอ็นดูผูกพนั หรือแมแ้ต่การร้องเพื!อสื!อสารถึงความหิว
โหย 

ค. การสื�อสารด้วยการสัมผสั เป็นวิธีการสื!อสารทางสังคมที!สัตวม์กัจะใชสื้!อสารกบัมนุษย ์ซึ! งการสื!อสาร
โดยการสมัผสัคลอเคลีย เป็นการสื!อสารเพื!อสื!อถึงการแสดงความรัก เอาใจใส่ ดูแล ใหค้วามผกูพนั 

1.2 วเิคราะห์การสร้างความหมายโดยระบบสัญญะ 

ผลการวิเคราะห์ตวับทของโฆษณาเพื!อวิธีการสื!อความหมายผ่านรูปสัญญะสัตวเ์ลี� ยงในงานภาพยนตร์
โฆษณา สามารถจาํแนกได ้5 ประเด็น คือ 

ก. การสื�อผ่านสัญลักษณ์ (Symbol) “สัญลกัษณ์” เป็นเครื!องหมายที!แสดงถึงบางสิ!งบางอยา่ง แต่มนัไม่ได้
คลา้ยคลึงกบัสิ!งที!มนับ่งชี�  ความเชื!อมโยงระหวา่งสัญลกัษณ์กบัของจริงที!มนัอา้งอิงถึงนั�นไม่ใช่ความเชื!อมโยงกนั
ตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงของสังคม เช่นการสื!อผ่านสัญลกัษณ์ สุนัข  เป็นเครื!องหมายที!แสดงถึง
ความซื!อสตัยซึ์!งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคม ความหมายแฝงของสุนขั สุนขัเป็นสัตวที์!มีพฤติกรรมการหวง
ลูกและมีความจดจาํเป็นเลิศกวา่สัตวช์นิดอื!น โดยสิ!งที!จดจาํ ซึ! งเป็นการเรียนรู้และตกลงกนัโดยสังคมว่าสุนขัสื!อ
ความหมายถึงความซื!อสตัย ์

ข. การสื�อผ่านรูปเหมือน (Icon) “รูปเหมือน” เป็นเครื!องหมายที!มีรูปร่างลกัษณะเหมือน (resemblance) 
หรือคลา้ยกบัของจริง หรือสิ!งที!มนับ่งถึง และเป็นที!เขา้ใจไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น ในภาพยนตร์โฆษณารถยนต ์ใช้
ลกัษณะทางกายภาพของสตัวเ์ลี�ยงเปรียบเทียบกนั เป็นการสื!อความหมายถึงคุณลกัษณะภายนอก 

ค. การสื�อผ่านดัชนี (index) “ดชันี” เป็นเครื!องหมายที!มีความเชื!อมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลกนั 
(causal connection) เป็นเครื!องบ่งชี� ถึงสิ!งใดสิ!งหนึ! ง เช่น การแสดงออกของสุนขัโดยการเลียมือ เขา้ไปนอนใกล้ๆ  
หรือในแมวมีการเอาตวัเขา้ไปสมัผสัที!มือหรือที!ขาของเจา้นายมนั เป็นการสื!อความหมายถึงความรัก ความห่วงใย 

ซึ! งจากการวิเคราะห์การสร้างความหมายโดยระบบสัญญะเรื! อง การสื!อผ่านสัญลกัษณ์  การสื!อผ่านรูป
เหมือน การสื!อผ่านดชันี สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ชาร์ล แซนเดอร์ เพียร์ (1982) ที!ว่ากระบวนการสร้าง
ความหมาย (signification) เป็นผลรวมจากการประสบการณ์ในโลกแห่งวตัถุและกระบวนการทางสมองที!ทาํงาน
ร่วมกนั องคป์ระกอบทั�ง 3 ส่วน สื!อกลาง ความคิดที!แปลไดจ้ากสญัญะ วตัถุอา้งอิง สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
องคป์ระกอบตวัหนึ!งสามารถเปลี!ยนไปอยูใ่นฐานะขององคป์ระกอบตวัอื!นไดอ้ยา่งอิสระโดยขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ 
สัญญะจึงแบ่งออกเป็น      3 ประเภทตามความสัมพนัธ์ของสัญญะกบัของจริงที!ถูกแทนที! ไดแ้ก่ รูปเหมือน ดชันี 
และสญัลกัษณ์ 

ง. ความสัมพันธ์เชิงคู่ตรงข้าม เป็นวิธีการในการสร้างความหมายโดยการใชล้กัษณะของความเป็นคู่ตรง
ขา้ม เช่น การแสดงออกสุนขัที!สื!อสารถึงความ ซื!อสตัว ์ที!เกิดจากการที!สุนขัมอบล็อตเตอรี! ถูกรางวลัให้กบั ขอทาน
ที!แบ่งปันอาหารให้กบัมนั และไม่เอาไปให้เจา้นายที!เคยมีความผูกพนัแต่ไม่ไดมี้การติดตามมนัเมื!อพลดัพราก 
ดงันั�นความหมายของความซื!อสตัยข์องสตัวเ์ลี�ยงเกิดจากการสร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่งขอทานมีนํ� าใจ กบัเจา้นาย
ไม่มีนํ� าใจ 
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การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงคู่ตรงขา้มสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ แฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ (1974)  ซึ! ง
อธิบายวา่กระบวนทศัน์นี� เป็นการหาแบบแผนที!ซ่อนเร้นของคู่ตรงขา้มและสร้างความหมายขึ�นมา (Hidden pattern 
of opposition) ทั�งนี� เนื!องมาจากขอ้เท็จจริงเกี!ยวกบัความหมายที!ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าหากปราศจากความแตกต่าง 
ความหมายก็กลายเป็นสิ!งที!ไม่มีความหมาย 

จ. การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ เป็นวิธีการสร้างความหมายแบบเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย ในแง่ภาษา 
(verbal language) การสร้างความหมายโดยวิธีนี� จึงเป็นการสร้างความหมายโดยใชพ้ฤติกรรมของสัตวเ์ลี� ยง
เปรียบเทียบถึงคุณลกัษณะของสินคา้ 

การวิเคราะห์การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของอปัสร  แดงประดบั (2539) วา่ อุป
ลกัษณ์ หรือ metaphor เป็นวธีิการสร้างความหมายแบบเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย ในแง่ภาษา ซึ! งทั�งหมดนี� เป็น
การศึกษาวิเคราะห์การสร้างความหมายโดยระบบสัญญะ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถอธิบายถึงลกัษณะของการสร้าง
ความหมายของแต่ละภาพยนตร์โฆษณาที!สื!อสารคุณลกัษณะของสตัวเ์ลี�ยงไปสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะสินคา้ได ้

2. การรับรู้ของผู้รับสารเกี�ยวกับคุณลักษณะของสัตว์เลี�ยงที�สอดคล้องกับคุณลักษณะของสินค้าใน

ภาพยนตร์โฆษณา 

จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้คุณลกัษณะของสัตวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของสินคา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที!มีสัตวเ์ลี� ยงอย่างน้อย 1 ตวั และประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที!ไม่มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้น การศึกษาครั� งนี�พบวา่ 

2.1 การรับรู้เกี!ยวกบัสายพนัธ์ุและลกัษณะทางกายภาพของสตัวเ์ลี�ยง 

ผูที้!เลี� ยงสัตวเ์ลี� ยงทั�งสุนัขและแมวจะมีความรู้ในเรื! องของ สายพนัธ์ุ ลกัษณะภายนอก และลกัษณะทาง
กายภาพประจาํพนัธ์ุของสุนขัและแมวมากกว่าผูรั้บสารที!ไม่ไดเ้ลี�ยงสัตว ์ซึ! งวิเคราะห์ไดว้า่การที!ผูเ้ลี�ยงสัตวน์ั�นมี
ความรู้ในดา้นสายพนัธ์ุมากกวา่นั�นเป็นเรื!องของการใหค้วามสนใจในเรื!องของสตัวเ์ลี�ยงมากกวา่ผูที้!ไม่ไดเ้ลี�ยงสัตว ์
ในผูรั้บสารที!ไม่เลี�ยงสัตวน์ั�น ก็ยงัมีการไดพ้บเห็นและรู้จกัสายพนัธ์ุของสุนขับา้ง แต่ไม่ไดท้ราบถึงคุณลกัษณะ
ประจาํพนัธ์ุ ขนาดตวั หรือแมก้ระทั!งอุปนิสยัโดยรวม 

การชมภาพยนตร์โฆษณา ผูรั้บสารทั�งที!มีและไม่มีสัตวเ์ลี�ยงสามารถมองเห็นลกัษณะทางกายภาพของสัตว์
เลี� ยงเหล่านั�นไดไ้ม่แตกต่างกนั และอธิบายถึงลกัษณะต่างๆว่าสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้อย่างไร โดย
อธิบายถึงรูปร่างที!ผูผ้ลิตตอ้งการที!จะใช้สัตวเ์ลี� ยงเหล่านั�นนาํเสนอคุณลกัษณะบางประการเช่น ในภาพยนตร์
โฆษณาชุด HARLEY-DAVIDSON NO CAGES เป็นสุนขัพนัธ์ุพิทบูล ตวัโตมีกลา้มเนื�อที!เห็นไดช้ดัเจน ดูเป็น
สุนขัดุร้าย สุนัขอเมริกนัพิทบูลนั�นคุณลกัษณะทางกายภาพของมนัเป็นสุนขัที!มีรูปร่างใหญ่ กลา้มเนื�อที!มีขนาด
ใหญ่เห็นไดช้ดันั�นไปสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้ที!เป็นรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่มีตวัถงันํ� ามนัที!ใหญ่
และเป็นเอกลกัษณะ ซึ!งมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบัคุณลกัษณะของสุนขัพนุั์อเมริกนัพิทบูล  

2.2 การรับรู้การสื�อสารทางสังคมของสัตว์เลี�ยง 

ในการรับรู้เกี!ยวกบัการสื!อสารทางสงัคมที!ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งผูรั้บสารที!มีและไม่
มีสตัวเ์ลี�ยงนั�นพบวา่ ในการรับรู้การสื!อสารทางสงัคมของสตัวเ์ลี�ยงไม่วา่จะเป็น การสื!อสารทางสายตา การสื!อสาร
ทางการสมัผสั การสื!อสารผา่นเสียง ผูรั้บสารมีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้า่ การนาํเสนอภาพยนตร์
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โฆษณาแต่ละชุด จาํเป็นที!จะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะการแสดงออกเหล่านั�นวา่เป็นท่าทางที!สามารถ
สื!อสารกับผูรั้บสารทุกประเภทได้หรือไม่ เพราะการผลิตสื!อโฆษณาที!มีการจาํกัดเฉพาะกลุ่มผูรั้บสารที! รับรู้
เรื!องราวในภาพยนตร์โฆษณานั�นๆได ้เป็นการจาํกดักลุ่มผูรั้บสารที!จาํเพาะเจาะจง ทาํให้ภาพยนตร์โฆษณาไปมี
ประโยชน์ต่อผูรั้บสารบางกลุ่มซึ! งหากเป็นภาพยนตร์โฆษณาที!เป็นผลิตภณัฑที์!มีกลุ่มเป้าหมายกวา้งก็จะถูกจาํกดั
ให้แคบลง ดงันั�นการนาํเสนอภาพยนตร์โฆษณาภาพที!ปรากฏจึงไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นเพียงผูที้!เลี� ยงสัตวเ์ท่านั�นที!
สามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมการสื!อสารเหล่านั�นได ้

2.3 คุณลกัษณะของสัตว์เลี�ยงที�สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของสินค้าในภาพยนตร์โฆษณา 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผูรั้บสารเกี!ยวกบัคุณลกัษณะของสัตวเ์ลี� ยงที!สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของ
สินคา้ในงานภาพยนตร์โฆษณา โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) 2 กลุ่มหลกั คือ 1.ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที!มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้น อยา่งนอ้ย 1 ตวั จาํนวน  2  กลุ่ม   2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที!
ไม่มีเลี�ยงสตัวจ์าํนวน 1 กลุ่ม รวม 3 กลุ่ม พบวา่ ผูรั้บสารที!เลี�ยงและไม่เลี�ยงสัตวเ์ลี�ยง นั�นสามารถรับรู้และอธิบาย
ลกัษณะทางกายภาพ การแสดงออกทางพฤติกรรม และเรื! องราวของสัตวเ์ลี� ยงในภาพยนตร์โฆษณา ซึ! งเป็น
คุณลกัษณะของสตัวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้ในภาพยนตร์โฆษณาไดด้งันี�  

ก.  ความคล่องแคล่ว ว่องไว (Agility)  เป็นความสามารถที!จะหยดุ เปลี!ยนทิศทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความ
สมดุล เสถียรภาพ ซึ!งการแสดงความคล่องแคล่ววอ่งไวนั�น สามารถแสดงให้เห็นไดจ้ากทั�ง คน สัตวแ์ละวตัถุอื!นๆ เช่น 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ การที!รถยนต์เคลื!อนที!อยู่บนถนน โดยการเคลื!อนที!นั�นเกิดความต่อเนื!องทาํเกิดความเร็ว และ
ความสมดุล แสดงใหเ้ห็นถึงความคล่องตวั 

ข. ความซื�อสัตย์ เป็นคาํที!บ่งบอกถึงคุณลกัษณะของการมีความซื!อตรง ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง หักหลงั 
ซึ!งอาจมีในมนุษยห์รือสตัวก็์ตาม อยา่งเช่น ในสุนขั โดยการรับรู้ทางสงัคมเรามกัจะไดย้ินเสมอถึงความซื!อสัตวใ์น
สุนขั เนื!องจากสุนขัเป็นสตัวที์!มีความผกูพนักบัเจา้ของมาก ดงันั�นจึงพบเห็นพฤติกรรมการแสดงออกของสุนขับาง
ตวัไดถึ้งความจงรักภกัดีต่อเจา้ของของมนัไดช้ดัเจน 

ค. การปกป้อง ป้องกัน ดูแล คือ การคุม้ครองป้องกนัให้พน้จากอนัตรายหรือสิ!งรบกวน ซึ! งการแสดงออก
ถึงการปกป้องดูแลนั�นเป็นสิ!งที! เกิดจากการมีความห่วงใยและตอ้งการที!จะปกป้อง เป็นวิธีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมหนึ!งที!เกิดขึ�นทั�งในมนุษยแ์ละสตัว ์

ง. ความแข็งแกร่ง แข็งแรง คือการแสดงถึงความสามารถของบางสิ!งบางอยา่งที!สามารถมีความทนทานต่อ
แรงกระทาํ ซึ!งอาจจะเป็นสิ!งของวสัดุ หรือแมแ้ต่ร่างกายของมนุษยที์!แขง็แรงสามารถตา้นทานแรงกระทาํต่างๆจาก
ภายนอกได ้

จ. ความสุข คือ ความสบาย ความสําราญ ซึ! งเป็นสิ!งที!มนุษยแ์ละสัตวน์ั�นต่างแสวงหา ความสุขในมนุษย์
มกัจะแสดงออกผา่นรอยยิ�ม แต่ในสตัวเ์ป็นสิ!งมีชีวติที!ใชว้ธีิการอ่านสีหนา้ไดย้ากหรืออาจไม่ไดเ้ลย มนุษยเ์ราจึงใช้
วิธีการเรียนรู้และรับรู้ถึงลกัษณะนิสัยของสัตวที์!มีความใกลชิ้ด ผูกพนั อ่าน และแปลความสุขจากท่าทางการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของสตัว ์

ฉ. การสัมผัส ทั� งในมนุษยแ์ละสัตวน์ั�นก็มีวิธีการสัมผสัที!แตกต่างกนั สิ!งสําคญัที!ทาํให้ลกัษณะของการ
สมัผสัแตกต่างกนัคือ อวยัวะที!ใชใ้นการสมัผสั ในมนุษยจ์ะมีการสัมผสัไดด้ว้ยการสัมผสัทางผิวหนงัที!เป็นวิธีการ
รับรู้ความรู้สึกร้อนหนาว หรือการสมัผสัระหวา่งกนั 
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ช. ความเงยีบ สุขุม หมายถึงความ เงียบสงบ ประณีต ความใครครวญ ความรอบคอบ เรามกัจะสัมผสัความ
เงียบสุขมุไดจ้ากบุคลิกของมนุษยที์!มีนิสัย เป็นคนพูดนอ้ยแต่ฉลาด เท่าทนับุคคลอื!น แลดูเป็นคนที!มีชีวิตเรียบง่าย
ไม่หวอืหวา 

ซ. ความอยากลอง เป็นความรู้สึกหนึ!งที!เกิดขึ�นโดยการถูกกระตุน้ไม่วา่จะดว้ยวธีิการ สมัผสัในดา้นใด เช่น 
กลิ!น สี รส หรือสัมผสั ซึ! งเมื!อเกิดการกระตุน้ด้วยลกัษณะนี� ทั� งมนุษยแ์ละสัตวที์!ต่างก็มีอวยัวะในการรับสัมผสั
ต่างๆก็มกัจะใชว้ธีิการตอบสนองดว้ยการ สมัผสั ชิม พิจารณาสิ!งนั�นๆ 

การวิจยัครั� งนี�สามารถสรุปประเด็นไดเ้กี!ยวกบัการรับรู้เกี!ยวกบัคุณลกัษณะของสัตวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบั
คุณลักษณะของสินค้าในงานภาพยนตร์โฆษณา ได้ว่าผูรั้บสารทั� งที! มีและไม่มีสัตว์เลี� ยงสามารถรับรู้ได้ถึง
คุณลกัษณะของสัตวเ์ลี�ยงที!สื!อความหมายถึงคุณลกัษณะของสินคา้ดงัต่อไปนี�  คือ ความคล่องแคล่ว วอ่งไว ความ
ซื!อสตัย ์การปกป้อง ป้องกนั ดูแล ความแขง็แกร่ง แขง็แรง ความสุข การสมัผสั ความเงียบ สุขมุ ความอยากลอง  
 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิเคราะห์ภาพที!ปรากฏในงานภาพยนตร์โฆษณาที!มีสัตวเ์ลี� ยงถูกใชเ้ป็นตวันาํเสนอ

สินคา้ระหวา่งปีพ.ศ. 2554 – 2556 และการสมัภาษณ์ผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครที!มีสตัวเ์ลี�ยงในบา้นเป็นสุนขั 
แมว และผูรั้บสารในเขตกรุงเทพมหานครที!ไม่มีสัตวเ์ลี� ยงในบา้น ผลการวิจยัพบวา่ 1.วิธีการสื!อความหมายผ่าน
รูปสญัญะสตัวเ์ลี�ยง ประกอบดว้ย การสื!อความหมายตามแนวความคิดเรื!องการสื!อสารสัตว ์ศึกษาจากช่องทางใน
การสื!อสารทางสงัคมของสตัว ์ดงันี�  ก.การสื!อสารที!เกี!ยวกบัการมองเห็น ข.การสื!อสารดว้ยเสียง ค.การสื!อสารดว้ย
การสัมผสั และการสื!อความหมายตามแนวทางการศึกษาเชิงสัญศาสตร์ ดงันี�  ก.การสื!อผ่านสัญลกัษณ์ ข.การสื!อ
ผ่านรูปเหมือน ค.การสื!อผ่านดชันี ง. ความสัมพนัธ์เชิงคู่ตรงขา้ม จ.การอุปมาอุปไมยเชิงภาพ 2. คุณลกัษณะของ
สตัวเ์ลี�ยงที!สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้ในภาพยนตร์โฆษณา ประกอบไปดว้ย ก.  ความคล่องแคล่ว วอ่งไว 
ข. ความซื!อสัตย ์ค. การปกป้อง ป้องกนั ดูแล ง. ความแข็งแกร่ง แข็งแรง จ. ความสุข ฉ. การสัมผสั ช. ความเงียบ 
สุขมุ ซ. ความอยากลอง 
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การสื�อสารผ่านภาพใบหน้าของงานโฆษณาเครื�องสําอางในนิตยสารผู้หญงิ 

COMMUNICATION VIA THE FACE OF COSMETIC ADVERTISTING 

IN WOMAN’S MAGAZINES. 
 

พรทิพย ์สองเมือง1   กฤษณ์ ทองเลิศ2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื4อใหเ้ขา้ใจถึงสญัลกัษณ์ภาพ
และภาษาภาพที4นาํมาใชส้ะทอ้นความหมายและการรับรู้พลงัอาํนาจทางการสื4อสารของกลุ่มเป้าหมายที4มีต่องาน
โฆษณาที4สื4อผา่นภาพใบหนา้ของนางแบบในงานโฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง โดยใชแ้นวคิดเรื4องการ
จอ้งดูและการมอง แนวคิดเรื4องวฒันธรรมทางสายตา(Visual Culture) และการวเิคราะห์ผา่นตามแนวทาง  “The 
Good Eye” ทฤษฎีจิตวทิยาของสี แนวทางการศึกษาเชิงสญัญาณวทิยา(Semiology) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ศึกษาจากภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอาง จาํนวน 15 ภาพ จากนิตยสาร 3 หวัเรื4อง ปี พ.ศ.2553 

ผลการวจิยัพบวา่ สญัลกัษณ์ภาพและภาษาภาพที4นาํมาใชส้ะทอ้นความหมายผา่นภาพใบหนา้ของงาน
โฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง มีวธีิการสื4อความหมายตามแนวทาง “The Good Eye” ไดแ้ก่ 1) การสื4อ
ความหมายจากมิติดา้นเนื�อหา 2) การสื4อความหมายจากมิติดา้นสี 3) การสื4อความหมายจากมิติดา้นการจดั
องคป์ระกอบเชิงพื�นที4 4) การสื4อความหมายจากมิติดา้นแสง 5) การสื4อความหมายจากมิติดา้นการแสดงออกของ
อารมณ์ภาพ 

การรับรู้พลงัอาํนาจทางการสื4อสารของกลุ่มเป้าหมายที4มีต่องานโฆษณาที4สื4อผา่นภาพใบหนา้ของนางแบบ
ในงานโฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง ไดแ้ก่ 1) เสน่ห์บนใบหนา้ของนางแบบ 2) เทรนดก์ารแต่งหนา้ 3) 
เทคนิคการแตง่หนา้ 4) การสร้างแรงบนัดาลใจ 
 

คาํสําคญั : การสื4อสาร ใบหนา้  เครื4องสาํอาง 

 

Abstract 
 

This research  is the qualitative research which objective is to understand the Visual symbols and the 
visual language which are used to describe the meaning ,and the target's communication power recognition in 

                                                                    

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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the commercial which communicates by the fashion model's face in the cosmetic commercial work in woman  
magazines using the gaze and viewing concepts, the Visual Culture concept and analyzing by applying "The 
Good Eye", colour psychology, and semiology. The data is analyzed by studying from the image in cosmetic 
commercial with the amount of 15 images in 3 topics from magazines, 2553. 

The result is the Visual Symbols and the Visual Language which are used to describe the meaning on the 
fashion model's face in the cosmetic commercial work in woman magazines applying "The Good Eye" are 1) 
Describing the meaning from content dimension 2) Describing the meaning from colour dimension 3) describing 
the meaning from Spatial organization 4) Describing the meaning from light dimension 5) Describing the 
meaning from Expressive content. 

The target's communication power recognition in the commercial which communicates by the fashion 
model's face in the cosmetic commercial work in woman magazines are 1) Passion of the fashion model's face 2) 
Cosmetic trend 3) Cosmetic technique 4) Creating the inspiration. 
 

KEYWORDS : COMMUNICATION, FACE, COSMETIC 

 

1. บทนํา 
ภาพเป็นองคป์ระกอบที4มีความสาํคญัค่อนขา้งมากกบังานโฆษณาทางสื4อนิตยสาร ความสาํคญัของการใช้

ภาพประกอบอยูที่4ความสามารถในการสื4อสารขอ้มูลเกี4ยวกบัสินคา้ไดร้วดเร็วกวา่คาํพดูและอิทธิพลที4ภาพมีต่อการ
รับรู้ของผูอ้่านในดา้นความคิดและอารมณ์ ซึ4 งเป็นองคป์ระกอบของทศันคติที4ผูบ้ริโภคจะมีต่อสินคา้และโฆษณา 
นอกจากนั�นภาพยงัมีผลต่อการจดจาํไดข้องผูบ้ริโภคดว้ย 

ภาพงานโฆษณาที4ปรากฏในสื4อนิตยสารนั�น เราจะเห็นวา่มีองคป์ระกอบ ที4สาํคญัอยู ่2 ส่วนคือส่วนที4เป็น
ภาพและส่วนที4เป็นตวัอกัษร ซึ4 งในขณะที4มองโฆษณาผ่านตา ในครั� งแรกแต่ไม่สามารถสร้างความสนใจ หรือจุด
ดึงดูดให้ผูอ่้านนิตยสารได้ การรับรู้ขั�นต่อมาของผูอ่้านก็จะไม่เกิดขึ� น การสร้างภาพโฆษณาแต่ละชิ�น จึงมี
ความหมายและเป็นการสื4อสาร การโฆษณาที4มีประสิทธิภาพสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผลิตภณัฑ์และบริการได ้ภาพ
ของโฆษณาที4ถูกสร้างสรรคขึ์�นลว้นแต่ถูกแต่งแตม้เพื4อที4จะสื4อสารความหมายต่างๆ เช่น การแสดงออกทางสีหนา้ 
แววตา ท่าทาง แสงเงา ฉากประกอบ สีสันต่างๆที4ถูกนาํมาใชล้ว้นแต่เกิดจากความตั�งใจของผูคิ้ดโฆษณาเพื4อให้
สามารถสื4อสารความหมายไดอ้ย่างชดัเจน จะเห็นได้ว่าภาพหรือภาษาภาพในงานโฆษณาทางสื4อสิ4งพิมพน์ั�นมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก การสร้างสรรคภ์าพงานโฆษณาออกมาจึงตอ้งสร้างอยา่งพิถีพิถนัเพื4อใหผู้ช้มภาพโฆษณา
หยดุดูงานโฆษณาใหไ้ด ้ 

ผลิตภณัฑ์เครื4องสําอางก็เป็นอีกหนึ4งผลิตภณัฑ์ที4นิยมเลือกใชสื้4อนิตยสารสําหรับการโฆษณา เพราะการ
โฆษณาทางหนา้นิตยสารสามารถสื4อสารเพื4อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที4มีลกัษณะเฉพาะได ้สื4อประเภทนิตยสารจะ
เสนอเนื�อหาสาระที4เฉพาะกลุ่มตามประเภทนิตยสารต่างๆ เช่น นิตยสารสตรี จะมีภาพโฆษณาที4เป็นเฉพาะเรื4อง
ของผูห้ญิง แฟชั4นการแต่งตวั การดูแลผิว เทคนิคการแต่งหนา้ การเลือกใชเ้ครื4องสาํอาง เป็นตน้ การโฆษณาทางสื4อ

    หนา้ 290



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประเภทนิตยสารจึงเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  จึงเป็นเรื4องง่ายในการตดัสินใจสาํหรับ
การลงทุนโฆษณาในสื4อประเภทนิตยสารนี�  

ลกัษณะเด่นของภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอางส่วนใหญ่จะอยูบ่นใบหนา้ของนางแบบ เพราะเครื4องสาํอาง
ประเภทตกแต่ง(Make up)จะเป็นผลิตภณัฑที์4มีไวส้าํหรับตกแต่งใบหนา้นั4นเอง การที4นางแบบไดแ้สดงอากปักิริยา
ท่าทาง ผา่นสีหนา้ แววตานั�น ถือวา่เป็นการสื4อสารแบบ“อวจันภาษา”  หรือเป็นสัญลกัษณ์ที4ผูอื้4นมองแลว้สามารถ
เขา้ใจในความหมายได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัการพูดและภาษาเขียนเป็นสื4อ ดงันั�นใบหนา้ของมนุษยเ์ปรียบเป็นสื4อที4
สามารถทาํหน้าที4สื4อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกและอุปนิสัยต่างๆของมนุษยไ์ดม้ากกว่าคาํพูดเป็นลา้นคาํ ซึ4 ง
นางแบบจะเป็นคนนาํเสนอสินคา้ผ่านใบหนา้ของนางแบบรวมทั�งการโพสท่าทางทางสีหนา้ แววตา ที4จะทาํให้
ผูช้มรู้สึกถึงความงามที4น่าดึงดูดจนเกิดความหลงใหล คลอ้ยตามผลิตภณัฑผ์า่นภาพใบหนา้ของนางแบบ 

Bower (2001) กล่าวถึงผลของการใชน้างแบบที4มีความน่าดึงดูดใจสูงในงานโฆษณานั�น อาจก่อให้เกิดผล
ต่อการประเมินความน่าเชื4อถือ เนื4องจากนางแบบที4มีความน่าเชื4อถือสูงทาํหนา้ที4โฆษณาเสมือนเป็นผูใ้หข้อ้มูลและ
เหตุผลในการใชสิ้นคา้เกี4ยวกบัความงาม (Beauty Product Arguments) และผูป้ระเมินโฆษณาที4เป็นกลุ่มผูห้ญิงอาจ
เกิดการเปรียบเทียบ และนาํไปสู่ความริษยาต่อความงามของนางแบบ (Social Comparison Jealousy)ที4เกิดจากการ
เปรียบเทียบและประเมินงานโฆษณา ถา้ผูป้ระเมินเหล่านี� ไม่เชื4อถือว่านางแบบที4มีความดึงดูดใจสูงเหล่านี�  ได้
พฒันาตนเองจากสินคา้ที4กล่าวสนับสนุนจริงอาจส่งผลต่อการประเมินความน่าเชื4อถือและประสิทธิภาพของการ
โฆษณาที4ลดลงได ้ซึ4 งประสิทธิภาพของขอ้ความในงานโฆษณานั�น ปัจจยัสําคญัก็ขึ�นอยูก่บัความน่าเชื4อสื4อของ
แหล่งสาร คือความน่าเชื4อถือต่อตวันางแบบที4มีความน่าดึงดูดใจกบัสินคา้ประเภทสวยงาม 

สิ4งที4 Bower ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้มีประเด็นที4น่าสนใจในประโยคที4วา่  “ผูป้ระเมินโฆษณาที4เป็นกลุ่มผูห้ญิง
อาจเกิดการเปรียบเทียบ และนาํไปสู่ความริษยาต่อความงามของนางแบบ (Social Comparison Jealousy)ที4เกิดจาก
การเปรียบเทียบและประเมินงานโฆษณา” ทั�งนี�จะเห็นไดว้า่ ภาพโฆษณาประเภทความสวยงามนั�น สามารถทาํให้
ผูที้4มองภาพเกิดความรู้สึกอิจฉา ริษยาต่อตวันางแบบ เป็นการสะทอ้นถึงพลงับางอยา่งภายในภาพโฆษณาที4สื4อ
ออกมาจากภาพนางแบบโดยภาษาภาพนั4นเอง  

สมเกียรติ ตั�งนโม (2555) กล่าวไวว้า่ ความหมายของโลกในทุกวนันี�  นอกเหนือจากความหมายของโลกที4
แพร่กระจายไปในทิศทางของคาํพดูและภาษาตวัหนงัสือแลว้ มนัไดแ้พร่กระจายไปในทิศทางของภาพทางสายตา
ดว้ย ภาพต่างๆทาํหนา้ที4ถ่ายทอดขอ้มูล สามารถสร้างความพึงพอใจและความไม่พอใจขึ�นมาได ้นอกจากนี�มนัยงัมี
อิทธิพลต่อสไตล ์การกาํหนดการบริโภค และเป็นสื4อกลางความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจต่างๆ 

จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ภายในภาพโฆษณานั�น จะมีพลงัอาํนาจบางอยา่งที4จะสามารถถ่ายทอดผ่าน
ภาพมาสู่ผูที้4มองภาพทั�งที4รู้ตวัและไม่รู้ตวั แต่ทั�งนี� จะขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆที4ผูม้องตอ้งวิเคราะห์ออกมาจาก
ภาพโฆษณาตามกรอบประสบการณ์และมุมมองของแต่ละคนที4มองภาพวา่เกิดความรู้สึกอยา่งไร การสื4อสารนั�นจะ
มีประสิทธิผลต่อผูม้องภาพไดม้ากนอ้ยเท่าไร 

ดงัที4ผูว้ิจยักล่าวมาขา้งตน้นั�น การศึกษาในเรื4องการสื4อสารผ่านภาพใบหนา้ของนางแบบในงานโฆษณา
เครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิงเป็นสิ4งที4ผูว้ิจยัรู้สึกสนใจ โดยเฉพาะการสื4อสารความหมายในอากปักิริยาท่าทาง
ของใบหน้านางแบบในงานโฆษณาเครื4 องสําอางนั�น มีการสื4อสารความหมายด้านพลงัอาํนาจ ด้านอารมณ์
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ความรู้สึกออกมาไดอ้ย่างไร และการที4จะถ่ายทอดอวจันภาษา ในรูปแบบของการสื4อสารผ่านใบหน้าจากภาพ
โฆษณาเครื4องสาํอางที4นาํไปสู่ผูม้องภาพนั�นสามารถที4จะสร้างสรรคก์ารสื4อสารไปในรูปแบบใดบา้ง 

ปัญหานาํวจิยั 

1. สญัลกัษณ์ภาพและภาษาภาพที4นาํมาใชส้ะทอ้นความหมายผา่นภาพใบหนา้ของงานโฆษณาเครื4องสาํอาง
ในนิตยสารผูห้ญิงมีลกัษณะอยา่งไร 

2. การรับรู้พลังอาํนาจทางการสื4อสารของกลุ่มเป้าหมายที4มีต่องานโฆษณาที4สื4อผ่านภาพใบหน้าของ
นางแบบในงานโฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิงเป็นอยา่งไร 

ขอบเขตการวจิยั 

ศึกษาภาพชิ�นงานโฆษณาเครื4องสําอางที4นาํเสนอลกัษณะของพลงัอาํนาจทางการสื4อสารที4สื4อผ่านภาพ
ใบหนา้ของนางแบบในงานโฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิงเท่านั�น โดยมีรายชื4อนิตยสาร 3 เล่ม คือแพรว 
คลีโอ และแอลล ์ซึ4งเป็นนิตยสารผูห้ญิง 3 อนัดบัแรกที4มียอดขายสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 เริ4มเก็บชิ�นงานจากฉบบัที4 1 
มกราคมพ.ศ. 2553 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

2. ขัBนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การศึกษาครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวเิคราะห์ถึงสญัลกัษณ์ภาพและภาษา

ภาพที4นาํมาใชส้ะทอ้นความหมายผ่านภาพใบหนา้ของงานโฆษณาเครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง และการรับรู้
พลงัอาํนาจทางการสื4อสารของกลุ่มเป้าหมายที4มีต่องานโฆษณาที4สื4อผ่านภาพใบหนา้ของนางแบบในงานโฆษณา
เครื4องสาํอางในนิตยสารผูห้ญิง โดยมีแหล่งขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร โดย
การใชภ้าพโฆษณาจากนิตยสารผูห้ญิง 3 หัว คือ นิตยสารแพรว นิตยสารคลีโอ และนิตยสารแอลล์  ซึ4 งเป็น
นิตยสารผูห้ญิงที4ติดอนัดบัขายดีที4สุดในปี พ.ศ.2553โดยเลือกภาพโฆษณาเครื4องสาํอางจาํนวน 15 ชิ�น จากการให้
ผูเ้ชี4ยวชาญ 3 ท่านคือ  คุณพรหมพงษ ์แกว้ดวงเด่น อาจารยป์ระจาํสาขาโฆษณา มหาวิทยาลบัรังสิต, คุณกวีวิทย ์
หงส์สุวรรณ ช่างแต่งหนา้ประจาํ มหาวทิยาลยัรังสิต และคุณสรวชิญ ์  สุธินนัท์ศาตพร ครีเอทีฟประจาํ อาร์เอสย ูวิ
สดอม ทีวี ช่วยเลือกภาพโฆษณาเครื4องสาํอางที4เกี4ยวขอ้งกบังานวิจยั โดยเริ4มเก็บขอ้มูลภาพตั�งแต่ 1 มกราคมพ.ศ.  
2553 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  ซึ4 งไดแ้ก่ ภาพโฆษณาลิปกลอส จาํนวน 3 ชิ�น, ภาพโฆษณามาสคาร่า 3 ชิ�น, ภาพ
โฆษณา อายไลเนอร์ 1 ชิ�น, ภาพโฆษณาลิปสติก 4 ชิ�น, ภาพโฆษณาแป้ง 3 ชิ�น และภาพโฆษณารองพื�น 1 ชิ�น มา
ทาํการตีความหมายสัญลกัษณ์ภาพต่างๆบนพื�นฐานของกรอบแนวคิดทฤษฏี 2) แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล เป็น
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม(Focus Group) จาํนวน 15 คน แบ่งออกเป็น 5 คน ต่อ 1 กลุ่ม  จาํนวนกลุ่มทั�งหมดคือ 3 
กลุ่มดว้ยกนัโดยประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จะคดัเลือกจากอายเุฉลี4ยกลุ่มเป้าหมายนิตยสารทั�ง 3 เล่ม ซึ4 งจะอยูใ่นช่วง
อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี โดยกลุ่มที4 1 อาย ุระหวา่ง 20-23 ปี ช่วงอายขุองวยัที4เป็นนกัศึกษา กลุ่มที4 2 อายรุะหวา่ง 24-
26 ปี ช่วงอายขุองวยัที4เพิ4งเขา้ทาํงาน กลุ่มที4 3 อายรุะหวา่ง 27-30 ปี ช่วงอายขุองวยัที4ทาํงานและเริ4มจะมีกาํลงัซื�อ 
ซึ4 งจะใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสโนวบ์อลล์ (snowball sampling) โดยเริ4มจากการแนะนาํตามช่วงอายทีุ4ผูว้ิจยั
กาํหนด เพื4อนาํความคิดเห็นต่อภาพโฆษณาเครื4องสําอางที4ไดรั้บการพิจารณาภาพจากผูเ้ชี4ยวชาญแลว้ มาสร้าง
ประเด็นเพิ4มเติมในเรื4องของการรับรู้พลงัอาํนาจทางการสื4อสารของกลุ่มเป้าหมายที4มีต่องานโฆษณาที4สื4อผ่านภาพ
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ใบหน้าของนางแบบในงานโฆษณาเครื4องสําอางในนิตยสารผูห้ญิง และทาํการวิเคราะห์ในรูปแบบของการ
พรรณนาต่อไป 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยั 
จากการศึกษาพบประเด็นวธีิการสื4อความหมายตามแนวทาง “The Good Eye” ดงันี�  

1. การสื4อสารความหมายดา้นเนื�อหา (Content) 

จากการวเิคราะห์ภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอางที4นาํมาทาํการวเิคราะห์ทั�ง 15 ภาพนั�น จะพบวา่เนื�อหาต่างๆ
ของภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอางจะขึ�นอยูก่บัวา่ภาพโฆษณาเครื4องสาํอางชิ�นนั�น เป็นภาพงานโฆษณาผลิตภณัฑ์
อะไร ก็จะมีรายละเอียดและเนื�อหาที4เกี4ยวขอ้งกับผลิตภณัฑ์ชิ�นนั�นๆ ซึ4 งจะมีเนื�อหาของโฆษณาที4แตกต่างกัน
ออกไปตามวตัถุประสงคที์4ตอ้งการจะเนน้วา่ตอ้งการสื4อสารความหมายเรื4องใด เช่น หากเป็นโฆษณามาสคาร่า ก็มี
บอกคุณสมบติัของการโคง้งอนของขนตา และเพิ4มความหนาให้ขนตาดูสวย   แต่ถา้เป็นโฆษณาลิปสติก ก็จะเนน้
คุณสมบติัเรื4องของความสวยเอิบอิ4มของริมฝีปากเมื4อคุณใชผ้ลิตภณัฑน์ั4นเอง  

2. การสื4อสารความหมายดา้นสี (Color) 

การเลือกใชสี้ของภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอางส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกใชสี้ที4ตดักบัสีของผลิตภณัฑ ์เช่น
ภาพโฆษณาลิปสติกสีแดง จะใชภ้าพพื�นหลงัที4เป็นสีดาํ เพื4อเนน้ให้สีแดงของผลิตภณัฑน์ั�นโดดเด่นออกจากพื�น
หลงั แต่ก็ยงัมีการเลือกใชสี้พื�นหลงักบัสีของผลิตภณัฑที์4เป็นสีเดียวกนั เช่น ผลิตภณัฑม์าสคาร่าที4เป็นสีดาํ แต่ก็
เลือกใชสี้พื�นหลงัที4เป็นสีดาํ ซึ4งในส่วนนี� เพื4อตอ้งการเนน้ย ํ�าเรื4องของบุคลิกของโทนสีที4นาํมาใช ้และจะใชแ้สงเป็น
ตวัช่วยเสริมใหแ้ยกผลิตภณัฑอ์อกจากพื�นหลงัแทนการใชสี้ที4ตดักนั สียงัมีนยัยะในเรื4องของความหมายที4สามารถ
สื4อสารผา่นสีต่างๆและยงับ่งบอกบุคลิกภาพตามสีที4เลือกใชไ้ดอี้กดว้ย ซึ4 งจะช่วยเสริมให้ผลิตภณัฑมี์บุคลิกภาพที4
ชดัเจนมากขึ�น  

3. ดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพื�นที4 (Spatial organization) 

ภาพงานโฆษณาเครื4องสําอางไม่วา่จะเป็นภาพโฆษณาหนา้คู่หรือหรือภาพโฆษณาหนา้เดียวนั�น จะมีการ
แบ่งสัดส่วนของการนําเสนอเนื�อหาออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกจะเป็นส่วนของการนําเสนอผ่าน
นางแบบ โดยจะเป็นการถ่ายภาพแบบระยะใกล ้(Close up) เพื4อใหเ้ห็นรายละเอียดของใบหนา้ที4ถูกตกแต่งเพิ4มเติม
ดว้ยเครื4องสาํอางที4ตอ้งการนาํเสนอขายผลิตภณัฑ ์ ซึ4งอีกส่วนจะเป็นส่วนของการใหร้ายละเอียดของผลิตภณัฑโ์ดย
การใชข้อ้ความตวัอกัษรในการใหค้าํอธิบายของคุณสมบติัต่างของผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นการใชเ้ทคโนโลยตีวัใหม่
เพื4อเสริมสร้างประสิทธิภาพต่างๆให้กบัผลิตภณัฑ์ หรือคาํอธิบายแรงบนัดาลใจของคอลเล็คชั4นนั�นๆ ซึ4 งการใช้
ขอ้ความตวัอกัษรในส่วนนี�จะอธิบายเพียงสั�นๆเพื4อใหจุ้ดที4น่าสนใจอยูที่4นางแบบ และไม่ทาํใหภ้าพนั�นดูแยง่หนา้ที4
ของกนัและกนั  

4. การสื4อสารความหมายดา้นแสง (Light) 

การจดัแสงของภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอางส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกจะเป็นการจดั
แสงเพื4อเสริมให้ใบหนา้ของนางแบบดูสว่าง และส่วนที4สองจะเป็นการจดัแสงเพื4อสร้างจุดเด่นและเนน้ย ํ�าให้กบั
ผลิตภณัฑ์ดูโดดเด่นแยกออกจากพื�นหลงัอย่างชดัเจน ส่วนที4สองจะเป็นส่วนของการจดัแสงเพื4อให้แสงนั�นช่วย
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เสริมให้ผลิตภณัฑน์ั�นดูโดดเด่น สร้างรูปร่างให้กบัผลิตภณัฑแ์ละแยกผลิตภณัฑอ์อกจากพื�นหลงั โดยเฉพาะกบั
การใชโ้ทนสีที4เป็นโทนสีพื�นหลงักบัสีของผลิตภณัฑเ์ป็นสีเดียวกนั ในส่วนนี�แสงจะเป็นตวัช่วยในการสร้างความ
โดดเด่นและแยกตวัผลิตภณัฑใ์หอ้อกจากพื�นหลงัเพื4อใหเ้ห็นผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

5. การสื4อสารความหมายดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ (Expressive content) 

การแสดงของอารมณ์ต่างๆของภาพโฆษณาเครื4องสาํอางชิ�นต่างๆนั�น จะขึ�นอยูก่บัคอนเซ็ปตข์องผลิตภณัฑ์
วา่ตอ้งการที4จะสื4อสารอารมณ์ของภาพออกมาอยา่งไร แต่ทั�งนี� ก็จะมีตอ้งช่วยเสริมในดา้นของการใชสี้ แสง การจดั
องคป์ระกอบเชิงพื�นที4 เพื4อให้อารมณ์ของภาพชดัเจนมากขึ�น แต่ทั�งนี� โดยส่วนใหญ่แลว้อารมณ์ของภาพก็จะถูก
ถ่ายทอดผา่นนางแบบ โดยสีหนา้ ท่าทาง แววตา เพราะนางแบบสามารถเป็นสื4อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ไดดี้
ที4สุดในภาพโฆษณา ซึ4 งเปรียบเสมือนตวัแบบอย่างที4ตอ้งการกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายอยากที4จะสวยเหมือน
นางแบบ จนเกิดพฤติกรรมการซื�อผลลิตภณัฑม์าใชต้ามนางแบบนั4นเอง 

นอกจากนี�ยงัพบประเด็นของการรับรู้พลงัอาํนาจทางการสื4อสาร ดงันี�  

1. เสน่ห์บนใบหนา้ของนางแบบ 

จากการศึกษาพบวา่ พลงัอาํนาจที4ไดรั้บรู้จากเสน่ห์บนใบหนา้ของนางแบบส่วนหนึ4งจะเป็นพลงัอาํนาจเพื4อ
การโนม้นา้วใจใหส้นใจในตวัผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอาง และอีกส่วนหนึ4งจะเป็นพลงัอาํนาจจากแววตาที4นางแบบใน
ภาพงานโฆษณาเครื4องสําอางสามารถสะทอ้นพลงัอาํนาจบางประการผ่านการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากการ
สื4อสารความหมายผา่นแววตาของนางแบบและคอนเซ็ปตข์องผลิตภณัฑเ์ครื4องสาํอางที4ถูกตั�งไว ้

2. เทรนดก์ารแต่งหนา้ 

จากการศึกษาพบวา่พลงัอาํนาจที4เกิดจากเทรนด์การแต่งหนา้ที4มีการรับรู้จากภาพงานโฆษณาเครื4องสาํอาง
ในนิตยสาร เทรนด์การแต่งหน้าถือไดว้า่เป็นอาํนาจทางความรู้ ซึ4 งจะช่วยเสริมให้ผูที้4นาํเทรนด์ในเรื4องของการ
แต่งหน้ามีอาํนาจของความมั4นใจที4อาจมีเหนือผูอื้4น เพราะจะมีความมั4นอกมั4นใจว่าเทรนด์แฟชั4นในเรื4องการ
แต่งหน้าของฉันไม่ตกยุคแน่นอนและยงัสามารถสร้างตวัเองให้เป็นกูรูในเรื4องการแต่งหน้าอีกดว้ย อาํนาจทาง
ความรู้สามารถสร้างทั�งความมั4นใจใหก้บัตนเองและเป็นพื�นฐานของขอ้มูลการแต่งหนา้ต่างๆที4จะนาํมาประยกุตใ์ช้
ไดอี้กดว้ย 

3. เทคนิคการแต่งหนา้ 

จากการศึกษาพบว่าเทคนิคการแต่งหน้าเป็นอาํนาจทางความรู้ ซึ4 งจะเป็นการเสริมอาํนาจให้ผูที้4มีความรู้
เรื4องเทคนิคการแต่งหน้ามีอาํนาจของความมั4นใจที4อาจมีเหนือผูอื้4น เพราะเทคนิคการแต่งหน้าเป็นเทคนิคที4มี
รายละเอียดในหลายส่วน เสมือนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที4มีการผสมผสานสีต่างๆและเทคนิคการลงสีได้
มากมาย ซึ4งเป็นเช่นเดียวกบัเทคนิคการแต่งหนา้ที4สามารถนาํผลิตภณัฑต่์างๆมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดการหลากหลาย
ของการแต่งหนา้สไตลต์่างๆได ้แต่ทั�งนี� ก็ตอ้งมีพื�นฐานของเทคนิคของการแต่งหนา้ในรายละเอียดส่วนต่างๆที4จะ
นาํมาประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้ผูที้4มีความรู้ดา้นเทคนิคการแต่งหนา้ก็จะสามารถแต่งหนา้ไดอ้ยา่งหลากหลายวิธีและ
ยงัมีความมั4นใจในการแต่งวา่มนัจะออกมาดีกวา่คนที4ไม่มีความรู้ในส่วนนี�  
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4.การสร้างแรงบนัดาลใจ 

จากการศึกษาพบว่าอาํนาจของแรงบนัดาลใจเป็นอาํนาจในการโน้มน้าว ที4จะผลกัดนัให้ผูที้4อยากจะสวย
เหมือนนางแบบเกิดความตระหนกัในบุคลิกภาพและความมั4นใจในตนเอง จนเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองให้
เพื4อให้ดูดีเฉกเช่นนางแบบภายในโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นหันมาดูแลบุคลิกการแต่งตวั การแต่งหนา้ที4จะทาํให้ผูอื้4น
มองตนเองใหมี้เสน่ห์หรือบุคลิกภาพที4ดี แรงบนัดาลใจดงักล่าวยงัสามารถมองไดอี้กแง่มุมคือความอิจฉาริษยาต่อ
นางแบบที4มีใบหนา้ที4สวยงดงาม จึงเกิดเป็นอาํนาจแห่งการผลกัดนัใหต้นเองมีใบหนา้ที4สวยเทียบเท่าหรือสวยกวา่
นางแบบ โดยเอานางแบบภายในภาพงานโฆษณาเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเอง 

 

4. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัในอนาคต 
1. งานวจิยัชิ�นนี�  เป็นเพียงการวเิคราะห์ในเรื4องของการรับรู้พลงัอาํนาจของการสื4อสารจากภาพงานโฆษณา

เครื4องสาํอางในนิตยสารเพียงอยา่งเดียว ดงันั�นจึงควรมีการศึกษาจากงานโฆษณาในผลิตภณัฑอื์4นๆหรือจากสื4อ
อื4นๆดว้ย  เพราะจะมีประโยชน์ในเชิงของการสร้างสรรคง์านโฆษณาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ4งขึ�น 

2. ควรมีการศึกษาคน้ควา้และสมัภาษณ์ ผูส้ร้างสรรคง์านโฆษณา เพื4อให้เขา้ใจถึงกระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา  เพื4อที4จะได้สามารถนําไปประยุกต์ใชห้รือเป็นแนวทางประกอบในการสร้างสรรค์
ชิ�นงานโฆษณาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

เอกสารอ้างองิ 
กฤษณ์ คาํนนท์. การสร้างตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื�อสื�อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย 

วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการสื4อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552.   

ชูศรี งามประเสริฐ. การแอบมองและการจ้องดทีู�ปรากฏในภาพยนตร์  วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา
สื4อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 

ณฐัพงษ ์หริรักษาพิทกัษ.์ ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรื�อง การวิเคราะห์การใช้ภาพอุปมาอุปไมยในงานโฆษณาสื�อสิ�งพิมพ์ 
วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาสื4อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2540.   

ต่อศกัดิ�  มีชยัมั4นจิต. การใช้ภาพดอกไม้เพื�อสื�อความหมายที� เกี�ยวข้องกับคุณลกัษณะของสินค้าของงานโฆษณาใน

นิตยสารผู้หญิง  วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัรังสิต, 2548. 
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การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจในข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ชื$นชอบ  

“5 สิงห์จุฑาเทพ” จากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผ่านการใช้งานอนิสตาแกรม (Instagram) 

 
นดัดา กาญจนานนท์ 1  ดร. ดวงทิพย ์เจริญรุกข ์เผื�อนโชติ 2 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื�อศึกษาการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ 

จากละครเรื�อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)  2) เพื�อศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  จากละครเรื�องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตาแกรม 
(Instagram) และ 3) เพื�อศึกษาความพึงพอใจจากขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  จากละครเรื�อง
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูล (Questionnaire) ซึ� งการรวบรวมขอ้มูล
ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเพียงครั� งเดียว (One – Short Descriptive Study) มีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่ม
ผู ้ชื� นชอบและติดตามความเคลื�อนไหวด้านต่างๆ ของ 5 สิงห์ จุฑาเทพผ่านการใช้งานอินสตาแกรม 
(Instagram)จาํนวน 400 คน สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance : One-way ANOVA) และการใชส้ถิติเชิงอนุมานเพื�ออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคู่
ต่างๆ ตามสมมติฐาน ไดแ้ก่  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอาย ุ 15 ปี – 25 ปี มีระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากที�สุดส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษามีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตํ�ากวา่ 10,000 บาท ซึ�งมีการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสาร  การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากขอ้มูลข่าวสารที�ถูกเผยแพร่ผา่นอินสตาแกรม (Instagram) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ทั�งนี�  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพที�แตกต่างกนั นั�นมี
การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) แตกต่างกนั 

การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) กบั
การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากอินสตาแกรม (Instagram) มีความสมัพนัธ์กนั และการใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) กบัความพึงพอใจต่อ
อินสตาแกรม (Instagram) มีความสมัพนัธ์กนั 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the fan club’s media exposure, uses, and gratification of 5 
“Singha-Juthathep” in movie series “Juthathep” through Instagram. The researcher collected data with survey 
questionnaires and the method of One-Shot Descriptive Study. The samples were 400 participants of fan club. 
The statistical analyses were One-way Analysis of Variance and Product Moment Correlation Coefficient.  

The results were presented that almost participants were female in age rank from 15-25 years old. They 
graduated in Bachelor level and were students and university students. They also had salary below 10,000 Baht 
per month. They received, use, and gratified information through Instagram in a high level. The results also 
acknowledged and confirmed that differences in the demographic profiles of the students were responsible for 
differences in media exposure, usage behavior, and in gratification levels. The results also acknowledged and 
confirmed that media exposure and usage behaviors were related to gratification levels. 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้า่โลกของเรานี� เป็นยคุที�เทคโนโลยีการสื�อสารมีความทนัสมยั  และไม่อาจปฏิเสธได้

วา่ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network)  ไดถู้กแพร่กระจายและถูกนาํมาใชง้านกนัอยา่งเป็นวงกวา้ง  ทั�งนี� ก็
เพื�อประโยชน์ในการติดต่อสื�อสาร  ความสะดวกรวดเร็ว  การลดค่าใชจ่้ายในการสื�อสาร  รวมถึงประโยชน์ดา้น
การใชง้านในการเป็นสื�อกลางเพื�อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ทั�งในดา้นของการนาํเสนอในรูปแบบของธุรกิจ  การ
ทาํการตลาด  การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  ไปจนถึงการนาํเสนอเรื�องราวต่างๆของตวับุคคล  ที�ปรากฏออกมา
ในรูปแบบการผสมผสานกนั   

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ถือเป็นสื�อกลางที�มีการเขา้ถึงไดง่้าย มีวิธีการที�ไม่ซับซ้อน  
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กเวลาและเขา้ถึงไดอ้ยา่งทนัท่วงที  ดว้ยอุปกรณ์การสื�อสารอนัทนัสมยัที�สามารถพกติดตวัไปได้
ในทุกๆที�อยา่ง เช่น  สมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet)    ซึ� งมีความสะดวกในการใชง้าน  และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในดา้นการติดต่อสื�อสาร  และการติดตามขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่างๆที�สนใจไดเ้ป็น
อยา่งดี  และดว้ยความสะดวกอีกทั�งยงัตอบสนองความตอ้งการเป็นส่วนหนึ�งในการสื�อสารนี� เอง   เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network)   จึงมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีการใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย  และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) แบบใหม่ที�มีความน่าสนใจและนิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในยคุแห่งเทคโนโลยีนี�   
คือ “อินสตาแกรม (Instagram)”   

ความนิยมในการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)  สามารถวดัไดจ้ากจาํนวนผูใ้ชง้านที�มีอตัราเติบโตอยา่ง
รวดเร็วและต่อเนื�อง   เมื�อมีผูใ้ห้ความสนใจและใชง้านเพิ�มมากขึ�น อินสตาแกรม (Instagram) จึงเป็นพื�นที�การ
สื�อสารที�ใหอิ้สระทางความคิดกบัผูใ้ชง้าน  โดยสามารถแสดงเรื�องราว  ความคิด  รวมถึงความเคลื�อนไหวต่างๆที�
ตอ้งการนาํเสนอ  ทั�งเรื�องที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั�งดา้นที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเพื�อความบนัเทิง 
ให้กลุ่มที�สนใจชื�นชอบได้รับรู้และเกิดประโยชน์ตามความตอ้งการของผูที้�ทาํการเผยแพร่ โดยกลุ่มที�นิยมใช้
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อินสตาแกรม (Instagram) เพื�อทาํการสื�อสารมากที�สุดคือ กลุ่มของบุคคลในวงการบันเทิง อาทิเช่น ศิลปิน 
นกัแสดง 

ในแวดวงบนัเทิงของประเทศไทยนั�น พบวา่  ศิลปิน  นกัแสดง  ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็น
หนึ�งในกลุ่มศิลปิน  นกัแสดง  ที�มีการสื�อสารผ่านการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) กนัอยา่งเป็นวงกวา้ง  และเป็น
สื�อที�ช่วยส่งเสริมและผลกัดนัใหศิ้ลปินนกัแสดงเหล่านั�นสามารถเป็นที�รู้จกัโด่งดงัไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว   อนั
เนื�องมาจากคุณลกัษณะการใชป้ระโยชน์จาก       อินสตาแกรม (Instagram)  ทั�งนี�   นกัแสดงที�ไดรั้บความนิยมและ
มีชื�อเสียงเป็นอยา่งมาก  ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2556  คือ กลุ่มนกัแสดงที�แฟนละครต่างรู้จกัและเป็นที�นิยมอยา่งสูง
นั�นคือ เหล่า “คุณชาย” หรือ “5 สิงห์จุฑาเทพ” จากละครชุด  “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” จนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ 
"จุฑาเทพ" นั�นเอง (หนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั, 14 มิถุนายน 2556)  

ทั�งนี�   เมื�อกระแสของ “5 สิงห์จุฑาเทพ” ในละครเรื�อง “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” เป็นที�รู้จกัและมีผูชื้�นชอบ
อย่างมากมายแลว้นั�น  ย่อมก่อให้เกิดการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบจากสื�อต่างๆ  เพื�อติดตาม
เรื�องราวและความเคลื�อนไหวของนกัแสดงที�พวกเขาชื�นชอบอย่างต่อเนื�อง  อินสตาแกรม (Instagram)  จึงเป็น
พื�นที�ที�ศิลปินใชเ้พื�อเผยแพร่และแสดงตวัตนในดา้นที�เขาตอ้งการเปิดเผยออกสู่สาธารณะเพื�อให้กลุ่มผูชื้�นชอบได้
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของพวกเขา 

ผูว้ิจัยจึงเห็นไดถึ้งการใชป้ระโยชน์ทางการสื�อสารผ่าน   อินสตาแกรม (Instagram) เพื�อผลกัดนักลุ่ม
นักแสดงนํา  หรือเหล่า “5 สิงห์จุฑาเทพ” จากละครชุด “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ”  โดยการใช้อินสตาแกรม 
(Instagram) ในการเผยแพร่และแสดงตวัตนในดา้นต่างๆ  เพื�อผลกัดนัให้พวกเขากลายเป็นศิลปิน นักแสดง ที�
ไดรั้บความนิยมและมีผูชื้�นชอบติดตามความเคลื�อนไหวอยา่งอยา่งสูงสุดดว้ยระยะเวลาเพียงไม่นาน  ทั�งนี� อนัสืบ
เนื�องมาจากการที�กลุ่มผูชื้�นชอบและกลุ่มแฟนคลบัของศิลปินนั�นทาํการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัพวกเขาผ่าน
อินสตาแกรม (Instagram) อีกทั�งยงัมีการใชป้ระโยชน์และเกิดความพึงพอในที�สุด  ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึง
รูปแบบทางการสื�อสารผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ในการสื�อสารขอ้มูล ข่าวสาร  และความเคลื�อนไหวต่าง ๆ 
ไปยงักลุ่มผูชื้�นชอบ  ถึงการส่งผลต่อลกัษณะการเปิดรับ  การใชป้ระโยชน์  และความพึงพอใจในขอ้มูลข่าวสาร
ของกลุ่มผูชื้�นชอบและกลุ่มแฟนคลบั  ซึ�งผลจากงานวจิยัชิ�นนี�อาจนาํไปสู่ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นแนว
ทางการเผยแพร่ความเป็นตวัตนให้เป็นที�นิยมและมีผูส้นใจติดตามความเคลื�อนไหวอย่างต่อเนื�องของทั�งศิลปิน  
นักแสดง  และกลุ่มคนที�เป็นบุคคลสาธารณะของสังคม  รวมถึงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการพฒันาสื�อที�จะ
นาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและเรื�องราวต่างๆของตวับุคคลใหมี้ความเหมาะสมทั�งในแง่มุม
ของผูส่้งสารและผูรั้บสาร  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
1.  เพื�อศึกษาการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ จากละครเรื�อง สุภาพบุรุษจุฑา

เทพ  ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)   

2.  เพื�อศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  จากละครเรื� อง
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)   
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3.  เพื�อศึกษาความพึงพอใจจากขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  จากละครเรื�องสุภาพบุรุษ
จุฑาเทพ  ผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)   

3. ขอบเขตการวจิยั  
การวจิยัครั� งนี�   มุ่งเนน้การศึกษาถึงการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร  การใชป้ระโยชน์  และความพึงใจของกลุ่มผู ้

ชื�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  จากละครเรื�องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ที�ไดท้าํการติดตามพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรม 
(Instagram) ทั�งนี�ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม (2556) 

 

4. สมมุตฐิานการวจิยั 
สมมติฐานที� 1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ที�แตกต่างกนั  มีการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 2 : การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตา    แก
รม (Instagram)   มีความสมัพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) 

สมมติฐานที� 3 : การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใชง้านอินสตา  แก
รม (Instagram) มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในอินสตาแกรม (Instagram) 

สมมติฐานที� 4 :  การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใชง้าน
อินสตาแกรม (Instagram)  มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในอินสตาแกรม (Instagram)  

 

5. แนวคดิและทฤษฎทีี$ใช้กรอบในการวจิยั 
งานวจิยัครั� งนี� ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาดงัต่อไปนี�  

2.1   ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure Theory) 

2.2   ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) 

2.3   แนวคิดเกี�ยวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 

2.4   แนวคิดเกี�ยวกบัอินสตาแกรม (Instagram)  

2.5   งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
การศึกษาวจิยัเรื�อง  การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจในขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ “5 

สิงห์จุฑาเทพ”  จากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)   ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูล 
(Questionnaire) ซึ�งการรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเพียงครั� งเดียว (One – Short Descriptive Study)  
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ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากกลุ่มผูชื้�นชอบและติดตามความ
เคลื�อนไหวดา้นต่างๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพผา่นการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)  ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 1,620,000 
คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ดว้ยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั�นตอน (Multi - Stage Sampling) 
ดงันี�  ขั�นที� 1: ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากจาํนวนการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ติดตามรับขอ้มูล ข่าวสาร ของ 5 สิงห์จุฑาเทพผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ซึ� งสามารถแบ่งออกเป็น 5  กลุ่ม  
กลุ่มที� 1 คือ วรินทร  ปัญหกาญจน์ (GREAT_RIDER10) กลุ่มที� 2 คือ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ  (POPEZA) กลุ่มที� 3 
คือ จิรายุ ตั�งศรีสุข (JIRAYU_JJ)  กลุ่มที� 4 คือ ธนิน มนูญศิลป์ (BOMB_TANIN)  กลุ่มที� 5 คือ เจมส์ มาร์ 
(JAMESMA_CLUB) ขั�นที� 2: ใชว้ิธีสุ่มแบบตามสัดส่วน (Proportion to size)  โดยกาํหนดสัดส่วนตามจาํนวน
ผูติ้ดตามของนกัแสดงทั�ง 5 คน ขั�นที� 3: ใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยกระจายการเก็บ
ขอ้มูล เพื�อให้ครอบคลุมลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ� งการวิจัยครั� งนี� ได้กาํหนดให้มีการสุ่มตวัอย่างทั� งสิ�น
จาํนวน 400 คน ตามสูตรของ Taro Yamane (อา้งถึงในปริษณา สิทธิชยั, 2553)   

เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั� งนี�  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และ คาํถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
โดยเนื�อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  ดงันี�   

ส่วนที� 1  ขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที� 2  เกี�ยวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจาก อินสตาแกรม (Instagram) 

ส่วนที� 3  เกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์จาก อินสตาแกรม (Instagram) 

ส่วนที� 4  เกี�ยวกบัความพึงพอใจจาก อินสตาแกรม (Instagram) 

ส่วนที� 5  ความคิดเห็นเพิ�มเติม 

จากนั�นผูว้ิจัยได้นําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบบตาราง มาสรุปและอภิปรายผล เพื�อให้มีความ
ครอบคลุมและชดัเจนมากยิ�งขึ�น 

 

7. สรุปผลการวจิยั 
ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการประมวลผลในประเด็นต่างๆดงันี�  

1. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งที�ทาํการศึกษาในครั� งนี� รวมทั�งสิ�นจาํนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศ
หญิง มีจาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 และเพศชาย จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มตวัอย่างที�ตอบ
แบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ15 ปี – 25 ปี มากที�สุด จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และอยูใ่นช่วงอาย ุ45 ปี
ขึ�นไปตํ�าที�สุด โดยมีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ทั�งนี� กลุ่มตวัอยา่งที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามีมากที�สุด จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และกลุ่มตวัอย่างที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา
และปวส./อนุปริญญา นั�นมีจาํนวนนอ้ยที�สุดโดยมีจาํนวนเท่ากนัคือ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 กลุ่มตวัอย่างที�มี
อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา มีจาํนวนมากที�สุดเป็นจาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 และนอ้ยที�สุดคือกลุ่มตวัอยา่ง
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ที�มีอาชีพรับจา้งและแม่บา้น / พ่อบา้น มีจาํนวนที�เท่ากนัคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุ่มตวัอยา่งที�มีรายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน ตํ�ากว่า 10,000 บาท มีจาํนวนมากที�สุด เป็นจาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�มี
รายไดเ้ฉลี�ยของครอบครัวต่อเดือน 20,001-25,000 บาท และ25,001-30,000 บาทนั�นมีจาํนวนน้อยที�สุดคือ  มี
จาํนวนเท่ากนัคือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

2. การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที$ถูกเผยแพร่ผ่านอนิสตาแกรม (Instagram) 

กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารที�ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) โดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัสูง ซึ� งกลุ่มตวัอย่างใชโ้ทรศพัท์มือถือ (Smartphone) ในการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เพื�อ
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 4.34 หมายถึงระดบัสูง  กลุ่มตวัอย่างที�ใชค้อมพิวเตอร์ 
(Computer) ในการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 
4.07 หมายถึงระดบัสูง และกลุ่มตวัอยา่งที�ใชแ้ท็บเลต็ (Tablet) ในการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 3.21 หมายถึงระดบัปานกลาง  กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์น
การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพและคลิปวีดีโอเกี�ยวกบั 5 สิงห์จุฑาเทพเพื�อรับรู้ข่าวสาร มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 4.60 
หมายถึงระดบัสูงมากส่วนกลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพและคลิปวีดีโอเกี�ยวกบั 
5 สิงห์จุฑาเทพเพื�อร่วมโตต้อบหรือแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 3.29 อยูใ่นหมายถึงระดบัปานกลาง และ
กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร รูปภาพและคลิปวดีีโอเกี�ยวกบั 5 สิงห์จุฑาเทพเพื�อเผยแพร่
ต่อ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 2.07 หมายถึงระดบัตํ�า กลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลของ 5 สิงห์
จุฑาเทพ ในการติดตามรูปภาพ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.65 หมายถึงระดบัสูงมาก รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นสตาแก
รม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลของ 5 สิงห์จุฑาเทพ ในการติดตามชีวิตประจาํวนัอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 
3.85 หมายถึงระดบัสูง  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลของ 5 สิงห์จุฑาเทพ ใน
การติดตามความคิดเห็น (Comment) อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 3.50 หมายถึงระดบัสูง  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งใช ้            
อินสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลของ 5 สิงห์จุฑาเทพ ในการติดตามตารางงาน มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 2.83 
หมายถึงระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอยา่งใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) เพื�อเปิดรับขอ้มูลของ 5 สิงห์จุฑาเทพ ใน
การติดตามคลิปวดีีโอ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 2.26 หมายถึงระดบัตํ�า 

3. การใช้ประโยชน์จากอนิสตาแกรม (Instagram)   

กลุ่มตวัอย่างโดยรวมมีการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ซึ� งกลุ่ม
ตวัอย่างมีการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ดา้นวตัถุประสงค์ในการใชง้าน เพื�อความบนัเทิงใน
ขอ้มูล ข่าวสารและคลิปวดีีโอที�ได ้มีค่าเฉลี�ยที� 4.40 หมายถึงระดบัสูง รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จาก
อินสตาแกรม (Instagram) ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เพื�อติดตามข่าวสารและความเคลื�อนไหวของละครชุด
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ และเพื�อติดตามความเคลื�อนไหวในผลงานอื�น ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ อยู่
ในระดบัสูงเท่ากนั โดยมีค่าเฉลี�ยที� 4.31 หมายถึงระดบัสูง สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแก
รม (Instagram) ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เพื�อติดตามเรื�องราวการใชชี้วติประจาํวนั และความเป็นตวัตนของ 
5 สิงห์จุฑาเทพ  เช่น งานอดิเรกและการพกัผ่อน มีค่าเฉลี�ยที� 4.28 หมายถึงระดบัสูง  และกลุ่มตวัอย่างมีการใช้
ประโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ดา้นวตัถุประสงค์ในการใชง้าน เพื�อขอ้มูลกิจกรรม/ตารางงาน ของ 5 
สิงห์จุฑาเทพ ในการใชติ้ดตามไปให้กาํลงัใจตามสถานที�ต่าง ๆ มีค่าเฉลี�ย 3.82 หมายถึงระดบัสูง  กลุ่มตวัอยา่งมี
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การใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ดา้นการมีส่วนร่วมในการใชง้านในการร่วมแสดงความชื�นชอบ 
(Like) และแสดงความคิด เห็น (Comment) ต่อรูปภาพและคลิปวีดีโอต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั 5 สิงห์จุฑาเทพ มี
ค่าเฉลี�ย 4.20 หมายถึงระดับสูง และกลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ในการใช้
รูปภาพและคลิปวีดีโอที�ได้จากอินสตาแกรม (Instagram) ไปเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆ เช่น ทางเฟซบุ๊ค 
(Facebook) หรือการรีโพส (Re-post) รูปภาพ เป็นตน้ มีค่าเฉลี�ย 3.61 หมายถึงระดบัสูง  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมีการ
ใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ในการพูดคุยสื�อสารกบักลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 3.42 
หมายถึงระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ในการพูดคุย  สื�อสาร
กบั 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 3.34  หมายถึงระดบัปานกลาง 

4. ความพงึพอใจจากอนิสตาแกรม (Instagram) 

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจจากอินสตาแกรม (Instagram) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ซึ�งดา้นวตัถุประสงคใ์น
การใชง้าน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในความบนัเทิงที�ไดจ้ากการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram)  มีค่าเฉลี�ย 
4.44 หมายถึงระดบัสูง  รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) ติดตาม
ข่าวสารและความเคลื�อนไหวของละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 4.40 หมายถึง
ระดบัสูง  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) ติดตามความเคลื�อนไหวในผลงาน
อื�น ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 4.41 หมายถึงระดบัสูง  ต่อมากลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในฟังก์ชั�นคลิป
วีดีโอที�ถูกเพิ�มขึ�นมาในอินสตาแกรม  (Instagram) มีค่าเฉลี�ย 4.36 หมายถึงระดบัสูง  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) เพื�อติดตามเรื�องราวการใชชี้วติประจาํวนั และความเป็นตวัตน ของ  5 
สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 4.35 หมายถึงระดับสูง  และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรม  
(Instagram) เพื�อขอ้มูลกิจกรรม/ตารางงาน ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ ในการใชติ้ดตามไปใหก้าํลงัใจพวกเขาตามสถานที�
ต่างๆ มีค่าเฉลี�ย 4.06 หมายถึงระดบัสูง  ดา้นการมีส่วนร่วมในการใชง้าน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจจาก
การใชอิ้นสตาแกรม (Instagram) ในการร่วมแสดงความชื�นชอบ (Like) และแสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อ
รูปภาพและคลิปวีดีโอต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 4.32 หมายถึงระดบัสูง  รองลงมาคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram)  พดูคุย  สื�อสารกบั 5 สิงห์จุฑาเทพ และกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจในการนาํรูปภาพและคลิปวีดีโอ ที�ไดจ้ากการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เผย แพร่ต่อในช่อง 
ทางต่าง ๆ เช่น ทางเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือการรีโพส (Re-post) รูปภาพ เป็นตน้ มีค่าเฉลี�ยเท่ากนัอยู่ที� 4.04 
หมายถึงระดบัสูง  และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram)  พูดคุย  สื�อสารกบักลุ่มผู ้
ชื�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ย 3.95 หมายถึงระดบัสูง  ดา้นคุณลกัษณะของอินสตาแกรม (Instagram) พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในความทนัเหตุการณ์ และความทนัสมยัจากการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) 
เพื�อติดตามความเคลื�อนไหวต่าง ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.38 หมายถึงระดบัสูง  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็วจากการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เพื�อติด ตามความเคลื�อน ไหวต่าง 
ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 4.33 หมายถึงระดบัสูง  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการประหยดั
ค่าใชจ่้าย  จากการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) เพื�อติดตามความเคลื�อนไหวต่าง ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ และ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความละเอียดและคมชัดของภาพและคลิปวีดีโอ  ที�ได้จากอินสตาแกรม 
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(Instagram) ในการติดตามความเคลื�อนไหวต่าง ๆ ของ 5 สิงห์จุฑาเทพ มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัที�เท่ากนั โดยมี
ค่าเฉลี�ยที� 4.32 หมายถึงระดบัสูง   

 

8. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที$ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ชื$นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ที$แตกต่างกัน  มีการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านการใช้งานอนิสตาแกรม (Instagram) แตกต่างกนั 

จากผลการทดสอบสามารถยอมรับสมมติฐานดงักล่าว คือ  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผูชื้�นชอบ 
5 สิงห์จุฑาเทพ  ที�แตกต่างกนั  มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram) แตกต่างกนั
จริง 

สมมตฐิานที$ 2 : การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ชื$นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ผ่านการใช้งานอนิสตา แกรม 

(Instagram)   มคีวามสัมพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์จากอนิสตาแกรม (Instagram) 

จากผลการทดสอบสามารถยอมรับสมมติฐานดงักล่าว คือ  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 
สิงห์จุฑาเทพ  ผ่านการใชง้านอินสตา แกรม (Instagram)   มีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม 
(Instagram) จริง 

สมมตฐิานที$ 3 : การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ชื$นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใช้งานอินสตา  แก

รม (Instagram) มคีวามสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจในอนิสตาแกรม (Instagram) 

จากผลการทดสอบสามารถยอมรับสมมติฐานดงักล่าว คือ  การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูชื้�นชอบ  5 
สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใชง้านอินสตา  แกรม (Instagram) มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในอินสตาแกรม 
(Instagram) จริง 

สมมติฐานที$ 4 :  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของกลุ่มผู้ชื$นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใช้งาน

อนิสตาแกรม (Instagram)  มคีวามสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจในอนิสตาแกรม (Instagram) 

จากผลการทดสอบสามารถยอมรับสมมติฐานดงักล่าว คือ  การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผู ้
ชื�นชอบ  5 สิงห์จุฑาเทพ   ผ่านการใชง้านอินสตาแกรม (Instagram)  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในอินสตา
แกรม (Instagram)   

 

9. การอภิปรายผล 
จากการศึกษาในครั� งนี�  พบวา่มีประเด็นที�ควรหยบิยกมาอภิปรายผลดงันี�  

ประเดน็ที$ 1 : ข้อมูลเกี$ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ผลการศึกษาจากการสาํรวจดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์
ของของกลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป อนัส่งผลต่อการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และความพึง
พอใจจากสื�อต่างๆ ซึ�งสอดคลอ้งกบัเกศสุดา อนัทะหวา (2555) ที�กล่าววา่ บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอยา่งที�ผ่านเขา้
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มาสู่ตนทั�งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที�คิดวา่มีประโยชน์ต่อตน แรงผลกัดนัที�ทาํให้บุคคลหนึ�งๆ ไดมี้การ
เลือกรับสื�อนั�น เกิดจากคุณสมบติัพื�นฐานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ  เช่น  กระบวนการเลือก
รับข่าวสาร  การเลือกรับรู้ตามทศันะคติและประสบการณ์เดิมของตน และองค์ประกอบทางด้านสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม  เช่น  ครอบครัว วฒันธรรม  ประเพณี  ลกัษณะประชากร  เช่น  อาย ุ เพศ  ภูมิลาํเนา  การศึกษา  
ตลอดจนสถานภาพทางสังคม ดงันั�น เมื�อบุคคลที�มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที�แตกต่างยอ่มสามารถส่งผลต่อ
การเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจที�แตกต่างกนัดว้ย 

ประเดน็ที$ 2 : การเปิดรับอนิสตาแกรม (Instagram) ของกลุ่มผู้ชื$นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ 

ผลการศึกษาจากการสาํรวจดา้นการเปิดรับอินสตาแกรม (Instagram) ของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารที�ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง  ซึ� งมีการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ในการใช้งานอินสตาแกรม (Instagram) มากที�สุดและมี
วตัถุประสงคเ์พื�อรับรู้ข่าวสารจากรูปภาพและคลิปวีดีโอ  ซึ� งสอดคลอ้งกบัหนึ�งในแนวคิดของ  McCombs and 
Becker ที�วา่โดยทั�วไปบุคคลแต่ละคนจะมีการเปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับสื�อเพื�อตอบสนองความตอ้งการ  
เพื�อใหเ้รียนรู้เกี�ยวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคลื�อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ
รอบตวั  จากการเปิดรับข่าวสาร   

ประเดน็ที$ 3 : การใช้ประโยชน์จากอนิสตาแกรม (Instagram) ของกลุ่มผู้ชื$นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ 

ผลการศึกษาจากการสาํรวจดา้นการใชป้ระโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) ของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์
จุฑาเทพพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากอินสตาแกรม (Instagram) โดยรวมอยู่ในระดับสูง  ซึ� งมี
วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน เพื�อความบนัเทิงในขอ้มูล ข่าวสารและคลิปวีดีโอและการมีส่วนร่วมในการใชง้านใน
การร่วมแสดงความชื�นชอบ (Like) และแสดงความคิด เห็น (Comment) ต่อรูปภาพและคลิปวีดีโอต่าง ๆ ซึ� ง
สอดคลอ้งกับสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (อา้งถึงในธาริณีย ์ธีฆะพร, 2553) กล่าวว่า การศึกษาตามทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื�อนั�น เป็นการศึกษาที�เนน้ผูรั้บสารพบวา่การใชแ้ละความพึงพอใจในการสื�อสาร
นั�น  ผูรั้บสารในฐานะเป็นผูที้�มีบทบาทรุกและมีวตัถุประสงคเ์สมอในการสื�อสารและเพื�อสนองความตอ้งการของ
ตน มิใช่เป็นการเปิดรับที�เลื�อนลอย 

ประเดน็ที$ 4 : ความพงึพอใจของกลุ่มผู้ชื$นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ที$มต่ีออนิสตาแกรม (Instagram)  

 ผลการศึกษาจากการสํารวจดา้นความพึงพอใจของกลุ่มผูชื้�นชอบ 5 สิงห์จุฑาเทพ  ที�มีต่ออินสตาแกรม 
(Instagram) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจจากอินสตาแกรม (Instagram) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  ซึ� งในดา้น
วตัถุประสงคใ์นการใชง้านพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในความบนัเทิง การร่วมแสดงความชื�นชอบ (Like) 
และแสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อรูปภาพและคลิปวีดีโอต่าง ๆที�ไดจ้ากการใชอิ้นสตาแกรม (Instagram)  อีก
ทั� งยงัมีความพึงพอใจในความทันเหตุการณ์ และความทันสมัยจากการใช้งานอินสตาแกรม (Instagram) ซึ� ง
สอดคลอ้งกบั Cassata และ Asante  ที�ไดก้ล่าววา่ ผูรั้บสารจะเป็นผูท้าํการแสวงหาข่าวสารจากสื�อมวลชน เพื�อ
สนองความพึงพอใจและผูรั้บสารจะตระหนกัวา่สื�อนั�นสนองความตอ้งการ ความสนใจและมีความเกี�ยวขอ้งมาก
เพียงพอ 
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ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อดัชนีและราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
FACTORS THAT AFFECTING THE ENERGY SECTOR INDEX AND ENERGY STOCK 

PRICE IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
 

อญัรัตน์ เศวตประสาธน์ 1     ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื8อศึกษาปัจจัยที8มีผลกระทบต่อดัชนีและราคาหลักทรัพยก์ลุ่ม
พลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการศึกษาครั3 งนี3 ไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) รายเดือน
ตั3งแต่ระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 
(multiple regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื8อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื8อทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัที8ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) 
อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลต่อ
ดชันีและราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ในทิศทางเดียวกนัและในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ที8แตกต่างกนัออกไป 
ซึ8 งจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัที8มีผลกระทบต่อดชันีกลุ่มหลกัทรัพยพ์ลงังานอาจไม่ไดส่้งผลกระทบต่อหลกัทรัพย์
ทุกตัวที8อยู่ในหมวดธุรกิจพลังงาน ทั3 งนี3 ขึ3 นอยู่กับลักษณะของธุรกิจที8แตกต่างกันและจากการศึกษาพบว่า
แบบจาํลองสามารถใชค้าดการณ์แนวโนม้ดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในระยะสั3นได ้

คาํสําคญั : การเงิน, การลงทุน, กลุ่มพลงังาน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the impact of economic factors on the energy sector index and 
energy stock price in the stock exchange of Thailand, which are Consumer Price Index, inflation, exchange rate, 
the stock price index of Thailand, crude oil (NYMEX) and gold price. The secondary data is for the period 
beginning January 2008 to December 2012. The findings reveal that economic factors have effects on the energy 
sector index and energy stock price in the stock exchange of Thailand. The result shows that economic factors 
have positive and negative impact on sector index and stock price in the stock exchange of Thailand. And this 
model can forecast the energy sector index and energy stock price in short-term trend. 
_____________________________________________ 
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1.บทนํา 
หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานเป็นหลักทรัพย์กลุ่มหนึ8 งที8นักลงทุนค่อนข้างให้ความสนใจ ซึ8 งราคาของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานนั3นมีการปรับตวัขึ3นประมาณ 10 เท่าในระยะเวลา 10 ปีนบัตั3งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 
2540 ในประเทศไทย ดงันั3นหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจึงเป็นกลุ่มที8เป็นที8สนใจของนกัลงทุนค่อนขา้งมาก โดยผูว้จิยั
ไดท้าํการศึกษาว่ามีปัยจัยทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที8ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ก็จะทาํให้นักลงทุน
สามารถที8จะรู้เท่าทนัความเสี8ยงที8จะเกิดขึ3น และสามารถบริหารจดัการความเสี8ยงและเลือกตดัสินใจเลือกลงทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ3น  ซึ8 งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ8งที8ให้ผลตอบแทนสูง
ซึ8งแน่นอนยอ่มมีความเสี8ยง โดยผูล้งทุนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนในหลกัทรัพยที์8ตนเองจะเลือก
ลงทุนเพื8อเป็นการลดความเสี8ยงจากการลงทุนที8จะเกิดขึ3น ดงันั3นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจที8ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือกหนึ8งที8จะสามารถทาํใหผู้ล้งทุนลดความเสี8ยงที8จะเกิดขึ3นได ้
วตัถุประสงค์ในการวจิยั  

เพื8อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปลี8ยน
ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคา
นํ3 ามนัดิบ (NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD)   ที8ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยนาํหลกัทรัพยที์8มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรกมาทาํการศึกษา  
สมมตฐิานงานวจิยั  

ศึกษางานวจิยัครั3 งนี3 ไดก้าํหนดสมมติฐานความสมัพนัธ์ไวว้า่ 
การเปลี8ยนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก 
(NYMEX) ราคาทองคาํ (GOLD) สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) และ
หลกัทรัพยที์8มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรกมาทาํการศึกษา ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) ( PTT)    บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 
(มหาชน) (TOP) บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (GLOW) บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) (BANPU) 
ขอบเขตการวจิยั  

ศึกษาถึงปัจจยัที8มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดย
นาํหลกัทรัพยที์8มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรกมาทาํการวิเคราะห์ โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ8 งไดศึ้กษาในระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 
เดือน โดยใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ 6 ปัจจยัที8กล่าวมาขา้งตน้  
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  
1. ทาํใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยัที8มีผลกระทบดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน ซึ8งเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน  
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2. เพื8อจะนาํขอ้มูลที8ไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ8มผลตอบแทนในการลงทุน และความลดความเสี8ยงที8จะเกิดขึ3นจากการ
ลงทุน 
3. เพื8อเป็นแนวทางในการในการศึกษาสาํหรับผูที้8สนใจหรือนกัลงทุน ทาํใหท้ราบถึงทิศทางการเคลื8อนไหวของ
ดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในระยะสั3น 
 

2. แนวความคดิ 
ในการศึกษาปัจจัยทางที8 มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีที8มีส่วนเกี8ยวขอ้งโดยสรุปไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงันี3  
 ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื@นฐาน 
 การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื3นฐาน เป็นการวิเคราะห์ที8ลาํดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ 
มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน เพื8อนาํไปสู่การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั ซึ8 งปัจจยัทาง
เศรษฐกิจที8ส่วนมากไดถู้กนาํเอามาพิจารณาไดแ้ก่ 
 1.ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) หมายถึงคือ ดชันีที8ใชว้ดัการเปลี8ยนแปลงของราคาขายปลีกโดยเฉลี8ยที8
ผูบ้ริโภคจ่ายเพื8อซื3อสินคา้และบริการจาํนวนหนึ8ง ณ เวลาหนึ8งๆ เทียบกบัปีฐาน  

2. อตัราเงินเฟ้อ (INF) คือ การเปลี8ยนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัภาวะเงิน
เฟ้อ  ซึ8 งภาวะเงินเฟ้อคือสภาวะที8ระดบัราคาสินคา้ทั8วไปแพงขึ3น  สาเหตุที8ทาํให้อตัราเงินเฟ้อเพิ8มขึ3น  เนื8องจาก
ความตอ้งการสินคา้และบริการมีมากขึ3น  หรือตน้ทุนในการผลิตสูงขึ3น  ทาํให้อาํนาจการซื3อของประชาชนลดลง  
บริษทัขายสินคา้ไดล้ดลง ซึ8งส่งผลสะทอ้นถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องบริษทันั3นๆลดลง 
 3.อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) หมายถึง เป็นจาํนวนหนึ8งของเงินตราที8
ตอ้งใชใ้นการแลกเปลี8ยนกบัเงินตราอีกสกลุหนึ8ง อตัราแลกเปลี8ยนของเงินตราจะเปลี8ยนแปลงไปทุกวนัตามสภาวะ
ของตลาดเงิน ในที8นี3อตัราแลกเปลี8ยนเงินตราระหวา่งเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  (หน่วย:บาท ต่อ ดอลลาร์
สหรัฐ 
 4.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หมายถึงดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดแห่งประเทศ
ไทย (หน่วย:จุด)  มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการซื3อขายสิทธิของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
ทิศทางเดียวกนัเพราะวา่หาก SET  INDEX  มีค่าอยูใ่นระดบัสูง  แสดงถึงระดบัราคาของหลกัทรัพยต่์างๆที8อยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้การเพิ8มสูงขึ3น  จึงส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ8มสูงขึ3น  ซึ8 งจะสามารถดึงดูดนัก
ลงทุนใหน้าํเงินเขา้มาลงทุนเพิ8มมากขึ3นในหลกัทรัพยต์่างๆ 
 5.ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) หมายถึงการเปลี8ยนแปลงของราคานํ3 ามนัดิบมีผลต่อกาํไร
และการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของกิจการ ราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลกสะทอ้นให้เห็นถึง การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ เมื8อเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงขยายตวั ความตอ้งการใชน้ํ3 ามนัเชื3อเพลิงจะเพิ8มขึ3น และส่งผลให้ความตอ้งการ
นํ3 ามนัดิบและราคานํ3 ามนัดิบปรับตวัเพิ8มตาม ดงันั3นดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลกจึงเป็นปัจจยัที8มีผลต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 
 6.ราคาทองคาํ (US$ ต่อออนซ์) หมายถึง การที8ราคาทองคาํสูงขึ3นหรือลดลงยอ่มสะทอ้นสภาพเศรษฐกิจ 
ณ ช่วงเวลานั3น การที8ราคาทองคาํสูงขึ3นในช่วงอดีตที8ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเศรษฐกิจโลกที8ดีขึ3น และการ
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ปรับตวัลงของราคาทองคาํยงัเชื8อมโยงอย่างมากกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมของโลก สะท้อนให้เห็นว่า
เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตวั ซึ8 งราคาทองคาํสามารถสะทอ้นถึงสภาพเศรษฐกิจ ที8มีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั3นราคาทองคาํจึงเป็นปัจจยัที8สามารถบอกสภาพเศรษฐกิจได ้
 การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) 
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื8อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตาม (Y) หรือตวัแปรเกณฑ ์(criterion variable) จาํนวน 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ (X) หรือตวัแปรพยากรณ์ 
หรือตวัแปรทาํนาย (predictor variable) ตั3งแต่ 2 ตวัขึ3นไป   เป็นเทคนิคทางสถิติที8อาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างตวัแปรมาใช้ในการทาํนาย โดยเมื8อทราบค่าตวัแปรหนึ8 งก็สามารถทาํนายอีกตวัแปรหนึ8 งได้ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลที8ไดอ้ยู่ในรูปของสมการทาํนาย สิ8งสําคญัที8ตอ้งการหาในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ คือ 
สัมประสิทธิ| สหสัมพนัธ์พหุคูณ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ หรือในรูปคะแนนมาตรฐาน หรือทั3งคู่  และ
ความคลาดเคลื8อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (บุญชม ศรีสะอาด,2547:141)   
 การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เป็นเครื8องมือเชิงพรรณนาเพื8อทดสอบและอธิบายทฤษฎีเชิง
เหตุผลในวธีินี3มกัเรียกวา่ path analysis ซึ8งเป็นการถดถอยที8ถูกใชเ้พื8ออธิบายโครงสร้างโดยรวมของความสัมพนัธ์
กนัที8ปรับปรุงมาจาก ทฎษฎีเชิงเหตุผล นอกจากนี3 เพื8อให้เป็นเครื8องมือเชิงพรรณนา การถดถอยเชิงพหุยงัใชเ้ป็น
เครื8องมือการสรุปเพื8อทดสอบสมมติฐานและเพื8อประเมินค่าของประชากร โดยมีวิธีการ (method) การถอถอยเชิง
พหุเป็นการขยายขอบเขตของการถดถอยเชิงเส้นสองตวัแปร ตวัแปรอื8นๆทั3งหมดตอ้งเป็นระดบัอนัตรภาคหรือ
อตัราส่วน 
สูตรโดยทั8วไปคือ 
 Y = β0 + β1 Χ1+ β2 Χ2 + …+ βnΧm + ε 

เมื8อ β0  = ค่าคงที8, ค่าของ Y เมื8อ X ทั3งหมดเป็น 0  
 βi = ความชนัของพื3นผิวการถดถอย (β แทนสมัประสิทธ์การถดถอยที8เกี8ยวกบั Xi  แต่ละค่า) 
 ε = ความคลาดเคลื8อน, การแจกแจงแบบปกติที8มีค่าเฉลี8ยเท่ากบั 0 (สาํหรับเป้าหมายของการ
คาํนวณ, ε ถูกสมมติใหเ้ป็น 0) (เอกชยั อภิศกัดิ| กลุ, 2555:405)  
 ผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 Nathan Taulbee (2001) ศึกษาเรื8อง อิทธิพลในตลาดหลกัทรัพย ์: การตรวจสอบผลกระทบของตวัแปร
ทางเศรษฐกิจใน S&P 500 การศึกษาครั3 งนี3 ศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจที8มีต่อการลงทุนในตลาดหุ้น 
โดยมีการตั3งคาํถามการวิจยัวา่ อตัราดอกเบี3ย,real GDP,อตัราวา่งงานและ Fisher Effect มีผลกระทบต่อ S&P 500 
หรือไม่ การศึกษานี3 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเป็นรายเดือนตั3งแต่เดือนมกราคม 1972 ถึง สิงหาคม 1999 โดยใช้
สมการถดถอย (regression) ผลการศึกษาพบวา่ real GDP มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั S&P 500 และ
อตัราวา่งงาน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบั S&P 500 อยา่งมีนยัยสาํคญัทางสถิติและ Fisher Effect ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบั S&P 500 อยา่งมีนยัยสาํคญัทางสถิติ 
 Biniv Maskay (2007) ศึกษาเรื8อง การเปลี8ยนแปลงของปริมาณเงิน (money supply) ที8ส่งผลต่อราคาหุ้น 
โดยนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจที8เกี8ยวขอ้งกบัปริมาณเงิน (money supply) ไดแ้ก่ การเปลี8ยนแปลงที8แทจ้ริงของปริมาณ
เงินตามความหมายกวา้ง (actual change in M2),ดชันีการเชื8อมั8นผูบ้ริโภค,GDP และอตัราการวา่งงาน มาวิเคราะห์
วา่ส่งผลกระทบต่อ S&P 500 หรือไม่ ผลการศึกษาพบวา่ การเปลี8ยนแปลงที8แทจ้ริงของปริมาณเงินตามความหมาย
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กวา้ง (actual change in M2),ดชันีการเชื8อมั8นผูบ้ริโภค,GDP มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นและ
อตัราการวา่งงานมีความสมัพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกบัราคาหุน้อยา่งมีนยัยสาํคญัทางสถิติ 
 Yang Xia (2011) ศึกษาเรื8อง  ผลกระทบของเศรษฐกิจและการเมืองที8มีผลต่อพฤติกรรมของดชันีตลาด
หุ้นในจีน บทความนี3 มีการตั3 งค ําถามว่าตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมืองมีอิทธิพลมากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหุน้ในจีน โดยใชว้ธีิ OLS ในการวิเคราะห์ โดยเก็บขอ้มูลเป็นรายวนัของดชันีเซี8ยงไฮ,้ราคา
นํ3 ามนั,อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งดอลล่าร์กบัหยวน,อตัราดอกเบี3ย และการเมือง ตั3งแต่ตน้ปี 2006 สิ3นสุดปี 2007 
รวม 515 ชุดขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ราคานํ3 ามนั,อตัราแลกเปลี8ยนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัตลาดหุ้น
ในจีน ส่วนอตัราดอกเบี3ยและการเมืองไม่มีความสมัพนัธ์กบัตลาดหุน้ในจีนอยา่งมีนยัยสาํคญัทางสถิติ 
  
3.วธีิดาํเนินการศึกษา  

ในการศึกษาเรื8องปัจจยัทางเศรษฐกิจที8ส่งผลกระทบต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานโดยนาํ
หลกัทรัพยที์8มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรกมาทาํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลที8เกิดขึ3นในอดีต 
(secondary data) มาเป็นเครื8องมือในการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3  
ข้อมูลที�ใช้ในการศึกษา  

โดยกลุ่มตวัอย่างที8นาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัในครั3 งนี3  เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ในระหว่างเดือน
มกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระคือปัจจยัทางเศรษฐกิจ 6 
ปัจจยัที8กล่าวมาขา้งตน้ โดยมีตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) และราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มพลงังานโดยนาํหลกัทรัพยที์8มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุด 5 อนัดบัแรกมาทาํการศึกษา  
เครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา  

การหาความสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูล เพื8อทาํการทดสอบสมมติฐาน 
วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื8อทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลที8ใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3  เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน 
ตั3งแต่ในระหวา่งเดือนมกราคม 2551 ถึง ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือน  
การวเิคราะห์ข้อมูล  

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจกับดชันีและราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน วา่มีทิศทางความสัมพนัธ์เป็นอย่างไรโดยนาํขอ้มูลที8รวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่า
สัมประสิทธิ| ถดถอยของปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ดว้ยวิธีการสร้างสมการถดถอย แบบพหุคูณ 
(multiple regression analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื8อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปร
อิสระต่าง ๆ กบัดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานหรือตวัแปรตามที8ไดก้าํหนดไว ้ 
แบบจาํลองที�ใช้ในการศึกษา  

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจที8มีผลกระทบ ต่อดชันีและ
ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ดว้ยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมี
แบบจาํลองดงันี3   

    หนา้ 312



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ENERG = C + β1 CPI + β2 INF + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX + β6 GOLD 
โดยที8  ENERG   หมายถึง ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
 C   หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ| ของค่าคงที8  
 β1....β6   หมายถึง ค่าสมัประสิทธิ| ถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั  
 CPI   หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 INF   หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ 
 EXR   หมายถึง อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 SET   หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 NYMEX  หมายถึง ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก 
 GOLD   หมายถึง ราคาทองคาํ  
 
4. ผลการวเิคราะห์ 

การศึกษาวจิยัในครั3 งนี3 ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจที8มีผลต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน เป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ในระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนมาใชใ้น
การศึกษา และนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regressions) โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป เพื8อหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัที8มีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน ไดน้าํตวัแปรอิสระที8มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ ซึ8 งประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 6 
ตวัแปร ดงัตาราง 4.1 

ตารางที� 4.1: สถิตพิรรณนา 

 
 ขอ้มูลจากตารางที8 4.1 ผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistic)   

สามารถบรรยายไดด้งันี3  
 ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ8าสุดคือ 
9323.8 มีค่าสูงสุดคือ 23497.35 มีค่าเฉลี8ยคือ 17903.1288 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 3738.9900 
 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ8าสุดคือ 91.1 
มีค่าสูงสุด 104.27 มีค่าเฉลี8ยคือ 97.3412 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 3.9271 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ENERG 60 9323.8000 23497.3500 17903.128833 3738.9900461
PTT 60 147 375 281.95 60.897
PTTEP 60 86.0 193.0 150.879 25.6396
TOP 60 19.0 84.5 54.603 17.2194
GLOW 60 20.0 77.5 42.078 14.9786
BANPU 60 161 792 505.92 166.925
CPI 60 91.10 104.27 97.3412 3.92710
INF 60 -4 9 3.03 2.434
EXR 60 30 36 32.16 1.657
SET 60 401.8 1391.9 874.872 259.8166
NYMEX 60 39.3 134.0 86.060 20.3168
GOLD 60 759.8 1780.0 1262.675 331.5176
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 อตัราเงินเฟ้อ (INF) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ8าสุดคือ -4 มีค่าสูงสุดคือ 9 มี
ค่าเฉลี8ยคือ 3.03 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 2.434 
 อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล 
โดยมีค่าตํ8าสุดคือ 30 มีค่าสูงสุดคือ 36 มีค่าเฉลี8ยคือ 32.16 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 1.657 
 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมี
ค่าตํ8าสุดคือ 401.8 มีค่าสูงสุดคือ 1391.9 มีค่าเฉลี8ยคือ 874.872 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 259.8166 
 ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ8าสุดคือ 
39.3 มีค่าสูงสุดคือ 134 มีค่าเฉลี8ยคือ 86.06 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 20.3168 
 ราคาทองคาํ (GOLD) : จาํนวนขอ้มูลที8ใชใ้นศึกษา 60 ชุดขอ้มูล โดยมีค่าตํ8าสุดคือ 759.8 มีค่าสูงสุด 
คือ 1780 มีค่าเฉลี8ยคือ 1262.674 มีค่าเบี8ยงเบนมาตรฐานคือ 331.5176 
ดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน (ENERG) 
ตารางที� 4.2: Multiple regressions 

 
จากสมการขา้งตน้ 
ENERG = C + β1 CPI + β2 INF + β3 EXR + β4 SET + β5 NYMEX + β6 GOLD 
สามารถเขียนสมการจากตาราง 4.2 ไดด้งันี3  
ENERG= 76111.745 -602.663CPI -245.253INF -616.508 EXR +12.218 SET + 89.778 NYMEX + 2.066 GOLD 
 ดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระโดยการพิจารณาค่า tolerance และค่า VIF เพื8อตรวจสอบปัญหา 
multicollinearity โดย tolerance ไม่ควรมีค่าใกล ้0 และVIF ตอ้งมีค่าไม่เกิน 10 จากการศึกษาพบวา่ที8ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 ปัจจยัที8มีผลกระทบต่อตวัแปรตาม คือคือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัรา
แลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันี
ราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) และพบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) ราคาทองคาํ (GOLD) มีค่า VIF ที8สูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ modified model ใหม่ โดยการแกไ้ข
ตดัดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) ออก จึงจะไดค้่าและตารางที8สมบูรณ์ 
ตารางที� 4.3: Modified model 

 

Model
Standardized 

Coefficients
B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 76111.745 7241.079 10.511 0
CPI -602.663 112.341 -0.633 -5.365 0 0.057 17.533
INF -245.253 78.709 -0.16 -3.116 0.003 0.303 3.306
EXR -616.508 191.085 -0.273 -3.226 0.002 0.111 9.031
SET 12.218 1.488 0.849 8.211 0 0.074 13.462
NYMEX 89.778 11.497 0.488 7.809 0 0.203 4.915
GOLD 2.066 1.341 0.183 1.54 0.129 0.056 17.815

R=0.979 R² =0.958 SEE=809.3031945 F=201.054  Sig=0.000

Unstandardized Coefficients t Sig.
Collinearity 

Statistics

Model
Standardized 

Coefficients
B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 51574.385 6908.155 7.466 0
INF -316.318 95.479 -0.206 -3.313 0.002 0.311 3.212
EXR -1271.237 180.939 -0.563 -7.026 0 0.187 5.347
SET 7.757 1.518 0.539 5.109 0 0.108 9.257
NYMEX 69.746 13.382 0.379 5.212 0 0.227 4.397
GOLD -3.66 1 -0.325 -3.661 0.001 0.153 6.535

R=0.967 R² =0.935 SEE=995.9430160 F=155.511  Sig=0.000

Unstandardized Coefficients t Sig.
Collinearity 

Statistics

    หนา้ 314



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

จากการ modified model ไดส้มการดงัต่อไปนี3  
ENERG = 51574.385 -316.318 INF  -1271.237 EXR + 7.757 SET + 69.746 NYMEX -3.66 GOLD 

จากการศึกษาพบวา่ อตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) 
ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) ราคาทองคาํ 
(GOLD) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นยัยสาํคญัทางสถิติที8ระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) 
ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั และอตัราเงินเฟ้อ (INF) อตัราแลกเปลี8ยน
ระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) ราคาทองคาํ (GOLD) ส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั 
 
5.สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

ที8ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig = 0.000 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมี
ความสมัพนัธ์กนั โดยปัจจยัต่างๆที8นาํมาศึกษางานวจิยัสามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 
(ENERG) ในระดบั 93.5% โดยมีค่า R² =0.935ส่วนที8เหลือมาจากปัจจยัอื8น ๆ 6.5 %  ตวัแปรอิสระสามารถส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ในระดบั 91.9% โดยมีค่า R² =0.919ส่วนที8เหลือมา
จากปัจจยัอื8น ๆ 8.1 % ตวัแปรอิสระสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. สํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ในระดบั 85.9% โดยมีค่า R² =0.859ส่วนที8เหลือมาจากปัจจยัอื8น ๆ 14.10 % 
ตวัแปรอิสระสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ในระดบั 83.3% 
โดยมีค่า R² =0.833ส่วนที8เหลือมาจากปัจจยัอื8น ๆ 16.7 % ตวัแปรอิสระสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (GLOW)ในระดบั 96.3% โดยมีค่า R² =0.963ส่วนที8เหลือมาจากปัจจยัอื8น ๆ 
3.7 % และตวัแปรอิสระสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) (BANPU) ใน
ระดบั 72.7% โดยมีค่า R² =0.727ส่วนที8เหลือมาจากปัจจยัอื8น ๆ 27.3% ซึ8 งสามารถแสดงสรุปผลกระทบของตวั
แปรอิสระที8มีต่อตวัแปรตาม ไดด้งัตารางที8 5.1 
ตารางที� 5.1 ตารางสรุปตวัแปรอสิระที�ส่งผลกระทบต่อตวัแปรตาม 

 
� คือสามารถส่งผลกระทบ,X คือไม่ส่งผลกระทบ ที8ระดบันยัยสาํคญั 0.05 

 อตัราเงินเฟ้อ (INF) สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ราคาหลกัทรัพย ์
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(PTTEP) ในทิศทางตรงขา้มกนั 

INF EXR SET NYMEX GOLD
ENERG � � � � �

PTT � � � � �

PTTEP � � x � x

TOP x � � � �

GLOW x � � x �

BANPU x � � x x
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 อตัราแลกเปลี8ยนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXR) สามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (GLOW) ในทิศทางเดียวกนัและส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน (ENERG) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ราคาหลกัทรัพย ์ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ราคา
หลกัทรัพย ์บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) (BANPU) ในทิศทางตรงขา้มกนั 
 ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่ม
พลงังาน (ENERG) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 
(มหาชน) (TOP) บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (GLOW) ในทิศทางเดียวกนัและส่งผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) (BANPU) ในทิศทางตรงขา้มกนั 
 ดชันีราคานํ3 ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) สามารถส่งผลกระทบต่อดัชนีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน
(ENERG) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (PTT) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
(TOP) บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) (PTTEP)ในทิศทางเดียวกนั 
 ราคาทองคาํ (GOLD) สามารถส่งผลกระทบต่อบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) (GLOW) ใน
ทิศทางเดียวกนัและส่งผลกระทบต่อดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (ENERG) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) (PTT) ราคาหลกัทรัพย ์บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ในทิศทางตรงขา้มกนั 
ข้อเสนอแนะที�ได้รับจากการวจิยั  
 การศึกษาวจิยัครั3 งนี3 เป็นการศึกษาถึงปัจจยัที8มีผลกระต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ผูว้ิจยัได้
ศึกษาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 6 ตัวแปร ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple 
regression)  เพื8อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามพบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลต่อดชันีและ
ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ในทิศทางเดียวกนัและในทิศทางตรงกนัขา้มกนั ที8แตกต่างกนัออกไป   
 ซึ8งจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัที8มีผลกระทบต่อดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์อาจไม่ไดส่้งผลกระทบต่อหลกัทรัพย์
ทุกตวัที8อยู่ในหมวดธุรกิจนั3น หรืออาจส่งผลกระทบแต่ไม่ไดไ้ปไหนทิศทางเดียวกนั ทั3งนี3 ขึ3นอยู่กบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ ถึงจะอยูใ่นหมวดธุรกิจพลงังานเหมือนกนั แต่มีผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัเช่น ธุรกิจนํ3 ามนั และธุรกิจ
ถ่านหิน เป็นตน้ การที8มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที8แตกต่างกนัทาํใหบ้างปัจจยักระทบหลกัทรัพยต์วัหนึ8 งแต่กลบั
ไม่ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยอี์กตวัหนึ8 ง ดังนั3 นการดูว่าปัจจัยใดที8ส่งผลกระทบต่อหมวดธุรกิจ นํามาใช้กับ
หลกัทรัพยทุ์กตวัในหมวดธุรกิจไม่ได ้ 
 ดงันั3นนกัลงทุนควรพิจารณาหลายๆตวัแปรในการประกอบการตดัสินใจ ดีกวา่ใชต้วัแปรตวัใดตวัหนึ8ง
เพียงเท่านั3น อาจมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอื8น ๆ ที8มีอิทธิพลต่อดชันีและราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ซึ8 งสามารถนาํ
ปัจจยัเหล่านั3นมาวเิคราะห์หาสมการที8เหมาะสมขึ3นมาใหม่ได ้ 
 และแบบจาํลองสมการที8ไดเ้ป็นแบบจาํลองอยา่งง่ายมีประโยชน์ในทางปฏิบติัและเป็นแบบจาํลองที8เนน้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นหลกั (ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ. 2553) ภายใตส้มมติฐานที8วา่ดชันีราคาหมวดธุรกิจ
เป็นดัชนีราคาหลักทรัพยที์8ใช้สะท้อนการเคลื8อนไหวของหลกัทรัพยที์8 มีพื3นฐานเดียวกันขณะหนึ8 งๆ (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ผลของแบบจาํลองสามารถใชค้าดการณ์แนวโน้ม (trend) ดชันีและราคา
หลกัทรัพยใ์นระยะสั3น (short-term) ไดว้่าอยู่ในช่วงราคาแนวใดและมีแนวโน้มในทิศทางใด แต่ไม่สามารถ
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พยากรณ์ราคาหลกัทรัพยไ์ด้ว่าในอนาคตจะมีค่าราคาเท่าไหร่ เนื8องจากดัชนีและราคาหลกัทรัพยมี์กลไกการ
ปรับตวัตามการเปลี8ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา   
 ดงันั3นสาํหรับการวจิยัในครั3 งต่อไป ผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ 
 1.ควรพฒันาแบบจาํลองระยะยาว โดยมีวธีิการทดสอบ cointegration ดว้ยในการศึกษาวจิยั 
 2.ในการวิจยัครั3 งนี3 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ในการศึกษา ผูว้ิจยัขอ
เสนอแนะในการวิจยัครั3 งต่อไปวา่อาจมีการ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ควบคู่ไปดว้ย 
เพื8อใชใ้นการศึกษาถึงปัจจยัที8มีผลกระทบต่อดชันีและราคาหลกัทรัพย ์โดยแนะนาํให้ใชก้ารสัมภาษณ์เจา้หนา้ที8
เกี8ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั3งบุคลากรในดา้นการเงินการลงทุนของบริษทัหลกัทรัพย์
เอกชน และนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื8อใหไ้ดข้อ้มูลมาช่วย สนุบสนุนงานวจิยั 
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กรณีศึกษารูปแบบของการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการที�ใช้ในธุรกจิเวชภัณฑ์สัตว์ 

CASE STUDY INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) 

IN ANIMAL HEALTH BUSINESS 

 
กญัญารัตน์ เลิศพิทกัษ ์1      ดร. ธีระ เตชะมณีสถิตย ์2  

 
 

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจัยนี3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ทาํการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Research) โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที8มีส่วน
เกี8ยวข้องกับการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดของการเลือกสรรและการเปิดรับสื8อ และ
แนวความคิด 5 ประการในการวางแผน IMC ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) บุคคลที8มีส่วนเกี8ยวขอ้งกับการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการและการศึกษาทุติยภูมิ (Secondary 
Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อ 1) เพื8อศึกษารูปแบบของการสื8อสาร
การตลาดที8ใชใ้นธุรกิจเวชภณัฑ์สัตวแ์ละ 2) เพื8อศึกษาแนวทางของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการวา่ควร
ประกอบไปดว้ยอะไรบา้งที8มีความสาํคญัสาํหรับการสื8อสารแก่ลูกคา้ธุรกิจเวชภณัฑส์ัตว ์จากการรวบรวมขอ้มูลที8
ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกและขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ พบผลการศึกษาดงันี3   1) รูปแบบของการสื8อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที8ใช้ในธุรกิจเวชภณัฑ์สัตวส์ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ รูปแบบการสื8อสาร
การตลาดที8มีประสิทธิภาพในระดบัสูง ไดแ้ก่ การขายโดยใชพ้นักงานขาย การสัมมนา และการส่งเสริมการขาย 
กลุ่มที8มีประสิทธิภาพรองลงมา ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ และ 2) การสื8อสารการตลาดที8มี
ความสาํคญัสาํหรับธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์ไดแ้ก่ การขายโดยใชพ้นกังานขายที8ถือวา่เป็นการสื8อสารสองทางระหวา่ง
บริษทักบัลูกคา้ และการสมัมนาวชิาการซึ8งจะช่วยใหลู้กคา้เกิดความมั8นใจในบริษทัและผลิตภณัฑม์ากขึ3น สาํหรับ
การส่งเสริมการขายเป็นเครื8องมือที8สามารถช่วยกระตุน้ให้เกิดการซื3อขายระหวา่งลูกคา้และบริษทัที8ใชร้ะยะเวลา
ไม่นานและสามารถวดัผลสําเร็จไดโ้ดยตรง นอกจากนี3 ยงัพบว่าสื8อสังคมออนไลน์นั3นเป็นเครื8องมือการสื8อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที8มีแนวโนม้จะนาํมาใชเ้พื8อการสื8อสารระหวา่งลูกคา้และบริษทัต่อไปในอนาคต 
 
คาํสําคญั : การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ และธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์ 
 
 
 
________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

This study is a qualitative research that divided into two parts: the Primary research was received by 
in-depth interview that were applied as a tool to obtain information. The people who were involved in Integrated 
Marketing Communication (IMC) related to the concept of selection and media exposure and the 5 things for 
IMC planning. For the secondary research is collecting the information from various data sources. The 
objectives of this study are 1) to study the type of IMC that use in animal health business and 2) to study which 
IMC tools are important for animal health business to communicate to the customers. From in-depth interview 
and data collection shows that 1) IMC for animal health business separated to 2 groups; the high efficient IMC 
that consist of personal selling, seminar and sale promotion. The lower efficient IMC contain to event marketing 
and advertising and public Relation; PR. 2) The important IMC tools in animal health business for communicate 
with customers including personal selling for two way communication between company and their customers, 
seminar which use for encourages a sense of trusting and confidence within our customers. Sale promotion is a 
tool to increase total sale in short term and directly measurable. In addition, social network is a new tool for 
communicate between customers and the company in the future. 

 
KEYWORDS : INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) AND ANIMAL HEALTH 

BUSINESS 
 
1. บทนํา 

จากอตัราการเติบโตที8เพิ8มสูงขึ3นของธุรกิจปศุสตัวแ์ละสตัวเ์ลี3ยงซึ8งมีความสมัพนัธ์กบัธุรกิจเวชภณัฑส์ัตว์
โดยตรงนั3น เป็นผลใหภ้าพรวมของการเติบโตในธุรกิจเวชภณัฑส์ัตวสู์งขึ3นเช่นกนั และเนื8องจากตลาดผลิตภณัฑ์
สุขภาพสตัวใ์นประเทศไทยมีมูลค่าตลาดค่อนขา้งสูง ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาดที8เพิ8มสูงขึ3นอยา่งมาก
ในกลุ่มธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์จึงทาํใหก้ารสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการนั3นถือวา่เป็นหัวใจสาํคญัอยา่งยิ8งสาํหรับ
การทาํธุรกิจ ดงันั3นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงให้ความสําคญักบัการเลือกใชสื้8อการตลาด เพื8อนาํเสนอสิ8งที8เป็น
ประโยชน์ต่อลูกคา้ และทาํใหเ้กิดการจดจาํ จนในที8สุดคือการภกัดีต่อตราสินคา้ของบริษทั 

การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการสื8อสารทางการตลาดที8สามารถติดต่อกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั3งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ที8ดีกบัลูกคา้โดยการสื8อสารการตลาดแบบ
บูรณาการถือวา่เป็นองคป์ระกอบที8สาํคญัในการทาํธุรกิจ เพื8อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ8มในการซื3อสินคา้และบริการ 
รวมถึงการจดักิจกรรมการตลาดเพื8อสร้างความสัมพนัธ์ที8ดีกบัลูกคา้ เพื8อให้ลูกคา้มีความรู้สึกที8ดีต่อตราสินคา้และ
องคก์ร ซึ8งการสื8อสารการตลาดเชิงบูรณาการนั3น ประกอบดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การประชาสมัพนัธ์ การใชพ้นกังานขาย การจดักิจกรรมทางการตลาด และการสื8อสาร ณ จุดซื3อ โดยองคป์ระกอบ
ดงักล่าวทาํใหเ้กิดการสื8อสารข่าวสารเพื8อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Kotler: 2004) 

จากผลการสํารวจในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดซึ8 งนับว่าเป็นเครื8องมือของการสื8อ
การตลาดแบบบูรณาการของบริษทั โซเอทิส (ประเทศไทย) จาํกดั ในปี 2555 ที8ได้จากกลุ่มลูกคา้ที8เป็นผูซื้3อ
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เวชภณัฑ์สัตว ์พบว่าภายใน 1 ปีที8ผ่านมาทางบริษทัมีกิจกรรมต่างๆที8เป็นในรูปแบบของการจดัสัมมนา อบรม
ใหก้บัลูกคา้อยูเ่ป็นลาํดบัตน้ๆ ซึ8งกิจกรรมทั3งหมดที8ไดจ้ากการทาํการสาํรวจนั3นนบัไดว้า่เป็นการสื8อสารการตลาด
ที8ทาํให้ลูกคา้รู้จกักบัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัไดเ้พิ8มมากขึ3น แต่ส่วนที8เป็นการสื8อสารการตลาดผ่านทาง
ออนไลน์ของบริษทันั3นมีไม่มากและยงัไม่เป็นที8แพร่หลายในกลุ่มลูกคา้ 

จากที8กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การแข่งขนัทางการตลาดในธุรกิจเวชภณัฑ์สัตวเ์พิ8มขึ3นในแต่ละปี 
บริษทัฯจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัในการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการวา่ควรมีรูปแบบและแนวทางใดบา้ง ที8
จะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ จึงเป็นที8มาของคาํถามในงานวิจยัวา่ ในธุรกิจเวชภณัฑส์ัตวมี์การใช้
รูปแบบของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการแบบใดบา้ง 
 
2. แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั3 งนี3 เป็นการศึกษารูปแบบของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8ใชใ้นธุรกิจเวชภณัฑ์
สัตว ์ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี รวมทั3งผลงานวิจยัต่างๆเพื8อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาโดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที8เกี8ยวขอ้ง ดงันี3  
 2.1 ธุรกจิเวชภัณฑ์สัตว์  
 เป็นธุรกิจที8จดัตั3 งและดาํเนินงานเพื8อการซื3อขายเวชภณัฑ์สัตว ์เช่น ยา วคัซีน หรือวสัดุและอุปกรณ์
ทางการสตัวแพทยต์่างๆ เพื8อใชใ้นการป้องกนัโรคสตัวป์กติและบาํบดัรักษาสัตวป่์วย โดยธุรกิจเวชภณัฑส์ัตว ์อาจ
แบ่งย่อยออกตามประเภทของสัตวห์รือตามกิจการการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการที8เป็นคู่ซื3อขาย เช่น ธุรกิจ
เวชภณัฑส์าํหรับปศุสัตว ์ธุรกิจเวชภณัฑส์าํหรับสัตวเ์ลี3ยง เป็นตน้ ในกลุ่มธุรกิจเวชภณัฑส์ัตวน์ั3นมีทั3งบริษทัขา้ม
ชาติและบริษัทภายในประเทศที8 เปิดดําเนินการซื3 อขายกับกลุ่มลูกค้า เช่น ลูกค้าที8 เปิดฟาร์มปศุสัตว์ หรือ
โรงพยายาบาลสตัว ์เป็นตน้ 
 2.2 การเลอืกสรรและการเปิดรับสื�อ 

โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960: 19-25) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื8องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย ์ ซึ8 งประกอบดว้ยการกลั8นกรอง 4 ขั3น
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) การเลือก
รับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และการเลือกจดจาํ (Selective Retention) 

พีระ จิรโสภณ (2529, 636-640) ในการรับข่าวสารต่างๆ ผูรั้บสานยอ่มมีกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Process) ซึ8งแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ ความตอ้งการ ความเชื8อ ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด ที8ไม่เหมือนกนัของ
แต่ละบุคคล กระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ย 1) เลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ 2) การเลือกรับรู้หรือตีความและ 3) 
การเลือกจดจาํ  

2.3 การสื�อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication, IMC) 
อาร์มสตรองและคอตเลอร์ (Armstrong and Kotler: 2007) ไดก้ล่าววา่ การติดต่อสื8อสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) หมายถึง แนวคิดการผสมผสานการใชช่้องทาง
ติดต่อสื8อสารต่างๆร่วมกนัเพื8อส่งข่าวสารที8สอดคลอ้ง ชดัเจน และบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซึ8 งอาจเป็นข่าวสารที8
เกี8ยวขอ้งกบัองคก์ารและผลิตภณัฑข์ององคก์าร 
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เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29) ให้ความหมายของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) วา่หมายถึงกระบวนการของการพฒันาแผนงานการสื8อสารการตลาดที8ตอ้งใชก้ารจูง
ใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื8อง เป้าหมาย IMC คือ การมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื8อสารตราสินคา้ (Brand communication) เพื8อให้
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ ที8จะนาํไปสู่ความรู้ความคุน้เคย และความเชื8อมั8นในสินคา้ยี8ห้อใดยี8ห้อหนึ8 ง ซึ8 ง 
IMC เป็นวธีิการพื3นฐานในการสาํรวจกระบวนการติดต่อสื8อสารกบัผูรั้บข่าวสารที8เป็นเป้าหมาย 

 
3. ขั@นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั  

การศึกษาวิจัยนี3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แนวคิดเกี8ยวกับการสื8อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) แนวคิดเรื8องการเลือกสรรและการเปิดรับ
สื8อ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ การศึกษาทุติยภูมิ (Secondary Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เช่น หนังสือและเอกสารทางวิชาการ บทความที8มีการเผยแพร่ผ่านเวป็ไซด์ต่างๆที8เกี8ยวขอ้งกบัการสื8อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การเลือกสรรและการเปิดรับสื8อในการวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากนั3นจึงทาํการศึกษาขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Research) โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที8มีส่วนเกี8ยวขอ้งกบัการ
สื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ8 งประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายการตลาดบริษทั โซเอทิส (ประเทศไทย) 
จาํกดั 2) ผูเ้ชี8ยวชาญทางดา้นวชิาการและทางดา้นการตลาด และ 3) ลูกคา้ที8ซื3อเวชภณัฑส์าํหรับสัตวข์องบริษทัโซ
เอทิส (ประเทศไทย) จาํกดั ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูท้าํการศึกษาใช ้ 2 แนวทาง คือ การจดบนัทึก และการ
บนัทึกเสียงขณะทาํการสัมภาษณ์อยา่งเปิดเผย และนาํขอ้มูลที8ไดจ้ากการสัมภาษณ์มานั3นมาใชใ้นการวิเคราะห์ผล
ต่อไป 
 

4. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 จากกรอบแนวคาํถามที8กาํหนดไวม้าตั3งเป็นคาํถามที8ใชเ้ป็นแบบในการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งที8
กาํหนดไว ้  ทาํใหไ้ดรั้บคาํตอบในการสมัภาษณ์ดงันี3   

4.1 การเปิดรับหรือเลอืกสนใจสื�อมคีวามสําคญัอย่างไรกบัการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ฝ่ายการตลาดบริษทั มองวา่ ความน่าสนใจในสื8อนั3นๆ ความน่าเชื8อถือของสื8อมีผลต่อการเปิดรับและ
สนใจของลูกคา้ในส่วนของผูเ้ชี8ยวชาญทางดา้นวชิาการและทางดา้นการตลาดมองวา่ ผูบ้ริโภคมีการเลือกสนใจสื8อ
โดยเริ8มจากการหาข่าวสารเพื8อมาสนับสนุนความคิดของตนเองก่อน หากการสื8อสารทางตลาดแบบบูรณาการ
สามารถทาํใหลู้กคา้สนใจไดก็้จะทาํใหลู้กคา้เปิดรับสื8อที8บริษทัส่งออกไปไดม้ากขึ3นกวา่เดิม สาํหรับลูกคา้บริษทัได้
ใหค้วามเห็นวา่ การเลือกเปิดรับสื8อเกิดจากความชอบหรือความสนใจในสิ8งนั3นๆก่อน หรือการสื8อสารใดที8มีให้พบ
เห็นไดม้ากในชีวติประจาํวนัหรือสะดวกในการรับสารมากกวา่ก็จะเลือกเปิดรับสื8อนั3น 
  โดยสรุปแลว้พบว่าการเปิดรับหรือเลือกสนใจสื8อนั3นมีความสําคญักบัการสื8อสารการตลาดแบบบูรณา
การในดา้นที8ผูส่้งสารควรทาํใหสื้8อมีความน่าสนใจตั3งแต่แรกที8ส่งออกไป สื8อเป็นกลางไม่อคติไปดา้นใดดา้นหนึ8ง 
และทาํใหสื้8อนั3นๆสะดวกต่อลูกคา้ในการรับ 

4.2 การเลอืกรับรู้หรือตคีวามมผีลอย่างไรต่อการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
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สาํหรับการเลือกรับรู้หรือตีความนั3นผูใ้หส้มัภาษณ์ทั3ง 3 กลุ่ม มีแนวความเห็นไปแนวทางเดียวกนัวา่ การ
เลือกรับรู้หรือตีความมีผลต่อการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยลูกคา้จะเลือกรับรู้หรือตีความโดยอาศัย
ความรู้ ประสบการณ์ และหรือทศันคติ บริษทัตอ้งมีการศึกษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายก่อนเพื8อการเลือกเครื8องมือ
สื8อสารที8ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ควรส่งสารที8ไม่ซบัซอ้น มีความชดัเจน เป็นขอ้ความหลกั เครื8องมือสื8อสาร
สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายที8สุด 
  4.3 การเลอืกจดจาํสื�อมคีวามสําคญัต่อการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการมากน้อยเพยีงใด 

 การเลือกจดจาํสื8อมีความสาํคญัต่อการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการอยา่งมาก บริษทัตอ้งการ
ใหลู้กคา้จดจาํผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ของบริษทัไดเ้พื8อเป็นการไดเ้ปรียบจากคู่แข่ง จึงจาํเป็นที8จะตอ้งมีการเลือก
เครื8องมือการสื8อสารที8มีการตอกย ํ3า เชื8อมโยง ต่อเนื8องเพื8อใหลู้กคา้เกิดการจดจาํที8ดีไดทุ้กๆจุดสมัผสั ทนัทีที8พบเห็น
ก็มีการตีความไดถู้กตอ้ง นึกถึง จดจาํผลิตภณัฑห์รือบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยลูกคา้นั3นมกัจะเลือกจดจาํสื8อที8เป็น
ประโยชน์ ตรงกบัประสบการณ์และความอยากรู้ก่อน 

4.4 การตดิต่อสื�อสารในการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการนั@นมหีลายวธีิด้วยกนั ซึ�งวธีิการตดิต่อสื�อสาร

แบบใดที�มกีารนํามาใช้ระหว่างบริษัทกบัลูกค้า 

ตารางที�1 แสดงรูปแบบของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8มีการนาํมาใชใ้นธุรกิจเวชภณัฑส์าํหรับสตัว ์

เครื�องมอืการสื�อสารการตลาด กลุ่มที�1 กลุ่มที�2 กลุ่มที�3 

การโฆษณา O O O 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย O O O 
การส่งเสริมการขาย O O O 
การประชาสมัพนัธ์ O O O 
การตลาดทางตรง    
การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พิเศษ O O O 
เครื8องมือการติดต่อสื8อสารอื8นๆ    

หมายเหตุ สญัลกัษณ์ O แสดงถึงรูปแบบของสื8อการตลาดแบบบูรณาการที8มีการนาํมาใช ้
จากตารางที8 1 แสดงให้เห็นว่าทั3 ง 3 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที8ตรงกนั โดยพบว่าในธุรกิจ

เวชภณัฑส์ตัวน์ั3นมีการเลือกใชเ้ครื8องมือสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8หลากหลาย ไดแ้ก่ การโฆษณา ที8อยูใ่น
รูปแบบของการสื8อสารแบบนาํเสนอ มีการใชสื้8อ และสื8อสารกบัคนจาํนวนมาก การขายโดยใชพ้นกังานขาย ซึ8 ง
เป็นรูปแบบของการเผชิญหนา้ระหวา่งบุคคล การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และมีการตอบสนองระหวา่ง 2 ฝ่าย การ
ส่งเสริมการขาย ที8เป็นอยู่ในรูปแบบของการกระตุน้ลูกคา้ผูบ้ริโภค การกระตุน้ลูกคา้คนกลาง และการกระตุน้
พนกังานขาย การประชาสมัพนัธ์ อยูใ่นรูปแบบของการใหข้่าวสาร สร้างความเชื8อถือไดสู้ง ใหข้อ้เท็จจริง และเป็น
การแสดงขอ้มูล และการตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พิเศษซึ8งก็คือ การจดัสมัมนาวชิาการ  สาํหรับการตลาดทางตรง
นั3นเป็นรูปแบบของการสื8อสารเพื8อให้เกิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ การใชโ้ทรศพัท์ SMS อีเมลลส่์วน
บุคคล จดหมายทางตรง และสื8ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท social network และเครื8องมือการติดต่อสื8อสารอื8นๆ เช่น 
การแสดงสินคา้ การใชป้้ายต่างๆ ไม่ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นเครื8องมือในการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจ
เวชภณัฑส์ตัว ์
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4.5 โดยปกตแิล้วการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการควรเริ�มต้นจากสิ�งที�ลูกค้าเห็นคุณค่าหรือไม่ 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั3 ง 3 กลุ่มให้ความเห็นว่า การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการควรเริ8มตน้

วางแผนจากการวเิคราะห์ตอ้งวางแผนจากขา้งนอกมาสู่ขา้งในหรือที8เรียกวา่ “outside in” การสาํรวจความคิดเห็น
ของลูกคา้ก่อน หาสิ8งที8ลูกคา้เห็นคุณค่า มองวา่มีประโยชน์ ทาํใหเ้กิดความสนใจ แลว้จึงทาํการกาํหนดเครื8องมือใน
การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8จะนาํมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสิ8งที8ลูกคา้ตอ้งการ เห็นวา่มีประโยชน์และคุณค่า 

4.6 การกําหนดวัตถุประสงค์สําหรับการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ แล้วเลือกใช้เครื�องมือการ
ตดิต่อสื�อสารเพื�อให้เหมาะแก่ลูกค้ามคีวามสําคญัเพยีงใด 
  จากความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ทั3ง 3 พบวา่ การเลือกใชเ้ครื8องมือสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการให้
ตรงกบัวตัถุประสงค์นั3นมีความสําคญัอย่างยิ8ง บริษทัควรทาํการศึกษาถึงขอ้ดีขอ้เสียของเครื8องมือสื8อสารแต่ละ
ประเภทก่อนที8จะมีการนาํมาใช ้เพื8อใหเ้กิดคุม้ค่าต่องบประมาณที8เสียไป เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย สามารถทาํให้
เกิดการรับรู้และจดจาํไดดี้ 

4.7 การตดิต่อสื�อสารแบบสองทางมผีลอย่างไรต่อการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
   ผูเ้ชี8ยวชาญทางดา้นวิชาการและทางดา้นการตลาดมองวา่การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการควรเป็น
การติดต่อสื8อสารแบบสองทางเพื8อที8บริษทัจะไดรั้บฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของลูกคา้ ซึ8 งสามารถนาํ
ขอ้คิดเห็นหรือความตอ้งการต่างๆของลูกคา้มาพฒันา ปรับใชแ้ละทาํให้เกิดประโยชน์ต่อทั3งสองฝ่ายคือลูกคา้และ
บริษทัไดต้่อไปในอนาคต ซึ8 งในส่วนของลูกคา้บริษทัก็ไดใ้ห้ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนักบัผูเ้ชี8ยวชาญ
ทางดา้นวิชาการและทางดา้นการตลาด และเพิ8มเติมวา่หากการติดต่อสื8อสารแบบสองทางสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วก็จะยิ8งเป็นผลดีต่อบริษทัมากขึ3น เพราะจะมีผลต่อพฤติกรรมของลูกคา้
ตามที8บริษทัไดก้าํหนดไว ้แต่ส่วนของฝ่ายการตลาดบริษทัใหค้วามเห็นวา่บริษทัมกัจะมีการติดต่อสื8อสารแบบทาง
เดียวกบัลูกคา้ เนื8องจากส่วนใหญ่เป็นการส่งขอ้มูลถึงลูกคา้ ยงัขาดช่องทางในการรับขอ้มูลจากลูกคา้โดยตรง 

4.8 เครื�องมือการติดต่อสื�อสารใดในการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการที�มีประสิทธิภาพที�สุด เพราะ
อะไร 

จากการเรียงลาํดบัประสิทธิภาพของเครื8องมือสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์โดย
เรียงจาก 1 เท่ากบันอ้ยที8สุดถึง 5 เท่ากบัมากที8สุด พบวา่ในแต่ละกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความสาํคญัที8เหมือนและ
แตกต่างกนัตามตารางที82 ดงันี3  
ตารางที�2 แสดงเครื8องมือการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8มีประสิทธิภาพในธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์ 

เครื�องมอืการสื�อสารการตลาด กลุ่มที�1 กลุ่มที�2 กลุ่มที�3 

การโฆษณา 2 1 2 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 5 5 4 
การส่งเสริมการขาย 4 4 3 
การประชาสมัพนัธ์ 1 2 1 
การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พิเศษ (สมัมนา) 3 3 5 

จากตารางที82 แสดงให้เห็นวา่การขายโดยใชพ้นกังานขายถือวา่เป็นเครื8องมือที8มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจเวชภณัฑ์สัตว ์เนื8องจากผลิตภณัฑ์เป็นลกัษณะที8ตอ้งมีการให้
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ความรู้เกี8ยวกับผลิตภณัฑ์  เป็นการติดต่อสื8อสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยตรง รองลงมาคือการสัมมนา
วิชาการ เพราะสามารถเพิ8มความเชื8อมั8นในตวัผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้ไดม้ากยิ8งขึ3น สาํหรับการส่งเสริมการขายถือ
เป็นเครื8องมือที8มีประสิทธิภาพระดบักลาง เป็นเครื8องมือระยะสั3นที8กระตุน้ใหเ้กิดการซื3อขายผลิตภณัฑ ์การโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์เป็นเครื8องมือการสื8อสารที8มีประสิทธิภาพน้อยที8สุด ใชส้ําหรับทาํให้ลูกคา้เกิดการรับทราบ
เท่านั3น 

4.9 การให้ความใส่ใจในรายละเอียดของการติดต่อสื�อสารที�จะส่งไปถึงลูกค้านับว่ามีความสําคัญ โดย
รายละเอยีดในการสื�อสารควรประกอบไปด้วยสิ�งใด 
 รายละเอียดในการสื8อสารควรประกอบไปดว้ยเนื3อหาที8ตรงกบัสิ8งที8ลูกคา้สนใจ บอกจุดโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดช้ดัเจน มีความน่าเชื8อถือ เนน้ถึงเป็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ที8ลูกคา้จะไดรั้บ โดยการ
เลือกใชเ้ครื8องมือที8สามารถตอบวตัถุประสงค์ไดจ้ริง หน้าตาของสื8อมีความน่าสนใจ แปลกและแตกต่างเพื8อให้
ลูกคา้เกิดการจดจาํไดดี้ 

4.10 การวดัความสําเร็จของการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการมคีวามจาํเป็นหรือไม่ อย่างไร 
กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั3 งหมดได้ให้ความเห็นที8ตรงกันในเรื8 องของการวดัความสําเร็จของการสื8อสาร

การตลาดแบบบูรณาการวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิ8ง โดยขอ้มูลที8ไดจ้ากการวดัผลในแต่ละครั3 งนั3นจะเป็นส่วนช่วยให้
การสื8อสารการตลาดของบริษทัมีประสิทธิภาพมากขึ3น ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ มีการเลือกจดจาํ จนในที8สุด
สามารถเกิดพฤติกรรมตอบสนองไดต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทั ซึ8 งทางฝ่ายการตลาดเสริมวา่ทางบริษทัมีการวดั
ความสาํเร็จของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยดูจากการตอบรับของลูกคา้ผ่านทางผูแ้ทนฝ่ายขาย และ
ยอดขายที8เกิดขึ3น 

4.11 แนวโน้มของการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการในอนาคตจะเป็นเช่นไร  
แน้วโน้มสําหรับเครื8 องมือการสื8อสารการตลาดของธุรกิจเวชภณัฑ์สัตว์ที8ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่างทั3ง 3 กลุ่มนั3นให้ความคิดเห็นที8ตรงกนัวา่ สื8อสังคมออนไลน์เป็นสื8อที8มีแนวโนม้จะนาํมาใชใ้นอนาคต 
เนื8องจากวถีิชีวติที8เปลี8ยนไป ความทนัสมยัที8กา้วเขา้มา ประกอบกบัคนยคุใหม่ที8นิยมหาขอ้มูลต่างๆทางออนไลน์
ไดก้า้วเขา้มาแทนที8คนรุ่นเก่า ทาํใหสื้8อสงัคมออนไลน์เป็นสื8อที8มาแรงในการที8บริษทัจะเลือกใชเ้พื8อทาํการสื8อสาร
ระหวา่งลูกคา้และบริษทั แต่เนื8องดว้ยขอ้จาํกดัของธุรกิจนั3นอาจทาํให้การนาํเสนอขอ้มูลในเชิงลึกนั3นไม่สามารถ
ทาํไดเ้หมือนธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคทั8วไป  

 
5. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลที8ไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคลที8มีส่วนเกี8ยวขอ้งกบัการสื8อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ซึ8งประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายการตลาดบริษทั โซเอทิส (ประเทศไทย) จาํกดั 2) ผูเ้ชี8ยวชาญ
ทางดา้นวชิาการและทางดา้นการตลาด และ 3) ลูกคา้ที8ซื3อเวชภณัฑส์าํหรับสตัวข์องบริษทั โซเอทิส (ประเทศไทย) 
จาํกดั ทาํใหส้ามารถสรุปขอ้มูลไดด้งันี3  

1. จากแนวคิดเรื8องการเลือกสรรและการเปิดรับสื8อมีผลต่อการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย
พบว่า กระบวนการดงักล่าวที8ประกอบดว้ย การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ การเลือกรับรู้หรือตีความ และการ
เลือกจดจาํ (พีระ จิรโสภณ 2529: 636-640) นั3น จะเกิดจากการที8ลูกคา้เลือกเปิดรับสื8อในเรื8องที8ตนชอบและมีความ
สนใจก่อน จากนั3นจึงนาํไปสู่การเลือกรับรู้โดยลูกคา้จะมีการตีความหมายโดยอาศยัประสบการณ์ ความเขา้ใจ 
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ความรู้ และความน่าเชื8อถือของสื8อ และถา้เรื8องราวในสื8อนั3นๆสามารถสร้างความประทบัใจ ตรงกบัประสบการณ์
ที8เคยไดรั้บและตรงกบัความอยากรู้ ก็จะเลือกที8จะจดจาํในสื8อนั3นๆเสมอ 
  ดงันั3นแลว้หากเครื8องมือการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถทาํใหเ้ป็นที8สนใจไดก้็จะทาํใหลู้กคา้
เปิดรับสื8อที8บริษทัส่งออกไปมากขึ3นกวา่เดิม  นอกจากนี3 เครื8องมือการสื8อสารแต่ละประเภทตอ้งทาํให้ลูกคา้สะดวก
ในการรับ เป็นประโยชน์ ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั มีความน่าเชื8อถือสูง เพื8อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและ
เลือกที8จะจดจาํต่อไป 

2. จากแนวคิดเรื8 องการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว ์พบว่า ในธุรกิจนี3
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Shimp (2010 อา้งอิงในดารา; และธนวฒัน์ ทีปะปาล 2553: 18) ซึ8 งไดใ้ห้นิยามของ 
IMC วา่หมายถึง กระบวนการการสื8อสารซึ8 งประกอบดว้ยการวางแผน การสร้างสรรค ์การบูรณาการและการนาํ
ปฏิบติัตามแผน อนัเกิดจากรูปแบบการสื8อสารแบบต่างๆ (การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การออกข่าวเผยแพร่ 
การจดักิจกรรมพิเศษ ฯลฯ) เพื8อส่งมอบไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายและลูกคา้ที8มุ่งหวงัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บรนด์ใด
แบรนดห์นึ8ง  และยงัมีบางส่วนที8ตรงกบัแนวความคิด 5 ประการในการวางแผน IMC (เสรี วงษม์ณฑา. 2540: 28-
29) ดงันี3  

การสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการควรเริ8มตน้วางแผนจากการวิเคราะห์ตอ้งวางแผนจากขา้งนอกมาสู่
ขา้งในหรือที8เรียกว่า “outside in” ทาํการสํารวจความคิดเห็นของลูกคา้ก่อน หาสิ8งที8ลูกคา้เห็นคุณค่า มองว่ามี
ประโยชน์ ทาํใหเ้กิดความสนใจ จากนั3นจึงทาํการการเลือกใชเ้ครื8องมือสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกบั
วตัถุประสงค์ ทาํการศึกษาถึงขอ้ดีขอ้เสียของเครื8องมือสื8อสารแต่ละประเภทก่อนที8จะมีการนาํมาใช ้เพื8อให้เกิด
คุม้ค่าต่องบประมาณที8เสียไป ซึ8งเครื8องมือสื8อสารนั3นตอ้งสามารถตอบวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง หนา้ตาของสื8อมีความ
น่าสนใจ แปลกและแตกต่าง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถทําให้เกิดการรับรู้และจดจาํได้ดี สําหรับ
รายละเอียดในการสื8อสารควรประกอบไปดว้ยเนื3อหาที8ตรงกบัสิ8งที8ลูกคา้สนใจ บอกจุดโดดเด่นของผลิตภณัฑใ์ห้
ไดช้ดัเจน มีความน่าเชื8อถือ เนน้ถึงเป็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ประโยชน์ที8ลูกคา้จะไดรั้บ ในปัจจุบนัการสื8อสาร
จากบริษทัไปยงัลูกคา้เน้นเป็นการสื8อสารแบบสองทางมากกวา่ โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการตอบสนองระหวา่ง
ลูกคา้และบริษทั การสื8อสารจีงไม่ควรเป็นเพียงแค่การแจง้ให้ทราบเพียงเท่านั3น แต่ตอ้งการให้ลูกคา้เกิดการตอบ
รับกลบัมา เพื8อที8บริษทัจะไดน้าํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป และลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลที8มากกวา่เดิม หลงัจากที8ไดมี้
การนาํเครื8องมือสื8อสารไปใชแ้ลว้บริษทัควรมีการประเมินผลเครื8องมือที8ใชใ้นการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
โดยการประเมินผลขึ3นอยูก่บัเครื8องมือที8นาํมาใชว้า่เป็นแบบใด การประเมินผลสามารถกระทาํไดท้ั3งทางตรงและ
ทางออ้ม ไดแ้ก่ การวดัจากยอดขายและการทาํสาํรวจจากลูกคา้ ตามลาํดบั  

นอกจากนี3 ยงัพบว่ารูปแบบของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจเวชภณัฑ์สัตวมี์การใชก้าร
ติดต่อสื8อสารหลายรูปแบบ ซึ8งประกอบไปดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ และการตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พิเศษ คือ การจดัสัมมนาวิชาการ เมื8อนํามาจัดกลุ่มในดา้น
ประสิทธิภาพในการสื8อสารระหวา่งบริษทักบัลูกคา้สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ตามตารางที8 3 
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ตารางที�3 แสดงการจัดกลุ่มรูปแบบของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8มีประสิทธิภาพจากสูงและ
ประสิทธิภาพรองลงมา 

เครื�องมอืการสื�อสารการตลาด กลุ่มที�1 กลุ่มที�2 กลุ่มที�3 

ประสิทธิภาพสูง 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย 5 5 4 
การส่งเสริมการขาย 4 4 3 
การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พิเศษ (สมัมนา) 3 3 5 

ประสิทธิภาพ

รองลงมา 

การโฆษณา 2 1 2 
การประชาสมัพนัธ์ 1 2 1 

*หมายเหตุ ประสิทธิภาพในการสื8อสารสูงมีคะแนนรวมของทั3ง 3 กลุ่ม มากกวา่ 8 คะแนนขึ3นไป 
จากตารางที8 5.1 รูปแบบการสื�อสารการตลาดที�มปีระสิทธิภาพในระดบัสูง ไดแ้ก่ การขายโดยใชพ้นกังาน

ขายการส่งเสริมการขาย และการสัมมนาวิชาการ แต่จากแนวคิดของการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการที8เริ8มตน้
จากสิ8งที8ลูกคา้เห็นคุณค่าก่อนนั3น จะพบว่าลูกคา้มีการให้ความสําคญักับการสัมมนาวิชาการ   เป็นอนัดับแรก 
เนื8องจากลูกคา้ตอ้งการการยืนยนัสนบัสนุน (endorsement) จากผูน้าํทางความคิดหรือผูท้รงคุณวฒิุ แต่ในมุมมอง
ของฝ่ายการตลาดบริษทัและผูเ้ชี8ยวชาญทางดา้นวิชาการและทางดา้นการตลาดมีความคิดเห็นที8ตรงกนัวา่ การขาย
โดยพนักงานขายนั3นเป็นสิ8งสําคญัในการติดต่อสื8อสาร   ทางการตลาดที8มีประสิทธิภาพ เป็นสิ8งจาํเป็นที8ช่วย
ผลกัดนัใหลู้กคา้ใชสิ้นคา้ใหม่ เพิ8มยอดขาย และให้ลูกคา้ไดรู้้ถึงตราสินคา้ของบริษทั สาํหรับการส่งเสริมการขาย 
เป็น กิจกรรมหรือสินคา้ที8ใช้เป็นแรงจูงใจหรือตวักระตุน้ให้เกิดการซื3อขายมากขึ3นในช่วงระยะเวลาจํากัด 
โดยทั8วไปมกัตอ้งใชร่้วมกบั ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย (promotion mix) อื8นๆ ไดแ้ก่ สื8อโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ และ/หรือ พนกังานขายจึงจะไดผ้ลเต็มที8 (สุปัญญา ไชยชาญ: 2543) ถือไดว้า่เป็นเครื8องมือที8มี
ประสิทธิภาพสูงในธุรกิจเวชภณัฑส์ตัว ์

รูปแบบการสื� อสารการตลาดที�มีประสิทธิภาพในระดับรองลงมา  ได้แก่ การโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ ซึ8ง Cutlip, Center และ Broom ( อา้งในรัตนวดี   ศิริทองถาวร, 2546: 33) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้า่ 
การประชาสมัพนัธ์คือ การติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร นโยบายของหน่วยงานไปยงัประชาชนทั3งหลายที8มีส่วนสัมพนัธ์ 
ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางตรวจสอบความคิดเห็น ความรู้และความตอ้งการของประชาชนให้หน่วยงานหรือ
องคก์ารทราบ เพื8อสร้างความสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริงให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ซึ8 งในรูปแบบการสื8อสารนี3 เป็น
เพียงแค่การแจ้งให้ลูกคา้รับทราบ จึงทาํให้ฝ่ายการตลาดของบริษทั  ผูเ้ชี8ยวชาญทางดา้นวิชาการและทางดา้น
การตลาด และลูกคา้มีความคิดเห็นที8ตรงกันว่ารูปแบบการสื8อสารทั3 งสองประเภทนี3 มีประสิทธิภาพในระดับ
รองลงมา เป็นเพียงแค่การทาํใหเ้กิดการรับรู้ ไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการซื3อขายได ้ไม่มีผลต่อลูกคา้มากนกั 
 นอกจากนี3ทั3ง 3 กลุ่มตวัอยา่งที8ไดแ้สดงความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกยงัมีความคิดเห็น ที8ตรงกนั
ในส่วนของแนวโน้มของการสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการในอนาคตวา่จะมีการนาํสื8อสังคมออนไลน์เขา้มาใช้
เพื8อเป็นสื8อการตลาดสําหรับธุรกิจเวชภณัฑส์ัตวม์ากขึ3น เนื8องจากวิถีชีวิตที8เปลี8ยนไป ความทนัสมยัที8กา้วเขา้มา 
ประกอบกบัคนยคุใหม่ที8นิยมหาขอ้มูลต่างๆ ทางออนไลน์ไดก้า้วเขา้มาแทนที8คนรุ่นเก่า ทาํให้สื8อสังคมออนไลน์
เป็นสื8อที8มาแรงในการที8บริษทัจะเลือกใชเ้พื8อทาํการสื8อสารระหวา่งลูกคา้และบริษทั 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั@งต่อไป  
1. ในการศึกษาวจิยัครั3 งต่อไปควรใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบ

ของการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) มาช่วยเสริม จะช่วยให้ไดข้อ้มูลมา
ใชว้างแผนการเลือกใชรู้ปแบบการสื8อสารการตลาดแบบบูรณาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ8งขึ3น 

2. มีการศึกษาวจิยัเพิ8มเติมในส่วนของสื8อสงัคมออนไลน์ที8เป็นเครื8องมือการสื8อสารการตลาดที8สาํคญัของ
ธุรกิจอื8นวา่จะมีความเหมาะสมกบัธุรกิจเวชภณัฑส์ตัวห์รือไม่ และทาํอยา่งไรจึงจะสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง เพื8อเป็น
ประโยชน์ต่อลูกคา้และบริษทัที8อยูใ่นกลุ่มธุรกิจเวชภณัฑส์ตัวต่์อไป 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการเปลี�ยนแปลงของหลกัทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
ก่อนและหลังการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคลื�นความถี� 2.1 กกิะเฮิร์ต  

โดยใช้ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 
THE COMPARISONS OF CHANGING SECURITIES IN THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR BEFORE AND AFTER GETTING  
THE 3G LICENCE ON THE 2.1 GHz FREQUENCY BY USING  

CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
 

ศศิธร กาญจนาประเสริฐ 1   ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ� เกียรติ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัฉบบันี" มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของอตัราผลตอบแทน ความ
เสี'ยงของอตัราผลตอบแทน และจาํนวนหลกัทรัพยที์'ควรลงทุนซื"อของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื'อสาร จํานวน 12 หลักทรัพย์ ก่อนและหลังการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี'  2.1 กิกะเฮิร์ต 
ทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั"งแต่วนัที' 20 กนัยายน 2553 ถึงวนัที' 6 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น 545 วนั
ทาํการ และตั"งแต่วนัที' 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที' 30 มิถุนายน 2556 รวมเป็น 136 วนัทาํการ โดยใชต้วัแบบจาํลอง
การกาํหนดราคาหลกัทรัพยเ์ป็นแนวคิดในการพิจารณา ผลการศึกษาพบวา่หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'น
ความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารที'อตัราผลตอบแทนสูงกวา่
อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวนเพิ'มขึ"นเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  และจาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื'อสารที'ควรลงทุนซื"อ มีจาํนวนเพิ'มขึ"นเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  
 

คาํสําคญั : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร, ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้  

 
Abstract 

 

 The purpose of this study is to comparative the changing in rate of return, risk of rate of return and 
number of securities should be invested in the information and communication technology sector 12 securities 
before and after getting the 3g licence on the 2.1 GHz frequency. The research was collected the secondary data 
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from September 20, 2010 till December 6, 2012 a total period of 545 official working days. And from 
December 7, 2012 till June 30, 2013 a total period of 136 official working days based on Capital Asset Pricing 
Model. The result founded that, after getting the 3g licence on the 2.1 GHz frequency. The numbers of securities 
in the information and communication technology sector the rate of return higher than the market rate of return 
increased to 10 securities. Include TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, 
SVOA, and SIM. And the numbers of securities should be invested increased to 10 securities. Include TRUE, 
ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, and SIM. 
 
KEYWORDS : STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY SECTOR, BETA COEFFICIENT 
 
1. บทนํา 
 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนบัเป็นอีกทางเลือกหนึ'งของการลงทุนที'น่าสนใจ ซึ' งผูมี้
เงินออมมีโอกาสที'จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที'สูงกวา่สถาบนัการเงินและหลากหลายรูปแบบ
กวา่ทั"งประเภทของสินทรัพยท์างการเงินและผลตอบแทน ซึ'งออกโดยบริษทัจดทะเบียนที'ประกอบธุรกิจในหลาย
ประเภทอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการของนกัลงทุน แต่เนื'องจากราคาของหลกัทรัพยมี์การ
เคลื'อนไหวเปลี'ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั"นการลงทุนในหลกัทรัพยน์กัลงทุนจึงตอ้งวเิคราะห์แต่ละหลกัทรัพยถึ์ง
อตัราผลตอบแทน โดยขึ"นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี" ย อตัรา
แลกเปลี'ยน และอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ ซึ'งปัจจยัเหล่านี" เป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสี'ยงที'เรียกวา่ ความเสี'ยงที'เป็นระบบ 
ดงันั"นการที'จะควบคุมความเสี'ยงหรือลดความเสี'ยงจากการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งมีการวิเคราะห์ความเสี'ยง 
เพื'อใหน้กัลงทุนสามารถที'จะกาํหนดกลยทุธ์การลงทุนได ้ตามระดบัความตอ้งการหรือระดบัความเสี'ยงที'ยอมรับ
ไดข้องนกัลงทุน การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งควรมีเกณฑใ์นการพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความเสี'ยงและ
อตัราผลตอบแทนในการลงทุนก่อนการลงทุน เพื'อประเมินค่าก่อนการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม การศึกษาครั" งนี" ได้
นาํหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารมาเป็นกรณีศึกษา เนื'องจากการที'ไดรั้บใบอนุญาต 3จี บน
คลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต ถือเป็นปัจจยัสําคญัที'ส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื'อสาร โดยเลือกหลกัทรัพยจ์ากขนาดของสินทรัพยร์วมของบริษทัในช่วงไตรมาสที' 1 ปี 2556 สูงสุดจาํนวน 12 
หลกัทรัพย ์มาทาํการเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของหลกัทรัพย ์ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'น
ความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต โดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model : CAPM) และ
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยั ดงันี"  
 1.1 เพื'อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสารกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 
2.1 กิกะเฮิร์ต 
 1.2 เพื'อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารกบัความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บ
ใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 
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……….    (3) 

……….    (4) 

……….    (5) 

 1.3 เพื'อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของจาํนวนหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื'อสารที'ควรลงทุนซื"อ ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 
 
2. ขัQนตอนการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที'ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ 1.)ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื'อสารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเลือกหลกัทรัพยที์'มีขนาดของสินทรัพยร์วมของบริษทั
ในช่วงไตรมาสที' 1 ปี 2556 สูงสุดจาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM, และ SYNEX 2.)จุดปิดของดชันีSET Index ในแต่ละวนั
ทาํการ 3.)อตัราผลตอบแทนของตัzวเงินคลงัระยะสั"น 3 เดือน 
 2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอ้มูลที'ทาํการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ซึ' งรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่างๆ ดงันี"  1.)รายงานการซื"อ
ขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ตั"งแต่วนัที' 20 กนัยายน 2553 ถึง
วนัที' 6 ธนัวาคม 2555 รวมเป็น 545 วนัทาํการ และตั"งแต่วนัที' 7 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัที' 30 มิถุนายน 2556 รวม
เป็น 136 วนัทาํการ เพื'อรวบรวมขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารในแต่ละ
วนัทาํการ และจุดปิดของดชันีSET Index ในแต่ละวนัทาํการ 2.)ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของตัzวเงินคลงัระยะสั"น 3 
เดือน รวบรวมจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
 2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์โดยใช้สูตรในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้ อตัราผลตอบแทนที'คาดหวงั และอตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการโดยการใชต้วัแบบจาํลอง
การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)  
 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ต่ละวนัทาํการ คาํนวณไดด้งันี"  

R�� =
(P�� − P��	
)

P��	

x100 

 อตัราผลตอบแทนของตลาด โดยใชข้อ้มูลจุดปิดของดชันีSET Index แต่ละวนัทาํการ คาํนวณไดด้งันี"  

R�� =
(P�� − P��	
)

P��	

x100 

 ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ใชค้่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานในการวดัความเสี'ยง คาํนวณ
ไดด้งันี"  

σ� =  �∑ (R�� − R��)��
��
 /n   

 ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของตลาดใชค่้าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานในการวดัความเสี'ยง คาํนวณได้
ดงันี"   

σ� =  �∑ (R�� − R��)��
��
 /n  

 ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยค์าํนวณไดด้งันี"  

β�  =  
cov(R�, R�)

variance(R�)
 

……….    (1) 

……….    (2) 
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……….    (6) 
 อตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการโดยการใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) คาํนวณไดด้งันี"  

R(R�) =  R" + [E(R�) − R"]β�  

  
 การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนที'คาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการที'คาํนวณไดจ้ากสมการตวั
แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์เพื'อใชใ้นการตดัสินใจวา่ควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันี"  
 - หากหลกัทรัพยใ์ดมีอตัราผลตอบแทนที'คาดหวงัสูงกวา่อตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการ นกัลงทุนควรลงทุน
หลกัทรัพยน์ั"น  
 - หากหลกัทรัพยใ์ดมีอตัราผลตอบแทนที'คาดหวงัตํ'ากว่าอตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการ นักลงทุนไม่ควร
ลงทุนหลกัทรัพยน์ั"น 
 สามารถนาํมาเขียนเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งันี"  
 

 
 

รูปที� 1 กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ ราคาปิดแต่ละวนัทาํการของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสาร 

จุดปิดของดชันี  
SET Index              
แต่ละวนัทาํการ 

อตัราผลตอบแทนของ                       
ตัzวเงินคลงัระยะสั"น 3 เดือน 

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร 
และอตัราผลตอบแทนของตลาด 

อตัราผลตอบแทนที'
ปราศจากความเสี'ยง 

ตวัแปรตาม ค่าส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้ 

เงินปันผลของ      
หลกัทรัพย ์ 

อตัราผลตอบแทนที'
คาดหวงัของหลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนที'
ตอ้งการของหลกัทรัพย ์

การเปรียบเทียบ 1. อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร                                
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 

2. ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร 
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 

3. ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร                               
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 

4. จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารที'ควรลงทุน                                
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต 
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3. ผลการวเิคราะห์ 
 ผลจากการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งันี"  
 3.1 การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต แสดงผล
จากวเิคราะห์ดงัตารางที' 1  
 

ตารางที� 1 วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทน 

หลกัทรัพย์ 

ก่อนได้รับใบอนุญาต 3 จ ี หลงัได้รับใบอนุญาต 3จ ี

อตัรา
ผลตอบแทน 

ความเสี�ยงของ                         
อตัราผลตอบแทน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

ความเสี�ยงของ                             
อตัราผลตอบแทน 

Market 0.07 1.14 0.07 1.22 

TRUE 0.05 3.07 0.27 3.82 

ADVANC 0.18 1.75 0.22 2.31 

DTAC 0.17 2.04 0.23 2.41 

INTUCH 0.18 1.78 0.22 1.98 

THCOM 0.27 2.87 0.25 2.96 

SAMART 0.10 1.77 0.54 3.30 

JAS 0.31 3.53 0.33 3.03 

SAMTEL 0.14 2.07 0.17 2.56 

SVOA 0.02 1.87 0.53 5.02 

SIS -0.05 2.11 -0.24 3.58 

SIM 0.01 1.20 0.50 3.32 

SYNEX 0.12 1.97 -0.22 2.43 

 
 
 3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ� เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารกบัตลาด 
ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต แสดงผลจากวเิคราะห์ดงัตารางที' 2 
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ตารางที� 2 วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิ� เบตา้ 

หลกัทรัพย์ 

ค่าสัมประสิทธิUเบต้า 

หลกัทรัพย์ 

ค่าสัมประสิทธิUเบต้า 

ก่อนได้รับ
ใบอนุญาต 3 จี 

หลงัได้รับ
ใบอนุญาต 3จี 

ก่อนได้รับ
ใบอนุญาต 3 จี 

หลงัได้รับ
ใบอนุญาต 3จี 

TRUE 1.03 1.86 JAS 1.57 1.51 

ADVANC 0.74 1.18 SAMTEL 0.74 1.08 

DTAC 0.66 0.94 SVOA 0.77 1.97 

INTUCH 0.78 1.09 SIS 0.62 0.78 

THCOM 1.23 1.41 SIM 0.13 0.87 

SAMART 0.63 1.40 SYNEX 0.72 0.85 
 
 3.3 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที'คาดหวงักับอัตราผลตอบแทนที'ตอ้งการของหลักทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ก่อนและหลงัการ
ไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต แสดงผลจากวเิคราะห์ดงัตารางที' 3 
 

ตารางที� 3 วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนที'คาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนที'ตอ้งการ 

หลกัทรัพย์ 
ก่อนได้รับใบอนุญาต 3 จ ี หลงัได้รับใบอนุญาต 3จ ี

ความเสี�ยง 
ที�เป็นระบบ 

E(Ri) R(Ri) 
การ

ตดัสินใจ 
ความเสี�ยง 

ที�เป็นระบบ 
E(Ri) R(Ri) 

การ
ตดัสินใจ 

TRUE 1.10 2.05 17.48 ไม่ลงทุน 4.56 67.94 25.28 ลงทุน 

ADVANC 0.59 56.62 13.58 ลงทุน 2.08 67.22 17.93 ลงทุน 

DTAC 0.47 62.30 12.40 ลงทุน 1.35 66.11 14.96 ลงทุน 

INTUCH 0.62 61.15 13.82 ลงทุน 1.67 67.06 16.34 ลงทุน 

THCOM 1.58 78.29 20.41 ลงทุน 2.71 65.92 20.10 ลงทุน 

SAMART 0.41 28.94 11.73 ลงทุน 2.43 223.18 19.19 ลงทุน 

JAS 2.63 87.64 25.50 ลงทุน 3.20 97.53 21.59 ลงทุน 

SAMTEL 0.56 40.31 13.29 ลงทุน 1.47 47.75 15.49 ลงทุน 

SVOA 0.61 4.11 13.70 ไม่ลงทุน 5.05 163.35 26.45 ลงทุน 

SIS 0.39 -11.47 11.49 ไม่ลงทุน 0.74 -51.04 11.79 ไม่ลงทุน 

SIM 0.02 0.23 4.69 ไม่ลงทุน 0.98 185.95 13.13 ลงทุน 

SYNEX 0.54 32.29 13.04 ลงทุน 0.91 -37.18 12.78 ไม่ลงทุน 
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4. สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของอตัราผลตอบแทน ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทน ค่า
สัมประสิทธิ� เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารกบัตลาด และการเปลี'ยนแปลงของ
จาํนวนหลกัทรัพยที์'ควรลงทุนซื"อของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร ก่อนและหลงัการ
ไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต สามารถสรุปผลไดด้งันี"  
 4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปได้
วา่หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื'อสารที'อตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด มีจาํนวนเพิ'มขึ"นเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  จากก่อนการ
ไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL และ SYNEX 
 4.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารกับตลาด ก่อนและหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิ
กะเฮิร์ต สรุปได้ว่าหลงัการได้รับใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต จํานวนของหลกัทรัพย์กลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสารที'ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ความเสี'ยงของอตัราผลตอบแทน
ของตลาด มีจาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, 
SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ SYNEX จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต มี
จาํนวน 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, 
SVOA, SIS, SIM และ SYNEX 
 4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ� เบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื'อสารกบัตลาด ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปได้
วา่หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื'อสารที'ค่าสัมประสิทธิ� เบตา้มากกว่า 1 มีจาํนวนเพิ'มขึ"นเป็น 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, 
INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL และ SVOA จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 
2.1 กิกะเฮิร์ต มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, THCOM และ JAS 
 4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี'ยนแปลงของจาํนวนหลกัทรัพยที์'ควรลงทุนซื"อของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื'อสาร ก่อนและหลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต สรุปได้
วา่หลงัการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิกะเฮิร์ต จาํนวนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื'อสารที'ควรลงทุนซื"อ มีจาํนวนเพิ'มขึ"นเป็น 10 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 
THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM จากก่อนการไดรั้บใบอนุญาต 3จี บนคลื'นความถี' 2.1 กิ
กะเฮิร์ต มีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL และ 
SYNEX 
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การช๊อปปิ@ งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทศันคติสินค้าประเภทกายภาพและดิจิตอล 

SHOPPING ON SOCIAL NETWORKING WEBSITES:  

ATTITUDE TOWARDS PHYSICAL GOODS VERSUS DIGITAL GOODS 

 
ศิรินภา  คุณภาพดีเลิศ 1      ดร.ธีระ  เตชะมณีสถิตย์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนี3 นําเสนอเกี8ยวกับทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อการซื3อสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื8อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอลในการช๊อปปิ3 งผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ และเพื8อเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภค ระหวา่งสินคา้ประเภทกายภาพกบัสินคา้ประเภทดิจิตอล
ในการช๊อปปิ3 งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคือ ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล และเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูเ้ล่นเวบ็ไซต์ Facebook.com ที8เป็นสมาชิก
แฟนเพจ (Fanpage) ของมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 400 คน  

จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคที8มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
ที8แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ในดา้นของการยอมรับ
เทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM)  ไม่วา่จะเป็น การรับรู้ประโยชน์ (Perceived  Usefulness ) จาก
การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และความง่าย (Perceived  Ease  of  Use) ในการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภทกายภาพกับประเภท
ดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในดา้นของประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (Specific Experience) นั3น ซึ8งไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ในการช๊อปปิ3 งสินคา้ออนไลน์  และประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกกบัทศันคติในการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภทกายภาพกบัประเภทดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
ดา้นสุดท้าย ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีระหว่างสินคา้ประเภทกายภาพกับสินคา้
ประเภทดิจิตอลในการช๊อปปิ3 งผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั : เครือข่ายสงัคมออนไลน์, การซื3อสินคา้ออนไลน์ 
 
 
 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 
 This paper proposes the study of shopping behavior on social networking websites. Objective of this 
work is to study the attitude of the consumers who shopping on social network websites towards physical and 
digital products. The attitudes of the consumers towards physical and digital products along the shopping on 
social networking websites are compared. Sample of this study is a group of people whom use online social 
network. Sample size of the study is 400; the data was collected by online survey questionnaire from people who 
are the Fanpage member of Rangsit University’s Facebook. 
 One-way ANOVA tests were applied for assessing the differences between independent variable 
(gender, age, education, and occupation) and dependent variable (attitude towards online shopping). The test 
revealed that there is no significant difference in attitude towards online shopping among gender, age, education, 
and occupation groups.  In case of attitudes of customers on the internet usage base on the technology 
acceptance model (TAM), it explained that both perceived usefulness (PU) and perceived ease-of-use (PEOU) 
provide positive relationship with customers’ attitude towards physical and digital products. Considering 
specific experiences of customers such as online shopping experience and experience on the use of social 
networking website, the study showed that these specific experiences have positive relationship with the attitude 
of customers towards physical and digital products. Lastly, customers’ attitude in term of the marketing mix on 
physical and digital products was also considered. The results explained that there is no significant difference in 
attitude towards online shopping among marketing mix.  
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือส่วนหนึ8งของชีวิตของเรา โดยเราจาํเป็นตอ้งใช ้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื8อติดต่อกบัครอบครัวและเพื8อนๆ ร่วมกนัและเพื8อการรับขอ้มูลอื8นๆ อีกมากมาย ซึ8 งเวบ็ไซต ์Facebook 
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที8ใหญ่ที8สุด มีผูใ้ชม้ากกวา่ 18 ลา้นคนในประเทศไทย (ณ วนัที8 22 กุมภาพนัธ์ 2013 
socialbakers.com) นอกจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื8อการติดต่อสื8อสารกนัแลว้ ปัจจุบนัยงัมีการนิยมใช้
เพื8อการซื3อขายสินคา้อีกดว้ย เนื8องจากลกัษณะเฉพาะของ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํให้สินคา้ที8ขายผ่านเวบ็ไซต ์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นั3น อาจแตกต่างไปจากการขายผ่านช่องทางอื8นทั8วไป เพราะนอกจากจะสามารถขาย
สินคา้และบริการที8สามารถจบัตอ้งหรือสมัผสัไดที้8เรียกวา่ สินคา้ประเภทกายภาพ (physical goods) แลว้ยงัสามารถ
ขายสินคา้และบริการที8ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ที8เรียกวา่ สินคา้ประเภทดิจิตอล (digital goods) ไดอี้กดว้ย ดงันั3นจึง
เป็นที8มาในการศึกษาประเด็นเรื8องความแตกต่างในทศันคติของผูบ้ริโภคทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อ
สินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอล เพื8อจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการที8จะสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการ
กาํหนดกลยุทธ์ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการผ่านทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภค ตลอดจนใช้เป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนทาํการค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

    หนา้ 337



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. การสํารวจวรรณกรรม 
 Jiyoung Cha (2009)  ศึกษาเรื8อง shopping on social networking websites: attitudes toward real versus 
virtual items พบวา่ ปัจจยัที8มีผลต่อทศันคติต่อการซื3อสินคา้ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่อนขา้งแตกต่างกนั
ระหวา่งสินคา้ที8สามารถจบัตอ้งไดก้บัสินคา้ virtual item คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภยัในบริการของการซื3อสินคา้ โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ที8ไดรั้บจากเวบ็ไซต ์เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั 
สินคา้ virtual item มีผลกระทบในเชิงบวก ในขณะที8 การรับรู้ความเพลิดเพลินและอาย ุมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ
กบัทศันคติของการซื3อสินคา้ที8สามารถจบัตอ้งไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์social network 
 Koyuncu C. and Lien D. (2003) ไดท้าํการศึกษาเรื8อง e-commerce and consumer's purchasing behavior 
พบว่าในการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื3อสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั3น ปัจจยัที8มีผลกระทบต่อการตดัสินใจซื3อสินคา้ทางช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในทางบวก 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต การศึกษา เพศ อายุ รายไดข้องครัวเรือน สถานที8ที8ใชอิ้นเตอร์เน็ต (ที8พกั
อาศยั) และภาษีค่าบริการ ในขณะที8ปัจจยัทางด้านความเป็นส่วนตวัมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซื3อสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตในทางลบ 
 ชวลิต  สัมปทาณรักษ์ (2548) ไดศึ้กษาเรื8อง ปัจจยัที8มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซื3อสินคา้และบริการ
ของผูบ้ริโภค ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาปัจจยั ซึ8 งประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ต พฤติกรรมการซื3อสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ส่วนประสมทางการตลาด และแรงจูงใจที8มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซื3อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 ณฐัสพนัธ์   เผ่าพนัธ์ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรื8อง ทศันคติของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตที8มีต่อความตั3งใจซื3อสินคา้
ผ่านออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตว่าอินเทอร์เน็ตง่ายต่อการใช้งาน และรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ มีผลเชิงบวกต่อทศันคติต่อการซื3อสินคา้ออนไลน์ และปัจจยั 3 ปัจจยัประกอบดว้ย ทศันคติต่อการซื3อ
สินคา้ออนไลน์ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และความน่าเชื8อถือของเวบ็ไซต ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตั3งใจซื3อ
สินคา้ออนไลน์อย่างมีนัยสาํคญั ดงันั3นธุรกิจที8ดาํเนินรูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จะตอ้งให้ความสนใจในทั3ง 
สามปัจจยันี3 เป็นสาํคญัในการพฒันาธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในการซื3อสินคา้และบริการ 
ตารางที� 1 แสดงปัจจยัที8มีผลต่อทศันคติเกี8ยวกบัการซื3อสินคา้ออนไลน์ที8 นกัวจิยัต่างๆไดท้าํการศึกษา 

ปัจจยัที�มผีลต่อทศันคตขิองผู้บริโภค
เกี�ยวกบัการซื@อสินค้า 

จากร้านค้าออนไลน์ที�ใช้ในการศึกษา 

Jiyoung Cha 
(2009) 

Koyuncu C. 
and Lien D. 

(2003) 

ณัฐสพนัธ์   
เผ่าพนัธ์ 

(2552) 

ชวลติ  
สัมปทาณรักษ์ 

(2548) 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
การศึกษา   �  � 

เพศ  � �  � 

อาย ุ � �  � 

รายไดข้องครัวเรือน   �  � 
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ตารางที� 1 แสดงปัจจยัที8มีผลต่อทศันคติเกี8ยวกบัการซื3อสินคา้ออนไลน์ที8 นกัวจิยัต่างๆไดท้าํการศึกษา (ต่อ) 
ปัจจยัที�มผีลต่อทศันคตขิองผู้บริโภค

เกี�ยวกบัการซื@อสินค้า 

จากร้านค้าออนไลน์ที�ใช้ในการศึกษา 

Jiyoung Cha 

(2009) 

Koyuncu C. 

and Lien D. 

(2003) 

ณัฐสพนัธ์   

เผ่าพนัธ์ 

(2552) 

ชวลติ  

สัมปทาณรักษ์ 

(2548) 
ปัจจยัทั�วไป 
ประโยชน์ที8ไดรั้บ �    
ความสะดวก �  �  
ประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต  � � � 

ความเพลิดเพลิน �    
ส่วนประสมทางการตลาด    � 

 
 จากงานวจิยัที8เกี8ยวขอ้งที8ไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ ดงัตารางที8 1 สามารถทาํให้เห็นไดช้ดัเจนวา่ ปัจจยัที8
ใชใ้นการศึกษาเรื8องทศันคติของผูบ้ริโภคเกี8ยวกบัการซื3อสินคา้และบริการออนไลน์โดยส่วนใหญ่ คือ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลย ีประสบการณ์เฉพาะอยา่ง รวมไปถึงการนาํส่วนประสมทางการตลาดเขา้
มาเป็นส่วนร่วมในการศึกษาดว้ย ดงันั3น ผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาการช๊อปปิ3 งผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาเพื8อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งทศันคติที8มีต่อสินคา้ประเภท
กายภาพและสินคา้ประเภทดิจิตอล เพื8อเป็นขอ้มูลในการวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดที8เหมาะสมในการพฒันา
ธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ8งขึ3นและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุดต่อไป 
 
3. ขั@นตอนการศึกษา 
 งานวจิยันี3 ไดมุ่้งศึกษาที8ความแตกต่างของทศันคติของผูบ้ริโภคที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพกบัดิจิตอล ใน
การช๊อปปิ3 นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์โดยใชช่้องทางการสื8อสารบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพื8อสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงเพื8อให้ไดข้อ้มูลที8ตอ้งการศึกษา โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยในการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านการยอมรับเทคโนโลยีของทัศนคติ 
ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง และทศันคติของผูบ้ริโภคที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพกบัดิจิตอล 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอยา่งที8ใชใ้นการศึกษาในครั3 งนี3  คือ ผูที้8ใชเ้วบ็ไซตเ์ฟซบุคที8ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก หรือ ผูที้8กด like 
หนา้แฟนเพจ (fanpage) ของมหาวิทยาลยัรังสิต http://www.facebook.com/rangsituniversity ซึ8 งขอ้มูล ณ วนัที8 30 
เมษายน 2554 มีสมาชิกทั3งหมด 10,938 คน เนื8องจากเป็นกลุ่มคนผูมี้ความสนใจในมหาวิทยาลยัรังสิต ลว้นแลว้แต่
มากจากหลากหลายอายุ อาชีพ รายได้ ภูมิลําเนา และเพศที8แตกต่างกันออกไป และในหน้าแฟนเพจของ
มหาวทิยาลยัรังสิต มีความเคลื8อนไหวและมีการติดต่อสื8อสารระหวา่งสมาชิกอยูต่ลอดเวลา จึงมีความเหมาะสมใน
การใชเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มประชากร 
จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที8ตอ้งการจากสูตรของ Taro Yamane กาํหนดใหมี้ความคลาดเคลื8อนที8ระดบั 

0.05 โดยประชากรที8ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ที8เขา้ร่วมเป็นสมาชิกหน้าแฟนเพจของมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน 
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10,938 คน ทาํให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 386 คน และทาํการสาํรองเพื8อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ไว ้14 ตวัอยา่ง 

หรือประมาณ 5% จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี@ได้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – 

Probability Sampling) และใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการ

เลือกตวัอยา่งโดยผูว้จิยัพยายามเก็บตวัอยา่งเท่าที8จะทาํไดต้ามที8มีอยูห่รือที8ไดรั้บความร่วมมือ ตวัอยา่งที8ไดจึ้งเป็น

กรณีที8เผอิญหรือยนิดีใหค้วามร่วมมือหรืออยูใ่นสถานที8หรือตกอยูใ่นสภาวะดงักล่าวตามจาํนวนที8ตอ้งการ 

 3.2 เครื8องมือในการวจิยั 
 เครื8องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยันี3  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัที8เกี8ยวขอ้งมา
สร้างเครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยั โดยเครื8องมือที8ใชใ้นการวิจยัครั3 งนี3  คือ แบบสอบถามที8ผูว้ิจยัสร้างขึ3นโดยมีเนื3อหา
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาวจิยั โดยแบ่งเนื3อหาของแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัต่อไปนี3  
 ส่วนที8 1 ขอ้มูลเกี8ยวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี8ยต่อเดือน อาชีพ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ซึ8 งเป็น
คาํถามที8ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที8 2 ขอ้มูลเกี8ยวกบัประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (specific experience) ซึ8 งประกอบดว้ย ประสบการณ์ใน
การช๊อปปิ3 งสินคา้ออนไลน์ และประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (check list) ซึ8งเป็นคาํถามที8ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 10 ขอ้ 
 ส่วนที8 3 ขอ้มูลเกี8ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM) ซึ8 งประกอบไปดว้ย 
การรับรู้ประโยชน์จากการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และความง่ายในการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ซึ8 งเป็นคาํถามที8ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ
เพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 1 ขอ้ และลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating Scale) ซึ8 งเป็นคาํถามที8ให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 11 ขอ้ โดยจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั3น 
(interval scale) ซึ8งมีลกัษณะ 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปนี3  

5 หมายถึง ระดบัทศันคติที8มีผลต่อการช๊อปปิ3 ง มากที8สุด 
4 หมายถึง ระดบัทศันคติที8มีผลต่อการช๊อปปิ3 ง มาก 
3 หมายถึง ระดบัทศันคติที8มีผลต่อการช๊อปปิ3 ง ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัทศันคติที8มีผลต่อการช๊อปปิ3 ง นอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัทศันคติที8มีผลต่อการช๊อปปิ3 ง นอ้ยที8สุด 

 การแปลผลการวจิยัในแต่ละระดบัชั3นใชสู้ตรการคาํนวณช่วงกวา้งของชั3น (มลัลิกา บุนนาค : 2542, 29)  
 ส่วนที8 4 ขอ้มูลเกี8ยวกบัทศันคติต่อสินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอลในการช๊อปปิ3 งผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ประกอบดว้ยคาํถาม 2 ตอน โดยตอนที8 1 เป็นชุดคาํถามเกี8ยวกบัทศันคติต่อสินคา้ประเภทกายภาพ และ
ตอนที8 2 เป็นชุดคาํถามคาํถามเกี8ยวกบัทศันคติต่อสินคา้ประเภทดิจิตอล ซึ8 งคาํถามทั3ง 2 ตอนนั3น เป็นคาํถาม
เดียวกนัแตกต่างเพียงประเภทสินคา้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ เลือกตอบ (check list) ซึ8 งเป็นคาํถามที8ให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ จาํนวน 2 ขอ้ คาํถามมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ซึ8 งเป็นคาํถามที8ให้ผูต้อบ
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แบบสอบถามเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว จาํนวนตอนละ 16 ขอ้ โดยจดัอยูร่ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค
ชั3น (interval scale) ซึ8งมีลกัษณะ 5 ระดบั เช่นเดียวกนัคาํถามในส่วนที8 3  
 
4. ผลการวจิยั 
 จากการวจิยัสามารถแสดงเป็นรายละเอียดตามสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัต่อไปนี3  
 ส่วนที8 1 คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะดงัต่อไปนี3  เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.25 และ 26.75 ตามลาํดบั 
โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.25 โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปริญญา
โท และตํ8ากวา่ปริญญาตรีตามลาํดบั และมีอาชีพเป็นนกัศึกษามากที8สุด รองลงมาคือ พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ  
 ส่วนที8 2 ขอ้มูลเกี8ยวกบัประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (specific experience) ซึ8 งประกอบดว้ย ประสบการณ์ใน
การช๊อปปิ3 งสินคา้ออนไลน์ และประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบวา่ ร้อยละ 73 ใชง้านอินเทอร์เน็ต
ทุกวนั ระยะเวลาโดยเฉลี8ยในการเขา้ใชต้่อวนัในแต่ละครั3 งมากกวา่ 3 ชั8วโมง ส่วนใหญ่แลว้เขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตจาก
ที8บา้น รองลงมาคือ โทรศพัทมื์อถือ/Tablet และกลุ่มตวัอยา่งเคยซื3อสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อย
ละ 92.25  ความถี8ในการซื3อนอ้ยกวา่ 1 ครั3 งต่อเดือน วธีิการชาํระเงินโดยส่วนใหญ่โอนผ่านบญัชี เวบ็ไซตเ์ครือข่าย
สงัคมออนไลน์ที8เขา้ใชง้านมากที8สุดคือ facebook.com นิยมใชง้านในช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น.  
 ส่วนที8 3 ขอ้มูลเกี8ยวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี(technology acceptance model: TAM) 
 จากการสาํรวจพบวา่การยอมรับเทคโนโลยีในดา้นของการรับรู้ประโยชน์ ( Perceived  Usefulness ) จาก
การชอ้ปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จากค่าเฉลี8ย 3.81 และค่าเบี8ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
เมื8อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ทศันคติการยอมรับเทคโนโลยี ในดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการช็อปปิ3 งบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการซื3อสินคา้ มีการยอมรับเทคโนโลยใีนระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.83 ทาํให้
การซื3อของท่านง่ายขึ3น มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 4.07 ช่วยประหยดัเวลาในการทาํงานเพิ8ม
มากขึ3น มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.83 ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย มีการยอมรับเทคโนโลยีใน
ระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.53 ทาํให้เพิ8มความสะดวกสบายในการซื3อมากยิ8งขึ3น มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก 
ค่าเฉลี8ย 3.93bมีการอพัเดตขอ้มูลและสามารถขอขอ้มูลเพิ8มเติมเกี8ยวกบัสินคา้และบริการไดท้นัที มีการยอมรับ
เทคโนโลยใีนระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.67 
 การยอมรับเทคโนโลยีในดา้นของความง่าย (Perceived  Ease  of  Use) ในการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั3น จากการสาํรวจพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก ที8ค่าเฉลี8ย 3.56 และค่าเบี8ยงเบนมาตรฐาน 0.73  เมื8อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ทัศนคติการยอมรับเทคโนโลยี ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการช๊อปปิ3 งบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถทาํการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดอ้ยา่งชาํนาญหรือไม่ตอ้งอ่าน
คาํแนะนาํก่อนการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากค่าเฉลี8ย 3.07  การใชบ้ริการการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นเรื8องที8ง่าย มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.37bสามารถทาํความเขา้ใจและเรียนรู้การช๊อปปิ3 ง
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.90 สามารถติดต่อ
เชื8อมโยงเวบ็ไซตโ์ดยมีขั3นตอนไม่ยุง่ยาก และเปิดหนา้เวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดบั มาก 
ค่าเฉลี8ย 3.77 เวบ็ไซตที์8ใหบ้ริการ ช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นมิตรเป็นผูใ้ชง้าน (User friendly) มีการ
ยอมรับเทคโนโลยใีนระดบั มาก ค่าเฉลี8ย 3.70 ดงัแสดงในตารางที8 2 
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ตารางที� 2 ระดบัทศันคติการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM) ในการการช๊อปปิ3 งบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

การยอมรับเทคโนโลย ี �� S.D. ระดบัทศันคต ิ

การรับรู้ประโยชน์จากการช๊อปปิ@ งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
1. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นประโยชน์ต่อการซื3อสินคา้
ของท่าน  

3.83 0.87 มาก 

2. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทาํใหก้ารซื3อของท่านง่ายขึ3น  4.07 0.74 มาก 
3. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยประหยดัเวลาในการ
ทาํงานเพิ8มมากขึ3น  

3.83 1.05 มาก 

4. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

3.53 0.90 มาก 

5. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํใหเ้พิ8มความสะดวกสบาย
ในการซื3อมากยิ8งขึ3น  

3.93 0.94 มาก 

6. การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการอพัเดตขอ้มูลและ
สามารถขอขอ้มูลเพิ8มเติมเกี8ยวกบัสินคา้และบริการไดท้นัที 

3.67 0.80 มาก 

ความง่ายในการช๊อปปิ@ งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
7. ท่านสามารถทาํการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดอ้ย่าง
ชาํนาญหรือไม่ตอ้งอ่านคาํแนะนาํก่อนการใชบ้ริการ 

3.07 0.78 มาก 

8. การใชบ้ริการการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นเรื8องที8ง่าย 3.37 0.76 มาก 
9. ท่านสามารถทาํความเขา้ใจและเรียนรู้การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง 

3.90 0.76 มาก 

10. ท่านสามารถติดต่อเชื8อมโยงเวบ็ไซตโ์ดยมีขั3นตอนไม่ยุง่ยาก และเปิด
หนา้เวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.77 0.77 มาก 

11. เวบ็ไซตที์8ใหบ้ริการ ช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นมิตรเป็น
ผูใ้ชง้าน (User friendly) 

3.70 0.60 มาก 

 
 ส่วนที84 ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอลใน
การช๊อปปิ3 งผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
 สาํหรับสถิติที8ใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารหาค่าสถิติ Paired t-test (Dependent sample) ในการทดสอบ
สมมติฐาน เพื8อหาความแตกต่างระหวา่งทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อสินคา้ประเภท
กายภาพ สินคา้ประเภทดิจิตอล ซึ8งจากผลการวเิคราะห์สามารถแสดงผลไดด้งัตาราง 
 

    หนา้ 342



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ตารางที� 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อสินคา้
ประเภทกายภาพ สินคา้ประเภทดิจิตอล โดยใชส้ถิติ Paired t-test (Dependent sample) 

คู่ที� ส่วนประสมทางการตลาด 

ทศันคตขิองผู้บริโภคที�มต่ีอสินค้าประเภทกายภาพ  

และ สินค้าประเภทดจิติอล 

Sig. สรุปผล 

1  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 1.000 ไม่แตกต่าง 
2  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.522 ไม่แตกต่าง 

3  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.375 ไม่แตกต่าง 

4  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.227 ไม่แตกต่าง 

5  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.351 ไม่แตกต่าง 

6  ดา้นราคา 0.475 ไม่แตกต่าง 

7  ดา้นราคา 0.380 ไม่แตกต่าง 

8  ดา้นราคา 0.354 ไม่แตกต่าง 

9  ดา้นราคา 0.625 ไม่แตกต่าง 

10  ดา้นราคา 0.211 ไม่แตกต่าง 

11  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 0.161 ไม่แตกต่าง 

12  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 0.043 แตกต่าง 

13  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 0.030 แตกต่าง 

14  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 0.202 ไม่แตกต่าง 

15  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 1.000 ไม่แตกต่าง 

16  ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.083 ไม่แตกต่าง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที8ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง พบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพ สินคา้
ประเภทดิจิตอลไม่แตกต่างกนั จะมีเพียงทศันคติคู่ที8 12 และ 13 เท่านั3นที8ผูบ้ริโภคมีทศันคติที8แตกต่างกนัระหวา่ง
สินคา้ประเภทกายภาพ สินคา้ประเภทดิจิตอลไม่แตกต่างกนั โดยทศันคติขอ้ที8 12 กล่าวถึงประเด็น ของวิธีการ
จดัส่งสินคา้ที8หลากหลาย ซึ8 งผูต้อบแบบสอบถามอาจะมีความกงัวลเรื8องการส่งมอบสินคา้ โดยสินคา้ดิจิตอลและ
สินคา้ประเภทกายภาพนั3นมีจดัส่งที8แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยสินคา้ประเภทดิจิตอลนั3นอาจเกิดความกงัวลวา่เมื8อ
ชาํระเงินแลว้จะสามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งไร และทศันคติขอ้ที8 13 กล่าวถึงความเชื8อมั8นต่อระบบความปลอดภยั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นการซื3อของออนไลน์  
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5. สรุปผลการวจิยั 
 1.จากการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี8ยต่อเดือน อาชีพ ที8แตกต่างกนั มีทศันคติต่อสินคา้ประเภทดิจิตอลในการ      ช้
อปปิ3 งสินคา้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 
 2. ประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (specific experience) จากการศึกษาพบวา่ ในการทาํธุรกิจผ่านทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ นั3น เวบ็ไซตที์8เหมาะสมคือ  facebook.com   เนื8องจากเป็นเวบ็ไซตที์8มีการเขา้ใชง้านมากที8สุดของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยช่วงเวลาที8เหมาะสมในการจดักิจกรรมให้ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมีส่วนร่วม หรือทาํการส่งเสริม
การขายเพื8อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดม้ากที8สุด ควรใช้ช่วงเวลา 21.01 – 24.00 น. เพราะเป็น
ช่วงเวลาที8กลุ่มตวัอยา่งนิยมใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และวธีิการชาํระเงินในการสั8งซื3อสินคา้และบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตที8เหมาะสม คือ การโอนผา่นบญัชีเนื8องจากผูซื้3อสินคา้สามารถเก็บหลกัฐานการชาํระเงินไวไ้ด ้หากมี
ปัญหาในการสั8งซื3อสินคา้ผูซื้3อก็จะสามารถนาํหลกัฐานการโอนไปติดต่อยงัผูข้ายได ้
 3. การยอมรับเทคโนโลย ีกบัความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภทกายภาพกบั
ดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี3  
  ส่วนแรก ในดา้นของการรับรู้ประโยชน์จากการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จาํแนกออกเป็น 5 
ขอ้ โดยประโยชน์ต่อการซื3อสินคา้ ความง่ายในการซื3อ ไม่มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 ง
สินคา้ประเภทกายภาพกบัดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในทางกลบักนั การประหยดัเวลา การประหยดั
ค่าใชจ่้าย ความสะดวกสบาย และการอพัเดตขอ้มูลและสามารถขอขอ้มูลเพิ8มเติมเกี8ยวกบัสินคา้และบริการไดท้นัที 
มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภทกายภาพกบัดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  
 ส่วนที8สอง ในดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน หรือความง่ายในการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภทกายภาพกบัดิจิตอลผ่านทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นประเด็นของความสามารถทาํการช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดอ้ยา่งชาํนาญ
หรือไม่ตอ้งอ่านคาํแนะนาํก่อนการใชบ้ริการ การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นเรื8องที8ง่ายใครก็สามารถ
ใชง้านได ้สามารถติดต่อเชื8อมโยงเวบ็ไซต์ โดยมีขั3นตอนไม่ยุ่งยาก และเปิดหน้าเวบ็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เวบ็ไซต์ที8
ใหบ้ริการเป็นมิตรเป็นผูใ้ชง้าน (User friendly) ยกเวน้เพียงประเด็นของ การทาํความเขา้ใจและเรียนรู้การช๊อปปิ3 ง
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง ที8ไม่มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัทศันคติต่อการช๊อปปิ3 งสินคา้ประเภท
กายภาพกบัดิจิตอลผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 4. จากการวจิยัพบวา่ หากผูป้ระกอบการที8สนใจทาํการคา้ผา่นทาง เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที8จะกาํหนดกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ประเภทกายภาพหรือสินคา้ประเภทดิจิตอล ผูป้ระกอบการ
สามารถกาํหนดกลยทุธ์ของสินคา้ประเภทกายภาพ สินคา้ประเภทดิจิตอลไดเ้ช่นเดียวกนั เนื8องจากทศันคติของ
ผูบ้ริโภคดา้นส่วนประสมทางการตลาดที8มีต่อสินคา้ประเภทกายภาพ สินคา้ประเภทดิจิตอลไม่แตกต่างกนั   
 จะมีเพียงทศันคติในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายระหวา่งสินคา้ประเภทกายภาพและสินคา้ประเภทดิจิตอล
ที8มีความแตกต่างกนั เนื8องจากโดยกลุ่มตวัอย่างอาจะมีความกงัวลเรื8องการส่งมอบสินคา้ โดยสินคา้ดิจิตอลและ
สินคา้ประเภทกายภาพนั3นมีจดัส่งที8แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ซึ8งสินคา้ประเภทดิจิตอลนั3นอาจเกิดความกงัวลวา่เมื8อ
ชาํระเงินแลว้จะสามารถใหข้อ้มูลไดอ้ยา่งไร และทศันคติระหวา่งสินคา้ประเภทกายภาพและสินคา้ประเภทดิจิตอล
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ที8มีความแตกต่างกนัอีกประเด็นหนึ8งคือ ความเชื8อมั8นต่อระบบความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นการซื3อของ
ออนไลน์ เนื8องจากการซื3อสินคา้ประเภทดิจิตอลอาจจะตอ้งมีการใหข้อ้มูลหรือโอนถ่ายขอ้มูล หรือการเขา้ถึงขอ้มูล
ที8มีอยูภ่ายในเครื8องคอมพิวเตอร์ของผูซื้3อสินคา้ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต แตกต่างกบัสินคา้ประเภทกายภาพ ที8ไม่
มีผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งขอ้งเกี8ยวกบัขอ้มูลต่างๆของผูซื้3อ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวจิยัเรื8อง การช๊อปปิ3 งบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ทศันคติสินคา้ประเภทกายภาพและดิจิตอล จึง
มีขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั3 งต่อไป ดงันี3  
 1. ในการศึกษาครั3 งต่อไปควรสาํรวจกลุ่มผูบ้ริโภคเพียง segment เดียว (นกัศึกษา) เนื8องจากอาจจะทาํให้
การวจิยัไดผ้ลที8มีความแม่นยาํกวา่ ที8มีทั3งกลุ่มนกัศึกษา ที8เป็นกลุ่มหลกัที8ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ และมีกลุ่มคน
วยัทาํงานที8เป็นกลุ่มผูใ้ชง้านรอง  
 2. ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชร้ะบบ web survey เพียงช่องทางเดียว ซึ8 งอาจทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแนวโนม้ที8มีความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีมากกวา่คนทั8วไป 
ดงันั3น การศึกษาในครั3 งต่อไปควรเพิ8มช่องทางการเก็บขอ้มูลใหห้ลากหลายมากขึ3น เพื8อใหข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที8
มีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยทีี8หลากหลาย 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเพื�อทราบถึงกลยทุธ์เบื$องตน้ของผูป้ระกอบการร้านคา้ พฤติกรรมของลูกคา้ในการซื$อสินคา้ และ

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ โดยใชก้รณีศึกษาร้านขายเสื$อผา้ผูห้ญิงไซต ์L XL XXL ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค เพื�อทราบ 
เทคนิคกลยทุธ์ต่างๆ และการบริหารการจดัการลูกคา้ที�ดี ยอ่มสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะลูกคา้คือ
ผูน้ํากาํไร รายได้เขา้มาสู่ผูป้ระกอบการร้านคา้ จึงจาํเป็นที�จะตอ้งศึกษาเทคนิค กลยุทธ์เบื$องตน้ ผูศึ้กษาจึงได้
ทาํการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มุลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดยทาํการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ค ปัจจยั
ที�มีผลต่อการซื$อสินคา้ประเภทสินคา้เสื$อผา้ผูห้ญิงไซตใ์หญ่บนเฟซบุ๊ค และปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการ
ซื$อหรือสนใจต่อสินคา้ผ่านทางเฟซบุ๊ค เพื�อสามารถทราบตอ้งการในการเลือกซื$อเสื$อผา้ออนไลน์ของผูห้ญิงไซต์
ใหญ่ และกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้และผูป้ระกอบการร้านคา้ 
 
คาํสาํคญั : ทิศทางการตลาดแนวใหม่ การซื$อเสื$อผา้ออนไลน์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

Abstract 

 
This study need to learn the basic strategy of merchandiser. The customer behavior in perchasing 

products and how to organize the advertisement. A case study of women's clothing store, size L XL XXL 
through Facebook. The various strategies and good organizing should be advantage in competitive store. As the 
customer give the benefit to the store. Thus it is important to study the technique and basic strategy. Resercher 
studied must gather primary data and secondary data by studying the behavior of applications on Facebook, and 
what would be influence in customer behavior to decide for women's clothing through Facebook. Therefore, this 
information guide us to basic strategy and merchandiser focus on opening a women's clothing store through 
Facebook. 
 
KEYWORDS : ONLINE BUSINESS, CUSTOMER BEHAVIOR, VIRAL MARKETING 
 

                                                           

1 นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทนํา 
การเขา้สู่ธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ� งในการเพิ�มรายไดแ้ละศกัยภาพในการเติบโตของ

ธุรกิจ ซึ� งในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัเครื�องมือหรือเทคนิคต่างๆ เขา้มาช่วยใน
การบริหารลูกคา้ที�ดี จึงจาํเป็นตอ้งมีการวิเคระห์พฤติกรรมเพื�อสร้างแรงกระตุน้ที�ทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบั 
ความพึงพอใจเพื�อส่งผลให้ธุรกิจไดรั้บผลกาํไรมากขึ$น  รวมทั$งการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ซึ� งมีไลฟ์สไตน์ที�
แตกต่างกนั ซึ� งจากกรณีศึกษาธุรกิจร้านขายเสื$อผา้โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเสื$อผา้คนอว้นที�มีขนาดไซต ์L XL XXL ณ 
ปัจจุบนั แนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเนื�อง และมีอตัรการแข่งขนัที�สูง จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาธุรกิจนี$  โดยผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ที�มีหนา้ร้านผ่านหนา้เฟซบุ๊ค และกลุ่มลูกคา้ที�
ซื$อสินคา้ประเภทเสื$อผา้ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค โดยเริ�มตน้เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้จาํนวน 7 
ร้านคา้เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลเบื$องตน้ ในการจดัทาํแบบสอบถามเพื�อแจกจ่ายให้กลุ่มตวัอยา่งจาํวน 400 ชุด เพื�อนาํมา
วเิคราะห์ทิศทางการตลาดในอนาคต และสรุปกลยทุธ์เบื$องตน้ที�ผูป้ระกอบการร้านคา้นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
เปิดร้านคา้ผา่นหนา้เฟซบุ๊ค และสามารถเพิ�มผลกาํไร รวมทั$งการรักษากลุ่มฐานลูกคา้เก่า เพิ�มแรงจูงใจดึงดูดกลุ่ม
คนที�คาดวา่จะซื$อสินคา้ซึ�งเป็นฐานลูกคา้ใหม่ และทาํการวเิคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้เบื$องตน้ 
 

วตัถุประสงค์ 
 งานวิจยัครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษารูปแบบกลยทุธ์การตลาดในยคุ Online Business ศึกษาปัจจยัดา้น
เทคโนโลยีในการทาํธุรกิจในยคุ Online Business ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้และการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และ ศึกษา CRM เพื�อหาช่องทางการตลาดใหม่ของธุรกิจในยคุ Online Business 
 

นิยามศัพท์  
“เฟซบุ๊ค” คือ บริการบนอินเทอร์เน็ต ที�จะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อสื�อสารและร่วมทาํกิจกรรมใดกบัผูใ้ช้

เฟซบุ๊คคนอื�นๆ ได ้เช่น การตั$งประเด็นถามตอบในเรื�องที�สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสตค์ลิปวิดีโอ เขียนบทความ
หรือบลอ็ก แชทคุย 
 “อีคอมเมริซ์” คือ การดาํเนินธุรกิจโดยใชสื้�ออิเลก็ทรอนิกส์ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที�องคก์รได้
วางไว ้เช่น การซื$อขายสินคา้และบริการ การโฆษณาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลดค่าใชจ่้าย 
และเพื�มประสิทธิภาพขององคก์ร 
 “ธุรกิจออนไลน์” คือ การทาํธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในทุกๆ ส่วนงานไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ธุรกิจ การแนะนาํคนให้เขา้ชมธุรกิจของ กลุ่มคนที�จะเขา้ชมธุรกิจของเราลว้นชมผ่านอินเตอร์เน็ตทั$งสิ$น เราไม่
ตอ้งเดินไปหากลุ่มคนที�สนใจ แต่การทาํธุรกิจแบบนี$จะเป็น คนที�สนใจเดินเขา้มาหาเราแทน 
 “สังคมออนไลน์” คือ สังคมออนไลน์ที�มีผูใ้ชเ้ป็นผูสื้�อสารหรือเขียนเล่าเนื$อหา เรื�องราวประสบการณ์
บทความ รูปภาพ และวีดิโอ ที�ผูใ้ช้เขียนเอง ทาํขึ$นเอง หรือพบจากสื�ออื�นๆ แลว้นํามาแบ่งปันให้กับผูอื้�นใน
เครือข่ายของตนผา่นทางเวบ็ไซต ์Social Network 

    หนา้ 347



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

“Social Network” หมายถึง สังคมออนไลน์ที�จะช่วยให้คุณหาเพื�อนบนโลกอินเทอร์เน็ตไดง่้ายๆ เรา
สามารถที�จะสร้างพื$นที�ส่วนตวัขึ$นมา และไดท้าํความรู้จกักบัเพือนหรือคนอื�นๆ และยงัสามารถแนะนาํตวัเองได ้
เช่น เฟซบุ๊ค ทวติเตอร์ เป็นตน้ 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที<เกี<ยวข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํมาประกอบการสร้างเครื�องมือทางการวิจยั
ประกอบการสนบัสนุนผลการวจิยั และการนาํเสนอผลการวจิยั เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวจิยัที�ไดก้าํหนดไว ้ 

1. การศึกษาภาพรวมของ Customer Relationship management (CRM) CRM เป็นการทาํธุรกิจในระบบ
ใหม่เนื�องจากการแข่งขนัดา้นธุรกิจและการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นต่างๆ ที�เกิดขึ$นใน
ธุรกิจในโลกของปัจจุบนัที�กา้วเขา้สู่สงัคมออนไลน์ การรวมธุรกิจ(Convergence) การนาํระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มา
ใชเ้กี�ยวกบัการทาํธุรกิจ ไดท้าํให้ธุรกิจในแบบเดิมๆ เปลี�ยนแปลงไปเพราะการทาํธุรกิจแบบเดิมๆ จะเนน้ที�ตอ้ง
ต่อสู้กับคู่แข่งทางการคา้ เน้นการตลาดโดยมุ่งเน้นที�จะขายสินคา้และบริการเป็นหลกัสําคญั เพื�อที�จะสร้างผล
ประกอบการให้เพิ�มมากขึ$น แต่การธุรกิจแบบใหม่โดยใช ้CRM เป็นเครื�องมือทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทาง
วฒันธรรมการทาํธุรกิจจากเดิมที�เนน้ตวัสินคา้ และบริการ เป็นเนน้ที�ลูกคา้แทนโดยมองเหมือนวา่ทั$งบริษทัและ
ลูกคา้เป็นหุน้ส่วนกนั โดยที�บริษทัพยายามแกไ้ขปัญหาและหาทางออกให้กบัลูกคา้ สร้างการเรียนรู้ ทางดา้นการ
ขายสัมพละการตลาดโดยอาศยัขอ้มูลลูกคา้เป็นพื$นฐาน การสร้างฐานลูกคา้สัมพนัธ์ดว้ยขีดความสามารถที�ดีขึ$น
ภายใตต้น้ทุนที�ถูกลงการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ซึ�งก็คือการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการใชเ้ทคโนโลยีและ
การใช้บุคคลากรอย่างมีหลกัการ CRM ได้ถูกนํามาใชม้ากขึ$นเรื� อยๆ เนื�องจากจาํนวนคู่แข่งของธุรกิจแต่ละ
ประเภทที�เพิ�มขึ$นสูงมาก การแข่งขนัที�รุนแรงขึ$นในขณะที�จาํนวนลูกคา้ยงัคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงตอ้งพยายามสรรหา
วธีิที�จะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ซึ�งนาํไปสู่ความจงรักภกัดีในสินคา้ แนวคิดหลกัารบริหารลูกคา้สัมพนัธ์จึงเขา้
มามีบทบาทอยา่งมากในปัจจุบนั 

2. การศึกษาแนวคิดการตลาดกบัธุรกิจออนไลน์  ธุรกิจออนไลน์สามารถนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารของ
เวบ็ไซต์ผ่านเครื�องมือสื�อสารการตลาดออนไลน์กบักลุ่มลูกคา้จาํนวนมากโดยนาํเสนอเนื$อหาผ่านป้ายโฆษณา
ออนไลน์หรือที�เรียกกนัติดปากวา่ แบนเนอร์ หรือผ่านการนาํเสนอเรื�องราวผ่านเวบ็อยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้ลูกคา้
กลบัมาที�เวบ็ไซตอี์กครั$ ง เช่น เกมส์ออนไลน์ การแจก e-card แจกโปรแกรมฟรี เป็นตน้ การสื�อสารการตลาดผ่าน
เครื�องมือคน้หาโดยพยายามทาํให้เวบ็ไซตข์องตนอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการคน้หา การนาํเสนอเนื$อหาหรือภาพ
โฆษณาสินคา้บนเวบ็ไซตอื์�นๆ โดยโฆษณาดงักล่าวจะมีการแสดงผลใหเ้ห็นก่อนที�ลูกคา้จะเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์หรือ
ดาวน์โหลดเวบ็เพจเสร็จสิ$น ซึ� งอาจจะอยูใ่นรูปแบบของป๊อบอพัหรือแบนเนอร์ก็ได ้สาํหรับห้องสนทนาก็ถือวา่
เป็นอีกเครื�องมือสื�อสารออนไลน์ที�ผูซื้$อและผูข้ายติดต่อกนัได ้ นอกจากนี$หากธุรกิจออนไลน์ตอ้งการสื�อสารกบั
ลูกคา้เฉพาะบุคคลก็สามารถนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านการตลาดแบบบอกต่อหรือการตลาดแบบปากต่อปาก
ออนไลน์ที�ตอ้งการให้ลูกคา้ของเว็บไซต์ส่งขอ้มูลข่าวสารต่อไปยงัเพื�อน บุคคลในครอบครัว และคนอื�นๆ 
นอกจากนี$อาจทาํการสื�อสารผา่นเวบ็ไซตบุ์คคลเพื�อประชาสมัพนัธ์สินคา้และบริการต่างไวบ้นหนา้เพจของเฟซบุค๊ 
เป็นตน้ 
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3. วธีิการวจิยั 
 การศึกษาเรื�อง Social CRM กบัทิศทางการตลาดแนวใหม่ยุค Business Online เป็นการวิจยัทั$ งเชิง
คุณภาพ (Qualitative) และ เชิงปริมาณ (Quantitative) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทําการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการร้านคา้(Interview) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั$นจึงทาํการออกแบบแบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  โดยมีรายละเอียดดงันี$  
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือประชากรเพศหญิงที�มีการสั�งซื$อสินคา้
ประเภทเสื$อผา้ผ่านหน้าร้านทางเฟซบุ๊ค ซึ� งไม่ทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน ดงันั$นจึงกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากการคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973:725) ที�
ระดบัความเชื�อมั�น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื�อนร้อยละ 5 ทาํให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการ
วจิยั คือ จาํนวน 385 ตวัอยา่ง และสาํรองเพิ�มเติม 15 ตวัอยา่ง รวมทั$งสิ$น 400 ตวัอยา่ง 

กลุ่มที� 2 คือกลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ที�มีหนา้ร้านขายสินคา้ผา่นหนา้เฟซบุ๊คจาํนวน 7 กลุ่มตวัอยา่ง 
 
4. ผลการวจิยั 

ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษาได้นาํมาวิเคระห์เพื�อสรุปกลยุทธ์ และเทคนิคเบื$องตน้แก่
ผูป้ระกอบการร้านคา้แก่บุคคลทั�วไปที�มีสนใจที�จะเปิดขายสินคา้ประเภทเสื$อผา้ไซต์ใหญ่ผ่านหนา้เฟซบุ๊ค โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี$  

ผลสรุปการวิจยัเชิงคุณภาพจากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง นั�นคือ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ สิ�งที�
ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ความสาํคญัในการเปิดขายสินคา้ประเภทเสื$อผา้ขนาดไซต ์L XL XXL ผ่านหนา้ร้าน
เฟซบุ๊ค นั�นคืออนัดบัแรกที�ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ความสนใจคือ การสร้างสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งร้านคา้และลูกคา้ 
การติดต่อสื�อสาร การคุยพูดโตต้อบหน้ากระดาน การตอบขอ้สงสัยต่างๆ  และทางร้านตอ้งการอพัเดทขอ้มูล
ข่าวสารความเคลื�อนไหวต่างๆ ที�ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้การสนใจในขอ้มูลข่าวสารนั$น เช่น เคล็ดลบัการดูแลเรื�อง
ความสวยความงาม หรือวธีิการเลือกซื$อเสื$อผา้ใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลาทาํใหเ้กิดการโตต้อบระหวา่งกนั โดยดูได้
จากการกดไลท์ของสถานะนั$นๆ  การเขา้มามีส่วนร่วมโดยการคอมเมน้ต์ต่างๆ  ซึ� งเป็นการสร้างการรับรู้แก่
ผูใ้ชง้านบนเฟซบุ๊คและแทรกซึมจนกลายเป็นขอ้มูลข่าวสารที�น่าสนใจในชีวิตประจาํวนั  และหลงัจากที�ลูกคา้ซื$อ
สินคา้ไปแลว้เกิดขอ้สงสยัต่างๆ การบริการหลงัการขายก็ถือเป็นสิ�งสาํคญัในการรักษาฐานลูกคา้เอาไว ้ซึ� งในบาง
กรณีอาจเกิดขอ้ผิดพลาดจากทางร้านหรือลูกคา้ ทางร้านคา้จึงจาํเป็นที�จะตอ้งแกปั้ญหาต่างๆโดยอยูภ่ายใตเ้งื�อนไข
ที�ทางร้านกาํหนดไว ้เช่นในกรณีร้านคา้ส่งผิดรายการ สินคา้ที�ส่งชาํรุดระหวา่งการขนส่ง การขนส่งที�ล่าชา้กวา่กวา่
กาํหนด ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นจะตอ้งดูแลให้คาํปรึกษา เพื�อแกไ้ขในความผิดพลาดที�เกิดขึ$น ดงันั$นจึงจดัไดว้่า
การบริการหลงัการขายเป็นปัจจยัสาํคญัในการรักษาฐานลูกคา้เก่า และจะเห็นไดว้า่เป็นการสร้างกระบวนการใน
การซื$อสินคา้ซํ$ าอีกดว้ย อนัดบัต่อมาที�ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ความสนใจ คือ สินคา้ โดยจะตอ้งมีรายละเอียด
สินคา้และบริการต่างๆอยา่งชดัเจน ซึ� งจากกรณีศึกษาธุรกิจร้านขายเสื$อผา้ผูห้ญิงที�มีไซต์ใหญ่ คือ L XL XXL 
จะตอ้งมีรายละเอียดในส่วนของราคา ขนาดอก เอว สะโพก ความยาวของชุด สี ชนิดของเนื$อผา้และรูปแบบสินคา้
จะตอ้งตรงกบัรูปที�แจง้ไวใ้หลู้กคา้ทราบ  และการส่งเสริมการขาย  หรือโปรโมชั�นต่างๆ ก็เป็นส่วนประกอบหนึ�ง
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ในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ทั$งใหม่และเก่า เช่น โปรโมชั�นซื$อครบ 1,000 ส่งฟรีEMS ซื$อครบ 1,500 บาทรับส่วนลด 
5% การสะสมแตม้เพื�อรับของสมนาคุณ การรีวิวสินคา้เพื�อรับส่วนลด 5% ซึ� งกิจกรรมต่างๆ ลว้นเป็นกิจกรรมใน
การส่งเสริมการขายทั$งสิ$นเพื�อช่วยในการตดัสินใจซื$อสินคา้ดว้ยโปรโมชั�นที�จูงใจการซื$อสินคา้ และเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดการซื$อซํ$ า มีการซื$อสินคา้ในครั$ งถดัไป ดงันั$นจึงเห็นไดว้า่ ร้านคา้ที�ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้และมี
การซื$อสินคา้เป็นประจาํ จะตอ้งใหค้วามสาํคญัเรื�อง การติดต่อสื�อสารที�ดีเป็นขอ้ที�หนึ�ง ต่อมาคือเรื�องของสินคา้ไม่
วา่จะเป็นคุณภาพ รายละเอียดที�ชดัเจน และกิจกรรมส่งเสริมการขายของทางร้านคา้ แต่สิ�งที�ตอ้งให้ความสําคญั
หลงัจากที�ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ไปแลว้นั�นคือ การบริการหลงัการขาย เพื�อเป็นการรักษาฐานลูกคา้ของทางร้าน 

 

 
รูปที� 1 ตวัอยา่งรูปแบบสินคา้ขายสินคา้ผา่นเฟซบุค๊ 

 
ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่าง นั�นคือ กลุ่มลูกคา้ที�ซื$อสินคา้ผ่านทางเฟซบุ๊ค มีจาํนวน

ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊คผา่นทางอุปกรณ์โทรศพัทส์มาร์ทโฟนมีมากถึง 48% จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 410 คน ซึ� งมีความถี�
การใชง้านเป็นประจาํทุกวนั และมีจาํนวนผูใ้ชที้�สนใจดูสินคา้และเลือกซื$อสินคา้ถึง 60% จากกลุ่มตวัอยา่งทั$งหมด
ซึ�งการซื$อสินคา้ออนไลน์ ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื$อสินคา้จะพิจารณาจากเหตุผลดา้นราคาเป็นหลกั 
และรองลงมาคือปัจจยัในดา้นของตวัสินคา้เอง ในส่วนของร้านคา้ เนื�องจากเป็นการซื$อสินคา้แบบออนไลน์ ทางผู ้
ซื$อจึงมุ่งหวงัที�จะไดรั้บความสะดวกสบาย ความเชื�อมั�นในการซื$อสินคา้ การบริการทั$งก่อนและหลงัการขายที�ดี มี
กิจกรรมส่งเสริมการขายที�น่าสนใจ และสามารถชาํระเงินไดโ้ดยสะดวก ส่วนลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัที�มีผล
ต่อการเลือกซื$อสินคา้ของกลุ่มตวัอย่าง อนัดบัหนึ� งคือความสําคญักับเรื�องของราคาสินคา้ รองลงมาคือความ
น่าสนใจของตวัสินคา้ ถดัมาคือความคิดเห็นของเพื�อน/ครอบครัว/บุคคลที�มีประสบการณ์การใชมี้ผลต่อการ
ตดัสินใจ  ซื$อเพราะสินคา้หายากไม่มีในทอ้งตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายที�น่าสนใจ และในส่วนของลกัษณะ
ร้าน นางแบบนั$นมีอนัดบัความสาํคญันอ้ยที�สุด 
 
5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยั ผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปถึงขั$นตอนและกระบวนการต่างๆในการเปิดร้านคา้หน้าเฟซบุ๊โดย
อา้งอิงจากทฤษฎีSocial Pyramid Diagram ซึ� งประกอบดว้ย Identity ,Relationship, Conversation, Groups, 
Gaming, Presence, Curation, ReputationและGifting 

 

    หนา้ 350



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
รูปที� 2 ทฤษฎี Social Pyramid Diagram 

 
จึงทาํให้สามารถสรุปแนวทางกลยทุธ์เบื$องตน้ที�ผูป้ระกอบการร้านคา้จะสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันา

ร้านคา้หนา้เฟซบุ๊คเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด และ การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ซึ�งก็คือการสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ เพื�อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจกบัการบริการของทางร้านให้มากที�สุด และมีความเชื�อมั�นไวว้างใจที�จะใช้
สินคา้ จนกลายเป็น “ลูกคา้ประจาํ”   

กลยทุธ์เบื$องตน้ที�ผูป้ระกอบการร้านคา้นาํมาใชใ้นการขายสินคา้บนหนา้เฟซบุ๊คจะแตกต่างจากรูปแบบ
การขายสินคา้ในแบบเดิม คือ การใชเ้นื$อหาในการดึงดูดความสนใจเพื�อสร้างกลุ่มลูกคา้ ผูชื้�นชอบและติดตาม และ
ดา้นบริการ ดงันั$นผูป้ระกอบการร้านคา้จะตอ้งนาํเสนอเนื$อหาที�กลุ่มลูกคา้ชอบและสนใจ ซึ� งในการขายเสื$อผา้
ไซตใ์หญ่นั$นจุดเด่นของเนื$อหาที�มีความสําคญัต่อกลุ่มเป้าหมายคือ การเลือกเสื$อผา้ที�สามารถแกไ้ขจุดบกพร่อง 
เทคนิคในการรักษารูปร่าง การดูแลสุขภาพ เทคนิคการแต่งตวัใหดู้สวยและเหมาะสม เนื$อหาที�กล่าวมาลว้นเป็นสิ�ง
ที�กลุ่มลูกคา้ให้ความสนใจ ซึ� งจะช่วยให้กลุ่มลูกคา้เขา้ใจและประทบัใจในสิ�งที�คุณทาํไดม้ากขึ$น จากนั$นการขาย
สินคา้ก็จะทาํไดง่้ายในภายหลงั ซึ� งผูป้ระกอบการร้านคา้จะตอ้งสร้างความน่าเชื�อถือและมีการให้บริการที�เป็น
กนัเอง เป็นปัจจยัแรกที�ผูป้ระกอบการร้านคา้จะดาํเนินการเป็นอนัดบัตน้ๆในการขายสินคา้เพื�อเป็นการระบุตวัตน
ของร้านคา้และผูป้ระกอบการ การโตต้อบสื�อสารระหว่างกนั การมีบริการหลงัการขาย และการตรวจสอบใน
ขั$นตอนการสั�งสินคา้ การจดัส่งสินคา้เพื�อเป็นการยืนยนัว่าลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ที�สั�งไว ้และในอนัดบัต่อมาคือ
สินคา้ตอ้งมีรายละเอียดสินคา้ที�ชดัเจน ราคา ขนาด สี ชนิดเนื$อผา้ รูปแบบสินคา้ที�ตรงกบัรูปที�ถ่าย หลงัจากนั$นจะ
เป็นในส่วนของปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั�น ส่วนลดในการสั�งซื$อครั$ งถัดไป ของ
สมนาคุณแก่ลูกคา้ การจบัรางวลัต่างๆ ลว้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที�มีผลต่อการตดัสินใจซื$อสินคา้ การ
บริหารจดัการลูกคา้ การรักษาฐานลูกคา้ในระยะยาว ผูป้ระกอบการร้านคา้ตอ้งหาวิธีการสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกคา้เพื�อนําไปสู่การจงรักภกัดีต่อสินคา้ หรือ แบรนด์ร้านคา้ เพื�อที�จะมุ่งเน้นให้เกิดการซื$อขายในระยะยาว 
ผูป้ระกอบการร้านคา้จะมีการจดัโปรโมชั�นที�เฉพาะกลุ่มแก่ลูกคา้เพื�อเป็นการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ไว ้มีการนาํเสนอ

    หนา้ 351



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

สินคา้ที�ตรงต่อความตอ้งการสินคา้ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถดูไดจ้ากขอ้มูลความถี�ในการ
สั�งซื$อสินคา้ในแต่ละครั$ งของลูกคา้ ซึ�งการบริหารฐานขอ้มูลลูกคา้ คุณคงไม่ตอ้งการที�จะรู้จกัลูกคา้ของคุณอยา่งผิว
เผินตลอดไป ซึ�งจะนาํไปสู่การสื�อสารที�ไร้ประสิทธิภาพและสร้างความรําคาญให้กบัลูกคา้ การบริหารฐานขอ้มูล
ของลูกคา้จะช่วยใหคุ้ณสามารถที�จะทราบพฤติกรรมของลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เช่น ชอบเนื$อหาใด ชอบโปรโมชั�น
ไหน ชอบกิจกรรมอะไร เหล่านี$สามารถที�นาํไปสู่ความเขา้ใจลูกคา้อยา่งลึกซึ$ งไดแ้ละช่วยให้ธุรกิจนาํเสนอเนื$อหา
ไดอ้ยา่งถูกกาลเทศะ เช่น ลูกคา้ที�ชอบสั�งสินคา้สไตลชุ์ดเดรส เสื$อยาว ลูกคา้ที�ชอบสั�งซื$อสินคา้เฉพาะเสื$อ  ลูกคา้
ชอบสินคา้เครื�องประดบั เป็นตน้  ผูป้ระกอบการร้านคา้สามารถแนะนาํสินคา้ให้ตรงต่อความตอ้งการลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ�งการนาํเสนอสินคา้ในรูปแบบดงักล่าวเป็นการวเิคราะห์ความตอ้งการหรือความสนใจ โดย
สามารถแบ่งไดจ้ากความชอบของลูกคา้ เพื�อสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ พยากรณ์ความตอ้งการของรูปแบบ
สินคา้เพื�อเป็นประโยชน์แก่ทางร้านในการลงสินคา้ในครั$ งถดัไป และเป็นการารสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้
ปัจจุบนั ลูกคา้มุ่งหวงั หรือ สมาชิก เพื�อสร้างโอกาสการขายใหม่ๆ  

 
6. ข้อแนะนําในการบริหารการจดัการลูกค้า 

การบริหารจดัการฐานลูกคา้ที�ดี จะทาํให้ธุรกิจจะอยูร่อดได ้กา้วหนา้และรุ่งเรือง ผูป้ระกอบจะตอ้งรู้ว่า 
“เราจะสร้างความสัมพนัธ์กบัพวกเขาอยา่งไร” และ “ทาํอยา่งไรถึงจะแปลงไปสู่รายได”้ ดงันั$นการนาํ CRM เขา้
มาใชใ้นสังคมออนไลน์ เพื�อขายสินคา้หน้าเฟซบุ๊คผูป้ระกอบการร้านคา้จะสามารถนาํแบบอยา่ง หรือขั$นตอน
ต่อไปนี$ ไปใชเ้พื�อพฒันาร้านคา้ของตนเองได ้ประเด็นที�หนึ� ง คือคุณจะตอ้งสื�อสารกบัพวกเขาดว้ยเนื$อหาที�พวก
เขาชอบและสนใจเพื�อเป็นการสร้างกลุ่มลูกคา้ ดงันั$นเนื$อหาที�ดีที�จะสื�อสารกบักลุ่มลูกคา้ในเฟซบุ๊คก็จะไม่พน้
ขอ้เสนอดีๆ ส่วนลดพิเศษ โปรโมชั�นยิ�งเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มลูกคา้ของคุณ  คุณก็
สามารถที�จะได้ใจกลุ่มที�จะเขา้มาเป็นลูกคา้ในเฟซบุ๊คเพิ�มมากยิ�งขึ$น ประเด็นที�สองคือการนาํเสนอเนื$อหาจะ
นําเสนอในรูปแบบไหนดี รูปแบบของสื�อแบบไหนที�สามารถดึงความสนใจของพวกเขาได้ ถึงแม้ว่าคุณมี
ขอ้เสนอหรือโปรโมชั�นที�ดีแลว้ก็ตามหากคุณไม่มีรูปแบบการนาํเสนอที�ดี พวกเขาก็ไม่สนใจและก็ไม่ช่วยคุณแชร์ 
ไปยงัเพื�อนของเขา ซึ� งจากการศึกษาพบว่า สื�อประเภทรูปภาพมีคนให้ความสนใจเป็นอนัที�หนึ� ง รองลงมาคือ 
วดีิโอคลิป ขอ้ความ และลิงค ์ประเด็นที�สามความถี�ในการสื�อสารกบัเพื�อนๆ ที�ชื�นชอบและติดตาม โดยหลกัการ
แลว้เราควรจะประชาสมัพนัธ์ หรือการแชร์ขอ้มูลข่าวสารกบัเพื�อนๆ ในเฟซบุ๊คของผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ถี�จน
เป็นกิจวตัร แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนทาํใหพ้วกเขารู้สึกรําคาญได ้แลว้ปริมาณในการโพสตใ์นแต่ละวนัเท่าไรถึง
จะเหมาะสม ซึ�งไม่มีคาํตอบที�ตายตวัหรือสามารถกาํหนดไดขึ้$นอยูก่บัจาํนวนคนที�ติดตามหรือชื�นชอบ โดยเฉลี�ย
แลว้เริ�มตน้การโพสตใ์นเฟซบุ๊คที� 1-2 โพสตต่์อวนั ดว้ยปริมาณการส่งขอ้ความขนาดนี$ ก็จะสามารถดึงดูดความ
สนใจของพวกเขาได ้ประเด็นที�สี�ตอ้งสื�อสารดว้ยเนื$อหาที�สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกนั ให้พวกเขามีความรู้สึก
อยากที�คลิกชื�นชอบ อยากที�จะแสดงความคิดเห็น และอยากที�จะแชร์ต่อไปยงัเพื�อนๆ ของเขา ดงันั$นเนื$อหาของ
คุณจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื�อเป็นการดึงดูดความสนใจ และมีเป้าหมายชดัเจนในการ
สื�อสารขอ้ความนั$นๆ โดยการใส่ขอ้ความเช่น น่าสนใจ คุณคิดวา่อยา่งไร ชอบภาพที�1 กดไลน์ ชอบภาพที�2 กด
แชร์ เป็นตน้ ประเด็นสุดทา้ยการมีส่วนร่วมกบัผูที้�ชื�นชอบและติดตามคุณ พวกเขาไม่ไดเ้พียงแค่อ่านขอ้ความและ
แชร์ขอ้ความของคุณเท่านั$น แต่พวกเขาตอ้งการสนทนากบัคุณ การไดรั้บความสนใจหรือการสนทนาดว้ยจะช่วย
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้ดีมากยิ�งขึ$น ซึ� งผูป้ระกอบการร้านคา้ หรือแอดมินประจาํร้านจะตอ้งสนทนา
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ดว้ยความจริงใจ อยา่ขายของมากจนเกินไปหลีกเลี�ยงการสนทนาดว้ยการส่งขอ้ความโฆษณาพวกเขาจะพิจารณา
ขอ้ความของคุณเป็นสแปมได ้คุณจะตอ้งมั�นพิจารณาความเคลื�อนไหวของเพื�อนๆ และอ่านขอ้ความของพวกเขา
ตลอดเวลาจากนั$ น คุณจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระตุน้ในการเกิดการสนทนาอย่างต่อเนื�อง จากขอ้มูล
เบื$องตน้เป็นเทคนิคและขั$นตอนในการทาํCRM เพื�อสร้างกลยทุธ์แนวใหม่บนช่องเฟซบุ๊คให้เกิดความน่าสนใจ 
เกิดการประทบัใจ และการตดัสินใจซื$อสินคา้เพื�อปิดการขาย 

ดงันั$น การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจกบัสินคา้ หรือบริการให้มากที�สุด และ
มีเชื�อมั�น ไวว้างใจที�จะใชสิ้นคา้หรือบริการต่อไปจนเรียกไดว้า่เป็นลูกคา้ประจาํ ซึ� งตอ้งอาศยัระยะเวลา เพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีใหเ้ขา้ไปอยูใ่นใจของลูกคา้ สิ�งเหล่านี$ เป็นสิ�งสาํคญัในการรักษาลูกคา้เก่าใหค้งอยูต่ลอดไป ซึ� งกลุ่ม
ลูกคา้เหล่านี$ เมื�อเป็นลูกคา้มาเป็นระยะเวลานานก็จะบอกต่อเป็นการสร้างลูกคา้ใหม่ที�จะเกิดขึ$นในอนาคตต่อไป 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนและสร้างกลุ่มลูกคา้ใหม่ขึ$นมาเอง  

ซึ�งจากที�ไดก้ล่าวมาทั$งหมดสามารถสรุปไดว้า่ CRM หรือการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นกลยทุธ์
ธุรกิจเพื�อสร้างกาํไรและรายไดอ้ย่างย ั�งยืน ดว้ยความพึงพอใจของลูกคา้ กลยุทธ์ธุรกิจขายเสื$อผา้ผ่านช่องทาง
บนเฟซบุ๊คนั$น จะเน้นกระบวนการขาย การตลาดและการบริการเป็นหลกั ดา้นลูกคา้จะรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ การแชร์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางหน้ากระดานข่าวในหน้าเฟซบุ๊ค และลูกคา้ให้
ความสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารเหล่านั$น ซึ�งต่างจากลูกคา้อื�นๆ ที�จะเชื�อถือขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งอื�นๆ มากกวา่ ซึ� ง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกคา้ดังกล่าวมีความพึงพอใจ และกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบันมีความฉลาดในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร สื�อโฆษณาโปรโมชั�นที�ผูป้ระกอบการร้านคา้พยายามจะนาํเสนอผ่านหนา้เฟซบุ๊ค แต่ในทิศทางกลบักนั
ลูกคา้สามารถที�จะเลือกที�จะปิดกั$นสื�อโฆษณาเหล่านั$น หรือการหาขอ้มูลเสริมที�สมัพนัธ์กบัขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บ
เพื�อตอบความตอ้งการของตวัเองในการเรียนรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ แสดงความคิดเห็นกบัคนอื�นๆ ซึ� งเป็น
พฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมในการเลือกซื$อสินคา้  
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การเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้า กรณศึีกษา บริษทัผู้ขายคอมพวิเตอร์ 
 

สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ 1   วชัรวี จนัทรประกายกลุ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 ในการศึกษาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกัด ผูศึ้กษาได้
ทําการศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุที�ทําให้การให้ดําเนินงานของบริษัทฯ ขาด
ประสิทธิภาพคือ การมีสินค้าคงคลังปริมาณสูง วิธีการจัดเก็บและจัดวางในคลังสินค้าไม่เหมาะสม และ
กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใชเ้วลานานและมีขอ้ผิดพลาดสูง ดงันั6นวตัถุประสงคข์องการศึกษาครั6 งนี6  คือ 
การเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกัด ขั6นตอนการศึกษาเริ�มจากการ
ปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานการรับสินคา้ การเบิกจ่าย การปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ การตั6งรหัสสินคา้ และ
การตั6งรหสัการจดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุตาํแหน่งการจดัเก็บ จากนั6นทาํการตรวจ
นบัสินคา้ทั6งหมด จากการศึกษาพบวา่ผลการปรับปรุงนั6นทาํใหเ้พิ�มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้คือสินคา้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ6น เวลาเฉลี�ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อครั6 ง 
รวมเฉลี�ยต่อวนัคิดเป็น 33 นาที 
 

คาํสาํคญั : คลงัสินคา้ ระบบการจดัเก็บ การวางผงัคลงัสินคา้ 
 

Abstract 
 

 This research aims to improve service performance for a computer trading company. The problems of 
the company are studied and revealed that the company has high inventory levels and the storage system 
including layout design is still inefficient. As a result, picking time takes so long and errors always occur with 
product components mixing. Therefore, the main objective of this study is to improve the storage system for the 
company so as to increase service performance level. The research methodology commences with categorizing 
and applying coding system to all products components. Then, the new receiving, picking processes are 
proposed and new warehouse layout are also developed. The results of this study show that with the new system 
the company can reduce picking time from 24 minutes per time to 11 minutes per time or in total 33 minutes 
time reduction per day. 
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1. บทนํา 

ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าและบริการที� เกี�ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ภาวะการณ์ที�มีการแข่งขนัสูงมาก เนื�องจากสินคา้ในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นสินคา้ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และต่อเนื�องสาํหรับปัจจยัหลกัที�สนบัสนุนการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนตํ�า คุณภาพสูง 
และการส่งมอบที�ตรงเวลา แต่เนื�องจากความผนัผวนในอุปสงคข์องตลาดจึงทาํใหย้ากต่อการคาดการณ์ระดบัสินคา้
คงคลงั ดงันั6นการจดัการคลงัสินคา้จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งในภาคธุรกิจ โดยหนา้ที�ของการจดัการประกอบดว้ย 
การเคลื�อนยา้ย การจดัเก็บ การจดัวางผงัคลงัสินคา้ การเลือกอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ การรับสินคา้ 
การยา้ยสินคา้ออก การเลือกหยิบสินคา้ การจดัส่ง และการจดัเก็บ ซึ� งกิจกรรมเหล่านี6 เป็นกิจกรรมที�มีความสาํคญั
กบัการบริหารจดัการคลงัสินคา้เป็นอยา่งมาก ซึ� งการจดัการคลงัสินคา้สามารถสร้างสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน โดย
การป้องกนัความไม่แน่นอนของกระบวนการจดัซื6อหรือเหตุสุดวิสัยอื�นๆ ที�จะเกิดขึ6นระหวา่งการดาํเนินกิจกรรม
ในการจดัซื6อซึ�งอาจจะมีปริมาณการสั�งซื6อมากเกินไปหรือความผิดผลาดในการจดัส่ง 
 ดงันั6น งานวจิยันี6 จึงมีวตัถุประสงค ์1) แกปั้ญหาสินคา้บางอยา่งหมดอายกุารรับประกนัจากการสั�งซื6อวตัถุดิบ
เกินเนื�องจากการหาวตัถุดิบไม่พบจากการจดัเก็บไม่ถูกที� 2) เพื�อจดัผงัการวางของสินคา้ในคลงัสินคา้ใหม่ให้เป็น
หมวดหมู่และจะตอ้งมีป้ายกาํกบับอกชนิดของสินคา้ 3) แกปั้ญหาจากการที�ไม่ไดมี้การตรวจนบัสินคา้ 4) จดัการ
ระบบของปัญหาการไม่ปฏิบติังานตามขั6นตอน ปรับปรุงระบบงานเดิม รวมไปถึงเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ในส่วนของ
คลงัสินคา้ 
     งานวิจยันี6 กล่าวถึงประเด็นสําคญัคือ 1) การปรับปรุงวิธีและขั6นตอนการทาํงานในส่วนของกระบวนการที�
เกี�ยวกบัคลงัสินคา้ใหม่ 2) การตั6งรหสัสินคา้ใหม่ โดยจะใชร้หัสที�ตั6งใหม่นี6 ในการดาํเนินงานทุกฝ่ายเช่น การเขียน
ใบเบิกสินคา้ การรับสินคา้ การบนัทึกลงในโปรแกรม จะใชร้หสัสินคา้เดียวกนัทั6งหมด 3) การจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ 
เพื�อใหก้ารทาํงานมีระบบและรวดเร็วมากยิ�งขึ6นในการรับและจดัเก็บสินคา้รวมไปถึงการเบิกสินคา้จะตอ้งสามารถ
หยบิไดง่้าย และมีความรวดเร็วในการหยบิสินคา้ในคลงัสินคา้ นอกจากนี6ยงัช่วยลดในเรื�องของความผิดพลาดที�จะ
เกิดขึ6นจากการหยบิสินคา้ผิดอีกดว้ย 
ปัญหาและลกัษณะของปัญหาที�สําคญัของบริษัท  

ในส่วนของคลงัสินคา้มีปัญหาหลกั ๆ อยู ่2 ส่วนคือ 
 ส่วนที� 1 ปัญหาที�เกิดขึ6นภายในส่วนงานของดา้นคลงัสินคา้จากกระบวนการทาํงานยอดสินคา้จริงกบัใน
ระบบไม่ตรงกนั ซึ�งในคลงัสินคา้ไม่ไดมี้การแบ่งการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้อยา่งชดัเจนในจาํนวนสินคา้
ทั6งหมด 1,153 รายการคิดเป็นจาํนวนทั6 งหมด  4,377 SKUs รวมไปถึงพนักงานยงัปฏิบติังานตามความคุน้เคย
มากกว่าการทาํงานแบบเป็นระบบ คือเมื�อมีการเบิกของไม่มีการจดบันทึกในการเบิก หรือบางครั6 งมาจดตาม
ยอ้นหลงัซึ�งทาํใหจ้าํนวนที�เบิกสินคา้ไปไม่ตรงกนักบัระบบ เกิดความผิดพลาดทาํใหเ้กิดความยากต่อการบนัทึกลง
ระบบตามมา จึงเป็นสาเหตุให้จาํนวนของในระบบกบัจาํนวนสินคา้ที�มีอยูจ่ริงไม่ตรงกนั ทาํให้เกิดการรับขอ้มูล
ผิดพลาด เนื�องจากเจา้หนา้ที�ที�สั�งงาน (เจา้ของงาน) จะไม่ทราบจาํนวนของสินคา้ที�แทจ้ริง ทาํให้ตอ้งเริ�มการสั�งซื6อ
ใหม่เป็นการเสียเวลาโดยสูญเปล่าในการรอคอยสินคา้ ซึ� งจาํนวนสินคา้ที�มีอยูจ่ริงกบัสินคา้ที�แสดงในระบบไม่
ตรงกนัดงัแสดงในรูปที� 1 และ ตารางที� 1 
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ส่วนที� 2 ปัญหาเกิดจากการเบิกสินคา้ใชเ้วลาในการหาสินคา้นานเกินไป คือในคลงัสินคา้ไม่ไดมี้การแบ่งที�

เก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยในปัจจุบนัสินคา้ที�เขา้มาในคลงัสินคา้ เจา้หนา้ที�รับสินคา้จะวาง
สินคา้ในจุดต่าง ๆ ที�วา่งอยู่ ไม่ไดมี้การแบ่งขอบเขตที�เก็บสิน
หลายตาํแหน่งในคลงัสินคา้ ไม่ไดแ้บ่ง
การเบิกสินคา้แต่ละครั6 งใชเ้วลาในการคน้หาสินคา้นานและคน้หาไม่พบเนื�องจากคลงัสินคา้ที�เป็นอยู่นั6นการจดั
ไม่ไดเ้อื6อต่อการมองเห็น อีกทั6งเกิดการหยิบสินคา้มาผิด
คือเกิดการเสียเวลามากยิ�งขึ6น การขาดการจดัการทาํให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากคลงัสินคา้ไดอ้ย่างเต็มที�
ปัญหาที�พบดงักล่าวดงัแสดงไดใ้นตารางที� 
 

ตารางที� 2

ปัญหาที�พบ 

เจา้หนา้ที�หาสินคา้ไม่พบ
หยบิสินคา้มาผิด
เก็บสินคา้ Lot เดียวกนัไวห้ลายตาํแหน่ง
เวลาในการเบิกสินคา้ออกจากคลงั

รูปที� 1 แสดงยอดสินคา้ไม่ตรงกบัยอดตรวจนบัจริง 
 

ตารางที� 1 แสดงยอดสินคา้ที�ไม่ตรงกนั 

ปัญหาเกิดจากการเบิกสินคา้ใชเ้วลาในการหาสินคา้นานเกินไป คือในคลงัสินคา้ไม่ไดมี้การแบ่งที�
เก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยในปัจจุบนัสินคา้ที�เขา้มาในคลงัสินคา้ เจา้หนา้ที�รับสินคา้จะวาง
สินคา้ในจุดต่าง ๆ ที�วา่งอยู่ ไม่ไดมี้การแบ่งขอบเขตที�เก็บสินคา้อย่างชดัเจนทาํให้สินคา้ 
หลายตาํแหน่งในคลงัสินคา้ ไม่ไดแ้บ่งตามประเภทของสินคา้และการหมุนของสินคา้ ซึ� งก่อให้เกิดปัญหาคือ ใน
การเบิกสินคา้แต่ละครั6 งใชเ้วลาในการคน้หาสินคา้นานและคน้หาไม่พบเนื�องจากคลงัสินคา้ที�เป็นอยู่นั6นการจดั

อีกทั6งเกิดการหยิบสินคา้มาผิด ส่งผลกระทบถึงความล่าชา้ในกระบวนการอื�น ๆ ต่อไป 
คือเกิดการเสียเวลามากยิ�งขึ6น การขาดการจดัการทาํให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากคลงัสินคา้ไดอ้ย่างเต็มที�
ปัญหาที�พบดงักล่าวดงัแสดงไดใ้นตารางที� 2 

2 ตารางแสดงปัญหาที�พบในกระบวนการเบิกสินคา้ออกจากคลงั

จาํนวนครั5ง/ปี ที�พบในปี พ

เจา้หนา้ที�หาสินคา้ไม่พบ 96 ครั6 ง 
หยบิสินคา้มาผิด 18 ครั6 ง 

เดียวกนัไวห้ลายตาํแหน่ง 25 ครั6 ง 
เวลาในการเบิกสินคา้ออกจากคลงั 24 นาที/ครั6 ง 

 

 

ปัญหาเกิดจากการเบิกสินคา้ใชเ้วลาในการหาสินคา้นานเกินไป คือในคลงัสินคา้ไม่ไดมี้การแบ่งที�
เก็บสินคา้ตามประเภทของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยในปัจจุบนัสินคา้ที�เขา้มาในคลงัสินคา้ เจา้หนา้ที�รับสินคา้จะวาง

ทาํให้สินคา้ Lot เดียวกนั จะวางไว้
ตามประเภทของสินคา้และการหมุนของสินคา้ ซึ� งก่อให้เกิดปัญหาคือ ใน

การเบิกสินคา้แต่ละครั6 งใชเ้วลาในการคน้หาสินคา้นานและคน้หาไม่พบเนื�องจากคลงัสินคา้ที�เป็นอยู่นั6นการจดั
ถึงความล่าชา้ในกระบวนการอื�น ๆ ต่อไป 

คือเกิดการเสียเวลามากยิ�งขึ6น การขาดการจดัการทาํให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากคลงัสินคา้ไดอ้ย่างเต็มที� ซึ� ง

ตารางแสดงปัญหาที�พบในกระบวนการเบิกสินคา้ออกจากคลงั 

ที�พบในปี พ.ศ. 2555 
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2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง  
 งานวจิยันี6 ไดท้าํการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มีดงันี6  
 สมศกัดิz  สมบูรณ์ธรรม (2548) ศึกษาปัญหา สาเหตุความเสียหายของสินคา้และกาํหนดกลยทุธ์ในการ
แก้ปัญหาในคลังสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการจัดการมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื�อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตน้ทุนตํ�าสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการให้กบัลูกคา้ไดม้ากที�สุด ซึ� งเป็นการ
เพิ�มประสิทธิภาพในการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการ สําหรับคลงัสินคา้ การบริหารพื6นที�ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม หรือให้ได้รับผลตอบแทนมากที�สุด รวมทั6 งมีการกาํหนดวิธีการ
ควบคุมการปฏิบติังานใหมี้มาตรฐานอยูเ่สมอ และมีการปรับปรุงกระบวนการอยา่งเป็นรูปธรรมพร้อมทั6งไดจ้ดัทาํ
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง ซึ�งเป็นเป้าหมายหลกัของผูบ้ริหารคลงัสินคา้  

ธีรพฒัน์ เอื6ออารักษ ์ (2540) วิทยานิพนธ์ฉบบันี6 มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการจดัการคลงัชิ6นส่วนของ
บริษทัคอมพิวเตอร์แห่งหนึ�งของประเทศไทย การศึกษาไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุงการจดัการคลงัชิ6นส่วนของ
เครื�องคอมพิวเตอร์ 5 ประเภท เพื�อทาํการลดค่าใชจ่้ายของระบบคลงัชิ6นส่วน โดยใชร้ะบบปริมาณสั�งซื6อแบบคงที� 
ทาํใหล้ดการขาดแคลนชิ6นส่วนโดยเฉลี�ยจาก 39 ชิ6นต่อเดือน เหลือ 10 ชิ6นต่อเดือน และมีค่าใชจ่้ายลดลงประมาณ 
446,954 บาทต่อปี และทาํการปรับปรุงระบบการรับการจดัเก็บ การเลิก การคืน เป็นผลให้ลดความผิดพลาดของ
ขอ้มูลดา้นจาํนวนชิ6นส่วนในคลงักบัในระบบขอ้มูลที�เก็บในคอมพิวเตอร์ และลดเวลารอคอยการเบิกอะไหล่โดย
เฉลี�ยจาก 48.3 นาทีต่อครั6 ง เป็น 19.4 นาทีต่อครั6 ง 
 พงศ์พฒัน์ เพช็รรุ่งเรือง (2539) วิทยานิพนธ์ฉบบันี6 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและเสนอแนะการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขั6นตอนการคลงัสินคา้เครื�องปรับอากาศ ปัญหาที�พบในการคลงัสินคา้ก่อนการปรับปรุง คือ ปัญหา
การใชพื้6นที�คลงัสินคา้ในการดาํเนินกิจกรรม และการจดัเก็บรักษาเครื�องปรับอากาศ ปัญหาความหลากหลายของ
เครื�องปรับอากาศ และปัญหาจากขั6นตอนการคลงัสินคา้ ซึ� งปัญหาเหล่านี6 ก่อให้เกิดความลา้ชา้และความผิดพลาด
ในการดาํเนินการคลงัสินคา้ การปรับปรุงทาํโดยการจดัสรรพื6นที�จดัเก็บเครื�องปรับอากาศและกาํหนดสถานที�
ดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะ และจาํนวนของเครื�องปรับอากาศ โดยจดัเก็บเป็นหน่วยรวม 
กาํหนดสถานที�จดัเก็บที�แน่นอน ลดขั6นตอนงานที�ซํ6 าซอ้นและไม่จาํเป็นออกไป ผลของการปรับปรุงคือ เวลาใน
การนาํเครื�องปรับอากาศออกจากสถานที�จดัเก็บลดลงและลดตน้ทุนการจดัเก็บเครื�องปรับอากาศ 
 
3. ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 
 การศึกษาครั6 งนี6ผูท้าํการศึกษาคน้ควา้ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยขั6นตอนคือเริ�มจากการศึกษาปัญหาที�
เกิดขึ6นก่อนหลงัจากนั6นจึงนาํมาวิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ6น ซึ� งแนวทางการแกไ้ขปัญหานี6แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางแกไ้ขคือ 
 แนวทางที� 1 ปรับปรุงวิธีและขั6นตอนการทาํงานใหม่ : สาํหรับแนวทางนี6ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขั6นตอน
การทาํงานที�องค์กรใชอ้ยู่ในปัจจุบนัในส่วนของขั6นตอนการทาํงานของคลงัสินคา้ทั6งกระบวนการรับสินคา้และ
เบิกสินคา้ พบวา่ปัญหาที�พบ เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกระบวนการรับสินคา้และการ
เบิกสินคา้เนื�องจากกระบวนการรับไม่มีการจดัเก็บสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่พื6นที�ไหนว่างก็วางลงไปทาํให้สินคา้
ปะปนกนัไม่เอื6อต่อการมองเห็น ส่วนกระบวนการเบิกไม่มีหลกัฐานในการเบิกสินคา้เช่นในเบิกสินคา้ เป็นเหตุทาํ
ใหเ้มื�อมีการนาํมาลงในระบบแลว้เกิดความผิดพลาดอยา่งมากเป็นเหตุทาํให้ยอดสินคา้จริงกบัในระบบไม่ตรงกนั 
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จึงมีการวางระบบขั6นตอนกระบวนการรับสินคา้ใหม่ 
ใหม่รูปที� 3 เมื�อไดท้าํตามขั6นตอนใหม่แลว้
 

รูปที� 

รูปที� 

ขั6นตอนกระบวนการรับสินคา้ใหม่ รูปที� 2 และระบบขั6นตอนการเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้
เมื�อไดท้าํตามขั6นตอนใหม่แลว้ไดผ้ลดงัตารางที� 3 

ที� 2 แสดงขั6นตอนการทาํงานใหม่ในกระบวนการรับสินคา้ 
 

 

รูปที� 3 แสดงขั6นตอนการทาํงานใหม่ในกระบวนการเบิกสินคา้ 

และระบบขั6นตอนการเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้
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ตารางที�

 
เวลาในการรับสินคา้ 
ความผิดพลาด 
 

แนวทางที� 2 การตั6งรหสัสินคา้ใหม่
ที�มีอยู่ในคลงัสินค้า  และเพื�อความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายและเพื�อลดความผิดพลาดให้น้อยลง สินค้าใน
คลงัสินคา้มีจาํนวนทั6งสิ6น 1,158 
ออกเป็น 4 กลุ่มตามประเภทการใชง้าน
ทุกชุดจะมีทั6งหมด 13-14 หลกั
ในหมวดสินคา้ปกติ ตารางที� 5
 

ตารางที� 

 
ตารางที� 5 แสดงรายละเอียดการตั6งรหสัสินคา้ประเภทที� 

ตารางที� 3 เปรียบเทียบกระบวนการทาํงานแบบเดิมและแบบใหม่

วธีิการเดิม วธีิการใหม่
25-30 นาที / Shipment ไม่เกิน 15 
27 ครั6 ง/ปี หรือ 6.75 ครั6 ง/ไตรมาส ไม่เกิน 2 ครั6 ง 

การตั6งรหสัสินคา้ใหม่ : การตั6งรหสัของวตัถุดิบเพื�อให้สะดวกในการจดัหมวดหมู่ ซึ� งวตัถุดิบ
และเพื�อความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายและเพื�อลดความผิดพลาดให้น้อยลง สินค้าใน

158 รายการ โดยมีหลกัและรายละเอียดในการตั6งรหัสสินคา้
ตามประเภทการใชง้าน) ดงัตารางที� 4, ประเภทของสินคา้, ชื�อของสินคา้, 

หลกั และจะใชต้วัเลขและตวัอกัษรในการตั6งรหสัสินคา้ ดงัตวัอยา่งของการตั6งรหสัสิ
5 

ตารางที� 4 แสดงการแยกประเภทและวตัถุดิบของแต่ละกลุ่มสินคา้

แสดงรายละเอียดการตั6งรหสัสินคา้ประเภทที� 1 (หมวดสินคา้ : สินคา้ปกติ

เปรียบเทียบกระบวนการทาํงานแบบเดิมและแบบใหม ่

วธีิการใหม่ 
15 นาที/Shipment 

ครั6 ง / ไตรมาส 

การตั6งรหสัของวตัถุดิบเพื�อให้สะดวกในการจดัหมวดหมู่ ซึ� งวตัถุดิบ
และเพื�อความเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายและเพื�อลดความผิดพลาดให้น้อยลง สินค้าใน

 คือ กลุ่มของสินคา้ (แบ่ง
, ลาํดบัรุ่นของสินคา้, รหสั

ดงัตวัอยา่งของการตั6งรหสัสินคา้

แสดงการแยกประเภทและวตัถุดิบของแต่ละกลุ่มสินคา้ 

 

สินคา้ปกติ) 
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 แนวทางที� 3 การจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ 
การจดัผงัคลงัสินคา้เป็นแบบ Fixed Location 
ในการเลือกพื6นที�จดัเก็บ รวมไปถึงการใชห้ลกั 
การนาํหลกัการ Visual Control 
นั6นในดา้นการจดัเก็บเมื�อมีการรับของเขา้คลงัสินคา้จะมีการจดัเก็บที�ไม่เป็นที� จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการเบิก
สินคา้เนื�องจากหาไม่เจอ มองไม่เห็นของที�จดัเก็บ เมื�อทาํการปรับผงัใหม่แลว้ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวพบวา่ เวลา
เฉลี�ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจา
อตัราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 
 

การจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ : จากการศึกษาในส่วนของการจดัการคลงัสินคา้ ไดก้าํหนดเกณฑใ์น
Fixed Location ใชก้ารแบ่งกลุ่มตามประเภทการใชง้านและรูปร่างลกัษณะของสินคา้

ในการเลือกพื6นที�จดัเก็บ รวมไปถึงการใชห้ลกั FIFO ในการจดัเก็บและเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ นอกจากนี6 มี
Visual Control การควบคุมดว้ยการมองเห็นมาใชใ้นการจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ดว้ย เนื�องจากแ

นั6นในดา้นการจดัเก็บเมื�อมีการรับของเขา้คลงัสินคา้จะมีการจดัเก็บที�ไม่เป็นที� จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการเบิก
สินคา้เนื�องจากหาไม่เจอ มองไม่เห็นของที�จดัเก็บ เมื�อทาํการปรับผงัใหม่แลว้ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวพบวา่ เวลา
เฉลี�ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อครั6 ง รวมเฉลี�ยต่อวนัคิดเป็น 
อตัราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

รูปที� 4 แสดงผงัคลงัสินคา้เก่า 

จากการศึกษาในส่วนของการจดัการคลงัสินคา้ ไดก้าํหนดเกณฑใ์น
ใชก้ารแบ่งกลุ่มตามประเภทการใชง้านและรูปร่างลกัษณะของสินคา้

ในการจดัเก็บและเบิกสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ นอกจากนี6 มี
การควบคุมดว้ยการมองเห็นมาใชใ้นการจดัผงัคลงัสินคา้ใหม่ดว้ย เนื�องจากแต่เดิม

นั6นในดา้นการจดัเก็บเมื�อมีการรับของเขา้คลงัสินคา้จะมีการจดัเก็บที�ไม่เป็นที� จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการเบิก
สินคา้เนื�องจากหาไม่เจอ มองไม่เห็นของที�จดัเก็บ เมื�อทาํการปรับผงัใหม่แลว้ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวพบวา่ เวลา

นาทีต่อครั6 ง รวมเฉลี�ยต่อวนัคิดเป็น 33 นาที และ
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รูปที� 5 แสดงผงัคลงัสินคา้ใหม ่

 
 หลงัจากการแกไ้ขตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้นั6น สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 6 ดงันี6  
 

ตารางที� 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานแบบใหมแ่ละการดาํเนินงานแบบใหม ่

ปัญหาที�พบ วธีิการเดมิ วธีิการใหม่ 

เจา้หนา้ที�หาสินคา้ไม่พบ ไม่พบ 96 ครั6 ง / ปี พบสินคา้ทุกครั6 ง 100% 
หยบิสินคา้มาผิด 18 ครั6 ง / ปี ไม่พบการหยบิสินคา้ผิด 
เก็บสินคา้ Lot เดียวกนัไวห้ลาย
ตาํแหน่ง 

25 ครั6 ง / ปี ไม่พบการวางตาํแหน่งผิด 

สินคา้เสียหาย 10 ครั6 ง / ปี ไม่พบสินคา้เสียหายในระยะเวลา 3 
เดือนและคาดวา่จะพบไม่เกิน 1 ครั6 ง / ปี 

เวลาในการเบิกสินคา้ 24 นาที 11 นาที ลดลง 13 นาที 
ความผิดพลาดในการตรวจนบั
สินคา้ 

46.14% 21.25% 
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4. ข้อจาํกดัการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวา่กระบวนการทาํงานใหม่ทาํให้มีความรวดเร็วในการทาํงานมากขึ6น ระยะเวลาในการ
ทาํงานลดลง ความผิดพลาดนอ้ยลงและก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่สินคา้นอ้ยลงดว้ย เพราะฉะนั6นในดา้นคลงัสินคา้
สามารถใชก้ารปรับกระบวนการทาํงาน การออกแบบคลงัสินคา้ จดัแบ่งประเภทสินคา้ตามการหมุนของสินคา้ 
และการจดัผงัโครงสร้างทั6งกระบวนการทาํงานใหม่เพื�อแบ่งขอบเขตในการทาํงานและความรับผิดชอบต่าง ๆ มา
ใชใ้นกระบวนการ มีการจดัทาํ Stock Card และแบบฟอร์มสาํหรับการตรวจนบัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้มาใช้
ในการปฏิบติังานจริง เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานให้ดีขึ6นไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จากการปรับปรุงการบริหาร
และจดัการคลงัสินคา้ในครั6 งนี6  ทาํให้ทราบถึงมูลค่าของตน้ทุนที�จมอยูใ่นคลงัสินคา้ ซึ� งมีตน้ทุนจมจากสินคา้คา้ง 
Stock มูลค่าถึง 2,563,896 บาท ซึ�งทาํใหผู้บ้ริหารไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหา และเพื�อที�จะไดด้าํเนินการแกปั้ญหาต่อไป  
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 1.  เพิ�มเจา้หนา้ที�ระดบัปฏิบติัการโดยมุ่งสร้างผูที้�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาก และทาํการปรับเลื�อน
ตาํแหน่งของเจา้หนา้ที�เดิมที�มีความสามารถมาช่วยควบคุมการทาํงาน 
      2.  ควรมีการปลูกฝังพนกังานทุกคนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการให้ดีขึ6นตลอดเวลาและ
สามารถวดัไดโ้ดยใช ้KPI เป็นตวัชี6วดั 
        3.  มีการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และความถูกตอ้งของขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ 
        4.  การนาํระบบ Barcode เขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ทาํงานในส่วนของคลงัสินคา้ ทาํใหก้ระบวนการทาํงานในส่วนของคลงัสินคา้มีความรวดเร็วและแม่นยาํมากยิ�งขึ6น  
 5.  จดัใหมี้การอบรมพนกังาน เพื�อใหท้ราบถึงกระบวนการและขั6นตอนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย ทาํให้
ทุกฝ่ายสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัอบรมทั6งในและและภายนอก  
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การวเิคราะห์ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้า โดยระบบต้นทุนฐานกจิกรรม 

กรณศึีกษา บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

SHIPPING SERVICE COST ANALYSIS USING ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM 

(ABC) A CASE STUDY: LOGISTICS SERVICE PROVIDER COMPANY 
 

ทราย ติ�งสมชยัศิลป์1 กาญจนา กาญจนสุนทร1 
________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

กรณีศึกษานี� มีวตัถุประสงค์เพื$อวิเคราะห์หาตน้ทุนของธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ เนื$องจากในปัจจุบนั
บริษทักรณีศึกษาประสบกบัปัญหาการขาดระบบตน้ทุนมาตรฐานในการใหบ้ริการ ส่งผลใหก้ารนาํเสนอราคาไม่มี
ความแน่นอน ลูกคา้ขาดความเชื$อถือและเกิดความไม่พึงพอใจ ฉะนั� นผูว้ิจัยจึงได้นําระบบบัญชีต้นทุนฐาน
กิจกรรม (Activity-Based Costing :ABC) มาคาํนวณ ซึ$ งมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  1) จาํแนกและศึกษาตน้ทุนแต่ละ
ประเภท (Accounting Records) 2) ระบุกิจกรรม (Identify Activities) 3) ปันส่วนทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรม (Map 
resource costs to activities) 4) กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (Define activity drivers) 5) คาํนวณค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�น 
(Ascertaining Cost) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์เนื�อหาที$ไดจ้ากเอกสารที$เกี$ยวขอ้งของบริษทัและการ
สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายต่างๆในบริษทั จากนั�นวิเคราะห์กระบวนการทาํงาน (Business Process) ของธุรกิจ แลว้
นาํมาจาํแนกกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ จากนั�นนาํทรัพยากรมาใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ ซึ$ งระบบตน้ทุน
บญัชีแบบเดิมไม่สามารถทราบรายละเอียดของตน้ทุนแต่ละตวัได ้ซึ$ งพบวา่ตน้ทุนในการให้บริการต่อหน่วยอยูที่$ 
43.52บาท และมีกาํไรที$ 14.04% ซึ$งกาํไรที$ไดรั้บในปัจจุบนันอ้ยกวา่ที$เคยไดรั้บในปี 2552 อยูที่$ 3.15% ผลการวิจยั
นี� ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการตั�งราคาขายได ้นอกจากนี� ขอ้มูลตน้ทุนที$
น่าเชื$อถือนี�  ยงัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการหาแนวทางการปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป  
 
คาํสาํคญั : ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม, ตน้ทุนมาตรฐาน, การขนส่งสินคา้  
 

Abstract 
 

The objective of this case study is to analyze and obtained service cost of the shipping service company. 
At the present day, the company facing with many problems related to lack of standard cost and resulting to 
inconsistent of price offering to customer and then, decreasing customer satisfaction. As a result, the authors 
propose the Activity-Based Costing system in order to apply to cost calculation. The steps are 1) Accounting 

                                                           

1 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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Record all cost related to company’s activities 2) Identify all activities in the company related to company’s 
services 3) Map resource costs to activities 4) Define activity drivers 5) Ascertain cost by collecting data from 
company’s documents and interviewing, analyzing business process of the company, classifying all company 
activities and then, calculating cost of all resources consumed by each activity in which the current cost 
accounting cannot be achieved.   The result show that cost of service by unit is 43.52 bath and profit is 14.04%.  
This new approach of cost calculation is useful for company in making a correct decision in price offering to 
customer. In addition the reliable cost can be used to evaluate company performance in order to search for 
further company’s improvement.  
 
KEYWORDS : ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM, STANDARD COST, TRANSPORTATION COST 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงในธุรกิจประเภทเดียวกนั จึงส่งผลให้หลายบริษทัตอ้งมีการปรับกลยทุธ์ในการ
บริหารองค์กรเพื$อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และความจงรักภกัดี ผูป้ระกอบจึงหันมาแข่งขนัดา้นราคา
ค่าบริการมากขึ�น เนื$องจากราคาถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัที$มีส่วนในการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ การกาํหนดราคาที$
สูงกว่าคู่แข่งทาํให้ไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ แต่การกาํหนดราคาที$ต ํ$าเกินไปก็จะส่งผลให้กาํไรของบริษทั
ลดลงเช่นกนั ในการกาํหนดราคาค่าบริการที$เหมาะสมนั�น ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลตน้ทุนที$มีความ
ถูกตอ้ง และทราบถึงสิ$งที$เป็นสาเหตุให้เกิดตน้ทุน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที$จะหาตน้ทุนของการบริการ ซึ$ งหาก
บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพไดแ้ลว้ จะช่วยให้องคก์รสามารถมองเห็น
ค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นไดอ้ยา่งละเอียด เพราะตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในกระบวนการขนส่ง ซึ$งมีความสาํคญัมากในการบริหารองคก์รในรูปแบบธุรกิจสมยันี�  ดงันั�นโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์นบัวา่เป็นกลยทุธ์ที$สาํคญัในการบริหารจดัการโลจิสติกส์ และไดเ้ขา้มามีบทบาทในองคก์รต่าง ๆ มากขึ�น  

บริษทักรณีศึกษาไดป้ระสบกบัปัญหาในการตั�งราคาในการให้บริการ เพราะไม่ทราบตน้ทุนที$แทจ้ริงของ
แต่ละกิจกรรม ดงันั�นบริษทัจึงตอ้งการทราบวา่ตน้ทุนในแต่ละกิจกรรมเป็นเท่าไหร่ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึง
ตน้ทุนโดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม เพราะหากผูบ้ริหารตอ้งการทราบวา่ตน้ทุนต่าง ๆ ในบริษทัเกิดจากส่วน
ใด บริษทัจะตอ้งใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม เพื$อแยกออกเป็นกิจกรรม จึงจะสามารถทราบถึงตน้ทุนในแต่ละ
ส่วนได ้ ซึ$ งหากบริษทัยงัใชก้ารคิดตน้ทุนตามระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม (traditional cost accounting) ที$ยงัแยก
ตน้ทุนตามหมวดหมู่บญัชีการเงินแบบเดิมอยู ่บริษทัจะไม่สามารถทราบถึงความสมัพนัธ์ในการดาํเนินกิจกรรมได้
เลย เพราะจะแสดงเพียงค่าใช้จ่ายตามบญัชีการใชแ้ละวตัถุประสงค์เท่านั�น ซึ$ งตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�น
ดงักล่าว เป็นค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นตามประเภทของตน้ทุน โดยแบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายดา้นค่าแรง ค่าวตัถุดิบ ค่าเสื$อม
ราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุสิ�นเปลืองที$ใชไ้ป เป็นตน้ โดยตน้ทุนของโลจิสติกส์จะถูกคาํนวณรวมอยู่ใน
รายการค่าใชจ่้ายในดา้นการขนส่ง ค่าใชจ่้ายคงที$ ค่าโสหุย้ หรือค่าใชจ่้ายในดา้นอื$นๆ ทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลค่าใชจ่้าย
ที$เกิดขึ�นในดา้นโลจิสติกส์ดงักล่าวไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงกิจกรรมและการปฏิบติังานดา้นโลจิสติกส์อยา่งแทจ้ริง 
จากปัญหาที$เกิดขึ�นทาํให้ผูบ้ริหารไม่ทราบถึงตน้ทุนที$เกิดขึ�นอย่างแทจ้ริงทั�งหมด ทาํให้ระบบตน้ทุนดงักล่าว
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ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลที$สาํคญัในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมที$เกิดขึ�นได ้ระบบบญัชีแบบเดิมไม่สามารถ
เชื$อมโยงและควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนที$เกิดขึ�น จึงส่งผลให้ผูบ้ริหารไม่ทราบตน้ทุนที$แทจ้ริง ซึ$ งการ
นาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม(Activity-Based Costing System) มาใช ้ จะช่วยให้บริษทัทราบถึงตน้ทุนดา้นโลจิ
สติกส์ที$แทจ้ริงภายหลงัจากการจดัสรรค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ลงสู่กิจกรรมดว้ยการใชต้วัผลกัดนัตน้ทุน (cost driver) ที$
ถูกตอ้ง และนาํขอ้มูลตน้ทุนที$ถูกตอ้งดงักล่าวมาใชใ้นการดาํเนินกิจการ ในการศึกษาครั� งนี�  เพื$อศึกษาหาตน้ทุน
กิจกรรมและเพิ$มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์โดยการมุ่งเนน้ความสาํคญัของการคาํนวณตน้ทุนการใหบ้ริการ
โดยการนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมโลจิสติกส์ที$เกี$ยวขอ้งกบักระบวนขนส่ง จะเป็นการ
เพิ$มประสิทธิภาพของการทาํงานในระยะยาว อีกทั� งยงัช่วยให้บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจสูงขึ�น 
สามารถเพิ$มกาํไรใหก้บับริษทั และสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้สูงสุดอีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื$อศึกษาโครงสร้างตน้ทุนมาตรฐานของกิจการดว้ยวธีิระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม 

2) เพื$อปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 

 

3. งานวจิยัทีHเกีHยวข้อง 
การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมเนน้การบริหารกิจการ โดยแบ่งการดาํเนินงานขององคก์ารออกเป็นกิจกรรม

ต่าง ๆ กิจกรรม (Activity) หมายถึง การกระทําที$ เปลี$ยนทรัพยากรขององค์การ เช่นวตัถุดิบ แรงงาน และ
เทคโนโลยตี่าง ๆ ออกมาเป็นผลผลิตได ้การบญัชีตน้ทุนกิจกรรมจึงถือวา่กิจกรรมเป็นสิ$งที$ทาํให้เกิดตน้ทุน ส่วน
ผลิตภณัฑห์รือบริการหรือลูกคา้เป็นสิ$งที$ใชห้รือก่อใหเ้กิดกิจกรรมอีกทีหนึ$ง ดงันั�นจึงตอ้งมีการพิจารณาล่วงหนา้
วา่ สิ$งที$จะนาํมาคิดตน้ทุน (Cost Object) คืออะไร จากนั�นจะตอ้งระบุให้ไดว้า่สิ$งที$จะนาํมาคิดตน้ทุนนั�นตอ้งผ่าน
กิจกรรมใดบา้งและมีลกัษณะการใชต้วัผลกัดนัอย่างไร การกาํหนดโครงสร้างตน้ทุนจะทาํขึ�นในรูปของ บตัร
กิจกรรม (Bill of Activities) ซึ$ งจะให้ขอ้มูลสาํคญัแก่ผูบ้ริหารถึงรูปแบบของการใชกิ้จกรรมของสิ$งที$นาํมาคิด
ตน้ทุน อีกทั�งเป็นประโยชน์ในการแยกสิ$งที$นาํมาคิดตน้ทุนที$ใชกิ้จกรรมในประมาณมาก ออกจากสิ$งที$นาํมาคิด
ตน้ทุนที$ใชกิ้จกรรมในประมาณเลก็นอ้ย 

เพญ็พร อาทยไชยยง (2548) ไดศึ้กษาเกี$ยวกบัตน้ทุนในการตอบสนองลูกคา้ต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยมี
การแบ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที$เกิดขึ�นในการบริการ และนําแนวความคิดของระบบการบริหารบัญชีตน้ทุน
กิจกรรม (Activity-Based Costing  Management: ABC/M) มาเป็นเครื$องมือในการวิเคราะห์บริหารกิจกรรม โดย
เรียกวา่ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing System) โดยมีการแบ่งตน้ทุนหรือ ค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�น
ให้กิจกรรมต่างๆ โดยทาํการศึกษาคน้ควา้งานวิจัยนี� กบักระบวนการทางธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ (FREIGHT FORWARDING) โดยทาํการวจิยัเฉพาะในส่วนของบริการขนส่งสินคา้ทางทะเลที$มีรูปแบบ
ทั�ง FCL และ LCL ซึ$งมีการใหบ้ริการที$แตกต่างกนัตามความตอ้งการลูกคา้ และศึกษากระบวนการให้บริการเพื$อ
ใช้ในการกาํหนดกิจกรรมโลจิสติกส์ที$เกิดขึ�น เพื$อจะนาํมาวิเคราะห์ตน้ทุนการตอบสนองลูกคา้(COSTS-TO-
SERVE) ที$เกิดขึ�นในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์   

    หนา้ 366



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ศศิธร อ่อนสนิท (2554) ไดท้าํการวเิคราะห์กิจกรรมที$เกี$ยวขอ้งกบังานดา้นโลจิสติกส์ และวเิคราะห์การลด
ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ โดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing System) ของบริษทั จอห์นสัน 
คอนโทรลแอนด์ ซัมมิท อินทิเรียส์ จาํกดั โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เนื�อหาที$ไดจ้ากเอกสารที$
เกี$ยวขอ้งของบริษทัและการสัมภาษณ์หัวหนา้ฝ่ายต่าง ๆ ในบริษทัผลการวิจยัพบวา่ บริษทั จอห์นสัน คอนโทรล
แอนด ์ซมัมิท อินทิเรียส์ จาํกดั กาํหนดโครงสร้างขององคก์รตามลกัษณะหนา้ที$การทาํงาน ประกอบดว้ยกรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายจาํนวน 11 ฝ่าย จากนั�นวิเคราะห์กิจกรรมตามฝ่ายแบ่งเป็น 3 ขั�นตอน คือ การ
ระบุกิจกรรม การรายงานกิจกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรม แลว้นาํมาวิเคราะห์จาํแนกกิจกรรมดา้นโลจิ
สติกส์โดยใชแ้ผนผงัสายธารคุณค่า (VSM) จากการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ ทาํให้สามารถ
แยกกิจกรรมยอ่ยไดท้ั�งหมด 43 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมที$เพิ$มมูลค่าแก่องคก์ร 13 กิจกรรม กิจกรรมที$ไม่เพิ$ม
มูลค่าแก่องคก์รแต่จาํเป็น 18 กิจกรรม กิจกรรมที$ไม่เพิ$มมูลค่าแก่องคก์ร 12 กิจกรรม จากนั�นนาํทรัพยากรทั�ง 4 
ดา้น มาใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนโลจิสติกส์ การนาํระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชนี้� จะทาํให้บริษทัสามารถทราบ
ตน้ทุนที$แทจ้ริงของกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ซึ$งระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมไม่สามารถทราบรายละเอียดของตน้ทุน
แต่ละตวัได ้

 

4. ขัOนตอนและผลการศึกษา 

4.1 กรอบแนวคดิและขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั� งนี� มุ่งศึกษารายละเอียดเกี$ยวกบัโครงสร้างของบริษทั     ลกัษณะงานกิจกรรมดา้น   โลจิสติกส์
ต่างๆ และแนวทางในการเพิ$มประสิทธิภาพในการทาํงาน และใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมในกระบวนการโลจิ
สติกส์ของบริษทั ระยะเวลาตั�งแต่เดือนกนัยายน 2555-มีนาคม 2556 ดงันี�  

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม 

2) ศึกษาขอบเขตเนื�อหาเกี$ยวกบัตน้ทุนกิจกรรม 

3) ระบุตน้ทุนทรัพยากรที$ใชใ้นแต่ละกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ ทั�งหมด 10 ประเภท คือ เงินเดือน, ค่าเสื$อม, 
ค่าสาธารณูปโภค, ซ่อมบาํรุง+เบี�ยประกนั, นํ� ามนั, ค่ายาง, วสัดุสิ�นเปลือง, ค่าเช่า, เบี� ยเลี�ยง, ค่าโทรศพัท์ ช่วยให้
บริษทัมองเห็นภาพกิจกรรมทั�งหมดที$เกี$ยวขอ้งกบัโลจิสติกส์ กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ที$ไดถู้กแบ่งแยกออกมาจะ
นาํมาคิดคาํนวณตน้ทุนตามแนวคิดระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม เพื$อให้บริษทัทราบถึงตน้ทุนกิจกรรมที$แทจ้ริงของ
แต่ละกิจกรรม และเพิ$มประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร 

 

4.2 ขัOนตอนการศึกษา 

 สาํหรับขั�นตอนในการคาํนวณหาตน้ทุน ตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรม มีดงันี�  

1) กาํหนดค่าใชจ่้ายทางบญัชีที$เกิดขึ�น (Accounting Records) 

2) ระบุกิจกรรม (Identify Activities) 

3) ปันส่วนทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรม (Map resource costs to activities) 
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4) กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (Define activity drivers) 

5) คาํนวณค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�น (Ascertaining Cost) 

สาํหรับรายละเอียดและผลการดาํเนินงานในแต่ละขั�นตอน สามารถอธิบายไดด้งันี�  

ขัOนตอนทีH 1 การกาํหนดค่าใช้จ่ายทางบัญชีทีHเกดิขึOน (Accounting Records) 

ในการที$จะระบุตน้ทุนทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรมต่างๆนั�น จาํเป็นตอ้งทราบ โครงสร้างของตน้ทุนใน
กิจกรรมขนส่ง ซึ$งในการบนัทึกค่าใชจ่้ายทางบญัชีนั�น ไดแ้บ่งค่าใชจ่้ายหลกัๆ เป็น 10 ส่วน คือ เงินเดือน, ค่าเสื$อม
, ค่าสาธารณูปโภค, ซ่อมบาํรุง+เบี�ยประกนั, นํ� ามนั, ค่ายาง, วสัดุสิ�นเปลือง, ค่าเช่า, เบี� ยเลี�ยง และค่าโทรศพัท์ ซึงมี
รายการค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�น ดงัแสดงในตารางที$ 1 

 
ตารางทีH 1 ค่าใชจ่้ายทางบญัชีประจาํรอบปีงบประมาณ 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัOนตอนทีH 2 ระบุกจิกรรม (Identify Activities) 

ในขั�นตอนนี�  เป็นการกาํหนดกิจกรรมที$เกิดขึ�นในองค์กรโดยเริ$มจากการศึกษากระบวนการทาํงานของ
องคก์ร เริ$มตั�งแต่การติดต่อลูกคา้ จนกระทั$งส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้  

2.1) ระบุกิจกรรมหลกัของธุรกิจ เป็น 6 กิจกรรมหลกั ดงันี�  1. กิจกรรมรับสินคา้ 2. กิจกรรมโหลดสินคา้ 3. 
กิจกรรมขนส่ง 4. กิจกรรมขนถ่าย 5. กิจกรรมส่งมอบ และ 6. กิจกรรมวางแผน 

2.2) ระบุระดบัของกิจกรรม หลงัจากศึกษากิจกรรมหลกัขององคก์รแลว้ ในระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมแบ่ง
กิจกรรมในการดาํเนินงานเหล่านั�นออกเป็น 3 ระดบั ดงัตารางดา้นที$ 2 

 

ค่าใชจ่้ายทางบญัชี  ปี2554 
1.เงินเดือนพนกังาน  4,093,600 
2.ค่าเสื$อม 247,080 
3.ค่าสาธารณูปโภค 300,000 
4.ซ่อมบาํรุง+เบี�ยประกนั 3,557,666 
5.นํ� ามนั 9,718,063 
6.ค่ายาง 1,205,541 
7.วสัดุสิ�นเปลือง 207,000 
8.ค่าเช่า 480,000 
9.เบี�ยเลี�ยง 418,000 
10.ค่าโทรศพัท ์ 72,000 

รวม 20,298,950 
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ตารางทีH 2 ผลการระบุระดบัของกิจกรรมที$เกิดขึ�น 

กจิกรรม ระดบักจิกรรม  

1.  รับสินคา้ Unit 

2.  โหลดสินคา้ Unit 

3.  ขนส่ง Batch 

4. ขนถ่าย Unit 

5.  ส่งมอบ Batch 

6.  วางแผน Facility-sustaining 

  

ขัOนตอนทีH 3 การปันส่วนทรัพยากรเข้าสู่กจิกรรม (Map resource costs to activities) 

เป็นการจัดสรรการบริโภค หรือการใช้ทรัพยากรไปสู่ยงัแต่ละกิจกรรม  การจัดสรรปริมาณการใช้
ทรัพยากรไปยงักิจกรรม ในส่วนนี� จะเป็นการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการใชท้รัพยากรของแต่ละกิจกรรม ซึ$ งแบ่ง
ค่าใชจ่้ายเป็น 10 ส่วนดงัที$ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ และปันส่วนตน้ทุนในแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการประมาณการ (Estimated) 
ตามฐานการจดัสรรตน้ทุนที$กาํหนดขึ�น ในตารางที$ 3 

จากนั�น เมื$อได้เกณฑ์ในการกระจายทรัพยากรแลว้ ให้นําค่าใช้จ่ายทางบัญชี 10 ส่วน ปันเข้าสู่แต่ละ
กิจกรรม ซึ$งไดผ้ลการกระจายทรัพยากรดงัแสดงในตารางที$ 4 

 

ขัOนตอนทีH 4 กาํหนดตวัผลกัดนัต้นทุน (Define activity drivers)   

หลงัจากที$ได้ทาํการกระจายค่าใชจ่้ายของทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรมแลว้ จะเป็นขั�นตอนของการจัดสรร
ตน้ทุนกิจกรรมไปยงัสิ$งที$ตอ้งการคิดตน้ทุน (Cost Object)  ในขั�นตอนนี�จะเป็นการกาํหนดตวัปันส่วนตน้ทุนจาก
ศูนยกิ์จกรรมไปยงัสิ$งที$ตอ้งการคิดตน้ทุน (Cost Object) โดยตวัปันส่วนนี�  เรียกวา่ ตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) 
ซึ$ งตน้ทุนแต่ละกิจกรรมนั�น สามารถกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมทั�งหมด และแสดงตน้ทุนต่อหน่วยของศูนย์
กิจกรรม ดงัตารางที$ 5 
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ตารางทีH 5 ผลการกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

กจิกรรม ตวัผลกัดนัต้นทุน 

1.  รับสินคา้  จาํนวนชิ�น 
2.  โหลดสินคา้ จาํนวนพาเลท 
3.   ขนส่ง จาํนวนเที$ยว 
4.   ขนถ่าย จาํนวนชิ�น 
5.   จดัส่ง จาํนวนเที$ยว 
6.   วางแผน จาํนวนบิล 

 

ขัOนตอนทีH 5 คาํนวณค่าใช้จ่ายทีHเกดิขึOน (Ascertaining Cost)  

เป็นขั�นตอนของการคาํนวณค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมโดยนาํผลการดาํเนินงานใน ปี 
54 มาคาํนวณ  ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที$ 6 
 

ตารางทีH 6 ผลการคาํนวณค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นสาํหรับแต่ละหน่วยกิจกรรม 

กจิกรรม 
ตวัผลกัดนั

ต้นทุน 
ต้นทุนกจิกรรม จาํนวนหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย 

Unit Level 

กิจกรรมรับสินคา้ จาํนวนชิ�น    601,490.00 บาท 1,831,920.00 ชิ�น 
601,490.00 / 1,831,920.00  

=0.33 

กิจกรรมโหลดสินคา้ จาํนวนพาเลท 846,902.70 บาท 
30,532.00 พา

เลท 
846,902.70  / 30,532.00 =27.74 

กิจกรรมขนถ่าย จาํนวนชิ�น 1,408,490.00 บาท 1,831,920.00 ชิ�น 1,408,490.00  / 1,831,920.00 =0.77 

Batch Level 
กิจกรรมขนส่ง จาํนวนเที$ยว 15,447,497.94 บาท 898.00 เที$ยว 15,447,497.94 / 898.00 =17,202.11 

กิจกรรมส่งมอบ จาํนวนรอบ 1,470,919.51 บาท 6,286.00 รอบ 1,470,919.51 / 6,286.00 =234 

Facility-sustaining 
กิจกรรมวางแผน จาํนวนบิล 523,650.00 บาท 45,000.00 ชุด 523,650.00 / 45,000.00 =11.64 

 

จากขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมที$คาํนวณได ้ตามขั�นตอนที$ 1 – 5 สามารถนาํไปใชค้าํนวณหา
ตน้ทุนมาตรฐานสาํหรับการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัต่อชิ�นสาํหรับการใหบ้ริการขนส่งที$นาํส่งไปยงัสถานี
ปลายปลายทางหนึ$งๆได ้โดยมีวธีิการคาํนวณดงันี�  
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� เพื$อใหก้ารคาํนวณสามารถเขา้ใจไดง่้ายขึ�น ดงันั�นผูว้จิยัจึงกาํหนดกล่องสินคา้ขนาดมาตรฐาน 
(Standard carton size)ขึ�น ซึ$งในที$นี�  ใชก้ล่องขนาดเท่ากบั 33.5x49x18 เพื$อนาํมาคาํนวณหาจาํนวน
กล่องที$สามารถบรรจุใส่รถบรรทุกได ้

� จากนั�นจากหาพื�นที$วางสินคา้บนรถบรรทุกไดกี้$กล่อง ซึ$งตอ้งคาํนวณหาขนาดรถบรรทุก แลว้
คาํนวณหาขนาดปริมาตรกล่อง 1 กล่อง สามารถวางไดจ้าํนวนกี$ชิ�นต่อรถบรรทุก 1 คนัดงันี�  ตามภาพ
ที$ 1 และ 2 

 

 

รูปทีH 1  ความยาวของรถบรรทุกที$สามารถบรรทุกได ้

 

 

รูปทีH 2  ความกวา้งและสูงของรถบรรทุก 

 
� คาํนวณหาจาํหน่วยหน่วยสินคา้มาตรฐานในการบรรทุกแต่ละเที$ยว 

จากขอ้มูลขนาดรถ และขนาดของกล่องสินคา้มาตรฐาน สามารถคาํนวณหาจาํนวนบรรทุกกล่องสินคา้
มาตรฐานต่อคนัต่อเที$ยวรถขนส่งไดด้งัแสดงในตารางที$ 7 
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ตารางทีH 7 การคาํนวณหาจาํนวนกล่องโหลดใส่รถบรรทุก 

  กวา้ง ยาว สูง พื�นที$ทั�งหมด 
ขนาดพื�นที$ดา้นนอกรถ (เมตร) 240 750 335 จาํนวนบรรทุกไดต้่อคนั 2,040 กล่อง 

(นํ� าหนกัต่อกล่องไม่เกิน 7.59 กก.) 
 

ขนาดพื�นที$ดา้นนอกรถ (เมตร) 2.40 6.50 2.35 
ขนาดกล่องสินคา้มาตรฐาน (เซนติเมตร) 33.5 49 18 

 

� คาํนวณหาตน้ทุนมาตรฐานสาํหรับการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ต่อหน่วยสินคา้ 

เมื$อทราบรถบรรทุก 1คนั สามารถจดัวางกล่องแบบ Std. size carton ได ้2,040 กล่อง สามารถนาํมา
คาํนวณหาตน้ทุนในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ที$เป็นขนาดมาตรฐาน (Std. size carton) ต่อกล่อง ไดต้ามตารางที$ 8 

 

ตารางทีH 8 ตน้ทุนต่อกล่องในการใหบ้ริการ 

Activity   Rate  Unit Cost per unit  

1. รับสินคา้  0.33 ต่อกล่อง  0.33 

2. โหลดสินคา้ขึ�นรถ  27.74 ต่อพาเลทวางได ้60 กล่อง  0.46  

3. ขนส่ง*  17,202.11 ต่อเที$ยวบรรทุกได ้2,040 กล่อง  8.43  

4. ขนถ่าย  0.77 ต่อกล่อง  0.77 

5. ส่งมอบ**  234 ต่อเที$ยวบรรทุกได ้291 กล่อง  0.80  

6. วางแผน 11.64 ต่อเที$ยวมีบิล 52 ใบ  0.22  

ตน้ทุนต่อกล่องในการใหบ้ริการ 11.01  
*กิจกรรมขนส่งนี� จะใช้รถบรรทุกสิบลอ้รับสินคา้จากสถานีตน้ทางไปยงัสถานีปลายทางแลว้ทาํการถ่ายใส่รถ
กะบะ4ลอ้ เพื$อนาํไปกระจายส่งร้านคา้ 
**กิจกรรมส่งมอบโดยใชร้ถกะบะ 4ลอ้ แลว้นาํสินคา้ไปกระจายใหแ้ต่ละร้านคา้ 

 

จากตารางที$  8 สามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้ามาตรฐานของบริษัท (ขนาด 
33.5x49x18 เซนติเมตร และนํ� าหนกัมาตรฐาน เท่ากบั 7.59 กก.ต่อกล่อง) มีตน้ทุนมาตรฐานซึ$งคาํนวณตามระบบ
ตน้ทุนฐานกิจกรรมเท่ากบั 11.01 บาท ดงันั�น สาํหรับสินคา้ขนาดอื$นๆที$บริษทัใหบ้ริการขนส่ง สามารถคาํนวณหา
ได ้จากการเทียบนํ� าหนกัและขนาดกบัสินคา้มาตรฐานของบริษทันี�   

ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  สินคา้ขนาด 35x50x36 เซนติเมตร นํ� าหนกั 30 กิโลกรัม  

วิธีคิดแบบที$ 1 เป็นวิธีการคิดตามปริมาตรสินคา้หรือตามขนาดสินคา้เทียบกบั standard size carton โดย
จะตอ้งคาํนวณหาจาํนวนหน่วยมาตรฐานโดยเอาปริมาตรของสินคา้ที$จะคิดหารดว้ยปริมาตรของ standard size 
carton เท่ากบั 63,000/29,547 =2.13 เท่าของstandard size carton จากนั�นนาํ 2.13เท่า มาคูณกบัราคาตน้ทุนของ 
standard size carton เท่ากบั 2.13เท่า X ตน้ทุน 11.01บาท จะไดร้าคาตน้ทุนต่อชิ�นเท่ากบั 23.45บาท   
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วธีิคิดแบบที$ 2 เป็นวธีิการคิดตามนํ� าหนกัสินคา้ 30 กก.โดยเทียบกบั นํ� าหนกัของ standard size เท่ากบั 7.06 
กก. โดยนาํนํ� าหนกัสินคา้หารดว้ยนํ� าหนกัของ standard size จะไดจ้าํนวนหน่วยมาตรฐานเท่ากบั 30/7.59 = 3.95 
เท่า X ตน้ทุน 11.01 บาท จะไดร้าคาตน้ทุนต่อชิ�นเท่ากบั 43.52 บาท 

การกาํหนดตน้ทุนมาตรฐาน จะถือจากตน้ทุนที$มากที$สุดที$คิดได ้ซึ$ งในที$นี�  ก็คือ 43.52 บาทต่อกล่อง
สินคา้ นั$นเอง 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากปัญหาขององคก์รที$เกิดขึ�นคือ การขาดมาตรฐานในการกาํหนดราคาค่าขนส่งและกระบวนการทาํงาน

ที$ขาดประสิทธิภาพ มาจากการไม่ทราบตน้ทุนมาตรฐานในการใหบ้ริการ และ จากสาเหตุการบริหารจดัการที$ขาด
ระบบ 27.66% พนกังานขาดความรู้และประสบการณ์ 25.53% อุปกรณ์เครื$องจกัรเสียหายเป็นประจาํ 19.15% 
สภาพอากาศ 17.02% และจากปัจจยัอื$นๆ 10.64% ซึ$ งสาเหตุหลกัของปัญหา คือ เกิดจากการบริหารจดัการที$ขาด
ระบบ ดงันั�นจึงไดมี้การประยกุตใ์ชต้น้ทุนฐานกิจกรรม Activity-Based Costing System ซึ$ งจากการศึกษาพบวา่
ตน้ทุนที$ไดจ้ดัทาํขึ�นในแต่ละกิจกรรมเป็นดงันี�  กิจกรรมรับสินคา้เป็น 0.33 บาท , โหลดสินคา้เป็น 27.74 บาท , 
ขนส่งเป็น 17,202.11 บาท , ขนถ่ายเป็น 0.77 บาท , ส่งมอบเป็น  234 บาท , วางแผนเป็น 11.64 บาท ดงันั�น เพื$อ
ลดตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัสามารถนาํขอ้มูลตน้ทุนรายกิจกรรมที$คาํนวณไดจ้ากการศึกษานี�  ไปทาํ
การวเิคราะห์เพื$อหาแนวทางปรับปรุงการดาํเนินงานและลดตน้ทุนที$เกิดขึ�นจากการดาํเนินงานขององคก์รต่อไป 
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การเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดซื�ออุปกรณ์เครื�องจักรจากประเทศอนิเดีย  

กรณศึีกษา บริษัท ABC จํากดั 

EFFEICIENCY IMPROVEMENT OF PROCUREMENT MACHINERY PROCESSES 

FROM INDIA (CASE STUDY : ABC COMPANY LIMITED) 
 

วรัญญา  มีชนะ1   รจนาฎ  ไกรปัญญาพงศ์2 
________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
  

 งานวจิยัฉบบันี� เป็นการศึกษาเพื อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัซื�อเครื องจกัรจากประเทศอินเดีย 
(กรณีศึกษา : บริษทั ABC) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื อลดเวลา ลดค่าใชจ่้ายและความเสียหายจากการส่งมอบสินคา้ 
พฒันากระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพดีขึ�น และ กาํหนดกลยทุธ์พฒันาความร่วมมือระหวา่งซพัพลายเออร์
กบับริษทั จากการศึกษาปัญหาพบวา่กระบวนการจดัซื�อมีความล่าชา้จากการรอคอยรายละเอียดของสินคา้ การ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูล และการสอบถามขอ้มูลเพิ มเติม งานวจิยัฉบบันี� จึงเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
การปรับปรุงกระบวนการจดัซื�อ และสร้างความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ผลการศึกษาจากการปรับปรุงการ
ทาํงานพบวา่การรอคอยรายละเอียดของสินคา้จากลูกคา้มีสามารถลดลงจาก 4-7 วนั เหลือเพียง 2.95 วนั และ
ระยะเวลาการตรวจสอบรายละเอียดของสินคา้และการสอบถามขอ้มูลเพิ มเติมสามารถลดลงจากประมาณ 5 วนั 
เหลือเพียง 1.25 วนั ทาํใหร้ะยะเวลารวมในกระบวนการจดัซื�อจาก 50 – 66 วนั เหลือเพียง 43.2 – 55.2 วนั มีความ
รวดเร็วขึ�น 6.8 วนั ประสิทธิภาพการทาํงานเพิ มขึ�น 14% และการสร้างความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ทาํใหซ้พั
พลายเออร์เห็นความสาํคญัของบริษทั ABC มากขึ�น การต่อรองง่ายขึ�น สามารถลดตน้ทุนสินคา้ และการส่งมอบ
สินคา้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ�น 
 
คาํสาํคญั : การจดัซื�อ การสร้างความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ การพฒันากระบวนการทาํงาน 

 

Abstract 
 

 This research is focused on how to solve problem of machine procurement from India (Case study : 
ABC Company). From problem investigation, it is found that delay of procurement resulting from waiting for 
product specifications, detail of products examination, and additional inquiry. Therefore, this study proposed 
solutions to reduce time and products damage from delivery, develop working processes and establish strategies 
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to make supplier relationships. The results from applied proposed solutions, waiting time for products detail 
from customers can be reduced from 4-7 days to 2.95 days. Also, time for product enquiry and clarification is 
decreased from 5 days to 1.25 days. These force total time to be shortened 6.8 days, approximately, while work 
performance can be enhanced 14%. Moreover, supplier relationship strategies allow company empowered of 
negotiation, and to obtain low product cost and improved products delivery. 
 
KEYWORDS : PROCUREMENT, SUPPLIER RELATIONSHIP, WORKING PROCESS IMPROVEMENT 
 
1. บทนํา 

บริษทั ABC จาํกดั ดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายอุปกรณ์เครื องจักร ชิ�นส่วนประกอบ และระบบของ
โรงงานอุตสาหกรรมนาํเขา้จากประเทศอินเดีย บริษทัจะรับคาํสั งซื�อแบบผลิตตามคาํสั งซื�อ (Make to Order) และ
ส่งคาํสั งซื�อไปให้ซพัพลายเออร์ทาํการผลิต บริษทั ABC จาํกดั เป็นบริษทัขนาดเล็กบริหารโดยหุ้นส่วนระหวา่ง
กรรมการบริษทัคนไทยกบักรรมการบริษทัคนอินเดีย มีพนักงาน 10 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายจดัซื�อ ฝ่ายการเงิน 
วิศวกรฝ่ายขาย และ ฝ่ายบญัชี ลูกคา้ของบริษทั ABC ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตนํ� าตาล อุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า อุตสหกรรมผลิตขา้ว และอุตสาหกรรมอื นๆ โดยสินคา้หลกัของบริษทั ABC ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทาํหนา้ที 
เผาไหมเ้ชื�อเพลิง (Traveling Grate) อะไหล่ของอุปกรณ์ทาํหนา้ที เผาไหมเ้ชื�อเพลิง (Spare Part of Traveling Grate) 
อุปกรณ์ทาํหน้าที ขจดัขี� เถา้ (Soot Blower) และอุปกรณ์เครื องมือใชแ้รงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค (Electrostatic 
Precipitator) 

จากการรวบรวมขอ้มูลการสั งซื�ออุปกรณ์เครื องจกัรในช่วง 2 ปีที ผ่านมา (1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555) 
พบวา่มีการสั งซื�อ 15 ใบ 51 รายการ คิดเป็นมูลค่า 69,262,194.54 บาท พบปัญหาที ขั�นตอนการทาํงานเกิดความ
ล่าชา้ในกระบวนการทาํงาน จึงไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามกาํหนดเวลา มีจาํนวนใบสั งซื�อ 7 ใบ ที ไม่สามารถ
ส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามกาํหนดเวลา คิดเป็น 47% ของใบสั งซื�อ สินคา้ไม่ครบตามจาํนวน 3 ใบ คิดเป็น 20% ของ
ใบสั งซื�อ และสินคา้มีความเสียหาย 2 ใบคิดเป็น 13% ของใบสั งซื�อ ซึ งสาเหตุหลกัของความล่าช้ามาจาก
กระบวนการรอคอยขอ้มูลการสั งซื�อของลูกคา้ซึ งใชเ้วลาประมาณ 4-7 วนั กระบวนการตรวจสอบรายละเอียด และ
สอบถามขอ้มูลเพิ มเติมใชเ้วลาประมาณ 5 วนั  เนื องจากการให้ขอ้มูลพื�นฐานสําหรับอุปกรณ์เครื องจกัรที ลูกคา้
ตอ้งการไม่ครบถว้น ลูกคา้ไม่เขา้ใจในแบบฟอร์มขอราคา ซึ งสาเหตุเหล่านี� ส่งผลกระทบให้บริษทั ABC มี
ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าปรับจากการส่งมอบสินคา้ล่าชา้ จากปัญหางานวิจยัฉบบันี� จึงทาํการศึกษาเพื อหาแนวทาง
ในการพฒันา และปรับปรุงการทาํงานเพื อเพิ มประสิทธิภาพให้ดีขึ�น และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใปห้
ไดท้นัเวลา โดยการปรับปรุงกระบวนการจดัซื�อ และสร้างความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ 

 

2. วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
ภาณุมาส พรหมมาศ (2548) ทาํการวิจยัการปรับปรุงประสิทธิภาพของการส่งมอบงานในอุตสาหกรรม

เสื�อผา้สาํเร็จรูป เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ และวเิคราะห์หาสาเหตุที ทาํใหป้ระสบปัญหา
ของการส่งสินคา้ล่าชา้ โดยการสร้าง SCOR –Model จาํลองลกัษณะกระบวนการทางธุรกิจของผลิตเสื�อผา้
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สําเร็จรูป และแผนภาพการไหลของกระบวนการ พร้อมทั�งใช ้Process Activity Mapping ในการศึกษาและ
วเิคราะห์กระบวนการ แลว้นาํหลกัการของ 5W1H และ ECRS มาใชใ้นการแกปั้ญหา ผลการศึกษาพบวา่สามารถ
ลดกิจกรรมที ไม่เพิ มมูลค่า ทาํใหร้อบเวลาผลิตลดลง 1,550 นาที เป็น 715 นาที ต่อใบสั งผลิต 1 ใบ 

กรรณี ลํ�าลกัษณ์เลิศ (2549) ไดท้าํการวิจยัปัจจยัหลกัที มีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซื้�อและซัพพลาย
เออร์ เพื อใช้พฒันาการจดัการความสัมพนัธ์ที เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัองค์กรโดยรวม โดย
การศึกษาซพัพลายเออร์ภายในประเทศ 150 รายซึ งประเมินโดยพนกังานจดัซื�อ เครื องมือที ใชเ้ป็นแบบสอบถาม
ประเมินปัจจยัหลกัที มีผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัซพัพลายเออร์ ผลการวิจยัทาํให้ทราบวา่ยอดสั งซื�อ
ต่อปีมีผลต่อลกัษณะความสัมพนัธ์ในแต่ละปัจจยัและในแต่ละปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อกนัในระดบัที แตกต่าง ซึ ง
สามารถนาํผลวจิยัไปใชใ้นการเลือกซพัพลายเออร์เพื อพฒันาความสมัพนัธ์ไปสู่ความสมัพนัธ์แบบร่วมมือกนั  

พฒันพงษ์ แสงหัตถวฒันา (2549) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยเพื อกําหนดกลยุทธ์ในการสั งซื� อใน 
อุตสาหกรรมยานยนต ์โดยการใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ชี ยวชาญดา้นการจดัซื�อขององคก์รในอุตสาหกรรมยานยนต ์  
เพื อศึกษาถึงปัจจยัที ใชใ้นการคดัเลือกผูส่้งมอบ และกาํหนดกลยทุธ์ที เหมาะสมในการสั งซื�อวตัถุดิบขององคก์ร 
พบวา่ผูส่้งมอบมีความสามารถในการปรับตวัหรือมีระดบัการเรียนรู้สูงกวา่ผูส่้งมอบรายอื น ถึงแมจ้ะมีคุณสมบติั
บางประการที ดว้ยกวา่ผูส่้งมอบรายอื น แต่ในระยะยาวผูส่้งมอบรายนั�นก็มีโอกาสที ปรับปรุงหรือพฒันาคุณสมบติั
ดงักล่าวใหเ้ทียบเท่าหรือเหนือกวา่ผูส่้งมอบรายอื นได ้ทาํใหไ้ดรั้บการคดัเลือกจากผูซื้�อ 

ปารเมศ ชุติมา และพฒันพงษ ์แสงหัตถวฒันา (2549) ทาํการวิจยัการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ใน
การสั งซื�อกบัเสน้โคง้การเรียนรู้ของผูส่้งมอบ เพื อศึกษาถึงปัจจยัที ใชใ้นการคดัเลือกผูส่้งมอบ และกาํหนดกลยทุธ์
ที เหมาะสมในการสั งซื�อวตัถุดิบขององคก์รในอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยการสาํรวจความคิดเห็นของผูเ้ชี ยวชาญ
ดา้น  การจดัซื�อผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอ้มูลที ได้จะถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติ เพื อสร้าง
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ถา้หากผูส่้งมอบมีความสามารถในการปรับตวัหรือมีระดบัการเรียนรู้สูงกวา่ผู ้
ส่งมอบรายอื น ถึงแมจ้ะมีคุณสมบติับางประการที ดอ้ยกว่าผูส่้งมอบรายอื นแต่ในระยะยาวผูส่้งมอบรายนั�นก็มี
โอกาสที จะปรับปรุงหรือพฒันาคุณสมบติัดงักล่าวใหเ้ทียบเท่า หรือเหนือกวา่ผูส่้งมอบรายอื นได ้ 

ทวศีกัดิ�  จุลแกว้ (2551) ทาํการวจิยัการปรับปรุงกระบวนการจดัซื�อจดัหา ตามแนวคิดแบบลีนและวธีิปฏิบติั
ที ดีที สุด ซึ งไดน้าํแนวคิดแบบลีนมาใชโ้ดยการสร้างแบบจาํลองแผนภาพสายธารคุณค่าของการจดัซื�อจดัหาแบบ
ลีนขึ�นมา เพื อใชว้เิคราะห์ความสูญเปล่า ผลจากการวจิยัพบวา่ ช่วยใหส้ามารถลดรอบเวลานาํในการจดัซื�อจดัหาได ้
29% ตน้ทุนที ใชใ้นการดาํเนินการ และตน้ทุนแรงงานลดลง 26.36% และ 31.15% ตามลาํดบั และสามารถกาํจดั
ขั�นตอนในการดาํเนินงานไดม้ากกวา่ 38%   

วรรณนี บุสละ (2552) ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองในหัวขอ้แนวทางการแกไ้ขปัญหาการส่งมอบไม่ทัน
กาํหนดเวลา เพื อศึกษาและหาสาเหตุของปัญหาการส่งมอบไม่ทนัตามกาํหนดเวลา เพื อหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาการส่งมอบไม่ทนัตามกาํหนดเวลา โดยใชพ้าเรโตเพื อวิเคราะห์หาสาเหตุหลกัผลจากการวิเคราะห์พบว่า
สาเหตุหลกั  ร้อยละ 80 เกิดจากสองสาเหตุหลกั โดยประการแรกคือเกิดจากลูกคา้สั งคาํสั งซื�อโดยให้ระยะเวลาใน
การสั งซื�อวตัถุดิบและระยะเวลาในการผลิตไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 46.57 และประการที สอง คือเกิดจากปัญหา
ซพัพลายเออร์ส่งวตัถุดิบไม่ทนัเวลาคิดเป็นร้อยละ 34.11 จากนั�นไดว้ิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้
แผนภาพกา้งปลา    จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองสามารถติดต่อกบัซพัพลายเออร์ลดระยะเวลาในการสั งซื�อได ้ 
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2 รายการ และสามารถทาํ VMI ได ้4 รายการ และอีก 4 รายการยงัไม่สามารถปรับปรุงได ้แต่ทาํให้ทราบถึงแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาการส่งมอบไม่ทนักาํหนดเวลาได ้

อภิราม ฆรณียบ์งกช (2553) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซื�อของชิ�นส่วนรถฟอร์คลิฟท์ เพื อ
ปรับปรุงระบบงานจดัซื�อใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น โดยนาํขอ้มูลในการดาํเนินการสั งซื�อที เกิดขึ�นในปี 2552-2553 
มาใช้ในการคาํนวณรูปแบบการจดัซื�อที เหมาะสมประกอบด้วยจาํนวนครั� งในการจัดซื�อ ปริมาณสั งซื�อแต่ละ
ช่วงเวลา ตน้ทุนใน   การจดัซื�อ โดยพิจารณารูปแบบในการสั งซื�อออกเป็น 2 กรณี คือกรณีสั งซื�อชิ�นส่วนเพื อสตอ๊ก
และกรณีสั งซื�อชิ�นส่วนตามความตอ้งการแบบรวมแผนกในการสั งซื�อ โดยชิ�นส่วนทั�ง 2 กรณีถูกพิจารณาแยกตาม
กลุ่ม A B C และนาํ กลุ่ม A มาเป็นตวัอยา่งในการพิจารณาทาํการเปรียบเทียบกบัวิธีการจดัการที ดาํเนินอยูใ่น
ปัจจุบนั โดยใชต้น้ทุนใน การดาํเนินการสั งซื�อเป็นเกณฑใ์นการวดัประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาพบว่าตน้ทุน
การสั งซื�อ ที ลดลง คือ 472,834 บาท และตน้ทุนการสั งซื�อที ลดลงจากการรวมปริมาณการสั งซื�อเพื อลดตน้ทุนใน
ดา้นการเปิดใบสั งซื�อคือ 6,900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ�น 479,734 บาท คิดเป็น 3% จากมูลคา้การสั งซื�อทั�งหมด 

 

3. วธีิการและผลการศึกษา 
งานวิจัยฉบบันี� ให้ความสําคญัที วิธีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื�อเครื องจกัรจากประเทศอินเดีย และ

วิธีการสร้างความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) เพื อแก้ปัญหาและเพิ ม
ประสิทธิภาพการทาํงาน โดยรายละเอียดแสดงในหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  

 1. ปรับปรุงกระบวนการจดัซื�อเครื องจกัรจากประเทศอินเดีย เพื อลดเวลาการทาํงาน และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากขึ�น อีกทั�ง ซพัพลายเออร์ไดรั้บประโยชน์ สามารถเสนอราคาที ถูกตอ้ง รวดเร็ว รวม
ไปถึงตน้ทุนที เกิดจากกระบวนการที ไม่จาํเป็น 

 2. สร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) เพื อลดระยะเวลาการ
ทาํงานสาํหรับซพัพลายเออร์ในการเสนอราคา เพื อลดระยะเวลาการต่อรองเงื อนไขต่างๆ และลดตน้ทุน เพื อให้ซพั
พลายเออร์เห็นความสาํคญัของบริษทัมากขึ�น เพื อลดการส่งมอบสินคา้ที ล่าชา้ และเพื อลดความผิดพลาดในการส่ง
มอบ 

 

3.1 ปรับปรุงกระบวนการจดัซื�อเครื�องจกัรจากประเทศอนิเดยี 

ผูว้ิจัยได้ทําการศึกษากระบวนการทํางานปัจจุบันเพื อหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการจัดซื� อ
เครื องจกัรจากประเทศอินเดีย แสดงดงัรูปที  1  

    หนา้ 379



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
รูปที� 1 กระบวนการทาํงาน 

 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการรอคอยข้อมูลการสั งซื� อของลูกค้า ใช้เวลาประมาณ 4-7 วนั และ
กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มูลเพิ มเติมใชเ้วลาประมาณ 5 วนั ซึ งกระบวนการทั�งสองใช้
เวลานานเป็น 2 อนัดบัแรก จึงนาํมากาํหนดแนวทางการแกไ้ข โดยกาํหนดขอ้มูลที จาํเป็นและความชดัเจนของ
ขอ้มูลในแบบฟอร์มสอบถามราคา ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี�  

 3.1.1 ศึกษาคุณสมบติัเฉพาะของเครื องจกัรเพื อกาํหนดขอ้มูลพื�นฐานที จาํเป็นในแบบฟอร์มสอบถาม
ราคา เพื อแกไ้ขปัญหาขอ้มูลพื�นฐานในการสั งซื�อที ไม่ครบถว้นจากลูกคา้ ส่งผลให้ซพัพลายเออร์ไม่สามารถเสนอ
ราคาสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ การเสนอราคามีความล่าชา้ และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดท้นั จึงไดท้าํการปรับปรุงและออกแบบแบบฟอร์มสอบถามราคาตามสินคา้ของบริษทั ABC จาํนวน 4 
แบบ ดงัต่อไปนี�  

• อุปกรณ์ทาํหนา้ที เผาไหมเ้ชื�อเพลิง (Traveling Grate) 

• อะไหล่อุปกรณ์ทาํหนา้ที เผาไหมเ้ชื�อเพลิง (Spare Part of Traveling Grate) 

• อุปกรณ์ทาํหนา้ที ทาํหนา้ที ขจดัขี� เถา้ (Soot Blower) 

• อุปกรณ์เครื องมือใชแ้รงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค (Electrostatic Precipitator)  

3.1.2 นาํไปสื อสาร โดยการอธิบายให้กับพนักงานจดัซื�อ วิศวกรฝ่ายขาย และบุคคลอื นๆรวมถึงลูกคา้ 
ทราบถึงขอ้มูลพื�นฐานที ตอ้งระบุในแบบฟอร์มใบสอบถามราคาใหม่ในแต่ละสินคา้เพื อให้มีความเขา้ใจที ตรงกนั 
ซึ งวธีินี�สามารถลดระยะเวลาการรอขอ้มูล ลดความผิดพลาดและขอ้มูลไม่ครบ ช่วยให้ซพัพลายเออร์สามารถเสนอ
ราคาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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 3.1.3 นาํไปทดลอง โดยส่งให้ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมนํ� าตาลและโรงไฟฟ้าที ตอ้งการสอบถามราคา
อุปกรณ์เครื องจกัรที บริษทัจดัจาํหน่าย และนบัระยะเวลาที ลูกคา้ส่งขอ้มูลกลบัมายงับริษทัในเดือนมกราคมปี 2556 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน กบัระยะเวลาการตรวจสอบขอ้มูลและสอบถามเพิ มเติม โดยเปรียบเทียบระยะเวลาเดิมกบั 
พบว่าสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการทาํงานได้ จากเดิมที มีความล่าช้าการรอขอ้มูลจากลูกคา้และการ
ตรวจสอบขอ้มูล การสอบถามเพิ มเติม ในขั�นตอนการรอขอ้มูลจากลูกคา้ประมาณ 4-7 วนั จากขอ้มูลทั�งสิ�น 10 ราย 
โดยมีเวลาเฉลี ยในการรอคอยอยูที่  4.8 วนั เหลือเพียง 2.95 วนั และขั�นตอนการตรวจสอบขอ้มูลและการสอบถาม
เพิ มเติมใชเ้วลาในกระบวนการประมาณ 5 วนั จากขอ้มูลทั�งสิ�น 10 ราย ไดมี้เวลาเฉลี ยในการตรวจสอบและการ
สอบถามขอ้มูลเพิ มเติมมีเวลาเฉลี ย 3.8 วนั เหลือเพียง 1.25 วนั 

3.2 สร้างความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) 

การสร้างความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์เป็นสิ งที มีความสาํคญักบับริษทัเป็นอยา่งมาก เนื องจากซพัพลาย
เออร์มีผลโดยตรงกับสถานะภาพทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลกาํไร บริษทัจึงได้ดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�  

 3.2.1 จดัทาํการประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเออร์รายเดิมตามเกณฑ์การประเมิน เพื อให้ทราบถึง
สถานภาพของซพัพลายเออร์รายเดิมและนาํผลการประเมินมาเป็นมาตรฐานผลกัดนัให้ซพัพลายเออร์มีการพฒันา
ที ดีขึ�น โดยบริษทัสามารถดาํเนินการไดด้งันี�  

• กาํหนดเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพซพัพลายเออร์ ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑป์ระเมินซพัพลาย
เออร์รายเดิม 5 ดา้น คือดา้นคุณภาพ ดา้นการส่งมอบ ดา้นเงื อนไขการเงิน ดา้นบริการ/ปฏิบติังาน และดา้นเอกสาร 
และได้กาํหนดเกณฑ์การวดัผลการประเมินซัพพลายเออร์รายเดิม แสดงดังตารางที  1จากนั�นผูว้ิจัยได้ทาํการ
ออกแบบประเมินตามเกณฑที์ ไดก้าํหนด 

ตารางที� 1 เกณฑก์ารวดัผลการประเมินซพัพลายเออร์ 

เปอร์เซ็นต์รวม ผลการประเมนิ 

80.1< x ≤ 100 ดีมาก 

60.1< x ≤ 80.0 ดี 

40.1< x ≤ 60.0 พอใช ้

x ≤ 40.0 ปรับปรุง 

 

• จดัทาํการประเมินประสิทธิภาพทซพัลายเออร์จาํนวน 3 รายไดแ้ก่ บริษทั BBB บริษทั CCC 
และบริษทั DDD ประเมินโดย พนกังานจดัซื�อ จาํนวน 1 ราย วิศวกรฝ่ายขายจาํนวน 5 ราย และกรรมการบริษทั
จาํนวน 2 ราย   จากการประเมินซัพพลายเออร์สามารถวดัผลการประเมินไดน้ั�นจะตอ้งคาํนวณผลคะแนนตาม
เกณฑก์ารวดัผลประเมิน คะแนนการประเมินทั�งหมด 160 คะแนน แบ่งเกณฑอ์อกมาได ้5 เกณฑ ์เกณฑล์ะเท่ากนั 
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โดยแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ย่อยที มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน หาผลคะแนนรวมในแต่ละดา้นคิดเป็นร้อยละนาํมา
เปรียบเทียบเกณฑก์ารวดัผลประเมินที กาํหนด และสรุปผลการประเมินแสดงดงัตารางที  2 

 
ตารางที� 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพซพัพลายเออร์รายเดิม 

  

จากตารางที  2 พบวา่ซพัพลายเออร์บริษทั BBB ควรมีการปรับปรุงในดา้นคุณภาพและดา้นเอกสาร บริษทั 
CCC ควรมีการปรับปรุงในดา้นเอกสารใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ ดีขึ�น และ บริษทั DDD ควรมีการปรับปรุงในดา้นเอกสาร 
จากการประเมินประสิทธิภาพทั�ง 3 ซัพพลายเออร์นั�น ควรมีการพฒันาประสิทธิภาพร่วมกบับริษทั ABC อยา่ง
ต่อเนื องเพื อใหผ้ลการประเมินดีขึ�น  

• แจง้ผลการประเมินประสิทธิภาพซพัพลายเออร์ โดยบริษทั ABC จดัเตรียมเอกสารแสดงผล
การประเมินและคาํแนะนาํสําหรับแจง้ให้กบัซัพพลายเออร์ทราบโดยการจดัประชุมเพื อกระชับความสัมพนัธ์
ระหวา่งบริษทั ABC กบั ซพัพลายเออร์เพื อวางแผนพฒันาร่วมกนั และนาํผลการประเมินจดัทาํเป็นรายงานและ
เก็บผลการประเมินสาํหรับเป็นขอ้มูลในการประเมินซพัพลายเออร์ในครั� งต่อไป  

 3.2.2 จดัหาซพัพลายเออร์รายใหม่ โดยผูว้จิยัไดท้าํการคน้หาซพัพลายเออร์เพิ มเติม เพื อลดความเสี ยงต่อ
การตอบสนองความตอ้งการบริษทั และเพื อเป็นทางเลือกใหก้บับริษทั จึงไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี�  

• คน้หาซัพพลายเออร์รายใหม่ ผูว้ิจยัไดค้น้หา คดัสรรซัพพลายเออร์รายใหม่จากเวบ็ไซต์และ
สอบถามจากวศิวกรฝ่ายขาย และลูกคา้ ซึ งไดพ้บซพัพลายเออร์รายใหม่จาํนวน 5 ราย แสดงดงัตารางที  3 

 
ตารางที� 3 รายชื อซพัพลายเออร์รายใหม่ 

รายการอุปกรณ์เครื�องจกัร รายชื�อบริษัทซัพพลายเออร์รายใหม่ 

Traveling Grate & Spare Part Veeson Energy Systems Pvt. Ltd. 
Soot Blower  Sitson Pvt. Ltd. 

RR Techno Pvt. Ltd. 
Electrostatic Precipitator (ESP) Clyde Bermann 

ET Elex 
 

รายชื�อผู้ขาย 

เกณฑ์การประเมนิ 

(คดิเป็นร้อยละ) (%) รวม 

คุณภาพ ส่งมอบ เงื�อนไขการเงนิ บริการ เอกสาร 

BBB Co., Ltd. 43.74 63.90 62.14 70.83 33.30 54.09 
CCC Co., Ltd. 66.70 72.23 69.43 76.04 54.18 67.65 
DDD Co., Ltd. 52.09 63.90 61.10 82.29 43.04 59.96 
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• ประเมินซพัพลายเออร์รายใหม่ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมิน 5 ดา้น เช่นเดียวกบัการซพั
พลายเออร์รายเดิม  คือ ดา้นคุณภาพ พิจารณาเกี ยวกบัความถูกตอ้งของสินคา้หรือบริการ การรับประกนัสินคา้และ
บริการ และความละเอียดรอบคอบหรือความระมดัระวงั ดา้นการส่งมอบ พิจารณาเกี ยวกบัการส่งมอบสินคา้ หรือ
การบริการตามกาํหนดเวลา ดา้นราคา พิจารณาเกี ยวกบัอาํนาจการต่อรองราคา สินคา้ทดแทนเพื อลดตน้ทุน ความ
น่าเชื อถือ และสภาพคล่องทางการเงิน ดา้นบริการ/ปฏิบติังาน พิจารณาเกี ยวกบัความปลอดภยั การติดตามหลกัการ
ขาย ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการสื อสาร และดา้นเอกสาร  พิจารณาความถูกตอ้งของ
เอกสาร ความครบถว้น และการวางบิลตรงตามกาํหนด และไดก้าํหนดเกณฑก์ารวดัผลการประเมินซพัพลายเออร์
รายเดิม แสดงดงัตารางที  1 จากนั�นผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบประเมินตามเกณฑที์ ไดก้าํหนด โดยฝ่ายจดัซื�อทาํการ
สอบถามตามเกณฑ์การประเมินกบัลูกคา้ของซพัพลายเออร์รายใหม่และวิศวกรฝ่ายขายบริษทั ABC เพื อทาํการ
ประเมินตามเกณฑ ์การประเมิน 5 เกณฑข์า้งตน้  

ผูว้จิยัใหค้ะแนนซพัพลายเออร์ตามเกณฑท์ั�ง 5 ดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยโดย 5 คะแนน คือดีมาก 4 
คะแนน คือดี 3 คะแนน คือปานกลาง 2 คะแนน คือพอใช ้(มีขอ้ปรับปรุง) และ 1 คะแนน คือไม่ผ่านเกณฑ ์แลว้หา
ผลคะแนนรวมในแต่ละดา้น คิดเป็นร้อยละ นาํมาเปรียบเทียบเกณฑก์ารวดัผลประเมินที กาํหนด สามารถสรุปผล
การประเมินแสดงดงัตารางที  4  
 

ตารางที� 4 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพซพัพลายเออร์รายใหม่ 

ซัพพลายเออร์รายใหม่ 

เกณฑ์การประเมนิ 

(คดิเป็นร้อยละ) (%)รวม 

คุณภาพ ส่งมอบ ราคา บริการ เอกสาร 

Veeson Energy  
Systems Pvt. Ltd. 70.67 60.00 76.00 77.00 70.00 72.92 
Sitson Pvt. Ltd. 80.00 72.00 69.33 79.00 76.00 76.00 
RR Techno Pvt. Ltd. 80.00 72.00 70.67 79.00 72.00 75.69 
Clyde Bermann 78.67 68.00 74.67 77.00 74.00 75.69 
ET Elex 80.00 64.00 72.00 78.00 74.00 75.38 

 

 จากตารางที  4 พบวา่ซพัพลายเออร์ทั�ง 5 ราย มีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ ซึ งบริษทั ABC จะทาํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลซัพพลายเออร์เพื อเป็นทางเลือกในการจดัซื�อให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เมื อมีการซื�อ
ขายกบัซพัพลายเออร์รายใหม่ บริษทั ABC ก็จะทาํการประเมินตามเกณฑ์ประเมินซัพพลายเออร์รายเดิมเพื อวดั
ประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื อเป็นการบริหารจดัการซพัพลายเออร์ที มีประสิทธิภาพมากขึ�น บริษทั ABC ควร
เติมเตม็และพฒันาความสมัพนัธ์ขององคก์รต่อไป 

3.2.3 การสร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) จากการศึกษา ผูว้ิจยั
ไดก้าํหนดหลกัในการพฒันาความสมัพนัธ์ดงัต่อไปนี�   
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• ควรมีการพบปะกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื อง เพื อดูการทํางาน และความก้าวหน้าของ             
ซพัพลายเออร์ 

• หาโอกาสในการพดูคุยกยัเจา้หนา้ที ที รับผิดชอบ และพยายามหาวธีิติดต่อที สะดวก และรวดเร็ว 

• ถามเกี ยวกบัแผนการทาํงานในการพฒันาหรือการขยายงาน ดูวา่จะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบ 
สนิค้าและบริการหรือไมอ่ยา่งไร 

• อาํนวยความสะดวกแก่ซัพพลายเออร์ ในเรื องของการออกคาํสั งซื�อในเวลาที เหมาะสม และมี            
ความชดัเจนในเรื องการชาํระเงินที ตรงต่อเวลา 

• ให้ความช่วยเหลือ เ กื� อกูลแก่ซัพพลายเออร์ เพราะเป็นสิ งที จะช่วยให้การทํางานของ                  
ซพัพลายเออร์ สะดวก รวดเร็ว และมีตน้ทุนตํ า 

• ประสานความร่วมมือในการกาํหนดเวลาการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการจดัส่ง 

• ร่วมกนัคิดหาวธีิการที จะลดตน้ทุนทั�งหมดจจาก ขนาด และระยะเวลาของการสั งซื�อแต่ละครั� ง 

• คาํนึงสินคา้และบริการรายการอื นๆ ที ตอ้งการเพิ มเติมสาํหรับซพัพลายเออร์จะสามารถจดัหาได ้

• เมื อบริษัทมีการเปลี ยนแปลงทางกลยุทธ์ บริษัทก็จะทําการแจ้งให้ซัพพลายเออร์ได้ทราบ
ล่วงหนา้เพื อมีเวลาในการปรับตวั 

• มีการชาํระค่าสินคา้และบริการให้ซพัพลายเออร์ตามกาํหนดเวลาเสมอเพื อสร้างความน่าเชื อใจ
และไวใ้จใหก้บัซพัพลายเออร์ 

• การเชื อมความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัซพัพลายเออร์ อาจทาํไดโ้ดยผา่นทางเทคโนโลยทีี เป็น 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื อสร้างความร่วมมือระหว่างในการวางแผนดาํเนินงาน การคาดการณ์ และการ

หาขอ้มูลเกี ยวกบัลูกคา้ทาํใหส้ามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเกี ยวกบัยอดขาย การสั งซื�อ หรือแนวโนม้ตลาดในสถานการณ์
ปัจจุบนัไดทุ้กขณะ และการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อการเปลี ยนแปลง  

 

4. สรุปผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษาที ไดป้รับปรุงขั�นตอนการทาํงานของแผนกจดัซื�ออะไหล่เครื องจกัร ของทั�ง 4 แนวทาง คือ  

กาํหนดขอ้มลูที�จาํเป็นและความชดัเจนของขอ้มลูในแบบฟอรม์สอบถามราคา จดัทําการประเมนิประสทิธภิาพ          
ซพัพลายเออรร์ายเดมิตามเกณฑป์ระเมนิ จดัหาซพัพลายเออรร์ายใหม่ และสรา้งความสมัพนัธก์บัซพัพลาย
เออร ์(Supplier Relationship Management) สรุปผลการศกึษาไดด้งัต่อไปนีF 

4.1 การแกปั้ญหาในระยะสั�น 

จากการแกไ้ขปัญหากระบวนการรอคอยขอ้มูลการสั งซื�อของลูกคา้ และกระบวนการตรวจสอบรายละเอียด
และสอบถามขอ้มูลเพิ มเติมที ใชเ้วลานานในกระบวนการทาํงานจดัซื�อเครื องจกัรจากประเทศอินเดีย จึงไดแ้กไ้ข
ปัญหาโดยกาํหนดขอ้มูลที จาํเป็นและความชดัเจนของขอ้มูลในแบบฟอร์มสอบถามราคา หลงัจากการปรับปรุง
กระบวนการทาํงานแลว้ ทาํให้ลูกคา้สามารถที จะให้รายละเอียดของขอ้มูลพื�นฐานสําหรับการสั งซื�ออุปกรณ์
เครื องจกัรจากประเทศอินเดียไดถู้กตอ้งและครบถว้น ไม่เสียเวลาสอบถามขอ้มูลเพิ มเติม และสามารถสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากขึ�น อีกทั�ง    ซพัพลายเออร์ไดรั้บประโยชน์ สามารถเสนอราคาที ถูกตอ้ง รวดเร็ว รวมไป
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ถึงสามารถลดระยะเวลาการทาํงานและตน้ทุนที เกิดจากกระบวนการที ไม่จาํเป็น ซึ งระยะเวลาในกระบวนการ
จดัซื�อเดิมใชเ้วลา 50-66 วนั สามารถลดระยะเวลาการทาํงานลงเหลือ 43.2-55.2 วนั สามารถแสดงการลดระยะเวลา
เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัดงัตารางที  5 

 
ตารางที� 5 เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลงัการปรับปรุงขั�นตอน 

กระบวนการทาํงาน 

ระยะเวลาก่อน

การปรับปรุง

ขั�นตอน 

ระยะเวลาหลงั

การปรับปรุง

ขั�นตอน 

1.ลูกคา้แจง้ความตอ้งการสินคา้มายงับริษทั - - 

2.บริษทัส่งแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดสินคา้ไปใหลู้กคา้ 0.5 0.5 

3.ลูกคา้ตอบขอ้มูลกลบัมายงับริษทั 4-7 2.95 

4.บริษทัตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลและสอบถามลูกคา้ในกรณีที 
ขอ้มูลไม่ครบ 

5 1.25 

5.บริษทัส่งรายละเอียดสินคา้ไปยงัซพัพลายเออร์ 0.5 0.5 

6.ซพัพลายเออร์เสนอราคาพร้อมรายละเอียดมายงับริษทั 4-7 4-7 

7.บริษทัจดัเตรียมใบเสนอราคาเพื อเสนอไปยงัลูกคา้ 2 2 

8.ลูกคา้ต่อรองราคาและเงื อนไขกบับริษทั 7 7 

9.บริษทัต่อรองกบัซพัพลายเออร์ 3-4 3-4 

10.ลูกคา้เปิดใบสั งซื�อพร้อมชาํระค่ามดัจาํ 3 3 

11.บริษทัเตรียมใบสั งซื�อของบริษทัส่งไปยงัซพัพลายเออร์ 2 2 

12.บริษทัจดัหาชิบปิ� งเพื อดาํเนินการพิธีศุลกากร 3 3 

13.บริษทัจดัเตรียมเอกสารใหก้บัทางชิ�บปิ� งสาํหรับการนาํเขา้ 3 3 
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ตารางที� 5 เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลงัการปรับปรุงขั�นตอน (ต่อ) 
 

14.ซพัพลายเออร์ส่งสินคา้ ระยะเวลาเรือที 
เดินทาง 

ระยะเวลาเรือที 
เดินทาง 

15.ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 1-2 1-2 

16.บริษทัจดัเตรียมเอกสารสาํหรับการวางบิล 3 3 

17.บริษทัวางบิลที บริษทัลูกคา้ 1 1 

18.ลูกคา้ชาํระเงินคา้สินคา้ 7-14 7-14 

19.บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื อโอนชําระค่าสินคา้ไปยงัซัพพลาย
เออร์ 

2 2 

ระยะเวลารวม 50-66 43.2-55.2 

 

 4.2 การแกปั้ญหาในระยะกลาง 

 ในการแกไ้ขระยะกลางนั�น บริษทั ABC ไดท้าํการประเมินซพัพลายเออร์รายเดิม ทาํใหซ้พัพลายเออร์ราย
เดิมมีการพฒันาที ดีขึ�น เพื อให้บริษทัของตนอยูใ่นการเกณฑม์าตรฐานของบริษทั ABC และบริษทั ABC ยงัมีซพั
พลายเออร์เพิ ม จากการคน้หา คดัสรร และประเมินซพัพลายเออร์รายใหม่ รวบรวมเป็นขอ้มูลสาํหรับเป็นทางเลือก
ให้กบั       บริษทั ABC สามารถลดความเสี ยงจากการมีซพัพลายเออร์นอ้ยราย และไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของบริษทัได’้ 

4.3 การแกปั้ญหาในระยะยาว  

การแก้ไขปัญหาระยะเวลา บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship 
Management) อยา่งต่อเนื อง เมื อบริษทั ABC กบัซพัพลายเออร์มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั จะส่งผลกระบวนการ
ทาํงานของทั�งสองฝ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ�น ก่อให้เกิดโอกาสในการขยายกลุ่มลูกคา้ไปในอุตสาหกรรมอื นๆ 
และมีผลกาํไรจากผลดาํเนินงานเพิ มขึ�น 
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5. ข้อเสนอแนะ 
1. เมื อทําการประเมินซัพพลายเออร์แล้ว บริษัทจะต้องทําการวางแผนการสร้างความสัมพนัธ์กับ              

ซพัพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) อยา่งต่อเนื องกบัซพัพลายเออร์ และควรกาํหนดการประเมิน
ซพัพลายเออร์ทุกๆ ปี 

2. บริษทัควรทาํแผนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) กบัลูกคา้ ให้มีความ
จงรักภกัดีกบับริษทั มุ่งใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ รักษาลูกคา้เก่าใหมี้ความพึงพอใจ และมีความเชื อมั นและไวใ้นใน
การบริการของบริษทั  

3. บริษทัควรนําระบบสารสนเทศในใช้ในกระบวนการทาํงานระหว่างบริษทักับซัพพลายเออร์ เช่น         
ระบบ ERP เพื อใชใ้นการวางแผนในการใชท้รัพยากรสามารถวางแผนตารางเวลาการทาํธุรกิจ โดยเชื อมต่อคาํ
สั งซื�อกบัซพัพลายเออร์ 
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กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า 

ระหว่างประเทศของประเทศไทย 

LESS THAN CONTAINER LOAD SEA FREIGHT COST REDUCTION STRATEGY 

IN THAILAND 
 

สนัติสุข โฆษิตอาภานนัท์1  ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั2  และรศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์2 
________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี& จึงมีวตัถุประสงค์ที,จะใช้รูปแบบโครงข่ายการวิเคราะห์การไหลของสินคา้เพื,อให้เกิด
ค่าใชจ่้ายตํ,าสุด ในจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ เพื,อใหส้ามารถลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้
ของบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทย ในขณะที,ยงัสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลา ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบความเป็นไปไดใ้นการขนส่ง
สินคา้ โดยมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ 4 รูปแบบ คือ 1) การขนส่งสินคา้แบบตรง 2) การขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยน
ถ่ายสินคา้ โดยมีการกาํหนดจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ที,ชดัเจนและกาํหนดท่าเรือปลายทางสาํหรับจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้
แต่ละจุดที,ชดัเจน 3) การขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ โดยมีการกาํหนดจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ที,ชดัเจน แต่
ไม่มีการกาํหนดท่าเรือปลายทางสาํหรับจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้แต่ละจุดที,ชดัเจน และ 4) การขนส่งสินคา้ในรูปแบบ
ผสมผสาน ระหวา่งรูปแบบที, 1 และ 3 ผลการศึกษาพบวา่ การขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ทุก
แบบที,น่าจะเป็นไปไดน้ั&น (รูปแบบที, 2 – 4)  ต่างก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ,ากวา่การขนส่งสินคา้แบบตรง
ในปัจจุบนั (รูปแบบที, 1) เท่ากบั 9.82% 21.48% และ 26.67% ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม พบวา่แบบจาํลองดงักล่าว
ยงัไม่ไดค้าํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นตารางเวลาการเดินเรือ ที,เป็นอีกหนึ,งปัจจยัหลกัที,จะก่อให้เกิดความสําเร็จในการ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ 
 

คาํสําคญั : ธุรกิจตวัแทนผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล โครงข่ายการวเิคราะห์การไหลเพื,อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายตํ,าสุด 
การส่งสินคา้แบบไม่เตม็ตู ้การลดตน้ทุน 
 

Abstract 
 

This research aims to use the concept of minimum cost network flow to analyze the sea freight routing 
with transshipment strategies of Thai freight forwarder. The objective of this research is to reduce cost of a 
freight forwarder company while also response to the needs of customers on time. Therefore, four scenarios 
have purposed – direct shipping, shipping with a particular transshipment points with their associated destination 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิาโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ports, shipping with certain transshipment points without an associated destination ports, and the combination of 
the first and third scenarios. The results show that the transshipment strategies, which are the second, third, and 
fourth strategies, give a lower operation cost than the direct shipping, which is the first strategy, strategy at 9.82 
%, 21.48 % and 26.67 %, respectively. However, the schedule or time table of the liner, which is another main 
factor of maritime routing, is not taking into account in this research.  
 

KEYWORDS : FREIGHT FORWARDER, MINIMUM COST NETWORK FLOW, LESS THAN 
CONTAINER LOAD, COST REDUCTION 

 

1. บทนํา 
การขนส่งสินคา้ทางเรือหรือทางทะเลนั&น จดัเป็นรูปแบบการขนส่งสินคา้ที,สาํคญัและไดรั้บการยอมรับวา่เป็น

รูปแบบการขนส่งสินคา้ที,สนบัสนุนการคา้ระหวา่งประเทศ ที,ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากนั&นการขนส่งสินคา้ทางทะเลยงัไดรั้บการยอมรับวา่ก่อให้เกิดอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อนํ& าหนกัขนส่งตํ,าเมื,อ
เทียบกบัรูปแบบการขนส่งแบบอื,น ๆ จากสถิติการคา้โลกพบวา่มูลค่ารวมของการคา้ระหวา่งประเทศดว้ยรูปแบบ
การขนส่งทางทะเลมีมูลค่าสูงถึง 77% (World Ocean Review, 2010) หรือคิดเป็นนํ& าหนกัประมาณ 90% ของการ
ขนส่งสินคา้ทั&งหมดทั,วโลก (Rodrigue, 2009) สาํหรับประเทศไทยนั&น 91% ของปริมาณสินคา้นาํเขา้ และ 95% ของ
สินคา้ส่งออกนั&นใชรู้ปแบบการขนส่งสินคา้ทางทะเล อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ดว้ยลกัษณะพิเศษของการขนส่งสินคา้
ทางทะเลของประเทศไทย ที,ขาดกองเรือหรือธุรกิจสายเรือที,มีสัญชาติไทย ดงันั&น ธุรกิจผูใ้ห้บริการการขนส่ง
สินคา้ของไทย อยูภ่ายใตส้ภาวะที,การขาดอาํนาจการต่อรองกบัเจา้ของเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (Mhonyai, 
Suthikarnnarunai และ Rattanawong, 2011) ที,ลว้นแลว้แต่เป็นสัญญาติอื,น ๆ ทั&งดา้นพื&นที, ดา้นปริมาตร และดา้น
ช่วงเวลาในการขนส่ง ที,จาํเป็นตอ้งรอการจดัสรรจากเจา้ของเรือเท่านั&น ทาํใหล้กัษณะสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจผู ้
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางเรือของประเทศไทยในปัจจุบนันั&นจึงมกัมีการจดัส่งสินคา้แบบเต็มตูถึ้งแมว้า่สินคา้ที,อยู่
ในตูจ้ะไม่เต็มตู ้และเป็นการจดัส่งแบบส่งตรงจากท่าเรือตน้ทางไปยงัปลายทางเลย โดยไม่ผ่านท่าเรืออื,น ๆ เพื,อ
การเปลี,ยนถ่ายสินคา้  

นอกจากนั&น ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที,ผ่านมา กระแสโลกาภิวตัน์ไดท้าํให้ลูกคา้ในส่วนต่าง ๆ ของโลก
สามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ,งของโซ่อุปทานของสินคา้หรืออุตสาหกรรมใด ๆ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากยิ,งขึ&น สินคา้ทั,ว
ทุกมุมโลก สามารถเดินทางไปในระยะทางที,ไกลมากขึ&น เขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึ&นทั,วโลก ทั&งนี& เป็นเหตุผลให้ธุรกิจผู ้
ให้บริการหรือตวัแทนขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) ที,ถือเป็นส่วนสําคญัในโซ่อุปทานระดบัโลกที,มีหน้าที,
จดัการใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ใด ๆ (Marta และ Herbert, 2009) มาพบกนัไดจึ้งเติบโตมากขึ&นอยา่งเห็นได้
ชดัเจนในช่วงระยะเวลาที,ผ่านมา ในอดีตนั&น ผูแ้ทนหรือตวัแทนขนส่งสินคา้อาจจะเรียกว่าโบรกเกอร์ ที, เป็น
ตวัแทนของบริษทัขนส่ง แต่ในปัจจุบนับทบาทของตวัแทนขนส่งสินคา้เปลี,ยนไปเนื,องจากการเพิ,มขึ&นของความ
รับผิดชอบในหนา้ที,อื,น ๆ ที,ครบถว้นมากยิ,งขึ&นในโซ่อุปทาน ดงันั&นตวัแทนผูข้นส่งสินคา้จึงอาจถูกเรียกไดว้า่ เป็น
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินคา้ (Freight Logistics Provider: FLP) ที,ในปัจจุบนันั&นธุรกิจตวัแทนขนส่ง
สินคา้นั&น อยูภ่ายใตส้ภาวะการแข่งขนัที,สูง เนื,องจากปัจจยัในการตดัสินใจเลือกตวัแทนผูส่้งสินคา้นั&น ไม่เพียงแต่
เลือกใชบ้ริการผูที้,ติดต่อทาํธุรกิจกนัมานาน แต่ปัจจยัเรื,องราคา ระยะเวลาในการขนส่ง และบริการเสริม ลว้นเขา้มา
มีบทบาทสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการผูใ้ห้บริการรายใด ๆ (Mabel, MiaoSong, and Chung, 2003) ทั&งนี& เนื,องจาก 
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การมีอยู่ของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ที,หลากหลายมากขึ&น รวมถึงความครอบคลุมในเครือข่ายขนส่งสินคา้และ
บริการอื,น ๆ ที,สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที,กวา้งขวางขึ&นอีกดว้ย  

ดว้ยเหตุผลดงัที,กล่าวมาขา้งตน้ งานวจิยัฉบบันี& จึงมีวตัถุประสงคที์,จะใชรู้ปแบบโครงข่ายการวิเคราะห์การ
ไหลของสินคา้เพื,อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายตํ,าสุด ในจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ เพื,อให้สามารถ
ลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ของบริษทัผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศให้ตํ,าที,สุด ในขณะที,ยงัสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลา 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในปี 2010 และปี 2011 องคก์รและสถาบนัต่าง ๆ เช่น UNCTAD, OECD, WTO, และ Clarkson Research 
Service เป็นตน้ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดย UNCTAD ได้
ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และประกาศวา่ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2010 และ 2011 เมื,อเทียบกบั
ปีก่อนหนา้มีค่าเท่ากบั 3.9% และ 3.1% ตามลาํดบั (UNCTAD, 2011) นอกจากนั&น บทวิเคราะห์ยงัไดก้ล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ของการการเติบโตของการขนส่งสินคา้ทางทะเลมีความสัมพนัธ์ที,ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ,มขึ&นของ 
GDP รวมของเศรษฐกิจโลก ดงัแสดงในรูปที, 1  นอกจากนั&นแลว้ ตารางที, 1 เป็นขอ้มูลอีกส่วนหนึ,งที,ยืนยนัถึง
ความสัมพนัธ์ของการเจริญเติบโตของการขนส่งสินคา้ทางทะเลที,เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก อาทิเช่น ในปี 2010 พบวา่อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เมื,อเทียบกบัปี 2009 มีค่าเท่ากบั 
7% เช่นเดียวกบัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศที,มีการเพิ,มขึ&นเท่ากบั 7% เช่นเดียวกนัในปี 2010 เทียบกบัปี 2009 

 

 
รูปทีC 1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก เทียบกบั ดชันีการผลิตสินคา้ 

ปริมาณการคา้ขายระดบัโลก และปริมาณการคา้ขายสินคา้โลกผา่นการขนส่งทางทะเล  (UNCTAD, 2011) 
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ตารางทีC 1 มูลค่าการขนส่งสินคา้ทางทะเล ปี 1970 – 2010  (แสดงตวัเลขเฉพาะบางปี) 
 

หน่วย : ลา้นตนั 
ปี ค.ศ. ปริมาณการขนส่ง

นํ& ามนั 
ปริมาณการขนส่งสินคา้

เทกอง 
ปริมาณการขนส่งสินคา้ใน

รูปแบบอื,น ๆ 
รวม 

1970 1442 448 676 2566 
1980 1871 796 1037 3704 
1990 1755 968 1285 4008 
2000 2163 1288 2533 5984 
2006 2698 1836 3166 7700 
2007 2747 1957 3330 8034 
2008 2742 2059 3428 8229 
2009 2642 2094 3122 7858 
2010 2752 2333 3323 8408 

 
การศึกษาตน้ทุนที,เกิดขึ&นในการขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบตรงและการขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีการ

เปลี,ยนถ่ายสินคา้นั&น นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไดร้ะบุไวว้า่การขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีการเปลี,ยนถ่ายสินคา้ 
ณ จุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้นั&น จะก่อให้เกิดตน้ทุนค่าขนส่งที,สูงกวา่การขนส่งแบบตรง เนื,องจากเกิดค่าขนถ่ายสินคา้
โดยเรือขนสินคา้ขนาดเล็ก (feeder) ค่าบริการของท่าเรือ รวมถึงค่าบริหารจดัการที,ซํ& าซอ้น (Wu and Kleywegt, 
2002) อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผูป้ฏิบติั กลบัสวนทางกับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ที,แสดงให้เห็นว่า
แนวโนม้ของการขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้นั&นไดรั้บความนิยมเพิ,มมากขึ&นเรื,อยมา ในปี ค.ศ.
2001 เป็นช่วงเวลาที,เห็นความเปลี,ยนแปลงของการขนส่งสินคา้ทางทะเลอยา่งชดัเจนถึงการเปลี,ยนรูปแบบจากการ
ส่งตรงเป็นขนผา่นโครงข่ายการเปลี,ยนถ่ายสินคา้ ณ ท่าเรือหลกัใด ๆ (Damas (2001), Baird (2002)) ทั&งนี& เนื,องจาก
พบวา่ขนาดของเรือขนส่งสินคา้ทางทะเลมีขนาดใหญ่ขึ&น ดงันั&นการบริหารจดัการให้สามารถขนสินคา้ไดเ้ต็มลาํ
เรือ เพื,อให้เกิดตน้ทุนในการขนส่งต่อหน่วยตํ,าที,สุด นอกจากนั&น Frankel ไดท้าํการสาํรวจในปี ค.ศ. 2002 พบว่า 
การขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีการเปลี,ยนถ่ายสินคา้นั&น ยงัสนบัสนุนหลกัการส่งสินคา้แบบทนัเวลาพอดี (just-in-
time concept) ในอุตสาหกรรมใด ๆ สามารถลดการถือครองวตัถุดิบลงได ้หากสามารถประสานหรือจดัการตาราง
การขนถ่ายสินคา้ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมได ้ 

เมื,อพิจารณาโครงข่ายการขนส่งสินคา้ทางทะเล พบวา่ท่าเรือทาํหนา้ที,หลายประการ เป็นทั&งจุดตน้กาํเนิดของ
สินคา้ (supply point) เป็นจุดความตอ้งการสินคา้ (demand point) เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ (distribution Center) มี
การเคลื,อนยา้ยสินคา้ระหว่างท่าเรือต่าง ๆ อาศยัเรือขนส่งสินคา้ที,มีขนาดที,หลากหลายและค่อนขา้งใหญ่ ที,มกัมี
เสน้ทางเดินเรือประจาํแต่ระยะทางในการเดินเรือไกล ดว้ยความเร็วตํ,า ดงันั&น การจดัเส้นทางการเดินเรือสมุทรนั&น
จึงมีการวางแผนล่วงหนา้ที,แน่นอนในระยะยาว (Sherali et al. (1999)) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การจดั
ตารางและเสน้ทางการเดินเรือ เป็นปัญหาหลกัที,นกัวิจยัส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื,องจากส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
ในการขนส่งสินคา้ทางทะเล และส่งผลกระทบต่อกิจการหรืออุตสาหกรรมใด ๆ ที,เกี,ยวเนื,อง  
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การจดัเส้นทางการเดินเรือสินคา้นั&น มีวตัถุประสงค์หลกัเพื,อให้เกิดเส้นทางการขนส่งที,ดีที,สุด สามารถ
ครอบคลุมการขนส่งสินคา้ไปยงัที,ต่าง ๆ ไดท้ั,วโลก แต่ทั&งนี& ตอ้งให้เกิดผลกาํไรแก่ผูด้าํเนินการดว้ย ซึ, งในที,นี& คือ
เจา้ของเรือนั,นเอง ในกรณีที,มีเส้นทางบางเส้นทางที,ไม่ก่อให้เกิดกาํไรในการดาํเนินการ อาจมีการจดัให้มีการ
ขนส่งในเสน้ทางนั&น ๆ เมื,อมีความจาํเป็นหรือมีการร้องขอจากลูกคา้ได ้อยา่งไรก็ตามพบวา่ ปัญหาที,มกัเกิดขึ&นจาก
การจดัเสน้ทางการเดินเรือทะเลมกัเกี,ยวเนื,องกบัช่วงเวลาในการเขา้เทียบท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาในการจอด
พกัเพื,อรอสินคา้จากท่าต่าง ๆ นั&นดว้ย ซึ, งปัญหาดงักล่าวมีนักวิจยัหลายคนไดพ้ยายามหาเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
เพื,อให้สามารถจดัเส้นและตารางทางการเดินเรือสมุทรให้เหมาะสมที,สุด ในขณะที,สามารถรองรับปริมาณความ
ตอ้งการขนส่งให้ไดต้ามที,ลูกคา้ตอ้งการ และไดก้าํไรสูงสุด เทคนิคต่าง ๆ ที,ปรากฏในการทบทวนวรรณกรรม
ไดแ้ก่ โปรแกรมปัญหาเชิงเสน้ตรง (linear programming) และโปรแกรมปัญหาจาํนวนเต็ม (integer programming) 
(Rana and Vickson (1988)) (Nemhauser and Yu (1972)) โปรแกรมปัญหาไม่เชิงเส้น (non-linear programming) 
(Rana and Vickson (1991)) โปรแกรมพลวตั (dynamic programming) (Fagerholt (1999)) และการแกปั้ญหาแบบ
ฮิวริสติกส์ (Boffey et. Al. (1979)) เป็นตน้ 
 

3. การจาํลองสถานการณ์เพืCอการจดัเส้นทางการขนส่งแบบมกีารเปลีCยนถ่ายสินค้า 
ดงัที,กล่าวในส่วนที,หนึ, งถึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัฉบบันี& ที,ตอ้งการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ทางทะเล

ใหแ้ก่ตวัแทนผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล ดงันั&น ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์ถึงรูปแบบความเป็นไปไดใ้นการขนส่ง
สินคา้ โดยมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ ได ้4 รูปแบบ คือ 

รูปแบบทีC 1 การขนส่งสินคา้แบบตรง (รูปแบบปัจจุบนั) แสดงดงัรูปที, 2 (a) 
รูปแบบทีC 2 การขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ โดยมีการกาํหนดจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ที,ชดัเจนและ

กาํหนดท่าเรือปลายทางสาํหรับจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้แต่ละจุดที,ชดัเจน แสดงดงัรูปที, 2 (b) 
รูปแบบทีC 3 การขนส่งสินคา้แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ โดยมีการกาํหนดจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ที,ชดัเจน แต่

ไม่มีการกาํหนดท่าเรือปลายทางสาํหรับจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้แต่ละจุดที,ชดัเจน แสดงดงัรูปที, 2 (c) 
รูปแบบทีC 4 การขนส่งสินคา้ในรูปแบบผสมผสาน ระหวา่งรูปแบบที, 1 และ 3 (ตรงและเปลี,ยนถ่าย) แสดง

ดงัรูปที, 2 (d) 
 

 
(a) ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 1 

รูปทีC 2 ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 1, 2, 3, และ 4 ตามลาํดบั 
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(b) ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 2 

 

 
(c) ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 3 

(d) ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 4 

รูปทีC 2 ลกัษณะการส่งสินคา้ทางทะเลในรูปแบบการจาํลองสถานการณ์แบบที, 1, 2, 3, และ 4 ตามลาํดบั (ต่อ) 
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ผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์การไหลของสินคา้เพื,อให้เกิดตน้ทุนตํ,าสุด (Minimum Cost 
Network Flow) ในการแกปั้ญหาในแบบจาํลองสถานการณ์ทั&งสี, ภายใตส้มมติฐานดงัต่อไปนี&  

1) บริษทักรณีศึกษามีพื&นที,ในการขนส่งที,จาํกดั ซึ,งขึ&นอยูก่บัการจดัสรรพื&นที,จากสายเรือ (Agent)  
2) กาํหนดใหข้นาดของตูค้อนเทนเนอร์ที,ใชใ้นกรณีศึกษานี&  มีขนาดเดียวคือ 40 ฟตุ สามารถบรรจุได้

สูงสุด 78 ตารางเมตร, 20 ฟตุ สามารถบรรจุไดสู้งสุด 28 ตารางเมตร 
3) ปริมาณความตอ้งการในการขนส่งสินคา้ของแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอน 
4) กาํหนดใหใ้ชต้น้แบบจากการเสน้ทางการเดินเรือของบริษทัสายเรือ Evergreen ในกรณีศึกษานี&  
5) กาํหนดใหท่้าเรือสาํหรับเปลี,ยนถ่ายสินคา้มีความสามารถในการรับสินคา้จาํนวนไม่จาํกดั 
6) ทาํการทดลองหรือทดสอบสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยแนวคิดการวเิคราะห์การไหลของสินคา้เพื,อให้

เกิดตน้ทุนตํ,าที,สุด  
   

แนวคิดทั,วไปของการวิเคราะห์การไหลของสินคา้เพื,อให้เกิดตน้ทุนตํ,าสุด (Minimum Cost Network Flow) 
กาํหนดให ้โครงข่าย (Network or Graph; G) = { N, A } ซึ, ง N คือ เซตของ node ที,เป็นตวัแทนของจุดบริการหรือ
ใหบ้ริการต่างๆ ซึ,งในที,นี& คือ ท่าเรือ ส่วน A หรือ arcs คือ เส้นทางเชื,อมระหวา่ง Node ต่างๆ โดยตวัแปรตดัสินใจ
คือ Xij กาํหนดให้แทนจาํนวนหน่วยของสินคา้ที,สามารถส่งผ่านเส้นทางเชื,อม (arc) ระหวา่ง Node ใดๆ หรือ
สามารถแทนไดด้ว้ย arc (i, j) ซึ,ง arc (i,j) คือเสน้ลูกศรจาก node i ถึง node j ที,กาํหนดนิยามดว้ยมีการขนส่งไม่เกิน 
upper bound limit (Uij) และไม่ตํ,ากวา่ lower bound limit (lij) ที,ในแต่ละ arc (i, j) ประกอบดว้ยค่า cost (Cij)  และ
แต่ละ Node ประกอบดว้ยปริมาณความตอ้งการส่งสินคา้หรือรับสินคา้ bi หรือ bj ดงัรูปที, 3 
 

 
 

 
รูปทีC 3 รูปแบบโครงข่ายทั,วไปสาํหรับเทคนิคการวเิคราะห์การไหล 

 
 รูปแบบสมการการวเิคราะห์การไหลของสินคา้เพื,อให้เกิดตน้ทุนตํ,าสุด สามารถแสดงไดด้งัสมการที, (1) 
– (3)  
 

   Min ∑ �����,��∈	  ���     (1) 
 

 ∑ ���{�: ��,��∈	} − ∑ ��� =  ��{�: ��,��∈	}    ∀�∈ � (2) 
 

                                      ���  ≤  ���  ≤  ���              ∀��,�� ∈ �    (3) 
 
สมการที, (1) เป็นสมการวตัถุประสงค์ที,ตอ้งการให้การขนส่งสินคา้เป็นไปดว้ยตน้ทุนที,ต ํ,าที,สุด ในขณะที,

สมการที, (2) เป็นการกาํหนดให ้ณ Node หรือท่าเรือใด ๆ ปริมาณการขนส่งสินคา้ หรือปริมาณการรับสินคา้ ตอ้งมี

cij, lij, uij 
 i  j 

bi bj 
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ปริมาณเท่ากับความต้องการส่งสินคา้ของลูกคา้หรือปริมาณความตอ้งการรับสินค้าของลูกค้า อย่างไรก็ตาม
กาํหนดให้การขนส่งสินคา้ในแต่ละเส้นทางตอ้งไม่เกินความสามารถในการขนส่งของแต่ละสายเรือในแต่ละ
เสน้ทางที,กาํหนดไวใ้นสมการที, (3) 

  

4. ผลการจาํลองสถานการณ์ด้วยเทคนิคการไหลของสินค้าโดยก่อให้เกดิต้นทุนตํCาทีCสุด 
ตารางที, 2 แสดงผลลพัธ์ที,ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการไหลของสินคา้โดยก่อใหเ้กิดตน้ทุนตํ,าที,สุด เพื,อหาคาํตอบ

ขอบแบบจาํลองสถานการณ์ทั&ง 4 สถานการณ์ที,กาํหนดไวใ้นส่วนที, 3 ซึ, งจะเห็นว่าผลลพัธ์ที,ไดจ้ากแบบจาํลอง
สถานการณ์แบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ทุกแบบที,น่าจะเป็นไปไดน้ั&น ต่างก่อให้เกิดตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ,ากวา่
การขนส่งสินคา้แบบตรงในปัจจุบนั เท่ากบั 9.82% 21.48% และ 26.67% ตามลาํดบั ขอ้สังเกตที,พบไดจ้ากผลลพัธ์
ดังกล่าวคือ เมื,อมีความยืดหยุ่นในการเลือกทางเลือกเส้นทางเดินเรือสูง ยิ,งก่อให้เกิดต้นทุนรวมตํ,า ดังเช่น
แบบจาํลองสถานการณ์แบบที, 4 ที,เกิดตน้ทุนรวมตํ,าที,สุด เมื,อเทียบกบัการดาํเนินงานในปัจจุบนัหรือแบบจาํลอง
อื,น ๆ อยา่งไรก็ตาม พบวา่แบบจาํลองดงักล่าวยงัไม่ไดค้าํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นตารางเวลาการเดินเรือ ที,เป็นอีกหนึ,ง
ปัจจยัหลกัที,จะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในการขนส่งสินคา้ทางทะเลแบบมีจุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้  

 
ตารางทีC  2  ผลลพัธ์ของแบบจาํลองการดาํเนินงานในทุกสถานการณ์ 

Scenario 
 

ข้อจาํกดั ลกัษณะ 

การขนส่ง 
ท่าเรือทีCใช้ในการขนส่ง ต้นทุน            

(เหรียญสหรัฐ) 
1 -ปริมาณความตอ้งการของ

ลูกคา้(Demand)                                 
-ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (Cost) 

Direct -ท่าเรือตน้ทาง 
-ท่าเรือลูกคา้ปลายทาง 

10,590 

2 -ปริมาณความตอ้งการของ
ลูกคา้(Demand) 
-ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (Cost) 

Transshipment -ท่าเรือตน้ทาง 
-ท่าเรือที,ใชใ้นการ
กระจายสินคา้ 
-ท่าเรือลูกคา้ปลายทาง 

9,550 

3 -ปริมาณความตอ้งการของ
ลูกคา้(Demand) 
-ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (Cost) 

Transshipment -ท่าเรือตน้ทาง 
-ท่าเรือที,ใชใ้นการ
กระจายสินคา้ 
-ท่าเรือลูกคา้ปลายทาง 

8,315 

4 -ปริมาณความตอ้งการของ
ลูกคา้(Demand) 
-ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง (Cost) 
-ความสามารถในการขนส่ง
(Supply) 

Direct 
and 

Transshipment 

-ท่าเรือตน้ทาง 
-ท่าเรือที,ใชใ้นการ
กระจายสินคา้ 
-ท่าเรือลูกคา้ปลายทาง 

7,766 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการหาผลลพัธ์ของแบบจาํลองลกัษณะการขนส่งสินคา้ทางทะเลที,เป็นไปไดท้ั&งหมด 4 รูปแบบดงัที,

ผูว้จิยันาํเสนอ เพื,อช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินการของผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล พบวา่ หากมีปรับรูปแบบ
การขนส่งสินคา้ใหมี้จุดเปลี,ยนถ่ายสินคา้ได ้ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบใด ๆ จะก่อใหเ้กิดตน้ทุนตํ,ากวา่การส่งแบบตรง 
และยงัจะสามารถใชพื้&นที,ที,ไดรั้บจดัสรรมาจากสายเรือไดอ้ยา่งมีประโยชน์สูงที,สุด อยา่งไรก็ตาม จากการวิจยันี&
พบว่ามีขอ้จํากัดด้านตารางการเดินเรือ และความหลากหลายของสายเรือที,นํามาใช้ศึกษา ดังนั&นจึงเห็นควร
เสนอแนะใหมี้การนาํโครงข่ายและตารางการเดินเรือทั,วโลกเขา้มาประกอบในการศึกษาอยา่งครบถว้น เพื,อที,จะได้
กาํหนดแนวทางการดาํเนินการของผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลของประเทศไทยต่อไปในอนาคต อีกทั&งหากมี
การดาํเนินการจดัทาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื,อใหมี้การใชง้านไดง่้าย จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ,งต่อผูป้ระกอบการหรือ
ตวัแทนผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล 
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บทคดัย่อ 
 

บทความนี/ นาํเสนอ เทคนิคการจัดสรรตูค้อนเทนเนอร์ เพื2อช่วยลดตน้ทุนค่าเสียโอกาสทางการคา้ของ
อุตสาหกรรมส่งออกสินคา้เกษตรในประเทศไทย  โดยนาํแนวคิดในการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ มาประยกุตด์ว้ย
วิธีการบริหารเชิงกลยุทธ์  เพื2อให้สอดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะของการบริหารโซ่อุปทานตู ้คอนเทนเนอร์ใน
ประเทศไทย บทความส่วนแรกเป็นการนาํเสนอ ทบทวน ขอ้เท็จจริงของปัญหาที2เกิดขึ/นของการบริหารโซ่อุปทาน
ของตูค้อนเทนเนอร์ ซึ2 งนับว่ามีความสําคญัอย่างยิ2งต่อการคา้ระหว่างประเทศ เพราะสามารถขนส่งสินคา้ได้
ปริมาณมาก  ช่วยลดความเสียหายที2จะเกิดขึ/นกบัสินคา้ระหว่างการขนส่ง  สาํหรับปัญหาที2เกิดในการบริหารโซ่
อุปทานของระบบตูค้อนเทนเนอร์ ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัๆ กล่าวคือ สาํนกังานใหญ่ (Principal), ท่าเรือ (Port), 
สถานีพกัและเก็บตูสิ้นคา้ (Container Depot), และลูกคา้ (customer) จากการทบทวนวรรณกรรมที2เกี2ยวกบัปัญหา
และเอกสารที2เกี2ยวขอ้ง สิ2งที2พบบ่อยที2สุดคือ ความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของการบริหารจดัการตู ้
คอนเทนเนอร์ พบว่ามีการแก้ไขด้วยหลายๆวิธี มุ่งเน้นการลดต้นทุนฯ เป็นหลัก  ซึ2 งวิธีเหล่านั/ นไม่สามารถ
แกปั้ญหาระบบคอนเทนเนอร์ในประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เนื2องจากประเทศไทยไม่มีกองเรือเป็นของ
ตนเอง ทาํให้ขาดอาํนาจต่อรองในการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ตามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั/งในปัจจุบันผู ้
ส่งออกยงัคงประสบปัญหาการสูญเสียกาํไรทางการคา้ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาที2จาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจาก
ภาครัฐและผูป้ระกอบการเอกชน  เพื2อบริหารจัดการตูค้อนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดตน้ทุนทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดวา่ประโยชน์ที2จะไดรั้บแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ระบุปัจจยัของตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสและสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์โดยใช ้LINEAR  PROGRAMMING .ในการคาํนวณโดยมีขอ้จาํกดั 
(constraints) ต่างๆไดแ้ก่ อุปสงค,์ อุปทาน, ช่วงเวลาหมดอายขุองสินคา้, operating cost, lead time เป็นตน้  ทั/งนี/
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิ2งวา่ แนวคิดนี/   จะเป็นประโยชน์กบัประเทศอื2นๆซึ2งประสบปัญหาเช่นเดียวกบัประเทศไทย 
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Abstract 
 

  This paper presents container allocation technique, which minimizes the total opportunity loss of an 
export industry in Thailand. This new allocation concept applies as a strategic management tools at the national 
level since it is consistent to the characteristics of the container supply chain management in Thailand. The first 
section of this paper presents the review of facts and problems of container supply chain management. It reveals 
that containerization system is significant to the international trade as it holds good characteristics of sea 
transportation. It can transport a lot of products while minimize the damage of goods. Supply chain management 
of the containerization system presents and shows that there are four main players in managing the container – 
principal, port, container depot, and customer. After an intensive review of containerization system’s problem, 
the most common problem that all parties have encountered is an imbalance between demand and supply of 
container. The well-known solution to the stated problem is relocation of containers between various places 
using optimization technique, which aims to minimize operation cost. Indeed, those solutions are unable solve 
the containerization system’s problem in Thailand: lacking their own fleets: having no bargaining power in 
relocating container between areas as needed. In the present, many of Thai exporters face with losses of sales or 
profit because they cannot find enough or proper containers to transport their goods to the customer. The 
authors, therefore, have seen that those problems need to be strategically solved by the government. The limited 
number of containers must be properly allocated to the exporter with regard to the minimum losses to the 
economics of the country. The main contributions of this paper are two folds. First, the opportunity losses of the 
various export industry are indicated when lack of containers, Second, the mathematical model has been 
formulated using linear programming technique with several constraints, such as, demand, supply, obsolete 
time, operating cost, lead time etc. The authors hope that the new concept presented in this paper will provide 
the great contribution for other countries, which face the same problem of Thailand. 
 
KEYWORDS : CONTAINER MANAGEMENT, IMBALANCED CONTAINER PROBLEM, MARITIME 

TRANSPORT, CONTAINERIZATION SYSTEM, OPPORTUNITY LOSS COST 

 

1. บทนํา 
 การขนส่งทางทะเลเป็นระบบการขนส่งที2มีความสาํคญัมานานมากกวา่ 5,000 ปี เนื2องจากการขนส่งดว้ย
รูปแบบดงักล่าวสามารถทาํใหเ้กิดการส่งมอบสินคา้ไดป้ริมาณที2มากและสามารถเดินทางไดใ้นระยะทางที2ไกลมาก
ขึ/น (Allen (2000) โดยระบบการขนส่งทางทะเลในระยะเริ2มตน้นั/นเกิดจากการใชเ้รือขนส่งสินคา้ขนาดเล็กวิ2ง
ขนส่งนํ/ ามนัโอลิฟสิ2งทอ เครื2องปั/ นดินเผาและเครื2องโลหะแกะสลกั ไปยงัเมืองหรือประเทศต่าง ๆ เลียบชายฝั2ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออกและอ่าวอาราเบียน ซึ2 งต่อมาประเทศในแถบทวีปยุโรป ไดพ้ฒันาให้เรือขนส่ง
สินคา้มีศกัยภาพมากยิ2งขึ/นและมีขนาดใหญ่ขึ/น ในช่วงปี ค.ศ.1950-1990 เป็นยคุของการเปลี2ยนแปลงรูปแบบการ
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ขนส่งสินคา้ทางทะเลที2สําคญั คือ มีเปลี2ยนรูปแบบการขนส่งสินคา้จากแบบเทกองเป็นรูปแบบการขนส่งสินคา้
ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ โดยมี Malcolm Mclean เป็นผูริ้เริ2มนาํระบบการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์มาใชค้รั/ งแรกใน
การขนส่งสินคา้ในเส้นทางระหวา่งเมืองนิวยอร์คและประเทศเปอเตอริโก (Puerto Rico) (Chavawiwat (2007)) 
หลงัจากนั/นเป็นตน้มา ระบบการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์จึงไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย และกลายเป็น
ระบบการขนส่งสินคา้หลกัที2มีความสาํคญัต่อการคา้ระหวา่งประเทศ ที2สร้างความสะดวกและรวดเร็ว ในการบรรจุ 
และขนส่งสินคา้ภายใตร้ะบบการขนส่งสินคา้แบบต่อเนื2องหลายรูปแบบ (Intermodal Transportation) ที2ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตวัสินคา้นอ้ยที2สุด (Schmeltzer and Peavy (1970), Escap (1983), Hayuth (1987), และ George 
(2001) ซึ2 งรายงานของ UNCTAD ในปี 2010 ไดแ้สดงให้เห็นว่าสัดส่วนการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันดว้ยตูค้อนเทนเนอร์มีสัดส่วนที2มากกว่าระบบเทกองอย่างเห็นได้ชดั (UNCTAD (2010) ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้สภาวะความตอ้งการหรืออุปทานของตูค้อนเทนเนอร์ไม่สมดุลกบัอุปสงค์ที2มีอยู่ หรืออาจ
กล่าวไดว้่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์มากถึง 15% (Breaker (2008)) สําหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั/น 
นอกเหนือจากความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของตูค้อนเทนเนอร์ทั2วโลกดว้ยเหตุผลดงักล่าวเบื/องตน้
แลว้นั/น พบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีกองเรือขนส่งสินคา้ที2เป็นสัญชาติไทย จึงทาํให้ขาดอาํนาจการต่อรองในการ
จดัสรรตูค้อนเทนเนอร์อยา่งสิ/นเชิง (Mhonyai et.al (2011) ประกอบกบั ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ที2มี
สินคา้ส่งออกหลกัเป็นสินคา้เกษตร ซึ2 งมีคุณสมบติัที2สําคญัคือ มีอายขุองสินคา้สั/น เน่าเสียไดง่้าย (OAE (2012) 
และมีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี2ยวผลิตภณัฑที์2จาํกดั ดงันั/นปัญหาดา้นการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในช่วงเวลาที2
ตอ้งการของผลิตภณัฑเ์กษตร จึงส่งผลกระทบกบัความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการส่งออกสินคา้
เกษตรของไทยเป็นอยา่งยิ2ง (TNSC (2011) งานวจิยัฉบบันี/ จึงมุ่งเนน้ที2จะนาํเสนอแนวคิดในการจดัสรรตูค้อนเทน
เนอร์ให้แก่ผูส่้งออกสินคา้เกษตรไทย โดยก่อให้เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสทางการคา้ตํ2าที2สุด อีกทั/งยงัตอ้งคาํนึงถึง
ขอ้จาํกดัอื2น ๆ ที2เกี2ยวขอ้ง อาทิเช่น อุปทานของตูค้อนเทนเนอร์ ระยะเวลาการขนส่งสินคา้ ความสามารถในการ
เก็บรักษาของสินคา้ประเภทต่างๆ เป็นตน้ ทั/งนี/ มีวตัถุประสงคเ์พื2อเป็นแนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
คา้อยา่งย ั2งยนืใหแ้ก่สินคา้ส่งออกหลกัของประเทศไทย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ตั/งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นตน้มา การขนส่งสินคา้ทางทะเลดว้ยตูค้อน
เทนเนอร์เขา้มามีบทบาทสาํคญัในการคา้ระหวา่งประเทศมากยิ2งขึ/น การศึกษาถึงวิวฒันาการ ปัญหา และวิธีการ
แกปั้ญหา เรื2องที2เกี2ยวเนื2องกบัการขนส่งสินคา้ทางทะเล มีการเผยแพร่อยูอ่ยา่งสมํ2าเสมอ ปัญหาที2พบอยูเ่ป็นประจาํ
จากการทบทวนวรรณกรรม คือปัญหาความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานของปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ทั2ว
โลก ที2ส่งผลต่อการหมุนเวียนตูค้อนเทนเนอร์ไปยงัท่าเรือหรือประเทศต่าง ๆ ทั2วโลก (Cheung et al. (1998) 
ประเด็นการศึกษาส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้การกาํหนดตาํแหน่งเพื2อการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ (repositioning) ไปยงัจุด
ต่าง ๆ เพื2อให้เพียงพอต่อความตอ้งการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ (Wang et.al (2007) เช่น ประเทศไนจีเรีย 
(Taaffe et.al (1963) ประเทศมาเลเซีย (Rimmer (1977) ประเทศกาน่า (Hilling (1977) และประเทศฮ่องกง (Wang 
J.J. (1998) เป็นตน้ นอกจากนั/น งานวิจยัส่วนใหญ่ไดส้รุปถึงปัญหาของการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์พอสังเขป 
พบวา่ส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนการขนส่งสินคา้ (Song et.al (2009)  อีกทั/งกระทบต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในการ

    หนา้ 399



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

แข่งขนัและการคา้ในระยะยาวของประเทศต่าง ๆ (Crainic (2003) อีกดว้ย การทบทวนวรรณกรรมของปัญหาการ
จดัส่งสินคา้ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ทางทะเลนั/น ไดถู้กรวบรวมไวอ้ยา่งละเอียดโดย Mhonyai et.al ในปี 2010 วิธีการ 
hub and spoke ถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์โดยกาํหนดให้ในแต่ละภูมิภาค 
(region) ประกอบดว้ย hub port และ feed port เพื2อการบริหารจดัการและหมุนเวียนใชตู้ค้อนเทนเนอร์ภายในแต่
ละภูมิภาค (Murty et al., 2003) นอกจากวิธีการดงักล่าว พบว่าเทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network Design and Analysis) (Meng et. al (2011)) และการแกปั้ญหาโดยการผลลพัธ์ที2ดีที2สุด (Optimization 
Technique) ดว้ยรูปแบบสมการเชิงเส้นและจาํนวนเต็ม (Linear Programming and Integer Programming) เป็นอีก
วธีิหนึ2งที2นิยมใชใ้นการแกปั้ญหา (Murty et. al (2003)งานวิจยัฉบบันี/ ไดน้าํเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม เรื2อง
การศึกษาปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ที2มีการนาํเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
โดยระบุถึงชื2อผูแ้ต่ง ชื2องานวจิยั ประเด็นปัญหา ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหาในการบริหารโซ่อุปทานของระบบตู ้
คอนเทนเนอร์ ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกัๆ กล่าวคือ สาํนกังานใหญ่ (Principal), ท่าเรือ (Port), สถานีพกัและเก็บตู ้
สินคา้ (Container Depot), และลูกคา้ (customer) วิธีการแกปั้ญหา และขอ้จาํกดัในการคาํนวณ  จากการทบทวน
วรรณกรรม จาํนวน 79 ฉบับ วิธีการแก้ปัญหาโดยวิธี Mathematical Model จาํนวน   69 หัวขอ้ (88%) วิธี 
Networking Design จาํนวน 5 หวัขอ้ (6%) และHeuristics Model จาํนวน 5 หวัขอ้ (6%) ตามลาํดบั 

 

3. ค่าเสียโอกาสทางการค้าและอุตสาหกรรม (Opportunity loss ) 

ค่าเสียโอกาส มีความสําคญัในมิติทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เกี2ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ (decision 
making) ในการเลือกดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ2งจากกิจกรรมทั/งหมด โดยคาํนวณจากมูลค่าของผลตอบแทน
จากกิจกรรมที2สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทาํกิจกรรมอีกอยา่งหนึ2ง TRADE-OFF  (James M. B., 2008) ในขณะ
ที2 Chavez, S. et al., (1998),  Besanko   D. ,(2009), Mario G.B.  (2009), Attallah G., (2006)กล่าววา่ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสส่งผลกระทบต่อการคา้การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆจากระดบัทอ้งถิ2นถึงระดบัการคา้ระหวา่ง
ประเทศและการจดัสรรทรัพยากรที2มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้แก่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ2ง เพื2อให้เกิดการใชท้รัพยากรที2มี
อยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดอรรถประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดนั/น ควรคาํนึงถึงค่าเสียโอกาสที2อาจเกิดขึ/นดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมของปัจจยัค่าเสียโอกาสทางการคา้นั/น พบวา่ การเสียค่าจา้งแรงงาน (labor loss) 
ถือเป็นค่าเสียโอกาสทางการคา้ที2สาํคญัในทุกกิจการ (Fundamental Economics, Attallah G. (2006) ในขณะที2ใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตวน์ั/น ระบุว่า การสูญเสียที2สําคญัที2ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาส คือ loss of total 
quantities and loss of perishable product (How to calculate agricultural business of export sectors : IICA, 2006) 
(OAE, 2010) ในขณะที2หากมีการส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไม่ทนัตามเวลาที2กาํหนด จะก่อให้เกิด Penalty due to delay 
(Empty container management in Cyclic Shipping Routes. Song, D.P et al., (2008)) และอาจก่อให้เกิดการ
สูญเสียโควตา้การส่งสินคา้ในครั/ งต่อไปอีกดว้ย (NTB, FTA, 2009) นอกเหนือจากค่าเสียโอกาสที2อาจเกิดขึ/นแลว้ 
ความเสี2ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) เนื2องจากค่าอตัราแลกเปลี2ยน อาจเกิดขึ/นไดต้ลอดเวลาในการคา้ระหวา่ง
ประเทศอีกดว้ย (BOT, 2010 : http://thailand-business-news.com/banking) สาํหรับอุตสาหกรรมขนส่งสินคา้ทาง
ทะเลดว้ยตูค้อนเทนเนอร์นั/น Theofanis et al (2007), Bell G.H. et al., (2011) ไดส้รุปผลจากการวิจยัวา่ หาก
สามารถจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการ minimize sailing time and dwelling time 
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จะสามารถลดการสูญเสียค่าเสียโอกาสทางการคา้ลงได ้ในขณะที2 Chavawivat  (2007) ระบุวา่ labor loss เป็นส่วน
หนึ2งของค่าเสียโอกาส ที2ทาํใหอ้ตัราค่าระวางเรือเพิ2มขึ/น ซึ2งถือวา่เป็นความเสี2ยงของผูส่้งสินคา้ระหวา่งประเทศอีก
ดว้ย (Manu l. et al. (2008) Delaney R. V., 2002 ไดก้ล่าวไวว้า่ ในอุตสาหกรรมเกษตร ที2สามารถคาดการณ์ปริมาณ
ผลผลิตไดย้าก ส่งผลต่อการบริหารจดัการโซ่อุปทานตูค้อนเทนเนอร์สาํหรับอุตสาหกรรมเกษตร (DELANEY R. 
V., 2002) 

สาํหรับการศึกษาวิจยัฉบบันี/  ดาํเนินการวิจยัโดยเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื2อใชศึ้กษารายละเอียดขอ้มูลโดยพิจารณาถึงปัจจยัที2ส่งผลต่อตน้ทุนค่า
เสียโอกาสทางการคา้ของกลุ่มตวัอยา่งสินคา้เกษตรประเภทผลไมส้ด กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ สินคา้ทุเรียน ลาํไย มงัคุด 
และแบ่งลกัษณะการดาํเนินงานวิจยัเป็น 3  ส่วนกล่าวคือ การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์, การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม, การสรุปถึงปัจจยัที2ส่งผลต่อตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากส่วนที2 1 และ2 เทียบกบัทฤษฏีต่างๆ 

ศึกษาโดยการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเกี2ยวกบั ขอ้จาํกดัของสินคา้เกษตรที2เกี2ยวขอ้ง ขอ้กาํหนดต่างๆ กฏ
ระเบียบและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ และจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ/ส่วนที2เกี2ยวขอ้งจากสินคา้ทุเรียน 
7 ราย สินคา้ลาํไย 4 ราย สินคา้มงัคุด 1 ราย และส่งแบบสอบถามเพื2อเก็บขอ้มูลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจาก
จาํนวนผูป้ระกอบการทุเรียน 41 ราย, สินคา้ลาํไย 50 รายและสินคา้มงัคุด 23 ราย ไดรั้บแบบสอบถามคืนกลบั 33, 
35, 20 ตามลาํดบั ซึ2งอยูร่ะดบัความเชื2อมั2นที2 90% สามารถนาํมาสรุปไดต้ามที2แสดงในตารางที22 และ3 ตามลาํดบั 
 

ตารางที2 2 : สรุปรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทุเรียน จาํนวน 7 ราย สมัภาษณ์    7 ราย 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมลาํไย จาํนวน 4 ราย สมัภาษณ์   4 ราย 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมงัคุด จาํนวน 1 ราย สมัภาษณ์   1 ราย 

 
ตารางที2 3 : สรุปรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 

จาํนวน
แบบสอบถาม 

จาํนวนแบบสอบถามที2ค่าความ
คลาดเคลื2อนยอมรับได ้

(error 10%)ความเชื2อมั2นที2 90% 

 

จาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทุเรียนส่งออก 41 29 33 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมลาํไยแช่แขง็ 50 33 35 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมงัคุดแช่แขง็ 23 19 20 

 

 ผลสรุปปัจจยัที2ส่งผลต่อค่าเสียโอกาสทางการคา้ในกรณีที2ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์จากผลการสาํรวจเชิงลึก
และทฤษฏี สามารถสรุปไดด้งัตารางที2 4 
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ตารางที2 4 : สรุปปัจจยัที2มีผลต่อค่าเสียโอกาสทางการคา้ฯ 

Factors Theories Research result Interview 

1.Loss of products (X1) (1),(4),(8)  (2) 

2.Penalty cost (X2)          (3) (2) 

3.Labor Loss (X3) (3), (5)  (2) 

4.Loss of quota (X4)   (2) 

5.Baht Fluctuation (X5) (6).  (2),(10) 

6.Non Tariff Barrier (X6) (9)  (2) 

7.Freight rate (X7 )   (7). 

หมายเหตุ (1). Taniguchi, 1996.p.15. cost of quality, loss function  แหล่งที2มา: จากทฤษฏีและจากการสมัภาษณ์ 
 (2). Empirical interview from person in charge i.e. exporters, traders and gardeners etc. 
 (3). Song D.P.,2008,. empty container management 
 (4). Fundamental economic; production cost, decision making 
 (5). Atallah G. 2006, cost function, opportunity costs, competition, and firm selection.  
  (6).Office of Agricultural Economics, Thailand 
  (7).Thai National Shippers’ Council, http://www.tnsc.com 

    (8). Export Handbooks; Agri-business series; how to calculate export costs for agricultural products 
      (9). Information Office of International Trade; Department of export Promotion and Foreign partners 
    (10). Bank of Thailand (BOT) 
 

จากตารางที2 4 แสดงใหเ้ห็นถึงการสรุปปัจจยัที2มีผลต่อค่าเสียโอกาสทางการคา้ที2มีการรวบรวมในรูปแบบ
ของทฤษฏีที2เกี2ยวขอ้ง จากการศึกษาผลงานวจิยัหรือจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ย 1). การสูญเสียของ
สินคา้  2). ค่าปรับจากการส่งล่าชา้ 3). การเสียค่าจา้งแรงงาน  4). การสูญเสียโควตา้ 5). การผนัผวนของค่าเงินบาท 
6). อุปสรรคที2ไม่ใช่ภาษีทางการคา้  7). การปรับอตัราค่าระวาง 

 

4.  การสร้างแบบจําลองทางคณติศาสตร์ (The mathematical model ) 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยังานนี/  คือการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื2อการแกปั้ญหาค่าเสีย
โอกาสทางการคา้ในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ เพื2อลดตน้ทุนค่าเสียโอกาสทางการคา้ โดยส่งเสริมการ
จดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ที2มีอยูอ่ยา่งจาํกดัและเกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสตํ2าที2สุด โดยมีขอ้จาํกดัเฉพาะดงันี/  (Mhonyai, 
C.et. al. (2013) 
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1. แหล่งกาํเนิดตูค้อนเทนเนอร์มีตน้ทางเพียงที2เดียวเท่านั/นคือประเทศไทย และมีปริมาณที2กาํหนดไว้
แน่นอน 

2. ณ แหล่งรับสินคา้ปลายทางใด ๆ อาจรับสินคา้หลายประเภทได ้ในกรณีศึกษานี/  กาํหนดให้มีสินคา้ 
3 ประเภท ไดแ้ก่ ทุเรียน ลาํไย มงัคุด และมีปริมาณความตอ้งการที2กาํหนดไวแ้น่นอน 

3. แหล่งรับสินคา้แต่ละประเภทปลายทางมีหลายประเทศ อาทิเช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา เป็นตน้  

4. ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ ณ ตน้ทาง (ประเทศไทย) มีปริมาณน้อยกว่าความตอ้งการรวมของทุก
อุตสาหกรรม 

 จากลักษณะเฉพาะข้างต้นของการจัดสรรตู ้คอนเทนเนอร์ให้แก่การส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ไปยงั
ประเทศต่าง ๆ สามารถแสดงไดด้งัรูปภาพที2 1  

 

( )iSSupply

( )ijkDDemand

)1(Industry

)A(Country

)2(Industry

)(Industry k

)1(Industry

)B(Country

)2(Industry

)(Industry k

)1(Industry

)n(Country

)2(Industry

)(Industry k

 

รูปภาพที2 1: กระบวนการกระจายสินคา้ ( distribution process)   แหล่งที2มา: ผูว้จิยั , 2013         

 

กําหนดพารามิเตอร์และตัวแปรตัดสินใจ (Parameter and Decision variables) และแทนดว้ยสมการทาง
คณิตศาสตร์ที� (1) – (6) เมื�อกาํหนดใหมี้  

 ijkOL  ตน้ทุนค่าเสียโอกาสที�เกิดขึ)นเนื�องจากการไม่สามารถส่งตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ให้แก่

สินคา้ k  ไปยงัประเทศปลายทาง j  ได ้

 iS  ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ที�มีอยู ่ณ ตน้ทาง  
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 ijkD  ปริมาณความตอ้งการตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ของอุตสาหกรรม k  เพื�อส่งไปยงัประเทศ

ปลายทาง j  

ตวัแปรการตดัสินใจ (decision variables) 

 ijkx   ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ที�จดัสรรใหแ้ก่สินคา้ k  เพื�อส่งไปยงัประเทศปลายทาง j  

 ijkL   ปริมาณตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ที�ไม่สามารถจดัสรรให้แก่สินคา้ k  เพื�อส่งไปยงัประเทศ

ปลายทาง j ไดต้ามความตอ้งการ 

  (สมการวตัถุประสงค์)  Objective Function 

∑∑∑
= = =

=
k

K

ijkijk

m

j

n

i

TLOLZMin
1 1 1

)(.     (1) 

 

 สมการข้อจาํกดั (constraints) 

,
1 1

∑∑
= =

=
k

k

iijk

n

j

Sx  i∀     (2) 

 

,ijkijk Dx ≤   kji ∀∀∀    (3) 

 

,ijkijkijk LxD =−  kji ∀∀∀    (4) 

 

,0≥ijkx   kji ∀∀∀    (5) 

  

,0≥ijkL   kji ∀∀∀    (6) 

  

 สมการวตัถุประสงค์ที2(1) กาํหนดเพื2อจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ให้แก่เพื2อส่งสินคา้ประเภทต่าง ๆ ไปยงั

ประเทศๆ ปลายทาง โดยให้เกิดค่าเสียโอกาสที2เกิดเนื2องจากการไม่สามารถส่งสินคา้ไปยงัปลายทางตํ2าที2สุด 

สมการที2 (2),(3)กาํหนดขอ้จาํกดัเรื2อง supply และ demand ในการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ให้แก่สินคา้และประเทศ

ปลายทางต่างๆ 
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สมการที2 (4) แสดงการตดัสินใจในกรณีที2เกิดการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ที2จะส่งสินคา้ประเภทไปยงั
ประเทศปลายทาง สมการที2 (5),(6) สมการขอ้กาํหนดวา่อาจมีการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ประเภท i  ให้แก่สินคา้
ประเภท k  เพื2อส่งไปยงัประเทศปลายทาง j  หรือไม่ก็ได ้

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวจิยัต่อเนื[อง 

จากการรวบรวมขอ้มูลและการวิจยั งานวิจยันี/ ไดศึ้กษาถึง ที2มาของปัญหาการบริหารจดัการตูค้อนเทน
เนอร์ ซึ2งอุปสรรคต่อการขนส่งสินคา้ โดยศึกษาลกัษณะเฉพาะของการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์ประเภทตูแ้ช่
สาํหรับสินคา้เกษตรแช่แขง็ ความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานในการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์  และระบุ
ปัจจยัที2ส่งผลกระทบต่อค่าเสียโอกาสทางการคา้ซึ2 งเกิดจากการจดัสรรตูค้อนเทนเนอร์ในโซ่อุปทานของบริหาร
จดัการฯ ไดแ้ก่ สาํนกังานใหญ่, ท่าเรือ, สถานีพกัสินคา้เก็บตูค้อนเทนเนอร์และจนถึงลูกคา้ปลายทาง ดาํเนินการ
วจิยั โดยใช ้Distribution model และสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื2อคาํนวณค่าเสียโอกาสทางการคา้ โดยให้
เกิดตน้ทุนตํ2าสุด จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที2เกี2ยวขอ้ง ซึ2 งยงัไม่เคยมีการศึกษาตน้ทุนค่าเสียโอกาส
ทางการคา้ของการบริหารจดัการตูค้อนเทนเนอร์มาก่อน ดงันั/นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสาํคญัและทาํการออกแบบ
แนวคิดนี/   (new concept) เพื2อเป็นแนวทางที2เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการขนส่งสินคา้ของประเทศอื2นๆ รวมทั/ง
ภาครัฐและผูป้ระกอบการภาคเอกชนของประเทศไทย 
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การศึกษาระดับอทิธิพลของมาตรการการจัดการความมั�นคงปลอดภัยตามกรอบมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจัดการความเสี�ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

ของบริษัท ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากดั (มหาชน) 

A STUDY OF SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT MEASURES REGARDING 

ISO/IEC 27001 INFLUENCING INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY RISKS WITHIN VGI GLOBAL MEDIA (PUBLIC COMPANY) LTD. 
 

พรสิริ วรรณวโิรจน์ 1    ผศ. ดร. วศิณ ชูประยรู 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี�  มีวตัถุประสงค ์เพื$อ (1) ศึกษาระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตาม
กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของ
บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (2) พฒันาแผนปฏิบัติการรองรับความเสี$ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ตามระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการ
บริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ประชากรที$ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารและ
พนกังานบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 430 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื$องมือที$ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี$ย ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ(Multiple regression) ผลการวิจัยพบว่า มาตรการการจัดการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลค่อนขา้งมากต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื$อสารของบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เมื$อพยากรณ์โดยเพศของผูต้อบแบบสอบถาม(R2 = 
.678)อาย ุ(R2 = .726) ระดบัการศึกษา (R2 = .539) ตาํแหน่งการทาํงาน (R2 = .577) และประสบการณ์การทาํงาน 
(R2 = .690) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 
 
คาํสาํคญั : ISO/IEC 27001, การจดัการความมั$นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ, การบริหารความเสี$ยงดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 

 
The objectives of this research are to 1) study influencing level of safety and security management 

measures regarding to ISO/IEC 27001 to information and communication technology risks of VGI Global 
Media (Public Company) Ltd; and 2) develop an action plan for VGI Global Media (Public Company) Ltd. 
based on ISO/IEC 27001 according to the level of influence of information and communication technology 
risks. This study is a quantitative research using survey method. Questionnaires are tools for gathering data 430 
executives and employees of VGI Global Media (Public Company) Ltd. The data from returned questionnaires 
were analyzed by Descriptive Statistics, Percentage, Mean and Standard Deviation. The hypothesis was tested 
by Multiple Regression.The results showed that the safety and security management measures based on 
ISO/IEC 27001 influence the information and communication technology risks of VGI Global Media (Public 
Company) Ltd. Predicted by gender of respondents (R2 = .678), age (R2 = .726), education level (R2 = .539), 
work position (R2 = .577) and work experience (R2 = .690) at statistical significance 0.05. 
 
KEYWORDS : ISO/IEC 27001, INFORMATION SECURITY MANAGEMENT, INFORMATION 

TECHNOLOGY RISKS MANAGEMENT 
 

1. บทนํา 
 ในการประเมินความเสี$ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรสามารถเลือกใช้กรอบแนวทางในการ
ประเมินความเสี$ยงตามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละองค์กร กรอบการประเมินความเสี$ยงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัมีหลากหลายมาตรฐาน ที$นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกองคก์รที$มีการดาํเนินงาน
ดา้นความมั$นคงปลอดภยักรอบมาตรฐาน ISO 27001เป็นมาตรฐานที$โดดเด่นดา้นการประเมินความเสี$ยง สามารถ
ประเมินและวเิคราะห์ความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รไดอ้ยา่งครอบคลุม เป็นกรอบมาตรฐานที$
กาํหนดขึ�นโดยองคก์รที$มีชื$อเสียงและมีความน่าเชื$อถือระหวา่งประเทศ  
 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอโกลบอล มีเดีย จาํกัด 
(มหาชน) ประสบปัญหาจากปัจจยัเสี$ยงหลายๆ ปัจจยั อาทิ ปัญหาจากช่วงที$เกิดมหาอุทกภยัในปี 2554 ที$ผ่านมา
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินไม่สามารถปฏิบัติงานที$สํานักงานใหญ่ได้ตามปกติ จึงตอ้งมีสํานักงานสํารองเพื$อ
ปฏิบติังานเกิดความทุลกัทุเลอยา่งมากในการขนยา้ยอุปกรณ์ต่างๆ ไปที$สาํนกังานสาํรอง ปัญหาจากไฟฟ้าดบัหรือ
ไฟฟ้ากระชาก บริษทัฯ มีระบบสาํรองไฟที$ไม่เพียงพอต่อการใชง้านระบบทั�งหมด ส่งผลต่อการสูญเสียรายไดข้อง
บริษทั อีกปัญหาเกิดจากบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที$ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน ไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบการปฏิบติังาน เช่น ควบคุมสต็อคทรัพยสิ์นผิดพลาด ส่งผลต่อการเบิก-จ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สําหรับหน่วยงานที$ตอ้งการใช้งานอีกทั� งบุคลากรที$รับผิดชอบในด้านระบบเครือข่ายไม่ปรับปรุงฐานขอ้มูล
บุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบนั นอกจากนี�ยงัมีกรณีที$ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเปิดให้พนกังานทุกคนใชอุ้ปกรณ์ต่อพ่วง 
เช่น Flash Drive หรือ External Hard Disk อยา่งอิสระ ทาํใหเ้กิดปัญหาเครื$องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ส่งผลให้ขอ้มูล
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ในเครื$องถูกทาํลาย ซึ$งตอ้งส่งใหบ้ริษทัภายนอกดาํเนินการกูข้อ้มูลและในบางกรณีก็ไม่สามารถกูข้อ้มูลกลบัคืนมา
ได ้100% 
 จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเล็งเห็นถึงความจาํเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการความมั$นคง
ปลอดภยัให้กบัระบบสารสนเทศขององค์กร และตอ้งการนาํกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาประยุกต์ใช ้
ดงันั�นผูว้จิยัจึงมีแนวคิดที$จะนาํกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชเ้ป็นฐานในการศึกษาระดบัอิทธิพลต่อความ
เสี$ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอโกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) เพื$อบ่งชี�
เหตุการณ์และผลกระทบที$อาจเกิดขึ�นต่อการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทัฯ และ
สามารถจดัการความเสี$ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที$บริษทัยอมรับได ้เพื$อใหบ้ริษทับรรลุพนัธกิจและสามารถดาํเนินการตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากพนกังานในบริษทัฯ ผลลพัธ์ที$ไดจ้ากการวิจยัจะ
นาํไปเขียนแผนปฏิบติัการรองรับความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารเพื$อนาํไปสู่การปรับปรุง
การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื$อศึกษาระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอ โกลบอล 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพื$อเขียนแผนปฏิบติัการรองรับความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี 
ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ตามระดบัอิทธิพลในขอ้ 1 
 
3. กรอบการวจิยั 
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รูปที� 1แสดงกรอบการวจิยั
 

4. ทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 
ISO/IEC 27001 (Information Security Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานเกี$ยวกบัระบบ

บริหารความมั$นคงปลอดภยัของสารสนเทศ ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดดา้นการบริหารจดัการความมั$นคงปลอดภยั
ของสารสนเทศตามแนวทางวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เพื$อลดโอกาสและปัจจยัเสี$ยงที$จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และจัดการระบบความมั$นคงปลอดภยัของสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
พิจารณาความปลอดภยัของสารสนเทศใน 3 องคป์ระกอบคือ 1)Confidentiality มั$นใจไดว้า่เฉพาะผูที้$มีสิทธิ� เท่านั�น
ที$สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้2)Integrity มั$นใจไดว้า่ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ไม่มีการเปลี$ยนแปลงหรือ
แกไ้ขโดยผูที้$ไม่ไดรั้บอนุญาต 3) Availability มั$นใจไดว้า่มีขอ้มูลพร้อมใชง้านเสมอสาํหรับผูที้$มีสิทธิ� ในการเขา้ถึง
ขอ้มูลมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กาํหนดใหเ้ชื$อมโยงแนวทางการจดัการความเสี$ยงกบัวตัถุประสงคแ์ละมาตรการ
ควบคุมความมั$นคงปลอดภยัที$ระบุในภาคผนวก A (Annex A) เพื$อให้ผูจ้ดัทาํแผนไดใ้ชป้ระโยชน์จากแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที$รวบรวมเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมสาระสําคัญและเป็นที$ยอมรับอย่างกวา้งขวาง 
วตัถุประสงคแ์ละมาตรการควบคุมความมั$นคงปลอดภยั ประกอบดว้ยประเด็นหลกัดา้นความมั$นคงปลอดภยั 11 

ตัวแปรต้น 

มาตรการการจัดการความมั�นคงปลอดภัยกรอบ

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 
1. นโยบายความมั$นคงปลอดภยั 
2. โครงสร้างความมั$นคงปลอดภยัสาํหรับองคก์ร 
3. การบริหารจดัการทรัพยสิ์นขององคก์ร 
4. ความมั$นคงปลอดภยัที$เกี$ยวขอ้งกบับุคลากร 
5. การสร้างความมั$นคงปลอดภยัทางดา้น
กายภาพและสิ$งแวดลอ้ม 
6. การบริหารจดัการดา้นการสื$อสารและการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององคก์ร 
7. การควบคุมการเขา้ถึง 
8. การบริหารจดัการเหตุการณ์ที$เกี$ยวขอ้งกบั
ความมั$นคงปลอดภยัขององคก์ร 
9. การบริหารความต่อเนื$องในการดาํเนินงาน
ขององคก์ร 
10. การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

ตัวแปรตาม 
1. ระดบัอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั ว ีจี 
ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน)ตามกรอบมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 
2. แผนปฏิบติัการรองรับความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 

ตัวแปรพยากรณ์ 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ตาํแหน่งการทาํงาน 
5. ประสบการณ์การทาํงาน 
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ประเด็น 1) นโยบายความมั$นคงปลอดภยั 2) โครงสร้างทางดา้นความมั$นคงปลอดภยัสาํหรับองคก์ร 3) การบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นขององคก์ร 4) ความมั$นคงปลอดภยัที$เกี$ยวขอ้งกบับุคลากร 5) การสร้างความมั$นคงปลอดภยัทาง
กายภาพและสิ$งแวดลอ้ม 6) การบริหารจดัการดา้นการสื$อสารและเครือข่ายสารสนเทศขององคก์ร 7) การควบคุม
การเขา้ถึง 8) การจดัหา การพฒันาและการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ 9) การบริหารจดัการเหตุการณ์ที$เกี$ยวขอ้ง
กบัความมั$นคงปลอดภยัขององคก์ร 10) การบริหารความต่อเนื$องในการดาํเนินงานขององคก์ร และ 11) การปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนด (ปริญญ ์เสรีพงศ,์ 2551) 
 
5. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

TolgaMataracioglu and SevgiOzkan (2011) ศึกษาเรื$อง การวิเคราะห์การยอมรับของผูใ้ชใ้นการปฏิบติั
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศตุรกี มีวตัถุประสงคเ์พื$อพฒันาแบบจาํลอง
การยอมรับของผูใ้ชใ้นการปฎิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัของขอ้มูล (เช่น ISO27001) ในหน่วยงานภาครัฐ
ของตุรกี ผลการวิจยัพบว่าการออกกฎหมายดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลภาครัฐซึ$ งหน่วยงานต่างๆ ตอ้งปฎิบติั
ตามนั�น มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักับการยอมรับของผูใ้ช้งาน ในช่วงการดาํเนินการของ ISO 27001 
ปัจจยัพื�นฐานของแบบจาํลองการยอมรับของผูใ้ชง้านก็คือ ความคิดที$วา่มาตรฐานดงักล่าวใชไ้ม่ได ้ทศันคติที$มีต่อ
การใช ้บริบททางสงัคม และความคาดหวงัจากการลงมือปฎิบติั 

กิตติศกัดิ�  สังข์แกว้ (2553) ศึกษาเรื$องการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 กรณีศึกษา: บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จาํกดั มีวตัถุประสงค ์
1) เพื$อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของ
ขอ้มูล ISO/IEC 27001:2005 กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จาํกดั 2) เพื$อวิเคราะห์ บริหารจดัการ 
และควบคุมความเสี$ยงหลกัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยูใ่นระดบัที$องคก์รยอมรับได ้3) เพื$อให้ผูใ้ชง้านดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลที$เกี$ยวขอ้งไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการรักษาความมั$นคงปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 4) เพื$อเป็นแนวทางในการปฏิบติัสอดคลอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพระราชบัญญติั พระราชกิจจานุเบกษาและ
กฎหมายต่างๆ ที$เกี$ยวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ หากตอ้งการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน จํากัด จะต้องดําเนินการตามขั�นตอนดังนี�  คือ การศึกษาปัญหา การ
วเิคราะห์ความเสี$ยงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลตามเอกสารแสดงการประยกุตก์ารใชง้าน 
และการพฒันาเพื$อกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วาสนา เวชยะมารภตั (2553) ศึกษาเรื$องการประเมินความพร้อมของการนาํมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 มาใชใ้นสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต มีวตัถุประสงคเ์พื$อ
ประเมินความพร้อมของการนาํมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชใ้นสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต และเพื$อพฒันาแนวทางปฏิบติัดา้นความมั$นคงปลอดภยัทางสารสนเทศสาํหรับการ
บริหารจดัการดา้นความมั$นคงปลอดภยัทางสารสนเทศของสาํนกัวิทยบริการฯผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารเห็นวา่ มี
ความตอ้งการในดา้นบริหารความต่อเนื$องในการดาํเนินงานขององคก์รมากสุด รองลงมา คือดา้นการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนด และดา้นการจดัหา การพฒันาบาํรุงระบบสารสนเทศ ในขณะที$พนกังานระดบัปฏิบติัการ เห็นวา่มีความ
ตอ้งการดา้นนโยบายความมั$นคงปลอดภยัมากสุด รองลงมา ดา้นโครงสร้างความมั$นคงปลอดภยัขององคก์ร และ
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ดา้นการบริหารจดัการดา้นการสื$อสารและการดาํเนินการของเครือข่ายสารสนเทศขององคก์ร ซึ$ งจดัอยูใ่นอนัดบัที$
สอดคลอ้งกนัและผูป้ฏิบติังานทั$วไป มีความเห็นว่ามีความตอ้งการในดา้นโครงสร้างความมั$นคงปลอดภยัของ
องค์กรมากสุด รองลงมา ดา้นบริหารจดัการเหตุการณ์ที$เกี$ยวขอ้งกบัความมั$นคงปลอดภยัขององค์กร และดา้น
ความมั$นคงปลอดภยัที$เกี$ยวกบับุคลากร 
 

6. สมมตฐิาน 
 1. มาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการความเสี$ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทัวี จี ไอโกลบอล มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) เมื$อพยากรณ์โดยเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. มาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการความเสี$ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกัด 
(มหาชน) เมื$อพยากรณ์โดยอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 3.มาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทัว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เมื$อ
พยากรณ์โดยระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.มาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทัว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เมื$อ
พยากรณ์โดยตาํแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 5.มาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เมื$อ
พยากรณ์โดยประสบการณ์ทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
7. วธีิดาํเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที$ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนักงานบริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 430 คน 
เครื�องมอื 
เครื$องมือที$ใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ แบบสอบถามระดบัอิทธิพลของมาตรการ

การจัดการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจัดการความเสี$ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอโกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนดงันี�  

 ตอนที$ 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ 
 ตอนที$ 2 ระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 

27001 
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 ตอนที$ 3 ขอ้เสนอแนะอื$นๆ 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล มีขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  

 1) ขอหนงัสือจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต ถึงบริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
จาํกดั (มหาชน) 

 2) ติดต่อบริษทัฯ เพื$อยื$นหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามพร้อมแนบแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ 1 ฉบบั ไปติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือกบัเจา้หนา้ที$ภายในบริษทั เพื$อนาํแบบสอบถามเขา้ไป
ขอความอนุเคราะห์จากผูต้อบแบบสอบถาม 

 3)เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม โดยการแจกแบบสอบถามโดยตรงกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดท้าํ
หนงัสือปะหนา้ชี�แจงให้ผูต้อบแบบสอบถาม ทาํความเขา้ใจตามวตัถุประสงคแ์ละอธิบายขั�นตอน วิธีการในการ
ตอบแบบสอบถามใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

8. สถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยนําขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ
ดงัต่อไปนี�  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) คาํนวณค่าเฉลี$ย (Mean) และค่า
เบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression) เพื$อทดสอบสมมติฐานระดับอิทธิพลของมาตรการการจัดการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร ของบริษทั ว ี
จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ที$ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 

9. ผลการวจิยั 
 การศึกษาระดบัอิทธิพลของมาตรการการจัดการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั วี จี ไอ โกลบอล 
มีเดีย จาํกดั (มหาชน) หลงัการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 430 คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 415 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.51 ผลการวจิยัปรากฏดงันี�  
 1)สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 415 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 51.1) ช่วงอาย ุ31 – 45 ปี (ร้อยละ 41.0) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 64.3) ปฏิบติังาน
ในระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 45.5) และมีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 31.1) 
 2)ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตาม
กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที$มีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื$อสารของบริษทั ว ีจี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี$ยโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก (� = 3.76, S.D. = 0.37) เมื$อพิจารณาเป็น
มาตรการ พบวา่ มาตรการที$ 1การมีนโยบายความมั$นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษรที$
ชดัเจน มีการเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและมีการทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั� ง มีค่าเฉลี$ยที$ 3.93มาตรการ
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ที$ 2 โครงสร้างความมั$นคงปลอดภยัสาํหรับองคก์ร มีค่าเฉลี$ยที$ 3.76มาตรการที$ 3 การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของ
องคก์ร มีค่าเฉลี$ยที$ 3.72 มาตรการที$ 4 ความมั$นคงปลอดภยัที$เกี$ยวขอ้งกบับุคลากร มีค่าเฉลี$ยที$ 3.68 มาตรการที$ 5 
การสร้างความมั$นคงปลอดภยัทางกายภาพและสิ$งแวดลอ้ม มีค่าเฉลี$ยที$ 3.79  มาตรการที$ 6 การบริหารจดัการดา้น
การสื$อสารและการดาํเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขอองคก์ร มีค่าเฉลี$ยที$ 3.69มาตรการที$ 7 การควบคุมการ
เขา้ถึง มีค่าเฉลี$ยที$ 3.81 มาตรการที$ 9 การรายงานเหตุการณ์และจุดอ่อนที$เกี$ยวขอ้งกบัความมั$นคงปลอดภยั เพื$อให้
ระบบสารสนเทศขององคก์รไดรั้บการดาํเนินการที$ถูกตอ้งในช่วงระยะเวลาที$เหมาะสม มีค่าเฉลี$ยที$ 3.74มาตรการ
ที$ 10 การบริหารความต่อเนื$องในการดาํเนินงานขององคก์ร มีค่าเฉลี$ยที$ 3.69และมาตรการที$ 11 การปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนด มีค่าเฉลี$ยที$ 3.79 
 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตวัแปรพยากรณ์เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งการทาํงาน และ
ประสบการณ์การทาํงาน ในการพยากรณ์ระดบัอิทธิพลของมาตรการการจดัการความมั$นคงปลอดภยัตามกรอบ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจดัการความเสี$ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสารของบริษทั ว ี
จี ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิเคราะห์การถดถอยโดยนาํทุกมาตรการเขา้สมการ เมื$อพยากรณ์โดย
เพศ พบว่ามีอิทธิพล (R2 = .678) เมื$อพยากรณ์โดยอายุ พบวา่มีอิทธิพล (R2 = .726) เมื$อพยากรณ์โดยระดบั
การศึกษา พบวา่มีอิทธิพล (R2 = .539) เมื$อพยากรณ์โดยตาํแหน่งการทาํงาน พบวา่มีอิทธิพล (R2 = .577) และเมื$อ
พยากรณ์โดยประสบการณ์การทาํงาน พบวา่มีอิทธิพล (R2 = .690) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั 0.05 ดงัรูปที$ 2 
 

 
รูปที� 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

 

10. อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยันี�  พบวา่ บริษทัฯ ควรจะดาํเนินการจดัตั�งคณะทาํงานเรื$องมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื$อ
ศึกษารายละเอียดในดา้นต่างๆ และนาํมาประยุกต์ใชใ้นการทาํงานโดยเริ$มตน้จากทีละหน่วยงาน และสื$อสาร
นโยบายเพื$อสร้างความตระหนกัในดา้นความมั$นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัพนักงานภายใน
บริษทั ไดรั้บทราบอยา่งทั$วถึงและสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในทุกกระบวนการ จดัอบรมใหพ้นกังาน
มีความเขา้ใจเกี$ยวกบัมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รวมถึงจดัทาํรายงานการประเมินความพร้อมในการนาํมาตรฐาน 

    หนา้ 415



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ISO/IEC 27001 มาใชใ้นบริษทั นาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง เพื$อให้สนบัสนุนในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด จดัทาํ
กระบวนการบริหารความเสี$ยงทั�งในดา้นของบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลย ีเพื$อประเมินความเสี$ยงและหา
แนวทางในการป้องกนัความเสี$ยง โดยจดัทาํแผนปฏิบติัการลดความเสี$ยง และนาํแผนปฏิบติัการนั�นไปปฏิบติัและ
บงัคบัใชท้ั$วทั�งองคก์ร ที$สาํคญับริษทัควรจะมีการทบทวนและเฝ้าระวงัในดา้นความมั$นคงปลอดภยัอยา่งต่อเนื$อง 
เพื$อใหม้ั$นใจวา่ระบบสารสนเทศของบริษทัสามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการทาํงานของ
พนักงานและผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัซึ$ งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ�  สังข์แก้ว (2553) ได้
ทาํการศึกษาเรื$อง การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2005 กรณีศึกษา : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จาํกดัที$ว่า หากตอ้งการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จาํกดั จะตอ้งดาํเนินการตามขั�นตอนดงันี�  คือ 
การศึกษาปัญหา การวเิคราะห์ความเสี$ยงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลตามเอกสารแสดงการ
ประยุกต์การใชง้าน และการพฒันาเพื$อกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา เวชยะมารภตั (2553) ที$ศึกษาเรื$อง การประเมินความพร้อมของการนาํมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 มาใชใ้นสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ผลการวิจยั 
ที$ว่าผูบ้ริหารเห็นวา่มีความตอ้งการในดา้นบริหารความต่อเนื$องในการดาํเนินงานขององค์กรมากสุด รองลงมา 
ดา้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และด้านการจดัหา การพฒันาบาํรุงระบบสารสนเทศ ในขณะที$พนักงานระดับ
ปฏิบติัการ เห็นวา่มีความตอ้งการจาํเป็นดา้นนโยบายความมั$นคงปลอดภยัมากสุด รองลงมา ดา้นโครงสร้างความ
มั$นคงปลอดภยัขององคก์ร และดา้นการบริหารจดัการดา้นการสื$อสารและการดาํเนินการของเครือข่ายสารสนเทศ
ขององคก์ร ซึ$งจดัอยูใ่นอนัดบัที$สอดคลอ้งกนัและผูป้ฏิบติังานทั$วไป มีความเห็นวา่มีความตอ้งการจาํเป็นในดา้น
โครงสร้างความมั$นคงปลอดภยัขององค์กรมากสุด รองลงมา ดา้นบริหารจดัการเหตุการณ์ที$เกี$ยวขอ้งกบัความ
มั$นคงปลอดภยัขององคก์ร และดา้นความมั$นคงปลอดภยัที$เกี$ยวกบับุคลากร 
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แนวทางการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรที�เหมาะสมสําหรับหน่วยงานภาครัฐวสิาหกจิ 

A DEVELOPMENT OF AN APPROPIATEENTERPRISE ARCHITECTURE 

FOR STATE ENTERPRISES 
 

นฤมิตร  ใจมั�น 1    ผศ.ดร.วศิณ ชูประยรู 2 

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันากรอบแนวทางในการพฒันาสถาปัตยกรรม

องค์กรที�เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญ
จากหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ  ผลจากการสมัภาษณ์นาํมาสร้างเป็นตวัแบบในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร และใช้
เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยที�ประกอบด้วยผูเ้ชี�ยวชาญและนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมองค์กรจาํนวน 10 ท่าน 
ประชุมพิจารณาตวัแบบและวเิคราะห์ตวัแบบสถาปัตยกรรมองคก์รผลการประชุมกลุ่มยอ่ยพบวา่ตวัแบบในการพฒันา
สถาปัตยกรรมองคก์รสามารถนาํมาเป็นตน้แบบในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รของหน่วยงานภาครัฐวิสหกิจได ้
และมีความยดืหยุน่สามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
 

คาํสาํคญั : สถาปัตยกรรมองคก์ร, การพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร, สถาปัตยกรรมองคก์รรัฐวสิาหกิจไทย 

 
ABSTRACT 

 
This study is a qualitative research aims to develop an appropriate Enterprise Architecture (EA) framework 

for Thai state enterprises. Interviewing approach is applied to the study. The approach is the formal interviewing 
composed of structure interview form used for gathering data from the EA experts and scholars. Results from the 
interviewing lead to draft a model of EA for the state enterprises. The focus group technique is used for approving 
the proposed EA. The group is composed of 10 EA experts and scholars. The focus group resulted that the proposed 
EAmodel is suitable and acceptable for Thai state enterprises based on business characteristics of the state enterprise. 
 
KEYWORDS : ENTERPRISE ARCHITECTURE, ENTERPRISE ARCHITECTUREDEVELOPMENT, THAI 

STATE ENTERPRISE ARCHITECTURE 
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1. บทนํา 
การพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรเป็นกระบวนการปรับปรุงธุรกิจตามแนวทางกลยุทธ์ขององค์กรโดย

การศึกษา วเิคราะห์ และอา้งอิงถึงสภาพแวดลอ้มองคก์รในปัจจุบนั (As-Is)การศึกษาวเิคราะห์สถาพแวดลอ้มองคก์รใน
ปัจจุบนัจะเป็นตวักาํหนดเป้าหมายขององคก์รในอนาคต (To-Be) และเป็นตวัขบัเคลื�อนทุกกระบวนการขององคก์รให้
มุ่งไปขา้งหน้า ในทิศทางเดียวกัน สอดคลอ้งกัน เพื�อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด (Doug Preis, 2002) การพฒันา
สถาปัตยกรรมขององค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศจาํนวนมากในแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรรวมไวใ้นที�เดียวกนั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลตน้ฉบบัและสามารถนาํขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั�นมา
อธิบายถึงการเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศ หรือ สารสนเทศกบัระบบโปรแกรมประยกุต ์รวมทั�งการนาํ
สารสนเทศมาวิเคราะห์และนาํมาใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมทั�งยงัสามารถนาํสารสนเทศเหล่านั�นไปใชไ้ด้
จริง องคก์รจึงตอ้งมีการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที�ดีเพื�อกระบวนการทางธุรกิจ ผงัการไหลของกระบวนการทาง
ธุรกิจ ขอ้มูลรายละเอียดโปรแกรมประยกุต ์ขอ้มูลดา้นโครงสร้างพื�นฐาน และขอ้มูลสารสนเทศอื�นๆขององคก์ร เมื�อ
สารสนเทศเหล่านี� มีการจดัเก็บรวมไวใ้นที�เดียวกนั มีการเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งกนั และ
สารสนเทศได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สารสนเทศจะทาํให้เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจที�
รวดเร็ว แม่นยาํ และมีประสิทธิภาพ เพื�อให้องค์กรสามารถขับเคลื�อนธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์และนโยบายการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รแบ่งองคป์ระกอบเชิงการบริหารจดัการออกเป็น 4 ส่วนคือ
สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ (Business Architecture) สถาปัตยกรรมด้านสารสนเทศ (Information Architecture) 
สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี(Technology 
Architecture) (TOGAF 9, 2010) 

การพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รตอ้งสามารถเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบเชิงการบริหารจดัการ
ทั�ง 4 ส่วนเขา้ดว้ยกนั เพื�อใหท้ราบถึงภาพรวมขององคก์ร จุดแขง็และจุดอ่อน รวมทั�งการกาํหนดเป้าหมายที�องคก์รจะ
มุ่งไปในอนาคต  อยา่งไรก็ตามเป้าหมายในการพฒันาสถาปัตยกรรมขององคก์รแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการ
ของแต่ละองค์กรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาสถาปัตยกรรมขององค์กรมีเป้าหมายหลัก คือ (สํานักงาน
ปลดักระทรวงคมนาคมและสํานักงานรัฐมนตรี, 2553)เพื�อลดค่าใชจ่้ายลดตน้ทุนในการบริหารจดัการขององค์กร
(Reduce Cost)เพื�อให้ส่วนของธุรกิจและส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาํงานสอดคลอ้งกนั (Business and 
IT alignment )เพื�อหาระบบเทคโนโลยมีาทดแทนระบบเดิม รวมทั�งพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รและ
ใชเ้ป็นเครื�องมือสนบัสนุนในการขบัเคลื�อนองคก์รสู่ความสาํเร็จตามยทุธศาสตร์และเป้าหมายและเพื�อลดกระบวนการ
ที�ทาํดว้ยมือ (Manual processes)ลดความผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึ�น  

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ ตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็วตลอดเวลาพร้อมทั�งการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอนัใกล ้การปรับตวัของธุรกิจให้สอดคลอ้ง
กบัการเปลี�ยนแปลงทางสภาพแวดลอ้มจึงเป็นสิ�งที�ทา้ทายสําหรับหน่วยงาน ทั�งนี�  หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจยงัพบ
ปัญหาในการดาํเนินงานของหน่วยงานในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ปัญหาดา้นกระบวนการทางธุรกิจ (การดาํเนินงานทางธุรกิจ
ไม่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กร) กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจไม่สามารถระบุสารสนเทศที�นําเข้า
กระบวนการได้ ปัญหาด้านสารสนเทศพบว่าการนําเข้าสารสนเทศยงัใช้การพิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ การจัดเก็บ
สารสนเทศมีการจดัเก็บเป็นรูปแบบเอกสาร ขอ้มูลขาดความครบถว้นยากต่อการคน้หา การปรับปรุงขอ้มูลเป็นไปได้
ยาก ปัญหาดา้นระบบโปรแกรมประยกุต ์ระบบหลายๆระบบของหน่วยงานไดถู้กพฒันาขึ�นมาใชภ้ายในหน่วยงานเป็น

    หนา้ 418



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ระยะเวลายาวนาน ระบบเหล่านั� นจึงไม่สามารถรองรับการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ปัญหาด้าน
เทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการของเครื� องแม่ข่าย และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ที�ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความ
หลากหลาย การเชื�อมต่อของระบบปฎิบัติการที�ต่างรูปแบบกัน ส่งผลต่อตน้ทุนในการเชื�อมต่อ การพฒันาดูแล
บาํรุงรักษาและการอบรมบุคลากรที�เพิ�มสูงขึ�น 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดที�จะศึกษาแนวทางการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที�เหมาะสม
สาํหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ เพื�อให้เป็นแนวทางในพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรที�เหมาะสมกบัหน่วยงานภาค
รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถวางแผนบริหารจัดการด้านกระบวนการทางธุรกิจสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพรองรับการดาํเนินงานขององคก์รตามวตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และเป้าหมาย
ขององคก์รนอกจากนี�แนวทางในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รยงัสามารถคาดการณ์และสามารถรองรับการขยายตวั
ของเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ ที�จะมีเพิ�มมากขึ�นในอนาคต 
 
2.วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันากรอบแนวทางในการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรที�เหมาะสมสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจและสามารถนาํสถาปัตยกรรมองคก์รที�เหมาะสมไปใชใ้นการพฒันาระบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารเพื�อกาํหนดเป้าหมายและแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร
ในอนาคต 
 

3.ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
3.1 พืBนฐานแนวคดิเกี�ยวกบัสถาปัตยกรรมองค์กร 
สถาปัตยกรรมองค์กรเป็นตรรกะสําหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโครงสร้างพื�นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รเพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงการบูรณาการและจดัทาํมาตรฐานรูปแบบการดาํเนินงานตาม
ความต้องการขององค์กร (K.KosankeและF.B. Vernadat, 1997) ซึ� งความสอดล้องกับแนวคิดของ
AlainWegmann(2007) ที�วา่สถาปัตยกรรมองคก์ร คือการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจขององคก์รและการออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีความเชื�อมโยงกัน สถาปัตยกรรมองค์กรจะต้องเชื�อมโยงระหว่าง
กระบวนการทางธุรกิจกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�เป็นส่วนสนบัสนุนกระบวนการเหล่านั�น 
 จากแนวคิดดา้นสถาปัตยกรรมขา้งตน้สรุปไดว้า่ สถาปัตยกรรมองค์กร คือการเชื�อมโยงฟังก์ชนัขององคก์ร
ทั�งหมดเขา้ไวด้ว้ยกนั สถาปัตยกรรมองคก์รตอ้งแสดงถึงกระบวนการการดาํเนินงานของระบบงานและการจดัการให้
กระบวนการดาํเนินงานของระบบงานนั�นมีประสิทธิภาพสูงสุด สถาปัตยกรรมองคก์รยงัมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์
และสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบัเป้าหมายขององคก์ร เพื�อเป็นพื�นฐานสาํคญัในการพฒันาองคก์รในอนาคตตามแนวทาง
กลยทุธ์ขององคก์รที�กาํหนดไว ้

3.2 กระบวนการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กร 
กระบวนการในการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรมีการดาํเนินการเป็นขั�นตอนโดยมีเป้าหมายคือการจดัทาํ

พิมพเ์ขียวเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อรองรับความตอ้งการทางธุรกิจ  การพฒันา
สถาปัตยกรรมองคก์รเป็นกิจกรรมเพื�อการบริหารจดัการที�ดีในการพฒันางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�ตอ้งมีการ
ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื�องมีการปรับปรุงขอ้มูล  และการนาํเขา้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งทนัสมยั และใชข้อ้มูลนั�นเพื�ออา้งอิง
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ในการจดัทาํแผนงานโครงการในอนาคต กระบวนการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รประกอบไปดว้ย8 ขั�นตอน คือ 1)
ความคิดเห็นและการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร2)การจดัตั�งโครงสร้างการบริหารจดัการและการควบคุม3)การกาํหนด
กระบวนการและวิธีการเพื�อจัดทาํสถาปัตยกรรม4)การพฒันาสถาปัตยกรรมขององค์กรในปัจจุบัน5)การพฒันา
สถาปัตยกรรมขององค์กรในอนาคต6)แผนการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร7)การคดัเลือกกรอบแนวทางการพฒันา
สถาปัตยกรรมและ8)การดูแลรักษาและควบคุมสถาปัตยกรรมองคก์ร (CIO Council, 2001) 

3.3 สมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม 
การพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รเริ�มตน้จากการประเมินสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมการประเมินนี� จะมีส่วน

ช่วยให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยงานก่อนดาํเนินการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร รูปแบบการประเมินมีความ
แตกต่างกนัตามประเภทธุรกิจของหน่วยงาน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมจาก
หน่วยงานที�ผ่านการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรจาํนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ US Government Department of 
Commerce (DOC), The Open Group Architecture Framework (TOGAF), US Government Accountability Office, 
Gartner IT Score, National Association of State Chief Information Officers (NASCIO), US Government General 
Accounting Office (GAO)และสํานกังานปลดักระทรวงคมนาคมและสาํนกัรัฐมนตรี (MOT)  ผลศึกษาเปรียบเทียบ
สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางที� 1 
 

ตารางที� 1การเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมองคก์ร 

สมรรถนะเชิง
สถาปัตยกรรม 

DOC TOGAF 
US 

Government 
Gartner NASCIO GAO MOT 

กระบวนการพฒันา
สถาปัตยกรรม 

� �  � � � � 

ความเชื�อมโยงของธุรกิจ � � �  � � � 

การมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

� � � � �  � 

การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน 

� � � � �  � 

การติดต่อสื�อสารและการ
ประสานงาน 

� � � � �  � 

การกาํกบัดูแลในการ
พฒันาสถาปัตยกรรม 

� � �  � � � 

การลงทุนดา้นเทคโนโลย ี � � � � �  � 

 
จากตารางที� 1 แสดงให้เห็นวา่สมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมมี 7 ดา้น คือ กระบวนการพฒันาสถาปัตยกรรม

องคก์ร ความเชื�อมโยงของธุรกิจ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน การติดต่อสื�อสาร
และการประสานงาน การกาํกบัดูแลในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รและการลงทุนดา้นเทคโนโลย ี
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4.วธีิดาํเนินการวจิยั 
ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัดงัต่อไปนี�
4.1 ศึกษาแนวคิดดา้นสถาปัตยกรรมองคก์รและสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม

พฒันาสถาปัตยกรรมที�ตีพิมพเ์ผยแพร่
สื�อต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบขั�นตอนการพฒันาสถาปัตยกรรมแ
เพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการวจิยั

 

รูปที� 1กรอบแนวคิดการวจิยัเรื�อง

 
4.2 จัดทาํแบบสัมภาษณ์

สถาปัตยกรรมองคก์รจากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจผลลพัธ์ที�ได้
ตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร

4.3. จดัประชุมกลุ่มยอ่ย
สําหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
ผูป้ฏิบติังาน 
 

5.ผลการวจิยั 
5.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม
จากการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม

สมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
ลาํดบัแรก ดา้นความเชื�อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน ของบุคลากรและทีมงานในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รเป็นลาํดบัถดัมา ส่วนสมรรถนะในดา้นอื�นๆ
ลดหลั�นลําดับความสําคัญตามลักษณะ
สถาปัตยกรรมพบวา่มีลกัษณะคลา้ยคลึง

1) กระบวนการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กร
กาํหนดมาตรฐานในการปรับปรุงและพฒันาสถาปัตยกรรม

ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  
ศึกษาแนวคิดดา้นสถาปัตยกรรมองคก์รและสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมจากเอกสารและงานวจิยัดา้นการ

เผยแพร่ผ่านสื�อต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าวสาร บทความ หนงัสือ สิ�งตีพิมพ ์เอกสาร งานวิจยั และ
วเิคราะห์เปรียบเทียบขั�นตอนการพฒันาสถาปัตยกรรมและสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม 

เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการวจิยั (รูปที� 1) 

กรอบแนวคิดการวจิยัเรื�องแนวการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร
ที�เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ 

จัดทาํแบบสัมภาษณ์เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญด้านการพฒันา
จากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์นาํมาวิเคราะห์เพื�อดาํเนินการจดัทาํ

สถาปัตยกรรมองคก์รที�เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ 
จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) เพื�อพิจารณาตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที�เหมาะสม

สําหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญ นักวิชาการ และ

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม 
จากการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรมของหน่วยงานทั�ง 7 หน่วยงาน

ถนะเชิงสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เน้นความสาํคญัดา้นวิธีการและกระบวนการพฒันาสถาปัตย
หว่างกระบวนการทางธุรกิจกบักลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีและ

หน่วยงาน ของบุคลากรและทีมงานในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รเป็นลาํดบัถดัมา ส่วนสมรรถนะในดา้นอื�นๆ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานนั� นๆ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะเชิง

ลา้ยคลึงกนั 7 ดา้นคือ 
ะบวนการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรมุ่งเน้นการกาํหนดวิธีการขั�นตอน การ

กาํหนดมาตรฐานในการปรับปรุงและพฒันาสถาปัตยกรรม 

เอกสารและงานวจิยัดา้นการ
ต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าวสาร บทความ หนงัสือ สิ�งตีพิมพ ์เอกสาร งานวิจยั และ

ละสมรรถนะเชิงสถาปัตยกรรม 

การพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญด้านการพฒันา
วิเคราะห์เพื�อดาํเนินการจดัทาํ

เพื�อพิจารณาตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที�เหมาะสม
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญ นักวิชาการ และ

หน่วยงาน(ตารางที� 1) พบว่า
ความสาํคญัดา้นวิธีการและกระบวนการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รเป็น

กบักลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีและดา้นการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน ของบุคลากรและทีมงานในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รเป็นลาํดบัถดัมา ส่วนสมรรถนะในดา้นอื�นๆ 

และโครงสร้างของหน่วยงานนั� นๆ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะเชิง

มุ่งเน้นการกาํหนดวิธีการขั�นตอน การกาํหนดขอบเขต การ
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 2) ความเชื�อมโยงระหวา่งกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเนน้การพฒันาสถาปัตยกรรมองคใ์ห้ตรงตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์รสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจและยทุธศาสตร์ 3) ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารมีส่วนร่วมในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร การกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจ 
และการบริหารจดัการคณะทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร 
 4) การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคล และทีมงานมุ่งเนน้ให้หน่วยงานทั�งหมดภายในองคก์รมี
ความเขา้ใจและรับรู้ถึงประโยชน์ของการพฒันาสถาปัตยกรรม เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
สถาปัตยกรรม  
 5) การติดต่อสื�อสารและการประสานงานในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รมุ่งเน้นให้การเผยแพร่ความรู้
ดา้นสถาปัตยกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัคุณค่าของสถาปัตยกรรมองค์กรการเผยแพร่เอกสารที�
เกี�ยวกบัการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร 
 6) การกํากับดูแลการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรมุ่งเน้นการกํากับดูแลด้านกระบวนการพัฒนา
สถาปัตยกรรม บุคลากรและทีมงานใหก้ารดาํเนินงานตรงตามระยะเวลาที�กาํหนด  
 7) กลยทุธ์และการลงทุนดา้นเทคโนโลยี มุ่งเนน้ให้การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกบัการ
พฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร เพื�อใหก้ารลงทุนเกิดประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบังบประมาณ 

5.2 แนวคดิในการออกแบบตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรม การสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการพฒันา

สถาปัตยกรรมองคก์รจากหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจ และตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมของสาํนกังานปลดักระทรวง
คมนาคมและสํานักรัฐมนตรี (สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคมและสํานักงานรัฐมนตรี,2553)ตวัแบบการพฒันา
สถาปัตยกรรมดังกล่าวมีการแบ่งขอบเขตการพฒันาสถาปัตยกรรมเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 1)ขอบเขตการพฒันา
สถาปัตยกรรมดา้นธุรกิจ (Business Domain) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และบทบาทหนา้ที�
ของหน่วยงานภายในองคก์ร2)ขอบเขตการพฒันาสถาปัตยกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology Domain)เป็น
การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รสารสนเทศ โปรแกรมประยกุต ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และระบบฐานขอ้มูลผูว้ิจยันาํผลการศึกษาดงักล่าวมาประยุกต์เป็นตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรที�
เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ประกอบไปดว้ย ขอบเขตการพฒันาสถาปัตยกรรมดา้นธุรกิจและขอบเขตการ
พฒันาสถาปัตยกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

ขอบเขตการพฒันาสถาปัตยกรรมดา้นธุรกิจ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจขององค์กร 
ประกอบไปดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมขององคก์ร เป้าประสงคห์ลกั ยทุธศาสตร์ หน่วยงานภายในองคก์ร บทบาท
หนา้ที�ของหน่วยงานภายในองคก์ร กระบวนการทางธุรกิจ กฎระเบียบและหน่วยงานผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งภายนอกองคก์ร 

ขอบเขตการพฒันาสถาปัตยกรรมดา้นเทคโนโลยี เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคก์ร การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
ขอบเขตดา้นเทคโนโลย ีประกอบไปดว้ย ขอ้มูลสารนเทศ ระบบโปรแกรมประยกุต ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
บริหารจดัการฐานขอ้มูล การรักษาความั�นคงปลอดภยั และการกาํหนดเป้าหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

จากขอบเขตการพัฒนาสถาปัตยกรรมที�กล่าวมาข้างต้นย ังมีปัจจัยที� ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนา
สถาปัตยกรรมเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ปัจจยัสนบัสนุนประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล เช่น
ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาสถาปัตยกรรมคณะทาํงานดา้นการพฒันาสถาปัตยกรรม และผูมี้
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ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร ปัจจยัดา้นกระบวนการและเครื�องมือในการจดัเก็บสถาปัตยกรรม 
เช่น การจดัทาํผงัการไหลของกระบวนการให้อยู่ในรูปแบบที�เป็นมาตรฐาน และปัจจยัดา้นการกาํกบัดูแลการพฒันา
สถาปัตยกรรม เช่น การบริหารจดัการ การควบคุม การกาํกบัดูแลการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์ให้อยู่ในกรอบและ
ระยะเวลาที�กาํหนด 

5.3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย 
จากการประชุมกลุ่มย่อยผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะให้พฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรให้มีความครอบคลุมใน

องค์ประกอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมในทุกลาํดับชั� น เช่น ลาํดับชั� นของสถาปัตยกรรมธุรกิจ ลําดับชั� น
สถาปัตยกรรมขอ้มูลสารสนเทศ ลาํดบัชั�นสถาปัตยกรรมโปรแกรมประยกุต ์ลาํดบัชั�นสถาปัตยกรรมดา้นเทคโนโลย ี
รวมทั�งครอบคลุมถึง ดา้นบุคลากร กระบวนการทางธุรกิจ เครื�องมือการจดัเก็บสถาปัตยกรรม และการกาํกบัดูแลการ
พฒันาสถาปัตยกรรม และผูเ้ชี�ยวชาญได้เสนอแนะให้เสนอตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรเพื�อขอความ
เห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างน้อย 3 หน่วยงานเพื�อเป็นการยืนยนัว่าสามารถนาํไปใช้เป็นตน้แบบ
สาํหรับหน่วยงานภาครัฐวสิาหกิจที�มีความสนใจจะเริ�มตน้ในการดาํเนินการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รได ้
 
6.สรุปและอภปิรายผล 

ผูว้ิจัยได้นําตัวแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมที�ผู ้วิจัยพัฒนาขึ� น ไปรับการพิจารณาจากหน่วยงานภาค
รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 3 หน่วยงาน คือ กองบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ บริษทัพีทีที ไอซีที โซลูชั�นส์ จาํกดั ผลจากการพิจารณา
สรุปวา่ตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมยงัขาดการเชื�อมโยงระหวา่งกระบวนการทางธุรกิจกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที�
ชดัเจน อยา่งไรก็ตามเมื�อพิจารณาในมุมมองของการนาํตวัแบบไปประยกุตใ์ช ้ผลการพิจารณาชี� ให้เห็นวา่ตวัแบบการ
พฒันาสถาปัตยกรรมที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�นสามารถนาํไปใชใ้นการเริ�มตน้พฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รของหน่วยงาน และมี
ความยดืหยุน่สามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน นอกจากนี�ผูท้รงคุณวฒิุของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจมี
ขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมเกี�ยวกบัตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมไวว้า่ ในการพฒันาตวัแบบควรแสดงการเชื�อมโยงที�ชดัเจน
ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั�งนี� การเชื�อมโยงที�ชดัเจนจะแสดงให้เห็นถึง 
กระบวนการที�ยงัขาดการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื�อให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ และทาํให้การลงทุน
ดา้นเทคโนโลยี เป็นการลงทุนที�สามารถแกปั้ญหาไดต้รงประเด็น จากขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุงตวั
แบบการพฒันาสถาปัตยกรรมเพื�อใหไ้ดต้วัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมที�เหมาะสมสาํหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
ดงัรายละเอียดในรูปที� 2 
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รูปที� 2 ตวัแบบการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์รที�ผา่นการพิจารณา 

 
จากภาพประกอบที� 2 ขั�นตอนการพฒันาสถาปัตยกรรมองค์กรมีจุดเริ�มตน้จากการศึกษาวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายขององคก์ร รวมทั�งการจดัตั�งสายการบงัคบับญัชาเพื�อบริหารจดัการ กาํกบัดูแลการพฒันาสถาปัตยกรรม และ
คณะทาํงานในการพฒันาสถาปัตยกรรม โดยคณะทาํงานในการพฒันาสถาปัตยกรรม จะจดัการประชุมหาขอ้สรุปจาก
ที�ประชุมเพื�อกาํหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาสถาปัตยกรรมองคก์ร ในลาํดบัถดัไปจะเริ�มพฒันาจากขอบเขตดา้นธุรกิจ 
โดยศึกษาโครงสร้างขององคก์ร หน่วยงานภายในองคก์ร บทบาทหนา้ที�ของแต่ละหน่วยงาน กฎระเบียบ กระบวนการ
ทางธุรกิจคณะทาํงานจะนํากระบวนการทางธุรกิจที�มาวิเคราะห์ในขอบเขตของเทคโนโลยี โดยทาํการวิเคราะห์
กระบวนการและกิจกรรมที�เกิดขึ�นภายใตก้ระบวนการ ระบุขอ้มูลสารสนเทศที�ประกอบอยู่ในกระบวนการ ผลการ
วิเคราะห์กระบวนการและขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าวสามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์กาํหนดความตอ้งการในการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยเีพื�อจดัทาํแผนการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขต 

พื!นที#การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 

LEADERSHIP 0F THE EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN THE LARGE 

PRIVATE SCHOOLS UNDER NOTHABURI PRIMARY  

EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ระพีพร  แกว้กระจ่าง1     ร.ศ.ประทุม  แป้นสุวรรณ2  และ  ดร.นพวรรณ  เชาวด์าํรงสกลุ3 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาครั# งนี# มีวตัถุประสงค์ เพื'อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ตาม
ความคิดเห็นของครูที'ปฏิบตัิการสอน ในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขตพื#นที'การศึกษา
ประถม ศึกษา นนทบุรี เขต2 และเปรียบเทียบ ลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สังกดัสาํนัก งานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูที'ปฏิบตัิการสอน 
จาํแนกตาม ระดบัคุณวุฒิ และประสบการณ์การทาํงาน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 317 คน เครื'องมือที'ใชเ้ป็น
แบบสอบถาม ค่าความเชื'อมั'นเท่ากบั 0.94 สถิติที'ใช ้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยใชค้่า  F-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบรายคู่โดยวิธีการ LSD 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ตามความคิดเห็นของครูที'ปฏิบตัิการสอน
สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก 

  2. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงาน เขตพื#นที'
การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต2 ตามความคิดเห็นของ ครูที'ปฏิบตัิการสอน จาํแนกตาม สถานภาพการ
ปฏิบติังาน ในสถานศึกษา ระดบัคุณวุฒิ และประสบการณ์การทาํงาน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที'ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํ ผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
 

 
1นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
3.อาจารยป์ระจาํ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
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Abstract 

 
 The purpose of this research were study of the Leadership of the educational administrator in the 
Large private schools, according to their opinions and of the teachers in the large private school under 
Nonthaburi primary educational service area office 2. and to Compare the Leadership of the educational 
administrator in the Large private school under Nonthaburi primary educational service area office 2. with 
different level, age, were experience and type of work. The sample size for this research is 317 teachers. 
The research instrument was question naire and the reliability of 0.94. The statistics used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, F-test, One-Way ANOVA and LSD method of paired comparisons 
will used. 

 The research findings were as follows 

  1. Leadership of the educational administrator in the Large private schools, according to their 
opinions and of the teachers in the large private school under Nonthaburi primary educational service area 
office 2, the over all of the educational leadership were at a high level. 
  2. When comparing the Leadership of the educational administrator in the Large private school 
under Nonthaburi primary educational service area office 2. followed by the operating teachers comment 
in private school under Nonthaburi primary educational service area office 2. with different level found 
that, were experience and type of work. There were differed with statistical significance at 0.05 level. 
 

KEYWORDS : LEADERSHIP, ADMINISTRATOR, THE LARGE PRIVATE SCHOOLS 

 

1.  บทนํา 
 โลกปัจจุบนันี# เป็นโลกที'ไร้พรมแดน ที'มีการเปลี'ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการสื'อสารความรู้ขอ้มูล
ข่าวสารอย่างไร้ขีดจาํกดัและภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจที'เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั#ง
สองกรณีต่างเป็นแรงกดดนัให้ดา้นบุคคล กลายเป็นปัจจยัที'มีผลต่อความสําเร็จต่อ ความลม้ เหลวของทุก
องค์กร (กรมวิชาการ, 2544 : 1) แต่ละประเทศ ตอ้งเรียนรู้ที'จะปรับตวั ให้ทนัการเปลี'ยน แปลง ที'เกิดขึ#นอยู่
ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที'จะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแสโลก ดงันั#นสังคมจึงตอ้งเตรียมคนให้พร้อม
และเครื'องมือที'สาํคญัต่อการพฒันาคน คือ การศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนที'สาํคญัยิ'ง ในการพฒันาคนให้มี
คุณภาพ และเชื'อว่าการศึกษาที'ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วฒันธรรมของประเทศสามารถพฒันาดา้นต่างๆ ไดด้งันั#น การศึกษาจึงเป็นเครื'องมือพฒันาประชากร และ
ประเทศชาติให้ดาํเนินไปไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ธีระ รุณเจริญ, 2536 : 1) 
 ผูน้าํเป็นผูมี้อิทธิพลต่อบุคคลในการที'จะนาํองค์กรไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายทั#งนี# เพราะผูน้าํเป็นผูที้'
สามารถทาํให้บุคคลอื'นในองค์การ ซึ' งเป็นผูต้ามปฏิบติังานไปในทิศทางและวิธีการที'ผูน้าํกาํหนด หากองค์กร
หนึ' งองค์กรใด ที'ตอ้งการดาํเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้ ก็ย ่อม
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ตอ้งการผูน้ําหรือผูบ้ริหาร ที'มีลกัษณะเป็นผูน้ําที'ดี มีความรู้ความสามารถรู้จกัเลือกใชว้ิธี ในการบริหาร
องค์การที'ถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ย (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ, 2544 : 60-63) 
 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 มีโรงเรียนเอกชน
ทั#งหมด 49 โรงเรียน เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่15 โรงเรียน เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง 12 โรงเรียน และ
เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก 22 โรงเรียน ปัจจุบนัสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนมีปัญหา และอุปสรรคหลาย
ประการอาจเนื'อง มาจากสภาพทอ้งถิ'น ปัญหาเศรษฐกิจ และขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนัโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีบุคคลมากกวา่ยอ่มทาํใหเ้กิดปัญหามาก และยงัมีสภาพปัญหาต่างๆ อีกหลายประการดงันี#  
 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนไดแ้ก่ผูร้ับใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และครูใหญ่ มกัขาดวิสัยทศัน์ในการจดั
การศึกษา และขาดความรู้ทางการบริหารการศึกษา เนื'องจากไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นการบริหารการศึกษา   
 2) ขาดครูชาํนาญการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 3) ครูบางส่วนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคการสอนใหม่ ขาดความรู้ดา้นจิตวิทยาการศึกษา ขาด
ความรู้ในดา้นการวดั และการประเมินผลการศึกษา 
 4) ครูส่วนใหญ่มกัทาํงานในโรงเรียนเอกชนเป็นการชั'วคราว เมื'อพบโอกาสที'ดีกว่าจะลาออกไปหรือ
จะทิ#งงานในหน้าที'กลางคนัส่งผลกระทบต่อการบริหารในโรงเรียน  
 5) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร มีความสาํคญัต่อคุณภาพของการจดัการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ส.ม.ศ. รอบที'ผ่านมา พบว่า โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ มี
คุณภาพแตกต่างกนั ซึ' งน่าจะเนื'องมาจากมีภาวะผูน้าํแตกต่างกนัดว้ยผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเรื'องนี#  
 

2. ขั!นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

  2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื'อศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ตามความคิดเห็นของครูที'
ปฏิบติัการสอนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 
  2. เพื'อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขต
พื#นที' การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครูที'ปฏิบตัิการสอนของโรงเรียนเอกชน 
สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 จาํแนกตาม ระดบัคุณวุฒิ และประสบการณ์
สอนเป็นขอ้มูลเพื'อนาํไปใชใ้นการวางแผนเพื'อพิจารณาปรับปรุง ลกัษณะของผูบ้ริหาร โรงเรียนให้เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ'งขึ#น 
  2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัครั# งนี#  ผูว้ิจยัศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ในสังกดัสาํนักงาน
เขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 
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    ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที' 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 2.3 วธีิดาํเนินการวจิยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1. ประชากรที'ใชใ้นการวิจยัครั# งนี#  ไดแ้ก่ ครูที'ปฏิบติัการสอนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สาํนกังาน
เขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 จาก 15 โรงเรียน จาํนวน 1,802 คน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูที'ปฏิบติัการสอนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สาํนกังานเขตพื#นที'การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใชต้ารางสาํเร็จรูปของเคร็จซี'และมอร์แกน (พิชิต  ฤทธิv
จรูญ, 2547 : 119) เท่ากบัจาํนวน 317 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งดงันี#  

2.1 สุ่มแบบแบ่งชั#นภูมิโดยจาํแนกตามระดบัคุณวฒิุ 
2.2 สุ่มอยา่งง่ายโดยจบัสลากชื'อกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.4 เครื#องมอืที#ใช้ในการวจิยั 
  การวิจัยนี# ใช้แบบสอบถามที'ผูว้ิจยัสร้างขึ#นเป็นเครื'องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที' 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุประสบการณ์สอน ระดบัคุณวฒิุ  
และระดบัชั#นที'สอน ตอนที' 2 สอบถามเกี'ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 4 ดา้น เป็นมาตรส่วนประมาณค่า(Rating 
scale) 5 ระดบั คือ มากที'สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที'สุด แบบสอบถามที'สร้างขึ#นไดรั้บการประเมินคุณภาพ
โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน มีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือเนื#อหา (IOC : Index of 
item objective congruence) อยู่ระหวา่ง 0.80-100 ผลการทดลองใช ้(Try out) กบัครูที'ปฏิบติัการสอนโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ที'ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที'ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื'อมั'น 
(Reliability)โดยใชว้ธีิการหาค่าสมัประสิทธิv แอลฟ่า (Alpha coefficient) มีค่าความเชื'อมั'นทั#งฉบบัเท่ากบั 0.94 
  2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยันาํแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 นาํแบบสอบถามไปแจกให้กบั ครูที'

คุณลกัษณะของครูที'ปฏิบติังานสอน 
1.ระดบัคุณวฒิุ  
    1.1 ตํ'ากวา่ปริญญาตรี 
    1.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 
    1.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.ประสบการณ์สอน 
    2.1 ตํ'ากวา่10ปี 
    2.2 11-20ปี 
    2.3 ตั#งแต่ 21ปีขึ#นไป 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบ่งเป็น 4 ดา้น 
1.ดา้นผูน้าํเผดจ็การแบบเบด็เสร็จ 
2.ดา้นผูน้าํเผดจ็การอยา่งมีเมตตา  
3.ดา้นผูน้าํอยา่งปรึกษาหารือ 
4. ดา้นผูน้าํอยา่งมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
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ปฏิบติัการสอนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที'เป็นกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ขอรับแบบสอบถามคืนกลบั ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัมาจาํนวน 317 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ100 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  นาํแบบสอบถามที'สมบรูณ์มาบนัทึกขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี#  
   ตอนที' 1 วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติการแจกแจงความถี'และค่าร้อยละ 
   ตอนที'  2 วิเคราะห์ความคิดเห็นที' มีต่อภาวะผูน้ําของผู ้บริหาร โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่    
สาํนกังานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2โดยคาํนวณ ค่าเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบนมาตรฐานทั#งโดยรวม 
รายดา้นและรายขอ้ แลว้นาํมาแปลความหมายของคะแนน โดยใชเ้กณฑป์ระเมินค่า  ความคิดเห็นของเบสท์ (Best 
1963 : 204-208 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแกว้, 2535:23)    
   ตอนที' 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที'มีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สํานักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์การสอน ใช้ค่าสถิติ F-test และนําเสนอการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way 
ANOVA (Analysis of Variance) พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบันัยสําคญั 0.05 จึงทาํการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการของ LSD. 
 

3. ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
  1. ครูที'ปฏิบติัการสอนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี
เขต 2 ส่วนใหญ่ร้อยละ90.54 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.28 มีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.69 มี
ประสบการณ์สอน 11-20 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.70 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และส่วนใหญ่ร้อย
ละ 38.49 สอนในระดบัชั#นประถมศึกษา มีความคิดเห็นที'มีต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ สํานักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา  นนทบุรีเขต 2 ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมผูน้าํของ Likert’ 
Michigan Studies แบ่งพฤติกรรมผูน้าํเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผูน้าํเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ ดา้นผูน้าํเผด็จการ
อย่างมีเมตตา ดา้นผูน้าํปรึกษาหารือ และดา้นผูน้าํมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง โดยมีภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก 
  2. เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขตพื#นที'
การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็น ของครูที'ปฏิบตัิการสอนของโรงเรียนเอกชน สังกดั
สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 จาํแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เมื'อ
พิจารณาค่าเฉลี'ยเกี'ยวกบัเพศ อายุ ประสบการณ์สอนที'แตกต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ทาง
สถิติที'ระดบั 0.05 แต่ระดบัคุณวุฒิที'แตกต่างกนั พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05 เมื'อมี
การปฏิเสธสมมติฐานหลกั จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ว่ามีคู่ใดบา้งที'มีค่าแตกต่างกนั โดยวิธี LSD 
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ตารางที' 1 ความแตกต่างระหวา่งผูน้าํเผด็จการเบ็ดเสร็จของพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร เปรียบเทียบตาม
ระดบัคุณวฒิุ โดยวธีิ LSD 

ระดบัคุณวฒิุ 
คะแนน

เฉลี'ย 

ความแตกต่างระหวา่งระดบัคุณวฒิุ 

ตํ'ากวา่ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 
ตํ'ากวา่ปริญญาตรี 4.329 4.329 4.120 3.987 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.120  0.210 0.342* 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.987   0.132 

  * ค่าเฉลี'ยของคะแนน 2 กลุ่มระดบัคุณวฒิุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ที'ระดบั 0.05 
เมื'อพิจารณาค่าเฉลี'ยเกี'ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร เปรียบเทียบตามระดบัชั#นที'สอน พบว่า มีค่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05 เมื'อมีการปฏิเสธสมมติฐานหลกั จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ วา่มีคู่ใดบา้งที'มีค่าแตกต่างกนั โดยวธีิ LSD 
 
ตารางที' 2 ความแตกต่างระหว่างผูน้าํเผด็จการเบ็ดเสร็จของพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร เปรียบเทียบตาม

ระดบัชั#นที'สอน โดยวธีิ LSD 

ระดบัชั#นที'สอน 
คะแนน

เฉลี'ย 
ความแตกต่างระหวา่งระดบัชั#นที'สอน 

อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
อนุบาล 4.177 4.177 4.020 3.923 

ประถมศึกษา 4.020  0.157 0.254* 
มธัยมศึกษา 3.923   0.097 

  * ค่าเฉลี'ยของคะแนน 2 กลุ่มระดบัชั#นที'สอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ที'ระดบั 
0.05 
 
ตารางที' 3 ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี'ยรวมของพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร เปรียบเทียบตามระดบัชั#นที'

สอน โดยวธีิ LSD 

ระดบัชั#นที'สอน 
คะแนน

เฉลี'ย 
ความแตกต่างระหวา่งระดบัชั#นที'สอน 

อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
อนุบาล 4.180 4.180 4.105 3.971 

ประถมศึกษา 4.105  0.075 0.209* 
มธัยมศึกษา 3.971   0.135 

  * ค่าเฉลี'ยของคะแนน 2 กลุ่มระดบัชั#นที'สอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยวิธี LSD ที'ระดบั 
0.05 เมื'อพิจารณาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี'ยรวมของพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร เปรียบเทียบตาม
ระดบัชั#นที'สอน พบวา่ ค่าเฉลี'ยของชั#นอนุบาล แตกต่างจากชั#นมธัยมศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05 
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4. บทสรุป/สรุปผลการวจิยั 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื'อเปรียบเทียบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร  โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  สังกดั
สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล มีผลการวิเคราะห์สรุปไดด้งันี#  
  1. จาํแนกตามเพศของครูผูป้ฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'
การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา พบว่า ไม่มีค่าแตกต่างกนัทั#งในภาพรวมและรายดา้น ซึ' งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานที'ตั#งไว ้
  2. จาํแนกตามอายุของครูผูป้ฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'
การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า ไม่มีค่าแตกต่างกนัทั#งในภาพรวมและ
รายดา้น ซึ' งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้
  3. จําแนกตามประสบการณ์สอนของครูผูป้ฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดั
สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า ประสบการณ์สอนที'ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า ไม่
มีค่าแตกต่างกนัทั#งในภาพรวมและรายดา้น ซึ' งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้
  4. จาํแนกตามระดบัคุณวุฒิของครูผูป้ฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงาน
เขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า ระดบัคุณวุฒิที'ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 ไม่มีค่าแตกต่างกนั
ทั#งในภาพรวมและรายดา้น ซึ' งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ที'ระดบั 0.05 ดา้นหนึ' ง คือ ดา้นผูน้าํเผด็จการเบ็ดเสร็จ ซึ' งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้
  5. จาํแนกตามระดบัตามระดบัชั#นที'สอนของครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดั
สํานักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า ระดบัคุณวุฒิที'ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสํานักงานเขตพื#นที'การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 มีค่า
แตกต่างกนั ทั# งในภาพรวมและรายดา้น ซึ' งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้คือ ครูผูป้ฏิบตัิการสอนใน
ระดบัชั#นอนุบาล แตกต่างจากชั#นมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05 ซึ' ง
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที'ตั#งไว ้
 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการทําการวิจยั เรื'อง ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดั
สาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที'มี
เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน และระดบัชั#นการสอนที'แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี'ยวกบัภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สังกดัสาํนักงานเขตพื#นที'การศึกษา นนทบุรีเขต 2 มีภาวะผูน้าํในดา้นมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง ซึ' งเป็นผูบ้ริหารที'
ส่งเสริมให้ครูทาํงานร่วมกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม มีระดบัภาวะผูน้าํอยู่ในระดบัมากที'สุด เป็นภาวะผูน้าํที'มีค่าเฉลี'ย
สูงสุด ภาวะผูน้ําในดา้นมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง จะมีการกาํหนด นโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
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สถานศึกษา ไดร้ะดมความคิดจากผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย เป็นมีการติดตามและประเมิน ผลงานดาํเนินการร่วมกนั
ทั#งผูบ้ริหารและครู เป็นการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้และร่วมรับผิดชอบดว้ยกนั เป็นการให้ความสาํคญักบั
การมีส่วนร่วมของบุคลากรที'เกี'ยวขอ้งทุกฝ่าย  ไดร้ะดมความคิดและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากครู เพื'อการพฒันา
งานและการให้ผูบ้ริหารและครูร่วมกนักาํหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน เป็นการส่งเสริมให้ครูมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทาํงานให้ทนัสมยั จะทาํให้ครูปฏิบตัิงานไดส้ําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ดว้ย
ความพึงพอใจและเต็มความสามารถ 
 จากการวิจยัฉบบันี#  ศึกษาภาวะผูน้ําของผูบ้ ริหารตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ําของ Likert’ 
Michigan Studies แบ่งพฤติกรรมผูน้าํเป็น 4 แบบ เพื'อความสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั แต่ถา้ตอ้งการให้
ครอบคลุมและไดค้วามรู้มากขึ#น ซึ' งการศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารนี# มีการศึกษาไวห้ลายแนวคิดหลายทฤษฎี 
เช่น แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของเซอร์จิโอวานน์ (Seryiovanni) ไดเ้สนอแนะไว ้10 แบบ (อา้งใน
กุลรัศมิv   ศริกรวุฒิพงศ์, 2553 : 33) แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของเรดดิ#น (Reddin) ไดเ้สนอแนะไว ้
8 แบบ (อา้งใน ปราณี  อธิคมานนท์, 2550 : 39) และแนวคิดของทฤษฎีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารของฮอล์ลิงเจอร์ 
และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy) ไดเ้สนอแนะไว ้11 แบบ (อา้งใน อุษณีย ์บุณธรรม, 2553 : 29) จากทฤษฎี
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารดงักล่าวจะเห็นไดว้่า มีนักวิชาการไดศึ้กษาทฤษฎีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแตกต่างกนัไป
ตามประเด็นและหัวขอ้ที'ตอ้งการศึกษา ทั#งนี# เพื'อผูส้นใจสามารถคน้ควา้ในเรื'องภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารหรือ
คน้หาความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาดงักล่าวเพื'อให้ไดค้วามรู้ครอบคลุมและ
ชดัเจนยิ'งขึ#น  
  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครั!งต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจยัเกี'ยวกบัการเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลเพื'อทดสอบวา่ 
ภาวะของผูบ้ริหารโรงเรียนที'แตกต่างกนั จะมีผลแตกต่างกนัหรือไม่ 
  2. ควรศึกษาวิจยัเกี'ยวกบัผลการศึกษาทั'วประเทศ เพื'อที'นําผลการศึกษาที'ไดไ้ปใชจ้ริงเนื'องจาก
การศึกษาครั# งนี#  เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ซึ' งสามารถนาํไปสรุปผลไดเ้ฉพาะกลุ่มเท่านั#น 
  3. ควรศึกษาวิจยัเกี'ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารแบบอื'นๆ กบัปัจจยัต่างๆของประชาคมอาเซียน 
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 โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2544. 
กลุรัศมิv   สิริกรวฒิุพงศ.์ “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 ครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร 
 การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 
ธีระ  รุณเจริญ. “หน่วยที' 13 ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทยในประมวลสาระ 
 ชุดทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษาเล่มที' 4.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์,  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี, 2536. 

    หนา้ 433



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บุญชม  ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว. การวิจัยเบื$องต้น. พิมพ์ครั# งที'  6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, กรุงเทพฯ : สุรีวยิาสาส์น, 2535. 

ปราณี  อธิคมานนท.์ “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที'ส่งผลต่อการดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน ในเขตภูมิภาคตะวนัตก.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, 
สาขาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550. 

พรนพ  พกุกะพนัธ์ุ.  ภาวะผู้นาํและการจูงใจ. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดกัท,์ 2544. 
พิชิต  ฤทธิv จรูญ. การวิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชั$นเรียน. พิมพค์รั# งที' 4.  

คณะครุศาสตร์, สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2547.  
อุษณีย ์ บุญธรรม. “ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที'ส่งผลต่อการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 

สงักดักรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะ
ศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

Likert, Rensis.  New Pattems Management. New York : Mc Graw-Hill, 1973. 
 

    หนา้ 434



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา 

ในความคิดเห็นของครูสังกดัสํานักงานเขตพื'นที)การศึกษานนทบุรี เขต 2 

GOOD GOVERNANCE MANAGEMENT SYSTEM OF PRIVATE SECONDARY 

EDUCATIONSCHOOL ADMINISTRATORS AS PERCEIVED BY TEACHERS UNDER 

THE OFFICE OF NONTHABURIEDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 

ปฎล  มาลากลุ ณ อยธุยา1รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื'อ (1)  ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน
ระดบัมธัยมศึกษา (2) เปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาจาํแนกตามเพศ ประสบการณ์และระดบัการศึกษา (3) ศึกษา
ขอ้เสนอแนะการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชนระดบัมธัยมศึกษา  

กลุ่มตวัอยา่งที'ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ครูโรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที'
การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน 240 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสัดส่วน เครื'องมือที'ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามและสถิติที'ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ    Z-
test, One-way ANOVA and LSD.   

ผลการวจิยัพบวา่   
1)  ระดบัความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาต่อผูบ้ริหารงานโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิ

บาล สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที'สุด เมื'อพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่
ในระดบัมากและมากที'สุดในทุกดา้นทั�งหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า 

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ และระดบัการศึกษาโดยรวมไม่
แตกต่างกนั เมื'อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นเพศ พบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นหลกัคุณธรรมอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที'ระดบั .05 ดา้นประสบการณ์ พบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้นหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม
และหลกัความรับผิดชอบ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั .05  และดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างกนั
ในดา้นหลกันิติธรรมหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 
0.05 

                                                           

1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
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A BSTRACT 

 
The objectives of this research were to (1) study the opinions of the secondary education teachers 

towards the school administration using the Good Governance of their administrator’s management as perceived 
by secondary education teachers in the Private School under the office of Nonthaburi educational service area 
office 2.(2) compare using the Good Governance of their administration’s management as perceived by 
secondary education teachersinto main factor, namely sex and the teacher’s working experiences and 
educational levels.(3) study the suggestion using the Good Governance of their administration’s management as 
perceived by secondary education teachers. 

The samples of this study consisted of 240 teachers working under of private secondary education school 
under the office of Nonthaburi educational service area office 2. The subjects employed by Proportional 
Random.The experimental instrument was a questionnaire.The data were analyzed by using Percentage, Means, 
Standard Deviation, Z-test, One-way ANOVA and LSD.  

The findings of the study indicated that; 
1) The opinion levels of the secondary education teachers in the private school under the office of 

Nonthaburi educational servicearea office 2 had a positive acceptance towards the Good Governance of their 
school administrators. The overall were at the highest level. When considering on the specifically were at a high 
and the highest level for all aspects were view on the virtue, rule of law,transparency, participation, 
responsibility, effectiveness and efficiency. 

2) The result of comparison of the teachers’ opinions towards the Good Governance of their school 
administrator’s by namely sex, work experiences and educational level. The overall were no differences. When 
comparing on the specifically werefound that;namely sex was findingsdifferenton the virtue with statistically 
significant at .05 level;the teacher’s working experiences was findings different on the transparency, 
participation, responsibility with statistically significant at .05 level; and the educational levels was findings 
different on the virtue, participation, effective and efficient with statistically significant at .05 level 

 
KEYWORDS : GOOD GOVERNANCE, PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATION, SECONDARY 

EDUCATION, PERCEIVED BY TEACHERS 
 
1.บทนํา 

ทุกวนันี� มีการทาํงานที'ไม่สุจริตในการปฏิบติังานเป็นอนัมาก โดยเฉพาะการทาํงานในสถานศึกษา รัฐบาล
ไดพ้ยายามที'จะแกปั้ญหานี� ให้หมดไปโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน แต่ทว่าปัญหาทุจริต
คอรัปชั'นยงัคงมีอยู่ การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) 
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พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 39 ที'กาํหนดใหก้ระทรวงฯ กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั�งดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั'วไป นั�น ใหมี้คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื�นที'การศึกษาโดยตรง รับผิดชอบในการบริหาร อนัเป็นการกระจายอาํนาจและเป็นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และเพื'อใหท้อ้งถิ'นมีส่วนร่วมในการบริหารดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งนาํหลกัการวา่
ดว้ยการบริหารจดัการบา้นเมืองที'ดี ซึ'งเรียกกนัโดยทั'วไปวา่ “ธรรมาภิบาล” อนัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส่ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า มาใชใ้นการบริหารเพื'อเป็น
แนวทางและเป็นแบบอย่างที'ดีในการบริหารอนัจะทาํให้สถานศึกษาเป็นที'ยอมรับ ของสังคมชุมชนได ้รวมถึง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ย แต่ปัญหาดงักล่าวก็ยงัคงมีอยู ่โดยเฉพาะในวงการศึกษาของไทยดา้นการบริหารงานที'มกัจะ
มีผูร้้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสหรือขาดคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ'งในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทย
จะตอ้งเขา้สู่ประชาคมอาเชี'ยน จึงตอ้งปรับปรุงการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลให้มากยิ'งขึ�นกวา่นี�  ดงันั�น
ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัในปัญหาดงักล่าว จึงสนใจที'จะศึกษาเรื'องการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาในทศันะของครู  
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพื'อศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 ในความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา 

2.เพื'อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 โรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาโดยจาํแนกตามเพศ ประสบการณ์
การทาํงานและระดบัการศึกษา  

 

3. ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตของเนื�อหา ศึกษาการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2  
2.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา ในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที'

การศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน 563 คน  
3.ตวัแปรที'จะศึกษา 

ตวัแปรตน้คือ สถานภาพปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศประสบการณ์ระดบัการศึกษา 
ตวัแปรตาม คือ การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
 
4. เครื)องมอืที)ใช้ในการวจิยั 

เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถามเพื'อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี�  

ตอนที' 1 สอบถามสถานภาพทั'วไปของผูต้อบแบบสอบถามในเรื'อง เพศ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา  
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ตอนที' 2 สอบถามความคิดเห็นการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาซึ' งในแต่ละ
ดา้นมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 
5. สถิตทิี)ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.สถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่การแจกแจงความถี' ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี'ย และค่าเบี'ยงเบนมาตรฐาน  
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ'งใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงันี�   

2.1การทดสอบค่า Z-test 
2.2วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One-way Anova (One-way Analysis of Variance) 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ที'ระดบันยัสําคญั .05 หรือในระดบัความเชื'อมั'นที' 
95% โดยใชสู้ตรตามวธีิ Least significant Difference (LSD) เพื'อเปรียบเทียบค่าเฉลี'ยประชากร 

 

6. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ระดบัความคดิเห็นและผลการเปรียบเทยีบความคดิเห็น 
พบว่า ครูระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 มี

ระดบัความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล ดงันี�  
เพศโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที'สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกนัเมื'อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ครูที'มี

เพศต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในดา้นหลกัคุณธรรม ที'ระดบั .05 
ประสบการณ์ทาํงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที'สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกนัเมื'อพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบว่า ครูที'มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วน
ร่วมและดา้นหลกัความรับผิดชอบที'ระดบั .05 

ระดับการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที'สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกนั เมื'อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ครูที'มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม และดา้นหลกัความคุม้ค่าที'ระดบั .05 
 
7.บทสรุป/สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาวจิยั เรื'องการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบั
มธัยมศึกษา ในความคิดเห็นของครู ในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา่ โดยภาพรวม 
ในการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของครูระดบัมธัยม เห็นว่า
ผูบ้ริหารมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากและมากที'สุด ซึ' งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสุวรรณ ทองคาํ (2545:บทคัดย่อ) ที'ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนสังกดั สาํนกังานประถมศึกษา จงัหวดัสิงห์บุรี ซึ' งพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก ทั�งนี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมชยั  สมท่า (2547) ที'ไดว้ิจยัเรื'องการ
บริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัด

    หนา้ 438



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

สํานักงานเขตพื�นที'การศึกษา จังหวดัเลย พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั เมื'อพิจารณาเป็นรายดา้นในความคิดเห็นของครูสรุปไดคื้อ 

ด้านหลักนิติธรรมพบว่าครูที'มีประสบการณ์การทาํงาน ตั� งแต่ 11-16 ปี และมากกว่า 16 ปี มีความ
คิดเห็นวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนตลอดจนครูยดึหลกันิติธรรมในการปฏิบติัหนา้ที' ตามหลกันิติธรรม ในดา้นระดบั
การศึกษา เห็นว่า ระดับการศึกษาที'ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือตามที' สพฐ.เขต 2 นนทบุรี  กาํหนด โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่
ครูในเรื'องกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิหนา้ที'และความรับผิดชอบโรงเรียนมีการปรับปรุงกฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที'เปลี'ยนแปลงเสมอซึ' งสอดคลอ้งกบัระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที'ดี พ.ศ.2542 ระบุวา่ การใชห้ลกันิติธรรม ตามหลกัธรรมาภิ
บาลมาบริหารจดัการ ไดแ้ก่การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นที'ยอมรับของ
สงัคม และสงัคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั�น 

ด้านหลักคุณธรรมพบว่า ครูที'มีประสบการณ์ ตั�งแต่ 11-16 ปี มีความคิดเห็นวา่โรงเรียนมีโครงการหรือ
กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรเป็นประจาํทุกปีตามหลกัคุณธรรมและโรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ใชห้ลกัคุณธรรมอย่างกวา้งขวา้งเพื'อการปฏิบติังานและการบริหารงานที'ดี และโรงเรียนใช้หลกั
คุณธรรมในการทาํงาน ผูบ้ริหารและครูปลอดจากการกระทาํผิดตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและวิธีปฏิบติัของโรงเรียน 
ในดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมดา้นการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
เป็นประจาํทุกปี ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการปฏิบติังานดว้ยความซื'อสัตยสุ์จริตบนพื�นฐานของคุณธรรม ศีลธรรมและ
จริยธรรม ผูบ้ริหารและครูปลอดจากการกระทาํผิดตามระเบียบอยูใ่นระดบัมากที'สุดซึ' งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ไพศาล  ตั�งสมบูรณ์ (2548 : 87) ที'ไดศึ้กษาเรื'องการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษาสมุทรสาคร 

ด้านหลักความโปร่งใสพบว่า ครูที'มีประสบการณ์ ตั�งแต่ 11-16 ปี และมากกว่า 16 ปี เห็นว่าโรงเรียนมี
คณะกรรมการตรวจสอบที'มีความซื'อสัตย ์โรงเรียนมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ครู ตลอดจนผูป้กครองอย่าง
โปร่งใส และตรงไปตรงมา โรงเรียนมีระบบการคดัเลือกบุคลากรที'มีความยุติธรรมในด้านระดับการศึกษาที'
แตกต่างกนั มีผลต่อหลกัธรรมาภิบาลในเรื'องของโรงเรียนมีระบบการตรวจสอบ ลงโทษผูก้ระทาํความผิด ทุจริต 
ตามกระบวนการที'มีความยติุธรรมอยา่งจริงจงั อยู่ในระดบัมากที'สุด โรงเรียนมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ครู 
ตลอดจนผูป้กครองอยา่งโปร่งใส และตรงไปตรงมา ตามที'สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 
89) ระบุไวว้่า การบริหารสถานศึกษาที'เป็นนิติบุคคลในหลกัความโปร่งใสเป็นการสร้างความเชื'อมั'นให้กับ
ผูร่้วมงานประชาชน สังคมที'ได้ปฏิบัติด้วยความถูกตอ้งตามหลกันิติธรรมและหลกัคุณธรรมที'สามารถใชก้าร
ตรวจสอบเขา้มาอยูใ่นกระบวนการและมีการเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณะชนทราบและร่วมตรวจสอบได ้

ด้านหลักการมีส่วนร่วมพบว่าครูที'มีประสบการณ์ ตั� งแต่ 11-16 ปีและมากกว่า 16 ปี เห็นว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดตั� งกลุ่ม หรือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รับฟังเรื' องร้องเรียนจากครู
ผูป้ฏิบติังานในการดาํเนินงานของโรงเรียนและดาํเนินการแกไ้ขปั้ญหาขอ้ร้องเรียนและเปิดโอกาสให้ครูเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกับการดาํเนินงานต่างๆ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูป้ฏิบัติงานมีการ
ปรึกษาหารือในการทาํงานดา้นต่างๆ อยูเ่สมอ ในดา้นระดบัการศึกษา เห็นวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อ
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมคือ ครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน อยูใ่น
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ระดบัมากที'สุด ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให้มีการจดัตั�งกลุ่ม หรือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ปริญญา
ตรี อยูใ่นระดบัมาก เป็นการสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพฑูรย ์ บวัชิด (2550 : 148) ที'ไดศึ้กษาเรื'องการใชห้ลกัธรร
มาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา่ 
การบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัความมีส่วนร่วม เป็นการบริหารโรงเรียนดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั'วไป ที'มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนมีส่วน
รับรู้ เพื'อใหแ้สดงความคิดเห็นร่วมตดัสินใจ แกปั้ญหารวมถึงการดาํเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน 

ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่าครูที' มีประสบการณ์ ตั� งแต่ 11-16 ปี และมากกว่า 16 ปี เห็นว่า ครู
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บโอกาสให้เสนอแนะ ปัญหา วิธีการ มีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที'ชดัเจน รวมทั�ง
คาํสั'งมอบหมายหนา้ที'การงานดว้ยความรับผิดชอบแก่ครูอยา่งชดัเจน มีการรับฟังขอ้เสนอ ขอ้ร้องเรียนของครูดา้น
ต่างๆ ไปดาํเนินการอย่างเต็มความสามารถ  มีการติดตามผลการทาํงานของครูอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อตรวจสอบ
ผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  มีการกาํหนดขั�นตอนในการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของ
ผูป้ฏิบติังาน ตามหลกัความรับผิดชอบ ในดา้นระดบัการศึกษาที'แตกต่างกนัมีผลต่อหลกัธรรมาภิบาล คือ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที'ชัดเจน รวมทั� งคาํสั'งมอบหมายหน้าที'การงานด้วยความ
รับผิดชอบแก่ครูอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการติดตามผลการทาํงานของครูอยา่งสมํ'าเสมอ เพื'อตรวจสอบ
ผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังาน มีการกาํหนดขั�นตอนในการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของ
ผูป้ฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากที'สุดทั�งนี�ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) 
พ.ศ.2545 ที'ทาํให้ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งเป็นผูน้าํหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษาที'จะตอ้งมีการเตรียมการ
เพื'อให้เกิดความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน รวมถึงส่วนรวมที'ตอ้งมีความกระตือรือร้นในการทาํงานและ
การแกปั้ญหาของโรงเรียน 

ด้านหลักความคุ้มค่าพบวา่ครูที'มีประสบการณ์ ตั�งแต่ 11-16 ปี เห็นว่าโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ
ดา้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุม้ค่า มีการปฏิบติังานภายในโรงเรียน
สามารถเกิดผลสาํเร็จดา้นต่างๆ และเป็นที'น่าพอใจของทุกฝ่ายไดอ้ยา่งดี โรงเรียนมีการรณรงคใ์ห้ทุกฝ่ายรวมทั�ง
นกัเรียนให้มีความประหยดัในทุกๆ ดา้น เช่น ประหยดันํ� า, ไฟ การนาํกระดาษที'ใชง้านแลว้กลบัมาใชง้านใหม่ 
(Reuse) มีการใชท้รัพยากรในการดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบังบประมาณและประหยดั มีการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนสร้างความพึงพอใจแก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งทั'วถึง ในดา้นระดบัการศึกษาที'แตกต่างกนัมีผลต่อหลกั
ธรรมาภิบาล โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิด
ความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัมากที'สุด และสอดคลอ้งกบัที'สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 89) ได้
ระบุวา่ การบริหารสถานศึกษาที'เป็นนิติบุคคล โดยใชห้ลกัความคุม้ค่าเป็นการบริหารจดัการและใชท้รัพยากรที'มี
จาํกดัเพื'อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
 
8. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

การวจิยัเรื'องการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนดงันี�  
 1. ทาํให้ทราบสภาพการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษา 
ในสงักดัสาํนกัเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 
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2.ทําให้ทราบสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
มธัยมศึกษา ในสงักดัสาํนกัเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2 

 3.ทาํใหใ้หผู้บ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัมธัยมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 
2 ใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางแกไ้ขปัญหาในการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพยิ'งขึ�น 
 
9. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั'งต่อไป 

1.ควรศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารสถานศึกษา 

2.ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารโรงเรียนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
3.ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูต่อการบริหารและการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิ

บาล 
 
10. กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เรื' อง การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
มธัยมศึกษาในความคิดเห็นของครู สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที'การศึกษานนทบุรี เขต 2สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ทั�งนี� ไดรั้บความกรุณาจากบุคคลหลายท่านที'ไดใ้หก้ารช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณ ดร.ราชนัย ์ บุญธิมารศ.ดร.
บุญเลิศ  ส่องสว่าง ผศ.ดร.ประยงค์  เนาวบุตรที'ได้กรุณาแนะนํา ตรวจสอบ แก้ไข ให้ค ําปรึกษา จนทําให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และขอขอบคุณผูเ้ชี'ยวชาญทุกท่านที'ไดก้รุณาตรวจเครื'องมือที'ใชใ้นการ
วิจยัรวมถึงสํานักงานเขตพื�นที'การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที'กรุณาให้ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลจาก
บุคลากรในสงักดั จนไดข้อ้มูลที'เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวจิยัจนสาํเร็จ 
 
เอกสารอ้างองิ 
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ไพฑูรย ์ บวัชิด. “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที'
การศึกษามหาสารคาม เขต 2.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม, 2550. 

ไพศาล  ตั�งสมบูรณ์. “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที'การศึกษาสมุทรสาคร.” สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549. 

สุวรรณ  ทองคาํ. “สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จงัหวดัสิงห์บุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, 
บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี, 2545. 
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การบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  

 สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1 

CONFLICT MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF THE SRI TAMBON'S 

VIRTUE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATIONAL  

AREA SERVICE 1  

 
วริษฐา  ทรงศกัดิ� สุจริต1   รศ. ดร.บุญเลิศ  ส่องสวา่ง2  และ ผศ.ดร.ประยงค ์ เนาวบุตร3 

________________________________________ 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครั% งนี%   มีวตัถุประสงคเ์พื+อ  (1) ศึกษาการบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารในโรงเรียน

ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล   สงักดัสาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  

 (2)  ศึกษาวธีิการบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล    ที+มีเพศ

และตาํแหน่งแตกต่างกนั  (3)  ศึกษาขอ้เสนอแนะในการบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารในโรงเรียนตาม

โครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล      

 ประชากรที+ใช้ในการวิจัยครั% งนี% คือผูท้าํหน้าที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลและ

หัวหนา้กลุ่มงานทั%ง  4  ฝ่าย  จาํนวน  19  โรง  95  คน  เครื+องมือที+ใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ  

(Rating Scale)  5  ระดบั  สถิติที+ใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี+ย (µ)  ค่าเบี+ยงเบนมาตรฐาน  (б)   

 ผลการวิจยัปรากฏผล  ดงันี%   (1)  ผูท้าํหนา้ที+บริหารในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล สังกดั

สํานักงานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 นิยมใช้วิธีการบริหารความขัดแยง้แบบ

ประนีประนอมมากที+สุดและเลือกใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้แบบหลีกเลี+ยงนอ้ยที+สุด  (2)  ผูท้าํหนา้ที+บริหาร

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  ที+มีตาํแหน่งและเพศแตกต่างกนั ใชก้ารบริหารความขดัแยง้ที+แตกต่าง

กนั  (3)  ขอ้เสนอแนะของผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  ควรใชก้ารบริหารโรงเรียน

ดีศรีตาํบล  โดยวธีิประนีประนอมและวธีิการร่วมมือ  แต่ควรหลีกเลี+ยงวธีิการเอาชนะหรือวธีิการเผชิญหนา้ 

 

คาํสําคญั  :  การบริหารความขดัแยง้, โรงเรียนดีศรีตาํบล 

____________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
3อาจารยป์ระจาํ  ภาควชิาการศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were to (1) study the conflict management of administration committee on 
the performance of the Sri Tambon’s Virtue School under the office of Primary Educational Area Service  1    (2) study the 
conflict management of administration committee on the performance of the Sri Tambons Virtue School with different 
possittion  and sex (3) study  the suggestion of  the conflict management on the performance of the Sri Tambons 
Virtue School  . 
 The research populations consisted of 95 administrators and  head of the four administration groups of 

the Sri Tambons Virtue School. The data collecting instrument was a 5 rating scale questionnaire. Statistics for data 

analysis were the percentage, mean (µ)  and standard deviation (б) . 

               Research finding were as follows: (1) The popular conflict management of the Sri Tambon’s Virtue School 

was compromisation style while avoiding style was minimize used the suggestion of the respondents on conflict 

management were using compromise and co-operation style but avoid using conquer or confrontation style. (2) 

Administration committee on the performance of the Sri Tambon’s Virtue School with different position and sex did differ 

in their  conflict management (3) The important suggestion of the administrators was the administration should 

focus on the compromisation and co-orperation and to avoide the conquer or confrontation style. 

 

KEYWORDS :  CONFLICT MANAGEMENT, THE SRI TAMBONS VIRTUE SCHOOL 
 
1.  บทนํา 
 โรงเรียนดีศรีตาํบล  ชื+อเดิม “โรงเรียนดีประจาํตาํบล”  โรงเรียนดีประจาํตาํบล จาํนวน 19โรงเรียน   ใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1  เป็นเป้าหมายที+กระทรวงศึกษาธิการ

และสาํนกังานเขตพื%นที+มีความตั%งใจเพื+อลดช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง ใหเ้ป็นโรงเรียนที+

มีมาตรฐานคุณภาพสาํหรับเด็กในทอ้งถิ+นชนบท ซึ+งถือเป็นผูด้อ้ยโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที+มีคุณภาพ  

เพื+อการพฒันาโรงเรียนดีศรีตาํบลให้บรรลุเป้าหมายเพื+อเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนั%น  ตอ้งอาศัยความ

ร่วมมือ  ร่วมใจ  จากบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงเรียน  ทาํให้มีการคิดริเริ+มโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ%น

ภายในโรงเรียน  ทาํใหค้รูทุกคนที+มีส่วนรับผิดชอบ  มีภาระงานเพิ+มขึ%นจาํนวนมาก  มีการทาํงานเป็นกลุ่มมากขึ%น  

ซึ+งเป็นตน้เหตุทาํใหเ้กิดความคิดเห็นและทศันคติที+ไม่ตรงกนัเกิดขึ%น  เป็นเหตุนาํมาซึ+งความขดัแยง้ในที+สุด 
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2.  ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 การวิจยัเรื+องการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลสังกดัสํานักงานเขต

พื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1  ประชากรที+ศึกษาไดแ้ก่  ผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตาม

โครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  สงักดัสาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1  จาํนวน 

19  โรงเรียน  ประชากรที+ใชศึ้กษาคน้ควา้ครั% งนี%   ผูว้ิจยัไดจ้ากการเลือกจากประชากรทั%งหมดแบบเฉพาะเจาะจง ( 

purpostive mapping )  โดยเครื+องมือที+ใชใ้นการวิจยัครั% งนี% คือแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามคือผูท้าํหน้าที+

บริหารโรงเ รียนตามโครงการโรงเ รียนดีศรีตําบล  สังกัดสํานักงานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยธุยา  เขต  1 ทั%งหมด  19  โรงเรียน จาํนวน  95  คน 

ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ ตวัแปรที+เกี+ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  ตาํแหน่งของผูท้าํหนา้ที+
บริหาร 
ตวัแปรตาม  วธีิการบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  สงักดั

สาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1  ทั%ง  5  วธีิ  ไดแ้ก่  วธีิการเอาชนะหรือการ

เผชิญหนา้  วธีิการร่วมมือ  วิธีการหลีกเลี+ยง  วธีิการยอมให ้ และวธีิการประนีประนอม เครื+องมือที+ใชใ้นการวจิยั

ครั% งนี% คือแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามคือผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  สงักดั

สาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1 ทั%งหมด  19  โรงเรียน จาํนวน  95  คน   ตอน

ที+ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ  ( Check – list )  ตอนที+  2  เป็น

แบบสอบถามเกี+ยวกบัวธีิการบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล 

สงักดัสาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา   เขต 1    มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

(Rating Scale)  5  ระดบั  ตามแนวคิดของ  ลิเคอร์ท  (Best and Kahn,1993)  ซึ+งเป็นแบบสอบถามที+ผูว้จิยัสร้างขึ%น  

โดยเรียงจากมากที+สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยที+สุด  ตอนที+  3  เป็นขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม   

3.  ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
  ในการวจิยัครั% งนี%ผูว้จิยันาํแบบสอบถามที+ไดรั้บคืนมาดาํเนินการการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื+อแสดงค่าสถิติ จึง
ทาํการสงัเคราะห์ค่าสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสาํเร็จรูป SPSS For 
Windows   โดยวเิคราะห์แบบสอบถามตอนที+  1  วเิคราะห์ขอ้มูลแบบแจกแจงความถี+  และหาค่าร้อยละ  ในตอนที+  
2  วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลี+ย (�) และส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน (б) ในการแปลผลขอ้มูลผูว้จิยั ไดแ้ปรผลตาม
เกณฑข์องเบสทแ์ละคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ซึ+งมีค่าคะแนนดงันี%   คะแนนเฉลี+ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ระดบั
มากที+สุด  คะแนนเฉลี+ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ระดบัมาก  คะแนนเฉลี+ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ระดบัปาน
กลาง   คะแนนเฉลี+ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ระดบันอ้ย  และคะแนนเฉลี+ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดบันอ้ย
ที+สุด วเิคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ  ในตอนที+  3  วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 
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4.  บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
การบริหารความขดัแยง้ของผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล สงักดัสาํนกังาน

เขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา   เขต 1  ตามความคิดเห็นของผูท้าํหนา้ที+บริหารในภาพรวม

พบวา่อยูใ่นระดบัมากที+สุดทุกวิธี  เมื+อพิจารณารายวิธีพบวา่  อยูใ่นระดบัมากที+สุดเกือบทุกดา้น  เรียงค่าเฉลี+ยจาก

สูงไปหาตํ+า  ดงันี% มี   วธีิการประนีประนอม (  µ= 4.94 , б = 0.20 )  วธีิการร่วมมือ  (  µ= 4.89 , б = 0.18 )  วธีิการ

อาชนะหรือการเผชิญหนา้  (  µ= 4.87 , б = 0.23 )  วธีิการยอมให ้( µ= 4.77  , б = 0.25 )  และวิธีการหลีกเลี+ยง  (  

µ= 4.75 , б = 0.25 )  ตามลาํดบั  จะเห็นวา่ผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  เลือกใช้

วธีิการบริหารความขดัแยง้โดยวธีิการประนีประนอมมากที+สุด  และเลือกใชว้ธีิการหลีกเลี+ยงเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 จากการศึกษาสถานภาพของผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลที+ส่งผลต่อการ
บริหารความขดัแยง้รายละเอียด  ดงันี%    
  1.  ผูท้าํหน้าที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลสังกดัสํานักงานเขตพื%นที+
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต 1 ที+มีตาํแหน่งของผูท้าํหนา้ที+บริหารแตกต่างกนั มีการบริหารความ
ขดัแยง้ที+แตกต่างกนั  ซึ+งผูว้จิยัยงัไม่พบงานวจิยัที+สอดคลอ้ง 
  2.  ผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลสงักดัสาํนกังานเขตพื%นที+

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต 1 ที+มีเพศแตกต่างกนั มีการบริหารความขดัแยง้ที+ มีความแตกต่างกนั 

โดยเพศหญิง  มีค่าเฉลี+ยสูงกวา่เพศชาย ซึ+งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อุเทน  ทองสวสัดิ�   (  2552: บทคดัยอ่ ) 

 การวจิยัในครั% งนี% เป็นประโยชน์ตอ่ผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  สงักดั

สาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1   คือจะไดท้ราบขอ้มูลพื%นฐานที+เกี+ยวขอ้งกบั

ความขดัแยง้และวธีิการต่าง ๆ  ที+จะนาํมาบริหารความขดัแยง้ในองคก์รของตน  เพื+อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนปรับปรุงการบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด  และเป็นแนวทางใหผู้ท้าํหนา้ที+บริหารป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้  หรือเมื+อเกิดความขดัแยง้ขึ%นแลว้ผูท้าํหนา้ที+บริหารจะมีแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้

นั%นอยา่งไรใหเ้กิดผลกระทบกบัทุกฝ่ายนอ้ยที+สุด  และเพื+อเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษาอื+นไดน้าํไปใชต้่อ 

 

5.  กติตกิรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี%สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงในการใหค้าํปรึกษาคาํแนะนาํ

และการแกไ้ขต่างๆเป็นอยา่งดีจาก รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ ส่องสวา่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์  
เนาวบุตร อาจารยที์+ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และดร.ราชนัย ์ บุญธิมา ประธานกรรมการวทิยานิพนธ์ พร้อมดว้ยท่าน
ผูเ้ชี+ยวชาญทุกท่านที+ช่วยตรวจเครื+องมือที+ใชใ้นการวจิยั  และขอขอบพระคุณผูท้าํหนา้ที+บริหารโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  สงักดัสาํนกังานเขตพื%นที+การศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต  1  ที+อนุเคราะห์ในการให้
ขอ้มูลตอบแบบสอบถาม 
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การเตรียมความพร้อมเพื�อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวดัปทุมธานี  สังกดัสํานักงานเขตพื(นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4 

PREPARATION FOR ASEAN COMMUNITY OF SECONDARY SCHOOL  

TEACHERS IN PRATHUMTHANI UNDER THE SECONDARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 
 

เกรียงไกร  ดาํประภา1 รศ.ดร.บุญเลิศ   ส่องสวา่ง2  

________________________________________ 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา/มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา/มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั, งนี,  มีจุดประสงคเ์พื/อศึกษาความพร้อมของครูมธัยมที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 และเพื/อเปรียบเทียบ
ความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูผูส้อน จาํนวน 317 คน  
ผลการวจิยั  พบวา่ 

1.ความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2.การเปรียบเทียบความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเมื/อจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 แต่เมื/อจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดย
ภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื/อพิจารณารายด้านพบว่าประสบการณ์ทาํงานต่างกันทาํให้ครูมีความพร้อม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คือดา้นความรู้ ส่วนดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติไม่
มีความแตกต่าง 
 
คาํสําคญั :  ความพร้อมของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน, ความพร้อมของครู 
  

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the teachers of The Secondary Educational Service Area Office 
4, Pathumthani about the preparation to join Asean Economic Community (AEC) and compare the level of 
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preparation to join Asean Economic Community (AEC). The samples are the 317 people who are the executive 
or teacher. 

Results 
1.The average level of preparation of the teachers of The Secondary Educational Service  

Area Office 4, Pathumthani is High  
2.The comparison level of the preparation concerning about Education level of respondent has 

statistical significance 0.05 and concerning about work experience of the respondent. The result has the 
statistical significance 0.05 which depended on the different knowledge. The different skill and attitude do not 
effect to the results. 
 
KEYWORDS : THE AVAILABILITY OF THE ASEAN COMMUNITY, THE AVAILABILITY OF 

TEACHERS. 
 

1. บทนํา 
ปัจุบนันี,ประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายกบัการเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ.  2558  

สถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื/อความพร้อมสาํหรับสถานการณ์ที/เปลี/ยนแปลงเมื/อมีการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียน จากการระดมความคิดในหลากหลายเวที รวมถึงผูบ้ริหารการศึกษา ครูผูส้อน นกัวิชาการ และผูเ้กี/ยวขอ้ง 
พบขอ้เสนอแนวทางมากมาย เช่น การใหค้วามรู้แก่พลเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื/อนบา้น การสร้างอตัลกัษณ์
อาเซียน และจิตสํานึกของพลเมืองอาเซียน ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมจดักิจกรรมดา้นการศึกษา สร้างเด็กให้มี
คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการการจดัหลกัสูตรการศึกษาอาเซียน 
ดว้ยการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาเพื/อนบา้นและการศึกษาวฒันธรรมของประเทศสมาชิก  

จากสภาพปัญหาและเหตุผลดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่ครูนั,นมีบทบาทที/สาํคญัยิ/งต่อการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน  ทาํให้ผูว้ิจัยตระหนักถึงความสําคญัของความพร้อมของครู  เพื/อให้มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอน  ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  การ
ศึกษาวจิยัในเรื/องการเตรียมความพร้อมเพื/อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  4 วา่มีความพร้อมอยูใ่นระดบัใดและเปรียบเทียบระดบัความ
พร้อมว่าครูในสถานศึกษาขั,นพื,นฐานมีความพร้อมแตกต่างกันหรือไม่ เพื/อนําผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
วางแผน  และพฒันาความพร้อมของครู  ใหมี้ประสิทธิภาพ  และพร้อมต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

2. ขั(นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรจากครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานีสังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 4 จาํนวนทั,งหมด 1,525 คน โดยมีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูป Taro Yamane ที/ความ
เชื/อมั/นที/ 95 เปอร์เซนต ์ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 317 คน  
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เครื�องมอืที�ใชในการวจิยั 
เป็นแบบสอบถามที/ถามเกี/ยวกบัการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ในดา้นความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ  ของโรงเรียนมธัยมในสังกัดสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยม เขต 4 
จาํนวน 1 ฉบบั โดยโครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัต่อไปนี,  

ตอนที/ 1  แบบสอบถามเกี/ยวกบัระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ทาํงาน ซึ/ งมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจ
รายการ(Check List) 

ตอนที/ 2  เป็นแบบสอบถามความพร้อมของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  สังกดั
สาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จาํแนกรายดา้นดงัต่อไปนี,    ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ 
มาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดบั (Rating  scale) 

ตอนที/  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื/อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ/มเติมเกี/ยวกับ
ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ซึ/งใชค้่าสถิติ ดงันี,  
1. ศึกษาระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั

ปทุมธานี สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 โดยใชค่้าสถิติพื,นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี/ย (X ̅) และค่า
ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2. เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามตัวแปร ได้แก่ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ทาํงาน ใชก้ารทดสอบค่า (z-test) โดยกาํหนดเกณฑก์ารทดสอบทางสถิติที/ระดบันยัสาํคญั .05 และ
ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื/อพบความแตกต่างทาํการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ดว้ยวธีิของ LSD 

3. ศึกษาขอ้เสนอแนะ  และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจังหวดัปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  4  ใน  3  ด้านคือ  ดา้น
ความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นเจตคติ  โดยการวเิคราะห์เนื,อหา (Content Analysis)  

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ความพร้อมของครู เพื/อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้าํเสนอเป็น 4  ตอน 

ตอนที� 1  ผลวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ/ งผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม  ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน จากกลุ่มตวัอยา่ง 317 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกระดบัการศึกษา
โดยในระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  72.6  สูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ  27.4  และมีประสบการณ์ทาํงาน ตํ/ากวา่  5  ปี  
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ร้อยละ 42 ประสบการณ์ทาํงาน  5-10 ปี  ร้อยละ 26.8  และประสบการณ์ทาํงานมากกวา่  10  ปี  ร้อยละ  31.2 
ตามลาํดบั 

ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน  มธัยมศึกษา
ในจงัหวดัปทุมธานี  สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 โดยรวมมี   3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะ ดา้นเจตคติ  

ตารางที/ 1 แสดงค่าเฉลี/ย  ค่าเบี/ยงเบนมาตรฐาน  ของระดบัความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ในภาพรวม 

การเตรียมความพร้อมของการเขา้สู่อาเซียน X ̅ S.D ระดบั อนัดบั 

1. ดา้นความรู้ 3.47 0.683 ปานกลาง 3 

2. ดา้นทกัษะ 3.80 0.490 มาก 2 

3. ดา้นเจตคติ 4.42 0.488 มาก 1 

รวม 3.90 0.444 มาก   

จากตารางที/  1 พบว่าการเตรียมความพร้อมของครูที/ มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(X ̅ = 3.90, S.D = 0.444) เมื/อพิจารณารายดา้นพบวา่ความพร้องของครูเรียงลาํดบัค่าเฉลี/ยจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  
ดา้นเจตคติ (X ̅ = 4. 42, S.D = 0.488) ดา้นทกัษะ (X ̅ = 3.80, S.D = 0.490) และ ดา้นความรู้ (X ̅ = 3.47, S.D = 0.683) 
ตามลาํดบั 

ตอนที� 3  ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในจังหวดัปทุมธานี  สังกดัสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตามระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ทาํงาน 

ตารางที/  2  แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสํานกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

การเตรียมความพร้อมของครู
ในการเขา้สู่อาเซียน 

ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 

z Sig. N = 230 N = 87 

X ̅ S.D X ̅ S.D 

1 ดา้นความรู้ 3.41 0.666 3.62 0.703 -2.539 0.012 

2 ดา้นทกัษะ 3.74 0.487 3.96 0.459 -3.752 0.000 

3 ดา้นเจตคติ 4.38 0.476 4.54 0.498 -2.671 0.008 

รวม 3.84 0.431 4.04 0.446 -3.677 0.000 

* มีนยัสาํคญัที/ระดบั  .05 
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 จากตารางที/  2  พบวา่การเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 เมื/อพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และ
ดา้นเจตคติ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 
 ตารางที/ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน  

การเตรียมความพร้อมของ
ครูในการเขา้สู่อาเซียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 

ดา้นความรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.239 2.120 4.656 0.010* 

ภายในกลุ่ม 314 142.957 0.455     

รวม 316 147.196       

ดา้นทกัษะ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.515 0.258 1.073 0.343 

ภายในกลุ่ม 314 75.389 0.24     

รวม 316 75.904       

ดา้นเจตคติ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.366 0.183 0.769 0.464 

ภายในกลุ่ม 314 74.749 0.238     

รวม 316 75.115       

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.041 0.520 2.661 0.071 

ภายในกลุ่ม 314 61.425 0.196     

รวม 316 62.466       

* p < .05 

 จากตารางที/ 3  พบว่าการเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน 
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงานพบวา่ ดา้นความรู้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั .05 ส่วนดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํตญัทางสถิติ 
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ตารางที/ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน ดา้นความรู้ 

รวม X ̅ 
5-10 ปี สูงกวา่ 10 ปี ตํ/ากวา่ 5 ปี 

3.58 3.57 3.34 

5-10 ปี 3.58 - 0.914 0.011* 

มากกวา่ 10 ปี 3.57 - - 0.011* 

ตํ/ากวา่ 5 ปี 3.34 - - - 

* p < .05 

จากตารางที/ 4  พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่การเตรียมความพร้อมของครูที/มีต่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  4 จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน ดา้นความรู้ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั  .05  จาํนวน  
2  คู่  ไดแ้ก่ ครูมีประสบการณ์ทาํงานตํ/ากว่า 5 ปี กบัครูมีประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี และครูมีประสบการณ์
ทาํงานตํ/ากวา่ 5 ปี กบัครูมีประสบการณ์ทาํงานสูงกวา่ 10 ปี 

ตอนที� 4   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมของ
ครูที/มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดัปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพื,นที/
การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 โดยรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 317 คนมีผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.10 และมีการแจกแจงความถี/ของผูต้อบแบบสอบถามรายดา้นคือดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ 

ด้านความรู้  คิดเป็นร้อยละ 39.12  พบว่าจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดส่วนใหญ่ตอบ
ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ควรจดัให้มีการอบรมเกี/ยวกบัอาเซียน ควร
ศึกษาหาความรู้เพิ/มเติม และควรจดัทาํสื/อประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้เกี/ยวกบัอาเซียน ตามลาํดบั 

ดา้นทกัษะ  คิดเป็นร้อยละ 39.75 พบวา่จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดส่วนใหญ่ตอบขอ้เสนอแนะ 
และความตอ้งการโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่  ควรมีการอบรมเกี/ยวกบัภาษาองักฤษ  ควรฝึกปฏิบติัการ
สื/อสารดว้ยภาษาอกักฤษ ควรมีการเปิดสอนภาษาเพื/อนบา้นในอาเซียน และควรจดัอบรมการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วย
ในการสอน ตามลาํดบั 

ด้านเจตคติ  คิดเป็นร้อยละ 31.86 พบว่าจํานวนผู ้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดส่วนใหญ่ตอบ
ขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่  ควรภูมิใจในความเป็นไทย และวฒันธรรม
ของไทย  ควรปลูกฝักความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ/ งของอาเซียน  และควรยอมรับในศาสนา และวฒันธรรมที/
แตกต่าง  ตามลาํดบั 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการวจิยัเรื/อง การเตรียมความพร้อมเพื/อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั

ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา เขต  4 สรุปผลการวจิยัจาํแนกออกเป็น 4 ตอนดงันี,  

    หนา้ 453



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ตอนที� 1  การเตรียมความพร้อมของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติ ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้ ตามลาํดบัมีรายละเอียดดงันี,  

ดา้นเจตคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื/อพิจารณารายขอ้พบวา่ ความพร้อมอยู่ในระดบั
มากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการที/มีค่าเฉลี/ยสูงสุด 3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่ ครูมีความภูมิใจในความเป็นไทย   รองลงมา
คือ ครูเห็นคุณค่าความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั และครูยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา  ตามลาํดบั  

ดา้นทกัษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื/อพิจารณารายขอ้พบว่า ความพร้อมของครูอยู่ใน
ระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ โดยรายการที/มีค่าเฉลี/ยสูงสุด  3  อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  ครูมีความสามารถในการทาํงานและ
อยู่ร่วมกบัผูอื้/น รองลงมาคือ  ครูมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  และครูมีความสามารถในการ
จดัการควบคุมตนเอง ตามลาํดบั 

ดา้นความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เมื/อพิจารณารายขอ้พบวา่ความพร้อมของครูมี
ค่าเฉลี/ยเรียงจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  ครูมีความรู้เกี/ยวกบัประเทศอาเซียนในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม รองลงมาคือ ครูมีความรู้เกี/ยวกบัอาเซียนและจุดกาํเนิดอาเซียน  และครูมีความรู้เกี/ยวกบั
ความสมัพนัธ์กบัภายนอกอาเซียน ตามลาํดบั 

 ตอนที� 2  ผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของครูในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี สังกดัสํานักงานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้น คือดา้นเจตคติ ดา้นทกัษะ และด้านความรู้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที/
ระดบั .05 

ตอนที� 3  ผลการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของครูในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี สังกดัสํานกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงาน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี/ยรายคู่พบว่าด้านความรู้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที/ระดับ  .05  
จํานวน  2  คู่   ได้แก่ ครูมีประสบการณ์ทํางานตํ/ ากว่า 5 ปี กับครูมีประสบการณ์ทํางาน 5-10 ปี และครูมี
ประสบการณ์ทาํงานตํ/ากวา่ 5 ปี กบัครูมีประสบการณ์ทาํงานสูงกวา่ 10 ปี 

ตอนที� 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี/ยวกบัขอ้เสนอแนะ และความตอ้งการในการเตรียมความพร้อมของครูที/
มีต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต  4 พบวา่จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะ ควรจดัให้มีการอบรม
เกี/ยวกบัอาเซียน ควรศึกษาหาความรู้เพิ/มเติม, ควรจดัทาํสื/อประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เกี/ยวกบัอาเซียน, ควรมี
การอบรมเกี/ยวกับภาษาองักฤษ , ควรฝึกปฏิบติัการสื/อสารดว้ยภาษาอกักฤษ, ควรภูมิใจในความเป็นไทย และ
วฒันธรรมของไทย  ควรปลูกฝังความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ/ งของอาเซีย  และควรยอมรับในศาสนา และ
วฒันธรรมที/แตกต่าง 

 

5. กติตกิรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี, สําเร็จได้ด้วยดี  โดยได้รับความกรุณาและความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก   รอง

ศาสตราจารย.์ดร.บุญเลิศ  ส่องสวา่ง  อาจารยที์/ปรึกษา  รองศาสตราจารย ์ สาธิต  วิมลคุณารักษ ์  กรรมการสอบ

    หนา้ 454



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

วิทยานิพนธ์  ดร.  ราชนัย ์ บุญธิมา  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิที/ไดก้รุณาตรวจสอบ
แกไ้ขแบบสอบถามซึ/งเป็นเครื/องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ที/ท่านให้คาํแนะนาํปรึกษา  ตวจสอบ  ชี,แนะ  และ
ให้ขอ้คิด  เพื/อปรับปรุงแกไ้ขโดยละเอียดทุกขั,นตอนจนสําเร็จและเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แบบ  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  คณะครู  โรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื,นที/การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  4  ที/อาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และตอบแบบสอบถาม  ขอขอบคุณผูที้/มิไดเ้อ่ยนาม  ณ  
ที/นี,   ที/มีส่วนร่วมช่วยเหลือสนบัสนุน  ใหก้าํลงัใจ  ทาํใหก้ารวจิยัครั, งนี,สาํเร็จดว้ยดี 
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ    

อายุราชการ  สังกดัสํานักงานเขตพื(นที*การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 

THE OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN RETIREMENT 

PREPARATION UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 2, BANGKOK 
 

ขนิษฐา  แปงมูล1  ร.ศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสวา่ง2 
--------------------------------------------------------------- 

 

บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครั! งนี!  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พื,อ (1) ศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมในการ
เกษียณอายุราชการของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื!นที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
กรุงเทพมหานคร (2) เพื,อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ
สมรส (3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ประชากรที,ใชใ้นการวิจยั  
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 261 
คน เครื,องมือที,ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกี,ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติที,ใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี, (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี,ย (µ) ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน ( )  

และการวเิคราะห์เนื!อหา (content analysis) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เมื,อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกาย  และจิตใจ อยูใ่นระดบั
มาก      

2.  ข้อเสนอแนะ  ในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของผู ้บริหารสถานศึกษามี
ดงัต่อไปนี!  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ เมื,อถึงวยั 45 ปี หลงัจากนั!น 
ควรเตรียมความพร้อมด้านสังคม เตรียมความพร้อมด้านครอบครัว และเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ  
ตามลาํดบั 

 
คาํสาํคญั : ความคิดเห็นของผูบ้ริหารศึกษา, การเตรียมความพร้อมในเกษียณอายรุาชการ 
 
1นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
 The purposes of this surveying research were (1) to study the preparation for retirement of school 
executives in The Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok. (2) to study the problems and 
suggestions of school executives about the preparation for their retirements. The population of this study were 
261 Secondary schools administrators in Secondary education services  area 2 Bangkok. 

The tool of the research was a 5 scale questionnaire. The data to be analyzed  by using  Frequency, 
Percentage, Mean (µ), Standard deviation (σ), and Content analysis.    
 The research result found that : 

1.  The overall preparation for retirement of the school executives were in the medium level. When 
each aspect was considered the health preparation was in the high level. 

2.  The suggestion was of this study :  The school executives should prepare their health when the ages 
reach to 45 years. After that they should prepare for their family life. Social status and their economic  
respectively.  

 
KEYWORDS : THE OPINIONS OF ADMINISTORS, RETIREMENT PREPARATION 
 
1.  บทนํา 

การเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการ เป็นระบบปกติของระบบขา้ราชการไทยในช่วงสิ!นปีงบประมาณ
ของทางราชการ คือ วนัที,  30 กันยายนของทุกปี หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องสูญเสียกําลังคนที,มีความรู้
ความสามารถหรือทรัพยากรบุคคลที,มีค่าไปจาํนวนหนึ,ง  เนื,องจากการเกษียณอายรุาชการ การออกจากราชการตาม
ระเบียบของทางราชการที,กาํหนดไว ้โดยใชอ้ายเุป็นเกณฑบุ์คคลในวยัที,กาํลงัจะเกษียณ คือ ผูสู้งอายทีุ,กาํลงัจะกา้ว
ผ่านวยัทาํงานเขา้สู่ช่วงปัจฉิมวยัแห่งชีวิต  อนัเป็นวยัที,ตอ้งการพกัผ่อนหลงัจากทาํงานหนักมาเกือบตลอดชีวิต  
และเป็นวิกฤตการณ์ที,สําคัญช่วงหนึ, งของชีวิต  ซึ, งหากขาดการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จะทําให้เกิด
ความรู้สึกสูญเสียสถานภาพทางสงัคม หมดคุณค่า ทอ้แท ้และสิ!นหวงัในชีวติแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ  

การเตรียมความพร้อมในช่วงบั!นปลายของชีวิต จึงเป็นเรื, องสําคญัของบุคคลเป็นอย่างยิ,ง เพราะไม่
เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเท่านั!น หากยงัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมดว้ย ซึ,งการเตรียมความพร้อมใน
การเกษียณอายนุั!น จะเป็นประโยชน์ทางดา้นจิตใจ ร่างกาย สัมพนัธภาพในครอบครัว และสังคม ทั!งต่อผูเ้ตรียม
ความพร้อมเกษียณเองและสมาชิกในครอบครัวโดยตรง   

ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ, งที,ตอ้งเผชิญกับปัญหาเกี,ยวกับการ
ดาํเนินชีวติภายหลงัเกษียณอายรุาชการ  การที,ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งออกจากงาน อนัเนื,องมาจากการเกษียณอายุ
ราชการนั!น นอกจากจะเป็นปัญหาของหน่วยงานที,ตอ้งสูญเสียกาํลงัคนระดบัสมองในส่วนราชการแลว้ ยงัเป็น
ปัญหาและส่งผลกระทบต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาที,เกษียณอายุโดยตรงอีกดว้ย กล่าวคือ ในส่วนของบุคคลการ
เกษียณอายเุป็นการเปลี,ยนแปลงเกี,ยวกบัอาชีพและรายได ้การออกจากงานทาํให้รายไดล้ดนอ้ยลง การดาํเนินชีวิต
ไดเ้ปลี,ยนไปจากเดิม จากการเป็นผูมี้ตาํแหน่งทางสังคมกลายเป็นคนสามญัธรรมดา อาํนาจบารมี และความมี
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ชื,อเสียงค่อยๆ ลดนอ้ยลง บางรายที,ปรับตวัไม่ไดจ้ะทาํให้เกิดทศันคติในทางลบ เช่น รู้สึกวา่ตนเองดอ้ยคุณค่า ไร้
ประโยชน์ต่อสังคม ความรู้สึกเช่นนี!  ส่งผลกระทบทั!งร่างกายและจิตใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก     
(สุรกลุ  เจนอบรม, 2534 : 62) ซึ,งทาํใหสุ้ขภาพเสื,อมลงเกือบทุกดา้น ทั!งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื,อศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื,อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขต
พื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส   

3. เพื,อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะแนว ทางการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

 
3. ขอบเขตของการวจิยั 

 ประชากรที*ใช้ในการวจิยั 
ผู ้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื!นที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 52 โรงเรียน  ปีการศึกษา 2555 ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ชาย 37 คน หญิง 15 
คน (รวม 52 คน) รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ชาย 101 คน, หญิง 108 คน (รวม 209 คน) รวมผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ที,เป็นชาย 138 คน, หญิง 123 คน รวมผูบ้ริหารทั!งสิ!น 261 คน 
 ตวัแปรที*ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ชายและหญิง ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สภาพการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการ ทางดา้นสุขภาพร่างกาย 
ดา้นครอบครัว ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกิจ 

เครื*องมอืที*ใช้ในการวจิยั 
เป็นแบบสอบถามเกี,ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม แบบวดัตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรม

การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 4 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว 
ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้จกแบบสอบถาม จาํนวน 261 ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 261 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั! งนี!  ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื!นที,การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร ที,มีอาย ุ55–60 ปี ที,จะเกษียณอายรุาชการในปีงบประมาณ  2555–2559 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยตรวจสอบ จดัระบบ และนาํขอ้มูลไปคาํนวณ สถิติที,ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  
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ค่าความถี, (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี,ย (µ) ค่าส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวเิคราะห์เนื!อหา 

(content analysis) 
 

5. สรุปผลการวจิยั  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลการวจิยัไดด้งันี!  

1. การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื!นที,
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบวา่ การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื,อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ การ

เตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกาย (ค่าเฉลี,ย µ = 3.57,  = 0.53) การเตรียมความพร้อมดา้นสงัคม (ค่าเฉลี,ย µ = 

3.44,  = 0.53) และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมดา้นครอบครัว (ค่าเฉลี,ย µ = 3.24, 

 = 0.58) การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี,ย µ = 3.57,  = 0.53) ตามลาํดบั  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายรุาชการทางดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดา้นครอบครัว 
ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกิจ เมื,อจาํแนกตามเพศ วฒิุการศึกษา สถานภาพการสมรสนั!น ไม่แตกต่างกนั 

3. ขอ้เสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีปัญหา 
และขอ้เสนอแนะ ดงันี!  

3.1 การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพร่างกายและจิตใจ เมื,อถึงวยั 45 ปี  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควร
พบแพทยอ์ย่างต่อเนื,อง มีแนวทางการเตรียมตวัดา้นสุขภาพร่างกาย ควรออกกาํลงักายอย่างสมํ,าเสมอ จดัตาราง 
การออกกาํลงักายในแต่ละวนัใหเ้หมาะสมกบัช่วงอาย ุควรจดัให้มีสถานที,ให้คนสูงวยัไดอ้อกกาํลงักาย และควรมี
โรงพยาบาลเฉพาะผูเ้กษียณอายรุาชการหรือขา้ราชการบาํนาญโดยดูแลแบบพิเศษ  

3.2 ดา้นการเตรียมความพร้อมดา้นครอบครัว ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการอบรมดูแลลูกหลาน
ให้เป็นคนมีเมตตา ครอบครัวอบอุ่น หาตาํราเกี,ยวกบัแนวทางการดาํเนินชีวิตหลงัเกษียณอายุราชการ ทาํความ
เขา้ใจเกี,ยวกบัการเปลี,ยนแปลงของชีวติ เพื,อใหมี้ทศันคติที,ดีต่อชีวติครอบครัว  

3.3 ดา้นการเตรียมความพร้อมดา้นสังคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการจดัการอบรมให้ความรู้
เพื,อเตรียมพร้อมและวางแผน และพยายามพบปะผูค้น เขา้สังคมตามความเหมาะสมและโอกาสช่วยสังคมไดต้าม
ความสามารถ จดัตั!งชมรม รวมกลุ่ม เพื,อทาํประโยชน์ใหส้งัคม 

3.4 ดา้นการเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรรู้จกัประหยดัอดออม ตดั
รายจ่ายที,ฟุ่ มเฟือย อยูแ่บบพอเพียง ควรมีเงินสาํรองไวเ้มื,อยามฉุกเฉิน มีการลงทุนก่อนเกษียณอายรุาชการ รัฐบาล
ควรดูแลหรือมีนโยบายช่วยเหลือขา้ราชการบาํนาญมากกวา่ที,มีอยูใ่นปัจจุบนั 
 การอภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจยั เรื, อง การเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุราชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพื!นที,การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที,นาํมาอภิปราย ดงันี!  

1. การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ อยู่ในระดับมาก เป็นอนัดับแรกเมื,อเขา้สู่วยั
สูงอาย ุ จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บความรู้ในการดูแลร่างกาย และจิตใจ เช่น การรับประทานอาหารที,มีประโยชน์ถูกหลกั
โภชนาการ การออกกาํลงักายที,เหมาะสมกบัวยั การพกัผ่อนที,เพียงพอและมีการตรวจสุขภาพประจาํปีอยา่งนอ้ยปี
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ละครั! ง ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนใจศึกษาหาความรู้ในการดูแลใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง ซึ, งสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ ราตรี  เจียมจารุภา (2542)  ที,ไดศึ้กษาความตอ้งการการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุของขา้ราชการ
ก่อนเกษียณอายุ สังกดัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า ขา้ราชการก่อนเกษียณอายุ มีความตอ้งการเตรียมตวัก่อน
เกษียณอายใุนดา้นสุขภาพร่างกาย อยูใ่นระดบัมาก และผลการวิจยัของ ศศิมา  นิรินธนชาติ (2540) ไดศึ้กษาเรื,อง
ความตอ้งการเตรียมตวัก่อนเกษียณของขา้ราชการก่อนเกษียณ สังกดักระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง พบว่า 
ขา้ราชการมีความตอ้งการในการเตรียมตวัก่อนเกษียณทางดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัมาก 

2. การเตรียมความพร้อมดา้นสงัคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั!งนี!  เนื,องจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นที,รู้จกั
และไดรั้บการนับถือในสังคม และชุมชนจากการปฏิบติังานในหน้าที,ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน และได้
ช่วยเหลือสังคมตามที,ตนเองมีความรู้ความสามารถเมื,อมีโอกาส สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ราตรี  เจียมจารุภา 
(2542) ที,ได้ศึกษาความต้องการการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของขา้ราชการก่อนเกษียณอายุ สังกัด
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า ขา้ราชการก่อนเกษียณอายุ มีความตอ้งการการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุในดา้น
สงัคม อยูใ่นระดบัมาก     

3. การเตรียมความพร้อมดา้นครอบครัว อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั!งนี!  อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีบา้นเป็นของตนเอง เนื,องจากไดมี้การวางแผนสะสมเงินสาํหรับไวป้ลูกบา้นหรือซื!อบา้น แต่อยา่งไรก็
ตาม ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีบา้นเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัตอ้งมีการปรับปรุงสภาพบา้น  
และจดัหาสิ,งอาํนวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัตนเองในวยัสูงอาย ุซึ, งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศศิมา  นิริน
ธนชาติ (2540) ที,ศึกษาความตอ้งการการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายขุองขา้ราชการ สังกดักระทรวงศึกษาธิการใน
ส่วนกลาง พบวา่ ขา้ราชการมีการเตรียมตวัดา้นที,อยูอ่าศยั อยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
นาตยา  รัตนอมัภา (2540) ที,ศึกษาเรื,องการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
ศูนย ์ สงักดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนย ์สงักดักระทรวงสาธารณสุข ในดา้นที,อยูอ่าศยั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. การเตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั!งนี! อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตอ้งรับภาระดูแลค่าใชจ่้ายในครอบครัว และส่วนใหญ่ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัมีหนี! สินที,จะตอ้งผ่อนชาํระเงินกูก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู และสถาบนัการเงินอื,นๆ อนัเนื,องมาจากการกูเ้งินเพื,อการศึกษาของบุตร และเพื,อสร้างบา้น
และปรับปรุงบา้น ซึ, งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นาตยา  รัตนอมัภา ที,ศึกษาเรื,องการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุ
ราชการของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลศูนย ์ สงักดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุ
ราชการของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลศูนย ์สงักดักระทรวงสาธารณสุข ในดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง  
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของราตรี  เจียมจารุภา (2542) ที,ไดศึ้กษาความตอ้งการการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายุ
ของขา้ราชการก่อนเกษียณอายุสังกดัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่ ขา้ราชการก่อนเกษียณอายุราชการ มีความ
ตอ้งการเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการในดา้นรายไดแ้ละการใชจ่้าย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาที,เป็นเพศชาย–หญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ผูบ้ริหาร
ที,เป็นโสด และมีครอบครัว มีการเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายรุาชการ ไม่แตกต่างกนั   
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั(งต่อไป 

1. ควรศึกษาชีวติความเป็นอยูข่องผูบ้ริหารสถานศึกษาหลงัเกษียณอายรุาชการ  เพื,อนาํ 
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ขอ้มูลที,ได้มาประกอบเป็นแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ราชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ใหเ้หมาะสมยิ,งขึ!น 

2. ควรศึกษาปัจจยัที,ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายรุาชการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการดาํรงชีวติของกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาที,เตรียมเกษียณอายรุาชการกบักลุ่ม

ที,ไม่ไดเ้ตรียมเกษียณอายรุาชการ 
4. ควรศึกษาเกี,ยวกบังานที,ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยากทาํหลงัเกษียณอายรุาชการ 
5. ควรศึกษาวจิยัที,เกี,ยวกบัสงัคมของผูบ้ริหารสถานศึกษาที,เหมาะกบัสงัคม และวฒันธรรมไทย 

 

6. กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี!   สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งสูงในการให้คาํปรึกษา  แนะนาํ  ชี!แนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข  อนัเป็นผลทาํให้วิทยานิพนธ์สําเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์  ผูจ้ดัทาํวิทยานิพนธ์ขอกราบ
ขอบพระคุณ ดร.ราชนัย ์ บุญธิมา ประธานกรรมการที,ปรึกษาวิทยานิพนธ์, รศ.ดร.บุญเลิศ  ส่องสว่าง, รศ.วิศิษฐ์
ศกัดิy   แป้นสมัฤทธิy  กรรมการที,ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน ในการ
จดัทาํวทิยานิพนธ์ในครั! งนี!  
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที,กรุณาสละเวลา ให้คาํแนะนาํและตรวจสอบคุณภาพเครื,องมือ  
รวมทั! งแก้ไขข้อบกพร่องของเครื, องมือที, ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย นายเฉลียว  พงศาปาน 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน,  รศ.ประทุม  แป้นสุวรรณ อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต, นายวนัชยั  คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์เชี,ยวชาญ สํานักงานเขตพื!นที,การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2, นางวาณี  ชูพิพฒัน์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนสารวิทยา และนายประดิษฐ์  แก่นหอม รอง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบาํรุง 
 ขอขอบพระคุณผู ้บ ริหารโรง เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพื! นที, การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 
กรุงเทพมหานคร รวมทั!งคณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท ์จงัหวดันนทบุรี ที,อาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม  ซึ,งมีส่วนช่วยเหลือในการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี! ใหส้มบูรณ์ 
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การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาที�ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  

THE LEARNING MANAGEMENT ON HEALTH EDUCATION TO PROMOTE FOOD 

CONSUMING BEHAVIOUR OF SECONDARY STUDENTS, UMPORN PAISARN 

SCHOOL, AMPHUR PAKKRET, NONTHABURI PROVINCE 
 

สมลกัษณ์  ศรีรัตน์ 1  ศรีสมร พุม่สะอาด2   

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื#อ 1) ศึกษาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนกัเรียน 2) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูและนกัเรียน 3) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบั
อาหารและการบริโภคอาหารของนกัเรียนและ 4) ประเมินภาวะโภชนาการของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อน
สุขศึกษา 5 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี ซึ# ง
ประกอบด้วยนักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที#  1-6 รวมทั� งหมดจํานวน 316 คน เครื# องมือที#ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม จาํนวน 2 ฉบบั ประกอบดว้ยแบบสอบถามสาํหรับครูและนกัเรียน นาํไปทดลองใชแ้ละตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ชี#ยวชาญ  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการแจงนบัความถี# คาํนวณหาค่า 
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี#ย ส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบนํ� าหนกั และส่วนสูงกบัเกณฑม์าตรฐานและวิเคราะห์
เนื�อหา 

ผลการวจิยัพบวา่  
1. ครูผูส้อนสุขศึกษามีการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในระดบัมาก 

โดยปฏิบติัในระดบัมาก ตามลาํดบั ค่าเฉลี#ย คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การออกแบบการ
เรียนรู้และการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูในภาพรวมปฏิบติัเป็นประจาํ โดยเรื#องที#ปฏิบติัมากที#สุด คือ 
รับประทานอาหารที#ปรุงสุกใหม่ๆ ส่วนนกัเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวมปฏิบติัเป็นบางครั� ง โดย
ปฏิบติัมากที#สุด คือ ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารที#ปรุงสุกใหม่ๆ 

3. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัอาหารและการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัดี 
4. นกัเรียนที#มีอายรุะหวา่ง 12-14 ปี มีนํ� าหนกัสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน และส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

สาํหรับนกัเรียนที#มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี มีนํ� าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

คาํสาํคญั : การจดัการเรียนรู้, สุขศึกษา, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) to study health education learning management on food 
consumption behaviour of students. 2) to study food consumption behaviour of teacher and secondary students. 
3) to study students’ understanding on food and food consumption, and 4) to evaluate nutrition condition of 
students. The samples were 5 health education teachers and 316 M.1-M6 students from Umporn Paisarn School, 
Amphur Pakkret, Nonthaburi Province. The research instruments were 2 questionnaire paper; one for teacher 
and another one for students. The questionnaires were try out and checked by experts. The data were collected 
and analyzed by the researcher, by using frequency, percentage, mean, standard deviation comparing weight and 
height of students with standard criteria, and content analysis. 

The result of this research were; 
1) Health education teachers had done learning management at high level to promote food 

consumption behaviour of students at high level. The average scores of data belong to learning activities, 
learning measurement and evaluation, and learning management design. 

2) The overall on food consumption behaviour of health education teachers were highly practiced on 
eating new cooked food. But for students behaviour on consumption food were practiced sometimes. The most 
practices which students had done were washing their hands before eating and eat new cooked food. 

3) The knowledge and an understanding of students on food consumption were on good level 
4) The students at age 12-14 years old had their weight higher than standard weight but their height 

were on standard. For students at age 15-18 years old had their weight and their height on the standard. 
 

KEYWORDS : LEARNING MANAGEMENT, HEALTH EDUCATION, FOOD CONSUMPTION 
BEHAVIOUR, SECONDARY STUDENTS 

 
1. บทนํา 

โรงเรียน เป็นสถานที#ที#บ่มเพาะความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในทุกๆ ดา้น
ให้กับเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ตามบทบัญญติัของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  และการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ที#มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ โดยผูที้#จบการศึกษาขั�นพื�นฐาน จะตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงันี�  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 7-8) 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที#พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที#ตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2)  มีความรู้ ความสามารถในการสื#อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ  
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3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที#ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4)  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั#นในวิถีชีวิตและการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาสิ#งแวดลอ้ม มีจิต

สาธารณะที#มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ#งที#ดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที#ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักายนั�น  หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระบุไว ้ดงักล่าวแลว้
ขา้งตน้ในขอ้ (3) ไดก้าํหนดองคค์วามรู้ ทกัษะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ไวว้า่ ความรู้ ทกัษะ และเจต
คติในการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามยัของตนเองและผูอื้#น การป้องกนัและปฏิบติัต่อสิ#งต่างๆ ที#มีผลต่อสุขภาพ
อย่างถูกวิธีและทกัษะในการดาํเนินชีวิต  ซึ# งคุณลกัษณะของผูเ้รียนเมื#อจบระดบัมธัยมศึกษาที#เกี#ยวกบัเรื#องการ
บริโภคอาหาร คือ จะตอ้งเขา้ใจและเห็นความสําคญัของปัจจัยที#ส่งผลต่อผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการที#มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวยัต่างๆ รู้จกัเลือกรับประทานอาหารที#เหมาะสม ไดส้ัดส่วน ส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั เป็นตน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 184-185) 

ดว้ยเหตุที# ผูว้ิจยัในฐานะนกัโภชนาการของโรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน จึงสนใจศึกษา การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน
อมัพรไพศาล ว่าครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างไร และมีแนวทาง
อยา่งไรในการส่งเสริมและปรับเปลี#ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน ให้รู้จกัเลือกบริโภคอาหารที#ถูก
สุขลกัษณะและมีผลดีต่อสุขภาพอนามยั ตลอดจนสามารถนาํความรู้ที#ไดรั้บไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งต่อตนเองและผูอื้#นต่อไป 

 

2. ขัEนตอนการศึกษา / เครื�องมอืและวธีิการวจิยั 
วตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื#อศึกษาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 2) เพื#อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูและนกัเรียน 3) เพื#อศึกษาความรู้ความ
เขา้ใจเกี#ยวกบัอาหารและการบริโภคอาหารของนกัเรียน 4) เพื#อประเมินภาวะโภชนาการของนกัเรียน  การวิจยัครั� ง
นี� มุ่งศึกษาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ดงันี�  ประชากร คือ ครู จาํนวน 150 คนและนกัเรียนระดบั
มธัยมตน้โรงเรียนอมัพรไพศาล ที#กาํลงัเรียนในปีการศึกษา 2555  จาํนวน 1,490 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อนสุข
ศึกษา 5 คน และนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 315 คน  เนื�อหาสาระที#ทาํการ
วจิยั เนื�อหาสาระที#ทาํการวิจยัคือ การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 
ใน 4 ดา้นคือ 1) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) การใชสื้#อการเรียนรู้ 4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้  

เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เอกสาร แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามลกัษณะของ
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ชุดที# 1 แบบสอบถามสาํหรับครูผูส้อน ชุดที# 2 แบบสอบถามสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ หาค่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี#ย (Mean) 
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ค่าเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ| แอลฟา (coefficient -α ) ของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเที#ยงตรงเชิงเนื�อหา โดยการวิเคราะห์ค่า IOC ผลที#ได ้มีค่าระหวา่ง 0.60-1.00 
ผูว้จิยันาํแบบสอบถามนกัเรียน จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ตอบแบบสอบถาม นกัเรียนที#ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งทั�ง 6 ชั�น นาํแบบสอบถามของนกัเรียน ทดลองใช ้(Try Out) หาค่าความเชื#อมั#น (Reliability)โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ| แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่าอยู่ที# 
0.874 
 

3. ผลการวเิคราะห์   
ขอ้มูลทั#วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ (1) ครูผูส้อนสุขศึกษา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียด 

ดงันี� จาํนวนและร้อยละของครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาจาํแนกตามขอ้มูลทั#วไป พบวา่ครูผูส้อนสุขศึกษาจาํนวน 5 คน 
เป็นเพศหญิงทั�งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00  ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00  มีอายรุะหวา่ง 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100.00 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00  (2) นกัเรียน ผลวิเคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียด ดงันี�  จาํนวนและร้อยละของ
นกัเรียน จาํแนกตามขอ้มูลทั#วไป พบวา่ นกัเรียนที#เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 12-13 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.51 รองลงมาอายรุะหวา่ง 14-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.74 และอาย ุ17 ปีขึ�นไป มีจาํนวนนอ้ยที#สุด คิดเป็นร้อยละ 
8.89  (3) ค่าเฉลี#ยนํ� าหนกัและส่วนสูงของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนที#เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีนํ� าหนกัสูงสุด 84 กิโลกรัม 
และนํ� าหนกัตํ#าสุด 48 กิโลกรัม มีค่าเฉลี#ยโดยรวม 55.67 กิโลกรัม โดยมีส่วนสูง สูงสุดที# 184 เซนติเมตร และตํ#าสุด 
145 เซนติเมตร มีค่าเฉลี#ยโดยรวม 159.47 เซนติเมตร (4) จํานวนและร้อยละของนักเรียน จาํแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า นักเรียนที#เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 
50.79 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 49.21 

ผลสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก และเมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ ครูทั�ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก เรียงตาม
ระดบัค่าเฉลี#ย คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การออกแบบการจดัการเรียนรู้  และการใชสื้#อ
การเรียนรู้ (1) ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยรวมในระดบัปฏิบติัมาก การออกแบบการเรียนรู้สุขศึกษาของครู 
ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดา้นการออกแบบการจดัการ พบวา่ โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก  และ
เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ การปฏิบติัของครูระดบัมากทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี#ยสูงสุด ในเรื#อง กาํหนดเนื�อหา
สาระเกี#ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้สอดคลอ้งกบัสาระของหลกัสูตรแกนกลางฯ  และมีกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี#ยวกบัการเลือกบริโภคอาหาร และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ในเรื#อง กาํหนดหน่วยการเรียนรู้เกี#ยวกบัการบริโภค
อาหารออกเป็นหน่วยยอ่ย ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสภาพจริง เช่น การเลือกซื�ออาหารตามร้านคา้โรงเรียน และ
ออกแบบบูรณาการกบัเนื�อหาวชิาอื#นๆ เช่น การคิดคาํนวณค่าใชจ่้ายในการซื�ออาหารแต่ละวนั (2) การจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยรวมในระดบัปฏิบติัมาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก  เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ ครูมี
การปฏิบติัในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี#ยสูงสุด ในเรื#อง จดักิจกรรมการเรียนรู้เกี#ยวกบัหลกัการเลือกซื�ออาหาร
จดักิจกรรมการเรียนรู้การบริโภคอาหารเพื#อสุขภาพ และจดักิจกรรมเกี#ยวกบัการถนอมอาหาร และมีค่าเฉลี#ยนอ้ย
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ที#สุด ในเรื#อง จดักิจกรรมเกี#ยวกบัการประกอบอาหาร (3) การใชสื้#อการเรียนรู้โดยรวมในระดบัปฏิบติัมาก การใชสื้#อ
การเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดา้นการใช้สื#อการเรียนรู้ พบว่า โดยรวม มี
ระดบัการปฏิบติัมาก  เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ ครูมีการใชสื้#อการเรียนรู้ ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี#ย
สูงสุด ในเรื#อง ใชสื้#อการเรียนรู้ที#เป็นของจริง และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ในเรื#อง ใชสื้#อการเรียนรู้ที#เป็นแผ่นภาพ (4) 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมในระดบัปฏิบติัมาก การวดัและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก 
เมื#อพิจารณารายละเอียด พบว่า ครูมีระดบัการปฏิบติัมาก ทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี#ยสูงสุด ในเรื#อง วดัและประเมินผล
การเรียนรู้อยา่งต่อเนื#อง และนาํผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มาพฒันาผูเ้รียน  และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยสุด ในเรื#อง 
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน และวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใชก้าร
สงัเกตพฤติกรรม  

การจัดการเรียนรู้ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียนทั� ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี�  นักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวม อยูใ่นระดบัเห็นว่า
ปฏิบติัมาก และทั�ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  เรียงตามระดบัค่าเฉลี#ย คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผล การออกแบบการจดัการเรียนรู้ และการใชสื้#อการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการ
เรียนรู้ของครู ดา้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัปฏิบติัมาก เมื#อพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัปฏิบติัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี#ย
สูงสุด ในเรื#อง มีเนื�อหาสาระพฤติกรรมการบริโภคอาหารที#ถูกสุขลกัษณะ และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ในเรื#อง ความรู้
เกี#ยวกบัการรับประทานอาหารฟาสท์ฟู๊ ด นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ของครู ดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูในระดบัปฏิบติัมากทุกขอ้  โดยมีค่าเฉลี#ยสูงสุด ในเรื#อง การเรียนรู้เกี#ยวกบัหลกัการเลือก
ซื�ออาหาร และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ในเรื#อง จดักิจกรรมเกี#ยวกบัหลกัการประกอบอาหาร นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
จดัการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดา้นการใชสื้#อการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม อยูใ่น
ระดบัปฏิบติัมาก เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาของครู 
ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในระดบัปฏิบติัมากทุกขอ้  โดยมีค่าเฉลี#ยสูงสุด  ในเรื#อง  ใชสื้#อการเรียนรู้ที#เป็น
ของจริง และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ในเรื#อง จดัให้สื#อในการประกอบอาหารเพื#อการบริโภคที#เพียงพอและเหมาะสมกบั
กิจกรรมแต่ละครั� ง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อดา้นการวดัและประเมินผลของครู พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติั
มาก เมื#อพิจารณารายละเอียด พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัปฏิบติัมากทุกขอ้ โดยมี
ค่าเฉลี#ยสูงสุด ในเรื#อง วดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใชแ้บบทดสอบการวดัความรู้ และมีค่าเฉลี#ยนอ้ย
ที#สุด ในเรื#อง ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน  

พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารของครูผูส้อนสุขศึกษาโดยรวม มีการปฏิบติัเป็นประจาํ พฤติกรรมที#มี
ค่าเฉลี#ยสูงสุด มีการปฏิบติัเป็นประจาํ ในเรื#อง รับประทานอาหารที#ปรุงสุกใหม่ๆ และพฤติกรรมที#มีค่าเฉลี#ยตํ#า
นอ้ยสุด มีการปฏิบติับางครั� ง ในเรื#อง รับประทานบะหมี#สาํเร็จรูปแทนอาหารมื�อหลกั รับประทานขนมกรุบกรอบ 
และไอศกรีม  รับประทานอาหารนอกบา้นเพื#อความสะดวกสบาย และรับประทานอาหารรสจดั เช่น เค็มจดั เผด็จดั 
โดยเฉลี#ยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที#เหมาะสมแต่ยงัมีบางเรื#องที#ยงัไม่เหมาะสม เช่น การอดอาหารมื�อเชา้ 
เพราะไม่มีเวลา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน การรับประทานอาหารตามปกติ พบว่า นักเรียนมี
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวมมีการปฏิบติับางครั� ง  เมื#อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที#มีค่าเฉลี#ยสูงสุดโดย
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที#มีระดบัการปฏิบติัเป็นประจาํ มี 2 ขอ้ คือ ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และ
รับประทานอาหารที#ปรุงสุกใหม่ๆ สาํหรับขอ้ที#มีค่าเฉลี#ยตํ#าและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นานๆ ครั� ง ไดแ้ก่ 
การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การรับประทานอาหารกลางวนัที#นกัเรียนชอบ พบวา่ อาหารกลางวนัในโรงเรียน
ที#นกัเรียนชอบรับประทาน อนัดบัแรก คือ ก๋วยเตี�ยว จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76 รองลงมา คือ ขนมจีน
แกงไก่ จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 ขนมหรือของวา่งที#นกัเรียนชอบ พบวา่ ขนมหรือของวา่งที#นกัเรียน
ชอบซื�อรับประทาน อนัดบัแรก คือ ขนมกรุบกรอบ จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98 รองลงมา คือ ไอศกรีม 
จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.59 

ความรู้และความเขา้ใจเกี#ยวกบัการบริโภคอาหารของนกัเรียน พบวา่  นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี#ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมา อยูใ่นระดบัดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 28.24 และนอ้ยที#สุด อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 0.97 ประเมินภาวะโภชนาการของ
นกัเรียนโรงเรียนอมัพรไพศาล พบวา่ นักเรียนที#มีอายรุะหวา่ง 12-14 ปี มีนํ� าหนกัสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน และมี
ส่วนสูงตามเกณฑ ์สาํหรับนกัเรียนที#มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี มีนํ� าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑ ์
 
4. การอภิปราย 

การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติั
มาก เมื#อพิจารณารายละเอียด พบว่า ทั� ง 4 ด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก เรียงตามระดับค่าเฉลี#ย คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื#อการเรียนรู้ ดา้นการ
ออกแบบการจดัการ พบว่า โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก ขอ้ที#ปฏิบติัสูงสุด คือ กาํหนดเนื�อหาสาระเกี#ยวกบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหารใหส้อดคลอ้งกบัสาระของหลกัสูตรแกนกลางฯ และมีกิจกรรมการเรียนรู้เกี#ยวกบัการ
เลือกบริโภคอาหาร และปฏิบติันอ้ยที#สุดในเรื#อง กาํหนดหน่วยการเรียนรู้เกี#ยวกบัการบริโภคอาหารออกเป็นหน่วย
ยอ่ย ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากสภาพจริง เช่น การเลือกซื�ออาหารตามร้านคา้โรงเรียน และออกแบบบูรณาการกบั
เนื�อหาวิชาอื#นๆ เช่น การคิดคาํนวณค่าใชจ่้ายในการซื�ออาหารแต่ละวนั  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก ขอ้ที#ปฏิบติัสูงสุด คือ จดักิจกรรมการเรียนรู้เกี#ยวกบัหลกัการเลือกซื�ออาหาร จดั
กิจกรรมการเรียนรู้การบริโภคอาหารเพื#อสุขภาพ และจดักิจกรรมเกี#ยวกบัการถนอมอาหาร และปฏิบติันอ้ยที#สุด คือ 
จดักิจกรรมเกี#ยวกบัการประกอบอาหาร ดา้นการใชสื้#อการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก เมื#อพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ ครูมีการใชสื้#อการเรียนรู้ ในระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ที#ปฏิบติัสูงสุด คือ การใชสื้#อการเรียนรู้ที#เป็น
ของจริง และปฏิบติันอ้ยที#สุด คือ การใชสื้#อการเรียนรู้ที#เป็นแผน่ภาพ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พบวา่ 
โดยรวม มีระดบัการปฏิบติัมาก ขอ้ที#ปฏิบติัสูงสุด คือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งต่อเนื#อง และนาํผลการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้มาพฒันาผูเ้รียน และปฏิบติันอ้ยสุด คือ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน และวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม  

ความคิดเห็นของนกัเรียนที#มีต่อการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาของครู ที#ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พบวา่  ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครู พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก ขอ้ที#มีค่าเฉลี#ยสูงสุด คือ 
มีเนื�อหาสาระพฤติกรรมการบริโภคอาหารที#ถูกสุขลักษณะ และมีค่าเฉลี#ยน้อยที#สุด คือ ความรู้เกี#ยวกับการ
รับประทานอาหารฟาสทฟ์ู๊ ด ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก ขอ้ที#มีค่าเฉลี#ย
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สูงสุด คือ การเรียนรู้เกี#ยวกบัหลกัการเลือกซื�ออาหาร และขอ้ที#มีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด คือ จดักิจกรรมเกี#ยวกบัหลกัการ
ประกอบอาหาร  ดา้นการใชสื้#อการเรียนรู้ พบวา่ โดยรวม อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  ขอ้ที#มีค่าเฉลี#ยสูงสุด คือ การใชสื้#อ
การเรียนรู้ที#เป็นของจริง และมีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด คือ การจดัใหสื้#อในการประกอบอาหารเพื#อการบริโภคที#เพียงพอและ
เหมาะสมกบักิจกรรมแต่ละครั� ง  ด้านการวดัและประเมินผลของครู พบว่า โดยรวม อยู่ในระดบัปฏิบติัมาก ขอ้ที#
ค่าเฉลี#ยสูงสุด คือ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนโดยใชแ้บบทดสอบการวดัความรู้ และมีค่าเฉลี#ยน้อย
ที#สุด คือ การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครูและนักเรียน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี#ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของครู พบว่า ครูมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เหมาะสมเป็นประจาํ เป็นเพราะว่า สถานการณ์
ปัจจุบนัภาวะโรคอว้น หรือภาวะโภชนาการเกินของคนไทยมีจาํนวนมากขึ�น  การให้ความสาํคญัการรับประทาน
อาหารและเลือกรับประทานอาหารที#มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น รับประทานอาหารที#ปรุงสุกใหม่ และมี
สารอาหารครบ 5 หมู่  ดื#มนํ� าอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้ ไม่รับประทานอาหารประเภททอด จะทาํให้มีสุขภาพดีขึ�น 
และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เชื#อโรคเขา้สู่ร่างกายได้วิธีหนึ# ง  ส่วนนักเรียนมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูใ่นระดบัเหมาะสมปานกลาง  ซึ# งเป็นเพราะ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนใน
ระดบัชั�นมธัยมศึกษา ซึ# งมีอายอุยู่ในช่วงวยัรุ่น มกัจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น  การรับประทานอาหารตาม
ค่านิยม จากการความเชื#อที#ไดรั้บจากการโฆษณาทางสื#อ เช่น บริโภคอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด ไก่ทอด หรือพิซซ่า เพื#อให้
เป็นที#ยอมรับจากเพื#อนและความตอ้งการที#จะมีความทนัสมยัในการเลือกรับประทานอาหารตาม  ดงัผลการวิจยัของ 
มานะชยั  สุเรรัมย ์ (2552) ศึกษา ปัจจยัที#มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้  
โรงเรียนในเขตพื�นที#การศึกษา อาํเภอตาพระยา  จงัหวดัสระแกว้  พบวา่ ดา้นค่านิยมการบริโภคอาหารส่วนใหญ่
ไดรั้บค่านิยมการบริโภคอาหารมากในประเด็นการดื#มนํ� าอดัลมทาํให้ดูเท่ห์ เก๋ ทนัสมยั การรับประทานเนื�อปลา
เป็นโปรตีนที#ดีกวา่เนื�อสตัวอื์#นๆ และมีไขมนันอ้ย  นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนในเขตพื�นที#การศึกษา 
อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที#ไม่ดีเลย 

ความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัอาหารและการบริโภคอาหารของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจเกี#ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี รองลงมา อยูใ่นระดบัดีมาก และนอ้ยที#สุด 
อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง ซึ#งเป็นเพราะวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที#ไม่ถูกตอ้ง เช่น 
ชอบรับประทานไอศกรีม  ขนมกรุบกรอบ เป็นตน้ ซึ# งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลุนิดา  สายนุ้ย (2552) ที#
ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา ในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัยะลา พบว่า นกัเรียนมี
ความรู้เกี#ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดบัความรู้มาก ในเรื#อง การรับประทานอาหารปิ� งยา่ง รมควนั
เสี#ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 

ประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
เปรียบเทียบนํ� าหนกัและส่วนสูงของนกัเรียนกบัเกณฑม์าตรฐาน พบวา่ นกัเรียนที#มีอายรุะหวา่ง 12-14 ปี มีนํ� าหนกั
สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน และมีส่วนสูงตามเกณฑ์ สําหรับนกัเรียนที#มีอายุระหวา่ง 15-18 ปี มีนํ� าหนกัและส่วนสูง
ตามเกณฑ ์
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5. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวจิยัไปใช้ 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื#องจาก

นกัเรียนบางคนยงัมีค่านิยมในการรับประทานอาหารที#ไม่ถูกตอ้ง ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  
1.  ผูที้# เกี#ยวขอ้งควรทาํการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนทั�งหมด แลว้จดักิจกรรมที#

ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการบริโภคอาหารที#ถูกสุขลกัษณะ เช่น ไม่บริโภคขนมกรุบกรอบ ไม่ดื#มนํ� าอดัลมแทน
นํ� าเปล่าที#ใสสะอาด ดงันั�นโรงเรียนจึงไม่ควรมีการจาํหน่ายขนมกรุบกรอบ และจาํหน่ายนํ� าอดัลม   

2.  การจดัการเรียนรู้ในชั�นเรียน ควรให้ความรู้กบันักเรียนเกี#ยวกบัโทษที#เกิดจากการบริโภคอาหารไม่
ถูกตอ้ง เช่น สาเหตุของโรคอว้น   

3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ควรนาํกิจกรรมการเรียนรู้ที#นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั เช่น ควรจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เกี#ยวกบัการประกอบอาหาร   

4.  ครูผูส้อนควรจดัหาสื#อการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 
 
6. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัEงต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาปัจจยัที#มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวยัรุ่น โดยการนาํตวัแปรที#อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เช่น การรับรู้ข่าวสาร การสนบัสนุนทางสงัคม  

2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงทดลองโดยจดัโปรแกรมอาหารกลางวนัตามหลกัโภชนาการแก่นกัเรียนที#มี
ภาวะโภชนาการเกิน แลว้ประเมินภาวะโภชนาการวา่เป็นอยา่งไร เพื#อเป็นตน้แบบในการจดัอาหารที#เหมาะสมแก่
นกัเรียนที#มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน และเพื#อลดภาวะเสี#ยงของโรคที#เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที#ไม่
เหมาะสม 

3.  ควรมีการศึกษาความร่วมมือกบักลุ่มสหวชิาชีพอื#นๆ ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นกัเรียน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี� สําเร็จลุล่วงได้ด ้วยความกรุณาจาก ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารยที์#ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.มารุต  พฒัผล ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ที#กรุณาตรวจสอบ ใหค้าํแนะนาํ ตลอดทุกขั�นตอนของการจดัทาํ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูง ณ โอกาสนี�  

ขอขอบพระคุณ ครูอาจารย ์และขอบใจนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา  โรงเรียนอมัพรไพศาล อาํเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี ที#กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  ทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลที#เป็นประโยชน์ต่อ
การวจิยัครั� งนี�     

ขอขอบคุณเพื#อนๆ และพี#น้อง ทุกท่าน ที#ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจที#ดีให้ผูว้ิจยั ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษา   

ประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี�   ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเครื#องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครู
อาจารยทุ์กคน ที#ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้กบัผูว้จิยั 
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ตาพระยา, จงัหวดัสระแกว้, 2552.  
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การพฒันาสื
อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอบุ๊ีคร่วมกับการใช้แอพลเิคชันแผนผงัความคิด เรื
อง

มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั'นประถมศึกษาปีที
 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

DEVELOPMENT OF IPAD BASED INSTRUCTIONAL MEDIA USING MULTIMEDIA 

E-BOOK WITH MIND MAP APPLICATION ON SPELLING RULES IN GRADE 2 THAI 

LANGUAGE  THAI SUBJECT AREA IN  SATIT BILINGUAL 

SCHOOL OF RANGSIT UNIVERSITY 
 

สายชล  ปัญญามี  1     ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์คือ  1) เพื%อพฒันาและหาประสิทธิภาพของสื%อการเรียนรู้ไอแพดด้วย
มลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดเรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น
ประถมศึกษาปีที% 2    2) เพื%อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที%เรียนเรื%องมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั�นประถมศึกษาปีที%  2   ดว้ยสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิด   และ  3) เพื%อศึกษาพฤติกรรมนกัเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อ
พลิเคชนัแผนผงัความคิด กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 2 ห้อง ข  ที%กาํลงัศึกษาในภาคเรียนที% 1 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 28 คน  เครื%องมือที%ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ สื%อการ
เรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื%องมาตราตวัสะกด  จาํนวน 4 
บทเรียน ไดแ้ก่ บทเรียนเรื%องมาตราแม่กก บทเรียนเรื%องมาตราแม่กบ บทเรียนเรื%องมาตราแม่กด  และบทเรียนเรื%อง
มาตราแม่กน  แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4  แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เรื%องมาตราแม่กก  แผนการจดัการ
เรียนรู้เรื% องมาตราแม่กบ แผนการจดัการเรียนรู้เรื% องมาตราแม่กด และแผนการจดัการเรียนรู้เรื% องมาตราแม่กน 
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรื%องมาตราแม่กก  เรื%องมาตราแม่กบ  เรื%องมาตราแม่กด  และเรื%องมาตราแม่กน    และ
แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณหาประสิทธิภาพของสื%อตามเกณฑ ์E1 / E2  =  
80 / 80  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล เปรียบเทียบคะแนนกบัเกณฑ์ของระดบั
โรงเรียน  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า t (t-test)  วิเคราะห์พฤติกรรม
ของนกัเรียน โดยคาํนวณหาค่าเฉลี%ย (Χ  )  ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  และระดบัพฤติกรรมเทียบกบัเกณฑ์

ที%กาํหนด  

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  
เรื%องมาตราตวัสะกด  ที%ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑที์%กาํหนดคือ  มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  =  
80.71/81.31   (เกณฑที์%กาํหนด 80/80) เป็นไปตามสมมติฐาน  2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลงัเรียนเป็นรายบุคคลพบวา่ จาํนวนนกัเรียนที%มีผลการเรียนรู้เพิ%มขึ�นทั�งหมด 28 คน โดยผลการเรียนรู้ที%เพิ%มมาก
ที%สุด คือ 15 คะแนน และผลการเรียนรู้ที%เพิ%มนอ้ยที%สุด คือ 3 คะแนน  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้กบั
ระดบัคะแนนตามเกณฑที์%โรงเรียนกาํหนดพบวา่มีนกัเรียนที%ไดผ้ลคะแนนดีเยี%ยม 17 คน  ผลคะแนนดีมาก 2 คน  
ผลคะแนนดี  5 คน และผลคะแนนค่อนขา้งดี 4  คน  ซึ%งทุกคนสอบผา่นทั�งหมด  ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที%เรียน
ดว้ยสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนทุกคน และเมื%อเปรียบเทียบกบัระดบัคะแนนตามเกณฑที์%โรงเรียนกาํหนดพบวา่อยู่ในระดบัดีเยี%ยม   
คะแนนเฉลี%ยของผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนเฉลี%ยของผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Χ  = 24.39 ) สูง
กว่าคะแนนเฉลี%ยก่อนเรียน (Χ  = 15.18 ) และเมื%อเปรียบเทียบโดยใชค้่าทดสอบ t-test พบว่าแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที% .001 ซึ% งเป็นไปตามสมมติฐาน  3)  พฤติกรรมนกัเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ย
มลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื%องมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น
ประถมศึกษาปีที% 2 ที%ผูว้ิจยัสร้างขึ�น โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  (Χ  =2.91)  เมื%อพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายขอ้พบว่า
พฤติกรรมนกัเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  
เรื%องมาตราตวัสะกด  อยูใ่นระดบัดีทั�ง 5 ขอ้  ค่าเฉลี%ยสูงสุด  คือ  นกัเรียนมีความสุขในการเรียนทุกคน  ส่วนขอ้ที%มี
ค่าเฉลี%ยนอ้ยที%สุด  คือ  นกัเรียนมีความตั�งใจในการเรียนรู้ 

คาํสาํคญั : สื%อการเรียนรู้ไอแพด, มลัติมีเดียอีบุ๊ค, แอพลิเคชนั, แผนผงัความคิด 

Abstract 

 The purposes of this study are 1) to study the efficiency of the iPad-based instructional media using 
multimedia e-book with mind map application on the rules of spelling in the 2nd Grade Thai language,  2) to 
investigate the educational outcome of the students who had been teaching via the iPad-based instructional 
media using multimedia e-book with mind map application on the rules of spelling in the 2nd Grade Thai 
language, and 3) to investigate the educational behavior of the students who had been teaching via the iPad-
based instructional media using multimedia e-book with mind map application. The samples of this study were 
the 2nd Grade students (Classroom P.2B) at Satit Bilingual School of Rangsit University (SBS) during the 
semester 1/2013. The total sample size was 28. The tools used in this study were the iPad-based instructional 
media using multimedia e-book with mind map application on the total of 4 lessons of the rules of spelling in the 
2nd Grade Thai language. The lesson contents used in this study were the “Mae Kok” spelling rule, “Mae Kob” 
spelling rule, “Mae Kod” spelling rule, and “Mae Kon” spelling rule. The lesson plans used in this study were 
the “Mae Kok” lesson plan, “Mae Kob” lesson plan, “Mae Kod” lesson plan, and “Mae Kon” lesson plan. The 
examinations used in this study were “Mae Kok” examination, “Mae Kob” examination, “Mae Kod” 
examination, and “Mae Kon” examination. The student educational behavior observation forms were also used 
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in this study. The analysis of this study were done by the comparison of the efficiency index value using the 
formula E1/E2 = 80/80. The scores of the pre-examination and post-examination of each student were compared. 
The scores were also compared to the standard scores of the school. The scores of the pre-examination and post-
examination of each student were also subjected to the T-test analysis. The students educational behavior were 
analyzed to obtain the average value (Χ ), the standard deviation (S.D.), and compared to that of the school’s 
standard.  
 The study has found that 1.) the efficiency index value of the iPad-based instructional media using 
multimedia e-book with mind map application on the rules of spelling in the 2nd Grade Thai language was higher 
than that of the standard, which showed as E1/E2 = 80.71/81.31 (the standard is 80/80), 2.) the comparison of 
the pre-examination and post-examination scores of each student indicated that all 28 students had higher post-
examination scores than the pre-examination scores, which the highest at 15 points increased and lowest at 3 
points increased. The comparison of the students’ scores to that of the school’s standard indicated that 17 
students were rated as excellent, 2 students were rated as very good, 5 students were rated as good, and 4 
students were rated as higher than average. All of the 28 students passed the examination. The comparison of the 
pre-examination and post-examination scores of each student also indicated that the all post-examination scores 
were higher than the pre-examination scores, and when compared to the school’s standard the scores were rated 
as excellent. The average of the post-examination scores (Χ  = 24.39 ) was higher than the average of the pre-
examination scores (Χ  = 15.18 ). The comparison via the T-test analysis also indicated that those values were 
significantly different, statistically at 0.001, which proved the hypothesis of the study. 3.) The analysis of the 
educational behavior of the students who had been taught via the iPad-based instructional media using 
multimedia e-book with mind map application on the rules of spelling in the 2nd Grade Thai language indicated 
that the behaviors were rated as good (Χ  =2.91). The detailed analysis of the students educational behavior of 
the iPad-based instructional media using multimedia e-book with mind map application on the rules of spelling 
in the 2nd Grade Thai language also indicated that all 5 questions in the questionnaire were rated as good, which 
the question that had been rated the highest was “Students are happy with the teaching and learning” while the 
question that had been rated the lowest was “Students are concentrate in the teaching and learning”. 
 
KEYWORDS : IPAD BASED INSTRUCTIONAL MEDIA, MULTIMEDIA E-BOOK, APPLICATION,  

MIND MAP 
 
1.    บทนํา 
        ในยุคการสื%อสารไร้พรมแดนในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในชีวิตของมนุษย์

มากขึ� น  ความต้องการใช้ก็มีสูงเพิ%มขึ� นในทุกองค์กร  ไม่ว่าภาครัฐบาล หรือภาคเอกชน  โดยเฉพาะใน

สถาบนัการศึกษาทุกระดบั  ซึ%งปัจจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  ความรู้จึงมีอยูม่ากมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในโลก
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ไร้พรมแดน  มีคลงัความรู้ที%ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมากมาย  ไม่เพียงแค่คลงัความรู้เท่านั�น  ปัจจุบนัไดมี้การ

พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ต และสื%อต่างๆ มากมายไปอยา่งรวดเร็ว  เพื%ออาํนวยความสะดวก

แก่ผูใ้ชง้านใหส้ามารถทาํงานไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ�นมากกวา่ในอดีต  และปัจจุบนัสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี%ยนแปลง ให้กา้วทนักบัโลกยคุขอ้มูล

ข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่  มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ให้ทุกองค์กรและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้

และพร้อมที%จะเรียนรู้อยู่เสมอ  มุ่งให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ%น  องค์กรชุมชน  

องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอื%น  ซึ% งสนบัสนุนหรือจดั

การศึกษาเป็นส่วนหนึ% งของแหล่งการเรียนรู้  เพื%อพฒันาสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ยิ%งขึ�น

ต่อไป (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2552 – 2559 ฉบบัปรับปรุง ) เทคโนโลยกีารศึกษานั�นไดมี้การนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้

สอดคลอ้งกบับริบทของการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั  มีการใชเ้ทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ 

เช่นสญัญาณระบบ Wi-Fi, 3G และอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นตน้  อนัที%

จะทาํให้ผูเ้รียนไดมี้การเรียนรู้ที%ทนัสมยัขึ�น ทนัเทคโนโลยีไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  จากความเจริญกา้วหน้าดา้น

เทคโนโลยีการศึกษาที%ทนัสมยันี�   ไดมี้การประดิษฐ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เกี%ยวกบัคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือ

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  เปลี%ยนเป็นคอมพิวเตอร์พกพารูปแบบใหม่ คือ แท็บเลต็  ซึ%งปัจจุบนันบัวา่เป็นสื%อเทคโนโลยี

ที%มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะทางการเรียนรู้ 

        โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ%งที%ใหค้วามสาํคญักบัการใชสื้%อการเรียนการสอนที%
เป็นสื%อแท็บเลต็  โดยตั�งแต่ปีการศึกษา 2555 ที%ผา่นมา  โรงเรียนไดเ้ริ%มมีโครงการหอ้งเรียนไอแพด เพื%อส่งเสริมให้
ครูผูส้อนไดใ้ชสื้%อแท็บเล็ตในการจดัการเรียนการสอน  โดยเมื%อปีการศึกษาที%ผ่านมาไดเ้ริ%มใชสื้%อแท็บเล็ต  (ไอ
แพด) ในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 1 เป็นปีแรก  สาํหรับปีการศึกษา 2556 นี� ก็จะไดข้ยายใหช้ั�นประถมศึกษาปีที%  2   
ไดเ้ริ%มใชอี้กต่อไป  และประกอบกบัผูว้จิยัเป็นครูผูส้อนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 2  และมีหนา้ที%รับผิดชอบใน
การสอนวชิาภาษาไทย ซึ%งภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติ เป็นวฒันธรรมที%แสดงถึงเอกลกัษณ์ของไทย และยงัเป็น
เครื%องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ เพื%อพฒันาความรู้   วชิาภาษาไทย
เป็นวชิาที%มีเนื�อหากวา้งขวาง และมีขอ้ปลีกยอ่ยที%ค่อนขา้งยากและสับสน  การเรียนภาษาไทยเรื%องหลกัภาษาไทย
เป็นสิ%งที%ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบื%อหน่าย และไม่สนใจในการเรียน    จากการติดตามผลการใชสื้%อแท็บเล็ต (ไอ
แพด) ในการเรียนการสอนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 1 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตที%ผ่านมา  
พบวา่ผลการเรียนในทุกกลุ่มวิชาของนกัเรียนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 1 สูงขึ�น  นกัเรียนมีความสนใจ  เกิด
ความสนุกสนานในการเรียน  ผูว้ิจยั ในฐานะที%เป็นครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 2 เห็น
ความสาํคญัของการสอนวิชาภาษาไทย  จึงไดน้าํสื%อแท็บเล็ต (ไอแพด) มาใชเ้ป็นสื%อในการเรียนการสอน   โดย
คาดหวงัวา่นกัเรียนจะชอบและใหค้วามสนใจในการเรียนรู้ และส่งผลใหผ้ลการเรียนดีขึ�น  ดงันั�นผูว้ิจยัคิดวา่น่าจะ
ทดลองทาํการพฒันาสื%อการเรียนรู้แท็บเลต็ (ไอแพด)  เพื%อนาํมาใชใ้นระดบัชั�นประถมศึกษาปีที% 2  ในวิชาที%ผูว้ิจยั
สอน  ซึ%งหากไดผ้ลดีก็จะไดข้ยายผลไปในชั�นเรียนระดบัอื%นๆ อีกต่อไป 
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2.     ขั'นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
        การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคคื์อ  1) เพื%อพฒันาและหาประสิทธิภาพของสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย

อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดเรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถม 

ศึกษาปีที% 2    2) เพื%อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที%เรียนเรื%องมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั�นประถมศึกษาปีที%  2   ดว้ยสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด   

และ  3) เพื%อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเค

ชนัแผนผงัความคิด กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 2 ห้อง ข  ที%กาํลงัศึกษาในภาคเรียนที% 1 ปี

การศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 28 คน  เครื%องมือที%ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ สื%อการ

เรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื%องมาตราตวัสะกด  จาํนวน 4 

บทเรียน ไดแ้ก่ บทเรียนเรื%องมาตราแม่กก บทเรียนเรื%องมาตราแม่กบ บทเรียนเรื%องมาตราแม่กด  และบทเรียนเรื%อง

มาตราแม่กน  แผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4  แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เรื%องมาตราแม่กก  แผนการจดัการ

เรียนรู้เรื% องมาตราแม่กบ แผนการจดัการเรียนรู้เรื% องมาตราแม่กด และแผนการจดัการเรียนรู้เรื% องมาตราแม่กน 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรื%องมาตราแม่กก  เรื%องมาตราแม่กบ  เรื%องมาตราแม่กด  และเรื%องมาตราแม่กน    และ

แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณหาประสิทธิภาพของสื%อตามเกณฑ ์E1 / E2  =  

80 / 80  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล เปรียบเทียบคะแนนกบัเกณฑ์ของระดบั

โรงเรียน  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า t (t-test)  วิเคราะห์พฤติกรรม

ของนกัเรียน โดยคาํนวณหาค่าเฉลี%ย (Χ )  ค่าความเบี%ยงเบนมาตรฐาน (  S.D )  และระดบัพฤติกรรมเทียบกบัเกณฑ์

ที%กาํหนด  

 

รูปที
 1 สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื%องมาตราตวัสะกด 
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3.  ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

        สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื%องมาตราตวัสะกด  ที%
ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์%กาํหนดคือ  มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  =  80.71/81.31   (เกณฑ์ที%
กาํหนด 80/80) เป็นไปตามสมมติฐาน     ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล
พบวา่ จาํนวนนกัเรียนที%มีผลการเรียนรู้เพิ%มขึ�นทั�งหมด 28 คน โดยผลการเรียนรู้ที%เพิ%มมากที%สุด คือ 16  คะแนน 
และผลการเรียนรู้ที%เพิ%มน้อยที%สุด คือ 3 คะแนน  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้กบัระดบัคะแนนตาม
เกณฑที์%โรงเรียนกาํหนดพบวา่มีนกัเรียนที%ไดผ้ลคะแนนดีเยี%ยม 17 คน  ผลคะแนนดีมาก 2 คน  ผลคะแนนดี  5 คน 
และผลคะแนนค่อนขา้งดี 4  คน  ซึ%งทุกคนสอบผา่นทั�งหมด     ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที%เรียนดว้ยสื%อการเรียนรู้
ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุก
คน และเมื%อเปรียบเทียบกบัระดบัคะแนนตามเกณฑที์%โรงเรียนกาํหนดพบวา่อยูใ่นระดบัดีเยี%ยม     คะแนนเฉลี%ยของ
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนเฉลี%ยของผลการเรียนรู้หลงัเรียน (Χ  = 24.39 ) สูงกวา่คะแนนเฉลี%ย
ก่อนเรียน (Χ= 15.18 ) และเมื%อเปรียบเทียบโดยใชค้่าทดสอบ t-test พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที% .001 
ซึ%งเป็นไปตามสมมติฐาน     พฤติกรรมของนกัเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการ
ใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื%องมาตราตวัสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที% 2 ที%ผูว้ิจยั
สร้างขึ�น โดยรวมอยูใ่นระดบัดี  (Χ=2.91)  เมื%อพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายขอ้พบวา่พฤติกรรมของนกัเรียนในการ
ใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื%องมาตราตวัสะกด  อยูใ่น
ระดบัดีทั�ง 5 ขอ้  ค่าเฉลี%ยสูงสุด  คือ  นักเรียนมีความสุขในการเรียนทุกคน  ส่วนขอ้ที%มีค่าเฉลี%ยน้อยที%สุด  คือ  
นกัเรียนมีความตั�งใจในการเรียนรู้  

        จากผลการวจิยัและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด 
เรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที% 2  สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี�  

        1.  การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิด เรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที% 2  ที%ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นพบวา่สื%อ
การเรียนรู้ไอแพดด้วยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกับการใช้แอพลิเคชันแผนผงัความคิดมีประสิทธิภาพ  E1 / E2  =  
80.71/81.31   แสดงวา่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเรื%องที%เรียนทั�ง 4 บทเรียน  โดยส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรู้เมื%อจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนซึ%ง
ทาํให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ�น  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของกิตติพนัธ์  อุดมเศรษฐ์  ;ศรีวรรณ  ชุรินทร  ;  
อรัญญา  เชียงเงิน (2554) ได้ทาํการศึกษาผลการใชแ้ท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
ภาษาไทยกบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการวิจยัพบวา่
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในเนื�อหา จากการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
สื%อบทเรียนมีเกณฑป์ระสิทธิภาพ 94.4 / 84.9  ซึ% งสูงกวา่เกณฑที์%กาํหนดคือ 80/80   และ  สุธีร์  นาทร (2553) ได้
ทาํการศึกษาเรื%องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชาภาษาไทย เรื% องการสร้างคาํ สําหรับนักเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที% 2  ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเวบ็มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.08/82.00  ซึ% งสูงกวา่
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เกณฑที์%กาํหนด คือ 80/80   ดงันั�นสรุปไดว้า่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนั
แผนผงัความคิดสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้แลว้เขา้ใจ และง่ายขึ�น 

        2.  จากการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 2 จากการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ย
มลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื% องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พบวา่นกัเรียนที%เรียนโดยใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด มี
ผลการเรียนอยู่ในระดบัดี      แสดงวา่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิดช่วยให้นักเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  วิเคราะห์และสามารถนาํไปใชไ้ด ้ ส่วนนกัเรียนบางคนมีผลการ
เรียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี    อาจเป็นเพราะนกัเรียนมีความสามารถแตกต่างกนัแต่ก็ยงัเรียนรู้ไดดี้  ซึ% งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  ศศิธร  ปั� นบวั (2547)  ไดท้าํการศึกษาเรื%องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื%องคลงัคาํ  ผลการวิจยั
พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหวา่งกลุ่มผูเ้รียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีผลสมัฤทธิ� จากการเรียนสูงกวา่กลุ่มผูเ้รียนที%เรียนดว้ยวิธีการสอนตามแผนการสอน  และรัติวดี  ศรีบุญ 
(2552)  ไดท้าํการวจิยับทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย เรื%องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย เรื%องการอ่านและการ
เขียนคาํไทย สาํหรับเด็กช่วงชั�นที% 2  ผลการวจิยัพบวา่ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย มีนกัเรียนไดผ้ลการ
เรียนอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 97.22 และมีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 2.78 

        3.   พฤติกรรมของนักเรียนในการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชัน
แผนผงัความคิด   เรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  พบวา่พฤติกรรมนกัเรียนในการเรียนโดยใช้
สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัแอพลิเคชนัแผนผงัความคิดที%ผูว้ิจยัสร้างขึ�นโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
เฉลี%ย 2.91 ทั�งนี� เป็นเพราะปัจจุบนันกัเรียนส่วนใหญ่มีความคุน้เคยในการใชไ้อแพดที%บา้น ทาํให้นกัเรียนมีความ
สนใจในการเรียนเพิ%มมากขึ�น  และสื%อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิดที%ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนได ้ โดยตอบสนองต่อผุเ้รียนเมื%อผูเ้รียนตอบคาํถาม
ถูกตอ้ง  บทเรียนมีทั�งภาพ สี เสียง และมีการเคลื%อนไหว นอกจากนั�นผูว้ิจยัยงัไดค้าํนึงถึงการออกแบบหนา้จอซึ%ง
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบของเนื�อหาในบทเรียน องคป์ระกอบดา้นภาพ และกราฟิก  องคป์ระกอบดา้นเสียง  
และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของกิตติพนัธ์  อุดมเศรษฐ์  ;ศรีวรรณ  ชุรินทร  ;  อรัญญา  เชียงเงิน (2554) ได้
ทําการศึกษาผลการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั� น
ประถมศึกษาปีที% 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่นกัเรียนและผูป้กครองมีความพึง
พอใจในการใชแ้ท็บเล็ตพีซีในการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  และงานวิจยัของจาํเนียร  เล็กสุ
มา (2551) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการพฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรม ของ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 2 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที%ความคิด ผลการวิจยัพบวา่ความ
คิดเห็นนกัเรียนขั�นประถมศึกษาปีที% 2 ที%มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที%ความคิด โดยภาพรวม 
พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที%ความคิดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก
ทุกดา้น  ดงันั�นสรุปไดว้า่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดทาํให้
นกัเรียนตั�งใจในการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียน  
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4.  บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

        ประสิทธิภาพของสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื%อง

มาตราตวัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพ E1 / E2  =  80.71/81.31 (เกณฑที์%กาํหนด 80/80) 

เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงวา่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด 

เรื%องมาตราตวัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเนื�อเรื%องที%เรียน โดยส่งผล

ใหผ้ลการเรียนรู้สูงขึ�น  การศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที% 2 จากการใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพด

ดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื%องมาตราตวัสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี แสดงวา่สื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเค

ชนัแผนผงัความคิดช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วิเคราะห์ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้ส่วนนกัเรียนบางคนมี

ผลการเรียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี อาจเป็นเพราะนกัเรียนมีความสามารถแตกต่างกนัแต่ก็ยงัเรียนรู้ไดดี้  และพบวา่

พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนโดยใช้สื%อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใช้แอพลิเคชัน

แผนผงัความคิดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เฉลี%ย 2.91 ทั�งนี� เป็นเพราะปัจจุบนันกัเรียนส่วนใหญ่มีความคุน้เคยในการใช้

ไอแพดที%บา้น ทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ%มมากขึ�น และสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วม

กบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนได ้โดยตอบสนองต่อผูเ้รียนเมื%อผูเ้รียน

ตอบคาํถามถูกตอ้ง บทเรียนมีทั�งภาพ สี เสียง และมีการเคลื%อนไหว และมีการออกแบบหนา้จอซึ%งประกอบดว้ย

องคป์ระกอบของเนื�อหาในบทเรียน 

        ขอ้เสนอแนะเพื%อนาํผลการวจิยัไปใช ้
        1.  ในการสร้างและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย มีความเกี%ยวขอ้งกบัความสามารถและทกัษะใน
การใชไ้อแพด ครูควรศึกษาวธีิการใชแ้อพลิเคชนัต่างๆ ที%ใชใ้นการทาํสื%อการเรียนรู้ไอแพดและฝึกทาํบ่อยๆ เพื%อให้
เกิดความชาํนาญ 
        2.  ควรศึกษาวิธีการสร้างและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพด รวมถึงวิเคราะห์หลกัสูตรและเนื�อหาวิชา เพื%อให้
บทเรียนมีความสอดคลอ้งกนั 
        3.  ควรใชสื้%อประเภทนี� บ่อยๆ หรือทุกเนื�อหาที%ยากเพราะจะทาํใหน้กัเรียนมีความสุขในการเรียน 
        4.  ควรปรับใหสื้%อการเรียนรู้ไอแพดมีเสียงพดู และเสียงปรบมือ 
        5.  ควรออกแบบและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพดโดยใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนมากขึ�นกวา่นี�  
        ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั� งต่อไป 
        1.  ควรออกแบบและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพดในเนื�อหากลุ่มสาระภาษาไทยในเรื% องหลักภาษา แล้ว
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และนาํไปทดลองใช ้
        2.  ควรมีการออกแบบและพฒันาสื%อการเรียนรู้ไอแพดในกลุ่มสาระอื%นๆ ต่อไป 
        3.  ควรศึกษาพฤติกรรมความตั�งใจในการเรียนรู้อีกครั� งเปรียบเทียบกบัการทดลองในการเรียนรู้รูปแบบอื%น 
        4.  ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใชสื้%อการเรียนรู้ไอแพดและการเรียนรู้โดยใชสื้%อประเภทอื%นๆ 
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5.  กติตกิรรมประกาศ 

        วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด  อาจารยที์%ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ดร.บุญศรี  ชีวกาํจร  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และ ดร.จินตวีร์  คลา้ยสังข ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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อการเรียนรู้ไอแพดด้วยมัลติมีเดียอบุ๊ีค ร่วมกับการใช้แอพลเิคชันแผนผงัความคิด 

เรื
อง พุทธประวตัิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

นักเรียนชั*นประถม ศึกษาปีที
 2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

DEVELOPMENT OF IPAD BASED INSTRUCTIONAL MEDIA USING MULTIMEDIA  

E-BOOK WITH MIND MAP APPLICATION IN GRADE 2 BUDDHA HISTORY  

IN SOCIAL STUDIES,RELIGION AND CULTURE SUBJECT AREA  

IN SATIT BILINGUAL SCHOOL OF RANGSIT UNIVERSITY 
 

อจัฉราณี  อจัฉริยศิลป์ 1   ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด 2 
________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

            การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื#อ  1   (พฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ย
มลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดตามเกณฑ์  E1   /E2  =  80   /80    2    (เปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนที#เรียนเรื# อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั�น
ประถมศึกษาปีที# 2 ก่อนและหลงัเรียน ดว้ยสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนั
แผนผงัความคิด และ 3( เพื#อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนที#เรียนดว้ยสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วม
กบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 หอ้ง ก  ที#กาํลงัศึกษาในภาค
เรียนที# 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 26 คน  เครื#องมือที#ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื#อง พุทธประวติั แผนการ
จดัการเรียนรู้  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรื#อง พทุธประวติั และแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการทดลองจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณหาประสิทธิภาพของสื#อตามเกณฑ ์E1   /E2  =  
80  /80  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้
กบัเกณฑข์องระดบัคะแนนของโรงเรียน  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนโดยการทดสอบค่า  
t  )t-test    ( วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียน  โดยคาํนวณหาค่าเฉลี#ย )Χ  (  ค่าส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน )S.D  (  และ
ระดบัพฤติกรรมเทียบกบัเกณฑที์#กาํหนด  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1  (สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.41/82.05 ซึ#งสูงกวา่เกณฑที์#ตั�งไว ้80/80 2  (นกัเรียนที#เรียนดว้ยสื#อการเรียนรู้ไอแพด

ดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดทั�งหมด  26 คน  มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนเพิ#มมากขึ�น 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โดยคะแนนผลการเรียนรู้ที#เพิ#มมากที#สุด คือ 17 คะแนน  เมื#อเปรียบเทียบกบัเกณฑข์องระดบัคะแนนของโรงเรียน
นกัเรียนไดร้ะดบัคะแนนดีเยี#ยม )ระดบั 4  (18 คน  ระดบัคะแนนดีมาก )ระดบั 3.5   (2 คน  ระดบัคะแนนดี  )ระดบั 
3  (6 คน  และคะแนนเฉลี#ยของผลการเรียนรู้หลงัเรียน   )Χ   =24.62    (สูงกวา่คะแนนเฉ ลี#ยก่อนเรียน   )Χ= 13.04  (
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที#ระดับ  .01   และ 3   (พฤติกรรมของนักเรียนที#เรียนด้วยสื#อการเรียนรู้ไอแพดด้วย

มลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  โดยรวมอยู่ในระดับดี   )Χ   =2.82   (เ มื#อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่าพฤติกรรมของนักเรียนอยูใ่นระดบัดีทุกดา้นโดยพฤติกรรมดา้นความสุขในการเรียนมีคะแนน
เฉลี#ยสูงสุด   )Χ  = 3.00  (และพฤติกรรมดา้นความตั�งใจในการเรียนรู้มีค่าคะแนนเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ) Χ  = 2.65 ( 
 

คาํสาํคญั : สื#อการเรียนรู้ไอแพด  ,มลัติมีเดียอีบุ๊ค ,แอพลิเคชนั ,แผนผงัความคิด  

 

Abstract 
 

The purposes of this study are 1) to study the efficiency index value, indicated by the formula E1/E2 = 
80/80, of the iPad-based instructional media using multimedia e-book with mind map application on the History 
of Buddhism in the 2nd Grade Buddhism subject, 2) to investigate the educational outcome of the students who 
had been teaching via the iPad-based instructional media using multimedia e-book with mind map application on 
the History of Buddhism in the 2nd Grade Buddhism subject, and 3) to investigate the educational behavior of the 
students who had been teaching via the iPad-based instructional media using multimedia e-book with mind map 
application. The samples of this study were the 2nd Grade students (Classroom P.2A) at Satit Bilingual School of 
Rangsit University (SBS) during the semester 1/2013. The total sample size was 26. The tools used in this study 
were the iPad-based instructional media using multimedia e-book with mind map application on the the History 
of Buddhism in the 2nd Grade Buddhism subject. The student educational behavior observation forms were also 
used in this study. The analysis of this study were done by the comparison of the efficiency index value using 
the formula E1/E2 = 80/80. The scores of the pre-examination and post-examination of each student were 
compared. The scores were also compared to the standard scores of the school. The scores of the pre-
examination and post-examination of each student were also subjected to the T-test analysis. The students 
educational behavior were analyzed to obtain the average value (Χ), the standard deviation (S.D.), and compared 
to that of the school’s standard. 

The study has found that 1) the efficiency index value of the iPad-based instructional media using 
multimedia e-book with mind map application on the History of Buddhism in the 2nd Grade Buddhism subject 
was higher than that of the standard, which showed as E1/E2 = 81.41/82.05 (the standard is 80/80), 2) the 
comparison of the pre-examination and post-examination scores of each student indicated that all 26 students 
had higher post-examination scores than the pre-examination scores, which the highest at 17 points increased. 
The comparison of the students’ scores to that of the school’s standard indicated that 18 students were rated as 
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excellent, 2 students were rated as very good, 6 students were rated as good. All of the 26 students passed the 
examination. The comparison of the pre-examination and post-examination scores of each student also indicated 
that the all post-examination scores were higher than the pre-examination scores. The average of the post-
examination scores  )Χ  = 24.62  ( was higher than the average of the pre-examination scores  )Χ = 13.04 (. The 
comparison via the T-test analysis also indicated that those values were significantly different, statistically at 
0.01, 3) The analysis of the educational behavior of the students who had been taught via the iPad-based 
instructional media using multimedia e-book with mind map application on the History of Buddhism in the 2nd 
Grade Buddhism subject indicated that the behaviors were rated as good  )Χ  =2.82 (. The detailed analysis of the 
students educational behavior of the students who had been taught via the iPad-based instructional media using 
multimedia e-book with mind map application on the History of Buddhism in the 2nd Grade Buddhism subject 
also indicated that all perspectives were rated as good, which the question that had been rated the highest  )Χ   = 
3.00  ( was “Students are happy with the teaching and learning” while the question that had been rated the lowest 
)Χ = 2.65( was “Students are concentrate in the teaching and learning”. 

 
KEYWORDS : IPAD BASED INSTRUCTIONAL MEDIA, MULTIMEDIA E-BOOK, MIND MAP 

APPLICATION 
 

1. บทนํา 
     ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ#งในการดาํเนินชีวติของมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหนึ#งอยา่งหลีกเลี#ยง 

ไม่ได ้และจะมากขึ�นทุกวนั ไม่วา่จะเป็นการทาํงาน การดาํรงชีวติประจาํวนั หรือในการศึกษาหาความรู้ ทั�งในและ
นอกหอ้งเรียน ซึ#งเทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัหนึ#งในการดาํรงชีวติช่วยให้มนุษยด์าํรงชีวิตอยูอ่ยา่งสะดวกสบาย
มากยิ#งขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ#งมีส่วนสาํคญัในการพฒันาการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสไดเ้ขา้สู่แหล่งขอ้มูลโดยไม่
จาํกดัเวลาและสถานที# และจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบบัปรับปรุง) นั�น ก็ไดมี้เจตนารมณ์ของ
แผนขอ้หนึ# งว่า สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปรับปรุง เปลี#ยนแปลง  ใหก้า้วทนักบัโลกยคุขอ้มูลข่าวสารและวทิยาการสมยัใหม่ มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
ซึ#งสนบัสนุนหรือจดัการศึกษาเป็นส่วนหนึ#งของแหล่งการเรียนรู้ เพื#อพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ยิ#งขึ�นต่อไป 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตไดใ้ห้ความสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื#อเป็นสื#อในการจดัการ
เรียนรู้ ประกอบกบันโยบายของรัฐบาล โรงเรียนจึงไดเ้ริ#มทาํการเรียนการสอนโดยใชไ้อแพดเป็นสื#อประกอบการ
เรียนการสอน โดยเริ#มที#ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที# 1 ปีการศึกษา 2555 และจะทาํการขยายโครงการห้องเรียนไอ
แพดไปในระดบัประถมศึกษาปีที# 2 และ ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที# 3 ในปีการศึกษา 2556 ต่อไป 
          ประกอบกบัการศึกษาผลงานวิจยัของ เทิดพล วงษรั์กษา โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี งานวิจยัชั�นเรียน เรื#อง 
การพฒันาการเรียนการสอนโดยการใชแ้ผนที#ความคิด (Mind Map) มาประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  
ของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที# 4/4 ภาคเรียนที# 2 / 2553 จากการวิจยัขา้งตน้ทั�งหมดสรุปไดว้า่การนาํแผนที#
ความคิด (Mind Map) มาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของนกัเรียนในการ
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ทาํชิ�นงานมีมากขึ�น นักเรียนไดใ้ชศ้กัยภาพของพลงัสมองของตนเองทั�งซีกซ้ายและซีกขวา อย่างเต็มกาํลงัเต็ม
ความสามารถ และทาํให้เขา้ใจเนื�อหาที#มีค่อนขา้งละเอียด อยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้ผลการเรียนของนกัเรียนดีขึ�น
โดยลาํดบัดว้ย อีกทั�งยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดค้น้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง รู้จกัตั�งคาํถามและตอบคาํถาม 
บนพื�นฐานของเหตุผลที#นกัเรียนสร้างขึ�นมาดว้ยตนเอง และเป็นการทบทวนบทเรียนเพื#อการสอบไปในตวัดว้ย    
          ผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัและสนใจที#จะพฒันาสื#อการเรียนรู้แท็บไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัแอพพลิเค
ชนัแผนผงัความคิด เรื#อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมขึ�นซึ# งจะมีเนื�อหา
เกี#ยวกบัพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา และวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ที#
เกี#ยวขอ้งกบัพระพทุธเจา้ ซึ#งจากประสบการณ์การสอนของผูว้จิยัที#ผา่นมา การเรียนเรื#องนี�จะเป็นเรื#องที#ยากสาํหรับ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 ที#จะทาํความเขา้ใจหรือจดจาํเรื#องราวต่างๆ ได ้ดงันั�นผูว้ิจยัจึงเลือกการใชสื้#อไอ
แพดเพื#อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เรื#องราวเกี#ยวกบัพระพทุธเจา้ อยา่งสนุกสนาน มีความเขา้ใจในบทเรียนและนกัเรียน
เองไดเ้กิดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยตนเอง และยงัเป็นแนวทางให้ครูผูส้อนไดเ้กิดทกัษะในการใชสื้#อไอแพด 
และสามารถนาํความรู้ไปพฒันาบทเรียนในการสอนเรื#องอื#นต่อไป 

 

2. ขั*นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
           การวิจัยครั� งนี� ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันาสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัแอพลิเคชัน
แผนผังความคิด เรื# อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นักเรียนชั� น
ประถมศึกษาปีที# 2 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัโดยวิธีวิจยัและพฒันา )Research And Development  (ซึ# งมีขั�นตอนการ
ดาํเนินงานตามกรอบความคิดที#กาํหนดไว้ 4 ขั�นตอน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลพื�นฐานและความตอ้งการในการใชสื้#อการ
เรียนรู้ไอแพด 2) การสร้างและพฒันาสื#อการเรียนรู้ไอแพด  3) การทดลองนาํสื#อการเรียนรู้ไอแพดไปใชจ้ัดการ
เรียนรู้ 4) ปรับปรุงและพฒันาสื#อการเรียนรู้ 
          ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที# 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ภาคเรียนที# 1 ปี
การศึกษา 2556 จาํนวน 55 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที# 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั
รังสิตภาคเรียนที# 1 ปีการศึกษา 2556 หอ้ง ก จาํนวน 26 คน 

           เครื#องมือในการวจิยั 1  (สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  
เรื#อง พทุธประวติัจาํนวน 3 บทเรียน โดยแบ่งเป็นเรื#อง ความสาํคญัของพระพทุธศาสนาและพทุธประวติัพทุธสาวก 
ชาดก และพุทธศาสนิกชนตวัอยา่งและวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนาลกัษณะบทเรียนเป็นบทเรียนที#สร้างในไอ
แพด  มีคาํอธิบาย มีภาพประกอบ  มีภาพเคลื#อนไหว  มีเสียง  มีแบบฝึกหัด สร้างโดยใชเ้ครื#องมือ  )Application  (
ดงันี�  Keynote     iBooks     Pages     และ Numbers โดยผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียนได ้2  (แผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้จาํนวน 3 แผน  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้เรื#องความสาํคญัของพระพุทธศาสนาและพุทธประวติั
แผนการจดัการเรียนรู้เรื#องพทุธสาวก ชาดก และพทุธศาสนิกชนตวัอยา่ง และแผนการจดัการเรียนรู้เรื#องวนัสาํคญั
ทางพระพุทธศาสนา 3   (แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เรื# อง พุทธประวติั กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม  ชั�นประถมศึกษาปีที# 2 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  ชนิด 3 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้  4   (แบบสังเกต
พฤติกรรมเป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียนรู้ในคาบเรียนเป็นรายบุคคล   
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รูปที� 1 สื�อการเรียนรู้ไอแพด เรื�อง พทุธประวตั ิ

 

3.   ผลการวเิคราะห์  /ผลการวจิยัและการอภิปรายผล  

3.1 ผลการวเิคราะห์ 
           3.1.1  ประสิทธิภาพของสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  
เรื# อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั�นประถมศึกษาปีที# 2  ที#ผูว้ิจัย
พฒันาขึ�น มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที#กาํหนดไว ้กล่าวคือ ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี#ยผลการเรียนรู้ระหวา่ง
เรียนโดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด   )E1   (มีค่าเท่ากบั
81.41 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลี#ยผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วม
กบัการใชแ้อพพลิเคชนัแผนผงัความคิด )E2  (มีค่าเท่ากบั 82.05                     
           3.1.2 เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการเรียนดว้ยสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย
อีบุ๊คร่วมกับแอพลิเคชันแผนผังความคิด เรื# อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั�นประถมศึกษาปีที# 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี#ยของคะแนนที#เพิ#มขึ�นเป็น 11.5 คะแนน 
นกัเรียนที#มีคะแนนเพิ#มขึ�นสูงสุด คือ 17 คะแนน คะแนนที#เพิ#มขึ�นนอ้ยที#สุด คือ 7 คะแนน และนกัเรียนทุกคนมีผล
การคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
           3.1.3 ปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2  จากการเรียนดว้ยสื#อการเรียนรู้
ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื#อง พทุธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั�นประถมศึกษาปีที# 2 กบัระดบัคะแนนเกณฑที์#โรงเรียนกาํหนดแลว้ สามารถสรุป
ผลไดด้งันี�  จากนกัเรียนทั�งหมด 26 คน อยูใ่นเกณฑดี์เยี#ยมจาํนวน  18  คน   อยูใ่นเกนฑดี์มากจาํนวน  2  คน อยูใ่น
เกณฑดี์ 6 คน  
           3.1.4 พบว่าค่าคะแนนเฉลี#ยหลงัเรียน )Χ= 13.04  (สูงกว่าคะแนนเฉลี#ยก่อนเรียน   ) Χ= 24.62  (อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01 
           3.1.5 พฤติกรรมนักเรียนในการใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกับการใช้แอพลิเคชัน
แผนผังความคิด  เรื# องพุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นักเรียนชั� น
ประถมศึกษาปีที# 2 ที#ผูว้ิจยัสร้างขึ�น โดยรวมอยู่ในระดบั ดี เมื#อพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายขอ้พบว่าพฤติกรรม
นกัเรียนในการใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื#อง พุทธ
ประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 อยูใ่นระดบั ดี ทุก
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ดา้น โดยมีความสุขในการเรียนมีค่าเฉลี#ยมากที#สุด)Χ = 3.00 (และความตั�งใจในการเรียนรู้มีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด ) Χ  = 
2.65 ( 
 

3.2  การอภิปรายผล 
         จากผลการวจิยัและพฒันาสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด 
เรื#อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั�นประถมศึกษาปีที# 2  สามารถ
อภิปรายผลได ้ดงันี�  
         3.2.1  ผลการทดลองเพื#อหาประสิทธิภาพของสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเค
ชนัแผนผงัความคิด เรื#อง พทุธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมชั�นประถมศึกษาปีที# 
2  ที#ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นพบว่าสื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิดมี
ประสิทธิภาพ  81.41 /82.05 แสดงวา่สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิดช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในเรื#องที#เรียนทั�ง 3 บทเรียน  โดยส่งผลให้การจดัการเรียนรู้เมื#อจดัการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียนซึ#งทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ�น  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายกิตติพนัธ์ อุดมเศรษฐ์  )2554 : 
บทคดัย่อ   (ศึกษาผลการใชแ้ท็บเล็ตพีซี ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกบันักเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที# 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ผลการศึกษาพบวา่ สื#อบทเรียนมีเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1 / E2 
สูงกวา่เกณฑที์#กาํหนด 80/80 คือบทเรียนวชิาคณิตศาสตร์เท่ากบั 94.4 / 84.9 และบทเรียนวชิาภาษาไทยเท่ากบั 98.2 
/ 88.5  

3.2.2  จากการศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 จากการใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ย
มลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกับการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื# อง  พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมพบวา่นกัเรียนที#เรียนโดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเค
ชนัแผนผงัความคิด นกัเรียนทั�งหมด 26 คน อยูใ่นเกณฑดี์เยี#ยมจาํนวน  18  คน   อยูใ่นเกณฑดี์มากจาํนวน  2  คน 
อยูใ่นเกณฑดี์   6  คน แสดงวา่สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด
ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  วเิคราะห์และสามารถนาํไปใชไ้ด ้ และเมื#อเปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและ
หลงัเรียน โดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื#อง พุทธ
ประวติั ผลการสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01 ซึ# งสอดคลอ้งกบั วิลยัพร ไชย
สิทธิ�   )2554: บทคดัยอ่ ( การพฒันาแอพลิเคชนัฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์บน เครื#องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสาํหรับ
นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที# 1 ผลการศึกษาพบวา่ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนรู้ก่อนกบัหลงัเรียนดว้ยแอพลิเคชนั 
พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติที#ระดบั 0.01 
         3.2.3 พฤติกรรมนกัเรียนในการใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิด  เรื#องพทุธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 
ที#ผูว้ิจยัสร้างขึ�น โดยรวมอยู่ในระดบั ดี เมื#อพิจารณาพฤติกรรมเป็นรายขอ้พบว่าพฤติกรรมนักเรียนในการใชสื้#อ
การเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดีย อีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื#อง พุทธประวติั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที# 2 อยูใ่นระดบั ดี ทุกดา้น โดยมีความสุขใน
การเรียนมีค่าเฉลี#ยมากที#สุด(Χ = 3.00 )และความตั�งใจในการเรียนรู้มีค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด(Χ  = 2.65 )ซึ# งสอดคลอ้ง
กบั วิลยัพร ไชยสิทธ (2554: บทคดัยอ่) การพฒันาแอพลิเคชนัฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์บน เครื#องคอมพิวเตอร์
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แท็บเลต็สาํหรับนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที# 1 ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของผูเ้รียนที#มีต่อแอพลิเค
ชนั อยูใ่นระดบัมาก ที#ค่าเฉลี#ย 4.28 
3.3 ขอ้เสนอแนะ 
 การวจิยัครั� งนี� มีแนวคิดที#ไดจ้ากประสบการณ์ในการปฏิบติัที#มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และทาํการ
วจิยัดงันี�  

          3.3.1 จากผลการวิจยั พบว่านกัเรียนที#จดัการเรียนรู้โดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบั
การใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด เรื#อง  พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา นั�นมีผลการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ดงันั�นครูจึงควรนาํไปใชใ้นการสอนต่อไป 
         3.3.2 การจดัการเรียนรู้ โดยใชใ้ชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพพลิเคชนัแผนผงั
ความคิด เรื#อง  พุทธประวติั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนานั�นหากตอ้งการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียน ก่อนนาํไปใช ้ครูผูส้อนตอ้งศึกษาเอกสาร และเตรียมสื#อใหพ้ร้อมก่อนทาํการสอนทุกครั� ง และขณะทาํการ
สอนเมื#อนกัเรียนมีปัญหา ครูตอ้งช่วยเหลือ แนะนาํเป็นที#ปรึกษา ในการแกปั้ญหาอยา่งรวดเร็ว  

         3.3.3 ควรจดัให้มีสื#อการเรียนรู้ไอแพดในรูปแบบที#หลากหลายมากยิ#งขึ�นและมีการปรับปรุงขอ้ความหรือ
ขอ้มูลข่าวสารใหมี้ความทนัสมยัและน่าสนใจมากยิ#งขึ�น โดยใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียนต่อไป 
 3.4 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั� งต่อไป 
 3.4.1 ควรมีการศึกษาและพฒันาสื#อไอแพดในเรื#องอื#นๆ ที#เขา้ใจยากในวชิาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมต่อไป 
 3.4.2 ควรมีการสร้างแบบประเมินหรือแบบฝึกหดัในสื#อไอแพดให้หลากหลายเพื#อให้เกิดความน่าสนใจ
มากยิ#งขึ�น แลว้ทดลองใชดู้วา่ผลการเรียนรู้ดีขึ�นมากนอ้ยเพียงใด 
 3.4.3 ควรมีการศึกษาสาํรวจความตอ้งการศึกษาของนักเรียนวา่สนใจศึกษาเรื#องใดเพื#อเป็นแนวทางใน
การจดัทาํสื#อการเรียนรู้ไอแพดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในเรื#องอื#นต่อไป 
 3.4.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชสื้#อกบัเด็กกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน เพื#อศึกษาวา่ สื#อการ
เรียนรู้ไอแพดเหมาะสมกบัเด็กประเภทหรือกลุ่มใดมากที#สุด 
 

4.  บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
            4.1 สื#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุค๊ร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื#อง พทุธประวติัที#
ผูว้จิยัพฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์#กาํหนดคือ  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.41/82.05 )เกณฑที์#กาํหนด 
80/80 (และจากการประเมินของผูเ้ชี#ยวชาญโดยใชค้่า IOC พบวา่มีค่าระหวา่ง 0.67  - 1.00 แสดงวา่ สื#อการเรียนรู้ไอ
แพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คมีประสิทธิภาพ 
          4.2 เปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและหลงัเรียน โดยใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใช้
แอพลิเคชนัแผนผงัความคิด  เรื#อง พุทธประวติัผลการสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#
ระดบั 0.01 

          4.3 พฤติกรรมนกัเรียนในการใชสื้#อการเรียนรู้ไอแพดดว้ยมลัติมีเดียอีบุ๊คร่วมกบัการใชแ้อพลิเคชนัแผนผงั
ความคิด  เรื#อง พทุธประวติั ที#ผูว้จิยัสร้างขึ�นโดยรวมอยูใ่นระดบัดีอยูใ่นระดบัดี และเมื#อพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ 
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อยู่ในระดบัดีทุกดา้น โดยมีความสุขในการเรียนมีค่าเฉลี#ยมากที#สุด )Χ  = 3.00  (และความตั�งใจในการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี#ยนอ้ยที#สุด) Χ  = 2.65 ( 

การนาํไอแพดมาเป็นสื#อในการจดัการเรียนรู้โดยผูส้อนไดส้ร้างบทเรียนลงในไอแพดนั�นทาํให้นกัเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษามากยิ#งขึ�นและมีผลการเรียนที#ดี แต่อยา่งไรก็ตามครูควรศึกษาเกี#ยวกบั
แอพลิเคชนัต่างๆ ที#จะสามารถนาํมาประยกุตใ์ชส้ร้างเป็นสื#อการสอนที#เหมาะสมในแต่ละเรื#องต่อไปได ้

 

5. กติตกิรรมประกาศ  
          วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  ดร  .ศรีสมร  พุ่มสะอาด  อาจารยที์#ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ดร .บุญศรี  ชีวกาํจร  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์  และ ดร.จินตวีร์  คลา้ยสังข ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที#ตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํ ตลอดทุกขั�นตอนของการจดัทาํ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี�  
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ความพงึพอใจของผู้บริหารและครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน                

สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี 

SATISFACTION  OF  SCHOOL  ADMINISTRATORS AND  TEACHERS  WITH  

SCHOOL  BASED  MANAGEMENT  IN  PAKKRET MUNICIPALITY,  NONTHABURI 
 

เกียรติศกัดิ�    ไชยเสริฐ1 ทิพวรรณ   จนัทรสถิตย ์ 2    ปรีชา   บุญคมรัตน์ 2 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั# งนี#  มีวตัถุประสงค ์(1) เพื)อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี (2)เพื)อเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี (3)เพื)อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งที)ใช ้ คือ ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 80 คน เครื)องมือที)ใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติที)ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี) ร้อยละ ค่าเฉลี)ย ส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน  Z- test, F-test (One-way 
ANOVA), Fisher’s LSD. 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน พบวา่ ใน
ภาพรวมและรายดา้นทั#ง 5 ดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งันี#  1. ดา้นหลกัการกระจาย
อาํนาจ 2. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 3. ดา้นหลกัการประสานงาน 4. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง 5. ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม (2) การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน พบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั พิจารณารายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)
ระดบั .05 จาํนวน 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นหลกัการกระจายอาํนาจ และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (3) 
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี เรียงตามลาํดบัดงันี#  1. ดา้นหลกัการกระจายอาํนาจควรมีการกระจายอาํนาจแนวราบแทนการ
กระจายอาํนาจแบบแนวดิ)ง 2. ดา้นหลกัการประสานงานควรมีลกัษณะเป็นการสนบัสนุนไม่ใช่ภาระงานและเป็น
การแบ่งปันกนัเรียนรู้ 3. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมควรมีการจดักิจกรรมที)สะทอ้นบทบาทของผูมี้ส่วนในการจดั
การศึกษา 4. ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ฝ่ายบริหารควรชี#แจงรายละเอียดของงบประมาณใหช้ดัเจน
ตรวจสอบไดแ้ละแสดงวธีิการตรวจสอบ 5. ดา้นหลกัการบริหารตนเอง สถานศึกษาควรมีการอบรมและพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเนื)องและทั)วถึง 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2
 อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต  
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คาํสาํคญั   :  ความพึงพอใจ, การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
Abstract 

 

The  objectives  of  the research  ware  to (1)  study the level  administrators  and  teacher’  satisfaction 
with school based  management of  schools  in  Pakkret  Municipality, Nonthaburiprovince.(2)  Comparing  the  
level of  administrators  and  teachers’  satisfaction with school  based  management  of  schools  in  Pakkret  
Municipality, Nonthaburiprovince. (3)  To  study  administrators  and  teachers’  suggestions  about  school 
based management  of  schools  in  Pakkret  Municipality, Nonthaburiprovince  The  sample  were  80  
administrators  and  teachers  of  schools  in  Pakkret  Municipality, Nonthaburiprovince  The  instrument  was  a  
rating  scale  guestionaire.  Statistics  for  analyzing  the  data  were  frequency,  percentage,  mean,  standard  
divination,  Z-test, F-test  (one-way  Anova) and  Fisher’s LSD. 

The results    the researches were as follows: 
(1) The administrators and teacher’ satisfaction with  school  based  management  were  at  high  level  

in  overall  and  in  5 aspects.  Which  were  the  aspect  of  decentralizations:  aspect  of  check  and  balance,  
the  aspect  of  coordination,  the  aspect  of  self-administration,  the  aspect  of participation.  (2) Comparing  
the  level  of  administrators  and  teacher,  satisfaction  with  school  based management  of  schools  found  that  
in  overall  was  not  different.  Considering  on  each  aspect  found  that  there  was  significantly  different  at  
statistic  level  of  .05  in  2  aspects,  the  aspect of  decentralization  and  the  aspect  of  check  and  balance.  
But in the  other  aspects  were  not  different.  (3) The  administrators  and  teachers  suggestions  were  as  
follows: 1. The  aspect  of  decentralizing,  it  should  be  horizontal    decentralization,  instead  of vertical  
decentralization. 2.  The  aspect  of  coordination,  the  coordination  should  be  supportive  not  be  work-load   
and  should  be  sharing  knowledge. 3. The  aspect  of  participation,  the  activities  should  reflex  the  role  of  
the  participative  persons  in  school  administration. 4. The  aspect  of  check  and  balance,  the  administrators  
should  show  the  school  budget  and  the  way  to  check  the  school budget. 5.  The  aspect  of  self  - 
administration,  there  should  have training  and  personnel  development   continually  and  for  all. 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
            การพฒันาการศึกษาของประเทศไทย ในระยะที)ผ่านมาประสบความสาํเร็จเป็นที)น่าพอใจ ในระดบัหนึ) ง 
โดยเฉพาะดา้นปริมาณ ภายใตบ้ริบทหรือสภาวะแวดลอ้มในขณะนั#น แต่ก็มีปัญหาที)สั)งสม    อยู่หลายประการ 
และเมื)อเปรียบเทียบกบัประเทศอื)นที)เริ)มพฒันา ในเวลาใกลเ้คียงกนั ภายหลงัพบวา่ การศึกษาไทยมีการพฒันาการ
ที)ดอ้ยกวา่หลายประเทศ ทั#งปริมาณและคุณภาพ (รุ่ง แกว้แดง, 2542: 245-250) 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 รวมทั#งฉบบั พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2545 ตอ้งการให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาดว้ยการ  กระจาย
อาํนาจ และความรับผิดชอบจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา ให้มากที)สุด เพื)อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ ใน
การจดัการศึกษาของตนเองใหม้ากขึ#นตามกฎหมายกาํหนด มีความรับผิดชอบเบ็ดเสร็จในตนเอง ตามแนวความคิด
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ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)    การบริหารจดัการที)สถานศึกษามี
เป้าหมายที)ตั# งสมมติฐาน อยู่บนความหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษา ที) มีความซับซ้อน และมีการ
เปลี)ยนแปลงตลอดเวลา โดยคาํนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั นอกจากนี#ยงัเนน้ความยดืหยุน่ และมีการบริหาร
จดัการตนเองตามเงื)อนไขที)เหมาะสม เพื)อให้สถานศึกษา   มีความคล่องตวัในการพฒันา และดาํเนินการตาม
ยทุธศาสตร์เฉพาะตน เพื)อการสอนและการบริหารที)มีประสิทธิภาพ (Cheng, 1996 อา้งอิงใน ธวชัชยั รัตตญัvู, 
2551 : 3) ในพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ) งใชม้าจนถึงปัจจุบนั มีการแบ่งระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
และระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ)น โดยในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลออกกฎหมายเพื)อกระจายอาํนาจการปกครอง
ไปสู่ทอ้งถิ)น และไดป้รับปรุงรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นใหม่ โดยจดัให้มี  4 รูปแบบ คือ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)นรูปแบบพิเศษ
ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
            องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง ดา้นการบริหาร และมี
อาํนาจหนา้ที)ของตนเอง รัฐบาลมีบทบาทดูแลสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)น ปฏิบติัหนา้ที)ไดถู้กตอ้ง
ตามระเบียบและกฎหมาย ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ)น ดงันั#น การปกครองส่วนทอ้งถิ)น
จึงเป็นการบริหารแบบกระจายอาํนาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิ)น โดยยดึหลกัวา่ คนในทอ้งถิ)นยอ่มรู้ถึงปัญหา และ
ความตอ้งการของตนเองดีกวา่คนที)อื)น ดงันั#นการบริหารทอ้งถิ)นจึงเป็นการบริหารของคนในทอ้งถิ)น เพื)อพฒันา
ทอ้งถิ)นของตนเอง โดยทอ้งถิ)นมีอาํนาจและหน้าที)ที)จะตอ้งปฏิบติั และอาํนาจหนา้ที)ที)จะอาจเลือกปฏิบติั ตาม
ความตอ้งการของทอ้งถิ)น แต่หนา้ที)อยา่งหนึ)งซึ) งเป็นหนา้ที)ที)จะตอ้งปฏิบติั และไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น คือ หนา้ที)ในการจดัการศึกษา (ธวชัชยั รัตตญัvู, 2551 : 4) และในการจดัการศึกษา
นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการซึ) งเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดการศึกษา แลว้ยงัมีกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบการบริหารจดัการศึกษา ของโรงเรียนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น ซึ) งปัจจุบนัรับผิดชอบจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั การศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษาขั#นพื#นฐาน และบางทอ้งถิ)นจดัการศึกษาในระดบั
อาชีวศึกษา ซึ)งเป็นไปตามส่วนที) 2 มาตราที) 41 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบั
ที) 2) พ.ศ.2545  หมวดที) 5 ที)กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ)น มีสิทธิดาํเนินการจดัการศึกษาในระดบัใด
ระดบัหนึ)งหรือทุกระดบัตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการในทอ้งถิ)น 
           ดงันั#นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน จึงเป็นแนวทางหนึ)งที)จะปฏิรูปการศึกษา โดยมีโครงสร้างของ
การบริหาร ที)มีขั#นตอนการทาํงานที)ไม่ซบัซอ้น เพราะมีวตัถุประสงคที์)จะสร้างสภาพแวดลอ้มที)เหมาะสม เพื)อให้
สมาชิกของสถานศึกษามีส่วนร่วมมากขึ#น เป็นวิธีหนึ) งที)จะเพิ)มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังานและการตดัสินใจ 
เพื)อดาํเนินปรับปรุงและพฒันาการเรียนรู้ ของผูเ้รียนตลอดจนให้การบริการ   ในทุกๆดา้น ที)เกี)ยวกบังานในการ
บริหารของโรงเรียน 
           เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นหน่วยงานหนึ) งที)รับผิดชอบจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ซึ) งเป็นการศึกษา
ภาคบังคับ เพื)อบริการแก่ประชาชนแบบให้เปล่าโดยมีกองการศึกษา เป็นผูด้ ําเนินการตามนโยบายในด้าน
การศึกษาที)สาํคญัประการหนึ)ง คือ พฒันาระบบบริหารและการจดัการศึกษาโดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาตามหลกัการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2545 เนน้
การกระจายอาํนาจ ลงสู่ระดบัโรงเรียนระดมทรัพยากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร องคก์าร ชุมชน สถาบนั

    หนา้ 493



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ต่างๆ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาตลอดจนดาํเนินการให้มีการบริหารโดยองคค์ณะบุคคลในทุก
ระดบั ซึ)งสอดคลอ้งกบัหลกัการกระจายอาํนาจสู่ระดบัโรงเรียน โดยใหโ้รงเรียนเป็นฐานในการบริหารและการจดั
การศึกษา (School-Based Management) ทั# งดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทั)วไป โดยจดัการศึกษาเพื)อพฒันาคนและสังคมให้เป็นบุคคลและสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามความมุ่ง
หมายของการจดัการศึกษาของประเทศ เพื)อให้คนไทยเป็นคนที)มีคุณภาพ ในการนําหลกัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานไปสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาขั#นพื#นฐานนั#น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นและสถานศึกษา ส่วน
ใหญ่นาํรูปแบบ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาปฏิบัติ โดยไดพ้ยายามดาํเนินการปรับเปลี)ยนวิธีการ
บริหารงานและวธีิการทาํงาน แต่ในการดาํเนินการดงักล่าวยงัไม่ประสบความสาํเร็จ ตามแนวทางของการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เพราะในทางปฏิบติั การกระจายอาํนาจดา้นการตดัสินใจยงัผูกขาดอยู่ที)ผูบ้ริหารยึด
วฒันธรรมการบริหารแบบเดิมไม่เปลี)ยนแปลง (ธีระ รุญเจริญ, 2545 : 100-115) การมีส่วนร่วมของบุคลากรมีนอ้ย 
การดาํเนินการประสานงานจากภายในสู่ภายนอกขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อการรับรู้ขอ้มูลที)สาํคญัการขาดความ
เป็นอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจและการบริหารจดัการ รวมทั#ง การขาดประสิทธิภาพในการติดตาม
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการประเมินผล การปฏิบติังานเพื)อตรวจสอบคุณภาพการบริหารและจดัการศึกษา 
           จากสภาพปัญหาและแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความประสงคที์)จะศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครู
ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยใชก้รอบ
แนวคิดการกระจายอาํนาจความรับผิดชอบ จากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมตดัสินใจในการบริหารจดัการศึกษาดว้ยตนเอง  ภายใตบ้ริบทความพร้อมของ
สถานศึกษา เพื)อดาํเนินการใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุดตามเป้าหมายที)วางไวใ้นหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
5 ดา้นคือ ดา้นหลกัการกระจายอาํนาจ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการประสานงาน ดา้นหลกัการบริหาร
ตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล เพื)อจะไดน้าํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในดาํเนินการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้สอดคล้องตามแนวทางในการกระจายอํานาจ ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2545 
 

2. ขัJนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

            1. เ พื) อ ศึ ก ษ าร ะ ดับค วา มพึ ง พ อใ จ ข อง ผู ้บ ริห า ร แ ละ ค รู ต่อ ก า รบ ริ ห าร โ ด ยใ ช้โ รง เ รี ย น 
เป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

            2. เพื)อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามตวัแปรอิสระ ตาํแหน่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

            3. เพื)อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 
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            1. ผูบ้ริหารและครูมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแตกต่างกนั  
            2. ผูบ้ริหารและครูที)เพศต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
                แตกต่างกนั 
            3. ผูบ้ริหารและครูที)อายตุ่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
                แตกต่างกนั 
            4. ผูบ้ริหารและครูที)ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียน 
                เป็นฐานแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจิยั 

            การวจิยัครั# งนี# เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี#  

1. ขอบเขตด้านเนืJอหา  

การวจิยัเรื)องความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School- Based Management: SBM) ตามหลกัการบริหาร 5 ดา้นซึ) ง
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการกระจายอาํนาจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 2) พ.ศ. 2545 ไดแ้ก่  

      1.1 ดา้นการกระจายอาํนาจ 
      1.2 ดา้นการมีส่วนร่วม 
      1.3 ดา้นหลกัการประสานงาน 
      1.4 ดา้นการบริหารตนเอง 
      1.5 ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร  

2.1 ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผูบ้ริหารและครูจาํแนกตาม ตาํแหน่ง เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ โรงเรียนวดับ่อ (นันทวิทยา) 
โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที) 116 โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์)  

2.2 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูในการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน (School-Based Management: SBM) 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัการกระจายอาํนาจ ดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม ดา้นหลกัการประสานงาน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้นหลกัการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

    3.1 ประชากรที)ใชใ้นการศึกษาครั# งนี# เป็นบุคลากรในโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด 
ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 103 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 44 คน และครู 59 
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    3.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 คน และครู 46 คนโดยใชต้ารางกาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของเครซี)และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 อา้งอิงใน 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551: 49)  

เครืSองมอืทีSใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

            เครื)องมือที)ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั# งนี# คือแบบสอบถามที)ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ#นมาโดยการ
วเิคราะห์จากเนื#อหาทฤษฎีและงานวิจยัที)เกี)ยวขอ้งกบัตวัแปรที)ตอ้งการศึกษาซึ) งอาศยักรอบแนวคิดในการทาํวิจยั
มาทาํการออกแบบเครื)องมือโดยเป็นแบบสอบถามจาํนวน3ตอนคือ 

                ตอนทีS 1 เป็นแบบสอบถามเกี)ยวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ
รายการเกี)ยวกบั ตาํแหน่งปัจจุบนั เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา  

              ตอนทีS 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

              ตอนทีS 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื)อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ)มเติมเกี)ยวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหาร โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดั
เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ขัJนตอนการสร้างเครืSองมอืทีSใช้ในการวจิยั 

  การสร้างเครื)องมือในการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขั#นตอน ดงันี# คือ 

1. ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัที)เกี)ยวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหาร 
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นการกระจายอาํนาจ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการ
ประสานงาน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม เพื)อเป็น
แนวทางในการสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามโดยการกําหนดประเด็นให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) ทั#งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยกาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถามตรวจสอบ
รายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) นาํเสนออาจารยที์)ปรึกษาเพื)อตรวจแกไ้ข 

3. นาํร่างแบบสอบถามที)พฒันาและปรับปรุงแลว้เสนอต่ออาจารยที์)ปรึกษา เพื)อตรวจสอบแกไ้ข
เพิ)มเติมเนื#อหาและความถูกตอ้งของการใชภ้าษาที)ใช ้

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์)ปรึกษา แลว้นาํเสนอผูเ้ชี)ยวชาญ เพื)อตรวจ
พิจารณาความครอบคลุมของเนื#อหา   และหาความเที)ยงตรงเชิงเนื#อหา   (Content Validity)  

หาค่า  IOC     สูตรในการหาค่า  (IOC)  ใชสู้ตรดงันี#   (สมนึก  ภทัทิยธนี. 2548 :220)  ไดค้่า IOC ทั#งฉบบั   =    0.96 

                   5. นําแบบสอบถามที) ป รับปรุงแล้ว  ไปทดลองกับผู ้ที) ไ ม่ใ ช่ก ลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 30                  
คนเพื)อหาความเชื)อมั)น แลว้คาํนวณหาค่าความเชื)อมั)นโดยใชสู้ตรในการหาค่าความเชื)อมั)น (Reliability) ของ
เครื)องมือในการวจิยั คาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ไดค้่าความเชื)อมั)น   = 0.95 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั#นตอนการดาํเนินงาน ดงันี#  

1. นาํหนงัสือจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิตถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน สังกดัเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรีเพื)อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความ
ร่วมมือถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื)อเก็บขอ้มูล  

2. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัดว้ย
ตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 80 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

           การวเิคราะห์ขอ้มูลที)เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งมีวธีิการดาํเนินการดงันี#  

                   1. นาํแบบสอบถามที)ไดรั้บคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์  

                   2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Windows ซึ) งมีขั#นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ดงันี#  
                            ตอนที) 1 วเิคราะห์สภาพทั)วไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรตน้   ไดแ้ก่ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร
และครู จาํแนกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา วเิคราะห์โดยการ ใชค้วามถี)และค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตาราง 

                ตอนที) 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นการกระจายอาํนาจ ดา้น
การมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการประสานงาน ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล วิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี)ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้นและโดยรวม เสนอใน
รูปแบบตารางนาํผลการวเิคราะห์ทางสถิติมาแปรผล  

                ตอนที) 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื)อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ)มเติมโดยใชก้ารวิเคราะห์เนื#อหา (Content Analysis) และนาํเสนอเป็นค่าความถี)และร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถามและหาออกมาเป็นร้อยละของผูต้อบ 

สถิตทิีSใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.  ค่าเฉลี)ย ( x )  

   3.  ส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

      4.  การใชส้ถิติที)ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน   โดยใชสู้ตร Z-test  สาํหรับขอ้มูล 2 กลุ่ม 
                  5.  การใชส้ถิติ  F – test วิเคราะห์ความแปรปรวน เพื)อเปรียบเทียบค่าเฉลี)ย (X) โดยใชก้บัขอ้มูล3 กลุ่ม
ขึ#นไป การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)ภายในกลุ่มและความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม ถา้
การทดสอบตวัแปรตาม (ค่าเฉลี)ย) ปรากฏวา่ “แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ”  จะตอ้งนาํไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ ๆ โดยวธีิของ Fisher’s LSD.  ตามความสอดคลอ้งต่อไป 
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3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

สรุปผลการวจิยั 

           จากการศึกษาวิจัย เรื) อง ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อ
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรีมีความแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 ในบางดา้น ดงันี#  
                     (1)  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตามสถานภาพดา้นตาํแหน่ง
หนา้ที)ต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 จาํนวน 2 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการกระจายอาํนาจ และดา้นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ดงันี#  

ดา้นการกระจายอาํนาจ รายคู่ของหวัหนา้กลุ่มบริหารกบัครู และครูกบัผูบ้ริหารโรงเรียนมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 

ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุล รายคู่ที)มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที) 

ระดบั .05 คือรายคู่หวัหนา้กลุ่มบริหารกบัครู และครูกบัหวัหนา้กลุ่มสาระ 

   (2)  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครู ที)มีเพศต่างกนัต่อการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกนั พิจารณาราย
ดา้น พบวา่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05  สามดา้นคือดา้นหลกัการกระจายอาํนาจ ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนอีก 2 ดา้นคือดา้นหลกัการประสานงาน และหลกัการ
บริหารตนเองที)ไม่แตกต่างกนั 

  (3)  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตามอาย ุต่อการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัทุกรายการ 

 (4)  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตามวฒิุการศึกษา ต่อการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างทุกรายการ 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาวจิยัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ในภาพรวมของความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนทั# ง 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื)อวิเคราะห์เป็นรายด้าน มี
รายละเอียด ที)จะนาํมากล่าวคือดา้นที)มีค่าเฉลี)ยสูงสุด และดา้นที)มีค่าเฉลี)ยนอ้ยที)สุด ดงันี#  

            ดา้นที)มีค่าเฉลี)ยสูงสุด คือ ดา้นหลกัการกระจายอาํนาจนั)นหมายถึงความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน ที)ให้
โรงเรียนเป็นนิติบุคคลสามารถประกอบนิติกรรมไดด้ว้ยตวัมนัเอง สอดคลอ้งกบัตามพระราชบญัญติัการศึกษา 
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พ.ศ.2542 หมวด 5 การบริหารและจดัการศึกษา มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั# งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั)วไปไปยงัคณะกรรมการ และ
สาํนักงานเขตพื#นที)การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื#นที)การศึกษาโดยตรง  สถานศึกษาจะตอ้งมีอิสระในการ
ตดัสินใจดว้ยตนเองมากขึ#น ภายใตก้ารบริหารในรูปแบบองคค์ณะบุคคล หรือคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะ
กรรมสถานศึกษา พระราชบัญญติัการศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 5 มาตรา 40 กําหนดการจัดตั#งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั#นพื#นฐาน นั)นแสดงให้เห็นถึงความสําคญัที)ผูบ้ริหารและครูมีความพึงพอใจที)ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั#นพื#นฐานเขา้มามีบทบาทในการจดัการการศึกษาร่วมกนัสอดคลอ้งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ)น. 
(2550: Online) ศึกษาวิจยัเรื)อง การกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น.   กล่าววา่  การบริหารและ
การจดัการศึกษาระดบัองคก์รปฏิบติัในทอ้งถิ)น เป็นการบริหารและการดาํเนินงานระดบัปฏิบติัการในทอ้งถิ)น ที)
กาํหนดให้การปฏิบติัเสร็จสิ#นที)สถานศึกษาให้มากที)สุด โดยยึดหลกัความมีอิสระและคล่องตวัเป็นสําคญั  แต่ถา้
หากไม่สามารถเสร็จสิ#นที)สถานศึกษาได ้ใหสิ้#นสุดที)เขตพื#นที)การศึกษา โดยตอ้งเชื)อมโยงสัมพนัธ์กนัระหวา่งเขต
พื#นที)การศึกษา  สถานศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น   

ดา้นที)มีค่าเฉลี)ยนอ้ยที)สุด คือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เมื)อศึกษาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการ นอ้ยที)สุด แสดงถีงผูป้กครองและชุมชนขาดความ
ตระหนกัและความเขา้ใจถึงหลกัการพฒันางานวชิาการ รวมถึงขาดการเขา้มามีส่วนร่วมภาพในสถานศึกษา ไม่ได้
มีการประเมินและ ติดตามการจัดการการศึกษาในโรงเรียนแต่อย่างใด สอดคล้องกับนายเผียน  วงศ์ทองดี
(2554:บทคดัยอ่). ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม (สํานักงาน
สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2.กล่าววา่ ในปัจจุบนั
การจัดกระบวนการเรียนรู้   ยงัต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  และพฒันาให้มีการปฏิรูปอย่างเต็มที)และ
สอดคลอ้งกบัการเปลี)ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน ครูภูมิปัญญาทอ้งถิ)น และ
บุคคลที)เกี)ยวขอ้งเป็นสําคญั เสมือนเป็นหุ้นส่วนซึ) งกนัและกนัโดยสถานศึกษาตอ้งให้ความสะดวกและให้การ
บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานอื)น ๆ ที)มีส่วนเกี)ยวขอ้งหรือมีหนา้ที)กาํกบั ดูแล และประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ทุก ๆ ดา้น  ตามความตอ้งการอยา่งเหมาะสม ซึ)งสอดคลอ้งกบัหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 50 (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 : 30) จึงถือเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ)งที)
สถานศึกษากบัชุมชนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือซึ)งกนัและกนัในการจดัการศึกษาเพื)อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายการจดั
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  

           สรุปไดว้า่ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรีดา้นที)ตอ้งมีพฒันาปรับปรุงมากที)สุดคือการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชนในการพฒันางานวิชาการการ เพื)อให้หลกัการแนวคิดเรื)องการบริหารจดัการโรงเรียนโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานบงัเกิดสัมฤทธิผลสมบูรณ์ผูว้ิจยัจะนาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ ของชุมชนในรูปแบบต่าง 
ๆ  เช่น  เปิดโอกาสหรือเชิญชวนใหเ้ป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา  การเป็นเครือข่ายผูป้กครอง  การ
อาสาสมคัรเขา้มาช่วยกิจกรรมที)เกี)ยวขอ้งกับผูเ้รียน  การเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ)นเขา้ไปสอนในสถานศึกษา
ร่วมกับครูผูส้อน  และควรมีการติดต่อสื)อสารกับชุมชน  มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจํา  และ
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ประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษาให้ชุมชนไดรั้บทราบอย่างต่อเนื)องให้มากขึ#น  จึงจะทาํให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายไดร้วดเร็วขึ#น 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั  

 จากการศึกษาวจิยัความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ไดรั้บขอ้เสนอแนะ ดงันี#   1) ดา้นการกระจายอาํนาจ ควร
ใหส้ถานศึกษามีการประเมินผลงานและพิจารณาความดีความชอบเป็นไปในรูปคณะกรรมการ  2) ดา้นการมีส่วน
ร่วม ควรใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันางานวชิาการ  3) ดา้นการประสานงาน ควรใหส้ถานศึกษา
สร้างความเขา้ใจกบับุคลากรเพื)อใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัขององคก์ร 4) ดา้นการบริหารตนเอง ควรให้
สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานและตวัชี#วดั คุณภาพในการบริหารตนเอง 5. ดา้นการตรวจสอบและถ่วงดุลควรให้
สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินภายใน 
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ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2551. การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS. พิมพค์รั# งที) 9.  กรุงเทพฯ:     

 บิสซิเนสอาร์แอนดดี์. 

ธวชัชยั รัตตญัvู,  (2551 : 38-52 .113) .การพฒันารูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น.วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีที) 37 ฉบบัที) 1 

นายเผียน  วงศท์องดี(2554:บทคดัยอ่).การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม  
 (สาํนกังานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สงักดัสาํนกังานเขตพื#นที)การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี   

เขต 2 .วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบนัราชภฎัเพชรบุรี. 
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,( 2547 : 30).กรุงเทพมหานคร :  บริษทั จุดทอง จาํกดั. 
สมนึก ภทัทิยธนี และคณะ. 2548. พื#นฐานการวจิยัการศึกษา. มหาสารคาม : ภาควชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
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การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน                       

สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี 

PARENTS’  NEED  FOR  PARTICIPATION  IN  EDUCATIONAL  ADMINISTRATION           

OF  SCHOOLS  UNDER  THE   JURISDICTION  OF  PAKKRET  MUNICIPALILY 

NONTHABURI  PROVINCE 

 
ณนัทน์ชญา  บาริศรี1     รศ.ทิพวรรณ  จนัทรสถิตย ์2     ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์  2 

________________________________________ 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัครั) งนี) มีวตัถุประสงค์ (1) เพื/อศึกษาระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี (2) เพื/อเปรียบเทียบระดบัความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดั
นนทบุรี (3) เพื/อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ/มเติม ในเรื/องความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  กลุ่มตวัอยา่ง   คือ  ผูป้กครอง
นกัเรียน  322  คน  เครื/องมือที/ใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติที/ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
คือ  การแจกแจงความถี/  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี/ย  ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน    Z-test  และ  F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื/อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  มี
ค่าเฉลี/ย   อยูใ่นระดบัมาก  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ  ดา้นอาคารสถานที/  ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นธุรการ
การเงินและการพสัดุ  ดา้นบุคลากร  ตามลาํดับ  และมีค่าเฉลี/ยอยู่ในระดบัปานกลาง  1  ด้าน  คือ  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน   2) การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที/ระดับ .05  จาํนวน  2  ดา้นคือ  ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ  และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ส่วนดา้น
วชิาการ  ดา้นอาคารสถานที/  และดา้นกิจการนกัเรียนไม่แตกต่างกนั  3) ขอ้เสนอแนะเกี/ยวกบัความตอ้งการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน  เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี)   (1) ดา้นธุรการ
การเงินและการพสัดุ  มีขอ้เสนอแนะคือ  ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุม  วางแผน  
จดัทาํ  งบประมาณประจาํปีของโรงเรียน  (2) ดา้นกิจการนกัเรียน  มีขอ้เสนอแนะคือโรงเรียนควรประชาสัมพนัธ์
งานกิจการนักเรียนให้ผู ้ปกครองได้ทราบ  (3)ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  มีข้อเสนอแนะคือควรมีการ
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ติดต่อสื/อสารกบัชุมชน  และมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นประจาํ  (4)ดา้นวิชาการ  มีขอ้เสนอแนะคือควร
เพิ/มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐานและผูป้กครองในการพฒันาการจัดการศึกษา  (5)ด้าน
บุคลากร  มีขอ้เสนอแนะคือผูป้กครองควรมีส่วนได้คดักรองบุคลากรทางการศึกษา  (6)ด้านอาคารสถานที/ มี
ขอ้เสนอแนะคือ  ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความปลอดภยัให้แก่ครู นกัเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน  

คาํสําคญั : การมีส่วนร่วม, การบริหารการศึกษา 
 

Abstract 
The research  aimed  to (1)  study  the  level  of  parents’  need  for  participation  in  educational  

administration  of  schools  under  the  jurisdiction  of  Pakkret  Municipality,  Nonthaburi,  (2) compare  the  
level  of  parents’  need  for  participation  in  administration  of  the  schools  under  the  jurisdiction  of  Pakkret  
Municipality,  Nonthaburi,  (3) study  parents’ suggestions  in the  educational administration  of  the  schools  
under  the  jurisdiction  of  Pakkret  Municipality,  Nonthaburi.  The  sample  were  322  parents.The instrument  
was  a  rating  scale  questionnaire.  The  data  were  analyzed  by  frequency,  percentage,  mean,  standard  
deviation  Z- test  and  F-test  (One-way  ANOVA) 

The  result  of  the  research  revealed  that : (1) Parents’  need  for  participation  in  educational  
administration  of  schools  under  the  jurisdiction  of  Pakkret,  Municipality  of  Nonthaburi  Province  in  
overall  were  at  high  level.  Considering  in  each  aspect  were  at  high  level  in  5  aspects  which  were  the  
aspect  of  academic,  the  aspect  of  school  buildings  and  environment,  the  aspect  of  student  activities,  the  
aspect  of  school  business  and  financial  in  order,  and  the  aspect  of  school  community  relations  was  at  
average. (2) Comparing  the  level  of  parents’  need  for  participation  in  educational  administration  of  
schools  were not  different  in  overall.  Considering  in  each  aspect  found  that  the  aspect  of  school  
business  and  financial  and   school  community  relations  were  significantly  different  at  statistic  level  of  
0.05 . The  aspect  of  academic,  the  aspect  of  school  buildings  and  environment  and  the  aspect  of  
students’  activities  were  of  different.    (3) Suggestions  of  parents’  need  for  participation  in educational  
administration  of  schools  were  as  follows : 1. The  aspect  of  school  business  and  financial,  parents  
should  have  the  opportunity  to  participate  in   conference  for  planning  and  making  school  budget. 2. The  
aspect  of  student’s  activities,  schools  should  do  public  relations  about  students’  activities  for  parents. 3.  
The  aspect  of  school  community  relations,  the  school  should  communicate  with  the  community  and  
should  have  conference  regularly. 4. The  aspect  of  academic,  the  school  board  and  parents  should  have  
the  role  of  educational  development  more  than  before. 5. The  aspect  of  personnel,  the  parents  should  
participate  in  selecting  school  personnel. 6. The  aspect  of  school building  and  environment,  the  parents  
should  participate  in  the  safety  of  teachers,  students  and  personnel. 
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1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
           สังคมทุกวนันี) และในอนาคตเป็นสังคมมาตรฐานความรู้ของการพฒันาประเทศอย่างมีดุลยภาพจึงมีความ
จาํเป็นอยา่งยิ/งที/จะตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างเสริมสภาพการณ์เพื/อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื/องของทุกคน  
โดยยดึถือและเนน้หลกัการ  “การพฒันาโดยประชาชน ของประชาชน  เพื/อประชาชน  ดว้ยระบบการบริหารและ
การจดัการที/ดี”  เพื/อใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด  และตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะ  
ที/เกี/ยวขอ้งกบัตนเองและชุมชนทอ้งถิ/น  (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2548:1-2) ดงันั)นการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการพฒันาคนที/มีความสาํคญัยิ/งเป็นรากฐานสาํคญั ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ของสงัคมในการพฒันาศกัยภาพของตน  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และที/แกไ้ขเพิ/มเติม  
(ฉบบัที/  2)  พ.ศ. 2545  กาํหนดให ้    พอ่-แม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมากยิ/งขึ)น  ซึ/ ง
ไดบ้ญัญติัสาระต่างๆ  ไวใ้นหลายมาตรา  เช่น  หมวด  1  มาตรา  8(2)  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
มาตรา 9(6)  กล่าวไวว้่า  การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ/น  เอกชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการและสถาบนัสังคมอื/น  
หมวด  2  มาตรา  11  บิดามารดา  หรือผูป้กครอง  มีหนา้ที/จดัให้บุตรหรือบุคคลที/อยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษา
ภาคบงัคบั  ตามมาตรา  17  และตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง  ตลอดจนใหไ้ดรั้บการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บงัคบัตามความพร้อมของครอบครัว  จากสาระของพระราชบญัญติัการศึกษา  ผูบ้ริหารจึงตอ้งตระหนักว่าการ
บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบนัไม่อาจยึดติดในความสําเร็จแต่หนหลงัอย่างเดียว  แต่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ชุมชนและผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้ง  โดยเฉพาะผูป้กครอง  เพื/อให้ผลสัมฤทธิs ที/เกิดขึ)น  สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูป้กครองและชุมชนได ้
 หลกัการพฒันาทอ้งถิ/นมี  2  แนวคิด  คือ  แนวคิดแรกให้เริ/มที/พฒันาสถานศึกษาแลว้นาํแนวความ
เขม้แข็งของสถานศึกษาไปพฒันาชุมชนและทอ้งถิ/น  และอีกแนวคิดคือ  ให้พฒันาชุมชนก่อน  เมื/อชุมชนและ
ทอ้งถิ/นเขม้แข็งแลว้  ส่วนต่างๆ  ขององค์กรต่างๆ  ในชุมชนซึ/ งรวมไปถึงสถานศึกษาก็จะพฒันาด้วย  โดยใช้
หลกัการมีส่วนร่วม  คือ  ใหผู้ที้/มีผลประโยชน์หรือผูที้/มีส่วนเกี/ยวขอ้ง  (stakeholders)  ของการจดัการศึกษาเขา้มา
มีส่วนร่วม  โดยการร่วมคิด  ร่วมปฏิบติั  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมประเมินผล  ผูมี้ส่วนเกี/ยวขอ้ง  ไดแ้ก่  ครอบครัว  
ชุมชน  องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  ภูมิปัญญาทอ้งถิ/น  
และสถาบนัสังคมอื/นๆ  การมีส่วนร่วมที/ดีควรกระทาํในลกัษณะการเป็นหุ้นส่วน  (partnership)  (ชนิดา  ชื/นวดั.  
2549:1) 
              การจดัการศึกษาและการบริหารงานโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี   ซึ/ งเปิด
โอกาสให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  และบริหารงานของโรงเรียนเท่าที/ทาํอยูใ่นปัจจุบนั  
ยงัไม่มีตวับ่งชี)วา่การเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองนั)นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการที/แทจ้ริงของผูป้กครองหรือไม่  
ดงันั)นโรงเรียนควรที/จะไดมี้การศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองในการเขา้มามีส่วนร่วมในเรื/องใดมากน้อย
เพียงใด  ในการบริหารของโรงเรียน  6  ดา้น คือ  ดา้นวิชาการ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นธุรการ
การเงินและการพสัดุ  ดา้นอาคารสถานที/  และดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ซึ/งผลการศึกษาที/ไดจ้ะเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารโรงเรียน      เพื/อนาํมาซึ/งคุณภาพของการจดัการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์่อไป 
                         การบริหารการศึกษาในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด   เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ/น  ที/มี
โรงเรียนในสงักดัจาํนวน  3  โรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนวดับ่อ  (นนัทวิทยา) โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที/  116   
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โรงเรียนวดักู ้ (นนัทาภิวฒัน์)   ซึ/งเป็นสถานศึกษาที/จดัการศึกษาตั)งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัชั)นประถมศึกษาปีที/  
6  คุณภาพการจดัการศึกษาในสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  มีความสัมพนัธ์กบัการ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาและเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  และพฒันาผูบ้ริหาร
การศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  ผูน้าํชุมชน  และผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น  ซึ/งเป็นยทุธศาสตร์หลกัใน
การสร้างกลไกและเป็นพลงัขบัเคลื/อนสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิ/งให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 
           จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจที/จะศึกษาเกี/ยวกบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองที/มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรีเพื/อที/จะไดน้าํผลการวจิยัไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดั
นนทบุรี  ใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจและความตอ้งการของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาต่อไป 
 

2. ขัHนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื/อศึกษาระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
2.  เพื/อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี จาํแนกตามตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้  

3. เพื/อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ/มเติมในเรื/องความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตของการวจิยั 
             การวจิยัในครั) งนี) มุ่งศึกษาระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยกาํหนดขอบเขตการวจิยัดงันี)  
              1. ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 

ตวัแปรที/ใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย 
ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตวัแปรตาม  คือ  ระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ทั)ง  3  โรงเรียน  6  ดา้น  ไดแ้ก่   
   1.  งานดา้นวชิาการ                   
   2.  งานดา้นบุคลากร   
   3.  งานดา้นกิจการนกัเรียน 
          4.  งานธุรการการเงินและการพสัดุ 
   5.  งานดา้นอาคารสถานที/   
   6.  งานดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน   
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(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2536 : 4) 
            2.   ขอบเขตทางดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

             1. ประชากรในการวิจยัในครั) งนี)   ไดแ้ก่  ผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  3  โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวทิยา)          
โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที/  116   โรงเรียนวดักู ้  (นนัทาภิวฒัน์)  จาํนวน  2,012  คน 

             2.  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่   ผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ดจงัหวดั
นนทบุรี  กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ของ  แครซี/และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 322  คน แลว้ทาํการสุ่มแบบแบ่งชั)นตามสดัส่วน   

เครืOองมอืทีOใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครื/องมือที/ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั) งนี) คือแบบสอบถามที/ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํขึ)นมาโดยการ

วเิคราะห์จากเนื)อหาทฤษฎีและงานวิจยัที/เกี/ยวขอ้งกบัตวัแปรที/ตอ้งการศึกษาซึ/ งอาศยักรอบแนวคิดในการทาํวิจยั
มาทาํการออกแบบเครื/องมือโดยเป็นแบบสอบถามจาํนวน  3   ตอน  คือ 
 ตอนทีO 1  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบเกี/ยวกบัสถานภาพทั/วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ เป็นแบบสอบถามชนิดกาํหนดขอ้คาํถามใหเ้ลือกตอบ 
 ตอนทีO 2  เป็นแบบสอบถามระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  39   ขอ้คาํถามลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ตามแบบของลิเกิร์ต (Likert)  ซึ/งไดก้าํหนดเกณฑค์่าระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารโรงเรียน 

ตอนทีO 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื/อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น  และ
ขอ้เสนอแนะเพิ/มเติมเกี/ยวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  6  ดา้น  ดงันี)  

1. ดา้นวชิาการ 
2. ดา้นบุคลากร   
3. ดา้นกิจการนกัเรียน 
4. ดา้นธุรการ  การเงินและการพสัดุ 
5. ดา้นอาคารสถานที/ 
6. ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทั)งหมด  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS  for  Windows  ดงันี)  
  1. การวิเคราะห์แบบสอบถาม  ตอนที/ 1 ไดแ้ก่   ขอ้มูลทั/วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. การวิเคราะห์แบบสอบถาม   ตอนที/  2  วิเคราะห์ในลกัษณะภาพรวม  โดยหาค่าเฉลี/ย (Mean)  ค่า
เบี/ยงเบนมาตรฐาน  (StandardDeviation)  วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง  โดยใชส้ถิติทดสอบ  Z-test , F-test  
และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  
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3. การวิเคราะห์แบบสอบถาม   ตอนที/  3  ใชก้ารวิเคราะห์เนื)อหาเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื/อให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ/มเติมเกี/ยวกบัความคิดเห็นความตอ้งการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  ตามความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน  6  ดา้น  ดว้ยค่าความถี/ 

สถิตทิีOใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
1. ร้อยละ (Percentage)  

 2. ค่าเฉลี/ย ( x )  
3. ส่วนเบี/ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
4. สถิติที/ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใชสู้ตร   Z- test  ใชส้าํหรับขอ้มูล  2  กลุ่ม  
5. สถิติที/ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใชสู้ตร F – test   ใชส้าํหรับขอ้มูล  3  กลุ่มขึ)นไปวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way   ANOVA)  หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสัมคญัทางสถิติ  นาํไปทดสอบ
รายคู่โดยวธีิของ เชพเฟ่ (Scheffe)  

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
1.  ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  อยูใ่นระดบัมาก  เมื/อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่น
ระดบัมาก  5  ดา้น  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี)   (1) ดา้นวชิาการ  (2) ดา้นอาคารสถานที/                     (3) 
ดา้นกิจการนกัเรียน  (4)  ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ  (5)  ดา้นบุคลากร  และอยูใ่นระดบัปานกลาง  1 ดา้น  
คือ  ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 2. ผลการวจิยัรายดา้น  และรายขอ้  
  2.1  ดา้นวิชาการ ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก เมื/อพิจารณารายขอ้มี
ค่าเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก  8  ขอ้  ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการดูแลและเอาใจใส่ในการเรียนของบุตร
หลาน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมแนะนาํแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถิ/น  ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
หลกัสูตรทอ้งถิ/น  และมีค่าเฉลี/ยปานกลาง  1  ขอ้ คือ  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานดา้นวชิาการ   
  2.2  ดา้นการบริหารงานบุคลากร ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  เมื/อ
พิจารณารายขอ้มีค่าเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก  3  ขอ้ ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการพฒันา ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัยของบุคลากรในโรงเรียน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมกาํหนดคุณสมบติัของบุคลากรใน
โรงเรียน  ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการคดัเลือกบุคลากรของโรงเรียน  และมีค่าเฉลี/ย
ปานกลาง  3  ขอ้   ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการพิจารณา และความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียน  
รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมสนับสนุนการจดัสวสัดิการเพื/อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรในโรงเรียน  และ
ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน  

  2.3  ดา้นกิจการนกัเรียนในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก      เมื/อพิจารณา
รายขอ้มีค่าเฉลี/ยอยู่ในระดบัมาก  6  ขอ้ ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการแนะแนวนกัเรียน รองลงมาคือ  
การมีส่วนร่วมในการดูแลความประพฤติของนกัเรียน  ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม  
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จริยธรรมให้กบันกัเรียน  และมีค่าเฉลี/ยปานกลาง  3  ขอ้   ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื/อส่งเสริม
ความรู้ความสามารถพิเศษของนกัเรียน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมประชุมเพื/อวางแผนในการพฒันาคุณสมบติัที/
ดีของนกัเรียน  และค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมประชุมเพื/อหาแนวทางในการพฒันานกัเรียนอยา่งย ั/งยนื 
  2.4  ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ   ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก เมื/อ
พิจารณารายขอ้มีค่าเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก  3  ขอ้ ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการต่างๆ  
ของโรงเรียน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการระดมทุน เพื/อพฒันาการศึกษา  ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนจดักิจกรรมในการหารายไดข้องโรงเรียน  และมีค่าเฉลี/ยปานกลาง      3  ขอ้   ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การ
มีส่วนร่วมประชุม  วางแผน  จดัทาํงบประมานประจาํปีของโรงเรียน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในการเสียสละ
กาํลงัทรัพยจ์ดัซื)อวสัดุครุภณัฑเ์พิ/มเติมใหท้างโรงเรียน  และค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
  2.5  ดา้นอาคารสถานที/  ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก      เมื/อพิจารณา
รายขอ้มีค่าเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก  7  ขอ้  ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันางานดา้นอาคาร
สถานที/   รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาด้านอาคารสถานที/และ
สภาพแวดลอ้ม    ต่าง ๆ   ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมจดัหา/บริจาคเงินทุนในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สถานที/ของโรงเรียน  และมีค่าเฉลี/ยปานกลาง  1  ขอ้ คือ  การมีส่วนร่วมกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้บริการอาคาร
สถานที/ของโรงเรียนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

  2.6 ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ในภาพรวมความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เมื/อพิจารณารายขอ้มีค่าเฉลี/ยอยูใ่นระดบัมาก  2  ขอ้  ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที/ส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  และมีค่าเฉลี/ยปานกลาง  5  ขอ้  ค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ        การมีส่วนร่วมเป็นสื/อกลางใน
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายใน
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง  โรงเรียน  และชุมชน  ค่าเฉลี/ยตํ/าสุดคือ  การมีส่วนร่วมสนับสนุน
โรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในทอ้งถิ/น 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาวจิยั เรื/อง ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองที/มีต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ดงันี) คือความตอ้งการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี จาํแนก
ตามเพศ  โดยรวมไม่แตกต่างกนัเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/
ระดบั .05  จาํนวน  2  ดา้นคือ    ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ  และ  ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน  จึงสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐาน  ส่วนอีก  4  ดา้น  ไม่แตกต่างกนัคือ  ดา้นวชิาการ  ดา้นบุคลากร  ดา้นกิจการนกัเรียน  และดา้น
อาคารสถานที/  ซึ/งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน   
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ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปาก
เกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามอาย ุมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที/ระดบั  .05  จาํนวน  4  ดา้น  
จาก  6  ดา้น ซึ/งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานไดแ้ก่ดา้นวิชาการ  ดา้นกิจการนกัเรียน  ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ  
และดา้นอาคารสถานที/  

ระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี  จําแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างทุกรายการ  ซึ/ งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐาน 

ระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที/ระดบั  .05  
จาํนวน  3  ดา้น ไดแ้ก่ดา้นบุคลากร  ดา้นธุรการการเงินและพสัดุ และดา้นสมัพนัธ์ชุมชน   

ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร      
ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามสถานภาพดา้นรายไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั ซึ/งไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

อภิปรายผล 
  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ในภาพรวมของความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง พบวา่  ความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  และเมื/อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั มาก   
5  ดา้น  โดยดา้นทีมีค่าเฉลี/ยสูงสุดคือ  ดา้นวชิาการ  ซึ/งงานวชิาการนั)นเป็นงานหลกัของโรงเรียนจึงมีความสาํคญั
มากที/สุดเมื/อเปรียบเทียบกบังานในดา้นอื/นๆ เพราะเป็นงานที/มีขอบข่ายครอบคลุมกิจกรรมทุกอยา่งใน
สถานศึกษา ดงันั)นโรงเรียนจะตอ้งมีการบริหารจดัการที/ดี เนื/องจากคุณภาพวชิาการนั)นเป็นสิ/งที/นกัเรียนและ
ผูป้กครองมีความคาดหวงัจากโรงเรียนความสาํคญัของงานดา้นวชิาการนี)   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อาคม จนัท
สุนทร(2537:2-28) ที/วา่งานวชิาการเป็นงานที/สาํคญั เนื/องจากการบริหารงานวชิาการเกี/ยวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิด
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี/ยวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ/งเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการจดั
การศึกษา เป็นภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ซึ/งผูบ้ริหารตอ้งเขา้โดยขอบข่ายของ
งานวชิาการไม่วา่จะเป็นการวางแผนเกี/ยวกบังานวชิาการ การจดัดาํเนินการเกี/ยวกบัการเรียนการสอน การจดั
บริหารเกี/ยวกบัการเรียนการสอน การจดัสิ/งอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การส่งเสริมการจดัหลกัสูตร
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวดัและประเมินผล  รองลงมาคือ  ดา้นอาคารสถานที/  สาํหรับกิจกรรมที/
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากที/สุดในดา้นนี)  คือ  โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ครู นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน แสดงวา่ผูป้กครองตอ้งการที/จะสร้าง
ความมั/นใจในเรื/องของความปลอดภยัใหก้บับุตรหลานของตนขณะที/อยูโ่รงเรียน  ดงันั)นแนวทางที/จะทาํให้
ผูป้กครองมั/นใจวา่โรงเรียนมีความปลอดภยัก็คือ การไดมี้ส่วนร่วมในการประสานและสอดส่องดูแลในดา้นความ
ปลอดภยัดว้ยตนเอง ดงันั)นการจดัอาคารสถานที/และสภาพแวดลอ้มโรงเรียนที/ดีนั)นนอกจากจะตอ้งจดัใหมี้สภาพ
ที/ดึงดูดความสนใจและเอื)อต่อการเรียนรู้แลว้ยอ่มจะตอ้งคาํนึงถึงเรื/องของความปลอดภยัดว้ย ดงัที/  จรัล สงัขข์าว 
(2542 :39) ไดก้ล่าววา่ การจดัอาคารสถานที/ตอ้งเอื)อประโยชน์ใชส้อย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ
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ปลอดภยั มีการควบคุมดูแลรักษา และส่งเสริมใหมี้การบาํรุงอาคารสถานที/มีอยูใ่หค้งสภาพดี และสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั  
ผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยไดด้งันี)    
ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ , ดา้นกิจการนกัเรียน ,ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน , ดา้นวิชาการ , ดา้นบุคลากร , 
ดา้นอาคารสถานที/  ตามลาํดบั  โดยมีขอ้เสนอแนะดงันี)  

 1. ดา้นธุรการการเงินและการพสัดุ  โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุม  
วางแผน  จดัทาํ  งบประมาณประจาํปีของโรงเรียน   

 2. ดา้นกิจการนกัเรียน  โรงเรียนควรประชาสมัพนัธ์ของงานกิจการนกัเรียนใหผู้ป้กครองไดท้ราบ  และ
โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีความตอ้งการมีส่วนร่วมในงานกิจการนกัเรียนใหม้ากขึ)น 

 3. ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน   ควรมีการติดต่อสื/อสารกบัชุมชน  และมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั
เป็นประจาํ  และควรมีการประชาสมัพนัธ์ผลงานของสถานศึกษาใหชุ้มชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเนื/องใหม้ากขึ)น  จึง
จะทาํใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายไดร้วดเร็ว 

 4. ดา้นวชิาการ  ควรเพิ/มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั)นพื)นฐานและผูป้กครองในการ
พฒันาการจดัการศึกษา  และมีการดาํเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

 5. . ดา้นบุคคลากร  ผูป้กครองควรมีส่วนไดค้ดัเลือกบุคลากรของโรงเรียน    

 6.   ดา้นอาคารสถานที/  โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ความปลอดภยัใหแ้ก่ครู นกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 

โดยใช้ชุดสื�อประสมเพื�อการเรียนรู้ 

THE DEVELOPMENT OF PRONUNCIATION SKILLS OF ENGLISH VOCABULARIES 

IN KINDERGARTEN 1 STUDENTS THROUGH MULTIMEDIA LEARNING PACKAGE 
 

จิราพร ใจศิริ1     ผศ.ดร. สมชนก  ภู่อาํไพ2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื(อ 1)  เพื(อศึกษาผลการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 ( E1/E2 ) และ 2) เพื(อสร้างชุดสื(อ
ประสมเพื(อการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 
ตลอดจนการพฒันาในดา้นอารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา กลุ่มตวัอยา่ง ที(ใชใ้นการวิจยั คือ เด็กนกัเรียนชั�น
อนุบาลปีที( 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 18 คน อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เครื(องมือที(ใชใ้น
การวจิยัคือ สื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ประกอบไปดว้ย  VCD พยญัชนะภาษาองักฤษ A-Z , VCD การอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาองักฤษ แบบโฟนิกส์  A-Z ,บตัรคาํ คาํศพัท์ภาษาองักฤษ พร้อมรูปภาพประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ
โดยนาํไปทดลองจดัประสบการณ์กบัเด็กอนุบาลปีที( 1 จาํนวน 2 หอ้งเรียน คือ ห้องอนุบาลปีที( 1/1 จาํนวน 18 คน 
เพื(อตรวจสอบความยากง่ายในดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ความเหมาะสมของเนื�อหา และ เวลาที(ใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยั
นาํผลการทดลองมาปรับปรุงและพฒันา สื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม มากขึ�น และนาํมาทดลอง
ใชก้บักลุ่มที(สอง คือ หอ้งอนุบาลปีที( 1/3 จาํนวน 18 คน พบวา่ สื(อประสมที(ใชใ้นการเรียนรู้ มีความเหมาะสมทั�ง
ความยากง่ายดา้นคาํศพัท ์เนื�อหา และ เวลา ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบวดัความสามารถการอ่าน
ออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษ และแบบประเมินพฒันาการ 3 ดา้น และไดน้าํเครื(องมือทั�ง 2 ชุดตรวจสอบคุณภาพ
โดยผูเ้ชี(ยวชาญ 3 คน เพื(อพิจารณาความเที(ยงตรงเนื�อหา วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of objective 
Congruence : IOC )  ซึ(งพบวา่เครื(องมือทั�ง 2 ชุดอยูใ่นระดบั ดี และมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ถือไดว้า่ 
เป็นเครื(องมือที(มีคุณภาพ 

ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลโดยการนาํสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ที(พฒันาขึ�นไปจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั
เด็กชั�นอนุบาลปีที( 1/3 ที( เป็นกลุ่มตวัอย่าง ใช้เวลาทั� งหมด 4 สัปดาห์ ระหว่างจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วดั
ความสามารถการเรียนรู้การพฒันาการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษ และ ประเมินพฒันาการ 3 ดา้น และหลงั
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ วดัความสามารถการเรียนรู้การพฒันาการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาองักฤษ และ 
ประเมินพฒันาการ 3 ดา้นอีกครั� งหนึ(ง เพื(อวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคาํนวณหาประสิทธิภาพของสื(อประสมเพื(อการ
เรียนรู้ ซึ(งพิจารณาร้อยละของคะแนนเฉลี(ยความสามารถในการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดย 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขา หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ใช้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ระหว่างจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลงัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(E1/E2) คาํนวณหาค่าเฉลี(ยและส่วนแบ่งเบนมาตรฐานของพฒันาการ 3 ดา้น 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) เด็ก ชั�นอนุบาลปีที( 1/3 มีผลการเรียนรู้พฒันาการ 3 ดา้น คือ ดา้นอารมณ์/จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา อยูใ่นระดบั ดี ทั�ง 3 ดา้น 2) สื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 76.55/79.23 ซึ( งสูง
กวา่ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑที์(กาํหนด คือ 75/75 
 
คาํสาํคญั : พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง, พฒันาการ 3 ดา้น, ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

 
Abstract 

 
 The aims of this study were to 1) study learning outputs of the developing pronunciation skills of 
English vocabularies of kindergarten 1 effectively to 75/75 (E1/E2) learning standard and 2) develop a learning 
multimedia to develop pronunciation skills of English vocabularies of kindergarten 1 including students’ 
emotion/ spirit, society and intelligence. The populations of the study were the 18 kindergarten 1 students in 
Satit Bilingual School of Rangsit University, Muang District, Patumthani Province. The research instruments for 
data collection were used  the learning multimedia comprised of A-Z English alphabet VCD, A-Z phonic 
English vocabularies pronunciation VCD, and English vocabularies card with pictures. The researcher examined 
the study by teaching with the 2 classrooms of the kindergarten 1. The researcher tested the difficulty of the 
vocabularies, the suitability of the contexts and the research time with 18 students in the kindergarten 1/1. The 
outputs of the study used for improving and developing the learning multimedia more suitable and then tested it 
with 18 students in the kindergarten 1/3. It found that the learning multimedia was both difficult and easy in 
vocabularies, contexts, and time. For the data collection, the researcher made an examination tools to examine 
English vocabularies pronunciation and 3 dimensions development examination. All research instruments were 
proved by 3 expertises in context stability and the index of objective congruence: IOC. The research instruments 
had quality with 1.00 IOC score. 
 The researcher collected data by examined the developed learning multimedia with the students in the 
kindergarten 1/3 for 4 weeks with teaching and measuring the learning ability in English vocabularies 
pronunciation skills and 3 dimensions development examination. After that period, the researcher had examined 
the students with the same process in order to measure the quality of learning multimedia, considered from the 
data analyzing with percentage and mean ( X ) of students’ learning ability for English vocabularies 
pronunciation (E1/E2) and analyzed the 3 dimensions development by considered from mean ( X ) and standard 
deviation (S.D.). 
 The results of the study found that 1) the students in the kindergarten 1/3 had good development in 3 
dimensions of emotion/ spirit, society and intelligence , and 2) the learning multimedia had 76.55/79.23 in 
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quality values, it meant that the quality values of the learning multimedia was higher than the learning standard 
(75/75).  
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1. บทนํา 

ในโลกปัจจุบนัภาษาองักฤษนบัวา่มีความสาํคญั และภาษาองักฤษ มกัเป็นภาษาราชการ หรือภาษากลาง ที(
สามารถสื(อสารไดใ้นเกือบทุกประเทศโดยผูค้นสามารถเขา้ใจและรับรู้ไดต้รงกนั   จากความสาํคญัขา้งตน้ประเทศ
ไทยเห็นความสาํคญั และความจาํเป็นของวชิาภาษาองักฤษ จึงไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรทุกระดบั และมีการพฒันา
ปรับปรุง เพื(อให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา สังคมโลก และ เพื(อรองรับเด็กไทยไปสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยเด็กตอ้งไดเ้รียนรู้อยา่งถูกวธีิ การสอนภาษาองักฤษตอ้งคาํนึงถึงความพร้อม
ของเด็กและบริบทวา่มีความสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัชีวติประจาํวนัเด็กหรือไม่ซึ(งมีทฤษฎีการสอนที(วา่การสอน
ภาษาควรมีความหมายกบัเด็กถา้สอนใหเ้ด็กเรียนรู้ความหมายของภาษาโดยไม่บงัคบัวา่ตอ้งอ่านออกหรือเขียนได ้
เช่น การใชสื้(อประสมเพื(อการเรียนรู้ เด็กก็จะเกิดความสนใจในการเรียนรู้  ซึ( งสอดคลอ้งกบัผูว้ิจยัจะนาํสื(อชุด
ประสมเพื(อการเรียนรู้พฒันาทักษะการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาองักฤษให้แก่เด็กปฐมวยั นอกจากนี� สํานัก
วิชาการมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการขั�นพื�นฐานยงักล่าวอีกว่าการใช้ภาษาอังกฤษตอ้งมีการ
วางรากฐานอย่างถูกตอ้ง   เคา้โครงการออกเสียงเป็นกุญแจสําคญัในการใช้ภาษา  (สพฐ.: สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน ) 

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตชั�นอนุบาลปีที( 1 พบว่า
นกัเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนมากหากบทเรียนนั�นมีการใชอุ้ปกรณ์และสื(อในการสอนที(เป็นชุดสื(อประสม
เพื(อการเรียนรู้ เช่น รูปภาพ หรือ การ์ตูน ในการพฒันาเด็ก และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้อยา่งหนึ(งที(อาจ
ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการพฒันาการอ่านออกเสียงและอาจเป็นพื�นฐานที(ดีให้แก่ผูเ้รียนใน
การเรียนภาษาองักฤษในระดบัชั�นที(สูงขึ�นต่อไป    ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที(จะทดลองนาํชุดสื(อ
ประสมเพื(อการเรียนมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื(อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน
ระดบัชั�นอนุบาลปีที( 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

 
2.  ขั�นตอนการศึกษา / เครื�องมอืและวธีิการวจิยั 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื(อศึกษาผลการเรียนในการพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงคาํศัพท์
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75  2) เพื(อสร้างชุดสื(อประสมเพื(อการ
เรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 ดงันี�  ประชากรคือ 
นกัเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียน
ทั�งหมด 54 คน กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั�นอนุบาลปีที( 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวนสอง
ห้องเรียนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) ดว้ยการจบัฉลากห้องเรียน 2 ห้องจาก  3 
ห้องเรียนและไดห้้องเรียนที(เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 2  ห้องเรียน คือ อนุบาล 1/1 จาํนวนนกัเรียน  18  คน และ 
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อนุบาล 1/3 จาํนวนนกัเรียน  18  คน เนื�อหาที(ใชใ้นการศึกษา เป็นเนื�อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
ในระดับชั�นอนุบาลปีที( 1 ประกอบด้วยคาํศัพท์ภาษาองักฤษตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที(สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 โดยเลือกเนื�อหาที(สอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กบัทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษซึ(งมีขอบเขตของเนื�อหา 3 กลุ่มสาระ ที(ควรเรียนรู้ คือ เรื(องราว
เกี(ยวกบัตวัเด็ก   เรื(องราวเกี(ยวกบัธรรมชาติรอบตวัเด็ก  เรื(องราวเกี(ยวกบัสิ(งต่างๆรอบตวัเด็ก  โดยเนน้การเรียนรู้
ดา้นทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษผ่านชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ดงันี�  1) เรื(องราวเกี(ยวกบัตวัเด็ก  หน่วย
ร่างกายของฉนั  ประกอบดว้ยคาํศพัท ์ดงันี�  แขน ตา หู เทา้  จมูก 2) เรื(องราวเกี(ยวกบัธรรมชาติรอบตวั  หน่วย สัตว ์
ประกอบด้วยคาํศัพท์ ดังนี�   มด แมว หมี หมา ช้าง 3) เรื( องราวเกี(ยวกับสิ(งต่างๆรอบตวัเด็ก หน่วย  ผลไม ้
ประกอบดว้ยคาํศพัท์ ดงันี�   แอบเปิ� ล  กลว้ย ทุเรียน องุ่น  ส้ม 4) เรื(องราวเกี(ยวกบัสิ(งต่างๆรอบตวัเด็ก หน่วย  สิ(ง
ต่างๆรอบตวัเด็ก ประกอบดว้ยคาํศพัท ์ดงันี�   ลูกบอล รถยนต ์กระป๋อง ตุก๊ตา  บา้น 

เครื(องมือที(ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ไดแ้ก่ แบบทดสอบการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ
ระหว่างการจัดประสบการณ์และหลงัประสบการณ์ วดัความสามารถการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ภาษาองักฤษ
ระหวา่งการจดัประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ 4 เรื(อง เรื(องละ 10 คะแนน รวม  40 คะแนน ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 และ แบบประเมินพฒันาการ 3 ดา้น คือ พฒันาการดา้น อารมณ์ / จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
หลงัจาก การเรียนรู้การอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษในการจดัประสบการณ์หน่วยเรื(อง  ร่างกายของฉัน , 
สัตว ์, ผลไม ้, สิ(งต่างๆรอบตวั จาํนวน 22 ขอ้วิเคราะห์พฒันาการจากการประเมินการทั�ง 3  ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
อารมณ์/จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ดว้ยการสังเกตพฤติกรรมที(แสดงออกหลงัจากการพฒันาการอ่านออกเสียง
คาํศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลี(ย  X  และเบี(ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเที(ยงตรง เชิงเนื�อหา โดยการวิเคราะห์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 1 ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบ 
จาํนวน 22 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นอนุบาลปีที(1 พบวา่ผลทดสอบระหวา่งจดัประสบการณ์มีคะแนนเฉลี(ย 
76.55 และผลทดสอบหลงัจดัประสบการณ์มีคะแนนเฉลี(ย 79.23 

 
3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 3.1  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

การทดสอบ ประสิทธิภาพ E1/ E2 เกณฑม์าตรฐาน 75/75 

ระหวา่งจดัประสบการณ์ 76.55 
สูงกวา่เกณฑ ์

หลงัจดัประสบการณ์ 79.23 

 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ จาก

การวเิคราะห์ความสามารถของการเรียนรู้ใน การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั�นอนุบาลปีที(1 โดยใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ระหวา่งจดัประสบการณ์ ผูว้ิจยันาํมาเป็นค่า E1 และผลการ
วเิคราะห์ความสามารถการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ ดา้นการอ่านออกเสียง หลงัประสบการณ์ ซึ(งผูว้จิยันาํมาเป็น
ค่า E2 พบวา่ประสิทธิภาพของสื(อโดยใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ โดยเก็บคะแนนจากแบบวดัความสามารถ
ดา้นการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษดา้นการอ่านออกเสียง ชั�นอนุบาลปีที( 1 โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 18 คน คะแนนระหวา่งเรียน E1 เท่ากบั 76.55 คะแนนเฉลี(ยหลงัเรียน E2 มีค่าเท่ากบั 79.23 
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ซึ(งคะแนนทั�งสองสูงกวา่เกณฑที์(กาํหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์และ เกณฑ ์คือ 75/75 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พบวา่ผลทดสอบ
ระหวา่งจดัประสบการณ์มีคะแนนเฉลี(ย 76.55 และผลทดสอบหลงัจดัประสบการณ์มีคะแนนเฉลี(ย 79.23 แสดงวา่
ประสิทธิภาพของสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  76.55/79.23  ซึ(งสูงกวา่เกณฑที์(กาํหนดไว ้75/75 

ผลการวิเคราะห์การประเมินพฒันาการ 3 ดา้น คือ ดา้นอารมณ์/จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยใช ้ชุดสื(อ
ประสมเพื(อการเรียนรู้ ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน  

 
ตารางที� 3.2  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั

ประสบการณ์เรื(อง “ร่างกายของฉนั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

ขอ้ที( รายการ X  S.D. ความหมาย 

 พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ    
1 ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี 2.67 0.65 ดี 
2 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 2.63 0.55 ดี 
3 มีความมั(นใจในตนเองและกลา้แสดงออก 3.00 0.61 ดี 
4 มุ่งที(จะทาํงานใหเ้สร็จดว้ยตนเอง 2.76 0.72 ดี 
5 รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน 3.26 0.89 ดี 
6 แบ่งปันและและใหค้วามช่วยเหลือคนอื(น 2.67 0.77 ดี 
7 สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบัเสียงเพลงและดนตรี 3.62 0.62 ดีมาก 
8 แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบเพลงจงัหวะและดนตรี 3.00 0.63 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.95 0.11 ดี 
 พฒันาการดา้นสงัคม    
9 สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน 2.87 0.53 ดี 
10 แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ 3.00 0.71 ดี 
11 ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน 2.46 0.62 พอใช ้
12 รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้ 3.26 0.58 ดี 
13 เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ 2.67 0.73 ดี 
14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ 2.85 0.92 ดี 
15 เป็นผูน้าํผูต้ามที(ดี 3.00 0.63 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.87 0.13 ดี 
 พฒันาการดา้นสติปัญญา    

16 สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้ 2.63 0.65 ดี 
 

    หนา้ 514



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 

ตารางที� 3.2  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั
ประสบการณ์เรื(อง “ร่างกายของฉนั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้(ต่อ) 

ขอ้ที( รายการ X  S.D. ความหมาย 

17 จดจาํและเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาองักฤษในแต่ละบทเรียน 3.20 0.61 ดี 
18 พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 2.76 0.52 ดี 
19 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและ

แปลกใหม ่
3.26 0.81 ดี 

20 แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

2.71 0.87 ดี 

21 ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข 3.42 0.62 ดี 
22 ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ 3.40 0.66 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 3.05 0.12 ดี 

 
เรื(อง “ร่างกายของฉนั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พบวา่พฒันาการดา้นสติปัญญา มีคะแนนเฉลี(ย

สูงสุด อยูใ่นระดบัดี ( X =3.05) และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใช้
ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ของ ชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =2.95) เมื(อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบัเสียงเพลงและดนตรี 
( X =3.62) รองลงมาคือ รู้จักขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน )( X =3.26) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ ( X =2.63) พฒันาการดา้นสงัคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี ( X =2.87) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาการดา้นดา้นสังคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ รอคอย
ตามลาํดบัก่อน-หลงัได(้ X =3.26) รองลงมาคือ แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ และเป็นผูน้าํผู ้
ตามที(ดี ( X =3.00) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน ( X =2.46) พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =3.05) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสติปัญญา 
ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข( X =3.42) รองลงมาคือ  ถาม
คาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกับเรื( องที(สนใจ( X =3.40) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็น
เรื(องราวได ้( X =2.63) ผลกาวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที� 3.3  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั

ประสบการณ์เรื(อง “สตัว”์ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

ขอ้ที( รายการ X  S.D. ความหมาย 

 พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ    
1 ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี 3.71 0.77 ดีมาก 
2 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 2.63 0.65 ดี 
3 มีความมั(นใจในตนเองและกลา้แสดงออก 3.50 0.68 ดี 
4 มุ่งที(จะทาํงานใหเ้สร็จดว้ยตนเอง 2.76 0.72 ดี 
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ตารางที� 3.3  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั
ประสบการณ์เรื(อง “สตัว”์ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้(ต่อ) 

ขอ้ที( รายการ X  S.D. ความหมาย 

5 รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน 3.26 0.61 ดี 
6 แบ่งปันและและใหค้วามช่วยเหลือคนอื(น 2.61 0.87 ดี 
7 สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบัเสียงเพลงและดนตรี 3.22 0.62 ดี 
8 แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบเพลงจงัหวะและดนตรี 2.63 0.65 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 3.04 0.09 ดี 

 พฒันาการดา้นสงัคม    

9 สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน 2.63 0.65 ดี 
10 แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ 3.80 0.61 ดีมาก 
11 ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน 2.76 0.52 ดี 
12 รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้ 3.26 0.81 ดี 

13 เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ 2.71 0.87 ดี 

14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ 3.42 0.62 ดี 
15 เป็นผูน้าํผูต้ามที(ดี 3.40 0.66 ดี 

 ค่าเฉลี(ยรวม 3.14 0.12 ดี 
 พฒันาการดา้นสติปัญญา    

16 สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้ 2.46 0.52 พอใช ้
17 จดจาํและเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาองักฤษในแต่ละบทเรียน 2.76 0.61 ดี 
18 พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 2.71 0.57 ดี 

19 
สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและ
แปลกใหม ่

3.42 0.62 ดี 

20 
แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

3.40 0.66 ดี 

21 ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข 3.83 0.75 ดีมาก 

22 ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ 3.00 0.00 ดี 

 ค่าเฉลี(ยรวม 3.13 0.25 ดี 

 
เรื(อง “สัตว”์ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้พบวา่พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนเฉลี(ยสูงสุด อยูใ่น

ระดบัดี ( X =3.14) และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อประสม
เพื(อการเรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =3.04) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้น
อารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี( X =3.71) รองลงมาคือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั
ได ้ ( X =3.42) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน ( X =2.63)พฒันาการดา้นสังคม มี
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คะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =3.14) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสังคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด 
คือ แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ( X =3.80) รองลงมาคือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได(้ X =
3.42) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนใจในการร่วมกิจกรรมกับเพื(อน ( X =2.62 )พฒันาการด้านสติปัญญา มี
คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.13) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พฒันาการด้านสติปัญญา ขอ้ที( มี
คะแนนสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอย่างมีความสุข ( X =3.83) รองลงมาคือ สร้าง
ผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและแปลกใหม่( X =3.42) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได(้ X =2.46) ผลกาวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที� 3.4  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั

ประสบการณ์เรื(อง “ผลไม”้ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

ขอ้ที( รายการ X S.D. ความหมาย 

 พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ    
1 ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี 3.00 0.61 ดี 
2 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 2.56 0.72 ดี 
3 มีความมั(นใจในตนเองและกลา้แสดงออก 2.76 0.89 ดี 
4 มุ่งที(จะทาํงานใหเ้สร็จดว้ยตนเอง 2.67 0.77 ดี 
5 รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน 3.94 0.92 ดีมาก 
6 แบ่งปันและและใหค้วามช่วยเหลือคนอื(น 2.67 0.77 ดี 
7 สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบัเสียงเพลงและดนตรี 2.94 0.92 ดี 
8 แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบเพลงจงัหวะและดนตรี 2.67 0.77 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.90 0.11 ดี 
 พฒันาการดา้นสงัคม    
9 สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน 3.05 0.71 ดี 
10 แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ 2.45 0.72 ดี 
11 ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน 2.76 0.89 ดี 
12 รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้ 3.00 0.52 ดี 
13 เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ 2.54 0.82 ดี 
14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ 3.60 0.51 ดีมาก 
15 เป็นผูน้าํผูต้ามที(ดี 2.67 0.67 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.87 0.14 ดี 
 พฒันาการดา้นสติปัญญา    

16 สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้ 2.46 0.62 พอใช ้
17 จดจาํและเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาองักฤษในแต่ละบทเรียน 2.53 0.55 ดี 
18 พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 3.00 0.61 ดี 
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ตารางที� 3.4  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั
ประสบการณ์เรื(อง “ผลไม”้ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้(ตอ่) 

ขอ้ที( รายการ X S.D. ความหมาย 

19 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและ
แปลกใหม ่

2.56 0.72 ดี 

20 แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

2.76 0.89 ดี 

21 ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข 2.67 0.77 ดี 
22 ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ 2.94 0.92 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.70 0.14 ดี 

 
เรื(อง “ผลไม”้ โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พบวา่พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ มีคะแนนเฉลี(ยสูงสุด 

อยูใ่นระดบัดี ( X =2.90) และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อ
ประสมเพื(อการเรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( X =2.90) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
พฒันาด้านอารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ รู้จักขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน ( X =3.94) 
รองลงมาคือ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี ( X =3.00) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบั
วยัและสถานการณ์ ( X =2.56)พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดี ( X =2.87) เมื(อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสังคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้( X =3.60) รองลงมา
คือ  รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้( X =3.00) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและ
ขอโทษ ( X =2.45)พัฒนาการด้านสติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =2.70) เมื(อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า พฒันาการด้านสติปัญญา ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ พยายามแกปั้ญหาด้วยตนเอง( X =3.00) 
รองลงมาคือ ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ ( X =2.94) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนทนา
โตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้( X =2.46) ผลกาวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที� 3.5  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั

ประสบการณ์เรื(อง “สิ(งต่างๆรอบตวั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 

ขอ้ที( รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

 พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ    
1 ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี 3.00 0.61 ดี 
2 แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 2.56 0.72 ดี 
3 มีความมั(นใจในตนเองและกลา้แสดงออก 2.76 0.89 ดี 
4 มุ่งที(จะทาํงานใหเ้สร็จดว้ยตนเอง 2.67 0.67 ดี 
5 รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน 3.84 0.92 ดีมาก 
6 แบ่งปันและและใหค้วามช่วยเหลือคนอื(น 2.67 0.73 ดี 
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ตารางที� 3.5  ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานพฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัจดั
ประสบการณ์เรื(อง “สิ(งต่างๆรอบตวั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้(ต่อ) 

ขอ้ที( รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

7 สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบัเสียงเพลงและดนตรี 2.94 0.62 ดี 
8 แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบเพลงจงัหวะและดนตรี 3.67 0.47 ดีมาก 
 ค่าเฉลี(ยรวม 3.01 0.15 ดี 
 พฒันาการดา้นสงัคม    
9 สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน 3.75 0.41 ดีมาก 
10 แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ 2.65 0.72 ดี 
11 ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในหอ้งเรียน 2.56 0.69 ดี 
12 รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้ 3.00 0.57 ดี 
13 เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้ 2.54 0.72 ดี 
14 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ 3.00 0.00 ดี 
15 เป็นผูน้าํผูต้ามที(ดี 2.67 0.57 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.88 0.26 ดี 
 พฒันาการดา้นสติปัญญา    

16 สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้ 2.65 0.42 ดี 
17 จดจาํและเขา้ใจคาํศพัทภ์าษาองักฤษในแต่ละบทเรียน 2.66 0.59 ดี 
18 พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 2.42 0.57 พอใช ้
19 สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและ

แปลกใหม ่
2.64 0.65 ดี 

20 แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

3.71 0.76 ดีมาก 

21 ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข 2.77 0.47 ดี 
22 ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ 2.75 0.66 ดี 
 ค่าเฉลี(ยรวม 2.80 0.12 ดี 

 
เรื(อง “สิ(งต่างๆรอบตวั” โดยใช ้ชุดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พบวา่พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ มีคะแนน

เฉลี(ยสูงสุด อยูใ่นระดบัดี ( X =3.01)  และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงั
ใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ( X =3.01) เมื(อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน ( X =3.84) 
รองลงมาคือ แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบเพลงจงัหวะและดนตรี  ( X =3.67) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ ( X =2.56)พฒันาการดา้นสงัคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี ( X =2.88) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสังคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ สนใจในการร่วม
กิจกรรมกับเพื(อน( X =3.75) รองลงมาคือ  รอคอยตามลาํดับก่อน-หลัง และ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได ้ 
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( X =3.00) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้( X =2.54)พฒันาการดา้นสติปัญญา มี
คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =2.80) เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พฒันาการด้านสติปัญญา ขอ้ที( มี
คะแนนสูงสุด คือ แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ( X =3.71) 
รองลงมาคือ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข ( X =2.77) และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ( X =2.42) ผลกาวเิคราะห์ค่าเฉลี(ย และ ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวจิยัและอภิปราย 

จากการวเิคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ เรื(อง การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศพัท์ภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที(1 โดยใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้  ระหวา่งจดัประสบการณ์ ผูว้ิจยันาํมาเป็นค่า E1 
และผลการวิเคราะห์ความสามารถการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ ดา้นการอ่านออกเสียง หลงัประสบการณ์ ซึ( ง
ผูว้จิยันาํมาเป็นค่า E2 พบวา่ประสิทธิภาพของสื(อโดยใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ โดยเก็บคะแนนจากแบบวดั
ความสามารถดา้นการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษดา้นการอ่านออกเสียง ชั�นอนุบาลปีที( 1 โรงเรียนสาธิต แห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 18 คน คะแนนระหวา่งเรียน E1 เท่ากบั 76.55 คะแนนเฉลี(ยหลงัเรียน 
E2 มีค่าเท่ากบั 79.23 ซึ(งคะแนนทั�งสองสูงกวา่เกณฑที์(กาํหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์และ ตามเกณฑ ์คือ 75/75 และ
จากการวิเคราะห์พัฒนาการ 3 ด้าน คือ พัฒนาการด้านอารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา ระหว่างจัด
ประสบการณ์โดยใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 4 เรื(องดงันี�  1) เรื(อง “ร่างกายของฉัน” หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อ
การเรียนรู้  พฒันาการ 3 ดา้นของ ชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 1.1)
พฒันาการด้านสติปัญญา มีคะแนนเฉลี(ยสูงสุด อยู่ในระดับดี และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายด้าน พบว่า 
พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ ของ ชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื(อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ สนใจ ชื(นชม และมีความสุขกบั
เสียงเพลงและดนตรี รองลงมาคือ รู้จักขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 1.2)พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบั
ดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาการดา้นสติปัญญา ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงั
ไดร้องลงมาคือ แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ และเป็นผูน้าํผูต้ามที(ดี และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
ช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน 1.3)พฒันาการดา้นสติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสงัคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จน
จบอยา่งมีความสุขรองลงมาคือ  ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจและคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ 
สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้2) เรื(อง “สตัว”์  หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ 
ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 2.1)พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนน
เฉลี(ยสูงสุด อยูใ่นระดบัดี และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อ
ประสมเพื(อการเรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้น
อารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดีรองลงมาคือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้ และ
คะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อน 2.2)พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบั
ดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสงัคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ แสดงความเคารพและรู้จกัขอบคุณ
และขอโทษรองลงมาคือ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัไดแ้ละคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนใจในการร่วมกิจกรรมกบั
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เพื(อน 2.3)พฒันาการดา้นสติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข รองลงมาคือ 
สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายระเอียดเพิ(มขึ�นและแปลกใหม่และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนทนา
โตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้3) เรื(อง “ผลไม”้ หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้  พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ของชั�น
อนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ มีคะแนนเฉลี(ย
สูงสุด อยูใ่นระดบัดี และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อประสม
เพื(อการเรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 3.1)พฒันาด้าน
อารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน รองลงมาคือ ร่าเริง แจ่มใส 
อารมณ์ดี และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 3.2)พฒันาการดา้น
สงัคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสงัคม ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัไดร้องลงมาคือ  รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงัได ้และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ แสดงความ
เคารพและรู้จกัขอบคุณและขอโทษ 3.3)พฒันาการดา้นสติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า พฒันาการดา้นสติปัญญา ขอ้ที(มีคะแนนสูงสุด คือ พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองรองลงมาคือ 
ถามคาํถาม/แสดงความคิดเห็นเกี(ยวกบัเรื(องที(สนใจ และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื(องราวได ้
4) เรื(อง “สิ(งต่างๆรอบตวั”  หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ของชั�นอนุบาลปีที( 1
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่พฒันาการดา้นอารมณ์/จิตใจ มีคะแนนเฉลี(ยสูงสุด อยูใ่น
ระดบัดี และเมื(อพิจารณาพฒันาการเป็นรายดา้น พบวา่ 4.1)พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ หลงัใชชุ้ดสื(อประสมเพื(อการ
เรียนรู้ ของชั�นอนุบาลปีที( 1โดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นอารมณ์/จิตใจ ขอ้ที(
มีคะแนนสูงสุด คือ รู้จกัขอบคุณและขอโทษแสดงความรักเพื(อน รองลงมาคือ แสดงท่าทาง/เคลื(อนไหว ประกอบ
เพลงจงัหวะและดนตรี และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ 4.2)
พฒันาการดา้นสังคม มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พฒันาดา้นสังคม ขอ้ที(มี
คะแนนสูงสุด คือ สนใจในการร่วมกิจกรรมกบัเพื(อนรองลงมาคือ  รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงั และ ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงร่วมกันได ้ได้ และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ เล่นหรือทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มได ้ 4.3)พฒันาการด้าน
สติปัญญา มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื(อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พฒันาการดา้นสติปัญญา ขอ้ที(มี
คะแนนสูงสุด คือ แสดงท่าทางและเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์รองลงมาคือ ร่วม
กิจกรรมดว้ยความสนใจ ตั�งแต่ตน้จนจบอยา่งมีความสุข และคะแนนเฉลี(ยตํ(าสุดคือ พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  

 
ขอ้เสนอแนะในการนาํสื(อประสมไปใช ้

1. จากการศึกษาคน้ควา้สื(อประสมที(พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที(สามารถนาํไปใชเ้ป็น
สื(อการเรียนการสอน เพื(อพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนได ้โดยครูผูส้อนสามารถนาํสื(อประสมไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้วิชาอื(นๆ ได ้ โดยการปรับเนื�อหาและการออกแบบสื(อและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนแต่ละ
ระดบัชั�นแต่ละวชิา 

2. ครูผูส้อนควรศึกษาคู่มือและวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยชุดสื(อประสมให้เขา้ใจและเกิด
ความชาํนาญเพื(อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. เนื�อหาในชุดสื(อประสม ควรเป็นเนื�อหาสั�น ๆ ให้คาํศพัท์ง่ายๆ โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ ซึ( งเด็ก
นกัเรียนในระดบัอนุบาลส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะทางภาษาองักฤษทั�ง ฟัง พดูอ่านและเขียน 

4. ในการสร้างโปรแกรมฝึกคาํศพัท์ควรให้ความสําคญัในเรื(องการออกเสียงคาํศพัท์ให้ถูกตอ้งและ
ใกลเ้คียงกบัเจา้ของภาษา 

5. บุคลากรที( เกี(ยวขอ้งควรเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุนในการจัดอบรมการสร้างสื(อ
นวตักรรมทางการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ครั� งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความสนใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อการเรียนดว้ยสื(อประสมเพื(อการเรียนรู้ 
2. ควรสร้างและพฒันาสื(อประสมในทกัษะทางภาษาองักฤษอื(นๆ ที(เป็นปัญหา เช่นทกัษะการฟัง 

ทกัษะการพดู ทกัษะการเขียน 
3. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนภาษาองักฤษดว้ยสื(อประสมกบัการสอนภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอน

แบบอื(น ๆ 
4. ควรทาํการศึกษาการใชชุ้ดพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงที(ใชสื้(อประสมเพื(อการเรียนรู้กบันกัเรียน

ในระดบัชั�นอื(นๆดว้ย 
5. การประเมินพฤติกรรมในการเรียนของนกัเรียนดว้ยควรเป็นการวดัตามสภาพจริง 
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนักเรียนชั�นอนุบาลปีที� 2 

โดยใช้ชุดสื�อประสมเพื�อการเรียนรู้ 

THE DEVELOPMENT OF SKILL OF THAI LANGUAGE ALOUD READING OF 

KINDERGARTEN 2  THROUGH MULTIMEDIA LEARNING PACKAGE 

 
 ศุภวรรณ บุญเจริญ1  ผศ.ดร.สมชนก ภูอาํไพ2    

 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัครั! งนี! มีวตัถุประสงค์เพื)อ  1) สร้างชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ ในการพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2   2) พฒันาทกัษะ การอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชั!นอนุบาล

ปีที) 2 และ   3) ศึกษาความพึงพอใจจากการใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง

ภาษาไทย ของนักเรียนชั!นอนุบาลปีที)2  เครื)องมือที)ใชใ้นการวิจยัคือ  แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออก

เสียงภาษาไทย   ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้  แบบสอบผลสัมฤทธิ8 การอ่านออกเสียงภาษาไทยสาํหรับทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  คาํศพัท์ภาษาไทยชนิดเลือกตอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยหาค่าร้อยละจาก

คะแนนที)ไดจ้ากเครื)องมือวจิยั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันา

ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที2 โดยคิดเป็นร้อยละตามเกณฑ ์85/85  ค่าเฉลี)ย  ค่า

ส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนก  ค่าความเชื)อมั)น ค่าดชันีความสอดคลอ้งและการ

วเิคราะห์ค่าที 

 ผลการวจิยัแสดงวา่  1) ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ สามารถพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของ

นกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 90.45/90.00  2) ผลการเรียนคะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉลี)ยสูงกว่า 

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที)ระดบั 0.01  และ3) ความพึงพอใจของผูเ้รียน จากชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ 

การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2 มีค่าความพึงพอใจร้อยละ100 

 

 

_______________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
The purposes of this study were  1) to create the teaching materials suitable for development of skill of 

Thai language aloud reading of  kindergarten2, 2) to the improvement of  skill of Thai language aloud  reading 
of kindergarten2 and 3) to study the satisfaction of the students who have used the newly created teaching 
materials suitable for development of skill of Thai language aloud reading of kindergarten2. The materials used 
in this study were the skill of Thai language aloud reading lesson plans, the multimedia learning package, the 
achievement test of Thai language aloud reading  in early childhood (both placement test and examination), Thai 
vocabulary for a kind chooses to answer, and the questionnaire of satisfaction by seek percentage value of a tool 
researches , analyse the data by seek efficiency value of the development of skill of Thai language aloud reading 
of kindergarten2 which refered to as 85/85, the mean (Χ ), the standard deviation (S.D.), the Difficulty index (p), 
the Discrimination (r), the Reliability (KR-20),  the Index of Congruence (IOC) and the t-test dependent.     

It was found that  1) the multimedia learning package can development of skill of Thai language   aloud 
reading of kindergarten2 was the efficiency of 90.45/90.00,  2) the scores of the examination are significantly  
higher  than  that  of  the  placement test,  which indicated at 0.01 level of  signification  and 3)  the satisfaction 
of user by multimedia learning package of the development of skill of Thai language aloud reading of 
kindergarten2 at 100 percent of satisfaction. 
 
1. บทนํา 
 การอ่านออกเสียงเป็นศิลปะอยา่งหนึ)งในการสื)อประสบการณ์ ความคิดและอารมณ์ของผูเ้ขียนโดยอาศยั
อารมณ์ นํ! าเสียง และสีหน้าท่าทางของผูอ่้าน ดังนั! น ผูที้) อ่านออกเสียงควรจะฝึกฝนการอ่านและรอบรู้หลัก
ภาษาไทย ตลอดจนศึกษาหลกัและลีลาการอ่านจนมีความรู้และความชาํนาญพอสมควร จึงจะเป็นผูอ้่านออกเสียงที)
ชวนฟังได ้นอกจากนั!นนํ! าเสียงยอ่มเป็นสิ)งดึงดูดใจต่อผูฟั้งประการสาํคญัดว้ย (อารียา หุตินทะ,2547 : 21)   
 ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพฒันารูปแบบของมลัติมีเดียให้สอดคลอ้งกบั

ปรัชญาการเรียนรู้มากขึ!น มลัติมีเดียเพื)อการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบ ของบทเรียนแบบโปรแกรมที)ให้

เพียงเนื!อหา คาํถามและคาํตอบ แต่ไดรั้บการออกแบบใหเ้ปิดกวา้งเพื)อให้ผูเ้รียนไดส้าํรวจและกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้

คิดคน้ สืบคน้ รู้จกัสร้างและกาํหนดรูปแบบการเรียนรู้ที)สอดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของตนเอง  

สื)อการสอนไม่วา่จะเป็นสื)อชนิดใด รูปแบบใด ก็ยงัคงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและ

ทกัษะต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ)งเมื)อสภาพสังคมปัจจุบนัเต็มไปดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร การใชสื้)อการสอนในรูปแบบที)

เหมาะสม จึงมีความจาํเป็นมากขึ!น เพราะสื)อจะช่วยใหก้ารรับรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ!น (ณฐักร สงคราม,2553 : 1 - 2)  

 จากความสาํคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่น่าจะหาแนวทางการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ)งขึ! น ดังนั! นผู ้วิจัยในฐานะครูผู ้สอนวิชาภาษาไทย จึงเห็นความสําคัญอย่างมากต่อการใช้
ชีวิตประจาํวนั ที)จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะในการอ่านเพื)อแสวงหาความรู้และสามารถนาํความรู้ที)ไดจ้ากการอ่านไป
ใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี แต่จากสภาพการเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบนันกัเรียนจะมีปัญหาการอ่านอยูม่าก เช่นการอ่าน
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ออกเสียงไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน ไม่รู้จกัการผสมคาํ และไม่รู้ความหมายทาํใหเ้กิดการสื)อสารผิด นอกจากนั!นปัจจุบนั
ยงัพบวา่ครูเป็นจาํนวนมากขาดสื)อการสอนเสริมทกัษะการอ่านสาํหรับเด็ก ทาํให้นักเรียนบางส่วนยงัคงมีปัญหา
ดา้นการอ่านส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวชิาอื)นๆ หรือเนื!อหาสาระที)ตอ้งใชก้ารอ่านเป็นพื!นฐาน ดงันั!น      ผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาวิจยัเพื)อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวยัของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2 
โดยการใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การแกปั้ญหาดา้นการอ่านออก
เสียงภาษาไทยของนกัเรียนใหดี้ขึ!นในระดบัชั!นที)สูงขึ!นต่อไป 
 
2.  ขั�นตอนการศึกษา / เครื�องมอืและวธีิการวจิยั 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั  คือ เพื)อสร้างชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้และศึกษาผลการเรียนและความพึงพอใจ
ของนกัเรียนจากการใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ของนกัเรียน
ชั!นอนุบาลปีที)2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 3 ห้องเรียน มีนกัเรียนทั!งหมด 64 
คน กลุ่มตวัอยา่งคือ นักเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2/1 จาํนวนนักเรียน 22 คน เนื!อหาสาระประกอบดว้ย คาํพื!นฐาน
สาํหรับเด็กปฐมวยั ที)สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช 
2546 โดยเลือกเนื!อหาใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์กบัทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ซึ)งมีขอบเขตของเนื!อหาสาระ  ที)
ควรเรียนรู้ คือ 1)  เรื)องราวเกี)ยวกบัสิ)งต่างๆ รอบตวัเด็ก หน่วยพยญัชนะไทยน่ารู้ ประกอบดว้ยคาํศพัท ์ดงันี!  ก ถึง ฮ  
2) เรื)องราวเกี)ยวกบัตวัเด็ก หน่วย ตวัเรา ประกอบดว้ยคาํศพัท ์ดงันี!  ตา หู จมูก ปาก และมือ 3)  เรื)องราวเกี)ยวกบัตวั
เด็ก หน่วย  อาหารดีมีประโยชน์(ผลไม)้ ประกอบด้วยคาํศัพท์ ดังนี!  แตงโม สาลี) กลว้ย และมะละกอ ส้ม  4) 
เรื)องราวเกี)ยวกบัธรรมชาติรอบตวั หน่วย สตัวเ์ลี!ยงน่ารัก ประกอบดว้ยคาํศพัท ์ดงันี!  ชา้ง ไก่ แมว หมู และนก  
 เครื)องมือที)ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการการเรียนรู้ ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยสาํหรับเด็ก
ปฐมวยั (ชั!นอนุบาลปีที)2)  ที)ประกอบดว้ยชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ จาํนวน 4 แผน แผนละ 45 นาที ใชเ้วลา
ทั!งหมด 15 ชั)วโมง  2) ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แผน่ซีดีบนัทึกเสียงและภาพ เพลง เกม บตัรภาพ 
บตัรคาํศพัท ์เพื)อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2  3) แบบวดัผลสัมฤทธิ8 การ
อ่านออกเสียงภาษาไทย มีข้อคาํถามสอดคล้องกับเนื! อหาในชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การอ่านออกเสียง
พยญัชนะไทยสําหรับทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน และคาํศพัท์ภาษาไทยชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) 3 
คาํตอบ จาํนวน 20 ขอ้ ที)ผา่นการหาคุณภาพแลว้  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที)มีต่อชุดสื)อประสม
เพื)อการเรียนรู้ การอ่านออกเสียงพยญัชนะไทย และคาํศพัท์ภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2 แบบใชค้าํตอบ
คาํถาม 2 ตวัเลือก คือ ชอบและไม่ชอบ  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่า สถิติพื!นฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลี)ย (Mean) ค่าความเบี)ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที)ยงตรง เชิงเนื!อหา โดยการวิเคราะห์ค่า IOC ผลที)ไดมี้ค่าระหว่าง 0.33 – 1.00 
ผูว้จิยันาํแบบทดสอบ จาํนวน 25 ขอ้ ไปทดสอบกบันกัเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2 ที)ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง หาค่าความยาก
ง่าย (p) หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) หาค่าความเชื)อมั)น (Reliability) โดยใชสู้ตร KR – 20 (Kuder - Richardson) พบวา่ 
มีค่าเท่ากบั 0.73 
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3.  ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั! งนี! เป็นการวิจัยกึ) งทดลองเพื)อพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั!น
อนุบาลปีที)2 โดยใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ที)มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 โดยศึกษาผลสัมฤทธิ8 ทางการ
เรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ขึ!น ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
วจิยัและไดผ้ลการวจิยัดงัขั!นตอนต่อไปนี!  

ตอนที) 1  การหาประสิทธิภาพของชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ ในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2 จาํนวนทั!งหมด 22 คนเพื)อให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์85/85 พบวา่การ
ทาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิ8 หลงัการเรียน  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 90.45/90.00 
 ตอนที) 2  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้จากชุดสื)อประสมเพื)อการ
เรียนรู้ การพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2 พบว่าค่าเฉลี)ยของคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน Χ  2 = 18.27  มีค่าเฉลี)ยสูงกวา่ก่อนเรียน  Χ  1 = 12.59  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั 0.01    
 ตอนที) 3  ผลระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจากการใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้  พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ทั!ง 2 ดา้น ในแต่ละดา้นมีความชอบรวมกนัทั!งหมดจาํนวน 10 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

4.  สรุปผลการวจิยั 

 จากผลการวิจยัผลสัมฤทธิ8 ทางการเรียนรู้จากชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออก
เสียงภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2 สรุปผลไดด้งันี!  
 1. ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
90.45/90.00 
 2.  ผูเ้รียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียนจากชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออก
เสียงภาษาไทย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนที)ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั 0.01 
 3.  ความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทย ผูเ้รียนมีความพึงพอใจร้อยละ 100 
 จากผลของการวจิยัชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียน
ชั!นอนุบาลปีที)2  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 90.45/90.00 สรุปผลไดด้งันี!   มีค่าเฉลี)ยผลการเรียนคะแนนทดสอบหลงั
เรียนสูงกวา่การทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั 0.01  มีความพึงพอใจร้อยละ 100 จากการ
ทดลองของนกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ!นดงันั!นจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัทั! ง 2 ขอ้ การ
พฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ที)ผูว้ิจัยสร้างขึ! นนั! นเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื)อนๆ 
นอกจากนี! ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ยงัเนน้ภาพ  สีและเสียงเพลง
ที)ไพเราะ โดยที)นกัเรียนสามารถเล่นผา่นเครื)องคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งอิสระ ในการเรียนรู้ผูว้ิจยัเป็นผูค้อยชี!แนะโดย
การใช้คาํถามการพูดคุยกับเด็กนักเรียนประกอบการใช้ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้  ทาํให้ผลการวิจัยบรรลุ
วตัถุประสงคที์)กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะดา้นความพึงพอใจเด็กนักเรียนตอบชอบทุกคนและทุกขอ้จึงไดร้้อยละ 100 
สอดคลอ้งกบัค่าความพึงพอใจที)ตั!งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   
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 สาํหรับระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนจากชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2  ในภาพรวมมีคะแนนเท่ากบัร้อยละ 100 ซึ) งอยูใ่นระดบัดีมากและสูงกวา่
ก่อนเรียน โดยชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ทั!ง 4 หน่วย มีสีสันที)น่าสนใจ สวยงาม มีเสียงเพลงไพเราะ น่าสนใจ
ส่งผลใหง่้ายต่อการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยัไดดี้มากขึ!น ซึ) งเนื!อหาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งในหน่วยการเรียนรู้
สาํหรับเด็กเป็นอยา่งดี มีกระบวนการสร้างที)เป็นขั!นตอนมีการปรับปรุงหลายครั! งซึ) งมีผลต่อการเรียนรู้ที)เขา้ใจง่าย 
น่าเรียน เป็นเหตุใหผ้ลสมัฤทธิ8 ทางการเรียนรู้สูงขึ!นและความพึงพอใจไดร้้อยละร้อย 100 การเรียนรู้จากการใชชุ้ด
สื)อประสมเพื)อการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างการศึกษาที)มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยดัเวลาในการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั 
 จากการศึกษาผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียนรู้จากชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยของนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที)2 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี!  
 1. การใชชุ้ดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ ควรมีการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัก่อนใช ้ เพื)อสร้างความเขา้ใจภายใน
กลุ่มในการช่วยเหลือและแบ่งปันใหแ้ก่เพื)อนภายในกลุ่ม 
 2.  ชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ จะน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใดนั!นตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมตามวยั 
 3.  การสอนที)เป็นกิจกรรมกลุ่มสาํหรับเด็กปฐมวยัควรมีครูคอยชี!แนะประจาํกลุ่มจะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจมาก
ยิ)งขึ!น 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั! งต่อไป 
 1. ควรมีการทาํการวจิยัดา้นการพฒันาชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที)ทนัสมยั
ใหดี้ยิ)งขึ!น จะทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจมากยิ)งขึ!น 
 2.  ในการทาํการวจิยัในครั! งต่อไปควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดา้นการแบ่งปันในการใชชุ้ดสื)อ
ประสมเพื)อการเรียนรู้  ทั!งรายบุคคลและภายในกลุ่ม จะทาํให้นกัเรียนรู้จกัการแบ่งปันและมีความเอื!อเฟื! อเผื)อแผ่
มากยิ)งขึ!น 
 3.  ควรนาํชุดสื)อประสมเพื)อการเรียนรู้ไปทดลองกบัวิชาภาษาองักฤษและวิชาต่างๆ เพราะมีพฒันาการ
ทกัษะต่างๆ ที)เหมือนกนั 
 

5.  กติตกิรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี!สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ)งจาก ผศ.ดร.สมชนก   ภู่อาํไพ อาจารยที์)
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ที)ไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ รวมทั!งขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งเอาใจใส่ดว้ยดีตลอดมา   ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา    ณ 
โอกาสนี!  
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.จินตวร์ี   คลา้ยสังข ์ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.บุญศรี 
ชีวะกาํจร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั!งผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ที)ไดต้รวจสอบเครื)องมือในการวิจยั และให้
ขอ้แนะนําอนัเป็นประโยชน์ยิ)งต่อการทาํวิทยานิพนธ์เรื)องนี!  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํสาขา
หลกัสูตรและการสอนทุกท่านที)ประสิทธิ8 ประสาทวชิาความรู้ ใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ ตลอด
ระยะเวลาที)ศึกษา และทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี!  
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 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไกรพุฒิ กีรกะจินดา กรรมการหลักสูตรและอาจารย์สาขาวิชาการสื)อสาร
การตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ตลอดจนคุณครูทุกท่านที)ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเฉพาะคุณครูอุไรภสัร์  วิโรจน์ยะกูล   คุณครูวทัญvุตา      
สัตยพานิช  ที)ให้ความช่วยเหลือ ระหวา่งการดาํเนินการวิจยั ขอกราบขอบพระคุณนายศิริโชค บุญเจริญ สาํหรับ
ความห่วงใย ความปรารถนาดีและมีส่วนผลกัดนั สนบัสนุนเสมอมา และขอบคุณเพื)อนๆทุกคน ที)คอยรับฟังปัญหา 
ใหก้าํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํเสมอมา ตลอดจนขอบใจนกัเรียนชั!นอนุบาลปีที) 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
ทุกคนที)ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 ท้ายที)สุดนี!  ขอกราบของพระคุณบิดา มารดาและพี)น้อง ของผู ้วิจัยที)ได้ให้การอบรมเลี! ยงดูเป็น
แบบอยา่งที)ดีในการดาํเนินชีวติ จึงทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเร็จในทุกวนันี!  

 

6.  เอกสารอ้างองิ 

กรมวชิาการ. หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศักราช 2544 การวจิยัเพื)อพฒันา การเรียนรู้ตาม 
 หลกัสูตรการศึกษาขั!นพื!นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545. 
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และการอ่านของเด็กปฐมวยั.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื)อสาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2553. 

กุลยา ตนัติผลชีวะ. หนังสือการวัด การประเมินผลพัฒนาการสาํหรับเดก็ปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอดิ สัน เพรสโพร
ดกัส์, 2547. 

------.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ : เบรน– เบส บุ๊ค, 2551. 
------.  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา. กรุงเทพฯ : เบรน – เบส บุ๊ค, 2551. 
เกศอุมา นาควารี. “ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ8 ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการสอนแบบบรรยาย

รายวชิาคอมพิวเตอร์เพิ)มเติม เรื)องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั)นสองมิติ สาํหรับนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที) 1 
โรงเรียนป้านปากขา้วสาร อาํเภอเมืองสระบุรี จังหวดัสระบุรี.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสื)อสารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2555. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate the effects of the 5E Learning Cycle Model on the eighth 

grade students’ learning achievement and communication ability in science. The 5E Learning Cycle Model is an 

instructional strategy based on constructivist approach comprising five stages namely Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration and Evaluation. One group pretest-posttest experimental design was used with 

purposive sampling whereby a section consisting of 26 students was chosen from three sections of grade eight at 

Langthel Lower Secondary School. The experiment was conducted for six consecutive weeks. The instruments 

used were lesson plans based on the 5E Learning Cycle Model, achievement test questions and questions to 

check the communication ability. Descriptive statistics and paired samples t-test were used to analyze the 

collected data.  The findings showed that the 5E Learning Cycle Model made significant difference in students’ 

learning achievement and communication ability in science. 

 

KEYWORDS : 5E LEARNING CYCLE MODEL, LEARNING ACHIEVEMENT IN SCIENCE, 

                          COMMUNICATION ABILITY IN SCIENCE 

 

1. Introduction 

Though the main aim of introducing “learning science through environment” was to invigorate 

students through investigative process, yet most of the teachers actually practice traditional method of teaching. 

This is one of the greatest obstacles in disseminating scientific concepts to the students. The basis of this study 

was to have a shift in the teaching strategy from traditional to inquiry method which can be used to enhance 

students’ learning achievement. The 5E Learning Cycle Model is a teaching sequence developed by the 

Biological Sciences Curriculum Study. It can be used for teaching specific units, individual lessons, or entire 

programs. The model consists of five phases, i.e., Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and 

Evaluation. 
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The history of the 5E Learning Cycle Model is dated to early 20
th
 century (1910) based on the work of 

JohannFriedrich Herbart. Later it was modified by John Dewey in 1938. There had been changes made to the 

ideas of these pioneers by Heiss and Obourn, called Heiss, Obourn Hoffman learning cycle, (1950’s). In the late 

1950’s and early 1960’s, modification was done by Atkin and Karplus known as Atkin-Karplus learning cycle. 

The prevailing 5E Learning Cycle Model, however, was developed by Biological Science Curriculum Study in 

the mid 1980’s and is also known by the name BSCS 5E Learning Cycle Model. The 5E Learning Cycle Model 

is also supported by the various learning theories and philosophy, namely, Lev Vygotsky’s Social 

Constructivism, Dale’s Cone of Learning, John Dewey and the Cognitive Theory of Learning. 

 The previous researches that used the 5E Learning Cycle Model also revealed that it was very effective 

teaching and learning strategy especially in the fields of science. Elvan Akar (2005) conducted a research to see 

the effect of 5E Learning Cycle Model on students understanding of acid-base concepts. The researcher used the 

experimental design and the sample comprised 56 grade ten students. The researcher divided the sample into 

experimental and control group each consisting of 28 students. The researcher found that 5ELearning Cycle 

Model was useful not only in improving achievement but also helped the students construct their views about 

science and develop thinking skills. The study by Osman Cardak, Musa Dikmenli, Ozge Saritas (2008) 

confirmed the effect of 5E Learning Cycle Model on student success in primary 6th circulatory system topic.  

 Porandokht Fazelian, Abdolrarim Navehebrahim, Saeed Soraghi (2010) carried out a research to 

investigate the effect of the 5E Learning Cycle Model on learning and retention of sciences for middle class 

students. Population comprised of all middle school students in the city of Nahavand. Sample was selected by 

cluster sampling method and put into an experimental and a control groups. Instrument consisted of a researcher 

made test which was used as pre and posttest during a six weeks period. The collected data were analyzed by 

ANCOVA and MANOVA. They found that the 5E Instructional Cycle Model had significantly increased 

students’ learning and retention of science lessons. 

Mustafa Yadigaroglu & Gokhan Demircioglu (2012) conducted a research to investigate the effect of 

learning activities based on the 5E Learning Cycle Model on grade 10 students’ understanding of general 

properties of gas. The experimental design of research was used with 40 grade ten students that were divided 

into two groups, i.e., one was randomly assigned as an experimental group (13 boys, 7 girls), the other was 

assigned as a control group (11 boys, 9 girls). During the treatment, the control group was taught by traditional 

approach and the experimental group was taught by using the activities developed based on the 5E 

InstructionalCycle Model. The collected data were analyzed and compared by using the independent sample t- 

test. It was found that the 5E Instructional Cycle Model made statistically significant difference in favor of the 

experimental group. 

 The objectives of this study were to investigate the effects of the 5E Learning Cycle Model on the 

grade eight students’ learning achievement, and their communication ability in science. 
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2.  Research Methodology 

Pretest-posttest one group experimental design was used in this study. The sampling technique was 

purposive sampling. One of the three sections of grade eight was chosen as subjects for this study. The 

instruments used were lesson plans following the 5E Learning Cycle Model, worksheets and achievement test 

questions. The questions were validated by the group of experts from Bhutan and the Chairman of the defense 

panel. The item objective congruence of the achievement test was in the range of 0.66 to 1.0. The reliability of 

the instrument was tested with a different group of students. The reliability of the achievement test items was 

done using KR-21 and the value was 0.847. 

 The students in the experimental group were unaware of the 5E Learning Cycle Model; therefore the 

first task was to brief them on the principles and background of the strategy and consequently pretest was held. 

The treatment for the experimental class then started and extended over a six week period where students were 

engaged in classes according to the activities of 5E Learning Cycle Model. At the end of the sixth week, posttest 

was administered to investigate the students’ learning achievement. 

The classroom management was difficult at first in a 5E Learning Cycle Model experiment class as it 

demands lot of efforts and participation from the students in learning by doing. Students were given group works 

such as testing gases in the science laboratory and making presentations. The individual activities included were; 

completing the worksheets and doing peer assessment. 

 

3. Result of analysis of data and discussion 

3.1 Data analysis 

  The first objective of the study was to investigate the effect of the 5E Learning Cycle Model 

on students’ learning achievement. The results of the pretest and posttest were analyzed and computed. The 

mean of the pretest was 5.3583 and that of the posttest was 14.8846. The mean difference was 9.5263 as shown 

in Table 1. 

 

Table1 Paired Samples Statistics for pretest-posttest comparison 

 

 Mean  SD Mean 

difference 

    N t-value df P value 

     Pretest  5.5383 2.284 

 

 

 

 

9.5263 

 

 

26 

 

 

13.323 

 

 

25 

 

 

0.00 

Posttest  14.8846   2.160  
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Communication ability of students 

             The scores obtained by the students in the pretest and posttest with separate questions to investigate the 

communication skills were analyzed and computed. The result also showed that the 5E Learning Cycle Model 

helped the students improve their communication ability in grade eight sciences. There was a difference of 

6.5384 between the mean of the pretest and posttest. The mean of the pretest of the experimental group was 

1.3462 and that of the posttest was 7.8846. There was an increase in the mean of 6.5384 in the posttest when 

compared to the pretest. Table 2 presented the result of the analysis. 

 

 Table 2 Paired Samples Statistics for communication ability 

 

 Mean  SD Mean 

difference 

N t value df P value 

Pretest  1.3462 1.9787 

 

 

6. 548 

 

 

26 

 

 

11.716 

 

 

25 

 

0.00 

Posttest  7.8846 2.2149 

 

3.2 Discussion  

              Learning by doing helps to improve the learning achievement of students and is coherent with the 

theories supporting the 5E Learning Cycle Model. This result confirmed the previous researches by Elvan Akar 

(2005), Osman Cardak, Musa Dikmenli, Ozge Saritas (2008),Porandokht Fazelian, Abdolrarim Navehebrahim, 

Saeed Soraghi (2010) and Mustafa Yadigaroglu & Gokhan Demircioglu (2012).   

 

4. Conclusion, lessons learned and Recommendation 

 The result of the data analysis revealed that the 5E Learning Cycle Model helped to improve the 

students’ learning achievement and communication ability in grade eight sciences significantly. There was a 

significant increase in the mean of posttest compared to that of the pretest. Therefore, it was concluded that the 

5E Learning Cycle Model is an effective approach which can make the students learn by doing and making 

connections of their past, present and even to the future learning. 

 The 5E Learning Cycle Model was found to be very effective in teaching science concepts if planned 

effectively. The exploration phase in particular was found to play very imminent role in the students’ learning as 

other phases are solely dependent on it. Therefore maximum time must be given to the students to explore with 
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much guidance and facilitation from the teacher. The other thing that the researcher found was that there must be 

enough learning materials and resources for the exploration to take place. 

 The implementation of 5E Learning Cycle Model was to create some entertaining and meaningful 

activities to enhance the students’ learning. The students’ learning was monitored and assessed periodically. The 

assessment used varied according to the task given to the students. In some classes, worksheets were used to 

assess the students’ learning and in other classes, where students had to do practical or experiments, rubrics were 

used. Homework and extended activities were assessed on time and immediate feedbacks were provided.  

Since the 5E Learning Cycle Model was found to be effective in improving students’ learning achievement and 

communication skills, the researcher recommends the following: Future researchers can study the effect of the 

5E Learning Cycle Model in other topics of study in sciences. Aspiring researchers can also study the effect of 

the 5E Learning Cycle Model on the scientific skills and aptitude of the students. 

 The endeavoring researchers can also go for the comparative study between the 5E Learning Cycle 

Model and the so called “traditional method” to understand the true effect of the 5E Learning Cycle Model and 

to garner better result, future researcher can experiment for longer duration with an increased number of the 

sample and population. 

 

5. Students’ Reflection on the 5E Learning Cycle Model 

 The learners enjoyed the activities and the learning atmosphere in a 5E Learning Cycle Model 

experiment classes according to their reflections. The learners also liked the transition of one phase of 5E to 

another phase though they found it difficult at the beginning. Since the students were accustomed to the learning 

atmosphere of teacher-centered, they found it difficult to adjust themselves with the learning by experiencing at 

first. However, with due course of time, students coped up with the learning atmosphere and they really enjoyed 

the learning. 

                 Students also expressed their opinions on the importance of communication ability in science. At the 

beginning, they could hardly draw a concept map or interpret other data. Gradually there was also improvement 

in the student’s ability to communicate in sciences. At the beginning, there was also difficulty in classroom 

management and when asked, they said the 5E class demands more freedom and interaction to work which 

resulted in noisy and busy class. Slowly, there was also improvement in the classroom manners and behaviors 

because of repeated information from the teacher and the students were accustomed to it. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to investigate effects of instruction using the 4MAT System on Chemistry 

academic achievement and reasoning ability of the tenth grade students.The 4MAT is an eight step cycle of 

instruction that focusses on individual learning styles and brain dominance processing preferences developed by 

Bernice McCarthy (1972).A one group experimental pretest posttest design was used. Thesubject consisted of 31 

students from one section selected purposively out of four sections in one of the middle secondary schools in 

Bhutan. The experiment lasted for a period of six weeks. The result was positive for both academic achievement 

with t = 12.749 and significance level p = 0.000 < 0.05 and reasoning ability with t = 9.706 and significant level 

p = 0.000 < 0.05. Therefore, it was concluded from the study that the 4MAT System proved effective in learning 

Chemistry.  

 

KEYWORDS : INSTRUCTION USING 4MAT SYSTEM, CHEMISTRY, ACADEMIC ACHIEVEMENT, 

REASONING ABILITY 

 

1. Introduction 

Teaching style can influence how effectively learners can learn. Teachers need to know how each 

learner learns. It has been found by researchers that 4MAT Systemempowers the learning by integrating the 

learning styles into learning of the students. Learning style is defined as how individual perceives and processes 

the information from the external environment. Individual’s learning style is how he/she learns thing 

comfortably. The 4MAT considers the learning styles of all the learners within the learning coverage by four 

learning styles. McCarthy (1990) criticizes traditional approach that teaches the left half of the brain, which is 

analytical. McCarthy’s 4MAT accounts the brain hemisphericity, which considers both left brain and right brain 

in the learning process equally. 
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McCarthy (1990) defines “4MAT as an eight step cycle of instruction that capitalizes on individual 

learning styles and brain dominance processing preferences.”  She states that 4MAT is designed to raise the 

teacher awareness about learners’ learning styles that is based on research from the fields of education, 

psychology, neurology, and management. The 4MAT stands for 4 Mode Application Techniques, a model which 

changes the learning style concepts into educational strategies. It is a practical pedagogy for teaching 

“wholeness,” encouraging creativity and accounting for human diversity.  

The principal theory behind is constructivism that states learning as an active process, and maintains 

individual creates or constructs their own understanding or knowledge through interaction of what they already 

know and through the ideas, events, and activities or experiences they encounter (Dunn, 2005). Papert (1993) as 

cited in Waterhouse (2005: 42) states constructivism as “the kind of knowledge that children most need is the 

knowledge that will help them find more knowledge.” Johnson (1999) argues that if the learning activities are 

constructed to stimulate both sides of the brain the student achievement increases. The 4MAT System of 

instruction considers the teaching and learning techniques that activate the left and right hemispheres of the 

brain and address the preferred ways of processing, and organizing information through reflection or 

experimentation.  

McCarthy (1990) describes movement around the 4MAT cycles as a natural progression. Learners can 

sense and feel, experience, and watch, reflect, develop theories, try out theories, experiment and finally evaluate 

and synthesize what they have learned can be applied to the next similar experience. The 4MAT learning cycles 

not only takes care of the learners but also give the benefits to the teacher by giving them the framework to 

design learning activities in a systematic cycle. According to McCarthy, quadrant 1 emphasizes on meaning 

making and connects the material to learners’ immediate lives. Quadrant 2, stresses on the content and delivery 

of the instruction through integrated approach. Quadrant 3 discourses the usefulness and transferability of 

learning in the lives of the learners both in and outside the school. And, finally quadrant 4 seeks the creativity 

and how learners integrate the learning in a new and unique situation. 

To understand the 4MAT system completely there are eight steps, which involve right and left mode 

hemisphere in each of the four quadrants. Although studies have identified that each of the learning styles in the 

four quadrants accommodates the left and right mode brain, there are strong tendencies towards left mode in the 

quadrant 2 and 3 or towards right mode in quadrant 1 and 4. The school should, therefore, honor and engage the 

whole brain approach of learning. Table 1 illustrates the 4MAT steps and behaviors of the learners. 
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Table 1 The 4MAT steps and behaviors of the learners, McCarthy (1990, 2000): 

 

Step Behavior 

1. Connect (Right-Mode) Learners are engaged in concrete experience, search for prior knowledge and 

experience. 

2. Attend (Left-Mode) Learners take judgment on perception and dialogue generated in step 1.    

3. Imagine(Right-Mode) Learners integrate personal experience into understanding for validation and 

analysis of ideas.  

4. Inform (Left-Mode) Learners verify concepts, facts, generalizations and theories.  

5. Practice(Left-Mode) Learners practice the learning and diagnosed the learners’ ability to apply the 

concepts.  

6. Extend (Right-Mode) Learners extend the learning to their personal level to demonstrate the 

understanding of learning.  

7. Refine (Left-Mode) Learners evaluate, assess and review their work of extension and give 

constructive criticism on their peers work.Analyze and evaluate their learning 

for relevance and originality.    

8. Perform (Right) Learners share, teach, and celebrate their learning with fellow students. They 

display understanding of their work for relevance, originality, connection to 

with big picture, skills, and values and how it fits into real world.  

 

Therefore, 4MAT System urges the instructors to improve their instructional design by employing 

diverse strategies and activities in a cycle of learning.  

Considering the science curriculum of Bhutan in view of the principles of GNH aiming to develop 

learner with scientific temper, 4MAT System is found to be appropriate in nurturing the scientific thinking and 

understanding. The 4MAT is therefore used as alternative strategy in teaching chemistry unit Acids, Bases and 

Salts in present study. For the purpose of this study there are two objectives:  

1. To find out the effect of instructionusing the 4MAT System on students’ academic achievement in 

chemistry. 

2. To find out the learners’ reasoning ability in chemistryimplementing instruction using the 4MAT 

System.  
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2. Methodology and research instruments  

A one group experimental pretest, posttest was used in this research. The subjects consisted of tenth 

gradestudents from one section in Mendrelgang Middle Secondary School, Tsirang Bhutan selected purposively 

for the study. The research tools consisted of five lesson plansas experimental instrument following the 

4MATlesson format,and pretest and posttest questions as data collecting tools. The instruments were validated 

by a team of experts from Rangsit University, Thailand and Bhutan. The reliability of the academic achievement 

test and reasoning ability test using Kuder-Richardson (KR-20) were computed and were found be0.971 and 

0.708 respectively. The data collected were analyzed using descriptive statistics and dependent paired sample t-

test to determine the significant level.The experiment was carried out for a period of six consecutive weeks. 

Academic achievement and reasoning ability test were administered before and after the experiment. The means 

of the pretest and posttest were analyzed for significance level using paired sample t-test at p = <0.05.  

 

3. Results of data analysis and discussion 

3.1 Result of data analysis 

To seek the answer to the first objective, the means from the pretest and posttest ofthe 

achievement test was compared. The result is shown in Table 2. 

 

Table 2 The comparison of the achievement scores of pretest and posttest 

 Mean (�̅) Std. Deviation Mean Difference N t-value Df p-value 

Pretest 11.06 2.61961 
6.00 31 12.749 30 0.000 

Posttest 17.06 3.40525 

 

From Table 2, the subjects in the experimental group earned an average of 11.06 in the pretest and 

average of 17.06 in the posttest administered after the treatment. There is 6.00 scores difference between the 

means of the pre and post achievement tests. The results of a paired sample t-test to analyze the significance 

level in the pre and posttest [t(30) = 12.749; (p=.000<.05)]proved significant. 

 

Table 3 The comparison of the reasoning ability scores of pretest and posttest 

 Mean (�̅) Std. Deviation Mean Difference N t-value Df p-value 

Pretest 4.58 1.52259  

2.677 

 

31 

 

9.706 

 

30 

 

0.000 Posttest 7.26 0.96498 

 

 

    หนา้ 539



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

Table 3 illustrates the mean, t-value and sig (2-tailed) value of reasoning ability of the subjects. 

The students earned an average of 4.58 in pretest and an average of 7.26 in posttest. The mean difference was 

2.68 in favor of the posttest. The “t” value proved significant according to the results of a paired sample t-test 

[t(30) = 9.706; (p=.000<.05)].  

 

 
 

Figure 1 TheComparison of the mean scores betweenacademic achievement and reasoning ability 

Figure 1 illustrates the comparison of the mean scores between the academic achievement and 

reasoning ability. This was computed by converting the raw scores into percentage.  

 

3.2 Discussion 

For the result of learning achievement, there is a significant difference favouring posttest (Table 

2). This is indicative in the literature that “all students can be successful”. The result of academic achievement is 

in line with the study by Melton (2009), Silva (2009), Jackson (2001), and Mert (2012), whose findings were in 

favor of 4MAT instructional model. The positive result of reasoning ability (Table 3) is supported by 

McCarthy’s (1997) description of left mode brain which is analytical. However, when results of achievement 

and reasoning ability were compared, the results showed that the study favoured reasoning ability over the 

academic achievement as shown in the figure 1.  

Pretest Posttest

Reasoning Ability 45.80 72.60

Academic Achievement 36.87 56.87
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The students’ reflection also revealed that they were able to build confidence; able to share 

learning with others; lesson as engaging and absorbing; able to handle experience and experiment. 

Aforementioned statements of reflection are in line with the statements of McCarthy (2006) “engagement with a 

variety of diverse learning activities results in higher levels of motivation and performance”. Melton, (2009: 5) 

stated, “all will develop the confidence as lifelong learners because of teaching to their learning styles with right 

and left mode techniques. All students will shine at different places in the learning cycles, they will learn from 

each other”. “I can remember for long time…” stated by one of the subjects confirmed the principle that 

anything done with interest and enthusiasm is retained for longer period as learning must involve cognition, 

emotion influenced by environment and experiences to enhance knowledge, skills, values and general views. 

This view of 4MAT is supported by the prominent theories of education such as cognitivist, and constructivist. 

In general the 4MAT strategies have made the chemistry unit easy to learn, motivating and gave satisfaction and 

encouraged learning. This is indicative that 4MAT System has positive effect on academic achievement and 

reasoning ability.  

Nevertheless, when 4MAT System is unfolded from the researcher’s observation point of view, 

time was the critical factor. A period in the school where study was conducted consisted of fifty five minutes 

whereas; each 4MAT lesson plan consisted of 120 minutes. Every lesson planned presuming the learning pace of 

the tenth grade students were insufficient as it required students to involved in the activities and show their 

accomplishment through process. Lesson plans included variety of teaching learning materials; multimedia 

technology like PPT, videos and demonstration. The lessons also incorporated the worksheets for guiding the 

activity, experiment to check their skills and project work to develop their research skills. These types of 

activities proved to be effective and productive as 4MAT demanded discussion and sharing of ideas. Ideal group 

formation with maximum of five members was found to be productive for students’ engagement. Large group 

left some students to be free and dependent on members for result without involvement which led to bridging of 

the class discipline and distracted the rest of the member students. Although 4MAT System was engaging and 

kept students engaged, constant monitoring of the task was found to be necessary to keep the students on track. 

Time for task completion had to be flexible because the students could not finished task on time. This could be 

because of the transition they were undergoing. As evident from student feedback‘we can also know whether we 

had understood the lesson or not and if we don’t have then we can ask our doubts which makes us easy.’ This 

was made possible through regular checking and feedback by the instructor to help the students clear their 

persisting doubt.  

 

Therefore, the future study wouldbe beneficial if the researcher could try out few classes with 

topics not included in experiment to get acquainted with 4MAT System so that subsequent experiment can be 

carried out smoothly with less error and lapses.   
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4. Conclusion and recommendation 

4.1 Conclusion  

It is obvious from the results (Table 2 and Table 3) that 4MAT System was successful in 

improving the academic achievement and reasoning ability of the tenth grade students in Chemistry Unit “Acids, 

Bases and Salts”.  

 

4.2 Recommendation 

4.2.1 Recommendation for practice  

As evident from the study and as lesson for future practitioners, it would be beneficial if they use 

the time series as a guiding tool to monitor the reasoning ability of the learners. The teacher should also give 

ample of time to explore their learning and relate to their life.   

 

4.2.2 Recommendation for further research  

Since the principles of 4MAT System supports the science learning process, further research 

could be pursued to investigate the effect of 4MAT System indeveloping the scientific temper in learners. The 

4MAT System can also be used to instill in learners the care for natural environment and to develop necessary 

understanding and realization of the goal of sustainable development.  
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การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

ที�จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิด 

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SKILLS OF GRADE 3 STUDENTS MANAGED 

LEARNING BY USING MIND MAPPING 
 

นายพฒันะ แสงทอง1  ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด2 
___________________________ 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์1) เพื&อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ดา้นการ ฟัง พูด อ่านและเขียน ของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3โดยใชแ้ผนผงัความคิด (Mind Mapping) 2) เพื&อศึกษาความพึงพอใจ ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด กลุ่มตวัอย่างที&ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� ไดแ้ก่
นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที&โรงเรียนวิภารัตน์  อาํเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาํนวน 19 คน ซึ&งไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งง่ายโดยจบัจบัฉลาก 1 หอ้ง จากห้องเรียน 
3 ห้อง เครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนผงัความคิดจาํนวน 4 แผน ซึ& งบรรจุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 2) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใน 4 ดา้น ฟัง พูด อ่าน และเขียน จาํนวน 40 ขอ้ สําหรับใชใ้นการ
ทดสอบก่อนและหลงัเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพื�นฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี&ย ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี&ยของคะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยการทดสอบ
ค่า  t (t-test)       

ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนที&ไดรั้บการสอนแบบพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด
ทาํให้นกัเรียนมีทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีค่าทางสถิติที&มีนยัสาํคญัที& 0.01 2) นกัเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดอยูใ่นระดบัมาก  x (ค่าเฉลี&ย= 4.83)  

 
คาํสําคญั : การพฒันา, ทกัษะภาษาองักฤษ, การจดัการเรียนรู้, แผนผงัความคิด 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to 1) develop of the English language skills in listening, speaking, 
reading and writing of Grade 3 students before and after teaching by using Mind Mapping and 2) study the 
satisfaction rate of Grade 3 students towards learning via the use of mind mapping. The sample was composed 
of 19 Grade 3 students of Wiparat School, Pathumthani Province under the Office of the Private Education 
Commission. Nineteen students were selected from one class, out of the possible Grade 3 classes via random 
sampling. The research instruments were: 1) mind mapping activity worksheets related to four different areas of 
English skills to assess the students’ skill in listening, speaking ,reading, and writing, 2) a 40 item test of English 
language skills in the four areas of listening, speaking, reading and writing of Grade 3 students, both before and 
after the discussion and 3) an evaluation form to assess the satisfaction rate of third grade students with regards 
to the learning activities aimed at developing skills in English, using mind mapping. Data was analyzed by using 
the comparison of mean, standard deviation and t-test. 
 The results of the study were as follows, 1) The average score of students’ achievement after 
participating in learning process was higher than before with significantly statistic at 0.01 2) The average and 
standard deviation score of Grade 3 students’ satisfaction was higher when learning English language skills by 
managed learning using mind mapping at the average 4.83. 
 
KEYWORDS : DEVELOPMENT, ENGLISH SKILLS, LEARNING, MIND MAPPING 
 
1. บทนํา 

ภาษาองักฤษนบัเป็นภาษาสากลที&มีบทบาทสําคญัในการติดต่อสื&อสารและสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
ประเทศ ปัจจุบนัสถานศึกษาทั�งภาครัฐและเอกชนต่างใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
แก่นกัเรียนและไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้และกา้วทนัวิทยาการสมยัใหม่ 
เพื&อสนองตอบวสิยัทศัน์ในการเตรียมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ภาษาองักฤษมีความจาํเป็นอยา่ง
มากต่อการดาํรงชีวติประจาํวนั ดงักฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 ไดบ้ญัญติัวา่ “The working language of ASEAN shall be 
English”  “ภาษาที&ใชอ้ยา่งเป็นทางการของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” (ธนาธิป  บุณยรัตน์, 2555) 
 ภาษาองักฤษจึงเป็นเครื&องมืออนัสาํคญัอยา่งยิ&งในการสื&อสารความรู้สึกนึกคิด เพื&อให้เกิดความเขา้ใจกนั
และกนัในการศึกษาหาขอ้มูลความรู้ การถ่ายทอดวทิยาการต่างๆ แก่กนัในดา้นเศรษฐกิจ ภาษามีความจาํเป็นยิ&งขึ�น
ในการเจรจาต่อรองทางดา้นการคา้และการประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วย
สร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งชนชาติไทยและชนชาติอื&นเพราะมีความเขา้ใจวฒันธรรมที&แตกต่างกนัของแต่ละ
เชื�อชาติทําให้สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความภาคภูมิใจในภาษาและวฒันธรรมไทย 
สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไทยไปสู่สังคมโลก ดังนั� นการจัดการศึกษาในประเทศไทย ภาษาองักฤษได้รับ
กาํหนดให้เรียนทุกช่วงชั�น โดยสถานศึกษาสามารถจดัทาํเป็นสาระการเรียนรู้พื�นฐานที&ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียน
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ภาษาองักฤษไม่ไดเ้รียนภาษาเพื&อความรู้เกี&ยวกบัภาษาเท่านั�นแต่เรียนภาษาเพื&อใหส้ามารถใชภ้าษาเป็นเครื&องมือใน
การติดต่อสื&อสารกบัผูอื้&นไดต้ามความตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ ทั�งในชีวิตประจาํวนั และการงานอาชีพ การที&
ผูเ้รียนจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนั�นขึ�นอยูก่บัทกัษะการใชภ้าษา ซึ& งในการจดัการเรียนการ
สอนภาษาที&ดีผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากที&สุด จดักิจกรรมที&หลากหลายทั�งกิจกรรมการ
ฝึกทกัษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกใหผู้เ้รียนรู้วธีิการเรียนภาษาดว้ยตวัเองควบคู่ไปดว้ยอนัจะพาไปสู่การเป็น
ผูเ้รียนที&พึ&งตนเองได ้(Independent Learner) และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื&องมือในการคน้ควา้หาความรู้ในการเรียนวิชาอื&นๆ และการศึกษาต่อ ซึ& งเป็นจุดหมาย
สาํคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้ (กรมวชิาการ, 2544 ก-ข : 1-2)  

ในปัจจุบนัสถานศึกษาทั&วไปไดมี้การกาํหนดให้มีการจดัการเรียนการสอน ตั�งแต่ระดบัชั�นปฐมวยัจนถึง
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาทั�งในสถานศึกษาสังกดัของรัฐบาล ซึ& งในโรงเรียนที&สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  มีการให้บทบาทของครูผูส้อนต่างชาติมาทาํการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยหวงัวา่จะให้
เกิดผลดีแก่ผูเ้รียนที&ไดฝึ้กทกัษะจากเจา้ของภาษาโดยตรง แต่ยงัไม่เป็นที&น่าพอใจซึ& งหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งและ
สถานศึกษาไดพ้ฒันาสื&อ ตลอดจนเทคนิคการเรียนการสอน และมีการประเมินผลอยา่งต่อเนื&อง ซึ& งผลการประเมิน
โดยทั&วๆ ไปทั� งในโรงเรียนและสังคม ส่วนใหญ่ตอ้งการให้ผลสัมฤทธิ{ ทางการเรียนสูงขึ� นในขณะเดียวกัน
ครูผูส้อนในโรงเรียนต่างๆ ไดพ้ยายามคิดคน้ เพื&อเร่งพฒันาการสื&อสารภาษาองักฤษ      

ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนภาษาองักฤษไดใ้ห้ความสนใจกบัปัญหาการเรียนการสอนที&ยงัเป็นปัญหาดงักล่าว  
และไดมี้โอกาสสมัภาษณ์ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษหลายคนในระดบัช่วงชั�นที& 1 พบวา่ นกัเรียนในช่วงชั�นนี�  อ่าน
ออกเสียง สะกดคาํ บอกความหมายคาํศพัท์ ประโยคไม่ถูกตอ้ง และที&สําคญัที&สุดผูเ้รียนไม่สามารถนาํคาํศพัท์ที&
เรียนไปสื&อสารและใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ และมองไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาองักฤษ นอกจากนี�
นกัเรียนยงัไม่กลา้พดูกลา้ถามและตอบเป็นภาษาองักฤษ จึงขาดความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ ทาํใหน้กัเรียน
มีเจตคติที&ไม่ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ และมีผลสัมฤทธิ{ อยูใ่นระดบัที&ไม่น่าพอใจ ซึ& งเป็นสาเหตุที&ทาํให้นกัเรียน
ไม่สามารถเขา้ใจบทเรียนภาษาองักฤษ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาแนวคิดจากงานวิจัย ผู ้วิจัยจึงสนใจที&จะพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใชแ้ผนผงัความคิด กบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนวภิารัตน์  
 
2. ขั�นตอนการศึกษา  
 การวจิยัเรื&องการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&จดัการเรียนรู้โดยใช้
แผนผงัความคิด  ทั�งนี�  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั�นตอนการศึกษาของการวจิยัดงันี�  
      

3.  กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างที&ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนวิภารัตน์ อาํเภอเมือง  

จงัหวดัปทุมธานี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีจาํนวนนกัเรียนทั�งหมด 19 คน ซึ& ง
ไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งง่ายโดยจบัจบัฉลาก 1 หอ้ง จากหอ้งเรียน 3 หอ้ง 
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4. เครื�องมอืที�ใช้ในการทดลอง 
 

4.1 แผนการจดัการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&จดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดจาํนวน 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี�  

แผนการจดัการเรียนรู้ที& 1 เรื&อง My body 
แผนการจดัการเรียนรู้ที& 2 เรื&อง My Information 
แผนการจดัการเรียนรู้ที& 3 เรื&อง My School 
แผนการจดัการเรียนรู้ที& 4 เรื&อง My Family 
แผนการจดัการเรียนรู้พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 โดยใช้

ผงัความคิด ซึ&งใชเ้วลา 2 คาบต่อสปัดาห์ คาบละ 60 นาที รวม 8 ชั&วโมง เป็นเวลา 4 สปัดาห์ 
 

4.2  แบบทดสอบวดัทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 4 ดา้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนของชั�นประถมศึกษาปีที& 3 
จาํนวน 40 ขอ้ สาํหรับใชใ้นการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 
4.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้

เพื&อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยกาํหนดความหมายของคะแนนของตวัเลือกในแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
5.1  คาํนวณหาค่าสถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี&ย (  x ) และส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

คะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ทั�งก่อนและหลงั จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
 
5.2  เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียนโดยใช ้T-test 
 
5.3 เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนกบัเกณฑร์ะดบัคะแนนมาตรฐานของโรงเรียนวิภารัตน์โดยใช ้เกณฑ์

ดงันี�    
 

ตารางที� 1  เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนกบัเกณฑร์ะดบัคะแนนมาตรฐานของโรงเรียนวภิารัตน์ 
 

คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั 

80 - 100 4 60 - 64 2 
75 - 79 3.5 55 - 59 1.5 
70 - 74 3 50 - 54 1 
65 - 69 2.5 49 - 1 ไม่ผา่น 
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5.4 วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดเรื&อง
การจดัการเรียนรู้เพื&อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด ซึ&งผูว้จิยัคาํนวณหา ค่าเฉลี&ย (  x ) และส่วน
เบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี�  

 
ค่าเฉลี&ย ตั&งแต่ 4.51-5.00 หมายถึง มีความพอใจมากที&สุด 
ค่าเฉลี&ย ตั�งแต่ 3.51-5.00 หมายถึง มีความพอใจมาก 
ค่าเฉลี&ย ตั�งแต่ 2.51-3.50 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี&ย ตั�งแต่ 1.51-2.50 หมายถึง มีความพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี&ย ตั�งแต่ 1.00-1.50 หมายถึง มีความพอใจนอ้ยที&สุด 

 

6. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยั การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3  

ที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด มีดงัต่อไปนี�  
 
6.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี&ยของคะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

แผนผงัความคิด มีรายละเอียดดงัตารางที& 2 
 

ตารางที� 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี&ยของคะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใช้
แผนผงัความคิด 

 
การพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษทดสอบ 

n 
 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลี&ย 
 

ร้อยละ ส่วนเบี&ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test 

ก่อนเรียน 
 

19 40 22.24 37.07 6.45 

29.52** 
หลงัเรียน 19 40 46.21 87.02 3.32 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 

จากตารางที& 2 พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนค่าเฉลี&ยของคะแนนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยการสอบค่า t  
(t-test) 29.52 มีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.01 
 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ ที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดค่าเฉลี&ย มีรายละเอียดดงัตารางที& 3 
 
 

 x
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ตารางที� 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการจดัการเรียนรู้โดย 
 ใชแ้ผนผงัความคิด  
 

ที& รายการ 
ค่าเฉลี&ย 

 
ส่วนเบี&ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

1 นกัเรียนรู้สึกสนุกเมื&อเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคิด 

5.00 0.00 

2 นกัเรียนสนใจเรียนเมื&อเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคิด 

4.68 0.47 

3 นกัเรียนชอบภาษาองักฤษมากขึ�นเมื&อเรียนทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด 

4.58 0.69 

4 นกัเรียนตอ้งการเรียนเนื�อหาต่อๆไปโดยใชแ้ผนผงัความคิด 4.74 0.45 
5 นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึ�นกวา่เดิมเมื&อเรียนโดยใชแ้ผนผงั

ความคิด 
4.79 0.41 

6 นกัเรียนอยากเรียนดว้ยบทเรียนโดยใชแ้ผนผงัความคิดทุกวนั 4.84 0.37 
7 นกัเรียนคิดวา่สามารถนาํความรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดไปใช้

ในชีวติประจาํวนั 
4.95 0.22 

8 นกัเรียนชอบเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงั
ความคิด 

4.84 0.37 

9 นกัเรียนคิดวา่การเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคิดเป็นการเรียนที&ทนัสมยั 

5.00 0.00 

10 นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุขโดยใชแ้ผนผงัความคิด 4.84 0.37 

                ความพึงพอใจโดยรวม 4.83 0.23 

 
จากตารางที& 3 พบวา่ นกัเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อทกัษะการเรียนรู้ที&โดยใชแ้ผนผงัความคิดทั�ง 4 ดา้น

คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน นกัเรียนรู้สึกสนุกเมื&อเรียนโดยใชแ้ผนผงัความคิดและนักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้
แผนผงัความคิดเป็นการเรียนที&ทนัสมยั รวมถึงนกัเรียนมีความเห็นว่าสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
โดยมีค่าเฉลี&ย 4.95  และส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน 0.22 นกัเรียนรู้สึกสนุกเมื&อเรียนโดยใชแ้ผนผงัความคิดโดยมี
ค่าเฉลี&ย 5.00 และส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจมากที&สุด โดยมีค่าเฉลี&ย= 4.83 
และส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน 
  
 

 

 

 x
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7. อภิปรายผล 
การวจิยัครั� งนี�  พบประเด็นที&ควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี�  
1)  เมื&อพิจารณาการเพิ&มและลดของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยใชผ้งัความคิดพบว่า นักเรียนมี

คะแนนก่อนเรียนเพิ&มขึ�นทั�ง 19 คน และ มีนกัเรียนที&ไดค้ะแนนดีมาก 13 คน ไดค้ะแนนดี 3 คน อีก 3 คนผ่าน
เกณฑที์&กาํหนดแสดงวา่ การสอนโดยใชแ้ผนผงัความคิดทาํให้คะแนนความสามารถในการเรียนของนกัเรียนทุก
คนดีขึ�น 

2)  เมื&อพิจารณาการเพิ&มและลดของคะแนน พบวา่ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนโดย
คะแนนเฉลี&ยก่อนเรียน เท่ากบั 22.24 คิดเป็นร้อยละ 37.07 และคะแนนเฉลี&ยหลงัเรียนเท่ากบั 46.21 คิดเป็นร้อยละ 
87.02 โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดับ.01 แสดงว่าการพฒันาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&จดัการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิดทาํให้นักเรียนมีทกัษะ
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3)  พิจารณาจากความพึงพอใจของนกัเรียนที&มีต่อแบบฝึกทกัษะทกัษะการเรียนรู้ที&โดยใชแ้ผนผงัความคิด 
ตามหวัขอ้ต่างๆ พบวา่ นกัเรียนรู้สึกสนุกเมื&อเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด นกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที&สุด นกัเรียนสนใจเรียนเมื&อเรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใช้
แผนผงัความคิด นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที&สุดจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 และ
มีเพียง 6 คนเท่านั�นที&มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 31.6 นกัเรียนชอบภาษาองักฤษมากขึ�นเมื&อ
เรียนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโดยใชแ้ผนผงัความคิด นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที&สุด
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ68.4 มีเพียง 4 คนที&มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.1 และมี
นกัเรียนเพียง 2 คนเท่านั�นที&มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 

 
8. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

 8.1 สรุปผลการวจิยั 
     จากการศึกษาเรื&อง การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&จดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิด ขอ้มูลปรากฎผล ดงันี�  
1. ผลการศึกษาการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ที&ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดมีทกัษะภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัที& 0.01  
2. ผลการศึกษานกัเรียนมีความพึงพอใจ  ต่อการการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที& 3 มีความพึงพอใจเพิ&มขึ�น 
             ดงันั�น อาจสรุปไดว้า่ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3ที&จดัการ

เรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิดเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผงัความคิดในการสอนวิชา
ภาษาองักฤษนั�นหลงัเรียนทั�ง 4 หน่วยและผลจากคะแนนเฉลี&ยของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ{ ทางการเรียนหลงั
เรียนมากกว่าคะแนนเฉลี&ยของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ{ ทางการเรียนก่อนเรียน ดงันั�น เราสามารถกล่าวไดว้่า
แบบฝึกทกัษะทั�ง 4 หน่วย ที&ผูว้ิจยัสร้างขึ�นนี�   ทาํให้ผลสัมฤทธิ{ ทางการของนกัเรียนสูงขึ�นสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของสุชาดา โภชนสมบูรณ์ (2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลของการสอนตามแนวการสอนภาษาองักฤษเพื&อการ
สื&อสาร ที&มีต่อทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 5 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
1)  ครูควรนาํการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดไปใชใ้น

กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบบทเรียนอื&น และในชั�นอื&น 
2)  ครูสามารถนาํการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดไปใช้

สอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนหรือใช้ทบทวนบทเรียนเพื&อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้
ภาษาองักฤษมากขึ�น 

3)  ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํแผนผงัความคิด เพื&อพฒันาความคิดสร้างสรรค์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดมากขึ�น 

 
9.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครั�งต่อไป 

1) ควรทาํการวจิยัเนน้เกี&ยวกบัการพฒันาการฟังหรือการเขียนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แผนผงัความคิดประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื&นๆ 
 2) ควรพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษที&จดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนผงัความคิดในทกัษะอื&นๆ 
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การพฒันาชุดกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบ้านวังท่าดี   

สังกดัสํานักงานเขตพื)นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ART ACTIVITY TO ENHANCE CREATIVITY  

OF PUPILS IN KINDERGARTEN 2 OF BAN WANG THA DEE SCHOOL 

UNDER THE OFFICE OF PHETCHABUN PRIMARY  

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

 
บานชื�น  พุม่ชะเอม 1  ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) พฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 (2) ศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 ตามเกณฑ ์80/80 กลุ่มตวัอยา่ง ที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  เป็นเด็กนกัเรียน
ที�กาํลงัเรียนอยู่ในระดบัชั�นอนุบาลศึกษาปีที� 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบา้นวงัท่าดี สังกดัสํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน จาํนวน 21 คน โดยเลือกแบบเจาะจงที�
มีห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  (1) ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์เพื�อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (2) แผนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จาํนวน 25 แผน  (3) คู่มือการใชชุ้ด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์(4) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ แบบวดัความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
แบบวดัความคิดละเอียดลออ แบบวดัความคิดคล่องแคล่วและแบบวดัความคิดยืดหยุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคิดคาํนวณหาค่าเฉลี�ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี�ยดว้ยการทดสอบค่าที 

ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.70/83.80 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�
กาํหนด 80/80 (2) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Objectives Congruent) ของชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 โดยความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 3 คนมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
และความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 มีคะแนนเฉลี�ยก่อนการจดักิจกรรมศิลปะดว้ย 
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์ท่ากบั 21.38  หลงัการจดักิจกรรมศิลปะดว้ยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคมี์ 
______________________ 
 
1    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

2   อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 33.52 และเมื�อทดสอบดว้ยค่า t พบวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนและหลงัการทดลองดว้ยชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น .05 แสดงวา่ผลการใชชุ้ดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรคมี์ประสิทธิผลตามสมมุติฐานตั�งไวทุ้กประการ 

 
คาํสาํคญั : การพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค,์ ความคิดสร้างสรรค,์ นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 
 

ABSTRACT 

 
This research aimed (1) to develop a creative  art  activity kit  based on intellectual theory and perception 

development theory by Gestalt to enhance creative thinking  of pupils in kindergarten 2, using 80/80 criteria  2)  
to evaluate the effectiveness of the developed creative art activity kit.  The sample of the study was one section 
of pupils studying in kindergarten 2 at Ban Wang Tha Dee School, academic year 2013, Phetchabun  province. It 
was purposively selected as a unit of choice.  Research tools used in this study included: (1) creative art activity 
kit to enhance creative thinking of kindergarten 2 pupils, (2) 25 creative art activity teaching plans (3) creative 
art activity manual, (4) a creativity test, including  test items measuring initiative, careful, fluent and flexible 
thinking. Collected data were analyzed by a computer program: percentage, mean, S.D. and KR20 formula.  

The results showed that the efficiency of the creative art activity kit was 85.70/83.80, which was higher 
than criteria 80/80. (2) Analysis of the IOC of creative art activity kit for pupils in kindergarten 2 by 3 experts 
ranged from 0.67 to 1.00, which was greater than 0.5. The pre-test and post-test means, 21.38 and 33.52 
respectively, were compared by using KR20. The result of analysis showed statistically different at .01.  

 
KEYWORDS : THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ART ACTIVITY, ENHANCE CREATIVITY, 

PUPILS IN KINDERGARTEN 2 
 

1. บทนํา 
การให้ความรู้แก่เด็กและการให้การศึกษาในเรื�องของความคิดสร้างสรรค์หรือการสอนคิดเป็นเรื�องที�มี

ความสําคญัอย่างยิ�งในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยั จากแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 และ 24 ไดก้าํหนดแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยถือว่าผูเ้รียนมี
ความสําคญัที�สุด ซึ� งมีสาระสําคญัดงันี�  คือ สถานศึกษาตอ้งจัดกิจกรรมและเนื�อหาสาระให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด การ
เผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้จากประสบการณ์จริงเพื�อใหเ้ด็กคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น และรักการเรียนรู้
จนเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 

ทน เขตกนั (2550 : 11) กล่าววา่ การจดับรรยากาศการเรียนรู้เพื�อส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้
มีลกัษณะที�ส่งเสริมหรือกระตุน้ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็กแต่
ละวยัและความถนดัในการเรียนของเด็กสิ�งต่างๆ ที�จดัให้เด็กนั�นควรกระตุน้ให้เด็กพฒันาความคิด มีอิสระในการ
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คิดสิ�งแปลกใหม่ คิดสิ�งที�มีประโยชน์ คิดในสิ�งที� เด็กสามารถกระทําได้ และควรมีส่วนกระตุ ้นให้เด็กพฒันา
ความรู้สึกรับผิดชอบที�ดีต่อการเสาะแสวงหาความรู้และเรียนรู้สิ�งต่างๆ อยา่งสร้างสรรคเ์ปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้
กบัครู เรียนรู้กบัเพื�อนโดยจดัให้เด็กเรียนในกลุ่มย่อย เรียนรู้กบัชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กทาํกิจกรรม
อย่างมีอิสระด้วยตวัเองโดยคาํนึงถึงองค์ประกอบ 3ประการคือบรรยากาศด้านกายภาพ (Physical Climate) 
บรรยากาศดา้นสมอง (Mental Climate) และบรรยากาศดา้นอารมณ์ (Emotional Climate) และ ถา้มีการปรับปรุง
รูปแบบของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคที์� ทา้ทายความสามารถและเปิดโอกาสให้เด็กไดคิ้ดสร้างสรรค ์และพบ
กบัสื�อแปลกใหม่  

ผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนระดบัปฐมวยัมีประสบการณ์การสอนปฐมวยัเกือบ 30 กวา่ปีทาํให้พบปัญหาเกี�ยวกบั
กระบวนการจดักิจกรรมสร้างสรรคข์องเด็กระดบัชั�นอนุบาลศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นวงัท่าดีและไดส้อบถามการ
จดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนระดบัปฐมวยัดว้ยกนั แลว้ วิเคราะห์ พบวา่มีปัญหาทางดา้นปัจจยั กระบวนการ 
และผลผลิตกล่าวคือ ปัญหาดา้นปัจจยั ไดแ้ก่ กิจกรรมสร้างสรรค ์(ศิลปศึกษา) ไม่น่าสนใจ มีรูปแบบที�ไม่เร้าความ
สนใจ ไม่ทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง ครูไม่จดับรรยากาศการเรียนรู้เพื�อส่งเสริมและพฒันาความคิด
สร้างสรรคใ์ห้เด็กมีโอกาสทาํงานอย่างอิสระดว้ยตนเองไดใ้ชเ้วลาในการคิดสร้างสรรคข์ณะทาํกิจกรรม ปัญหา
ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การปฏิบติักิจกรรม ศิลปะสร้างสรรคไ์ม่เป็นไปตามลาํดบัขั�นตอน เด็กให้ความสนใจใน
กิจกรรมตามความคิดและความตอ้งการของครูผูส้อน เมื�อเด็กทาํกิจกรรมเสร็จเด็กไม่สามารถแสดงผลยอ้นกลบัที�
ไดจ้ากการทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ปัญหาดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ เด็กขาดความสนใจและความคิดสร้างสรรคใ์น
การทาํกิจกรรมสร้างสรรคต์่างๆ ไม่กระตือรือร้น ไม่สามารถตอบคาํถามหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดและแสดงออก
ทางศิลปะสร้างสรรค์ได้เต็มตามศักยภาพ และไม่เห็นคุณค่าของศิลปะสร้างสรรค์เท่าที�ควรและผลดาํเนินการ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนที�จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา 2555 ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 
โรงเรียนบา้นวงัท่าดีโดยภาพรวมของการประเมินกิจกรรม 6 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ (1) กิจกรรมการเคลื�อนไหวและ
จงัหวะ (2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (3) กิจกรรมสร้างสรรค ์(4) กิจกรรมการเล่นเสรี/เล่นตามมุม (5) กิจกรรม
กลางแจง้ และ (6) กิจกรรมเกมการศึกษาเป้าหมายของโรงเรียนตั�งไว ้โดยคิดเป็นร้อยละ95.00, 90.00, 90.00, 100, 
100 และ 90.00ตามลาํดบัเมื�อเปรียบเทียบผลการพฒันาทั�ง 6 กิจกรรมหลกั มีผลการพฒันาการคิดเป็นร้อยละ 98.29, 
94.57, 89.27, 98.00, 97.79 และ 92.82 ตามลาํดบั และผลการพฒันาการพบวา่การจดักิจกรรมทั�ง 6 กิจกรรมมีผล
การพฒันาเพิ�มขึ�นยกเวน้กิจกรรมสร้างสรรคมี์ผลการพฒันาลดลง           (-5.73) ซึ� งตํ�ากวา่เป้าหมายของโรงเรียน
ที�ตั�งไว ้

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาที� ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฒันาการทางด้านสติปัญญา
โดยเฉพาะการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียนทาํให้ ผูว้ิจยัตระหนกัในคุณค่าและความสําคญัในการ
พฒันาผูใ้หเ้ตม็ตามศกัยภาพจึงไดคิ้ดคน้หาแนวทาง เทคนิคการการจดัประสบการณ์ สื�อ/นวตักรรมที�เหมาะสมมา
เสริมสร้างและพฒันาเด็กนกัเรียนใหไ้ดต้ามเป้าหมายของโรงเรียน เขตพื�นที�การศึกษาที�สงักดัอยูแ่ละระดบัประเทศ
ต่อไปจึงสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 
โรงเรียนบา้นวงัท่าดี อาํเภอหนองไผ่ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ที�มีต่อการ
เสริมสร้างและพฒันาการทางดา้นสติปัญญา และปลูกฝังพฤติกรรมคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามจุดมุงหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ในฐานะครูผูส้อนชั�นอนุบาลศึกษาปีที� 2 จึงมีความสนใจและตั�งใจ
จริงในการที�จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหา  และพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคจ์าํนวน 25 ชุดกิจกรรมเพื�อใชใ้น
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การจดักิจกรรมให้ประสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อพฒันาการทางดา้นสติปัญญาและพฒันาการ
ดา้นอื�นๆ จึงไดส้ร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
อนุบาลศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยจดักิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็น
รายกลุ่ม ซึ� งการจัดทาํในครั� งนี� จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผูที้�เกี�ยวขอ้งกับการศึกษาแก่เด็กปฐมวยัและใช้เป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมสร้างสรรคเ์พื�อใหเ้กิดการพฒันาแก่เด็กปฐมวยัสืบต่อไป 

 
2. ขั)นตอนการศึกษา / เครื�องมอืและวธีิการวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั (1) เพื�อพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 (2) เพื�อหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นวงัท่าดีหลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีความกา้วหน้าทางดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์
ความคิดคล่อง ความคิดเอียดลออ และความคิดยดืหยุน่หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคสู์งขึ�น 

ประชากร คือ นกัเรียนอนุบาลศึกษาที�กาํลงัเรียนอยูใ่นชั�นอนุบาลศึกษาปีที�2 ศูนยพ์ฒันาวิชาการท่าแดงวงั
ท่าดี จาํนวน 149 คน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาย-หญิงที�กาํลงัเรียนในชั�นอนุบาลศึกษาปีที�2 โรงเรียนบา้น วงัท่าดี
จาํนวน 21 คน จาํนวน 1 หอ้งเรียนโดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยการทดลอง 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2(2) แผนการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์(3) คู่มือ
การใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์(4) แบบบนัทึกการประเมินพฒันาการความ
ความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดละเอียดลออ และความคิด
ยืดหยุ่นปรากฏอยู่ในแผนการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะ (5) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ก่อน-หลงัการใชชุ้ด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 โดยแบ่งเนื�อหาออก
จาํนวน 4 ชุดๆละ 10 คะแนนที�มีลกัษณะรูปภาพประกอบคาํถามโดยครูเป็นผูอ้่านคาํถามในการดาํเนินการทดสอบ
ใชเ้วลาชุดละ 20 นาทีต่อ 1 ชุด  และสร้างเกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Rubric Score วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แทนค่าสูตร หาค่าสถิติพื�นฐานไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวเิคราะห์ค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
จากผูเ้ชี�ยวชาญ3ท่านมีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  

  
3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 
โรงเรียนบา้นวงัท่าดี อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ สรุปผลไดด้งันี�  (1) ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
IOC (Index of Objectives Congruence) ของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 
1.00  ซึ� งมีค่ามากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ ( 2) ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 17.95  ซึ� งหลงั
การจัดกิจกรรมศิลปะด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 27.29 และเมื�อทดสอบค่าที (t-test) มีค่า 
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9.580  แสดงวา่การใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคที์�สร้างขึ�นมีประสิทธิผลตามที�สมมุติฐานตั�งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั
ที� .05 (3) ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรคร์ายดา้นก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ได้
ดงันี�  
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รูปที� 1 ผลการวเิคราะห์ความคิดสร้างสรรคร์ายดา้นก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 
 

4. อภิปรายผล 
ในการวจิยัและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาล

ศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จากผลการศึกษาพบวา่ (1) การจดักิจกรรมโดย
ใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 มีความคิด
สร้างสรรคก่์อน-หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคโ์ดยรวมคิดเป็นร้อยละ 44.88 และ 68.23 มีผลการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค ์+23.33 (2) ประสิทธิผลของการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคก่์อนและหลงัการจดักิจกรรม
พบวา่มีทกัษะความคิดสร้างสรรคดี์ขึ�นกวา่การจดักิจกรรมทั�งนี� เนื�องจากการจดักิจกรรมระหวา่งสัปดาห์นั�นเด็กได้
มีเวลาไดคิ้ดสร้างสรรคง์านศิลปะที�ตนชอบอยา่งอิสระเมื�อทาํแบบประเมินความคิดสร้างสรรคส่์งผลใหน้กัเรียน(1) 
สามารถคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในการสร้างภาพจากภาพตวัอย่างได้และให้เกิดภาพใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ (2) 
สามารถต่อเติม/เพิ�มเติมภาพไดส้มบูรณ์เหมือนจริงอยา่งละเอียดลออ (3) มีความสามารถคล่องแคล่วในการตั�งชื�อ
ภาพ บอกหรือเล่าเรื�องราวไดส้อดคลอ้งกบัภาพที�สร้างขึ�นและ (4) มีความคิดยืดหยุน่สามารถบอกหรือเล่าในการ
จดัหมวดหมู่ ประเภทเช่นวสัดุอุปกรณ์สีผลงานของตนเองและมีความคิดยดืหยุน่ในการปฏิบติักิจกรรมกบัเพื�อนได้
อย่างเพลิดเพลิน ตั� งใจทาํกิจกรรม เก็บวสัดุอุปกรณ์ และทาํความสะอาดบริเวณได้เรียบร้อยส่งผลต่อความคิด
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สร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 มีค่าเฉลี�ยอยูที่� 21.38  ซึ� งหลงัการจดักิจกรรมศิลปะดว้ยชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรคมี์ค่าเฉลี�ยอยูที่� 33.52 และเมื�อทดสอบค่าที (t-test) มีค่า 18.21 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
พบว่านกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2    
 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใช ้
การพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที� 2 

โรงเรียนบ้านวงัท่าดี อาํเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี�  (1) นักเรียนที�ได้รับการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั� นครูจึงควร
นาํไปใชใ้นการจดัการกิจกรรมต่อไป (2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ซึ� งทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนกัเรียน 
ก่อนนาํไปใช ้ครูผูส้อนตอ้งศึกษาชุดกิจกรรม คู่มือการใช ้แผนการใชชุ้ดกิจกรรมให้เขา้ใจ เตรียมตนเอง อุปกรณ์
วสัดุ และสถานที�ให้พร้อมก่อนทาํการสอนทุกครั� ง (3) ขณะสอนเมื�อนักเรียนมีปัญหา ครูตอ้งช่วยเหลือ แนะนาํ
สนทนาพูดคุยกระตุน้คาํถามเพื�อส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์ (4) ควรจดัศิลปะสร้างสรรค์ให้มี
หลายๆ เรื� อง ให้ครอบคลุมกิจกรรมสร้างสรรค์และจัดไว้ในมุมประสบการณ์ เพื�อให้นักเรียนทบทวน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ไดเ้ล่น หรือเรียนรู้ดว้ยตนเอง ในเวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ (5) ครูผูส้อนควรนาํชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์พื�อพฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ปฝึกเด็กปฐมวยัซึ� งส่งผลดี และเพิ�มพูนประสิทธิผลใน
การจดักิจกรรมสําหรับครูได ้       ( 6) ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื�อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็น
นวตักรรมทางการศึกษาประเภทหนึ� งที�เด็กๆ จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกบัได้
พฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไม่น่าเบื�อ  (7) พึงระวงัเรื�องอนัตรายในการใชข้องมีคม หรือสารเคมีที�ปะปนอยูก่บั
สี วสัดุอุปกรณ์ที�นาํมาให้เด็กๆ ไดเ้รียนรู้ หรือฝึกปฏิบติักิจกรรม (8) ควรหาเครื�องมือหรือวสัดุอุปกรณ์ที�ไดจ้าก
ธรรมชาติใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ เช่น สีจากธรรมชาติ สีจากดอกไม ้ใบไม ้กา้นกลว้ย เป็นตน้ 

 
5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั� งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในระดับชั�นประถมศึกษาช่วงชั�นที� 1 เพราะเด็กมีอายุ

ใกลเ้คียงกนั  
 2) ควรมีการศึกษากิจนิสัยในการเรียนรู้ จากการใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ควบคู่การจดักิจกรรม

ศิลปะใหก้บันกัเรียน   
3) ควรจัดการศึกษาบูรณาการกิจกรรมกับกิจกรรมอื�นๆ ได้แก่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม

สร้างสรรค ์กิจกรรมเสรีเป็นตน้  
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การประเมินหลกัสูตรอสิลามศึกษา โรงเรียนทนิกรพทิยานุสรณ์ 

THE EVALUATION OF ISLAMIC STUDIES CURRICULUM  

OF THINNAKORN PHITTAYANUSORN SCHOOL 

 

อารีย ์อาดาํ1  ดร.มานิต บุญประเสริฐ2  และ ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั# งนี# มีวตัถุประสงคเ์พื'อประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ตามแนวคิด
ในการประเมินหลกัสูตรของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Evaluation 
Model) ในดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัครั# งนี#  จาํนวน 
99 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน ครูผูส้อนจาํนวน 7 คน นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที' 4-6 จาํนวน 90 คน 
เครื'องมือที'ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซึ' งมีค่าความเชื'อมั'นเท่ากบั 0.818   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช่ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉลี'ย  (Mean : X ̅ ) และส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ดา้นบริบท ไดแ้ก่ โครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษาและรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสูตร
อิสลามศึกษา มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การประเมินดา้นปัจจยัเบื#องตน้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของครูผูส้อน คุณลกัษณะของผูเ้รียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน แบบเรียน สถานที'เรียนและงบประมาณ มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 3. การประเมินดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและการ
บริหารหลกัสูตร มีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 4. การประเมินดา้นผลผลิต ไดแ้ก่ คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
 

คาํสาํคญั : การประเมินหลกัสูตร, หลกัสูตรอิสลามศึกษา, รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study was to evaluate the curriculum of Islamic studies of Thinnakorn 
Phittayanusorn School by using Stufflebeam’s CIPP model  focusing on aspects of context, input, process and 

product. The samples were 99 consisted of 2 executives, 7 teachers, 90 elementary pupils. The research 
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instrument was questionnaire with value of reliability was 0.818 The collected data were analyzed by 

Percentage, Mean ( X ) and Standard Deviation (S.D).    

   The findings were as follows: 
1. The result of context evaluation regarding the curriculum structure, and subjects were considered 

appropriate at a high level.   
2. The result of input evaluation regarding teachers quality, student quality, teaching materials, 

learning resources, and budget were considered appropriate at a high level. 
3. The result of process evaluation regarding learning process, evaluation and assessment, and 

curriculum administration were considered appropriate at a high level. 
4. The result of production evaluation regarding quality and capacity following the goal of 

curriculum were considered appropriate at a high level. 
 
KEYWORDS : EVALUATION, ISLAMIC STUDIES CURRICULUM,CIPP MODEL 
 
1. บทนํา 
 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนมุสลิมประเภทสามญัศึกษา เป็นโรงเรียนที'เปิดสอนวิชา
ทางศาสนาอิสลามควบคู่กบัวิชาสามญั มุ่งเน้นการสอนศาสนาเพื'อการปฏิบติัตนเป็นมุสลิมที'ดี และปฏิบติัตาม
บทบญัญติัของศาสนา ตลอดจนแนวทางปฏิบติัของท่านศาสดามูฮมัหมดั(ซ.ล.) เพื'อให้การจดัการศึกษาอิสลาม
ศึกษามีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที'กาํหนดให้จดัการศึกษาเนน้ความรู้คู่
คุณธรรม จึงกาํหนดหลกัสูตรอิสลามศึกษาไว ้เพื'อเป็นการศึกษาเกี'ยวกบัอิสลามศึกษาที'มุ่งให้มุสลิมทุกคนไดรั้บ
การศึกษาด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการ
ดาํรงชีวติ (มะหะหมดั อาดาํ, 2552 : 1) 
 จากการศึกษาเกี'ยวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนทั#งรัฐและเอกชนทราบว่า ยงัมีปัญหาหลายประการ 
เช่น ขาดประสิทธิภาพ นกัเรียนมีการออกกลางคนั หลกัสูตรขาดความยืดหยุน่ ขาดความเชื'อมโยง และไม่สามารถ
เทียบโอนระหวา่งกนัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ'งการจดัหลกัสูตรอิสลามศึกษา ซึ'งทาํให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนซํ# าเสียเวลา การ
จดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของประชาชน ทาํให้โรงเรียนของรัฐมี
จาํนวนนกัเรียนเขา้เรียนลดปริมาณลง และไม่เป็นที'นิยมของประชาชนในทอ้งถิ'นและยงัส่งผลใหเ้ด็กไทยพทุธและ
มุสลิมบางส่วนไม่ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั และยงัพบวา่สภาพปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีดงันี#  (มูฮาํมดันาเซ 
สามะ, 2552: 4 ) 
 1. ดา้นการเตรียมการสอน ครูสอนอิสลามศึกษาเตรียมการสอนนอ้ย ไม่มีเวลาเตรียมการสอน ขาดความรู้

ในดา้นการเตรียมการสอน และไม่มีเอกสารที'จะใชป้ระกอบ 

 2. ดา้นการสอน ครูสอนอิสลามศึกษาขาดความรู้ดา้นเทคนิคการสอน ครูยงัสอนแบบบรรยาย ไม่เน้น

คุณภาพ 

 3. ดา้นการใชสื้'อการสอน มีการใชสื้'อนอ้ย ผลิตสื'อไม่เป็น หาซื#อสื'อไม่ได ้และใชสื้'อไม่เป็น  
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 4. ดา้นการวดัผลประเมินผล ครูสอนอิสลามศึกษายงัขาดความรู้ในเรื'องการวดัผลและประเมินผล และไม่มี
ความรู้ในเรื'องการเขียนขอ้สอบ   
 จากปัญหาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา ยงั
ประสบปัญหาในหลายๆ ดา้น จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ และหาแนวทางเพื'อที'จะพฒันาหลกัสูตรจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาไปอยา่งต่อเนื'อง ผูว้จิยัมีความสนใจและคิดวา่มีความสาํคญัอยา่งยิ'งต่อการศึกษาผลการ
จดัการเรียนรู้ของนกัเรียนที'เขา้ศึกษาในหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยทาํวิจยัเรื'อง การ
ประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ถือวา่มีความสาํคญัอยา่งมาก เพื'อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้และความเขา้ใจในศาสนาอิสลามให้ถูกตอ้งและมีความชดัเจนในหลกัสูตรการเรียนการสอนของหลกัสูตร
อิสลามศึกษา เพื'อใหเ้กิดประโยชน์ต่อนกัเรียนที'ตอ้งการเรียนรู้ในโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 
 

2.  ขั@นตอนการศึกษา / เครืCองมอืการวจิยั 
 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ เฉพาะชั#นประถมศึกษา
ปีที' 4,5,6 2) ศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 2 คน ครูผูส้อน 7 คน และนกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที' 
4,5,6 90 คน เนื#อหาสาระที'ทาํการวิจยัคือ การประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ตาม
แนวคิดในการประเมินหลกัสูตรของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ที'เรียกว่า รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP 
Evaluation Model) ใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นบริบท ไดแ้ก่ โครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษา และรายวิชาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลกัสูตรอิสลามศึกษา 2) ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของครูผูส้อน คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน อุปกรณ์การเรียนการสอน แบบเรียน สถานที' เรียน และงบประมาณ 3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และการบริหารหลกัสูตร 4) ด้านผลผลิต ได้แก่ 
คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
 เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ  
 ชุดที' 1 แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที' 1 ขอ้มูลทั'วไปของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุวุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการบริหาร ตอนที' 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี'ยวกบัหลกัสูตร
อิสลามศึกษา รายละเอียดมีดงันี#  1) ดา้นบริบท สอบถามเกี'ยวกบั โครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษา และรายวชิา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสูตรอิสลามศึกษา 2) ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ สอบถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะของครูผูส้อน 
คุณลกัษณะของผูเ้รียน อุปกรณ์การเรียนการสอน แบบเรียน สถานที'เรียน และงบประมาณ 3) ดา้นกระบวนการ 
สอบถามเกี'ยวกบั กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผล การประเมินผล และการบริหารหลกัสูตร 4) ดา้น
ผลผลิต ถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตอนที' 3 ขอ้เสนอแนะเพิ'มเติม มี
ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด  
 ชุดที' 2 แบบสอบถามสาํหรับครูผูส้อน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที' 1 ขอ้มูลทั'วไปของครูผูส้อน ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการสอน ตอนที' 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี'ยวกบัหลกัสูตร
อิสลามศึกษา รายละเอียดมีดงันี#  1) ดา้นบริบท สอบถามเกี'ยวกบั โครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษา และรายวชิา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสูตรอิสลามศึกษา 2) ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ สอบถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะของครูผูส้อน 
คุณลกัษณะของผูเ้รียน อุปกรณ์การเรียนการสอน แบบเรียน สถานที'เรียน และงบประมาณ 3) ดา้นกระบวนการ 
สอบถามเกี'ยวกบั กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัผล การประเมินผล และการบริหารหลกัสูตร 4) ดา้น
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ผลผลิต ถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตอนที' 3 ขอ้เสนอแนะเพิ'มเติม มี
ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด  
 ชุดที' 3 แบบสอบถามสาํหรับนกัเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที' 1 ขอ้มูลทั'วไปของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัชั#นเรียนในปัจจุบนั ตอนที' 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี'ยวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ดา้น คือ 1) ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ สอบถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะของครูผูส้อน คุณลกัษณะของผูเ้รียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน แบบเรียน สถานที'เรียน และงบประมาณ 2) ดา้นกระบวนการ สอบถามเกี'ยวกบั กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ดา้นผลผลิต สอบถามเกี'ยวกบั คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร     
 การตรวจสอบคุณภาพเครื'องมือ ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปให้นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที' 4 จาํนวน 10 คน 
นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที' 5 จาํนวน 10 คน นกัเรียนชั#นประถมศึกษาปีที' 6 จาํนวน 10 คน ทดลองใช ้(Try Out) หา
ค่าความเชื'อมั'น (Reliability)โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ|  แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผล
จากการวเิคราะห์ พบวา่ มีค่าอยูที่' 0.818 ซึ'งมีคุณภาพพอที'จะนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
  
3. ผลการวเิคราะห์ 

  ขอ้มูลทั'วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  (1) ผูบ้ริหาร พบวา่ ผูบ้ริหารที'ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 1 
คน และเพศหญิง 1 คน  มีอายุต ํ'ากว่า 30 ปี จาํนวน 1 คน   ระหว่าง 30 – 40 ปี จาํนวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน ปริญญาโท จาํนวน 1 คน และมีประสบการณ์ในการบริหารตั#งแต่ 1-5 ปี ทั# ง 2 คน  (2) 
ครูผูส้อน พบวา่ ครูผูส้อนที'ตอบแบบสอบถามทั#งหมด 7 คน เป็นเพศชาย ครูส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 71.43  มีอาย ุ30 – 
40 ปี  ครูส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 85.71 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และครูส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 57.14  มี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน  1 – 5 ปี (3) นกัเรียน พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.11 มี
อายรุะหวา่ง 10 – 12 ปี  มากที'สุด คิดเป็นร้อยละ 76.67  และนกัเรียนส่วนใหญ่เรียนอยูช่ั#นประถมศึกษาปีที' 5  คิด
เป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาชั#นประถมศึกษาปีที' 6 คิดเป็นร้อยละ 30.00 ชั#นประถมศึกษาปีที' 4 คิดเป็นร้อยละ 
25.56 ตามลาํดบั 

 จากการประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ทั#ง 4 ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

และนักเรียน ในภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (  = 3.83) โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มี

ดงัต่อไปนี#  

 จากตารางที' 1 พบวา่ ในภาพรวม 

 ดา้นบริบท ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนมีความเห็นดว้ยกบัดา้นบริบทของหลกัสูตรในระดบัมาก (  = 4.03) โดย

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารมีค่าเฉลี'ยสูงสุด (  = 4.21) ในเรื'องรายวชิาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัสูตรอิสลามศึกษา 

 ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนกัเรียนมีความเห็นดว้ยกบัดา้นปัจจยัเบื#องตน้ของหลกัสูตรใน

ระดบัมาก (  = 3.58) โดยความคิดเห็นของผูบ้ริหารมีค่าเฉลี'ยสูงสุด (  = 4.30) ในเรื'องคุณลกัษณะของครูผูส้อน  

 ดา้นกระบวนการ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนักเรียนมีความเห็นดว้ยกบัดา้นกระบวนการของหลกัสูตรใน

ระดบัมาก (  = 3.77) โดยความคิดเห็นของนกัเรียนมีค่าเฉลี'ยสูงสุด (  = 4.21) ในเรื'องกระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  
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 ดา้นผลผลิต ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และนกัเรียนมีความเห็นดว้ยกบัดา้นผลผลิตของหลกัสูตรในระดบัมาก (  = 

3.92) โดยความคิดเห็นของครูผูส้อนมีค่าเฉลี'ยสูงสุด (  = 4.09) ในเรื'องคุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตร 
 
ตารางที' 1 ค่าเฉลี'ยและส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นในการประเมินหลกัสูตรของผูบ้ริหารครูผูส้อน 

และนกัเรียน ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัเบื#องตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต  

กรอบประเมิน ประเด็นประเมิน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลีCยรวม 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน กรอบ

ประเมิน 

แปลผล 

 S.D  S.D  S.D 

บริบท 

1. โครงสร้างของ
หลกัสูตรอิสลามศึกษา 

4.13 0.18 3.57 0.83 - - 

4.03 มาก 2.  รายวชิาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
หลกัสูตรอิสลามศึกษา 

4.21 0.51 4.19 0.78 - - 

ปัจจัยเบื@องต้น 

3.  คุณลกัษณะของ
ครูผูส้อน 

4.30 0.99 4.14 0.84 4.17 0.80 

3.58 มาก 

4.  คุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน 

3.83 0.94 3.90 0.87 3.90 0.91 

5.  อุปกรณ์การเรียน
การสอน แบบเรียน
และสถานที'เรียน 

3.00 0.94 2.91 0.70 3.77 1.09 

6.  งบประมาณ 2.50 0.71 2.38 0.84 3.98 0.96 

กระบวนการ 

7.  กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.88 0.88 4.02 0.70 4.21 0.87 

3.77 มาก 
8.  การวดัและ
ประเมินผล 

3.57 0.81 3.73 0.82 - - 

9.  การบริหาร
หลกัสูตร 

3.33 2.36 3.90 0.55 - - 

ผลผลติ 

10. คุณลกัษณะและ
สมรรถนะตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 

3.70 0.99 4.09 0.72 3.98 0.91 

3.92 มาก 

 ค่าเฉลีCยรวม 3.64 - 3.68 - 4.00 - 3.83 มาก 
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4. ผลการวจิยัและการอภิปราย 
 จากการวจิยัการประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ มีผลการวิจยั คือ ระดบัความ
คิดเห็นการประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ภาพรวมในกรอบการประเมินรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื'อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามระดับค่าเฉลี'ย คือด้านบริบท ด้านผลผลิต ด้าน
กระบวนการ และดา้นปัจจยัเบื#องตน้  
  ผลการประเมินดา้นบริบทของหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งันี#  (1) โครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษา พบว่า ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนให้ความคิดเห็นดว้ยวา่เหมาะสมมาก ขอ้คน้พบจากการวิจยัพบวา่ มีการกาํหนดสัดส่วนเวลาเรียน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้กบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม อีกทั#งการกาํหนดสาระการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ยงัมีการกาํหนดโครงสร้างเวลาเรียนโดยเฉลี'ยต่อวนัและการกาํหนดตวัชี# วดันั#นมีความเหมาะสม (2) 
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนให้ความคิดเห็นดว้ยว่ามีความเหมาะสมมาก ขอ้
คน้พบจากการวิจยัพบวา่ เนื#อหารายวิชาของหลกัสูตรมีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอิสลามศึกษา และมีรายวิชาพื#นฐานครบตามที'กาํหนดในหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแต่มีขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดวา่เนื#อหารายวิชาควรจะตอ้งมีการต่อยอดแต่ละช่วงชั#น เพื'อที'สามารถ
ส่งต่อไดจ้ากช่วงชั#นที' 1 ต่อไปช่วงชั#นที' 2 ไดโ้ดยที'นกัเรียนไม่ตอ้งมานบั 1 ใหม่ นกัเรียนจะไดเ้รียนอยา่งต่อเนื'อง
และเขา้ใจโดยไม่มีความสะดุด ดงัที' บุญเลี#ยง ทุมทอง (2554: 17) กล่าวไวว้า่ หลกัสูตรมีความสาํคญัยิ'งในการจดั
การศึกษา เป็นสิ'งที'ชี# ใหเ้ห็นแนวทางในการจดัมวลประสบการณ์แก่ผูเ้รียน อนัเปรียบเสมือนแผนที'หรือเขม็ทิศที'จะ
นาํทางในการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผล หลกัสูตรที'ดีจะตอ้งมีความชดัเจน เหมาะสมกบัผูเ้รียนและสงัคมซึ'งจะทาํให้
การนาํหลกัสูตรไปใช้หรือการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั ประภาภทัร 
นิยม (2553: 201) กล่าวไวว้่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื'อให้เกิดกับผูเ้รียน เมื'อจบ
การศึกษาขั#นพื#นฐาน 
  ผลการประเมินดา้นปัจจยัเบื#องตน้ของหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งันี#  (1) ลกัษณะของครูผูส้อน พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน
และนักเรียน ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ขอ้คน้พบจากการวิจยั พบว่า ครูผูส้อนมีการเตรียมการ
สอนที'เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรายวิชา เลือกวิธีสอนที'เหมาะสมกบัเนื#อหาวิชา มีความรู้ในเนื#อหาวิชาที'สอน
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการกระตุ ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์คน้ควา้ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ รับฟัง, 
แลกเปลี'ยนความคิดเห็นกบันกัเรียนดว้ยความเสมอภาค (2) คุณลกัษณะของผูเ้รียน พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและ
นกัเรียน ให้ความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมมาก ขอคน้พบจากการวิจยั พบว่า นกัเรียนมีความรู้พื#นฐานเพียงพอ
สาํหรับการเรียนในระดบัชั#นประถมศึกษา อีกทั#งนกัเรียนยงัมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์เพื'อพฒันา
งานไดเ้หมาะสม มีคุณสมบติัความเป็นผูน้าํ ผูต้ามที'ดีและมีความรับผิดชอบในงานที'ไดรั้บมอบหมาย (3) อุปกรณ์
การเรียนการสอน แบบเรียนและสถานที'เรียน พบว่า ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและนกัเรียน ให้ความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมปานกลาง ขอ้คน้พบจากการวจิยั พบวา่ หนงัสือเรียนมีความทนัสมยัดีอยูแ่ลว้ สิ'งที'ตอ้งปรับปรุงก็คือ ควร
ใหอุ้ปกรณ์การเรียนการสอนมีจาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนและให้ห้องเรียนมีพื#นที'เอื#อต่อการจดั
กิจกรรมเรียนรู้ แต่มีขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดว่าโรงเรียนควรเพิ'มสื'อการเรียนรู้ เช่น รูปภาพ วีดีโอมา
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ประกอบการเรียนรู้ในวิชาประวติัศาสตร์อิสลาม (4) งบประมาณ พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและนกัเรียนให้ความ
คิดเห็นวา่มีความเหมาะสมปานกลาง ขอ้คน้พบจากการวจิยั พบวา่ โรงเรียนควรมีการปรับปรุงในเรื'อง งบประมาณ
สาํหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาสื'อแหล่งการเรียนรู้และการพฒันาครู แต่มีขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิด
วา่ควรจดัอบรมหรือใหค้รูไปศึกษาดูงานที'เกี'ยวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา เพื'อจะไดน้าํมาพฒันาดา้นการสอนของ
ครูผูส้อน ดงัที' ประภาภทัร นิยม (2553: 188) กล่าวไวว้า่ แทบทุกประเทศจึงจดัสรรงบประมาณทุ่มเทให้กบัการจดั
การศึกษาและพฒันาคนอยา่งเด่นชดั บางแห่งให้งบประมาณมากกว่าดา้นอื'นๆ ของประเทศ และถือวา่การลงทุน
พฒันาคนนี# เป็นที'มาของการผลิตและพฒันาดา้นอื'นๆ ที'ตามมาดว้ย ซึ'งสอดคลอ้งกบั บุญเลี#ยง  ทุมทอง (2554: 43) 
กล่าวไวว้า่ การพฒันาหลกัสูตรมีมากมาย เพราะการพฒันาหลกัสูตรเป็นงานที'มีขอบเขตกวา้งขวางจึงจาํเป็นตอ้ง
อาศยักาํลงัคนและกาํลงัสมองจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เช่น นักวิชาการ นักวิจยั นักจิตวิทยา นักสังคมศาสตร์ 
นกัศึกษา นกัการเมือง นกัเศรษฐศาสตร์ ผูบ้ริหารทางการศึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง สถานประกอบการ และคนใน
ชุมชน การพฒันาหลกัสูตรที'สมบรูณ์และรอบคอบจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลจากบุคคลเหล่านี#  จึงจะเป็นหลกัสูตร
พฒันาที'สามารถตอบสนองความตอ้งการทางการศึกษา ตอบสนองต่อผูเ้รียน และตอบสนองต่อสงัคม 
  ผลการประเมินดา้นกระบวนการของหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งันี#  (1) กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อนและนักเรียน ให้การปฏิบติัวา่มีความเหมาะสมมาก ขอ้คน้พบจากการวิจยั พบว่า ครูชี# แจงจุดมุ่งหมาย 
ขอบเขต กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล ประเมินผล อีกทั# งครูจัดกิจกรรมการการสอนสอดคล้องกับ
เนื#อหาวชิา ใชเ้อกสารประกอบการสอน มีกระบวนการคิดหลายรูปแบบ เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมอยา่งเต็มความสามารถพร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกครั# งและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะนาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั สําหรับสิ'งที'ควรปรับปรุงคือ ครูควรจดัใชสื้'อเทคโนโลยีที'มีความทนัสมยั แต่มี
ขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดวา่ตอ้งการใหมี้กิจกรรมหรือเกมส์ที'มีสาระเกี'ยวกบัวชิาอิสลามศึกษา ระหวา่งการ
เรียนรู้ในหอ้งเรียน (2) การวดัและประเมินผล พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ให้การปฏิบติัวา่มีความเหมาะสมมาก 
ขอ้คน้พบจากการวจิยั พบวา่ ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเรื'องการวดัผล ประเมินผลอยา่งแทจ้ริง อีกทั#งวดัผล 
ประเมินผลอย่างสมํ'าเสมอต่อเนื'อง แล้วยงัมีการวดัผล ประเมินผลด้านเนื#อหารายวิชา ผลการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของรายวิชา ใชเ้กณฑต์ดัสินผลการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม วดัผล ประเมินผล
ตรงตามสภาพจริง และใชเ้ครื'องมือวิธีการวดัผลมีความเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การบริหารหลกัสูตร 
พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ให้การปฏิบติัว่ามีความเหมาะสมมาก ขอ้คน้พบจากการวิจยั พบว่า สถานศึกษา
แต่งตั#งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการอย่างเหมาะสม อีกทั#งสถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาและ
ประเมินคุณภาพครูผูส้อนอย่างเหมาะสม สําหรับสิ'งที'ควรปรับปรุงคือ สถานศึกษาควรจดัครูผูส้อนที'มีความรู้ 
ความสามรถตรงตามรายวิชาให้เหมาะสม ดงัที' บุญเลี#ยง ทุมทอง (2554: 286) กล่าวไวว้า่ การนาํหลกัสูตรไปใช้
เป็นการแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน เป็นกระบวนการที'เกี'ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย และเป็นกิจกรรมที'มีขั#นตอน
การปฏิบติัหลายขั#นตอน วธีิการของกระบวนการนาํหลกัสูตรไปใช ้น่าจะเป็นหัวใจสาํคญัของการพฒันาหลกัสูตร
มีผูก้ล่าววา่ แมเ้ราจะมีหลกัสูตรดีแสนดี แต่ถา้นาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งแลว้หลกัสูตรนั#นก็ไม่มีประโยชน์
อะไร เพราะฉะนั#นผูที้'มีหนา้ที'เกี'ยวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไปใชจ้ะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจกบัการนาํหลกัสูตรไป
ใชต้ามบทบาทหนา้ที'ของตนใหส้มบรูณ์ที'สุด เพื'อจะใหก้ารใชห้ลกัสูตรนั#นสมัฤทธิ| ผลตามจุดมุ่งหมายที'กาํหนดไว ้
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  ผลการประเมินดา้นผลผลิตของหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งันี#  คือ คุณลกัษณะและสมรรถนะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
พบว่า ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและนักเรียน ให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ขอ้คน้พบจากการวิจัย พบว่า 
นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลกัการอิสลาม อีกทั#งมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความกลา้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์และมีทักษะในการทาํงานร่วมกับผูอื้'น ดงัที'  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2) กล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้อิสลามศึกษา มุ่งเนน้คุณภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ 
ประสบการณ์การปฏิบติั และทกัษะเกี'ยวกบัจริยธรรม คุณธรรม ที'วา่ดว้ยหลกัการศรัทธา หลกัปฏิบติั และหลกั
คุณธรรม ตามคาํสอนของศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายให้ผูเ้รียนสามารถประมวลความรู้ แนวคิด และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมคาํสอน เพื'อปลูกฝังใหเ้ป็นคนดี มีศรัทธา มีความยาํเกรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมและ
อยูร่่วมกนัในสงัคมที'หลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  สรุปวา่การประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ โดยวธีิการประเมินตามแนวคิดของ 
สตฟัเฟิลบีม หรือ CIPP Model ผลรวมปรากฏวา่หลกัสูตรนี#อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

  ข้อเสนอแนะเพืCอการนําผลการวจิยัไปใช้ 
   เพื'อการนาํผลการวิจยัไปใช ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า หลกัสูตรควรมีการปรับปรุงในเรื'อง อุปกรณ์การ
เรียนการสอน แบบเรียนและสถานที'เรียน, งบประมาณ, กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้, การบริหารหลกัสูตร 
ดงันี#  
  1. อุปกรณ์การเรียนการสอน แบบเรียนและสถานที'เรียน ควรปรับปรุงใหอุ้ปกรณ์การเรียนการสอนมี 
จาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนและใหห้อ้งเรียนมีพื#นที'เอื#อต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
  2. งบประมาณ โรงเรียนควรทุ่มเทงบประมาณสาํหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาสื'อแหล่งการเรียนรู้และ
การพฒันาครู 
  3. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหค้รูควรจดัใชสื้'อเทคโนโลยทีี'มีความทนัสมยั 
  4. การบริหารหลกัสูตร สถานศึกษาควรจดัครูผูส้อนที'มีความรู้ ความสามรถตรงตามรายวชิาใหเ้หมาะสม 
  ข้อเสนอแนะเพืCอการทาํวจิยัครั@งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของครูผูส้อนที'เชิญมาสอนจากนอก
โรงเรียน เพื'อจะไดน้าํขอ้มูลไปปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิ'งขึ#น 
  2. ควรมีการศึกษาเกี'ยวกบัความตอ้งการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษา  
  3. ควรมีการประเมินหลกัสูตรอิสลามศึกษาทั#งโรงเรียนให้ครบวงจร ตั#งแต่ช่วงชั#นอนุบาล 1 จนถึงช่วงชั#น
มธัยมศึกษาปีที' 6 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษางานวิจยัฉบบันี# สําเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างยิ'งจากผูมี้พระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะ   
ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ซึ' งไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษาแนะนาํเพื'อ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้เสร็จสมบรูณ์ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี#  
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.พฤทธิ|  ศิริบรรณพิทกัษ ์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที'ให้แนวคิด ชี# แนะแนวทางที'
เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.เรือโท ดร.ไพบูลย ์อ่อนมั'ง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที'สละเวลา
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ร่วมเป็นกรรมการสอบพร้อมทั# งให้ขอ้เสนอแนะ คาํแนะนาํเพื'อให้การวิจยัครั# งนี# ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
ขอขอบพระคุณ ดร.มานิต บุญประเสริฐ อาจารยที์'ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที'ให้ความช่วยเหลือ ขอ้เสนอแนะ มอบ
ความรู้ที'เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัครั# งนี#  

 ขอขอบพระคุณ ดร.วิศรุต เลาะวิถี, อาจารย์อาํนาจ มะหะหมัด, อาจารย์สมศักดิ|  เชื#อผูดี้ ผูเ้ชี'ยวชาญ
ตรวจสอบเครื'องมือในการวจิยั พร้อมทั#งใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ ให้ขอ้มูลที'เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัอยา่ง
ดียิ'ง ขอขอบพระคุณ อาจารยส์าขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่านที'ให้กาํลงัใจ 
ช่วยเหลือทุกดา้น ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้าํแนะนาํที'เป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยั 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี'นอ้ง ที'ใหก้ารสนบัสนุน ใหทุ้นการศึกษา ทาํใหก้ารวจิยัครั# งนี#สาํเร็จ
ไดด้ว้ยดี อีกทั#งยงัให้คาํแนะนาํ ให้กาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ รุ่นพี'และเพื'อนร่วมคณะศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต ที'ใหก้ารช่วยเหลือและคาํแนะนาํอยา่งดียิ'ง 
 คุณค่าและประโยชน์ที'พึงได้จากวิทยานิพนธ์เล่มนี#  ขอมอบให้กบัผูมี้พระคุณทุกท่าน ทั#งที'กล่าวไวแ้ละ
ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นที'นี#  จะถูกระลึกนึกถึงในพระคุณตลอดไปดว้ยความเคารพอยา่งสูง  
   
 เอกสารอ้างองิ 

  นิสากร ชูชาติ. “การประเมินหลกัสูตรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาเผยแผ ่คณะพทุธศาสตร์   
    สถาบนัธรรมชยั จงัหวดัปทุมธานี.” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,   
    สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555. 
 บุญเลี#ยง ทุมทอง. การพฒันาหลกัสูตร. พิมพค์รั# งที' 3. กรุงเทพฯ: บริษทัแอคทีฟ พริ#นท ์จาํกดั, 2554. 

 ประภาภทัร นิยม. มีปัญญา ยิ'งกวา่ฉลาด. พิมพค์รั# งที' 2. กรุงเทพฯ: สานอกัษร, 2553. 
 มะหะหมดั อาดาํ. “กรณีศึกษา พฤติกรรมของผูเ้รียน อิสลามศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
   อิสลามควบคู่สามญั โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ชั#นประถมศึกษาปีที' 4-5-6.” รายงานการ
   วจิยัในวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 3, สาขาวชิาการพฒันาชุมชน,  ค ณ ะ
   มนุษยศ์าสตร์สงัคมศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถมัภ,์  2552. 
  มูฮาํมดันาเซ สามะ. “สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที'เปิด
    สอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (อิสลามศึกษา), 
    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, วทิยาเขตปัตตานี, 2552. 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ.หลกัสูตรอิสลามศึกษา ตามหลกัสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั#นพื#นฐาน พุทธศกัราช 2551. พิมพค์รั# งที' 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม
   สหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2553. 
 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั#นพื#นฐาน,   

   กระทรวงศึกษาธิการ. การจดัการเรียนรู้ อิสลามศึกษา ตามหลกัสูตร แกนกลางการศึกษาขั#น

   พื#นฐาน พุทธศกัราช 2551. พิมพค์รั# งที' 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

   ประเทศไทย จาํกดั, 2553. 
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การพฒันาทกัษะพื�นฐานทางคณติศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที  2 

โรงเรียนมหาวรีานุวตัร จังหวดักรุงเทพมหานคร  โดยใช้กจิกรรมประกอบอาหาร 

DEVELOPMENT OF BASIC MATHEMATICAL SKILL OF  

PUPILS IN KINDERGARTEN 2 THROUGH COOKING ACTIVITIES  

OF MAHAWEERANUWAT SCHOOL, BANGKOK PROVINCE 
 

นางทาํเนียบ  เพียงตา1 ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด2 

_______________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื$อเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที$ 2 ก่อนและหลงั
การจดักิจกรรมการประกอบอาหาร กลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ นกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง  5-6 ปี 
จาํนวน 20 คน ที$กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั�นอนุบาลปีที$ 2 ภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมหาวีรานุวตัร 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรม
โดยใชก้ารประกอบอาหาร และแบบทดสอบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที$ 2 ดา้น คือ การนบั
และการจาํแนก เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองจดักิจกรรมประกอบอาหาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดย หาค่าความถี$ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี$ย ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐาน โดยการใชก้ารทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติทดสอบที (T-test)  

ผลการวจิยัพบวา่ เด็กอนุบาลปีที$ 2 ที$ไดรั้บการจดักิจกรรมการประกอบอาหารก่อนและหลงัการทดลองมี
ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ การนบัและการจาํแนก และการเปรียบเทียบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที$ระดบั .01 โดยมีทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง  
 

คาํสาํคญั : การพฒันาทกัษะ, พื�นฐานคณิตศาสตร์, กิจกรรมประกอบอาหาร 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study and compare the kindergarten basic mathematical skills before 
and after the designed lessons through cooking activities. The sample was 20 kindergarten  aged five to six who 
were studying in kindergarten 2 of Mahaweeranuwat School, Bangkok  in the first semester of academic year 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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2013  (under the Office of Primary Education Area Office.) The kindergarten were selected by using focused 
sampling. The instrument used in this research was a basic mathematical skill test in areas: Counting and 
Classification. The statistical methods used for data analysis were mean, standard deviation and t–test.  

The result showed that there was a statistically significant difference at .01 level in both aspects. The 
preschoolers’ basic mathematical skills after the treatment were higher than before the treatment. 

 
KEYWORDS : DEVELOPMENT SKILL, BASIC MATHEMATICAL, COOKING ACTIVITIES 

 

1. บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ล่าวเกี$ยวกบัการจดั
การศึกษาว่า ในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กนั�นตอ้งเนน้ความสําคญัทั�งความรู้และคุณธรรม การจดักระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งบูรณาการดา้นต่างๆ เช่น ความรู้เกี$ยวกบัตนเอง ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ทกัษะในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตอยา่งมีความสุข เป็นตน้ โดยตอ้ง
ผสมผสานสาระความรู้เหล่านั�นให้ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั�งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที$ดีงาม และ
คุณลกัษณะที$พึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา และให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาพฒันาการของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดบั การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัเป็นการจดัการศึกษาเพื$อเป็น
พื�นฐานที$ดีให้แก่เด็ก เพื$อให้เด็กไดรั้บการเสริมสร้างพฒันาการในทุกๆ ดา้นรวมทั�งบุคลิกภาพ เพื$อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั� งเป็นการเตรียมตัวที$จะเป็นผู ้ใหญ่ที$ มีคุณภาพในอนาคต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 1) 

การจดัประสบการณ์ที$เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็กแต่ละคนนั�น ควรคาํนึงถึงธรรมชาติของเด็กเป็น
สาํคญั ซึ$ งเด็กทุกคนมีความเหมือนในแง่ของการพฒันาการ เด็กทุกคนจะตอ้งผ่านลาํดบัขั�นตอนของพฒันาการ
ดา้นต่างๆ ทั�ง 4 ดา้น คือ ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่จะเร็วหรือชา้ก็ขึ�นอยูก่บัพื�นฐานต่างๆ 
และปัจจยัที$จะมีผลต่อพฒันาการของเด็ก การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวยัมีความสาํคญั ที$ตอ้งคาํนึงถึงดา้น
สติปัญญา คือ การเล่น เพราะการเล่นของเด็กจะทาใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้การจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมดา้น
คณิตศาสตร์ใหก้บัเด็กจึงเป็นสิ$งที$จาํเป็นและสาํคญัมาก ครูจึงเป็นบุคคลที$สาํคญัมากที$สุดในการจดัประสบการณ์
ใหเ้ด็ก เพราะครูสามารถกระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิดอยา่งมีเหตุผล โดยครูเป็นผูป้้อนคาํถามเพื$อกระตุน้ให้เด็กไดคิ้ด
ตาม เมื$อเด็กไดรั้บการกระตุน้ใหคิ้ดเปรียบเทียบแจกแจง เชื$อมโยง หาเหตุผล และฝึกการแกปั้ญหาอยูเ่สมอจะช่วย
ใหพ้ฒันาการดา้นสติปัญญาพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมสาํหรับเด็กระดบัปฐมวยัจึงเป็นสิ$งจาํเป็น
มากและสําคญัยิ$งกว่าวยัอื$นๆ เพราะเด็กจะมีการพฒันาการทุกด้านอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ$งดา้น
สติปัญญา เด็กจะเกิดการเรียนรู้มากที$สุดกวา่วยัอื$นๆ (Bloom, 1964 : 40) คณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั เป็นเรื$อง
หนึ$ งที$นอกจากจะตอ้งอาศยั การจัดกิจกรรม ตามสถานการณ์ที$พบในปัจจุบนัแลว้จะตอ้งใชก้ารจดักิจกรรม
คณิตศาสตร์ที$มีการวางแผน และเตรียมการอยา่งดีจากครู เพื$อให้โอกาสเด็กไดค้น้ควา้ แกปั้ญหา ไดเ้รียนรู้และ
พฒันาความคิดรวบยอดเกี$ยวกบัคณิตศาสตร์ มีทกัษะและใหค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นพื�นฐานสาหรับการศึกษา
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ที$สูงขึ�น และใชใ้นชีวติประจาํวนัต่อไป (นิตยา ประพฤติกิจ, 2541 : 3) ในแผนการจดัประสบการณ์ชั�นอนุบาลมิได้
อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมอย่างชดัเจน เป็นเพียงแนวการจดักิจกรรมสั�นๆ เท่านั�น เพื$อเปิดโอกาสให้ครู
สามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ แต่ครูส่วนใหญ่มิไดต้อบสนองแนวทางดงักล่าว โดยมุ่งเนน้การเตรียมความ
พร้อมดา้นทกัษะทางภาษาและคณิตศาสตร์มากกวา่กิจกรรมอื$นๆ ดว้ยเหตุผลที$วา่ ทกัษะดงักล่าวเป็นตวับ่งชี�ระดบั
สติปัญญาของเด็กและเป็นการตอบสนองความตอ้งการของเด็กควบคู่กนัไป รวมถึงมีขอ้จาํกดัเรื$องเวลาและความ
ยุ่งยากในการจดัเตรียมกิจกรรม จึงทาํให้กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กอนุบาลถูกจาํกดัอยู่เพียงการวาดภาพ
ระบายสีเท่านั�น ในขณะที$ขอ้มูลที$ไดรั้บจากการสังเกตเด็กๆ ขณะทาํกิจกรรมสร้างสรรค์พบว่า เด็กแต่ละคน
สามารถสร้างผลงานของตนเองไดอ้ยา่งไม่มีกฎเกณฑ ์มีอิสระในการคิด การทางานตามที$ตนเองกาํหนด และร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

สําหรับเด็กปฐมวยันั�น คณิต" หมายถึง การนับ การคาํนวณ วิชาคาํนวณ การประมาณ "คณิตศาสตร์" 
หมายถึง วิชาว่าดว้ยการคาํนวณ ปัจจุบนันี�คณิตศาสตร์ไดเ้ขา้มามีความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์าก 
เราจะพบวา่ทั�งเด็กเเละผูใ้หญ่จะใชค้วามรู้ความเขา้ใจและทกัษะทางคณิตศาสตร์แกปั้ญหา ในชีวิตประจาํวนัอยู่
ตลอดเวลา ทั�งในบา้นและนอกบา้น เช่น การอ่านราคาสินคา้ การซื�อขายสินคา้ การบอกเวลา เบอร์โทรศพัท ์ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอ้งเริ$มจากการเขา้ใจสัญลกัษณ์ ตวัเลขจึงเป็นสัญลกัษณ์ที$สาํคญัที$สุดที$เราตอ้งทาํ
ให้เด็กเขา้ใจให้ได ้มิใช่ทาํให้เด็กจดจาํตวัเลขให้ได้ ดว้ยการท่อง 1-10 หรือเขียนตวัเลขได ้การทาํซํ� าๆ โดยใช้
สิ$งของใกลต้วั ของจริง ลองนบั จบัคู่จาํนวนกบัตวัเลข ทาํบ่อยๆ จนเกิดความแม่นยาํ จะจดจาํไดน้าน เมื$อเด็กเขา้ใจ
จํานวนและตัวเลขแล้วจึงค่อยเสนอกฎเกณฑ์ที$ใช้กับตัวเลขเหล่านั� นโยงให้เห็นความหมายระหว่างตัวเลข 
เครื$องหมาย ที$แทนจาํนวน ปริมาณที$มีอยู่ และเปลี$ยนไป กฎเกณฑ์นี� ตอ้งค่อยๆ ไต่ไปตามลาํดบั จากง่ายไปสู่
ซับซ้อน การทําซํ� า ทําให้เกิดวงจรในสมอง จนเกิดความแม่นยาํ ทําให้มีความเข้าใจในกระบวนการของ
คณิตศาสตร์ชดัเจน 

วรินภร  อินพาลาํ ศึกษา เรื$อง การจดักิจกรรมการทาํอาหาร (Cooking) เพื$อส่งเสริมพฒันาการทกัษะทาง
ภาษา พบว่าจากการจดักิจกรรม Cooking เพื$อส่งเสริมพฒันาการทกัษะทางภาษาของเด็กๆ ปรากฏว่า เด็กๆมี
พฤติกรรมการใชภ้าษาอยา่งสร้างสรรค ์กลา้พดูกลา้แสดงออก  มีความมั$นใจในตวัเอง ในการพูดสื$อสารกบัเพื$อนๆ 
คุณครูและคนรอบขา้งมากขึ�น อีกทั�งยงัสนุกสนานกบัการร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัเพื$อนๆ สามารถบอก อธิบาย สื$อ
ความหมายให้ผูอื้$นเขา้ใจไดดี้ยิ$งขึ�น ประโยชน์ที$ไดรั้บ คือ ผลจากการจดักิจกรรมการทาํอาหาร ช่วยส่งเสริม
พฒันาการทางดา้นภาษาไดม้าก เช่น การพูดคุย การอธิบาย การสื$อสารความหมายให้ผูอื้$นฟังเขา้ใจในความคิด 
หรือความรู้สึกในระหวา่งการประกอบอาหาร และยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นกลา้มเนื�อมือของเด็กอีกดว้ย  
การจดักิจกรรมการประกอบอาหารสามารถช่วยพฒันาทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัได ้เพราะการ
ประกอบอาหารไม่ทาํให้เด็กเกิดความรู้สึกเบื$อหน่าย มีแต่เกิดความสนุกสนานร่าเริง และคุณครูยงัสามารถ
สอดแทรกความรู้ต่างๆไปพร้อมกบัการสอนทาํอาหารได ้ เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ดา้นโดยองค์รวม
อยา่งต่อเนื$อง เพื$อใชเ้ป็นพื�นฐาน การเรียนรู้ในชั�นสูงต่อๆ ไป ซึ$ งผลของการวิจยัครั� งนี� จะช่วยให้ครูจดักิจกรรมได้
ถูกตอ้ง เพื$อพฒันาทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัได ้ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการจดักิจกรรมการ
ประกอบอาหารจึงนบัเป็นนวตักรรมที$จะส่งผลต่อทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก และช่วยให้เด็กระดบั
ปฐมวยัมีคุณภาพมากยิ$งขึ�น 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื$อเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ทางดา้นการนบัและการจาํแนกของเด็กปฐมวยัก่อนและ
หลงัการใชกิ้จกรรมประกอบอาหาร 

2. เพื$อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนอนุบาลขณะทาํกิจกรรมประกอบอาหาร 

 

3. สมมุตฐิานการวจิยั 

ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นอนุบาลศึกษาปีที$ 2 มีทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ�น
หลงัจากไดรั้บการพฒันาโดยใชกิ้จกรรมการประกอบอาหาร 

 

4. ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
ประชากรในการวิจยัครั� งนี�  คือ นกัเรียนชายและหญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี ที$กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอนุบาล

ศึกษาปีที$ 2 จากโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที$ 1 ปี
การศึกษา 2556 จาํนวน 2 หอ้ง  

 
5. กลุ่มตวัอย่าง  

นกัเรียนที$กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั�นอนุบาลปีที$ 2 จาํนวน 40 คน วธีิสุ่มตวัอยา่งคดัเลือกเด็กอนุบาลปีที$ 2 ที$
ไม่ผ่านการประเมินพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
คดัเลือกจากนกัเรียนที$ไม่ผา่นเกณฑใ์นการประเมินแบบทดสอบของโรงเรียน จาํนวน 20 คน  
 

6. เครื องมอืที ใช้ในการวจิยั  
1. กิจกรรมการประกอบอาหาร จาํนวน 8 กิจกรรม ใชเ้วลากิจกรรมละประมาณ 40 นาที โดยระบุไวใ้น

แผนการจดัประสบการณ์ 
2. แบบทดสอบวดัทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที$ 2 จาํนวน 2 ชุด ประกอบดว้ย  

2.1 ทกัษะการนบั ความสามารถในการรู้ค่าจาํนวนนบั 1-10 และสามารถจบัคู่ระหวา่งจาํนวนนบั
กบัจาํนวนรูปภาพ จาํนวน 10 ขอ้ และแทนค่าตวัเลขดว้ยรูปวาด จาํนวน 10 ขอ้ 

2.2 ทกัษะการจาํแนกความสามารถในการสังเกตและพิจารณาลกัษณะหรือคุณสมบติัของสิ$งต่างๆ 
และสามารถจดักลุ่มแยกไดต้ามลกัษณะหรือคุณสมบติับางอยา่งไดแ้ก่สิ$งที$สมัพนัธ์กนัตามเหตุการณ์รูปทรง ขนาด 
จาํนวน 10 ขอ้  
 

7. วธีิดาํเนินการทดลอง  
การดาํเนินการทดลองมีขั�นตอนดงันี�   
ในการทดลองครั� งนี�  ดาํเนินการในภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา 8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั 

ในวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ  และวนัพฤหสับดี วนัละ 40 นาที รวม 32 วนั โดยมีลาํดบัขั�นตอน ดงัต่อไปนี�   
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1. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั 1 คน ซึ$งไดรั้บการฝึกการใชเ้ครื$องมือจากผูว้จิยัแลว้และทาํการสร้างความคุน้เคยกบั
เด็กในห้องเรียนทาํการทดสอบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อนการทดลอง (Pretest) กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 วนั ไดแ้ก่ ในวนัจนัทร์ วนัพุธ วนัละ 20 นาที โดยแบ่งการทดสอบ คือ ในวนัจนัทร์ทาํการ
ทดสอบดา้นการนบั ในวนัพธุทาํการทดสอบดา้นการจาํแนก   

2. ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมโดยการใชกิ้จกรรมประกอบอาหาร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
มีการจดักิจกรรมในช่วง เวลา 40 นาที  

 

ตารางที  1 ตารางการจดักิจกรรมโดยใชกิ้จกรรมประกอบอาหาร ชั�นอนุบาลศึกษาปีที$ 2 ไข่เจียวอารมณ์ดี,ไข่ตุ๋น 
 ดอกไมบ้าน,สลดัผกัไข่ตม้,บวัลอยสามสี,นํ� าผลไมปั้$น,วุน้แปลงร่าง,ขา้วผดัรวมพล,ขนมปังแฟนซี 

สปัดาห์ที$ วนั กิจกรรม ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ 
1 จนัทร์ 

ไข่เจียวอารมณ์ดี 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
2 จนัทร์ 

ไข่ตุ๋นดอกไมบ้าน 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
3 จนัทร์ 

สลดัผกัไข่ตม้ 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
4 จนัทร์ 

บวัลอยสามสี 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
5 จนัทร์ 

นํ� าผลไมปั้$น 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
6 จนัทร์ 

วุน้แปลงร่าง 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
7 จนัทร์ 

ขา้วผดัรวมพล 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
8 จนัทร์ 

ขนมปังแฟนซี 
การนบั 

 พธุ การจาํแนก 
 
 
หลงัเสร็จสิ�นการทดลองทั�ง 8 สปัดาห์ ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัทาการทดสอบวดัทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์

ดว้ยแบบทดสอบฉบบัเดิม 
3. นาํผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์และเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์  
4. เก็บขอ้มูลพฤติกรรมของนกัเรียนขณะร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร 
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8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซึ$ งเป็นนกัเรียนระดบั อนุบาลศึกษาปีที$ 

2 โรงเรียนมหาวีรานุวตัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 20 คน ภาคเรียนที$ 1 ปี การศึกษา 2556 ซึ$ งเก็บขอ้มูล
แบบทดสอบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนอนุบาลปีที$2 จาํนวน 2 ครั� ง คือ  

1. ผูว้จิยัทาํการทดสอบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที$ 2 ก่อนการทดลอง (Pretest) 
2. ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองในกิจกรรมการประกอบอาหาร ใชเ้วลาทดลอง ครบ 8 สัปดาห์ ผูว้ิจยัทาํการ

ทดสอบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลศึกษาปีที$ 2 หลงัเสร็จสิ�นการ ทดลอง (Posttests) เพื$อ
เปรียบเทียบการพฒันาทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ 

3. ผูว้จิยัสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะทาํกิจกรรมประกอบอาหาร  
 

9. การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวจิยัขอ้มูลในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยเครื$องมือคอมพิวเตอร์โดยใช ้โปรแกรมสาํเร็จรูป

ในการวเิคราะห์ค่าสถิติครั� งนี�   
1. หาค่าเฉลี$ยและค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี$ยก่อน และหลงัการจดักิจกรรมการประกอบอาหารเพื$อ

พฒันาการทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใชค้่าสถิติ t-test แบบ Dependent Samples  
3. พฤติกรรมนกัเรียนเพื$อดูการพฒันาทกัษะทางดา้นอื$นๆ ขณะทาํกิจกรรมประกอบอาหาร 3 ดา้น คือ ดา้น

การพดู ดา้นอารมณ์ และดา้นสงัคม ดงันี�  
3.1 ดา้นการพดู ประกอบดว้ย 
  1) ใชค้าํอยา่งสุภาพ 
   2) พดูดว้ยนํ� าเสียงนุ่มนวล 
  3) ชวนเพื$อนมาร่วมกิจกรรม 
3.2 ดา้นอารมณ์ - จิตใจ   
  1) ยิ�มแยม้แจ่มใสขณะพดูคุยกบัเพื$อน 
  2) สบตาเพื$อนในขณะพดู 
  3) สนใจในการกระทาํของเพื$อน 
3.3 ดา้นสงัคม 
  1) ใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมในกลุ่มดี 
  2) ช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหา 
  3) ช่วยเก็บอุปกรณ์ 
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10. ผลการวเิคราะห์ 
 
ตารางที  2 ตารางการเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมของนกัเรียนชั�นอนุบาล 2 ก่อนและหลงั  
 การจดักิจกรรมการประกอบอาหาร 

 

การทดลอง         N          Χ       S.D.      t            p 
 

 

ก่อนการทดลอง              20                        12.55                  3.17                      
____________________________________________________________      -8.463**        .000 
หลงัการทดลอง              20                        16.05                   2.82 
 

** p < 0.01 
 

จากตารางที$ 2 พบวา่ คะแนนเฉลี$ยทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นอนุบาล 2 โรงเรียนมหาวี
รานุวตัร ไดรั้บการจดักิจกรรมการประกอบอาหาร ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$
ระดบั .01 โดยหลงัจากการจดักิจกรรมแลว้มีคะแนนทกัษะ พื�นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมสูงกวา่ก่อนการจดั
กิจกรรม 

 
ตารางที  3 ตารางการเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ ดา้นการนบั ของนกัเรียนชั�นอนุบาล 2 ก่อนและ 

หลงัการจดักิจกรรมการประกอบอาหาร 

                                                        ก่อน                   หลงั 
 

     การทดลอง       
        N         Χ              S.D.       Χ            S.D.        t                 p 
 

 
การนบั            20           8.20             2.04                9.20            1.51       -3.68 **            .002 
 

** p < 0.01 
 
 จากตารางที$ 3 พบวา่ คะแนนเฉลี$ย ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดักิจกรรม การประกอบอาหาร 

ดา้นการนบัก่อนทดลองไดเ้ท่ากบั 8.20  และหลงัการทดลองไดเ้ท่ากบั 9.20 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที$ระดบั .01 โดยหลงัการจดักิจกรรมมีคะแนนทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการ นบัสูงกวา่ก่อนการ
จดักิจกรรม 
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ตารางที  4 ตารางการเปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ ดา้นการจาํแนกของนกัเรียนชั�นอนุบาล 2 ก่อน 
และหลงัการจดักิจกรรมการประกอบอาหาร 

การทดลอง N ก่อน หลงั   
 S.D.  S.D. t P 

การจาํแนก 20 4.35 1.60 6.85 1.60 -8.24** .000 
** p < 0.01 
 

จากตารางที$ 4 พบวา่ คะแนนเฉลี$ย ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดักิจกรรม การประกอบอาหาร  
ดา้นการจาํแนกก่อนทดลองไดเ้ท่ากบั 4.35 และหลงัการทดลองไดเ้ท่ากบั 6.85 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที$ระดบั .01 โดยหลงัการจดักิจกรรม มีคะแนนทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ดา้น การจาํแนกสูงกวา่ก่อน
การจดักิจกรรม 
 

ตารางที  5 ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานขณะการทาํกิจกรรมประกอบอาหารของ
นกัเรียนชั�นอนุบาล 2 

พฤติกรรมขณะทาํกิจกรรม 
Χ S.D. การแปลผล 

1. การพดู    
    1.1 ใชค้าํอยา่งสุภาพ 3.70 0.86 มาก 
    1.2 พดูดว้ยนํ� าเสียงนุ่มนวล 3.75 0.91 มาก 
    1.3 ชวนเพื$อนมาร่วมกิจกรรม 3.65 0.75 มาก 
2. การแสดงท่าทาง    
    2.1 ยิ�มแยม้แจ่มใสขณะพดูคุยกบัเพื$อน 3.69 0.59 มาก 
    2.2 สบตาเพื$อนในขณะพดู 3.70 0.66 มาก 
    2.3 สนใจในการกระทาํของเพื$อน 3.60 0.60 มาก 
3. การมีส่วนร่วมกบัเพื$อน    
    3.1 ใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมในกลุ่มดี 3.35 0.67 ปานกลาง 
    3.2 ช่วยเหลือกนัในการแกปั้ญหา 3.35 0.67 ปานกลาง 
    3.3 ช่วยเก็บอุปกรณ์การทาํอาหาร 3.45 0.76 ปานกลาง 

 
จากตารางที$ 5 พบวา่เด็กอนุบาล 2 ระหวา่งการทาํกิจกรรมประกอบอาหารมีพฤติกรรมการใชน้ํ� าเสียงและ

คาํพูดที$ไพเราะนุ่มนวลต่อกันเห็นไดจ้ากค่าเฉลี$ยที$สูงที$สุด คือ 3.75 ส่วนพฤติกรรมลาํดับรองลงไปคือ การใช้
คาํพดูอยา่งสุภาพและสบตาเพื$อนในขณะที$พดูมีค่าเฉลี$ยเท่ากนั คือ 3.70 และมีพฤติกรรมยิ�มแยม้แจ่มใสมีความสุข
ในขณะการทาํกิจกรรมแลว้ไดพ้ดูคุยกบัเพื$อนมีค่าเฉลี$ย คือ 3.69 
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11. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื$ องการพฒันาทักษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที$ 2 โดยใชกิ้จกรรม

ประกอบอาหาร มีวตัถุประสงคเ์พื$อ เปรียบเทียบทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ทางดา้นการนบัและการจาํแนกของ
เด็กอนุบาลศึกษาปีที$ 2 ก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมประกอบอาหาร กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชาย-หญิง อายุ
ระหวา่ง 5-6 ปี ที$กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั�นอนุบาลศึกษาปีที$ 2 ภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 20 คน จาก
นกัเรียนทั�งหมด 40 คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง  เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1.การจดักิจกรรมการประกอบ
อาหาร 2. แผนการจดักิจกรรมจาํนวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั วนัละ 40 นาที รวม 32 ครั� ง  3. แบบทดสอบวดั
ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์แบ่งเป็น 2 ทกัษะ คือ การนบัและการจาํแนก จาํนวน 30 ขอ้  มีค่า IOC เท่ากบั  0.98  
4. แบบประเมินพฤติกรรมขณะประกอบอาหาร มีค่า IOC เท่ากบั 0.91  สถิติที$ใชใ้นการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี$ย 
ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-dependent)  

เด็กปฐมวยัที$ไดรั้บการจดักิจกรรมประกอบอาหารก่อนการทดลองและหลงัการทดลองมีทกัษะพื�นฐานทาง
คณิตศาสตร์ทั�ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการนบัและดา้นการจาํแนก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 โดย
เด็กอนุบาลศึกษาปีที$  2 ที$ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอหารมีความสามารถทางทักษะพื�นฐานทาง
คณิตศาสตร์ดา้นการนบัและการจาํแนกสูงกว่าก่อนการทดลอง ทั�งนี� เป็นไปตามสมมติฐานที$ตั�งไว ้ โดยขณะทาํ
กิจกรรมประกอบอาหารนั�น นกัเรียนมีพฤติกรรมการใชน้ํ� าเสียงและคาํพูดที$ไพเราะนุ่มนวลต่อกนัโดยใชค้าํพูด
อย่างสุภาพและสบตาเพื$อนในขณะที$พูดและยิ�มแยม้แจ่มใสมีความสุขในขณะประกอบอาหารแลว้ไดพู้ดคุยกบั
เพื$อน 

การศึกษาในครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื$อศึกษาผลการจดักิจกรรมการประกอบอาหารที$มีต่อทกัษะพื�นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลศึกษาปีที$ 2  ผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการประกอบอาหาร เด็ก
มีทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ�นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 ซึ$ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ
งานวจิยัครั� งนี�  แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดักิจกรรมการประกอบอาหารสามารถส่งเสริมทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์
ในเรื$องการนบัและการจาํแนกสูงขึ�น และสามารถอภิปรายผล ไดด้งันี�   

การที$เด็กมีผลของคะแนนทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์เพิ$มขึ�นเพราะการจดักิจกรรมการประกอบอาหาร
เป็นการจดัการเรียนการสอนที$ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เป็นกิจกรรมที$จดัใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง ไดคิ้ด 
ไดล้งมือปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารจากของจริงในหลายรูปแบบ ให้เด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัต่างๆในการ
เรียนรู้  เรียนรู้กระบวนการทาํงาน การทาํงานร่วมกับผูอื้$น มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง โดยเชื$อวา่เด็กเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์
เกิดขึ�น เมื$อเด็กไดมี้การปฏิสมัพนัธ์กบัวตัถุและสิ$งแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเด็ก ใหเ้ด็กเกิดความคิด ความรู้ใหม่ ที$เด็ก
ใหค้วามสนใจและนาํไปสู่การกาํหนดหวัขอ้ที$เด็กใหค้วามสนใจ นอกจากนี�การจดักิจกรรมการประกอบอาหารยงั
ส่งเสริมใหเ้ด็กเป็นผูริ้เริ$มสิ$งที$ตอ้งการ เด็กมีโอกาสตั�งคาํถามที$ตอ้งการเรียนรู้ เสนอแหล่งเรียนรู้ เด็กไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากประสบการณ์ตรงในบรรยากาศที$ผ่อนคลาย การเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอรินทร์ แสวงสาย (2551 : 78-80) เปรียบเทียบพฒันาการของนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที$ 2 
ระหว่างการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานกบัการจดัประสบการณ์ตามปกติจากผลการวิจยั
พบวา่ นกัเรียนชั�นอนุบาลปีที$ 2 ที$ไดรั้บการจดัประสบการณ์ ตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา ดา้นสังคม ดา้นร่างกาย และดา้นอารมณ์-จิตใจดีขึ�นและมีคะแนนเฉลี$ยเพิ$มขึ�นกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติ ที$ระดบั .01 มีดา้นคุณภาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที$สุดมีความสมบูรณ์และชดัเจน มากที$สุด 
เท่ากบั 4.75 สามารถนาํไปใชใ้นการจดัประสบการณ์ ส่งผลให้เด็กมีการพฒันา ความพร้อมทั�งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ผลการประเมินคุณภาพดา้นพฤติกรรมการจดัประสบการณ์ของครูอยูใ่นระดบั
พอใชแ้ละพฤติกรรมตามจุดประสงค์ของเด็กดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยูใ่นระดบัดีมาก 
เพราะการเล่นเป็นส่วนหนึ$ งที$ทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองทาํให้เด็กสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดส้ังเกต มี
โอกาสทาํการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการ
เจริญเติบโต ช่วยพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลื$อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัและการรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของ
ผูอื้$นการเล่นจึงเป็นทางที$ เด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ$ งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผูอื้$นสร้าง
ความสมัพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอื้$นกบัธรรมชาติรอบตวั ดงันั�นการทาํอาหารในระดบัปฐมวยัทาํให้เด็กรู้จกัความสามคัคี 
รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่มและรู้จกัการรอคอย ความมีนํ� าใจช่วยเหลือซึ$ งกนัและกนั และที$สําคญัเด็กไดรู้้จกัความ
ระมดัระวงัอนัตรายในการประกอบอาหาร เช่นนั�น การทาํอาหารในระดบัปฐมวยัมีความสาํคญัมากควรเพิ$มเป็น
กิจกรรมในบทเรียนเพื$อกระตุน้การเรียนรู้และเพิ$มทกัษะในทุกๆดา้นใหแ้ก่เด็กในระดบัปฐมวยั และสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนมหาวีรานุวตัร คือ การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั�งแต่ 3-5 ปี ส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและพฒันาการของเด็กโดยการจดัประสบการณ์เพื$อเตรียมความพร้อมใน
ลกัษณะบูรณการผา่นการเล่น เด็กไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพและเหมาะสมกบัวยัภายใตส้ังคม-วฒันธรรมที$เด็ก
อาศยัอยู่ ทั� งนั�นเป็นไปเพื$อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสุขกบัการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั โดยอาศยัความ
ร่วมมือกนัระหวา่งบา้น สถานศึกษาและชุมชน เพื$อพฒันาใหเ้ด็กเติบโตเป็นพลเมือง ที$มีคุณภาพต่อไป 

 

12. ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจยัที$ทาํให้เด็กปฐมวยัมีความเปลี$ยนแปลงและมีความพฒันาทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ในช่วง

การทดลองในแต่ละช่วงสปัดาห์นั�นมีความตื$นตวั ทั�งนี� โดยมีปัจจยัมาจากความสนใจและตื$นเตน้จากการไดล้งมือ
ทาํอาหารดว้ยตนเอง และชิมรสชาติของอาหารที$ตนทาํ ดงันั�นครูผูส้อนจึงควรสร้างและใช้ความตื$นตวัของ
นกัเรียนในชั�น โดยอธิบายลกัษณะและรูปทรงของสิ$งที$นาํมาประกอบอาหาร ให้นกัเรียนไดรั้บรู้และเขา้ใจ เมื$อ
นกัเรียนรับรู้ ก็จะเกิดการเชา้ใจและจดจาํ  และเรียนรู้ที$จะเขา้ใจชนิด ขนาด รูปทรง ลกัษณะเฉพาะทั�งวสัดุและ
อุปกรณ์การประกอบอาหารแต่ละชนิด ก็จะสามารถพฒันาทกัษะต่างๆ ที$เราสอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมการประกอบ
อาหารได ้ 

2. เด็กปฐมวยัเป็นวยัที$มีลกัษณะชอบอิสระ อยากเป็นตวัของตวัเอง อยากช่วยตวัเอง ชอบการเคลื$อนไหว 
ไม่ชอบอยูนิ่$งเฉย คล่องแคล่วว่องไว ชอบพูด ชอบซกัถาม ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบแกปั้ญหา รู้สึก
สนุกสนานกบัการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ฉะนั�นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจดั
ประสบการณ์เพื$อพฒันาความสามารถพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กในวยันี�  จึงควรเริ$มจากสิ$งที$อยูใ่กลต้วัเด็ก
ที$สุด เช่นกิจกรรมประกอบอาหาร ดงัเช่นที$ผูว้จิยัไดท้าํการวจิยัทดสอบมา 
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Bloom. B.S. Stability and Change in Human Characteristics. New York: John Wiley, 1964. 
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การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามควบคู่ 

วชิาสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF LEARNING MANAGEMENT OF ARABIC LANGUAGE IN 

ISLAMIC SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ปารว ีอารียะ 1     ดร.มานิต บุญประเสริฐ 2     ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด  2 

 
 

บทคดัย่อ  
 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื$อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามควบคู่สามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการ

จดัการเรียนการรู้ภาษาอาหรับในระดบัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มตวัอยา่งคือ ครูผูส้อนวิชาภาษา
อาหรับ 36  คน และนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 335 คน เครื$องมือที$ใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 2 ฉบบั ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี$ยวชาญ 3 คน และเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง มีค่า
ความเที$ยงตรงเชิงเนื�อหาเท่ากบั 0.67-1  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยคาํนวณหาค่าความถี$ 
ร้อยละ ค่าเฉลี$ย และส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูผูส้อนภาษาอาหรับมีการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

(x̄  = 4.16) เมื$อพิจารณารายดา้นพบวา่ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและการ

ประเมินผล ส่วนใชสื้$อการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลาง  2) ขอ้มูลการจดัการรู้ภาษาอาหรับของนักเรียน พบว่า 

พบวา่ครูมีการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัศึกษา ในกรุงเทพ
หานคร ทั�ง 4 ดา้นคือ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชสื้$อการเรียนรู้ และการวดัผล
และประเมินผล และภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.66) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบั
มาก โดยเรียงตามลาํดบัดงันี�  คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การใชสื้$อการเรียนรู้ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) ปัญหาการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัญหาที$มากที$สุด คือ นกัเรียนแต่ละคนมีพื�นฐานการเรียนภาษาอาหรับที$แตกต่างกนั และ
นกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจในการท่องศพัทแ์ละไวยากรณ์อาหรับ นกัเรียนไม่กลา้แสดงออก และนาํไปปฏิบติัไม่ได้
จริง 
 
 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

    หนา้ 581



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

Abstract 

 
The objective of this research was to 1) study the Arabic language’s class management in 

the private Islamic schools in Bangkok area 2) study the obstacles and solution in managing Arabic 
language classes. The samples are 36 Arabic language teachers and the 335 secondary and high 
school students. The research instruments are 2questionnaires, standardize by 3 experts ,and direct 
survey. The content validity is 0.67-1. Analyzed by statistic program--calculate Frequency, 
percentage, average, and standard deviation. The result of this research showed that 1) the Arabic 
language teachers manage their subject is in high level (xˉ = 4.16).  

When considered in all aspect-class management, learning activities management, 
measurement and evaluation, all are in the middle. 2) the management of students in learning Arabic 
(in Muslim private school around Bangkok area) showed that the teachers manage their Arabic 
language classes in high effective level (xˉ = 3.66) in all 4 aspect—teaching design, learning 
activities management, learning media and materials, measurement and evaluation, and overall 
image. When considered in all aspect--teaching design, learning activities management, learning 
media and materials, measurement and evaluation, all are in the high level. 3) the most problem in 
class management (in Muslim private school around Bangkok area) which is founded is the different 
of students in their Arabic basic skill. Students also don’t pay their attention in vocabularies and 
Arabic grammar or structures so that they are shy to speak and cannot implement in their real life. 
 

1.บทนํา  
 การศึกษาเป็นเรื$องสาํคญัและเป็นหนา้ที$ของมุสลิมทุกคนที$ตอ้งเป็นทั�งผูแ้สวงหาความรู้และเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ตลอดชีวติ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที$ส่งเสริมและกระตุน้ใหมุ้สลิมศึกษาหาความรู้ทุกดา้น
ตลอดเวลา มิไดแ้ยกความรู้ทางโลกและทางธรรมออกจากกนั แต่ตอ้งศึกษาหาความรู้ที$เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํรงชีวติอยา่งสมดุลและต่อเนื$อง แต่การจดัการศึกษาของประเทศไทยก็ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ$น 

อิสลามศึกษาไดเ้ขา้มาในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐมาเป็นเวลานานกวา่ 30 ปี ซึ$งเกิดจาก
ความตอ้งการของชุมชน ผูป้กครอง และผูเ้รียน ปัจจุบนัการเรียนรู้อิสลามศึกษาในระบบโดยเป็นการเรียนรู้เพื$อ
เป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวติ กาํหนดใหผู้เ้รียนที$นบัถือศาสนาอิสลามไดเ้รียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลกัสูตน
แกนกลางพื�นฐานขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที$มุ่งเนน้มาตรฐานผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการศรัทธา หลกัปฏิบติั และหลกัคุณธรรม จริยธรรมเพื$อยดึถือเป็นระบบแห่งชีวติ สามารถ
นาํไปปฏิบติัในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
 ภาษาอาหรับเป็นภาษาที$มีความสําคญัที$มุสลิมทุกคนตอ้งเรียนรู้ แต่ในปัจจุบนัมีโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนามีมากมาย ผูเ้รียนที$จบหลกัสูตรอิสลามศึกษาไม่สามารถที$จะสนทนาภาษาอาหรับและการเขียนเป็น
บทความได ้ซึ$งในปัจจุบนัการใชภ้าษาอาหรับมีความสาํคญัมากทั�งในดา้นธุรกิจ โลกอาหรับจะใชภ้าษาอาหรับใน
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การติดต่อสื$อสารในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็นทางดา้นธุรกิจ การคา้ การท่องเที$ยวในเชิงสุขภาพ เพราะคนอาหรับเขา้
มารักษาสุขภาพที$โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยหลายแห่ง ภาษาอาหรับที$ใช้จึงมีความสําคญัมากขึ�นใน
ปัจจุบนั และคนอาหรับที$เขา้มาทาํธุรกิจที$เมืองไทยก็มีจาํนวนมากขึ�น ภาษาอาหรับที$ใชจ้ะใชเ้พื$อการสื$อสารในเชิง
ธุรกิจ บางคนมกัเขา้ใจผิดวา่ภาษาอาหรับจะตอ้งเกี$ยวกบัเรื$องศาสนาเท่านั�น ภาษาอาหรับจะไม่เหมือนกบัภาษาบาลี 
ภาษาสนัสกฤต ที$ตอ้งใชบ้นัทึกในดา้นศาสนาเป็นหลกัจึงเป็นภาษาที$ตาย (ไม่มีคนใชอ้ยา่งต่อเนื$อง) ภาษาอาหรับ
เป็นภาษาทางวิชาการเนื$องจากใช้บันทึกตาํราทางด้านศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  ปรัชญา  
วรรณกรรม  รวมทั�งดา้นศาสนาดว้ย (ดร.อบัดุลเลาะห์ หนุ่มสุข : 2553 )  

นอกจากนี�ภาษาอาหรับเป็นภาษาที$มีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจในตะวนัออกกลาง  ซึ$ ง ตะวนัออกกลาง
เป็นกลุ่มประเทศที$มีทรัพยากร นํ� ามนั แก๊ส เป็นหลกั ซึ$ งพลงังานของมนุษยท์ั� งโลกส่วนใหญ่มาจากตะวนัออก
กลาง กลุ่มประเทศอาหรับมีความรํ$ ารวย แต่สิ$งที$พวกเขาแสวงหาคือ คนที$จะเขา้ไปทาํงาน และนกัลงทุนในสาขา
ต่างๆ ซึ$งพวกเขาจะมีกาํลงัซื�อที$สูงมาก และตอนนี� เป็นที$ตอ้งการของนกัลงทุนทั$วโลกวฒันธรรมทางภาษา เขาจะมี
ความหวงแหนในภาษาและจะอนุรักษใ์นการใชภ้าษาของตนเอง คนอาหรับจะพูดภาษาอื$นต่อเมื$อมีความจาํเป็น
เท่านั�น ดังนั�นในการทาํธุรกิจกับคนอาหรับให้มีความคล่องตวั เราจึงตอ้งเรียนรู้ด้านภาษาอาหรับให้มากขึ� น 
เพราะฉะนั�นภาษาอาหรับที$ใชจึ้งมิใช่เฉพาะแค่คนที$นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั�น 
 การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่จะมีปัญหาอุปสรรค ดงันี�
(เกษตรชยั และหีมและคณะ, 2547: 170-173) 

1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ขาดความรู้ความเขา้ใจ ในเรื$องหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
2) ผูส้อนไม่มีแผนการจดัการเรียนรู้ โดยจะใชก้ารสอนแบบบรรยาย ไม่มีกิจกรรมเสริม ไม่เนน้ผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลาง  
3) เอกสารและหนังสื$อต่างๆ ที$เกี$ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ไม่ได้มาตรฐานตามที$

หลกัสูตรกาํหนด โดยต่างคนต่างสอนตามความถนดั  
4) ไม่มีสื$อการเรียนการสอนภาษาอาหรับและหายาก เช่น แบบเรียน หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
5) ผูส้อนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชด้ว้ยภาษาอาหรับ ปะปนภาษาอื$น หรือแปลดว้ยภาษาของผูเ้รียน 
6) ผูส้อนภาษาอาหรับไม่ได้จบทางภาษาอาหรับหรือสอนภาษาอาหรับโดยตรง ขาดความรู้เกี$ยวกับ

วชิาชีพครู ทาํใหก้ารสอนไม่มีคุณภาพ และไม่มีประสิทธิภาพ  
7) ขาดการประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูส้อน 
8) ขาดการสนบัสนุนงบประมาณและมีขีดจาํนวนจาํกดั 
ผูว้จิยัเป็นผูที้$มีความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ซึ$งวา่ดว้ยการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ เมื$อ

พบปัญหาจะไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 
2.ขัDนตอนการศึกษา / เครืGองมอืการวจิยั 
 1) ศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามญัศึกษา 
2) ในเขตกรุงเทพมหานครดาํเนินการศึกษาโดยศึกษาขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอยา่งซึ$ งประกอบดว้ย ครูผูส้อนวิชาภาษา
อาหรับ 36 คน และนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 335 คน เนื�อหาสาระที$ทาํการวิจยัคือ การ
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จดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ใน 4 ดา้นคือ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) การใชสื้$อการ
เรียนรู้ 4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และแนวทางและการแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนรู้ 
 เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 แบบสัมภาษณ์เป็นแบบ สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูสอนภาษาอาหรับ และนักเรียน ที$เกี$ยวกบัการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอาหรับ ทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการใชสื้$อการ
เรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล 
 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที$ใชก้บัครูสอนภาษาอาหรับ มีทั�งหมด 3  ตอน ตอนที$ 1 เกี$ยวกบัสภาพ
ทั$วไปของครูผูส้อน ตอนที$ 2 แบบสอบถามเกี$ยวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการใชสื้$อการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล ตอนที$ 3  เป็นปัญหาที$พบและวิธีการ
แกปั้ญหาในการเรียนการสอนภาษาอาหรับ  
 แบบสอบถามที$ใชก้บันกัเรียน มีทั�งหมด 2 ตอน ตอนที$ 1 เกี$ยวกบัสภาพทั$วไปของนกัเรียน ตอนที$ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี$ยวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญัศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการใชสื้$อ
การเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล  
 
3.ผลการวเิคราะห์  
 ขอ้มูลทั$วไปของแบบสอบถามไดแ้ก่ (1) ครูสอนภาษาอาหรับ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงันี�
จาํนวนและร้อยละของครูผูส้อนวชิาภาษาอาหรับจาํแนกตามขอ้มูลทั$วไป พบวา่ครูสอนภาษาอาหรับจาํนวน 
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.78 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.55 มีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาอาหรับ   6 ปีขึ�นไป คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.44 (2) นกัเรียน 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 68.36 และเป็นนกัเรียน ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 
68.96 
 สาํหรับการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับของครู พบวา่ครูมีการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ทั�ง 4 ดา้นคือ การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชสื้$อการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล และ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.16) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การออกแบบการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก และการใชสื้$อการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบั
ค่าเฉลี$ย คือ (xˉ =4.76, 4.67, 4.11 และ 3.84 ตามลาํดบั) 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการรู้ภาษาอาหรับของนกัเรียน พบวา่ พบวา่ครูมีการจดัการเรียนรู้ภาษา
อาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วชิาสามญัศึกษา ในกรุงเทพหานคร ทั�ง 4 ดา้นคือ การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชสื้$อการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล และ
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.66) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การใชสื้$อการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรียงตามลาํดบัค่าเฉลี$ย 
คือ  (xˉ =3.77, 3.63, 3.58 และ 3.52 ตามลาํดบั) 

ผลการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน มีดงัต่อไปนี�  
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 ผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 
1) การจดัทาํเนื�อหาสาระของการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับพบวา่ การจดัทาํบทเรียนภาษาอาหรับโดยให้

เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนอาศยัแบบเรียนของกลุ่มประเทศอาหรับ เพื$อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
เช่น การคมนาคม โรงพยาบาล ธนาคาร นกัการทูต เป็นตน้ 

2) ดา้นการจดัทาํแผนการเรียนรู้ พบว่า เรื$องการจดัทาํแผนการสอนของครูนั�น ครูทุกคนมีการจดัทาํ
แผนการสอนและดําเนินการตามแผนการสอน มีการติดตามการบันทึกหลังการสอน และให้ตระหนักถึง
ประโยชน์ที$นกัเรียนจะไดรั้บ 

 3) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู พบวา่ การจดัการเรียนการสอนของครู จะจดัให้นกัเรียนไดมี้
การใชภ้าษาอาหรับโดยตรงเช่น การทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท การแสดงบทบาทสมมติทางการใชภ้าษาอาหรับ มีการ
ติดแผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์เกี$ยวกบัภาษาอาหรับภายในโรงเรียน  

 4) ดา้นการใชสื้$อการเรียนรู้ พบว่า การใชสื้$อการเรียนรู้ชองครูนั�นจะเน้นการปฏิบติัจริง ให้มีวิทยากร
เจา้ของภาษามาบรรยายเพื$อใหน้กัเรียนไดฟั้งการพดูภาษาอาหรับจากเจา้ของภาษา 

 5) การติดตามการวดัประเมินผลของครูผูส้อน พบวา่ มีการติดตามการสอนของครูทุกภาคเรียนและเป็น
ระยะ การสงัเกตการณ์สอนของครู การสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน เกี$ยวกบัการเรียนภาษาอาหรับ 

 6) ปัญหาที$ เ กิด ขึ� นจากการบริหารการจัดการ เ รียน รู้ภาษาอาหรับ พบว่า  ภาษาอาหรับเป็น
ภาษาต่างประเทศที$ขออนุญาตให้มีการจดัการเรียนการสอน ดงันั�นครูผูส้อนที$มีประสบการณ์ค่อนขา้งที$จะหา
ยาก และตอ้งจดัทาํแบบเรียนเอง 

นักเรียนบางคนให้ความสนใจน้อย เนื$องจากไม่มีโอกาสที$จะนําภาษาอาหรับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนั แกไ้ขโดย พยายามกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจและใหค้วามสาํคญัของภาษาอาหรับในชีวติประจาํวนั
และในอนาคต  

 
 ผลการสมัภาษณ์ครู 
 1) ดา้นการจดัทาํแผนการเรียนรู้ พบวา่ ครูจดัทาํแผนการสอนตามหลกัสูตรที$ไดก้าํหนดไว ้แผนการสอน
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร จดัหาวธีิการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเนื�อหา  
 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้จะเนน้ในเรื$องการสนทนา
ภาษาอาหรับ การท่องคาํศพัท ์ ในหมวดต่างๆ การท่องจาํไวยากรณ์ เพราะไวยากรณ์นั�นเป็นสิ$งสาํคญัมากในการ
เรียนภาษาอาหรับ ฝึกใหน้กัเรียนไดพ้ดูภาษาอาหรับจริงๆ   

3) ดา้นการใชสื้$อการเรียนรู้พบวา่ สรุปไดว้า่การใชสื้$อการเรียนรู้ภาษาอาหรับนั�นยงัมีไม่มาก และโดย
ส่วนมากจะเป็นสื$อทางดา้นการสนทนา และคาํศพัท ์ ครูจะเป็นผูจ้ดัทาํสื$อการสอนทางดา้นคาํศพัท ์ ส่วนทางดา้น
ไวยากรณ์นั�นยงัไม่ค่อยมี  
 4) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พบวา่ ครูจะใชว้ธีิการสอนที$หลากหลาย ไดแ้ก่ การทาํใบงาน 
การสอบสมัภาษณ์ การท่องคาํศพัท ์การตรวจแบบฝึกหดั  
 
 ผลการสมัภาษณ์นกัเรียน 
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1) การแนะนาํการเรียนภาษาอาหรับเพิ$มเติม พบวา่ ครูจะแนะนาํใหน้กัเรียนฝึกท่องคาํศพัท์ รู้จกัการท่อง
และทบทวนไวยากรณ์บ่อยๆ การผนัคาํกริยาต่างๆ การให้นกัเรียนฝึกสนทนาภาษาอาหรับ การเรียนพิเศษภาษา
อาหรับเพิ$มเติม  
 2) การมอบหมายงานของครูในแต่ละครั� ง พบวา่ ครูจะมอบหมายให้ท่องคาํศพัท์ วา่จะตอ้งท่องบทไหน 
หมดเขตท่องวนัที$ เท่าไร การทําแบบฝึกหัดท้ายบท การท่องไวยากรณ์ ให้นักเรียนจัดกลุ่มแสดงละคร ใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ในโรงเรียน สนามบิน ที$ทาํงาน เป็นตน้  

3) วิธีการที$ครูใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูจะสอนโดยการบรรยายและการมอบหมายงานให้
นกัเรียนปฏิบติั   
 4) การใชสื้$อประกอบการเรียนรู้ของครู พบวา่ ครูมีวธีิการวดัและประเมินผลโดยการสอบสัมภาษณ์ การ
แสดงบทบาทสมมติ การท่องจาํคาํศพัท ์การอธิบายหลกัไวยากรณ์  
 5)  การประเมินผลการเรียนรู้ของครู พบวา่ ครูมีวิธีการวดัและประเมินผลโดยการสอบสัมภาษณ์ การ
แสดงบทบาทสมมติ การท่องจาํคาํศพัท ์การอธิบายหลกัไวยากรณ์  
 6) ปัญหาในการเรียนคอมพิวเตอร์พบวา่   ปัญหาในการเรียนภาษาอาหรับคือ ตอ้งท่องคาํศพัท์และหลกั
ไวยากรณ์เยอะมาก เพราะหลกัไวยากรณ์และคาํศพัทเ์ป็นพื�นฐานในการเรียนภาษาอาหรับ  
 

4. ผลการวจิยัและการอภิปราย 
1) ระดบัการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาพรวมและรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื$อ

พิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามระดบัค่าเฉลี$ย คือการออกแบบการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล และการใชสื้$อการเรียนรู้ 

2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัญหาที$มากที$สุด คือ นกัเรียนแต่ละคนมีพื�นฐานการเรียนภาษาอาหรับที$แตกต่างกนั และ
นกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจในการท่องศพัทแ์ละไวยากรณ์อาหรับ 

ผลการประเมินทางดา้นดา้นการออกแบบการเรียนรู้ พบวา่ ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมากที$สุด ซึ$ งสอดคลอ้งกบัซึ$ งสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของเลอลกัษณ์ โอทกา
นนท์ (2547: 84) ศึกษาเรื$อง สภาพการจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สาํนักงานเขต
พื�นที$ชลบุรี พบวา่ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที$การศึกษาชลบุรี มีการจดัการ
เรียนรู้ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ครูมีการบูรณาการเนื�อหาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  
รองลงมาคือ บูรณาการเนื�อหาโดยสอดแทรกคุณธรรมอนัพึงประสงคใ์นการเรียน แบ่งหน่วยการเรียนสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตร กาํหนดเนื�อหาสาระที$สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จดัเนื�อหาสาระการเรียนโดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างของนักเรียนเพราะครูไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนนั�นมีพื�นฐานทางด้านภาษาอาหรับอย่างไรบ้าง  และสิ$งที$มี
ค่าเฉลี$ยนอ้ยที$สุดคือ ครูจดัเนื�อหาสาระที$มีความทนัสมยั เพราะวา่ภาษาอาหรับนั�นจะเนน้ในเรื$องที$เป็นคาํศพัท ์เนน้
ไวยากรณ์ การสนทนา ซึ$งเป็นสิ$งที$ค่อนขา้งหนกัมาก จึงทาํใหก้ารจดัเนื�อหาสาระที$มีความทนัสมยัยากมาก  

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ ภาพรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากซึ$ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ มูฮาํหมดั สามะ (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
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ของรัฐที$เปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา พบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของ
ครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื$อพิจารณารายดา้น พบวา่ สภาพการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาตามความเห็นของครูอิสลามศึกษา ดา้นการวางแผนการสอน ดา้นสื$อการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนดา้นการดาํเนินการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก เนื$องจากครูผูส้อนมีการ
จดัทาํแผนการเรียนรู้และดาํเนินการ  ตามแผนการเรียนรู้ แจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทราบก่อนจะมีการ
เรียนการสอนเสมอ จัดกิจกรรมตามขั�นตอนจากง่ายไปยากตั�งแต่ตน้จนจบกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที$
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนกัเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัการเรียนรู้แต่ละระดบัชั�นของนกัเรียน ครู
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และจดักิจกรรมโดยเนน้ใหผู้เ้รียนใชภ้าษาอาหรับ ส่วนมากครูจะเนน้ในเรื$องการบรรยายให้
ผูเ้รียนฟังก่อน และจะบอกความหมายของคาํศพัท์วา่แต่ละคาํมีความหมายอยา่งไร เป็นคาํนามหรือกริยา สามารถ
ผนัไปในรูปแบบใดได้บ้าง ในเรื$ องการสนทนานั�น ครูก็จะสอนให้ผูเ้รียนได้รู้จกัสําเนียงของภาษาอาหรับได้
ละเอียดมาก เพราะครูผูส้อนนั�นส่วนมากจบการศึกษามาจากประเทศในแถบตะวนัออกกลาง ไม่วา่จะเป็น อียิปต ์
ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน เป็นตน้ ถึงแมว้า่จะไม่ไดจ้บทางดา้นภาษาอาหรับโดยตรง เพราะวา่การเรียนภาษาอาหรับ
เป็นสิ$งที$ยากมาก ในประเทศต่างๆเหล่านี�  และในปัจจุบนับางโรงเรียนก็ให้วิทยากรจากต่างประเทศซึ$งเป็นเจา้ของ
ภาษามาช่วยสอนในแต่ละชั$วโมงดว้ย ซึ$งในการเรียนภาษาอาหรับ ครูจะแบ่งคาบเรียนออกเป็น ทางดา้นไวยากรณ์ 
การสนทนา การอ่านเขียน เป็นตน้   

ดา้นการใชสื้$อการเรียนรู้ พบวา่ ครูสอนภาษาอาหรับมีการใชสื้$อการเรียนรู้ ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เมื$อพิจารณารายละเอียดพบวา่  มีสื$อการเรียนรู้สนองต่อความสนใจของผูเ้รียน ออกแบบสื$อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีสื$อการเรียนรู้ช่วยสร้างองคค์วามรู้แก่ผูเ้รียน เลือกใชสื้$อการเรียนรู้ที$สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิ$น อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ซึ$งสอดคลอ้งกบั ซึ$งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิมพล และซนั (2550: 120) ไดท้าํการวิจยัพบวา่ 
สื$อมีนอ้ยไม่หลากหลาย ขาดความทนัสมยั ครูอิสลามศึกษายงัไม่เขา้ใจมากพอเกี$ยวกบัสื$อการสอนกล่าวคือ ครู
อิสลามศึกษารู้จักประเภทสื$อนํามาใช้อย่างจาํกัด การไม่พฒันาของครูผูส้อนในการจัดทาํสื$อ เพื$อที$นํามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนและแนวทางการแกไ้ขผูต้อบแบบสอบถามให้แนวทางไวว้่า ทางโรงเรียนให้ความ
สะดวกในเรื$องของการเบิกงบในการจดัซื�อควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอกบัความตอ้งการในการดาํเนินการ
จดัการเรียนการสอน เพื$อให้นักเรียนเกิดการพฒันาและเขา้ใจมากขึ�นส่วนมากสื$อการเรียนรู้ของครูสอนภาษา
อาหรับนั�นจะเป็น หนังสือ แบบเรียนในบทต่างๆ อาจจะมีบา้งบางโรงเรียนที$ในปัจจุบนัอาจจะใชสื้$อทางดา้น
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยสอนดว้ย สื$อการเรียนภาษาอาหรับในปัจจุบนันั�นส่วนมากจะเป็นสื$อทางดา้นการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ และจะเป็นสื$อทางดา้นการอ่านการเขียน สื$อทางดา้นไวยากรณ์ยงัมีนอ้ย เพราะไวยากรณ์ตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจของตนเองเป็นอยา่งมาก คาํกริยาในภาษาอาหรับนั�นเป็นสิ$งที$ยากมาก ถา้ไม่เขา้ใจ แต่คาํกริยาก็
เป็นสิ$งที$สาํคญัมากในการเรียนภาษาอาหรับดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เนื$องจาก
การวดัและการประเมินผล เป็นขั�นตอนหนึ$งของการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา ซึ$ งสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยั
ของเลอลักษณ์ โอทกานนท์ (2547: 84) ศึกษาเรื$ อง สภาพการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สํานักงานเขตพื�นที$ชลบุรี พบว่าครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สํานักงานเขตพื�นที$
การศึกษาชลบุรี ดา้นการวดัและประเมินผล มีการปฏิบติัระดบัมาก ซึ$งผลที$ไดจ้ากการวดัและประเมินผลครูผูส้อน
สามารถนาํไปในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถมากขึ�น โดยในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้พบวา่ ครูมี
การวดัและประเมินผลที$สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ครูสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในขณะที$เขา้ร่วม
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กิจกรรมการเรียนรู้และมีการเสนอแนะให้กบัผูเ้รียนเพื$อพฒันาตนเองให้ดียิ$งขึ�น ครูมีการวดัประเมินผลที$หลาย
หลาย เช่นการสอบสมัภาษณ์ การสอบโดยขอ้เขียน การสอบเป็นรายบุคคล การตรวจแบบฝึกหัด ซึ$ งสอดคลอ้งกบั
คอดารียะห์ เสกเมธี(2554: บทคดัยอ่) ไดก้ารศึกษาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนของครู: กรณีศึกษาครูที$ไดรั้บ
รางวลัพระราชทานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี พบวา่ ครูรางวลัพระราชทานมีเทคนิค
การจดัการเรียนการสอนและพฤติกรรมดังนี�  คือ 1) ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทุ่มเทให้กับงานและเป็น
แบบอยา่งที$ดีให้กบันกัเรียนในการประพฤติปฏิบติัตน 2) ครูมีความเขา้ใจธรรมชาติและพฤติกรรมของเด็กแต่ละ
บุคคล 3) ครูมีความรอบรู้ในเนื�อหาที$สอน มีการวางแผนและเตรียมการสอนล่วงหนา้ 4) ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที$หลากหลาย เพื$อเร้าความสนใจของนกัเรียน 5) ครูมีสื$อการสอนที$หลากหลายทาํง่ายและสอดคลอ้งกบั
บทเรียน 6) ครูจดับรรยากาศและสิ$งแวดลอ้มที$เอื�อต่อการเรียนรู้ 7) ครูใชว้ิธีการวดัและประเมินผลนกัเรียนอยา่ง
หลากหลายและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  

 
4.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1) จากผลการศึกษาวจิยัเกี$ยวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ควบคู่วชิาสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดพ้บวา่การจดัการเรียนรู้ภาษาอาหรับยงัมีปัญหา
อยูใ่นดา้น การใชสื้$อการเรียนรู้ ครูควรเลือกใชสื้$อการสอนตรงตามที$กาํหนดไวใ้นแผนการเรียนรู้ มีสื$อ
การเรียนรู้ที$เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน ทางโรงเรียนจดัหาอุปกรณ์ที$จาํเป็นในการเรียนการเรียนรู้ให ้
ครูควรมีการประเมินการใชสื้$อการเรียนรู้อยา่งสมํ$าเสมอ  

2)  เนื$องจากภาษาอาหรับนั�นเป็นภาษาที$ยาก ครูควรจดัตารางเวลาในการเรียนการสอนเพิ$มเติม เพื$อเพิ$ม
ประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอาหรับใหก้บันกัเรียน  
 

4.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครั� งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาวิจยัในเรื$องเดียวกนันี� ในเขตพื�นที$อื$นๆ แลว้นาํผลที$ไดม้า เปรียบเทียบ เพื$อใชใ้นหาร

พฒันาการเรียนการสอนของครูภาษาอาหรับ 
2) ควรมีการศึกษาวจิยัเกี$ยวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนการสอนภาษาอาหรับ เพื$อที$จะไดน้าํ

ขอ้มูลที$ไดไ้ปปรับปรุงพฒันาการเรียนภาษาอาหรับใหดี้ยิ$งขึ�น 
 
5.กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี�สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.มานิตย ์บุญประเสริฐ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
อาจารยที์$ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เรือโท ดร.ไพบูลย ์อ่อนมั$ง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.พฤทธิu  ศิริบรรณพิทกัษ ์ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที$กรุณาตรวจสอบ ให้คาํแนะนํา ตลอดทุกขั�นตอนของการจัดทํา ผูว้ิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี�  

ขอขอบคุณ ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายอาํนาจ มะหะหมดั และนางสาวสุพตัรา ยิดนรดิน ที$ได้กรุณาเป็น
ผูเ้ชี$ยวชาญ ตรวจสอบและใหข้อ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเครื$องมือที$ใชใ้นการประเมินเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณคณะครูสอนภาษาอาหรับและนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชา
สามญัศึกษา ที$กรุณาสละเวลาใหข้อ้มูลในแบบสอบถาม 
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ขอขอบคุณเพื$อนๆและพี$ๆในสาขาหลกัสูตรและการสอนทุกคนที$คอยใหก้าํลงัใจกนั 
สุดทา้ยนี� ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที$ให้ความรัก ให้กาํลงัใจ ให้ความ

สนบัสนุนในทุกๆดา้น ตลอดจนขอคาํวงิวอนจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหท้รงประทานความสาํเร็จแก่ผูว้จิยัเรื$อยมา 
 

เอกสารอ้างองิ  
เกษตรชยั และหีมและคณะ.การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอาหรับใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา .2547 :

ยะลา,2547 

เฉลิมพล และซนั สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 2550 : ปัตตานี,2550 

มูฮาํมดันาเซ สามะ..สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที$เปิดสอนสอง
หลกัสูตร จงัหวดัยะลา. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  2552 : ปัตตานี,2552 

เลอลษัณ์ โอทกานนท์. สภาพการจดัการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สํานกังานเขตพื�นที$
การศึกษาชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต,สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 2547 : กรุงเทพฯ,2547.  
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ABSTRACT 

 

The study sought to investigate the effects of Polya’s Problem-Solving Instructional Model on learning 

achievement and analyzing ability in mathematics of fourth grade students of Trongsa Primary School. The 

sample of the study comprised of 97 students of fourth grade studying in Trongsa Primary School. One section 

of 32 students out of three sections was selected purposively as the subject of the study. Pretest and posttest one-

group experimental design, achievement test and time series record were used to collect data. The collected data 

were analyzed using descriptive statistic and t-test. The observation record showed that the use of Polya’s 

Problem Solving Model enhanced the achievement (p-value=0.00) and improved analyzing ability of the fourth 

grade students in mathematics. The result of data analysis also showed that there was significant progression in 

the performances of the students after the inclusion of the Polya’s Problem-Solving Model. 

 

KEYWORDS : POLYA’S PROBLEM-SOLVING MODEL, LEARNING ACHIEVEMENT, ANALYZING    

                           ABILITY IN MATHEMATICS 

 

1. Introduction 

The primary goal of mathematics teaching and learning is to develop the ability to solve variety of 

complex problems that students encountered in real life. In normal classroom teaching, however, the common 

practice found in mathematics learning of students was that they were very much used to doing exercises 

without full understanding of the procedures involved in thinking and analyzing process. As a result, when 

students encountered a real problem, they were not able to apply the thinking and analyzing skills to solve the 

problems. In mathematics, understanding and transferring of the knowledge and skills to a new situation play a 

vital role. The poor performance of the students in mathematics problem solving was the primary indicator of 

inappropriate learning or lack of problem solving skills. This also indicated that the teaching procedures or 

methodologies adopted by the teachers were not able to help improve their problem solving skills. Students need 
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to be trained using effective problem solving procedures and analyzing ability. Also, the students should be 

further encouraged to come up with their own creative strategies by moving beyond what the teacher teaches. 

Above all, the general standard of mathematics problem solving states that students should; a) build a new 

mathematical knowledge through problem solving, b) solve problem that arises in mathematics and other 

context, c) apply and adopt a variety of appropriate strategies to solve problem and, d) monitor and reflect on the 

process of mathematical problem solving.  

Researchers who have carried out research using Polya’s Problem-solving Model in various subjects 

found the model very effective. The model consists of four steps 1. Understand the problem: students must know 

what is known, what is unknown and the ultimate goal. 2. Devise a plan: students must understand how what 

they know connects to what they attempt to determine. They should understand precisely how to proceed. 3. 

Carry out: they should perform the mechanics of solving. 4. Look back: students must be sure to examine their 

solution and learn from what they have accomplished. Thus, this study was carried out to find the effectiveness 

of Polya’s Problem-Solving Model on learning achievement and analyzing ability in mathematics of the fourth 

grade students in Trongsa Primary School, Bhutan. 

 

2. Methodology and research instruments 

The sample of this study was all the students of fourth grade in Trongsa Primary School. Purposive 

sampling was done and one section of 32 students was taken up as the subject of the study. This one group 

experimental on the use of Polya’s Problem solving Model with grade four students on the topic of ‘Division’ 

was carried out for five consecutive weeks. Pre-posttest and time series records were the instruments used to 

collect data. The achievement test was used for assessing students’ performance which would reflect their level 

of knowledge and analyzing ability in mathematics before and after the treatment. During the treatment, class 

activities were carried out mostly in groups (mixed ability). For the time series record, a test consisting of two 

questions was conducted at the end of every lesson. It was assessed using Polya’s Problem-Solving rubric. Each 

question carried 16 points (4 points for each step). At first, the students faced problem to follow the Polya’s 

model as they were used to solving problem using the old method where they skipped the first two steps of 

Polya’s Model. But with repeated practice and reminder they could follow all the steps. The validity of test items 

was reviewed by a panel of instructors from Rangsit University and mathematics teachers from Bhutan. 

Reliability of achievement test was measured by KR-20 which rendered the value 0.77. Pretest of 20 objective 

questions was administered before the experiment. Immediately after the treatment ended, posttest of the same 

questions was administered. Significant difference between the mean scores of pretest and posttest were tested at 

0.05 levels by applying a t-test. 
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3. Data analyses and discussion  

3.1 Pretest and posttest result 

The following table represented the mean scores of pretest and posttest of the students. 

 

Table 1. Pretest and posttest mean comparison 

 Mean SD N Mean difference t-value df p-value 

Pretest 6.66 2.44 32 7.12 16.477 31 0.00 

Posttest 13.78 3.02 32 

 

The table above presented the mean difference of pretest and posttest. The mean was increased by 

7.12, indicating that the students performed significantly better after the treatment. The result was supported by 

the findings of Ali (2010), Kousar Perveen (2010), Erin McCarthy Bowman (2010) and Victor Uche (1986), 

who also conducted similar studies. They concluded that there was significant gain between the pretest and 

posttest in teaching students with problem-solving model. 

 

3.2 Time series records  

The figure below presented the trend of total mean scores of students’ performance, implementing step 

1 (Understand the problem), step 2 (Devise a plan), step 3 (Carry out) and step 4 (Look back) computed from 

four lessons (sub-test).  

 

 
Figure 1. Level of analyzing ability in all the steps of Polya’s Problem-Solving Model 
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The total mean scores of all the steps of Problem-Solving Model, obtained from each test as shown in 

Figure 1 indicated that students’ performance gradually increased from lesson 1 to lesson 4.This revealed that 

the students were able to analyze the question, devise a plan, carry out the plan and check their work for error 

after the repeated practice of Polya’s Problem-Solving Model.  

 Figure 2 below showed the total mean scores of each step of Polya’s Problem-Solving Model obtained 

from all the tests conducted at the end of the lessons. 

 

 
Figure 2. Total mean of analyzing ability in each step of Polya’s Problem-Solving Model 

 

The records of the tests were maintained to see the implementation of analyzing skills with the use of 

the model. It was demonstrated from the figure that the mean scores of the first two steps of the Problem-

Solving Model were high, indicating higher application of analyzing skills. It means that students were able to 

analyze the question, identify known and unknown information provided and make a plan. While in the last two 

steps the mean scores were low, indicating low application of analyzing skills. This showed that though the 

students were able to understand the question and make a plan, they were still lacking the ability to implement 

their plan correctly and failed to analyze each step to check for error. 

Figure 3 given below illustrated the subtotal mean raw scores of different ability groups on application 

of analyzing skills using Polya’s Model. The raw scores of the students, obtained from the tests were used to 

group the students into high, average and low ability groups. Five students from each group were randomly 

selected and used for the comparison.  
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Figure 3. Subtotal mean raw scores of analyzing ability in each step by different groups 

 

It was clear from the figure that all the groups (High, Average and Low) could apply the first step 

(Understand the problem) and second step (Devise a plan).  This indicated that the students could identify the 

problem and make a plan. While in the last two steps (Carry Out and Look Back) all the groups had difficulty in 

carrying out the plan and checking their own work. This showed low application of analyzing skills. From the 

result it could be concluded that the different ability groups were able to perform better in the first two steps 

when compared to the last two steps. 

 

3.3 Discussion 

The overall results of the study revealed that Polya’s Problem-Solving Model increased the learning 

achievement and improved analyzing skills of fourth grade students at mathematics. The findings of the result 

(Table 1) showed that the mean score of the pretest was 6.66 (below average) and posttest was 13.78 (above 

average). The reasons to account for such high achievement could be because of Polya’s Problem-Solving model 

that guided the students throughout the process in solving the problem effectively and the other reason could be 

due to the instant feedback provided in the course by the instructor.  

 The result of the time series record (Figure 1) revealed that in the beginning, students faced difficulty 

in applying analyzing skills with the use of the Problem-Solving Model but with much practice in groups, pairs 

and sometimes individually, all the students could apply the analyzing skills in all the steps correctly while 

solving the problem. The progression in application of Problem-Solving process supported the findings that the 

students not only performed better in mathematics but also used analyzing skills. 

The total mean scores of each step of Problem-Solving Model (Figure 2) and the subtotal mean raw 

scores of different ability groups (Figure 3) presented that as a whole, the students were able to apply analyzing 
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skills in the first two steps compared to that of the last two steps. The reason for high analyzing ability could be 

because of group discussion, and guidance of the model. In addition to that the researcher also asked questions 

and inspired the students to explain their understanding of the given questions. Other reason could be because, 

students need not put in lots of analyzing skills in the second step (Planning) as the methods were already 

prescribed in the text. The reason for low analyzing ability in step 3 (Carry out) and step 4 (Look back) could be 

because of the new methods introduced to solve division problems. Students did have the prior knowledge on 

the topic but they were not familiar with the prescribed new method in the new mathematics text. The present 

fourth grade students were dealing with the new text for the first time. Besides, the students had limited ideas on 

the strategies to check for errors because the responsibility was assumed to be the teacher’s work. Above all, the 

students of this stage fell under concrete operational stage where they can think logically but requires concrete 

concept, as their brains are not well-developed to engage themselves into higher level of thinking (Jean Piaget, 

1973). 

However, the researcher helped the students by organizing enriching activities and provided blocks 

and counters to let them get hands on learning experiences with the new methods. Students were also guided in 

checking their errors by explaining the strategies such as the usage of multiplication tables and repeated addition 

 

4. Conclusion and recommendation  

The study was carried out in Trongsa Primary School, Trongsa, Bhutan. Thirty two students were 

taken up for the experiment. Data collected were analyzed using descriptive statistics and t-test. The result 

showed that the students’ achievement level significantly improved with the inclusion of the Polya’s Problem-

Solving Model with two-tailed significant value 0.00 (p< 0.05). The quantitative data from the time series 

records also revealed that with the use of Polya’s Problem-Solving Model, it enhanced the analyzing ability of 

the students. From the students’ reflection it was noted that they learnt more from group discussion which 

enabled them to perform better at individual level. It was also noted that Polya’s Problem-Solving Model was 

useful and interesting though the students encountered some difficulties in the course. Based on the findings, the 

following recommendations were made: 1) The finding of the study would be very useful for mathematics 

teacher in Bhutan to improve their teaching strategies. 2) The study will serve as reference for future research to 

carry out studies on similar fields. And the recommendations for future research were: 1) Since the study 

revealed that the students had difficulty in applying analyzing skill in the last two steps of Polya’s Model, a 

research could be conducted using Polya’s Model with more emphasis on the last two steps and find out the 

factors affecting their performance. 2) It would be interesting to conduct a comparative study of Polya’s 

Problem-Solving Model with another problem-solving model and observe the differences in learning 

achievement and application of analyzing skill on lower grade students in mathematics. 
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ABSTRACT 

 

The study was carried out to investigate the effects of brain-based learning (BBL) on physics academic 

achievement and learning atmosphere of the ninth grade students of Sherubling Higher Secondary School in 

Trongsa, Bhutan. The research design was 2 groups, pretest-posttest design. The sample of the study consisted 

of 160 students. The subjects of 38 students each in the experimental and control groups were taken using 

stratified random sampling. Achievement test and observation forms were used to collect the data. The 

experiment was carried out for six consecutive weeks. Descriptive statistics and independent-samples t-test were 

used to analyze the data. The results of the data analysis showed that BBL was effective when compared to 

traditional teaching method. 

 

KEYWORDS : BRAIN-BASED LEARNING, LEARNING ACHIEVEMENT, LEARNING ATMOSPHERE 

 

1. Introduction 

Physics is considered a difficult science subject. Tenzin, Johnson, Childs and Ramachandran (2008) 

found that teaching science subjects in the higher classes using conventional method lacked activities and 

student participation (p. 16).  Then education minister of Bhutan, Lyonpo Thakur Singh Powdyel (2011) 

highlighted the importance of the revised science curriculum to be practical and inquiry based (p. iii). Brain-

based learning was found to support student-centered learning. Many studies found that BBL increased the 

academic achievement of the students. Thus, this study was carried out to find the effects of BBL on physics 

academic achievement and learning atmosphere of the ninth grade students in Bhutan. 

 

2. Methodology and Research Instruments 

The research design was 2 groups pretest-posttest design. The sample of the study comprised 160 

students of grade nine. Stratified random sampling was used to select 38 students for the experimental and 

control group each. Achievement test and observation forms were used to collect data. The data was analyzed to 
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see the effects of BBL on the academic achievement of the students and the learning atmosphere. The 

instruments were validated by a team of experts from Rangsit University, Thailand and from Bhutan. The 

reliability of the achievement test using KR-20 was 0.89. The experiment was carried out for a period of six 

weeks. Achievement test was administered before and after the experiment to both groups.  The lessons in both 

groups were observed using an observation form. The mean scores of the two groups in the achievement test and 

the observation forms were analyzed using t-test at a p-value of 0.05.  

 

3. Data Analysis and Discussion 

3.1 Achievement test result 

Table 1 presented means of the experimental and control groups. The mean difference of the 

experimental and control group was significant at a p-value of 0.05.  

 

Table 1 Comparison of pretest and posttest results 

 Control group Experimental group N 2-tailed value 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mean 11.68 14.92 10.50 16.21  

38 

 

0.04 
S.D 2.4 2.89 3.05 2.64 

Mean difference 3.24 5.71 

 

Figure 1 presented the graphical representation of the comparison of achievement test results of the two groups. 

 

 

Figure 1 Comparison of pretest and posttest results 

 

It showed the increase in the means of both groups. The mean of the control group increased from 

11.68 to 14.92 and that of the experimental group increased from 10.50 to 14.92.  
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3.2 Teacher observation analysis 

Table 2 showed the results of the lesson observation in the two groups. The observation was done to 

see if the teaching of the lessons and the design of the learning atmosphere incorporated the BBL principles. 

 

Table 2 t-test result of the lesson observation of the two groups 

Group Mean SD N Mean difference t-value df p-value 

Experimental 36.80 2.78 5 16.40 6.59 8 0.00 

Control  20.40 4.83 5 

 

The mean of experimental group was 36.80 and that of the control group was 20.40. It was significant 

at a p-value of 0.05 which indicated the enhancement of learning atmosphere after BBL had been used. 

 

Tables 3 and 4 showed the mean, SD and the level of opinion of each indicator of physical and mental 

learning atmosphere. The indicators were framed from the BBL principles. 

 

Table 3 Mean SD and level of opinion of physical atmosphere 

 

 

 

 

 

Physical atmosphere indicators Experimental Control 

Mean SD Opinion Mean SD Opinion 

1. Teaching/learning materials are displayed in the 

class. 

3.40 0.89 ‘G’ 2.40 1.34 ‘F’ 

2. The classroom arrangement is appropriate for 

group work. 

3.80 0.45 ‘O’ 1.00 0.00 ‘ND’ 

3. Lesson includes the use of different learning 

materials. 

3.40 0.55 ‘G’ 2.40 0.55 ‘F’ 

4. Seating arrangement facilitates interaction. 4.00 0.00 ‘O’ 2.40 0.55 ‘F’ 

5. Classroom arrangement facilitates free movement. 4.00 0.00 ‘O’ 1.00 0.00 ‘ND’ 

Subtotal 3.72 0.38 ‘O’ 1.84 0.49 ‘F’ 
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Table 4 Mean SD and level of opinion of mental atmosphere 

Mental atmosphere indicators Experimental Control 

Mean SD Opinion Mean SD Opinion 

1. Concepts are related to students’ experience. 3.60 0.55 ‘O’ 2.60 0.55 ‘G’ 

2. Students can choose their own partners in carrying out 

the activities. 

4.00 0.00 ‘O’ 

 

1.00 0.00 ‘ND’ 

3. Students share their work with others enthusiastically. 3.60 0.55 ‘O’ 1.80 0.84 ‘F’ 

4. Students are comfortable asking questions/requesting 

assistance. 

3.20 0.45 ‘G’ 2.20 0.84 ‘F’ 

5. The teacher responds positively to students’ questions 

and answers. 

4.00 0.00 ‘O’ 3.00 1.22 ‘G’ 

Subtotal 3.68 0.31 ‘O’ 2.12 0.69 ‘F’ 

Note- Level of opinion: 0.00-1.50: Not demonstrated ‘ND’     1.51-2.50: Fair ‘F’     2.51-3.50: Good ‘G’             

3.51-4.0: Outstanding ‘O’ 

 

In the experimental group, for the physical atmosphere, the subtotal mean was 3.72 and the standard 

deviation was 0.38. The level of opinion indicated ‘outstanding’ result. Indicators 4 and 5 had the highest mean. 

For the mental atmosphere, the subtotal mean was 3.68 and the standard deviation was 0.31. The level of 

opinion indicated ‘outstanding’ result. Indicators 2 and 5 had the highest mean.  

In the control group, for the physical atmosphere, the subtotal mean was 1.84 and the standard 

deviation was 0.49. The level of opinion indicated ‘fair’ result. Indicators 1, 3 and 4 had the highest mean. For 

the mental atmosphere, the subtotal mean was 2.12 and the standard deviation was 0.69. The level of opinion 

indicated ‘fair’ result. Indicator 5 had the highest mean.  
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Figure 2 Comparison of means of each indicator for the control and the experimental group 

 

3.3 Discussion 

       The results of the study indicated that BBL raised the academic achievement of the students and 

enhanced the learning atmosphere which is a key factor in learning. The result was supported by the findings of 

Akyurek and Afacan (2013), Mary and Shefali (2012), Awolola (2011) and Saleh (2011). They concluded that 

there was a significant gain in the students’ achievement level when using BBL as compared to normal teaching. 

The findings (Table 1) showed that the means of pretest (11.68) and posttest (10.50) were almost 

equal. However, in the posttest, the means of both the groups increased with a mean difference of 3.24 in the 

pretest and 5.71 in the posttest. Students performed better in both groups but the result of the experimental group 

was significantly higher (p=0.04). Since the learning of physics required a lot of practical and group works, the 

freedom on the parts of the students to choose their own partner and working style must have enabled them to 

learn better.  

Table 2 showed that BBL enhanced the overall physical and mental learning atmosphere. Students 

liked working with the friends they most felt comfortable with. The friends seemed to offer emotional support 

while they worked. Nelson et al. (2006, as cited in McAteer, 2010) believes that “[t]he more a teacher creates a 

learning environment…..[that provides] emotional support, the greater the students’ attention” (p. 75).  

Figure 2 showed the comparison of the means of each indicator under the physical and mental learning 

atmospheres in both groups. It showed that the learning atmosphere improved dramatically in the experimental 

group when compared with the control group. Table 2 showed that the result of the comparison between the two 

groups was significant (p = 0.00). 

In the experimental group, all the indicators showed an improved level of learning atmosphere which 

bettered students’ learning. This is in line with Lackney and McNamee’s findings. The learning atmosphere 

should include the physical, emotional, social and pedagogical settings (Lackney, 2007, p. 5) which are deemed 
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necessary to make the students emotionally stable (McNamee, 2011, p. 13) for optimum learning to take place. 

In comparing the mean scores of the physical atmosphere, indicators 4 (There is interaction in the class) and 5 

(The students are free to move during activities) had the highest mean (�̅=4). It also clearly showed that the 

learning was student-centered requiring students to work in groups. This further enhanced the learning 

atmosphere among the students. This is supported by thestudy carried out by Flook, Repetti and Ullman (2005), 

where they found that “social experiences play……[a vital role in] children’s psychological and academic 

functioning” (p. 326).Indicators 1(Teaching/learning materials are displayed in the class) and 3 (Lesson includes 

the use of different learning materials) had the lowest mean (�̅=3.4). It may be because the different teaching 

learning materials required for the lesson could not be acquired. 

 In observing the mental atmosphere, indicators 2 (Students can choose their own partners in carrying 

out the activities) and 5 (The teacher responds positively to students’ questions and answers) had the highest 

mean scores (�̅=4). It indicates that the students had the freedom of learning. This enabled them to learn 

through trial and error, and allowed them to use their experience to better the learning. Indicator 4 (Students are 

comfortable asking questions/requesting assistance) had the lowest mean (�̅=3.2). It may be because the teacher 

was new to them and it took them some time to get familiarized with the teacher. The strategy was new to them 

and this may have hindered them to make effective use of it. 

 

4. Conclusion and Recommendation 

The study indicated that BBL increased the academic achievement of the students and enhanced the 

learning atmosphere. The results indicated that the experimental group after the treatment with BBL performed 

better than the control group. It was significant at a p-value of 0.05. 

BBL is an effective instructional approachwhich takes into consideration the wholesome development 

of the students. Teachers must be mindful of the physical atmosphere as well as the emotions of the students to 

bring about better teaching and learning. Students should be seen as individuals with emotions. Kottler, Zehm 

and Kottler (2005) view every child as a human being wanting to be connected intimately with others and that 

the most successful of the teachers are the ones who treat their students so (p. 48). Factors such as prior 

experiences, individual learning styles and abilities and internal and external motivation should be considered. 

It would be interesting to use the BBL in other subjects to see how the manipulation of the physical 

and the mental atmosphere impacted their academic achievement and attribute towards learning. Further 

researches may be carried out to compare BBL with other prominent teaching strategies such as co-operative 

learning, inquiry method or 4MAT model to see their effects on the academic achievement of the students. 
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การเรียนรู้เชิงรุกที�สร้างความรู้ด้วยตนเองเพื�อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

โรงเรียนบ้านวงัท่าด ีสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

AN ACTIVE LEARNING APPROACH THROUGH CONSTRUCTIVISM ACTIVITIES PERFORMED 

BY STUDENTS TO DEVELOP THEIR ANALYTICAL THINKING SKILLS OF GRADE 6 STUDENT 

AT BANWANGTADEE SCHOOL IN PHETCHABUN PRIMARY EDUCATION 

OFFICE AREASERVICE 3 
 

ปฏิวติั  พทุธะศกัดิ� เมธี1 ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจยัครั งนี มีวตัถุประสงค์เพื$อ (1) เพื$อศึกษาการเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันา

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั นประถมศึกษาปีที$ 6 (2) ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้เชิงรุกที$ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ (3) ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที$มีต่อการเรียนรู้เชิงรุกที$
ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื$อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ ประชากรที$ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที$ 6 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี จาํนวน 42 คน เครื$องมือที$ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) แผนการเรียนรู้ 
วชิาพระพทุธศาสนา (2) แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน (3) แบบประเมินการเรียนรู้เชิงรุก (4) แบบ
ประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน สถิติที$ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าเฉลี$ย 
(µ ) ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ t test  

ผลการวิจยัที$สําคญั พบวา่ (1) ผลคะแนนเฉลี$ยความรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที$ระดบั .05 (2) ผลประเมินการเรียนรู้เชิงรุก อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.21, σ = 0.25) (3) ผลประเมินทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ อยูใ่นระดบัมาก (µ = .26, σ = 0.30) (4) การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองที$สามารถพฒันา
นกัเรียนให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ยขั นกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั นคือ (4.1) ขั นเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน (4.2) ขั นทบทวนความรู้เดิม (4.3) ขั นสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (4.4) ขั นคิดวเิคราะห์ และ (4.5) ขั นวดัและ
ประเมินผล (5) คะแนนเฉลี$ยความพึงพอใจของนกัเรียนที$มีต่อวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเอง
เพื$อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.61, σ = 0.32)   
 
คาํสาํคญั : การเรียนรู้เชิงรุกโดยผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการคิดวเิคราะห์ กรณีศึกษา  
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Abstract 
 

The objectives of this doctoral dissertation were to (1) develop an active learning approach through 
constructivism activities performed by students to develop their analytical thinking skills, and (2) evaluate the 
effectiveness of the active learning approach. (3) regarding student satisfaction toward the experimented active 
learning approach. The population group was 42 students in the 6thgrade of Banwangtadee School. The research 
instruments consisted of (1) learning management plans of Strand 1: Buddhism prepared for an active learning 
approach through constructivism activities performed by students to develop their analytical thinking skills, (2) 
pre and post knowledge tests of Strand 1 Buddhism, (3) an observation form for assessing active learning, (4) 
rubric assessment for analytical thinking skills, and (5) a questionnaire regarding student satisfaction toward the 
experimented active learning approach.  Means, standard deviations, and the t test were used for data analysis. 

The main findings were as follows:  
1. The average score students gained from their knowledge test after learning was significantly higher 

than before at the level of 0.05)  
2. The scores gained from assessing students’ active learning through constructivism activities to 

develop their analytical thinking skills were at the high level. (µ = 3.21, σ = 0.25)  
3. The scores gained from assessing students’ analytical thinking skills development were at the high 

level. (µ = 3.26, σ = 0.30)  
4. An active learning approach through constructivism activities performed by students to develop 

their analytical thinking skills consisted of five steps as follows: (4.1) Preparation, (4.2) Elicitation of Prior 
Knowledge, (4.3) Knowledge Construction, (4.4) Analytical Thinking and (4.5) Measurement and Evaluation  

5. The average score of student satisfaction toward the active learning through constructivism activities 
to develop their analytical thinking skills was at the highest level. (µ = 4.61, σ = 0.32)   

 
KEYWORDS : ACTIVE LEARNING THROUGH CONSTRUCTIVISM ACTIVITIES, ANALYTICAL 

THINKING SKILLS, CASE STUDY,  
 
1. บทนํา 

การศึกษาขั นพื นฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพื$อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา ให้
เป็นมนุษยที์$มีความสมบูรณ์ทั งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรม 
สามารถใชชี้วติอยูร่่วมกบัผูอื้$นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

ผูว้จิยัไดส้ร้างเครื$องมือสาํหรับการวจิยั การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการ
คิดวเิคราะห์โดยผา่นวชิาพระพทุธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั นประถมศึกษา
ปีที$ 6 เครื$องมือวจิยัที$สร้างขึ นไดจ้ากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ ดงันี   
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1. ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ$งเป็นการจดัการเรียนรู้ที$ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จดักิจกรรมการเรียนรู้ภายใตส้มมติฐานพื นฐาน 2 ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความ
พยายามโดยธรรมชาติของมนุษย ์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที$แตกต่างกนั ผูเ้รียนจะเปลี$ยน
บทบาทจากผูรั้บความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) ( Meyers and Jones. 1991, 
Fedler and Brent. 1996)  Bonwell and Eison (1991: 14)  กล่าววา่ การเรียนรู้เชิงรุกประกอบดว้ย (1) เป็นการเรียนรู้
ที$มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียนให้นอ้ยลง และพฒันาทกัษะให้เกิดกบัผูเ้รียน (2) ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในชั นเรียนโดยลงมือกระทาํมากกว่านั$งฟังเพียงอย่างเดียว (3) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การอ่าน การ
อภิปราย และการเขียน (4) เป็นการเรียนรู้ที$เนน้การสํารวจเจตคติ และคุณค่าที$อยูใ่นตวัของผูเ้รียน (5) ผูเ้รียนได้
พฒันาการคิดระดบัสูง ในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินผล และการนาํไปใช ้(6) ทั งผูเ้รียนและผูส้อนสามารถ
รับรู้ขอ้มูลป้อนกลบัจากการสะทอ้นความคิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ Bonwell and Sutherland (1996: 28) กล่าววา่การ
เรียนรู้เชิงรุกมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) ผูเ้รียนเกิดความรู้ (Knowledge) (2) ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางปัญญา 
(Cognitive Skill) ไดแ้ก่ ทกัษะในการจาํ การเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
(3) ผูเ้รียนเกิดเจตคติที$ดีต่อการเรียนโดยใชเ้ทคนิคจูงใจทางบวกในการเรียน Meyers and Jones (1991: 11) กล่าววา่ 
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจดัการเรียนรู้ที$เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกโดยการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
และการโตต้อบแสดงความคิดเห็น 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที$ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) ซึ$ งเป็นการเรียนรู้ทางโครงสร้าง
ทางปัญญาที$ เกิดจากประสบการณ์ และโครงสร้างเดิมที$ มีอยู่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที$ผู ้เ รียนได้ปฏิบัติจริง 
(Authentic Tasks) ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะเป็นผูที้$มีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งตื$นตวั (Active) สร้างบรรยากาศทาง
สังคมจริยธรรม (Socio Moral) มีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที$ (Balacheff. 1991, Von Glasersfeld. 1989, 
Vygotsky. 1978) และชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2553: 7) กล่าววา่ การสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการที$เกิดขึ น
ในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ$งที$พบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจที$มีอยู ่Shenker, 
Goss and Bernstein (1996: 1) กล่าววา่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ที$มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในบทบาท
ของตนเองมากกวา่การรับความรู้ หรือทศันะใหม่ๆ มาใชโ้ดยเป็นผูรั้บเพียงฝ่ายเดียว การที$ผูเ้รียนไดก้ระทาํสิ$งต่าง
ดว้ยตนเอง และนาํไปสู่การคิดที$ตนเองกระทาํอยูเ่ป็นการเรียนรู้ที$มีคุณค่า สนุกสนาน ทา้ทายความรู้ ความสามารถ 
และความสนใจของผูเ้รียน 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้การคิดวเิคราะห์ (Analysis Thinking) ซึ$งเป็นความสามารถในการแยกแยะเพื$อหาวา่
ส่วนยอ่ยของเหตุการณ์เรื$องราว หรือเนื อหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไร
เป็นผล (Bloom, 1956) ทกัษะการคิดวเิคราะห์ (Marzano, 2001) ประกอบดว้ย (1) ทกัษะดา้นการจาํแนก (2) ทกัษะ
ดา้นการจดัหมวดหมู่ (3) ทกัษะดา้นการเชื$อมโยง (4) ทกัษะดา้นการสรุปความ และ (5) ทกัษะดา้นการประยกุต ์ 

คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั เมื$อเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่ม
อาเซียนดว้ยกนั การศึกษาของประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นลาํดบัที$ 8 ซึ$ งเป็นสิ$งที$สะทอ้นให้เห็นวา่คุณภาพการศึกษา
ดอ้ยลง และจากการรายงานดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2550: 81) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิยัทศัน์ อยูใ่นระดบันอ้ยที$สุด คิดเป็นร้อยละ 11.8 ครูสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อยูใ่นระดบัดีเพียงร้อยละ 31.1 และจากการรายงานดา้นคุณภาพการศึกษา
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ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (2545: 41-42) ซึ$ งเป็นหน่วยงานที$มีหนา้ที$โดยตรงในการจดั
การศึกษาวา่ การจดัการศึกษาของไทยยงัไม่น่าพอใจ และไม่สอดคลอ้งตามเป้าหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั น
พื นฐาน และจากหน่วยงานที$มีหนา้ที$ทดสอบคุณภาพการศึกษาคือ สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา (2552: 60) ได้

สะทอ้นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่นเกณฑต์ํ$า การคิดวิเคราะห์มี
แนวโนม้ลดลง ขอ้มูลเหล่านี สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานดา้นการศึกษาของประเทศไทย ดงันั นจึงไม่
น่าแปลกใจที$ประเทศไทยถูกจดัอนัดบัคุณภาพและมาตรฐานดา้นการศึกษาอยูใ่นลาํดบัที$ 8 ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนดว้ยกนั อย่างไรก็ตามหน่วยงานทางการศึกษาที$มีหน้าที$ในการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาอย่าง
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) (2550: 118) ไดอ้อกมาเสนอแนะให้มีการจดัการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เน้นการพฒันาการคิดอย่างเป็นระบบ ให้รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้$นไดอ้ยา่งมีความสุข และหน่วยงานทดสอบคุณภาพทางการศึกษาอยา่งสาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2552: 2) ไดอ้อกมาให้ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษที$สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยจะตอ้งเร่งพฒันาดา้นคุณภาพผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั ง
ทางดา้นการคิดวเิคราะห์ การใฝ่เรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื$อง ซึ$งเป็นเสียงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที$จะตอ้งมีการปรับเปลี$ยน โดยจะตอ้งปฏิรูปการศึกษาของประเทศขนานใหญ่ ถา้หากวา่ไม่
ปฏิรูปการศึกษาแลว้อาจเป็นไปไดว้า่ เมื$อเขา้สู่ประชาชาติสมาคมอาเซียนการศึกษาของประเทศไทยอยูท่า้ยสุดของ
ชาติอาเซียนดว้ยกนัก็เป็นไปได ้

ในปี การศึกษา 2551 โรงเรียนบา้นวงัท่าดีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที$ 2 จากผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านผูเ้รียนใน
มาตรฐานที$ 4 คุณภาพและมาตรฐานอยูใ่นระดบัที$ตอ้งพฒันา และไดรั้บการเสนอแนะ จะตอ้งส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ศกัยภาพดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์และมีจินตนาการ  

ดงันั น ผูว้จิยัมีความสนใจที$จะพฒันาคุณภาพและมาตรฐานดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงไดท้าํการวิจยั
การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ด้วยตนเองเพื$อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยทาํการศึกษากับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที$ 6 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี สาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 เป็นกรณีศึกษา ในวิชา
พระพทุธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นกรณีศึกษา     
 

2. ขั�นตอนการศึกษา 
1. ประชากรที$ใชศึ้กษาการเรียนรู้เชิงรุกและประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ย

ตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ คือนกัเรียนชั นประถมศึกษาปีที$ 6 โรงเรียนบา้นวงัท่าดี จาํนวน 42 คน ซึ$ ง
เป็นการเลือกแบบเจาะจง จากนกัเรียนทั งหมด 196 คน  

2. เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยั คือ (1) แผนการเรียนรู้เชิงรุกวิชาพระพุทธศาสนา (2) แบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียนวิชาพระพุทธศาสนา (3) แบบประเมินการเรียนรู้เชิงรุก (4) แบบประเมินทกัษะการคิด
วเิคราะห์ (5) แบบประเมินความพึงพอใจ ดงันี  

(1) แผนการเรียนรู้เชิงรุก ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เนื อหา วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั นประถมศึกษาปีที$  6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และสร้างแผนการเรียนรู้ จาํนวน 6 แผน ไดแ้ก่ (1) พระพทุธศาสนาในฐานะที$เป็นศาสนาประจาํ
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ชาติ (2) พทุธประวติั และชาดก (3) หลกัธรรมนาํชีวติ (4) พทุธสาวก และชาวพทุธตวัอยา่ง (5) หนา้ที$ชาวพุทธและ
มรรยาทชาวพุทธ (6) ศาสนพิธีและวนัสาํคญัทางระพุทธศาสนา กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ (1) การเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน (2) การทบทวนความรู้เดิม (3) การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (4) การคดวิเคราะห์ (5) การวดั
และประเมินผล การตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนการเรียนรู้ ผูว้ิจยันาํแผนการเรียนรู้ที$สร้างขึ นให้อาจารยที์$
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดต้รวจสอบ นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปให้ผูเ้ชี$ยวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเที$ยงตรงตามเนื อหา (Content Validity) แลว้นาํไปใชท้ดลอง (Try Out) กบันกัเรียนที$
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํขอ้บกพร่องที$พบมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ 

(2) แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูว้ิจยัสร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนหลงั
เรียน วชิาพระพทุธศาสนา ชั นประถมศึกษาปีที$ 6 ลกัษณะขอ้ทดสอบความรู้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ขอ้ทดสอบ
ก่อนเรียนแผนการเรียนรู้ละ 10 ขอ้ 10 คะแนน รวม 6 แผน 60 คะแนน 60 คะแนน และขอ้ทดสอบความรู้หลงัเรียน
แผนการเรียนรู้ละ 10 ขอ้ 10 คะแนน รวม 6 แผน 60 คะแนน 60 คะแนน การตรวจสอบคุณภาพของเครื$องมือ 
ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเสนอต่ออาจารยที์$ปรึกษาวยิานิพนธ์ไดต้รวจสอบให้ขอ้เสนอแนะ 
นาํกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํไปให้ผูเ้ชี$ยวชาญดา้นหลกัสูตและการสอน จาํนวน 3 คน ไดต้รวจสอบความ
เที$ยงตรงของเนื อหา (Content Validity) หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื อหา (IOC) ขอ้ทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียนหลงัเรียนทุกขอ้มีดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 แลว้นาํไปทดลอง (Try Out) กบั
นักเรียนที$ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื$อตรวจสอบความเชื$อมั$น (Reliability) โดยใช้ค่าความเชื$อมั$นของ Ruder-
Richardson 20 (KR20) ไดค้่าความเชื$อมั$น 0.78 แสดงวา่แบบทดสอบที$มีความเชื$อมั$นสูง  

(3) แบบประเมินการเรียนรู้เชิงรุก ผูว้ิจัยได้จัดทาํแบบประเมินการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับใช้
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ไดแ้ก่ (1) ดา้นการวางแผนการศึกษาคน้ควา้ (2) ดา้นการเรียนรู้ตามที$
วางแผนไว ้(3) ดา้นการนาํเสนอขอ้คน้พบ (4) ดา้นการอภิปรายซักถาม (5) ดา้นการสรุปองค์ความรู้ ใชป้ระเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกลุ่มและรายบุคคลทั งในหอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน  

(4) แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดจ้ัดทาํแบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
(Rubric Assessment Analytical Thinking Skills) ไดแ้ก่ (1) การจาํแนก (2) การจดัหมวดหมู่ (3) การเชื$อมโยง (4) 
การสรุปความ (5) ดา้นการประยกุตใ์ช ้ 

(5) แบบประเมินความพึงพอใจ ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที$มีต่อการ
เรียนรู้เชิงรุกที$ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ Liker’s ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั น คือ (1) ขั นเตรียมความ
พร้อม (2) ขั นทบทวนความรู้เดิม (3) ขั นสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (4) ขั นคิดวเิคราะห์ (5) ขั นวดัและประเมินผล  

3. สถิติที$ใช ้คือ ค่าเฉลี$ย (µ ) ค่าส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (σ) และค่าสถิติ T- Test 
 
3. ผลการวจิยั  

ผลการวจิยัการเรียนรู้เชิงรุกที$ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ มีดงันี  
1. คะแนนผลผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติ

ที$ระดบั .05   

    หนา้ 608



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. การประเมินการเรียนรู้เชิงรุกโดยการประเมินพฤติกรรการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่า  
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อยูใ่นระดบัมาก   (µ  = 3.21, σ = 0.25) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหา
นอ้ย พบวา่ ลาํดบัที$ 1 คือ ดา้นสรุปองคค์วามรู้อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.62, σ = 0.19) ลาํดบัที$ 2 ดา้นการวางแผน
การศึกษาคน้ควา้อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.62, σ = 0.25) ลาํดบัที$ 3 ดา้นการอภิปรายซกัถาม อยูใ่นระดบัมาก (µ = 
3.39, σ = 0.16) ลาํดบัที$ 4 ดา้นการเรียนรู้ตามที$วางแผนไวอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.88, σ = 0.17) และลาํดบัที$ 
5 ดา้นการนาํเสนอขอ้คน้พบอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.81, σ = 0.17)  

3. การประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั
มาก (µ = 3.26, σ = 0.30) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ลาํดบัที$ 1 คือ การสรุปความอยูใ่น
ระดบัมาก (µ = 3.56, σ = 0.06) ลาํดบัที$ 2 การประยุกต ์อยู่ในระดบัมาก (µ = 3.44, σ = 0.30) ลาํดบัที$ 3 การ
จาํแนก อยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.40, σ = 0.34) ลาํดบัที$ 4 การเชื$อมโยงอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.06, σ = 0.45) และ
ลาํดบัที$ 5 การจดัหมวดหมู่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.86, σ = 0.51)  

4. การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัที$พบวา่  การ
เรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ด้วยตนเอง ที$สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยขั น
กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั น คือ (1) ขั นเตรียมความพร้อม (2) ขั นทบทวนความรู้เดิม (3) ขั นสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(4) ขั นคิดวเิคราะห์ (5) ขั นวดัและประเมินผล  

5. ความพึงพอใจของนกัเรียนที$มีต่อการเรียนรู้เชิงรุกที$ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.61, σ = 0.32) เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไป
หานอ้ย พบวา่ ดา้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.74, σ = 0.84) ดา้นทบทวนความรู้เดิม
อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.67, σ = 0.57) ดา้นสร้างความรู้ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.63, σ = 0.49) 
ดา้นคิดวเิคราะห์ อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.58, σ = 0.05) และดา้นวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 
4.53, σ = 0.45) 
 

4. การอภิปรายผล 
1. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันา

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนบัสาํคญัทาง
สถิติที$ระดบั .05   

ผลการวิจยันี สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุษณีย ์เทพวรชยั (2542) ที$พบวา่ นกัศึกษาที$เรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี$ยในดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกบันกัศึกษา
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 และงานวิจยัของ พรรณนิภา กิจเอก (2550) ที$พบวา่ นกัเรียนที$
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีเจตคติที$ดีกว่านกัเรียนที$เรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 

2. การประเมินการเรียนรู้เชิงรุกโดยการประเมินพฤติกรรการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อยูใ่นระดบัมาก   (µ = 3.21, σ = 0.25)  

ผลการวจิยันี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Brandes & Ginis, (1986) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
การเรียนรู้ที$เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ที$ผูเ้รียนไดล้งมือกระทาํกิจกรรม
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ต่างๆ โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
สะทอ้นแนวคิดและความรู้ที$ไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที$ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนเน้นการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนการทาํงานเป็นกลุ่ม และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที$หลากหลาย 
ผูเ้รียนตอ้งรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน โดย 

3. การประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่นระดบั
มาก (µ = 3.26, σ = 0.30)  

การวจิยันี อธิบายไดว้า่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื$อหาวา่ส่วนยอ่ยของ
เหตุการณ์เรื$องราวหรือเนื อหาต่างๆ วา่ประกอบดว้ยอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล และที$
เป็นเหตุอยา่งนั น อะไร หลกัการอะไร เป็นการคิดอยา่งรอบคอบตามหลกัของการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิง 
เพื$อหาขอ้สรุปที$น่าจะเป็นไปไดต้ลอดจนพิจารณาองคป์ระกอบที$เกี$ยวขอ้งทั งหมด และใชก้ระบวนการตรรกวิทยา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Bloom.1997, Good.1997) 

4. การเรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยัที$พบวา่  การ
เรียนรู้เชิงรุกที$สร้างความรู้ด้วยตนเองที$สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยขั น
กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั น คือ (1) ขั นเตรียมความพร้อม (2) ขั นทบทวนความรู้เดิม (3) ขั นสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(4) ขั นคิดวเิคราะห์ (5) ขั นวดัและประเมินผล  

ผลการวจิยันี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิศนา  แขมณี (2545), นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2545), Shenker, 
Goss and Bernstein (1996), Meyers and Jones (1991), Bonwell and Eison (1991), และ Bonwell and Sutherland 
(1996) ที$กล่าววา่ การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที$มุ่งลดการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
โดยการลงมือปฏิบติักิจกรรมที$หลากหลายดว้ยตนเอง สะทอ้นความรู้ที$ไดรั้บจากการลงมือปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้กบัเพื$อน ดว้ยกระบวนการ ดา้นการพดู การฟัง การอ่าน การเขียน และสร้างความรู้ที$มีความหมายดว้ยตนเอง 
ไดพ้ฒันาการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การประเมินผล และการนาํไปใช ้

5. ความพึงพอใจของนกัเรียนที$มีต่อการเรียนรู้เชิงรุกที$ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมากที$สุด (µ = 4.61, σ = 0.32)  

ผลการวจิยันี สนบัสนุนแนวความคิดของ Saleme (2001) ที$กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมเจต
คติทางบวกต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงรุกช่วยทาํให้ผูส้อนสามารถปรับเจตคติของผูเ้รียนที$มีต่อการเรียนรู้ได ้
เนื$องจากผูเ้รียนมีความพึงพอใจจากเนื อหา และกิจกรรมที$สอดคลอ้งกบัชีวติจริง ทาํให้เกิดความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที$ตนเองเป็นผูล้งมือปฏิบติั และสนบัสนุนงานวิจยัที$พบวา่ นกัเรียนมีความพึง
พอใจหรือมีเจตคติที$ดีต่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในระดบัสูง หรือระดบัดีขึ นไป (Wilke. 2003, Curtis. 1997, Heron. 
1997) 
 

5. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
ผลการวจิยันี จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน ดงันี  
1. วธีิการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองเพื$อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์สามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางจดัการเรียนรู้เพื$อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถาวร และเกิดทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
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2. ผลการวิจัยนี ตอบสนองต่อนโยบายทางด้านการปฏิรูปการจัดการศึกษาที$ มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในดา้นการคิดวเิคราะห์ 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
บทความนี เป็นส่วนหนึ$ งของงานวิจัยการศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ$ งผู ้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ขอบคุณ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ อาจารยที์$ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ขอบคุณ
ผูเ้ชี$ยวชาญ และคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ผูช่้วยผูว้ิจยั ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที$ไดมี้ส่วนช่วยให้
งานวจิยันี สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื$นที&การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   

THE  MANAGEMENT  OF  GOOD  GOVERNANCE  PRINCIPLES  OF  PRIMARY  

SCHOOL  ADMINISTRATORS  UNDER  PHETCHABUN  PRIMARY  EDUCATION  

SERVICE  AREA  OFFICE  3 
 

ศุทธมน  หงษห์นึง1 ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์2   

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัเชิงสํารวจครั$ งนี$   มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  และเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จําแนกตามเพศ  
ตาํแหน่งในการทาํงาน  อาย ุ วฒิุการศึกษา  และประสบการณ์ในการทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งทีใชศึ้กษา  คือ  ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน  จาํนวน  454 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความเชือมัน
เท่ากบั .85 สถิติทีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย  ร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี ทดสอบสมมติฐานการ
วิจยัโดยทดสอบค่าซี (Z-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่
ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s  method)  ผลการวิจยัพบวา่ (1) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายหลกัอยูใ่นระดบัมาก (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามเพศและตําแหน่งใน                 
การทาํงาน  โดยภาพรวมและรายหลกั  พบวา่ไม่แตกต่างกนั  จาํแนกตามอายุและวฒิุการศึกษา   โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  แต่รายหลกัพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํแนกตามประสบการณ์ใน                    
การทาํงาน  โดยภาพรวมและรายหลกั  พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 

คาํสําคญั  :  การบริหาร, หลกัธรรมาภิบาล, ผูบ้ริหารสถานสถานศึกษา 
 

Abstract 
 

The The purposes of the survey research were (1)  to study the management of good  governance  

principles  of  primary  school  administrators under Phetchabun primary education service area office 3. (2) to 

compare the management of good governance principles of the primary  school administrators by sex, position, 
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age, level of education and work experience. The samples consisted were 454 administrators and teachers. The 

instruments were questionnaires. The reliability was 0.85. Statistics used to analyze the data were mean, 

percentage, standard deviation, frequency, Z-test, One-way ANOVA and Scheffe’s  method  The research results 

were (1) the management of good governance principles of  primary  school. The overall and specifically at a 

high level. (2) The comparison the management of good governance principles of the primary school 

administrators by sex and position the overall and specifically found no difference. By age and level of 

education the overall found no difference but the specifically found that the difference is statistically significant 

at the .05 level. By work experience the overall and specifically found that the difference is statistically 

significant at the .05 level. 

 
KEYWORDS : MANAGEMENT, GOOD  GOVERNANCE  PRINCIPLES, PRIMARY SCHOOL  

ADMINISTRATORS.   
 
1. บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 2)  มีนโยบายใหก้ารปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542  และแกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบัที  2) พุทธศกัราช  2545  ซึ งให้มีการจดัระบบ
โครงสร้างและกระบวนการการจดัการศึกษาของไทย  ใหมี้ความหลากหลายทั$งในดา้นนโยบายและทางการปฏิบติั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน  สรุปไวว้า่  สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลนอกจากจะตอ้งดาํเนินการตาม
หลกัการและแนวปฏิรูปการศึกษาแลว้ยงัตอ้งยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีและสังคมทีดี  ดงันี$   มีความ
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  มีความรับผิดชอบในงานวิชาการ  เนน้
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทัวไปในการบริหารสถานศึกษา  และมีการตรวจสอบถ่วงดุลในลกัษณะการ
ดาํเนินงานรูปคณะกรรมการการดาํเนินงานโดยให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดรั้บรู้มีส่วนร่วม  ธรรมาภิบาลจึงเป็นการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตั$ งมันอยู่บนหลกัการบริหารงานทีเทียงธรรม  สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบไดมี้จิตสาํนึกในการทาํงาน   มีความรับผิดชอบในสิงทีไดก้ระทาํ พร้อมตอบคาํถามหรือตอบสนองต่อผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมรับผิด มีศีลธรรมจริยธรรมในการทาํงาน  การคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้  
ตดัสินใจดาํเนินการและประเมินผล  ตลอดจนร่วมรับผลจากการตดัสินใจร่วมกนัเจือจนัทร์  จงสถิตอยู ่(2544 : 5)  
กล่าวว่า  การบริหารงานในโรงเรียนโดยมีการแต่งตั$ งคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนเพือกาํหนดแผน
ดาํเนินงานและช่วยตดัสินใจซึ งจะเป็นปัจจยัหนึ งทีช่วยดูแลการบริหารในรูปแบบทีเป็นธรรมและมีผลงานทีดีมี
ประสิทธิภาพนั$น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คือ  ผูที้มีบทบาทสาํคญัยิงในการปฏิรูปการศึกษาระดบัสถานศึกษา  
ผูบ้ริหารทีใหค้วามเอาใจใส่ต่องานวชิาการ  ทุ่มเทใหก้บังานพฒันาการเรียนการสอน  มีคุณธรรม  และมีภาวะผูน้าํ  
เป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลต่อความสาํเร็จของสถานศึกษาทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิn ทางการเรียนทีดี บุคลากรไดรั้บ
การพฒันาและมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน  ดงันั$นผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3   
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2. ขั$นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
ประชากร คือ ผู ้บริหารและครูผู ้สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จาํนวน 199  โรงเรียน  ทั$ งหมด  2,028  คน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน  จาํนวน 454  คน  โดยใชต้ารางของเครจซีและมอร์แกน ทาํการแบ่งแบบชั$นภูมิ  โดยดาํเนินการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากรในแต่ละอาํเภอ แลว้จึงใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple  Random  Sampling)  
โดยการจบัสลาก 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัในครั$ งนี$   ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 3 ตอน 
ประกอบดว้ย ตอนที  1 แบบสาํรวจรายการ (Check List) ขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ
อายุ  ตาํแหน่งในการทาํงาน  วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์การทาํงาน  ตอนที  2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบั
สภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  ตอนที  3  คาํถาม
ปลายเปิดเพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกียวกบับริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3 
จาํนวน  6  หลกั  คือ  1. หลกันิติธรรม  2. หลกัคุณธรรม  3. หลกัความโปร่งใส  4. หลกัความมีส่วนร่วม  5. หลกั
ความรับผิดชอบ  6. หลกัความคุม้ค่า   

ขั$นตอนการสร้างเครืองมือ  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง จากนั$นสร้างแบบสอบถามโดยการ
กาํหนดประเด็นใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ในการหาคุณภาพของเครืองมือ  ขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ตรวจสอบเครืองมือที
สร้างไวเ้พือพิจารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตทีกาํหนดไว ้ 

การตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบก่อน
เบื$องตน้  และมีการปรับปรุงแก้ไขแลว้  นําเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ หรือผูที้รอบรู้เฉพาะเรื อง (Subject Matter 
Specialist) จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ์ของเนื$อหา และหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื$อหาและวตัถุประสงค ์ซึ งทุก
ขอ้คาํถามมีดชันีความสอดคลอ้ง  0.6 – 1.0   

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สาํนักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จาํนวน 30 คน เพือตรวจสอบหาค่าความเชือมัน 
(Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิn  แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิของครอนบาช  

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for windows  (Statistical 
Package for Social Science) โดยสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Χ )  
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบค่าซี  
(Z-test) เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s method)
และวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดโดยใช้การวิเคราะห์เนื$อหา โดยแยกเป็นประเด็นและสรุปตามความถี 
(Frequency)  ดงันี$  
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3. ผลการวเิคราะห์  / ผลการวจิยัและการอภิปราย 
ขอ้มูลทัวไปของกลุ่มตวัอยา่ง   เพศ  อาย ุ ตาํแหน่งในการทาํงาน  วฒิุการศึกษา  และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.0  เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 
35.0  ส่วนใหญ่เป็นครู  คิดเป็นร้อยละ 69.8  ผูบ้ริหารคิดเป็นร้อยละ 30.2 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอาย ุ 41- 50 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ  อาย5ุ1-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.0  อาย ุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.3   และอายตุ ํา
กวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 68.0รองลงมา
คือ สูงกวา่ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 31.28 ตํากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.66 ตามลาํดบั  และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน  มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป  คิดเป็นร้อยละ  53.5  รองลงมาคือ  11-15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 16.7  
6-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 16.5  และตํากวา่ 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 13.2  ตามลาํดบั   
 จากการศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต  3 โดยภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย  3.94 

เมือพิจารณารายหลกั  พบวา่ หลกัคุณธรรม มีค่าเฉลียสูงสุด   คือ  4.07  รองลงมา คือ หลกัความคุม้ค่า มีค่าเฉลีย

3.99  หลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลีย  3.94  หลกันิติธรรม มีค่าเฉลีย   3.91  หลกัความรับผิดชอบ มีคา่เฉลีย  3.90 

และหลกัความโปร่งใส มีค่าเฉลีย  3.77  ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัสาํนักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามเพศ  ผลการวิจยั
พบวา่    ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายหลกั ไม่แตกต่างกนั   

  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   จาํแนกตามตาํแหน่งในการ

ทํางาน ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษาที มีตาํแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลัก                   

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายหลกั  ไม่แตกต่างกนั   

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพือเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามอาย ุ 
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การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

อาย ุ
Χ  S.D ค่าสถิติ 

 
หลกันิติธรรม 
 

ตํากวา่ 30 ปี 3.80 0.735 F = 1.783 
Sig = 0.150 30-40 ปี 3.83 0.672 

41-50 ปี 3.93 0.636 
51-60 ปี 4.00 0.725 

 
หลกัคุณธรรม 
 

ตํากวา่ 30 ปี 4.08 0.50 F = 1.11 
Sig = 0.34 30-40 ปี 4.04 0.43 

41-50 ปี 4.04 0.49 
51-60 ปี 4.14 0.50 

 
หลกัความโปร่งใส 

ตํากวา่ 30 ปี 3.65 0.78 F = 1.27 
Sig = 0.28 30-40 ปี 3.71 0.69 

41-50 ปี 3.77 0.69 
51-60 ปี 3.85 0.74 

 
หลกัการมีส่วนร่วม 

ตํากวา่ 30 ปี 3.82 0.68 F = 2.97 
Sig = 0.03* 30-40 ปี 3.83 0.62 

41-50 ปี 3.96 0.62 
51-60 ปี 4.04 0.62 

 
หลกัความรับผดิชอบ 

 

ตํากวา่ 30 ปี 3.85 0.68 F = 0.23 
Sig = 0.87 30-40 ปี 3.88 0.55 

41-50 ปี 3.90 0.63 
51-60 ปี 3.93 0.63 

 
หลกัความคุม้ค่า 

ตํากวา่ 30 ปี 3.86 0.76 F = 1.30 
Sig = 0.27 30-40 ปี 3.94 0.74 

41-50 ปี 4.04 0.68 
51-60 ปี 4.04 0.68 

 
เฉลียรวม 

ตํากวา่ 30 ปี 3.86 0.60 F = 1.60 
Sig = 0.18 30-40 ปี 3.88 0.52 

41-50 ปี 3.94 0.53 
51-60 ปี 4.01 0.56 

 

พบว่า  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีอายุ ต ํากว่า 30 ปี   30-40 ปี   41-50 ปีและ 51-60 ปี   มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
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พื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  เมือพิจารณาในรายหลกั  มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 1 หลกั คือ หลกัการมีส่วนร่วม   

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบเพือหาความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

ไดผ้ลดงันี$   คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  

จาํแนกตามอาย ุ หลกัการมีส่วนร่วม  โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่  อาย ุ 51  -  60  ปี  กบัอายตุ ํากวา่  30  ปี  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  

การบริหารตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
วฒิุการศึกษา 

Χ  S.D ค่าสถิติ 

หลกันิติธรรม 
 

ตํากวา่ปริญญาตรี 3.82 0.71 F = 5.17 
Sig = 0.00* ปริญญาตรี 3.85 0.69 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.07 0.61 
หลกัคุณธรรม 
 

ตํากวา่ปริญญาตรี 4.09 0.48 F = 0.55 
Sig = 0.57 ปริญญาตรี 4.05 0.47 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.10 0.51 
หลกัความโปร่งใส ตํากวา่ปริญญาตรี 3.69 0.69 F = 2.06 

Sig = 0.12 ปริญญาตรี 3.72 0.71 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.87 0.72 

หลกัการมีส่วนร่วม ตํากวา่ปริญญาตรี 3.88 0.60 F =1.89 
Sig = 0.15 ปริญญาตรี 3.89 0.63 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.02 0.63 
หลกัความรับผดิชอบ 

 
ตํากวา่ปริญญาตรี 3.79 0.68 F = 1.60 

Sig = 0.20 ปริญญาตรี 3.88 0.61 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.97 0.61 

หลกัความคุม้ค่า ตํากวา่ปริญญาตรี 3.85 0.73 F = 1.86 
Sig = 0.15 ปริญญาตรี 3.97 0.71 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.08 0.69 
เฉลียรวม ตํากวา่ปริญญาตรี 3.87 0.55 F = 2.49 

Sig = 0.08 ปริญญาตรี 3.90 0.55 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.02 0.54 
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พบวา่  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีวฒิุการศึกษาตํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี  และสูงกวา่ปริญญา

ตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด

สาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  เมือพิจารณาในรายหลกั 

พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 1 หลกั คือ  หลกันิติธรรม  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือหาความแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s 

method) ไดผ้ลดงันี$  คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาการบริหารตามหลกั                 

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์  เขต 3  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  หลกันิติธรรม  โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  พบวา่  วฒิุการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี กบั วฒิุการศึกษาตํากวา่ปริญญาตรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพือเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จาํแนกตามประสบการณ์ใน

การทาํงาน   

การบริหารตามหลกั 
 ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ใน                  
การทาํงาน Χ  S.D ค่าสถิติ 

หลกันิติธรรม 
 

ตํากวา่ 5 ปี 3.76 0.73 F = 3.57 
Sig = 0.01* 5-10 ปี 3.87 0.67 

11-15 ปี 3.77 0.63 
มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 4.00 0.67 

หลกัคุณธรรม 
 

ตํากวา่ 5 ปี 4.07 0.50 F = 1.64 
Sig = 0.17 5-10 ปี 4.04 0.44 

11-15 ปี 3.97 0.38 
มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 4.11 0.52 

หลกัความโปร่งใส ตํากวา่ 5 ปี 3.62 0.77 F = 1.91 
Sig = 0.12 5-10 ปี 3.72 0.70 

11-15 ปี 3.69 0.65 
มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 3.83 0.72 

หลกัการมีส่วนร่วม ตํากวา่ 5 ปี 3.80 0.68 F = 3.68 
Sig = 0.01* 5-10 ปี 3.85 0.61 

11-15 ปี 3.82 0.58 
มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 4.02 0.63 
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    การบริหารตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ใน                                  
การทาํงาน Χ  S.D ค่าสถิติ 

หลกัความรับผดิชอบ ตํากวา่ 5 ปี 3.80 0.68 F = 2.01 
 ตํากวา่ 5 ปี 3.80 0.68 Sig = 0.11 
 11-15 ปี 3.78 0.56  
 มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 3.94 0.64  
หลกัความคุม้ค่า 5-10 ปี 3.96 0.56 F = 3.82 

Sig = 0.01* 5-10 ปี 4.05 0.78 
11-15 ปี 3.84 0.66 

มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 4.07 0.68 
เฉลียรวม ตํากวา่ 5 ปี 3.82 0.60 F = 3.13 

Sig = 0.02* 5-10 ปี 3.91 0.52 
11-15 ปี 3.82 0.47 

มากกวา่ 15 ปีขึ$นไป 4.00 0.56 
 

พบวา่  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีมีประสบการณ์ในการทาํงานตํากวา่ 5 ปี    5-10 ปี  11-15 ปี  และ

มากกว่า 15 ปีขึ$นไป  มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณาในรายหลกั พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 จาํนวน 3 หลกั คือ  หลกันิติธรรม  หลกัการมีส่วนร่วม  และหลกัความคุม้ค่า  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพือหาความแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s 

method) ไดผ้ลดงันี$  คือ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาการบริหารตามหลกั                   

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์  เขต 3  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  หลกันิติธรรม โดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน ตํากว่า  5 ปี กับ  ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 15 ปี  แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05   ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ประสบการณ์ในการทํางาน ตํ ากว่า  5 ปี กับ  

ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 15 ปี  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   และดา้นหลกัความ

คุม้ค่า ประสบการณ์ในการทาํงาน ตํากวา่  5 ปี กบั  ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 15 ปี  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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4. สรุปผลการวจิยั 

                  ผลการศึกษาการบริหารหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  โดยภาพรวมและรายหลกั พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  
เมือพิจารณารายหลกั พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลหลกัคุณธรรม  มีค่าเฉลียสูงสุด 
 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามเพศ  
ผลการวจิยัพบวา่    ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายหลกั  ไม่แตกต่างกนัซึ งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานทีตั$งไว ้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนภดล สุรนคัรินทร์  (2547 : ก) ไดท้าํการศึกษาเรือง  การนาํหลกั
ธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทศันะของประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่  ประชาชนที
มีเพศต่างกนั มีทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  

สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามตาํแหน่ง  ผลการวจิยัพบวา่  ครูและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีตาํแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายหลกั  ไม่แตกต่างกนั  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตั$งไว ้ 

ซึ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วิรัตน์ รัตนมณี  (2550 : บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเรือง “การศึกษาการบริหาร

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน” ผลการวิจยัพบวา่  หลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั$นพื$นฐานเขตตรวจราชการ ที 3 ทั$ง 6 หลกั ทุกหลกัอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนกลุ่มครู พบวา่ ทุก

หลกัอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  

ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  

สงักดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามอาย ุ โดยภาพรวม ผลการวจิยัพบวา่ 

ไม่แตกต่างกนั  เมือพิจารณารายหลกั  พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  จาํนวน  1

หลกั  คือ  หลกัการมีส่วนร่วม   

ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวม 

ผลการวจิยัพบวา่ ไม่แตกต่างกนั  เมือพิจารณารายหลกั พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05  จาํนวน 1 หลกั  คือ  หลกันิติธรรม   

ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกดัสาํนกังานเขตพื$นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  โดย

ภาพรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตั$งไวเ้มือพิจารณา
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รายหลกั พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  จาํนวน 3 หลกั คือ  หลกันิติธรรม หลกั

ความมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า 

 ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะเพิมเติม  ซึงไดจ้ากครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม ดงันี$  

  1. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรทาํตามกฎ  ระเบียบ  ขอ้บังคบัอย่างเคร่งครัด  และตอ้งมี

บทลงโทษบุคลากรทีประพฤติผิดกฎระเบียบ   ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงั   

  2.  ผูบ้ริหารควรใหค้วามเสมอภาคและมีความยติุธรรมกบับุคลากรทุกคน  

  3.  ผูบ้ริหารควรมีการบริหารงานอยา่งโปร่งใส  ไม่มีการทุจริตคอรัปชัน 

  4.  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนมากขึ$น 

  5.  ผูบ้ริหารควรกาํหนดแผนและขั$นตอนการรับผิดชอบงานโดยชี$แจงการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน

และมีการติดตามอยา่งต่อเนือง 

  6.  ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งรัดกมุและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย ์และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในวิทยานิพนธ์ฉบบันี$ ทุกท่าน โดยเฉพาะคณะ
อาจารยที์ปรึกษาและคณะกรรมการ  ท่าน  ดร.ราชนัย ์บุญธิมา  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์  และรศ.คมคาย หมืนสาย  ที
ใหค้วามรู้และคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผู ้เ ชี ยวชาญทั$ ง 5 ท่าน รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสว่าง  รศ.ทิพวรรณ  จันทรสถิตย ์                           
ผศ.ธานี  สุขเกษม  รองฯวรการ  ฐานะวิจิตร  ผศ.ธานี  สุขเกษม  และผอ.เสน่ห์  จันทร์ประเทศ  ทีกรุณาให้
คาํแนะนาํเกียวกบัเครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 กราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ ขอบคุณสามีทีรัก และบุตรธิดาผูน่้ารัก ทีให้การสนบัสนุนในทุกๆ 
ดา้น และคอยเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดจนจบการศึกษา  
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือและกรุณาตอบแบบสอบถาม 
พร้อมทั$งใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที� เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน 

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  2546. 
เจือจนัทร์  จงสถิตอยู.่  “คนเด่น.”   วารสารนักบริหาร.  (2554) : 5 
นภดล  สุรนคัรินทร์.  “การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทศันของประชาชน

จงัหวดัเชียงใหม่.”   วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,   2547. 

วิรัตน์ รัตนมณี.  “การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั$นพื$นฐาน.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2550.  
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การจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใช้สื�อประสมเรื�อง Tourist attractions 

around our school   ชั-นมัธยมศึกษาปีที� 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

THE STUDY OF LEARNING MANAGEMENT TO DEVELOP ENGLISH LISTENING 

SKILL BY USING A MULTIMEDIA ON THE SUBJECT OF TOURIST ATTRACTIONS 

AROUND OUR SCHOOL IN  MATHAYOMSUKSA 5TH  

SATRI WAT RAKHANG SCHOOL 
 

ศุภวรรณ  เทวกลุ1    ผศ.ดร.สมชนก  ภู่อาํไพ2 
______________________________ 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครั! งนี! มีวตัถุประสงคเ์พื*อ 1) ศึกษาผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัของวิชา

ภาษาองักฤษดา้นทกัษะการฟัง โดยใชสื้*อประสม เรื*อง Tourist attractions around our school  ของนกัเรียน
ระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ
ดา้นการฟังโดยใชสื้*อประสม เรื*อง Tourist attractions around our school ของนกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 
โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนจาํนวน  25 คนซึ*งกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที* 1 ปีการศึกษา 2556  
โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื* องมือที*ใช้ในการวิจัย คือ สื*อประสม เรื* อง Tourist 
attractions around our school แบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัการเรียนรู้  และแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียน
ในการจดัการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสม เรื*อง Tourist attractions around our school  สถิติที*ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี*ย  ค่าความเบี*ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (T-test for dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพฒันาทักษะการฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนด้านทักษะการฟัง โดยใช้สื*อ
ประสมเรื*อง Tourist attractions around our school ของนกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั
สูงขึ!นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั 0.05  2) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนวิชาภาษาองักฤษดา้นการ
ฟังโดยใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school ของนกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียน
สตรีวดัระฆงั มีความพึงพอใจในระดบัสูงมากที*ค่าเฉลี*ย  4.62 
 
คาํสาํคญั : ทกัษะการฟัง, ภาษาองักฤษ, สื*อประสม 
 
 
______________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต   
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิา  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต   
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Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) study the progression of listening skill in English listening skill 
before and after using a multimedia on the subject of Tourist attractions around our school of students in 
Mathayom 5th, Satri Wat Rakhang School. 2) study the students’ learning satisfactions in English subject by 
using a multimedia on the subject of Tourist attractions around our school of student in Mathayom 5th, Satri Wat 
Rakhang School. The sample group was 25 students who were in the first semester, academic year 2013, 
Mathayom 5th, Satri Wat Rakhang School which was selected by using simple random sampling method.  The 
research tools were a multimedia on the subject of Tourist attractions around our school. Pre-Post assessments 
and the questionnaire for the satisfactions after learning with a multimedia on the subject of  Tourist attractions 
around our school  of students in Mathayom 5th, Satri Wat Rakhang school. Data analysis was conducted by 
calculating means, standard deviation and T-test for dependent samples. 
 The results revealed that 1) The students’ achievement in English listening skill after learning with a 
multimedia of Tourist attractions around our school of students in Mathayom 5th, Satri Wat Rakhang School was 
significantly increased at 0.05.  2) The result of the satisfaction after learning with a multimedia on the subject of 
Tourist attractions around our school  of students in Mathayom 5th, Satri Wat Rakhang school was at a high level 
with mean 4.62. 
 

KEYWORDS : LISTENING SKILL, ENGLISH LANGUAGE, MULTIMEDIA 
 
1. บทนํา 

ในสังคมโลกปัจจุบนั  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ*งในชีวิตประจาํวนั  
เนื*องจากเป็นเครื*องมือสาํคญัในการติดต่อสื*อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้าง
ความเขา้ใจเกี*ยวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ชุมชนโลก  และตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก  นาํมาซึ* งมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจ
ตนเองและผูอื้*นดีขึ!น  เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  
สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติที*ดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศและใชภ้าษาต่างประเทศเพื*อการ
สื*อสารได้  รวมทั! งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกวา้งขึ!น  และมีวิสัยทัศน์ในการดาํเนินชีวิต (หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน  พทุธศกัราช 2551) 

ในการที*จะจดัการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพตามที*คาดหวงัไวน้ั!น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!น
พื!นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ไดอ้ธิบายว่า สื*อการเรียนรู้เป็นเครื*องมือส่งเสริมสนับสนุนการจดัการกระบวนการ
เรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้  ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สื*อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั!งสื*อธรรมชาติ  สื*อสิ*งพิมพ ์ สื*อเทคโนโลย ี และเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่างๆ ที*มีในทอ้งถิ*น  การเลือกใชสื้*อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและลีลาการเรียนรู้ที*
หลากหลายของนกัเรียน  การจดัหาสื*อการเรียนรู้  ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาขึ!นเอง  หรือปรับปรุง
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เลือกใชอ้ยา่งมีคุณภาพจากสื*อต่างๆ ที*มีอยูร่อบตวัเพื*อนาํมาใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู้ที*สามารถส่งเสริมและ
สื*อสารใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน  พทุธศกัราช 2551 : 27 ) 

ปัจจุบนั มีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ!นอย่างมากมายและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว  และเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกบัวงการต่างๆ อยา่งมากมายรวมถึงแวดวงของการศึกษา  จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัสื*อการเรียนการสอนมี
ลกัษณะที*ทนัสมยัมากขึ!น เช่น สื*อประสม (multimedia) การใชโ้ปรแกรมนาํเสนอ (Ms Power Point) การเรียน
แบบ e-learning หรือ WBI (Web-based Instruction) และรวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer 
Assisted Instruction) เป็นตน้  ซึ*งเทคโนโลยทีี*เกี*ยวกบัคอมพิวเตอร์เหล่านี! มีบทบาทสาํคญัที*ทาํใหก้ารจดัการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพเพิ*มมากขึ!น โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื*อประสมที*พบวา่สามารถช่วยเพิ*มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้
จากคุณสมบติัในดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  กราฟิก ไฟลภ์าพ  ไฟลเ์สียง ที*ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และ
ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน (Carlar, ออนไลน์) แต่ดว้ยความหลากหลายของสื*อที*บางครั! งอาจจะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งตรงจุดหรือไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้   การ
เลือกใชสื้*อใหเ้หมาะสมจึงเป็นสิ*งสาํคญั 
 คนไทยโดยส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  แมจ้ะมีการจดัการเรียนรู้ตั!งแต่ระดบัชั!นอนุบาล
จนถึงระดบัมหาวทิยาลยัแลว้  แต่ก็ยงัมีปัญหาในการสื*อสารดว้ยการใชภ้าษาองักฤษอยูม่าก  และเหตุที*ผูว้ิจยัเลือก
ศึกษาดา้นทกัษะการฟังนั!น  สุรศกัดิu   ปาเฮ (ออนไลน์)   ไดก้ล่าวเอาไวว้า่  มนุษยเ์ราเริ*มเรียนรู้สิ*งต่างๆ และสามารถ
ที*จะติดต่อสื*อสารกบัผูอื้*นดว้ยการเริ*มจากการฟังและต่อมาก็คือการพูด  เช่นเดียวกนั  ในกระบวนการเรียนการ
สอนนั!น  ทกัษะการฟังก็มาก่อน  ต่อมาก็เป็นการพูดและทกัษะการอ่านและเขียนจึงจะตามมาทีหลงั  แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าในกระบวนการเรียนการสอนนั! นจะแยกทักษะแต่ละด้านออกจากกันอย่างสิ!นเชิง  ทุกทักษะ
กระบวนการจะสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ  ดงันั!นจึงถือไดว้า่ทกัษะการฟัง-พดู  เป็นทกัษะพื!นฐานที*จะนาํไปสู่การ
พฒันาทกัษะอื*นๆ  โดย สุมิตรา  องัวฒันกลุ  (2537) ไดใ้หค้วามสาํคญัเกี*ยวกบัทกัษะการฟังเอาไวว้า่  ทกัษะการฟัง
เป็นทกัษะที*มีความสาํคญัมากที*สุดและเป็นทกัษะพื!นฐานที*นาํไปสู่การพฒันาทกัษะอื*นๆ หากผูเ้รียนไม่เขา้ใจใน
สิ*งที*ตนเองฟัง  ก็จะไม่สามารถติดต่อสื*อสารกบับุคคลอื*นได ้ ดงันั!นครูผูส้อนควรใหค้วามสาํคญักบัการสอนทกัษะ
ฟังเป็นพิเศษและเป็นทกัษะแรกที*ตอ้งทาํการสอนเพราะผูพ้ดูจะตอ้งฟังใหเ้ขา้ใจเสียก่อน  จึงจะสามารถพูดโตต้อบ  
อ่าน  หรือ เขียนได ้   ซึ* งสอดคลอ้งกบัมอร์เลยที์*กล่าววา่ การฟังเป็นทกัษะที*ใชบ่้อยที*สุดเป็นสองเท่าของการพูด  
เป็นสามเท่าของการอ่านและเป็นห้าเท่าของการเขียน (Morley, 1984)  แมว้า่ทกัษะการฟังจะมีความสาํคญัดงัได้
กล่าวมาแลว้ แต่จากการศึกษางานวิจยัการจดัการ เรียนรู้ภาษาองักฤษของ จารุพรรณ (2544) เพง็ศรีทอง พบวา่ 
นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการฟังนอ้ยมาก เมื*อเปรียบเทียบกบัทกัษะอื*น การจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่เนน้การฝึก
ทกัษะการอ่าน และการเขียน 
  ทั!งนี!  หลงัจากทราบปัญหาการเรียนรู้ในวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัมธัยมปลายจากอาจารย์
ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีวดัระฆัง  โดยเฉพาะด้านทักษะการฟัง  ซึ* งมี
ความสาํคญัในการสื*อสารและเป็นพื!นฐานในการเรียนรู้ที*สาํคญัเป็นสู่ทกัษะอื*น ผูว้ิจยัจึงเริ*มสังเกตการณ์และเก็บ
ขอ้มูลผูเ้รียนก่อนดาํเนินการทดลองจริงเป็นเวลา 1 ภาคเรียนและพบว่ามีปัญหาในทกัษะดงักล่าวจริง  ผูว้ิจยัจึง
สร้างสื*อการสอนขึ!นโดยเป็นสื*อประสมที*สร้างขึ!นจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที*เป็นโปรแกรมการ
นําเสนอพื!นฐานที*มีความสามารถหลายอย่างและใช้งานง่าย  สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ*มเติมเพื*อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา   
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จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าว  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที*จะศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟังโดยใชสื้*อประสมและศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนรู้โดยการใชสื้*อประสมของนกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร  
เพื*อเป็นขอ้มูลในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รียนต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื*อศึกษาการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัของวิชาภาษาองักฤษดา้นการฟังโดยใชสื้*อ
ประสม เรื*อง Tourist attractions around our school ของนกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

2. เพื*อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชสื้*อประสม เรื*อง Tourist attractions around our school ของ
นกัเรียนระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 
2. ขั-นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
2.1 ขอบเขตของการวจิยั 

เป็นการวจิยัการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  โดยใชสื้*อประสม เรื*อง Tourist attractions around our 
school กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  
 

2.2 แบบแผนของการวจิยั 
 การดาํเนินการวิจยั เรื*อง การจดัการเรียนรู้เพื*อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชสื้*อประสมเรื*อง 
Tourist attractions around our school   ชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงัใชรู้ปแบบวิจยักลุ่มเดียววดั
สองครั! ง (One Group Pretest-Posttest Design)  เป็นการทาํการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียว  และ
เก็บขอ้มูลจากการทาํ Pretest – Posttest ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
2.3 ประชากร / กลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรเป็นนักเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที* 1 ปี
การศึกษา 2556  ทั!งหมด 9 หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทั!งหมด  352 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที* 1 ปี
การศึกษา 2556   จาํนวน 25 คน  

โดยในขั!นตอนวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) กบันกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที* 
5/9  จาํนวน 42 คน ดว้ยการจบัฉลากเลือกนกัเรียนจาํนวน 25 คน  
 

2.4 ขอบข่ายเนื-อหา 
เนื!อหาที*ใชใ้นการวิจยัครั! งนี!  เป็นเนื!อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสตรีวดั

ระฆงั ระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  ตามโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย
สื*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school จาํนวน 3 บทเรียน ดงันี!  

Lesson 1  Wat Rakhangkositaram (Temple of the Bell) 
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Lesson 2 Wat Phra Kaew (Temple of the Emerald Buddha) 
Lesson 3 Wat Arun (Temple of the Dawn) 

 

2.5 ตวัแปรที�ใช้ในการวจิยั 
2.5.1 ตวัแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนระดับชั! น

มธัยมศึกษาปีที* 5 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั โดยใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school 
 

2.5.2 ตวัแปรตาม 
1. ทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
2. ความพึงพอใจของนกัเรียนในการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school 

 

2.6 ระยะเวลาในการวจิยั 
ปีการศึกษา 1/2556  รวมทั!งสิ!นจาํนวน 15 คาบ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ 

 

2.7  เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ  ระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โดยใชสื้*อประสม

เรื*อง Tourist attractions around our school จาํนวน 3 แผน  (แผนการเรียนรู้ละ 5 คาบ จาํนวน 5  สปัดาห์)  
2. สื*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดบัชั!น

มธัยมศึกษาปีที* 5  จาํนวน 3 บทเรียน   
3.  แบบทดสอบ Pretest – Posttest เรื*อง Tourist attractions around our school   
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school  สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ระดบัชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โดยแบบประเมินความพึงพอใจที*สร้างขึ!นเพื*อเก็บขอ้มูลนี! มี
ลกัษณะเป็นแบบ rating scale มี 5 ระดบั คือ   

4.50 - 5.00   มีระดบัความพึงพอใจมากที*สุด 
3.50 - 4.49   มีระดบัความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49   มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
1.00 - 1.49   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยที*สุด 

   ทั!งนี!   แบบประเมินมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC ระหวา่ง 0.33 – 1.00) 
 

2.8  สถิตทิี�ใช้ในการวจิยั  
1. การใชส้ถิติ t-test แบบ dependence samples 

2. การใชส้ถิติพื!นฐาน  ไดแ้ก่   ค่าเฉลี*ย ( x  )  และค่าเบี*ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการวเิคราะห์ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองจากสถิต ิt-test (Dependent) 
 จากการทดลองจดัการเรียนรู้โดยใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school เพื*อพฒันา
ทกัษะการฟังในวชิาภาษาองักฤษกบักลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่นกัเรียนมีผลการพฒันาทกัษะทางดา้นการฟังภาษาองักฤษ
หลงัเรียนสูงขึ!นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที*ระดบั 0.05 โดยรายละเอียดของการผลวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 
(Dependent) มีดงัต่อไปนี!  
 

ตารางที* 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนการเรียนรู้  โดยใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions 
around our school 

ผลการทดสอบ N X  S.D. ΣD ΣD2 t 
Sig. 

(2-tailed) 
ก่อนเรียน 

25 
9.28 2.11 

199 1,769 14.34 0.00 
หลงัเรียน 17.24 1.85 
* p < 0.05 
 

จากตารางที* 1 พบวา่ค่า t ที*คาํนวณไดคื้อ 14.34  ผลเฉลี*ยก่อนเรียนคือ 9.28 และมีผลเฉลี*ยหลงัเรียนคือ 17.24 จาก
คะแนนเต็ม 20   แสดงให้เห็นวา่ ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนดว้ยสื*อประสมเรื*อง Tourist 
attractions around our school ของกลุ่มตวัอยา่ง สูงขึ!นกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั 0.05   
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการฟังโดยใช้สื�อประสมเรื�อง 

Tourist attractions around our school ของนักเรียนระดบัชั-นมธัยมศึกษาปีที� 5โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 

ตารางที* 2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชสื้*อประสมเรื*อง Tourist attractions around our school 

รายการประเมนิ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. มีการนาํเสนอเนื!อหาที*ชดัเจน 4.52 0.51 มากที*สุด 
2. มีการจดัรูปแบบองคป์ระกอบโดยรวมของสื*อไดดี้  
(font, รูป, สี, เสียง และ เพลงประกอบ) 

4.45 0.67 
มาก 

3. เนื!อหาเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.71 0.51 มากที*สุด 

4. สื*อสามารถสร้างความสนใจใหก้บัผูเ้รียนได ้ 4.74 0.50 มากที*สุด 

5. ผูเ้รียนรู้สึกพึงพอใจในการเรียนดว้ยสื*อประสม 4.69 0.52 มากที*สุด 

6. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากสื*อประสม 4.74 0.45 มากที*สุด 

7. การใชสื้*อประสมทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายขึ!น 4.57 0.50 มากที*สุด 

8. สื*อประสมสามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ใหม้ากขึ!น 4.64 0.53 มากที*สุด 

9. ผูเ้รียนสามารถนาํสิ*งที*เรียนรู้ไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั 4.62 0.58 มากที*สุด 

10.ผูเ้รียนตอ้งการใหมี้การพฒันาสื*อประสมในหน่วยการเรียนรู้อื*นๆ 4.48 0.80 มาก 

เฉลี�ยรวม 4.62 0.56 มากที*สุด 
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จากตารางที* 2 พบวา่ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนที*มีแต่การจดัการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยใชสื้*อประสมโดย
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมากที*สุด มีค่าเฉลี*ยรวมอยูที่* 4.62  โดยเฉพาะรายการประเมิน สื*อสามารถสร้าง
ความสนใจใหก้บัผูเ้รียนได ้และ ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากสื*อประสม มีคะแนนการประเมินสูงที*สุด

และเท่ากนัที* X 4.74 

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื*อพฒันาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้สื*อประสมเรื* อง Tourist 
attractions around our school   ชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  มีผลการวจิยัโดยสรุปดงันี!  

1. ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษ  พบวา่นกัเรียนที*เรียนโดยใชสื้*อประสมมีผลการพฒันาทกัษะ
การฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนที*ดีขึ!นกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที* 0.05 ค่าทางสถิติ t = -14.34 

2. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัจดัการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสมซึ*งพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที*สุด X  = 4.62 

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื*อพฒันาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้สื*อประสมเรื* อง Tourist 
attractions around our school   ชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  สามารถอภิปรายผลไดด้งันี!  

1. ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชป้ระสม เรื*อง Tourist attractions  around  our  school  
พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการฟังหลงัเรียนมากขึ!นกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที* 0.05  ค่าสถิติ t = 14.34  ค่า 

X  ก่อนเรียนเท่ากบั 9.28 และหลงัเรียนมีค่า  X  เท่ากบั 17.24  ความสามารถในดา้นการฟังของนกัเรียนเพิ*มขึ!น

คิดเป็นร้อยละ 46   ซึ*งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาดา  ชยัมงคล (2555 : บทคดัยอ่) เรื*อง การพฒันาทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั!นประถมศึกษาปีที* 1 โรงเรียนโกศลวิทยา  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้สื*อประสม 
ผลการวิจยัพบวา่ผลทางการเรียนรู้หลงัการเรียนดา้นทกัษะการฟังหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติคือ 0.01   

ทั!งนี!  การเลือกใชโ้ปรแกรม MS PowerPoint ในการจดัทาํสื*อเพื*อใชใ้นการเรียนรู้เป็นอีกทางเลือกหนึ*งที*
น่าสนใจ  เพราะเป็นโปรแกรมพื!นฐานต้องมีในระบบปฏิบัติการ Window อยู่แล้ว  และตัวโปรแกรมก็มี
ความสามารถต่างๆ มากมาย  การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น เหมาะกบัผูที้*มีความรู้ทางวิชาการแต่อาจจะไม่ชาํนาญใน
เรื* องการใช้โปรแกรมในการสร้างสื*อ  แต่ตอ้งการสร้างสื*อประสมเพื*อช่วยพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนซึ* ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุชิต กลั*นประยรู (2545 : บทคดัยอ่) เรื*องการพฒันาสื*อการสอนวิชาสังคมศึกษาดว้ย
โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื*อง ภูมิศาสตร์กายวิภาคตะวนัตก  สาํหรับนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที* 
5  โดยผลการวิจยัของอนุชิตแสดงให้เห็นวา่ผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษหลงัเรียนดว้ยสื*อการสอนที*
สร้างจากโปรแกรม MS PowerPoint สูงขึ!นกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที* 0.01 

 นอกจากนี!ผลที*ไดอ้าจสืบเนื*องมาจากการออกแบบสื*อประสมให้เป็นไปตามเทคนิคการสอนแบบ pre-
while-post  ซึ* งมีลกัษณะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนทั!งในช่วงก่อนเรียน  ขณะเรียน  และหลงัเรียน 
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อย่างเป็นระบบและต่อเนื*องกนั   จึงทาํให้นักเรียนมีพฒันาการในดา้นทกัษะการฟังที*มากขึ!น ซึ* งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของยพุดี  หินเธาว ์(2550 : 36 -41) เรื*อง การใชว้ีดีทศัน์ประกอบการสอนเพื*อพฒันาความสามารถดา้น
ทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั!นสูง ปีที*  1 วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี ที*ใช้
เทคนิค pre-while-post เป็นขั!นตอนในการในการจดัการเรียนรู้เพื*อพฒันาทกัษะการฟังดว้ยสื*อวีดีทศัน์กบันกัเรียน
ในกลุ่มทดลอง  พบวา่มีผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพิ*มขึ!นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที* 0.05 

2. ผลของความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสม ของนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที*  5 โรงเรียน

สตรีวดัระฆงัพบวา่  นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ดว้ยสื*อที*ผูว้จิยัสร้างขึ!นอยูใ่นระดบัมากที*สุด X  = 4.62  

ซึ*งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพ  ฐานะวจิิตร (2554 : บทคดัยอ่) เรื*อง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
เรื*อง งานเกษตร  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั!นประถมศึกษาปีที* 3 โดยนกัเรียนมีความพึง

พอใจที*ไดเ้รียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียวอยูใ่นระดบัมากที*สุด X  = 4.87 ทั!งนี!  ในงานของผูว้ิจยั

พบวา่ มีคะแนนการประเมินสูงที*สุดและมีคะแนนเฉลี*ยเท่ากนัที* X 4.74 ในสองรายการคือ รายการประเมินสื*อ

สามารถสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียนได ้และ รายการประเมินผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากสื*อประสม 
โดยผลความพึงพอใจที*ได ้ อาจมาจาก ในงานของผูว้ิจยัมีการออกแบบให้ผูเ้รียน  ไดย้ินเสียงที*เป็นคาํสาํคญัดว้ย
เสียงของเจา้ของภาษาในขั!น pre-listening เพื*อสร้างความคุน้เคยเสียก่อน   นอกจากนี! ยงัมีการใชรู้ปภาพต่างๆ เพื*อ
ช่วยในการจดจาํคาํศพัทแ์ละช่วยใหน้กัเรียนสามารถคาดเดาเรื*องที*ฟังจากสิ*งที*เห็นได ้  และเมื*อนกัเรียนสามารถฟัง
ไดเ้ขา้ใจ  รับรู้ในสิ*งที*ฟัง  โดยมีคะแนนทางดา้นทกัษะการฟังที*เพิ*มขึ!น  ทาํให้นกัเรียนรู้สึกพึงพอใจในการเรียน
ดว้ยสื*อประสมและมีความตอ้งการที*จะพฒันาความสามารถในดา้นทกัษะการฟังต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื�อนําผลการวจิยัไปใช้ 
  จากการวจิยัเรื*องการจดัการเรียนรู้เพื*อพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษโดยใชสื้*อประสมเรื*อง 
Tourist attractions around our school   ชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั   ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี!  

1. ในการจดัทาํสื*อประสมเพื*อใชป้ระกอบการสอน   ไม่ควรสร้างให้ซบัซอ้นจนเกินไปจนยากแก่การ
ใชง้าน 

2. เลือกใชโ้ปรแกรมตามความถนดั 
3. ควรใชรู้ปแบบเทคนิคการสอน pre-while-post ควบคู่กบัการออกแบบสื*อประสม  เพื*อให้การเรียนรู้

เป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเนื*อง 
4. พิจารณาเนื!อเรื*องที*เหมาะสมและระดบัความยากง่ายใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
5. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที* ใช้อย่างสมํ* าเสมอเพื*อให้ไม่ติดขัดในระหว่างทําการสอน  เช่น 

คอมพิวเตอร์  ลาํโพง  หรือเครื*องฉายภาพต่างๆ 
6. ควรใหผ้ลขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่งสมํ*าเสมอ  เพื*อใหน้กัเรียนทราบพฒันาการในการเรียนรู้ของตนเอง 
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2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครั-งต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสมกบัทกัษะอื*นๆ ในภาษาองักฤษต่อไป 
2. ควรมีการวจิยัการเรียนรู้ดว้ยสื*อประสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื*นๆ 
3. ควรมีการวจิยัการเปรียบเทียบสื*อประสมกบัสื*อการเรียนรู้หรือเทคนิคการเรียนรู้แบบอื*นๆ 
4. ควรมีงานวิจยัผลการพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษจากสื*อประสมอื*นๆ เช่น โฟนิกซ์ (Phonics) 

เพื*อพฒันาทกัษะทางดา้นการฟัง 
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน  พุทธศักราช 2551โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 
จารุพรรณ เพง็ศรีทอง. การศึกษาปัญหาการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง. วารสารวจิยั 

(หนา้ 171-185), 2544. 
สุชาดา  ชยัมงคล. เรื*อง การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษของนักเรียนชั!นประถมศึกษาปีที* 1 โรงเรียนโกศล

วทิยา  กรุงเทพมหานคร  โดยใชสื้*อประสม. มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 
สุมิตรา  องัวฒันกลุ. แนวคิดและวธีิการสอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2536 
สุภาพ  ฐานะวิจิตร. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เรื*อง งานเกษตร กลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีชั!นประถมศึกษาปีที* 3. มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 
สุรศักดิu   ปาเฮ. “การสอนทักษะฟัง-พูดภาษาองักฤษ : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อน

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดับ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ส พ ป . แ พ ร่  เ ข ต 2 ” . [อ อ น ไ ล น์ ] เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.addkutec3.com/wp-content/uploads/2011/11/english.pdf 

ยุพดี  หินเธาว.์ การใชว้ีดีทัศน์ประกอบการสอนเพื*อพฒันาความสามารถดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั!นสูง  ชั!นปีที* 1 วทิยาลยัเทคนิคลพบุรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2550 

อนุชิต  กลั*นประยรู. การพฒันาสื*อการสอนวิชาสังคมศึกษาดว้ยโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื*อง 
ภูมิศาสตร์กายวภิาคตะวนัตก  สาํหรับนกัเรียนชั!นมธัยมศึกษาปีที* 5. มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545. 

Carlar, Meskill. Listening Skills Development Through Multimedia. http://www.dcmp.org/caai/nadh166.pdf 
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การพฒันาสื
อปฏิสัมพนัธ์ เรื
องความรู้พื�นฐานกฬีายูโด วิชายูโด 

ศูนย์กฬีาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต 

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MEDIA ON BASIC KNOWLEDGE OF JUDO, 

JUDO SUBJECT, SPORT AND HEALTH CENTER RANGSIT UNIVERSITY 
 

วรัิลพชัร วงศษ์า 1    ดร.มานิตบุญประเสริฐ 2    ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครั$ งนี$ เป็นการวิจยัและพฒันามีวตัถุประสงคเ์พื*อ 1) พฒันาสื*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐาน

กีฬายูโด รายวิชายูโด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต 2) หาคุณภาพของสื*อปฏิสัมพนัธ์เรื* องความรู้
พื$นฐานกีฬายโูด รายวชิายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 3) เพื*อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาที*มี
ต่อสื*อปฏิสมัพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด รายวิชายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงันี$ คือ กลุ่มที*  1 นกัศึกษาในกลุ่มเรียนที*ลงทะเบียนเรียนวิชายโูดในกลุ่ม 02 ทั$งหมดจาํนวน 
28 คน กลุ่มที* 2 คือนกัศึกษาในกลุ่มที*ลงทะเบียนเรียนวชิายโูดในกลุ่ม 01 ทั$งหมด จาํนวน31 คน   เครื*องมือที*ใชใ้น
การวจิยัคือ 1) สื*อปฏิสมัพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด รายวิชายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต 2) 
แบบประเมินคุณภาพของสื*อปฏิสัมพันธ์เรื* องความรู้พื$นฐานกีฬายูโด รายวิชายูโด ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนดว้ยสื*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายูโด 
รายวิชายูโด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิตวิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าความถี*  ร้อยละ  ค่าเฉลี*ย  
และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่1) คุณภาพของสื*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด รายวิชายโูด ศูนยกี์ฬาและ
สุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นเนื$อหามีค่าเฉลี*ย 4.31 อยู่ในระดบัดีมาก  และดา้นเทคนิคการผลิตสื*อ มีค่าเฉลี*ย 
4.55 อยูใ่นระดบัดีมาก  2)ระดบัความความพึงพอใจของนกัศึกษาที*มีต่อสื*อปฏิสมัพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
รายวชิายโูด ศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต มีค่าเฉลี*ย 4.07 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
คาํสําคญั:สื*อปฏิสมัพนัธ์, ความพึงพอใจของนกัศึกษา, วชิายโูด 
 

 

 

 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) develop interactive media on basic knowledge of Judo, Judo 
Subject, Sports and Health Center, Rangsit University. 2) find out the quality of interactive media on basic 
knowledge of Judo, Judo Subject, Sports and Health Center, Rangsit University.  3) study the satisfaction of 
students toward learning with interactive media on basic knowledge of Judo, Judo Subject, Sports and Health 
Center, Rangsit University. The sample groups in this research were separated in 2 groups. Group 1 was  18 
students that studied in Judo Subject, Sec 02. Group 2 was 31 students that studied in Judo Course, Sec 01. The 
research tools were 1) interactive media on basic knowledge of Judo, Judo Subject, Sports and Health Center, 
Rangsit University. 2) Quality evaluation questionnaires of specialists towards interactive media on basic 
knowledge of Judo, Judo Subject, Sports and Health Center, Rangsit University. 3) Satisfaction questionnaires 
of students towards on learning with interactive media on basic knowledge of Judo, Judo Subject, Sports and 
Health Center, Rangsit University. Data analysis was collected by calculating the percentage, mean (x), standard 
deviation (S.D.) 

The result revealed that 1) the quality of interactive media on basic knowledge of Judo, Judo Subject, 
Sports and Health Center, Rangsit University involving the content was at a high level with mean 4.31 and the 
technique for interactive media development was at a high level appropriate at with mean 4.55   2) the 
satisfaction of students toward learning with interactive media on basic knowledge of Judo, Judo Subject, Sports 
and Health Center, Rangsit University was at a high level with mean 4.07.  
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1.  บทนํา 
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การศึกษา ทาํให้มีการประยกุตใ์ชง้านอยา่งกวา้งขวาง คอมพิวเตอร์

เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งหนึ*งที*สามารถเขา้มาช่วยในการเรียนการสอนได ้ดว้ยความกา้วอยา่งรวดเร็ว
ของเทคโนโลยปีระกอบกบัศกัยภาพของระบบขอ้มูล ซึ*งพฒันาโลกสู่ยคุโลกาภิวฒัน์ ทาํใหแ้นวทางการพฒันาดา้น
การศึกษากา้วหนา้ตามลาํดบั สามารถนาํเสนอขอ้มูลที*จาํเป็นต่อการเรียนรู้ไดทุ้กแบบ ทุกระดบั ในรูปแบบลกัษณะ
ตวัอกัษร ภาพเคลื*อนไหว เสียง ทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ที*ไม่จาํกดัเฉพาะแต่
ในห้องเรียนหรือเฉพาะแต่ที*มีในตาํราเรียนเท่านั$น แต่เป็นการเรียนเพื*อเสริมสร้างภูมิปัญญามากขึ$น รวมไปถึง
กระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง(สุทธิพร จิตตมิ์ตรภาพ,2540 : 20)กีฬายโูดไดเ้ขา้มาในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ.2455 โดยหม่อมเจา้วิบูลยส์วสัดิรงค ์สวสัดิกุล ไดท้รงเห็นวา่กีฬายโูดนั$นมีประโยชน์ต่อสังคมไทย 
จึงมีความประสงคใ์หมี้การศึกษาวชิายโูดในโรงเรียนต่างๆ เช่นเดียวกบันานาชาติ(ชาญชยั สุขสุวรรณ,2552: 8) ซึ* ง
ทางศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้ปิดให้มีการเรียนการสอนวิชายโูด เป็นวิชาเลือกในกลุ่มรายวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ ตามโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีแนวทางการ
พฒันาคือ สนบัสนุนการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาใหท้นัสมยัขึ$น พฒันาการเรียนการสอนเพื*อยกระดบัมาตรฐาน

    หนา้ 633



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

การกีฬาของนกัศึกษา และบุคลากรให้มีขีดความสามารถทดัเทียมกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั*วไป 
(ศูนยกี์ฬาและสุขภาพมหาวทิยาลยัรังสิต, www.rsu.ac.th/sport/history.php, พฤษภาคม2555) ในการเรียนการสอน 
สื*อที*ใช้เป็นประเภทตาํรา ยงัไม่มีสื*อสมยัใหม่ที*เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ที*จะมาเป็นบทเรียนเสริมสําหรับ
นกัศึกษา ซึ*งบทเรียนเสริมนี$จะช่วยใหน้กัศึกษาสามารถหาความรู้และทบทวนเนื$อหาไดด้ว้ยตวัเอง 

มลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ เป็นมลัติมีเดียที*เน้นการให้ผูใ้ช้เป็นผูค้วบคุมการนําเสนอการเลือกเส้นทางเดิน 
(Navigation) การโตต้อบ การให้ความรู้และกิจกรรมที*มีในบทเรียน วตัถุประสงคเ์พื*อการเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมเป็นหลกัหรือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนทั$งในและนอกระบบโรงเรียนใน
การออกแบบโปรแกรม ผูอ้อกแบบตอ้งนาํความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณาการเขา้กบัแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวทิยาการเรียนรู้เพื*อส่งทอดไปยงัผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถควบคุมลาํดบัขั$นตอนการเรียนรู้ 
เลือกเนื$อหาการเรียนกิจกรรมการเรียน ตรวจสอบความกา้วหนา้ และทดสอบความรู้ดว้ยตนเองซึ* งเมื*อเปรียบเทียบ
กบัการเรียนการสอนในชั$นเรียนปกติที*มีครูเป็นศูนยก์ลางและเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนจะเห็นไดว้า่
การเรียนการสอนโดยใชม้ลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์มีจุดเด่นอยูที่*การควบคุมกิจกรรมการเรียนการควบคุมเวลาเรียนและ
การไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนซึ*งจะส่งผลดีต่อการเรียนเป็นรายบุคคลและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ที*เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
 ปัจจุบันการออกแบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ได้รับการพฒันาบนระบบคอมพิวเตอร์เพียงระบบเดียว
เนื*องจากความมีประสิทธิภาพที*เท่าเทียมกบัการนาํมาต่อพ่วงร่วมกบัระบบฮาร์ดแวร์อื*นๆทาํให้มีความสะดวกใน
การใชง้านดา้นการเรียนการสอนในชั$นเรียนหรือการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ในวงการศึกษาทั*วไปเรียกสื*อ
ประเภทนี$วา่มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์เพื*อการเรียนการสอน (Interactive Multimedia Instruction หรือ IMI) 

ดงันั$นเพื*อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจดัการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรดงัที*กล่าว
มาแลว้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที*จะพฒันาสื*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด วิชายโูด มาใชใ้นการเรียนการสอน 
เพื*อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความพึงพอใจของผูเ้รียน ดา้นการใชสื้*อเพื*อทบทวนบทเรียนผ่านทางสื*อ
ปฏิสมัพนัธ์ และผลจากการวิจยัในครั$ งนี$ จะเป็นเครื*องมือในการปรับปรุงพฒันางานการจดัการเรียนการสอน เละ
พฒันาสื*อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต 
 
2.  ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 1. ประชากรที*ใชใ้นการศึกษาครั$ งนี$ คือ นกัศึกษาที*ลงทะเบียนเรียนในรายวิชายโูด ประจาํปีการศึกษา 2555 
ภาคเรียนที* 1มหาวทิยาลยัรังสิต ซึ*งมีจาํนวน 2 กลุ่มเรียนจาํนวน 74  คน โดยกลุ่มตวัอยา่งที*ใชใ้นการวิจยัครั$ งนี$ คือ 
นกัศึกษาที*ลงทะเบียนเรียนในรายวชิายโูด ประจาํปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที* 1 มหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 2 กลุ่ม
เรียนมีรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดงันี$ คือกลุ่มที* 1 เป็นกลุ่มตวัอยา่งที*ใชส้าํหรับพฒันาสื*อและเก็บขอ้มูล 
คือนกัศึกษาในกลุ่มเรียนที*ลงทะเบียนเรียนวิชายโูดในกลุ่ม 02เก็บขอ้มูลครั$ งแรก3 คน เก็บขอ้มูลครั$ งที*สอง 6 คน 
เก็บขอ้มูลครั$ งที*สาม 9 คนทั$งหมดจาํนวน 18 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตาเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
กาํหนดจาํนวนแลว้เลือกแบบบงัเอิญจนครบตามจาํนวนที*ตอ้งการกลุ่มที 2 เป็นกลุ่มตวัอยา่งที*ใชส้าํหรับทดลองใช้
สื*อ คือนกัศึกษาในกลุ่มที*ลงทะเบียนเรียนวชิายโูดในกลุ่ม 01 ทั$งหมด จาํนวน31 คน  
 2. เครื*องมือที*ใชใ้นการวจิยัครั$ งนี$ประกอบดว้ย 
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สื*อปฎิสมัพนัธ์ที*พฒันาขึ$นแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนดว้ยสื*อปฏิสมัพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
วชิายโูด 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยนาํสื*อปฏิสัมพนัธ์ เรื* องความรู้
พื$นฐานกีฬายูโด วิชายโูด ที*ไดผ้่านขั$นตอนการพฒันาและผ่านผูเ้ชี*ยวชาญทั$ง 2 ดา้น ไปทดลองใชก้บันักศึกษาที*
ลงทะเบียนเรียนในรายวชิายโูด ประจาํปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที* 1 ที*ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 01 ทั$งหมดจาํนวน31 
คน ใหน้กัศึกษาทดลองใชสื้*อปฏิสมัพนัธ์โดยใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเขา้สู่เนื$อหาและทาํแบบทดสอบหลงั
เรียนจากเนื$อหาในแต่ละหมวดโดยมีเวลาให้คนละ 30นาที ให้นักศึกษาทาํเช่นนี$ ตามลาํดบัจนครบเนื$อหาทั$ง 3 
หมวดโดยผูว้ิจยัจะเป็นผูบ้ันทึกคะแนนก่อนและหลงัหลงัจากที*ให้นักศึกษาทดลองใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เสร็จแลว้ 
จากนั$นให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง
นกัศึกษาทั$งหมดในกลุ่มที*ลงทะเบียนเรียนกลุ่ม 01จาํนวน31 คน ไดท้ดลองใชท้ดลองใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์และตอบ
แบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 28 คน และนาํผลไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์ 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี$  
 4.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงัของนักศึกษาในการใช้สื*อปฏิสัมพนัธ์ เรื* องความรู้
พื$นฐานกีฬายโูด วิชายูโดหมวดที* 1 ความรู้ทั*วไปกีฬายโูดวิเคราะห์หาค่าเฉลี*ย (Mean : X ) และส่วนเบี*ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 
 4.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงัของนักศึกษาในการใช้สื*อปฏิสัมพนัธ์ เรื* องความรู้
พื$นฐานกีฬายโูด วิชายโูดหมวดที* 2 พื$นฐานยโูด วิเคราะห์หาค่าเฉลี*ย (Mean : X ) และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) 
 4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน จากการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
วชิายโูด วเิคราะห์ขอ้มูลเกี*ยวกบัสถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารแจกแจงความถี* (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และส่วนที*มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั วิเคราะห์หาค่าเฉลี*ย 
(Mean : X ) และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)   

 

3.  ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั$นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี$  

1. เปรียบเทียบแบบทดสอบก่อน-หลงัของนกัศึกษาในการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
วชิายโูด หมวดที* 1 ความรู้ทั*วไปกีฬายโูด ดงัตารางที* 1 
 
ตารางที* 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงัของนกัศึกษาในการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬา

ยโูด วชิายโูดหมวดที* 1 ความรู้ทั*วไปกีฬายโูดดงัตารางที* 2 
คะแนนทดสอบ 

(5 คะแนน) 
จาํนวนนกัศึกษา (n)  S.D. 

ก่อน 28 2.41 1.14 
หลงั 28 3.10 0.92 
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จากตารางที*1พบว่าผลการทดสอบก่อน-หลงัเรียนในการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
วชิายโูดหมวดที*1 ความรู้ทั*วไปกีฬายโูดผลทดสอบหลงัการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์มีคะแนนสูงกวา่ก่อนการทดสอบใช้
สื*อปฏิสัมพนัธ์โดยคะแนนก่อนการทดสอบเรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั2.41 และ 3.10คะแนนหลงัการทดสอบใชสื้*อ
ปฏิสมัพนัธ์เรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบัตามลาํดบัและมีค่าส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.14และ 0.92ตามลาํดบั 

 
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงัของนกัศึกษาในการใชสื้*อปฏิสมัพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด 
วชิายโูดหมวดที* 2 พื$นฐานยโูด 
 
ตารางที* 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงัของนกัศึกษาในการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬา

ยโูด วชิายโูดหมวดที* 2 พื$นฐานยโูด 

คะแนนทดสอบ 
(5 คะแนน) 

จาํนวนนกัศึกษา (n)  S.D. 

ก่อน 28 1.86 0.81 
หลงั 28 2.92 1.12 

 
จากตารางที*2พบว่าผลทดสอบหมวดที* 2 หลังการใช้สื*อปฏิสัมพนัธ์มีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดสอบใช้สื*อ
ปฏิสมัพนัธ์โดยคะแนนก่อนการทดสอบเรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 1.86 และคะแนนหลงัการทดสอบใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์
เรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 2.92 ตามลาํดบัและมีค่าส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 และ 1.12 ตามลาํดบั  
 

3. ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาที*มีต่อสื*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด วิชายโูดศูนยกี์ฬาและ
สุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา เมื*อจดัให้นกัศึกษาไดใ้ชสื้*อปฏิสัมพนัธ์ เรื*องความรู้พื$นฐาน
กีฬายโูด โดยใหท้ดลองใชเ้นื$อหาทั$งหมด 3 หมวด ดงันี$  
  หมวดที* 1 ความรู้ทั*วไปกีฬายโูด 
  หมวดที* 2 พื$นฐานยโูด 
  หมวดที* 3 เทคนิคยโูด 

เมื*อทดลองใชสื้*อแลว้ ไดใ้ห้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยให้ระดบัความคิดเห็นของ
นกัศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาทั$งหมดในกลุ่มที*ลงทะเบียนเรียนวิชายโูด กลุ่ม 01 ทั$งหมดจาํนวน31 คน ได้
ทดลองใชแ้ละตอบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 28 คนผลวเิคราะห์ตามตารางที* 3 
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ตารางที* 3 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา หลงัจากทดลองใชสื้*อปฏิสมัพนัธ์  

หัวข้อความคดิเห็น (n=28) 
 

S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. การอธิบายเนื$อหาเขา้ใจง่าย 
2. เนื$อหามีความสอดคลอ้งกบัการเรียนในภาคปฏิบติั 
3. ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเนื$อหาทาํใหเ้ขา้ใจง่าย 
4. รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความชดัเจน 
5. เสียงที*ใชป้ระกอบมีความเหมาะสม 
6. หวัขอ้ที*ใชท้ดสอบ สามารถตรวจสอบไดใ้นบทเรียนได ้
7. การออกแบบสื*อมีความน่าสนใจ 
8. มีเทคนิคการนาํเสนอขอ้มูลที*หลากหลาย 
9. ความง่ายและความสะดวกในการใชง้าน 
10. สื*อมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา 

4.33 
4.50 
4.94 
3.72 
3.89 
4.11 
4.11 
3.94 
3.33 
3.78 

0.49 
0.51 
0.24 
0.46 
0.32 
0.47 
0.32 
0.24 
0.49 
0.43 

มากที*สุด 
มากที*สุด 
มากที*สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี
ยรวม 4.07 0.53 มาก 

 
จากตารางที* 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของนกัศึกษาที*มีต่อการใชสื้*อปฏิสมัพนัธ์ที*ไดพ้ฒันาขึ$น ในระดบัมาก 
เมื*อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจมากที*สุด 3 ขอ้ เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี$  คือ 
ภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเนื$อหาทาํให้เขา้ใจง่ายมีค่าเฉลี*ยที* 4.94เนื$อหามีความสอดคลอ้งกบัการเรียนใน
ภาคปฏิบติัมีค่าเฉลี*ยที* 4.50 และ การอธิบายเนื$อหาเขา้ใจง่ายค่าเฉลี*ยที* 4.33 ระดบัความพึงพอใจมากมีจาํนวน 7 ขอ้ 
เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี$  หวัขอ้ที*ใชท้ดสอบ สามารถตรวจสอบไดใ้นบทเรียนไดมี้ค่าเฉลี*ยที*4.11 การ
ออกแบบสื*อมีความน่าสนใจมีค่าเฉลี*ยที*4.11มีเทคนิคการนาํเสนอขอ้มูลที*หลากหลายมีค่าเฉลี*ยที*3.94 สื*อมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษามีค่าเฉลี*ยที*3.78เสียงที*ใชป้ระกอบมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี*ยที*3.89รูปแบบ
และขนาดตวัอกัษรมีความชดัเจนมีค่าเฉลี*ยที*3.72 และความง่ายและความสะดวกในการใชง้านมีค่าเฉลี*ยที*3.33 
 
4.  สรุปผลการวจิยั 

4.1 ผลการทดสอบก่อน-หลงัการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด วิชายโูดหมวดที*1 ความรู้
ทั*วไปกีฬายูโดผลการทดสอบหลงัการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์มีคะแนนสูงกวา่ก่อนการทดสอบใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์โดย
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั2.41 และคะแนนหลงัการทดสอบเรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 3.10 

4.2 ผลการทดสอบก่อน-หลงัในการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เรื* องความรู้พื$นฐานกีฬายูโด วิชายูโดหมวดที*2
พื$นฐานยูโดโดยผลทดสอบหลงัการใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์มีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดสอบใช้สื*อปฏิสัมพนัธ์โดย
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 1.86 และคะแนนการทดสอบหลงัใชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เรียนมีค่าเฉลี*ย
เท่ากบั 2.92 
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4.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา จาํนวน 28 คน จากทั$งหมด 31 คน ซึ*งระดบัความพึงพอใจ
ทั$งหมดมีค่าเฉลี*ยรวมอยูที่* 4.07 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 
 
5.  อภิปรายผล 

จากผลการพัฒนาสื* อปฏิสัมพันธ์เรื* องความรู้พื$นฐานกีฬายูโด รายวิชายูโดศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลดงันี$  
 5.1 การพฒันาสื*อปฏิสมัพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด รายวชิายโูดศูนยกี์ฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลยั
รังสิต ที*ผูว้ิจัยไดส้ร้างขึ$นเป็นสื*อที*จัดอยู่ในสื*อแบบซ่อมเสริม ตามการแบ่งประเภทมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ เป็น
บทเรียนเพื*อทบทวนการเรียนจากห้องเรียน โดยวิธีใดๆ จากทางไกลหรือทางใกลก็้ตาม ผลการพฒันาดา้นเนื$อหา 
และดา้นเทคนิคการผลิต อยูใ่นระดบัดี โดยผูเ้รียนใหค้วามสนใจในการศึกษาดว้ยสื*อปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัดี ทั$งนี$
อาจเป็นเพราะวา่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ ตามการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิด แฮนนิฟิล 
และ เพคHannafin and Peck : (1988) อา้งอิงจาก บุญเกื$อ ควรหาเวช(2543) ลาํดบัขั$นตอนในการนาํเสนอเนื$อหา
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลกัการของ (Alessi and Trollip 1985)แลว้มาผสมผสานกนั ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและลกัษณะของการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื$อหาบทเรียนที*สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ที*ไดก้าํหนดไว ้ เนื$อหาภายในสื*อปฏิสัมพนัธ์ กระชบั เรียนรู้เขา้ใจง่ายและสอดคลอ้งกบัระดบัของ
ผูเ้รียน เพราะใชเ้นื$อหาที*เรียนจริงในชั$นเรียน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาอยา่งเป็นขั$นตอน จดัซอยเนื$อหาเป็นส่วนยอ่ยมีการ
นาํเสนอระดบัการเรียนรู้ 3 ระดบัไดแ้ก่ความรู้ความจาํ ความเขา้ใจ และการนาํไปใชต้ามขั$นตอนการพฒันาดา้น
พทุธพิสยัของ บลูม (Bloom,1976) และผ่านการตรวจสอบชี$แนะจากผูเ้ชี*ยวชาญดา้นเนื$อหาที*มีประสบการณ์สอน
ในวิชายูโด ขณะที*คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื*อ ผูว้ิจัยได้ศึกษาและออกแบบสื*อปฏิสัมพนัธ์ตามหลักการ
ออกแบบ เป็นการออกแบบที*ไม่มีความซบัซอ้นมาก เพื*อความสะดวกในการใชง้านของผูเ้รียน อีกทั$งยงัผ่านการ
ตรวจสอบแกไ้ขจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี*ยวชาญดา้นเทคนิคการผลิตสื*อ ทาํใหสื้*อปฏิสมัพนัธ์เกิดความสมบูรณ์  

5.2 ผลความความพึงพอใจของนกัศึกษาที*มีต่อสื*อปฏิสมัพนัธ์เรื*องความรู้พื$นฐานกีฬายโูด รายวชิายโูดศูนย์
กีฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิตจากการวเิคราะห์ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาจาํนวน 28 คน จากทั$งหมด 31 
คน ระดบัความพึงพอใจทั$งหมดมีค่าเฉลี*ยรวมอยู่ที* 4.33 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากซึ* งขอ้ที*มีระดบัความพึง
พอใจมากที*สุดคือภาพประกอบมีความสอดคลอ้งกบัเนื$อหาทาํให้เขา้ใจง่ายมีค่าเฉลี*ยอยูที่* 4.96 โดยภาพที*ใชน้ั$น
เป็นกราฟิกที*วาดจากรูปถ่ายจริง ละเอียดคมชดัในทุกจงัหวะทั$งแสดงในภาพนิ*งและภาพเคลื*อนไหว ประกอบกบั
ใช้ตรงตามเนื$อหาที*นําเสนอ ซึ* งเป็นเนื$อหาที*ใช้ในการสอนในห้องเรียน ซึ* งนํามาจากบทเรียนยูโดและศิลปะ
ป้องกนัตวัเบื$องตน้ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงทาํให้การใชภ้าพนั$นสอดคลอ้งกบัเนื$อหา และจากการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการทดลองพบว่านักศึกษาให้ความสนใจมีความกระตือรือร้นกบัการที*ไดใ้ชสื้*อปฏิสัมพนัธ์เรื*องความรู้
พื$นฐานกีฬายโูดเป็นอยา่งดีทั$งนี$ เนื*องมาจากสื*อปฏิสัมพนัธ์มีลกัษณะการนาํเสนอเนื$อหาที*เริ*มจากเรื*องที*ง่ายไปหา
ยากอีกทั$งยงันาํเสนอดว้ย ภาพประกอบ ตวัอกัษร กราฟิกเคลื*อนไหวที*มีรายละเอียดชดัเจนและเหมือนจริง เสียง
ประกอบและเพลงที*ใช ้การออกแบบรูปแบบหนา้จอที*เหมาะกบัผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยั ซึ* งสอดคลอ้งกบัคาํ
กล่าวกิดานนัท์มลิทอง (2543) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีที*ไดจ้ากบทเรียนคอมพิวเตอร์ไวว้า่สามารถสร้างความจูงใจให้แก่
ผูเ้รียนโดยมีการเสนอบทเรียนที*มีภาพประกอบและมีการใชเ้สียงประกอบบทเรียนเพื*อความสมจริงสมจงั และยงั
ไดมี้การทดสอบความรู้ของผูเ้รียนดว้ยการทาํแบบทดสอบก่อน-หลงัการเรียนรู้และรายงานผลการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
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ทราบในทนัทีเมื*อผูเ้รียนทาํแบบทดสอบเสร็จซึ*งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนุจิรา ประทุม(2553) ที*ไดท้าํการวิจยั 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาองักฤษ เรื* องเทศการของชาวตะวนัตก ชั$นมธัยมศึกษาปีที* 1 
พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่พอใจในการนาํเสนอบทเรียนทั$งภาพ เสียง คาํอธิบาย เนื$อหาและตวัอยา่งรวมทั$งแบบฝึกหัดที*
ให้ ซึ* งความพึงพออยูใ่นระดบัมาก นอกจากนี$ ผูเ้รียนยงัมีความชอบและตอ้งการที*จะเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดว้ย กบัคาํกล่าว ฤทธิชยัอ่อนมิ*ง (2547) ที*วา่มลัติมีเดียช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์เชิงโตต้อบกบั
บทเรียนทําให้เป็นการเรียนแบบกระฉับกระเฉงผู ้เ รียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ข้อมูล
หลากหลายรูปแบบและผูเ้รียนสามารถทบทวนการเรียนไดท้นัทีเมื*อมีเนื$อหาที*ยงัไม่เขา้ใจหรือลงมือปฏิบติัตาม
ขั$นตอนไม่ถูกตอ้งผูเ้รียนสามารถยอ้นกลบัมาศึกษาเนื$อหาใหม่ไดแ้ละทาํความเขา้ใจในบทเรียนเพิ*มเติมเนื*องจาก
ผูเ้รียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียปฏิสมัพนัธ์ ไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลไม่
จาํกดัในเรื*องเวลาซึ*งยงัช่วยลดปัญหาในเรื*องความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาระดับปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดั

สํานักงานเขตพื$นที&การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
THE EXPECTATIONS OF PARENTS ON THE EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION OF PRIVATE SCHOOLS UNDER PRATHUMTHANI 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 2 
 

ภรรัมภา บวัทิพวรรณ1  รศ.ทิพวรรณ จนัทร์สถิตย์2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื"อ (1) ศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  (2) เปรียบเทียบ
ระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังานเขต
พื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  (3) ศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ 
ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   จาํนวน 
378 คน เครื"องมือที"ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที"ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติที"ใชคื้อ ค่าเฉลี"ย ค่าส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที และค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเมื"อพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  นาํไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ๆ โดยวธีิของฟิชเชอร์ 
 ผลการวจิยัแสดงวา่ (1) ระดบัความคาดหวงัผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เรียงตามลําดับดังนี�  ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านอาคารและสถานที"  และด้าน
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน (2) การเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
โรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ปรากฏว่าจาํแนกตามเพศ อายุ
และอาชีพไม่แตกต่างกนั แต่จาํแนกตามระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"
ระดบั 0.05 (3)  ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมให้เด็กไดมี้
ความคิดริเริ"มสร้างสรรค์ และกลา้แสดงออก ดา้นบุคลากรไดแ้ก่ ครูและพี"เลี� ยงดูแลเอาใจใส่อยา่งทั"วถึง มีมนุษย
สัมพนัธ์ที"ดี มีความเสียสละ เป็นตวัอยา่งที"ดี และเต็มใจปฏิบติัหน้าที" ดา้นกิจการนกัเรียนไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรม

                                                                    

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เท่าที"จาํเป็นและไม่รบกวนเวลาเรียน ดา้นอาคารและสถานที"ไดแ้ก่ ควรดูและความสะอาด ถูกสุขอนามยัภายใน
โรงเรียน เช่นห้องนํ� า โรงอาหาร และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนไดแ้ก่ ควรมีการจดัปฐมนิเทศ การแจง้ข่าวสาร 
และการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 
 
คาํสําคญั : ความคาดหวงัของผูป้กครอง, การบริหารการศึกษา, โรงเรียนเอกชน, สํานักงานเขตพื�นที"การศึกษา
  ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

 

Abstract 

 
 The objectives of the research were : (1) to study the level of parents’ expectation on 

educational administration of private schools under Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2.  
(2) to compare the level of expectations of parents on educational administration of private schools under 
Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2. (3) to study the parents’ suggestions on educational 
administration of private schools under Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2. The sample 
size were 378 parents of  private schools under Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2. The 
research tools were a rating scale questionnaire. The data were analysed by software package with statistic as 

follow : mean  ( X ), Standard Deviation (S.D.),  Percentage, t-test and F-test (One way ANOVA). And the 
differences were compared by using Fisher’s LSD. 
 The results showed that : (1) Level of parents’ expectation on educational administration of private 
kindergarten schools under Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2 were at high level both in 
overall and in each aspects. (2) Sex, age and occupations were not different. Education and income were 
significantly different at 0.05 (3) Parents’ suggestions on educational administration of private kindergarten 
schools under Prathumthani Primary Educational Service Office Area 2 were as follows : With respect to 
academics, pupils activities should be creative and be able to let the students have the courage to express 
themselves. For personnel administration, it was found that teacher and teaching aids should cover all pupils and 
have good relationship amongst the students. As for pupils’ activities, it was found that the activities must be 
mandatory and must not interrupt the student’s study time. With respect to building and environment, it should 
be clean and sanitized such as in the bathroom or the canteen. Finally for the school community, the school 
should give orientation to parents and students so that both the parents and students can receive the same 
information, which will reduce the error in misleading information. 
 
KEYWORDS : EXPECTATIONS OF PARENTS, EDUCATIONAL ADMINISTRATION, PRIVATE 

SCHOOLS, PRATHUMTHANI  PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 2 
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1. บทนํา 
สภาพสงัคมในปัจจุบนัมีแนวโนม้เป็นครอบครัวเดี"ยว ประกอบกบัการประกอบอาชีพที"ทาํให้พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองไม่มีเวลาใหบุ้ตร-หลานของตนเองมากนกั พอ่แม่หรือผูป้กครองจึงมอบหมายหนา้ที"ดูแลบุตรหลานของ
ตนให้กบัโรงเรียน ดว้ยความคาดหวงัที"วา่โรงเรียนจะช่วยอบรมสั"งสอน และดูแลบุตรหลานของตนให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม ดงันั�นโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบา้นหลงัที"สองของเด็ก อาจกล่าวไดว้่าการศึกษา
ปฐมวยัจึงเป็นการศึกษาที"จดัขึ�นเพื"อช่วยเหลือ ดูแล และสนบัสนุนแก่ครอบครัวที"สืบเนื"องมาจากปัญหาการทาํงาน
ของผูป้กครอง และการเปลี"ยนแปลงของสงัคม ทาํใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนตอ้งครอบคลุมการดูแลเด็ก
และการใหก้ารศึกษาแก่เด็กตั�งแต่อาย ุ3-6 ปี ดงัที"เยาวพา  เดชะคุปต ์(2542 : 13) กล่าววา่ ปัจจุบนัความตอ้งการใน
การบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัศึกษาเพิ"มมากขึ�นเป็นเงาตามตวั ทั�งนี� เพราะสภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสงัคม 
ซึ" งพ่อแม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ทาํให้พ่อแม่ตอ้งส่งลูกเขา้โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี� ยงเด็กเร็วขึ�น
กวา่เดิม การจดัโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี�ยงที"มีประสิทธิภาพจะช่วยในการแกปั้ญหาของสงัคม เป็นการแบ่ง
เบาภาระพอ่แม่ และยงัมีส่วนช่วยในการพฒันาเด็กอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมอีกดว้ย  

จากสภาพสังคมดงักล่าวโรงเรียนเอกชนที"เปิดสอนระดบัปฐมวยัจึงมีเพิ"มมากขึ�น ทาํให้การแข่งขนัเพิ"ม
สูงขึ�นตามไปดว้ย การบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัในแต่ละโรงเรียนก็มีการบริหารการศึกษาที"แตกต่างกนัไป
ตามความพร้อม สภาพแวดลอ้มและปัจจยัอื"นๆ ดว้ยเหตุนี� เองที"ทาํให้โรงเรียนมีความจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพ
การบริหารการศึกษาเพื"อใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้กครอง และเพื"อเพิ"มความน่าเชื"อถือ ความไวว้างใจ
ของผูป้กครอง 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์เรื"องการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื"อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยที์"สมบูรณ์ ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้"นไดอ้ยา่งมีความสุข การจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับ
ประชาชน,ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื"อง การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที"สุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได ้ดงันั�นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ การจดัการ
ศึกษาทั�งสามรูปแบบในหมวด 3 ตอ้งเน้นทั�งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื"องสาระความรู้ ให้
บูรณาการความรู้และทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) มีวตัถุประสงค์เพื"อพฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล ปลูกฝังและเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมมีจิตสาํนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั มีจิต
สาธารณะ และเพิ"มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั�งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ไดมี้โอกาสเขา้ถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการทาํวิจยัเรื"อง ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหาร
การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนักงานเขตพื�นที"การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื"อให้ทราบถึง
ความคาดหวงัผูป้กครอง ทั�งนี� ผลการวิจัยจะเป็นขอ้มูลที"สําคญัในการนาํไปพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้กครอง 
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2. ขั$นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื"อศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นกิจการนกัเรียน 
ดา้นอาคารและสถานที" และดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 2.  เพื"อเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครองไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

3. เพื"อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้น
อาคารและสถานที" และดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 สมมตฐิานการวจิยั 

1.   ผูป้กครองเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่างกนั 

2.   ผูป้กครองอายตุ่างกนั มีความคาดหวงัต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่างกนั 

3.   ผูป้กครองมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคาดหวงัต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของ
โรงเรียนเอกชนสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่างกนั 

4.   ผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั  มีความคาดหวงัต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่างกนั 

5.   ผูป้กครองมีรายไดต้่างกนั  มีความคาดหวงัต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่างกนั 
 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การศึกษาคน้ควา้ในครั� งนี�  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด และงานวจิยันาํมาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยั ดงันี�  

 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
  

 

 

 

 

 

 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

ระดบัความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อการบริหาร

การศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสํานักงานเขต

พื$นที&การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
- ดา้นวชิาการ 
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นกิจการนกัเรียน 
- ดา้นอาคารและสถานที" 
- ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
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  ประชากร 
  ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที" 1-3 ของโรงเรียน 
เอกชน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีทั�งหมด 43 โรงเรียนใน ปีการศึกษา 
2555 ไดข้นาดประชากรจาํนวน 6,976 คน (ขอ้มูลสารสนเทศน์สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2, 2555 : 3) 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ  ผูป้กครองนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที" 1-3 ของโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งซึ" งใชต้ารางสาํเร็จรูปของทาโร ยา
มาเนะ (Taro Yamane, 1970 : 886) ที"ระดบัความเชื"อมั"น 0.05  ดงันั�นผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 378 คน และ
ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั�น  (Stratified random sampling) แลว้จึงสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 เครื&องมอืที&ใช้ในการเกบ็ข้อมูลสําหรับงานวจิยั 
  ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 3 ชุด ประกอบดว้ย ตอนที" 1 เป็นแบบสอบถามเกี"ยวกบัขอ้มูล
ทั"วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ตอนที" 2 เป็นแบบสอบถาม ความ
คาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดับปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที"
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และตอนที"  3 
แบบสอบถามปลายเปิด เกี"ยวกบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั�ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร 
ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารและสถานที" และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2537 : 10)   
 ในขั�นตอนการสร้างเครื" องมือนั� น ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจัยที" เกี"ยวขอ้ง แล้วจึงสร้าง
แบบสอบถามโดยการกาํหนดประเด็นของแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ผูว้จิยัหาคุณภาพของเครื"องมือ ดว้ยการปรึกษาจากอาจารยที์"ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื"อตรวจสอบเครื"องมือที"
สร้างวเ้พื"อพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับขอบเขตการวิจัยที"กาํหนดไว ้แลว้จึงนาํเสนอต่อผูเ้ชี"ยวชาญ 
จาํนวน 5 ท่าน เพื"อตรวจสอบความเที"ยงตรง และหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง  (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื�อหาและวตัถุประสงค ์ซึ" งทุกขอ้คาํถามมีดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
0.8 - 1.0  ต่อจากนั�นผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนที"คลา้ยคลึงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งที"ใชใ้นการวจิยั ซึ"งไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั คือ ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลบา้นพลอย (โรงเรียนในสงักดั 
สาํนักงานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1) จาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลที"ไดม้าวิเคราะห์หาค่า
ความเชื"อมั"น (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธิ~ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่า
ความเชื"อมั"นเท่ากบั 0.886 

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for windows (Statistical 

Package for Social Science for windows) โดยสถิติที"ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี"ย ( X ) ค่าส่วนเบี"ยงเบน
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มาตรฐาน (SD) ร้อยละ ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเมื"อพบความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  นาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Fisher’s  LSD   
 

3.  ผลการวจิยั 
ขอ้มูลทั"วไปของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิจยัแสดงวา่ สถานภาพของผูป้กครองสามารถอธิบายไดด้งันี� คือ 

เมื"อจาํแนกตามเพศพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.60 และ 25.40 ตามลาํดบั  เมื"อ
จาํแนกตามอายพุบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.76  เมื"อจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.08  เมื"อจาํแนกตามอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั/ รับจา้ง/ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 48.94  เมื"อจาํแนกตามรายไดพ้บวา่ ส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.94 
 ผลการวจิยัพบแสดงวา่ ความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี"ย 4.08 อยูใ่นระดบัมาก 
เมื"อพิจารณาลงไปในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นที"มีค่าเฉลี"ยอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉลี"ยสูงสุด คือ 4.17 
รองลงมาคือ ดา้นวชิาการ มีค่าเฉลี"ย 4.15  ดา้นกิจการนกัเรียน มีค่าเฉลี"ย 4.07 ดา้นอาคารและสถานที"มีค่าเฉลี"ย 4.05 
และดา้นที"มีค่าเฉลี"ยอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชนมีค่าเฉลี"ย 3.96 
  เมื"อพิจารณาแต่ละดา้น ปรากฏวา่ ความคาดหวงัดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ
โรงเรียนจดัประสบการณ์มุ่งพฒันาให้นกัเรียนมีความเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม
และ ดา้นสติปัญญามีค่าเฉลี"ยคือ 4.27 ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ ครูมีมนุษยสัมพนัธ์
ดีต่อนักเรียนและผูป้กครองมีค่าเฉลี"ยคือ 4.38 ดา้นกิจการนักเรียนอยู่ในระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ
โรงเรียนมีการรายงานเกี"ยวกบัตวันกัเรียนอยา่งสมํ"าเสมอมีค่าเฉลี"ยคือ 4.16 ดา้นอาคารและสถานที"อยูใ่นระดบัมาก 
ซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือโรงเรียนมีห้องเรียนสะอาดและถูกสุขลกัษณะมีค่าเฉลี"ยคือ 4.16 ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนอยู่ในระดับมาก ซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือโรงเรียนให้การตอ้นรับด้วยอธัยาศัยที"ดีและเป็นกันเองกับ
ผูป้กครองมีค่าเฉลี"ยคือ 4.15 

ผลการวิจยัแสดงว่าการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามเพศ อาย ุ
และอาชีพโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัซึ"งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั�งไว ้

การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมและ
รายดา้นพบวา่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 ซึ"งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั�งไว ้ยกเวน้ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัชุมชนซึ"งไม่แตกต่าง จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั�งไว ้
 การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียน
เอกชนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามรายไดโ้ดยรวมและรายดา้น
พบวา่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 ซึ" งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั�งไว ้การเปรียบเทียบ
รายคู่พบวา่กลุ่มที"มีรายได ้30,001 บาทขึ�นไปมีระดบัความคาดหวงัแตกต่างจากกลุ่มอื"นๆทุกดา้น 
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  การศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปรากฏวา่ ขอ้เสนอแนะดา้นวิชาการซึ" งขอ้ที"มีค่าเฉลี"ย
สูงสุดคือ การจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดมี้ความคิดริเริ"มสร้างสรรค ์กลา้แสดงออก ขอ้เสนอแนะดา้นบุคลากรซึ" งขอ้ที"มี
ค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ ครูและพี"เลี�ยงดูแลเอาใจใส่อยา่งทั"วถึง มีมนุษยสัมพนัธ์ที"ดี มีความเสียสละและเป็นตวัอยา่งที"ดี 
ขอ้เสนอแนะดา้นกิจการนกัเรียน ซึ" งขอ้ที"มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีการรายงานเกี"ยวกบัตวันกัเรียนอยา่งสมํ"าเสมอ 
ขอ้เสนอแนะด้านอาคารและสถานที" ซึ" งขอ้ที"มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีห้องเรียนที"สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
ขอ้เสนอแนะดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ซึ" งขอ้ที"มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนให้การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัที"ดีและเป็น
กนัเองกบัผูป้กครอง 

 

4. สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนสังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น แสดงวา่อยูใ่นระดบั
มาก โดยที"ดา้นบุคลากร มีค่าเฉลี"ยสูงสุด 
 การวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครอง จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม
ปรากฏวา่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 ซึ" งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั�งไว ้และรายดา้น
ปรากฏว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 จาํนวน 4 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้น
กิจการนกัเรียน และดา้นอาคารและสถานที"  
 จากการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัของผูป้กครอง จาํแนกตามรายไดโ้ดยรวมและรายดา้นพบวา่มีค่า
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 ซึ" งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที"ตั� งไว ้และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.05 จาํนวน 5 ดา้นคือ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารและ
สถานที"และดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 ผลการวจิยัแสดงวา่ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการบริหารการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนเอกชน
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดา้นที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ ดา้นอาคารและสถานที" 
รองลงมาคือ ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร ดา้นกิจการนกัเรียน และดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชนตามลาํดบั 
 
5. อภิปรายผล  
  ผลการวจิยัแสดงวา่ความคาดหวงัของผูป้กครองดา้นวชิาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ"งขอ้ที"มีค่าสูงสุดคือ  
โรงเรียนจดัประสบการณ์มุ่งพฒันาให้นกัเรียนมีความเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคมและ
ด้านสติปัญญา ทั� งนี� ผูป้กครองมีความคาดหวงัสูงในเรื" องการส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจ คุณธรรม
จริยธรรม สังคม ประเพณี ร่างกาย บุคลิกภาพ และสติปัญญา หรืออีกนัยหนึ" งคือผูป้กครองมีความตอ้งการให้
นกัเรียนแต่ละคนมีความสุขในการเขา้เรียน สามารถปรับตวักบัเพื"อนในชั�นเรียนได ้และมีพฒันาการดา้นร่างกาย
และจิตใจที"สมวยั ซึ" งความคาดหวงัของผูป้กครองในดา้นวิชาการนี�  เป็นความคาดหวงัในเรื"องการเตรียมความ
พร้อมมากกวา่การสอนเนน้วิชาการ ดงันั�นโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ"งที"ตอ้งรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน
และการจดักิจกรรมเพื"อให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูป้กครอง ไดแ้ก่ กิจกรรมกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย 
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 ผลการวิจยัแสดงวา่ความคาดหวงัของผูป้กครองดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มีค่าสูงสุด
คือ ครูและพี"เลี�ยงดูแลเอาใจใส่อยา่งทั"วถึง มีมนุษยสัมพนัธ์ที"ดี มีความเสียสละและเป็นตวัอยา่งที"ดี กล่าวไดว้า่ครู
เป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกสถานศึกษาและผูป้กครองมีความคาดหวงัวา่ครูตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ที"ดีต่อนกัเรียนและ
ผูป้กครอง มีความเอาใจใส่นกัเรียน มีความยติุธรรม เมตตาและเขา้ใจธรรมชาติของเด็กรวมทั�งใชค้าํพูดที"ไพเราะ 
เป็นกนัเองและยิ�มแยม้แจ่มใส ซึ" งพฤติกรรมเหล่านี�ทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และนาํไปปฏิบติัตาม อีกทั�งทาํให้
บรรยากาศในหอ้งเรียนมีความเป็นกนัเอง สนุกสนาน ไม่ตึงเครียดจนเกินไปและยงัสร้างภาพลกัษณ์ที"ดีต่อองคก์ร
อีกดว้ย 
 ผลการวิจยัแสดงว่าความคาดหวงัของผูป้กครองดา้นกิจการนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มี
ค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีการรายงานเกี"ยวกบัตวันกัเรียนอยา่งสมํ"าเสมอ เนื"องจากในสภาวะปัจจุบนัผูป้กครองไม่มี
เวลาใหบุ้ตรอยา่งเพียงพอที"จะติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด ผูป้กครองจึงมีความคาดหวงัที"จะรับทราบปัญหาการใชชี้วติ
ของนกัเรียนภายในโรงเรียนและพฒันาการของนกัเรียนในแต่ละรายวชิา ดงันั�นโรงเรียนตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการ
รายงานผลเกี"ยวกบันกัเรียน เช่น การเขียนบนัทึกขอ้ความในสมุดจดการบา้นของนกัเรียน การจดัแฟ้มสะสมงาน
หรือการจดัประชุมผูป้กครองในแต่ละเทอม 
 ผลการวจิยัแสดงวา่ความคาดหวงัของผูป้กครองดา้นอาคารและสถานที"โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ" งขอ้ที"มี
ค่าสูงสุดคือ โรงเรียนมีห้องเรียนที"สะอาดและถูกสุขลกัษณะ ทั�งนี� ผูป้กครองมีความคาดหวงัที"จะให้โรงเรียนมี
ความสะอาดเรียบร้อย อากาศแจ่มใสบรรยากาศร่มรื"น เนื"องจากสถานที"สะอาดและสวยงามเป็นสภาพแวดลอ้มที"
เอื�อต่อการเรียนการสอนซึ" งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีพฒันาการที"ดีขึ�นซึ" งนักเรียนสามารถออกกาํลงักายและทาํ
กิจกรรมในพื�นที"ไดอ้ยา่งปลอดภยั ดงันั�นโรงเรียนจึงตอ้งรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน มีการตกแต่งสถานที" 
และการซ่อมแซมส่วนที"ชาํรุด เช่น ห้องนํ� า โรงอาหาร สนามหญา้ และอาคารเรียน เพื"อเป็นการปรับปรุงภูมิทศัน์
และป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อโรคอีกดว้ย 
  ผลการวิจยัแสดงวา่ความคาดหวงัของผูป้กครองดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ" ง
ขอ้ที"มีค่าสูงสุดคือ โรงเรียนให้การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัที"ดีและเป็นกนัเองกบัผูป้กครอง ทั�งนี� ผูป้กครองตอ้งการมี
ปฏิสมัพนัธ์ที"ดีกบับุคลากร ดงันั�นการตอ้นรับดว้ยใบหนา้ยิ�มแยม้ พดูจาไพเราะ มีใจรักการบริการเป็นเสมือนความ
ประทบัใจในครั� งแรกแก่แขกผูม้าเยือน ซึ" งจะก่อให้เกิดทศันคติทางบวกให้กบัโรงเรียน และเกิดสัมพนัธภาพที"ดี
ระหวา่งบุคลากรและผูป้กครอง 
 

6. กติตกิรรมประกาศ          
วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และการ

แกไ้ขต่างๆเป็นอยา่งดีจาก รศ.ทิพวรรณ จนัทรสถิตย ์อาจารยที์"ปรึกษา ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ อาจารยที์"ปรึกษาร่วม 
ดร.ราชนัย ์บุญธิมา ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมดว้ยท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านและ
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบของพระคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ทุกท่าน ที"ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแจกแบบสอบถาม และผูป้กครองของ
นกัเรียนทุกท่านที"ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั�งคณาจารยห์ลกัสูตรบริหารการศึกษาทุกท่านที"
ประสิทธิ~ ประสาทความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ต่างๆในการศึกษา 
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ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านที"ไดใ้หค้าํแนะนาํ ตรวจสอบแบบสอบถามและเป็นกาํลงัใจใน
การศึกษาวิจยัครั� งนี�  อีกทั�งผูมี้ส่วนเกี"ยวขอ้งทุกท่านที"ทาํให้การวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคต
ประสบความสาํเร็จในครั� งนี�  

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ เพื"อนร่วมชั�นเรียน และเพื"อนสนิท ที"ให้ความร่วมมือในการทาํวิจยั
และใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด 
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บทบาทและสมรรถนะของผู้บริหารในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดสํานักงานเขตพื,นที-การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

THE ROLE AND COMPETENCY OF ADMINISTRATORS IN THE DEVELOMENT OF 

QUALITY EDUCATION SMALL ELEMENTARY SCHOOL UNDER PHETCHABUN 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

AS PERCEIVED BY THE ADMINISTRATORS  

 

ชยัชาญ แดงสุวรรณ1 ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์2   

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)ครั/ งนี/  มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาบทบาทและสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และเพื4อเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการ
พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื/นที4การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เครื4องมือที4ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติที4ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี4ย ร้อย
ละ ส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี4 ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยทดสอบค่าซี (Z-test) ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s  
method) ผลการวจิยัพบวา่ (1) บทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดา้นภารกิจ 4 งาน 
และคุณภาพการปฏิบติังาน 8 สมรรถนะ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที4 .05  
 
คาํสําคญั  : บทบาท, สมรรถนะ, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

Abstract 
 

 The purposes of the survey research were (1) to study the role and competency of 
administrator in the develoment of quality education (2) to compare the role and competency of 
administrators in the develoment of quality education small elementary school under phetchabun 
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primary educational service area office 3. The instruments were questionnaires. Statistics used to 
analyze the data were mean, percentage, standard deviation, frequency, Z-test, One-way ANOVA 
and Scheffe’s  method.Z-test, One-way ANOVA and Scheffe’s  method. The research results were 
(1) the role and competency of administrator in the develoment of quality education small 
elementary school under phetchabun primary educational service area office 3 of  the work 4 
duties and the quality practice 8 capacities. The overall at a high level. (2) The comparison the role 
and competency of administrator in the develoment of quality education small elementary school 
under phetchabun primary educational service area office 3 found that the difference is statistically 
significant at the .05 level 
 
KEYWORDS : THE ROLE, COMPETENCY, ADMINISTRATOR, THE DEVELOMENT OF QUALITY 

EDUCATION 
 

1. บทนํา 
 การศึกษาเป็นเครื4องมือสําคญัอย่างหนึ4 งในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษาทาํให้พลเมืองของ
ประเทศเป็นบุคคลที4มีความรู้ความสามารถ อนัจะก่อให้เกิดความเจริญกา้วหนา้แก่ตนเองและประเทศชาติ ดงันั/น
ประเทศใดที4ประชาชนไดรั้บการศึกษากนัอย่างทั4วถึง ประเทศนั/นย่อมมีความเจริญกา้วหน้า ทั/ งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและวฒันธรรม การศึกษาจึงเป็นรากฐานสําคญัในการสร้างความเจริญกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ในสงัคม และเป็นเครื4องมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และเป็นที4ยอมรับกนัทั4วไปวา่ไม่มีเครื4องมือหรือ
เทคโนโลยีใดๆ ที4จะใช้พฒันาชีวิตคนให้ดีงามและมีประสิทธิภาพมากไปกว่าการศึกษา เพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการที4ช่วยทาํใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ตลอดชีวิต นอกจากนี/การศึกษายงัช่วยเสริมสร้างบุคคล
ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพมีคุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยที4สมบูรณ์ การศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาจิตใจ อุปนิสัยและคุณสมบัติทางกายต่างๆ ของมนุษยใ์ห้ดีขึ/น และยงัมีส่วนสร้างคนให้มี
ความรู้ความสามารถในการดาํรงชีวติใหค้วามสุข (วรีะวฒัน์ งอยผาลา, 2543 : 1) การจดัการศึกษาจาํเป็นจะตอ้งดี มี
คุณภาพ เพื4อผลผลิตที4ไดจ้ะดีไปดว้ย อย่างไรก็ตามวิทยากร เชียงกูล (2548: 165) ไดเ้สนอความหมายจากการ
สัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสงว่า การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่การ
เปลี4ยนแปลงทีละเลก็ ทีละนอ้ยหรือค่อยเป็นค่อยไป แต่เป็นการทาํใหเ้กิดการเปลี4ยนแปลงขนานใหญ่ หมายถึง การ
หา วิธีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ฉะนั/น หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ นอกจากนี/ การปฏิรูปการศึกษา คือการเปลี4ยนแปลงระบบการศึกษาทั/งระบบ 
เป็นการรื/อปรับปรุงครั/ งใหญ่เพื4อใหเ้กิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (เสกสรร ไชยเอื/อ, 2546: 12) และภาระหนา้ที4
ในความรับผิดชอบโดยตรงดงักล่าว จึงขึ/นอยู่กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาซึ4 งมีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 
นบัวา่มีความสาํคญัและเป็นบทบาทที4เด่นชดัในการบริหารตดัสินใจดา้นต่างๆ เพื4อให้การพฒันาการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกล่าวไวว้า่ 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลทีมีบทบาทสาํคญัในการบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ เพราะผูบ้ริหาร
เป็นผูน้าํในการกาํหนดนโยบายเป้าหมายวางแผนตลอดจนวิธีดาํเนินงานของโรงเรียนร่วมกบับุคลากรและชุมชน 
เพือใหก้ารบริหารงานบรรลุสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคน์โยบายรัฐทีกาํหนดไว ้ คือสามารถผลิตและพฒันาเยาวชน
ไทย ให้มีคุณภาพมากทีสุด ทั7 งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขซึ งเป็นกาํลงัในการพฒันาชาติต่อไป (สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 1-4)  
 ดงันั/นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญั และให้ความสนใจที4จะศึกษาเกี4ยวกบับทบาทและสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเล็กสังกดัสํานักงานเขตพื/นที4
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามแนวคิดของผูบ้ริหาร เพื4อจะนําผลที4ไดจ้ากการวิจยัครั/ งนี/  มาเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สาํหรับผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด
เลก็ระดบัประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบยิ4งขึ/น อนัจะส่งผลที4ดีต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสมัฤทธิz ทางการเรียนของนกัเรียน 
2. ขั,นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ขอบเขตดา้นประชากรที4ใชใ้นการศึกษาครั/ งนี/  มีหน่วยเป็นโรงเรียน ซึ4งผูว้จิยัใชโ้รงเรียนขนาดเลก็เป็นกลุ่ม
ประชากร โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือ รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือ ผูที้4ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติัหนา้ที4รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการ ในสังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
จาํนวน 111โรงเรียน ของปีการศึกษา 2555 

เครื4 องมือที4ใช้ในการเก็บขอ้มูลสําหรับงานวิจัยในครั/ งนี/   ประกอบด้วยแบบสอบถามที4ผูว้ิจัยสร้างขึ/น 
จาํนวน 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที4  1 แบบสาํรวจรายการ (Check List) ขอ้มูลทั4วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ตอนที4  2 ความคิดเห็นเกี4ยวกับบทบาทและ
สมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สาํนักงานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตอนที4 3 คาํถามปลายเปิดเพื4อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี4ยวกบัแนวทาง
ปรับปรุงบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 12  ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการ
บริหารวชิาการ 2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 4. ดา้นการบริหารทั4วไป 5. ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธิz  6. ดา้นการบริการที4ดี 7. ดา้นการพฒันาตนเอง 8. ดา้นการทาํงานเป็นทีม 9. ดา้นการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ 10. ดา้นการสื4อสารและจูงใจ 11. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 12. ดา้นการมีวสิยัทศัน์ 

ขั/นตอนการสร้างเครื4องมือ  ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวจิยัที4เกี4ยวขอ้ง จากนั/นสร้างแบบสอบถามโดยการ
กาํหนดประเด็นใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ในการหาคุณภาพของเครื4องมือ  ขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์4ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ตรวจสอบเครื4องมือที4
สร้างไวเ้พื4อพิจารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตที4กาํหนดไว ้ 

การตรวจสอบความเที4ยงตรง (Validity) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารยที์4ปรึกษาตรวจสอบก่อน
เบื/องตน้  และมีการปรับปรุงแก้ไขแลว้  นําเสนอต่อผูเ้ชี4ยวชาญ หรือผูที้4รอบรู้เฉพาะเรื4 อง (Subject Matter 
Specialist) จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที4ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ์ของเนื/อหา และหาค่าดชันีความ

    หนา้ 651



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

สอดคลอ้ง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื/อหาและวตัถุประสงค ์ซึ4 งทุก
ขอ้คาํถามมีดชันีความสอดคลอ้ง  0.6 – 1.0   

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จาํนวน 30 คน เพื4อตรวจสอบหาค่าความเชื4อมั4น (Reliability) 
โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิz  แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิของครอนบาช  

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for windows  (Statistical 
Package for Social Science) โดยดาํเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามความคิดเห็น จาํแนกสถานะตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว สถิติที4ใชท้ดสอบ คือ 
(Z-test) และถา้แยกเฉพาะตามเพศ ก็ไม่ตอ้งทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปราย 
 ขอ้มูลทั4วไปของกลุ่มตวัอยา่ง เพศ  วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.3 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20.7 ในดา้นวฒิุ
การศึกษาปริญญาตรีมากที4สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 26.1 และตํ4าสุดอื4นๆ 
คิดเป็นร้อยละ 7.2 สาํหรับประสบการณ์ในการทาํงานพบวา่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 10 -20 ปีมากที4สุด คิด
เป็นร้อยละ 45.0   รองลงมาประสบการณ์ในการทาํงานตํ4ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 16.2 และประสบการณ์ในการทาํงาน 31 ปีขึ/นไป คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามลาํดบั 
 จากการศึกษาบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม พบวา่ อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉลี4ย 3.93 เมื4อพิจารณารายดา้น พบว่า บทบาทและสมรรถนะที4ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติั
ระดบัมาก และมีค่าเฉลี4ยสูงสุด คือ ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิz  รองลงมา คือ ดา้นการทาํงานเป็นทีม ดา้นการบริการที4ดี 
ดา้นการบริหารทั4วไปและดา้นการพฒันาตนเองและดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ดา้นการบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารวิชาการและด้านการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ ตามลาํดบั   
 เมื4อศึกษาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิz  ผูบ้ริหารมุ่งมั4นทาํงานที4มีคุณภาพมีความถูกตอ้ง
และครบถว้นสมบูรณ์ มีค่าเฉลี4ยสูงสุด  ดา้นการทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารเสริมแรงใหก้าํลงัใจส่งเสริมสนบัสนุนเพื4อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ด้านการบริการที4ดี ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงระบบการบริการใน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการบริหารทั4วไป ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนและประสาน การจดัการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอธัยาศยัร่วมกบับุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานสถาบนัต่างๆในเขตพื/นที4การศึกษา มี
ค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการพฒันาตนเอง ผูบ้ริหารมีการแลกเปลี4ยนความคิดเห็นดา้นวิชาการในหมู่เพื4อนร่วมงาน มี
ค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ผูบ้ริหารมีการแลกเปลี4ยนความคิดเห็นดา้นวิชาการในหมู่เพื4อน
ร่วมงาน มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารมุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการ
จดัการงบประมาณ มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการบริหารงานบุคคล ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนอตัรากาํลงั
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารสามารถทาํให้เกิดความ
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ทนัสมยัและสร้างสรรคข์องวิสัยทศัน์หรือทิศทางการพฒันางานและความสอดคลอ้งกบันโยบายของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการบริหารวิชาการ ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือส่ง
สนบัสนุนในการพฒันาวิชาการของสถานศึกษากบัองคก์รอื4นๆ มีค่าเฉลี4ยสูงสุด ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ผูบ้ริหารใชว้ธีิคิดเชิงระบบในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน มีค่าเฉลี4ยสูงสุด 
 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามเพศ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารที4มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาท
และสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาทั/งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้ ดา้นการพฒันาตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที4ระดบั .05 ที4ผลการวิจยัเป็นเช่นนี/  อาจเป็น
เพราะว่า เพศชายและเพศหญิงเป็นมนุษยเ์หมือนกนัและมีทุกอย่างที4เหมือนกนั ไม่วา่จะเป็นสมอง ร่างกาย และ
ความคิดเห็น แต่มีเพียงส่วนน้อยที4มีความแตกต่างกันคือในด้านของการพัฒนาตนเองซึ4 งสาเหตุที4สําคัญก็
เนื4องมาจากเพศชายและเพศหญิงมีความกระตือรือร้นในดา้นการพฒันาตนเองไม่เท่ากนั ซึ4 งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของเฟื4 องฟ้า สวา่ง (2542 : 138 - 144) ที4ไดท้าํการศึกษาถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูของครูผูส้อนสังกดัสาํ 
นกังานการปฐมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์โดยทาํ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาที4
มีต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูโดยจาํแนกสถานภาพตามเพศ ซึ4งพบวา่มีความเห็นโดยรวมทุกดา้นไม่แตกต่าง
กนั แต่มีเพียงบางอยา่งที4ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฟื4 องฟ้า สวา่ง  
 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามวฒิุการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้น
การมุ่งผลสัมฤทธิz  และดา้นการทาํงานเป็นทีม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที4ระดบั .05 ที4ผลการวิจยัเป็น
เช่นนี/  อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาเป็นการพฒันาให้คนมีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดที4ดีขึ/น จึงทาํให้คนที4มีวุฒิ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นที4แตกต่างกนั ซึ4 งสอดคลอ้งกบัสมศกัดิz   เศวตสุพร (2549: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยั
เรื4อง การนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั/นพื/นฐานเพื4อพฒันาโรงเรียนทั/งระบบ สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ เมื4อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน
เพื4อพฒันาโรงเรียนทั/งระบบ จาํแนกตามตาํแหน่งและวฒิุการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที4 .05   
 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามประสบการณ์ในการทาํงาน ผลการวิจยัพบวา่ ไม่พบความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที4ผลการวิจยัเป็นเช่นนี/  อาจเป็นเพราะวา่ การแสดงความคิดเห็นมกัใชป้ระสบการณ์ใน
ปัจจุบนัที4เป็นอยู่ มากกวา่ประสบการณ์ในอดีต ดงันั/น ประสบการณ์ในการทาํงาน จึงไม่ใช่ตวัแปรสาํคญัในการ
แสดงความคิดเห็น ซึ4 งสอดคลอ้งกบัสายช่อ  ทองสุข (2546: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเรื4องการดาํเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบดาํเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งผูที้4มีประสบการณ์ตั/งแต่ 1-10 ปี 11-20 ปี กบั 21 ปี
ขึ/นไป ทั/งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ขอ้เสนอแนะเกี4ยวกบัแนวทางปรับปรุงบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาโรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
(1) ดา้นการบริหารวิชาการ พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรมีบทบาทในการวางแผนดา้นวิชาการ อนัดบั 2  คือ 
ผูบ้ริหารควรจดัสภาพแวดลอ้มภายในให้เอื/อต่อการจดักิจกรรมเรียนการสอนในสถานศึกษา และอนัดบั 3 คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหพ้ฒันาการใชสื้4อเทคโนโลยเีพื4อการศึกษาทุกๆ ดา้น               (2) ดา้นการบริหาร
งบประมาณ พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการจดัการงบประมาณ 
อนัดบั  2 คือ ผูบ้ริหารควรยึดหลกัการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการงบประมาณ และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหาร
ควรมุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (3) ดา้นการบริหารบุคคล 
พบว่า อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อนัดบั 2  คือ ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการพฒันาตนเอง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบติังานใหมี้
คุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที4 และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหารควรสร้างขวญักาํลงัใจแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นในการปฏิบติังาน (4) ดา้นการบริหารทั4วไป พบวา่ อนัดบั 1 คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดแนวทางในการบาํรุงดูแลรักษาอาคารสถานที4สภาพแวดลอ้มในการใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 
อนัดับ 2 คือ ผูบ้ริหารควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมการพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื4อการบริหารงาน
บริการประชาสมัพนัธ์ (5) ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิz   พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรมุ่งมั4นทาํงานที4มีคุณภาพมีความ
ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารควรมีความคิดริเริ4มสร้างสรรคใ์นการนาํนวตักรรมทางเลือกใหม่ๆ 
มาใชเ้พื4อเพิ4มประสิทธิภาพของงาน และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมั4นในการพฒันาผลงานอยา่งต่อเนื4อง 
(6) ดา้นการบริการที4ดี พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรมีการปรับปรุงระบบการบริการในสถานศึกษา และอนัดบั 
2 คือ ผูรั้บบริการหรือผูเ้กี4ยวขอ้งมีความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการ (7) ดา้นการพฒันาตนเอง พบวา่ อนัดบั 1 
คือ ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยการเขา้ประชุมชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาในวิธีการต่างๆ หลายวิธี 
และอนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารควรรวบรวมประมวลความรู้ในการพฒันาสถานศึกษาและแลกเปลี4ยนความคิดเห็นใน
หมู่เพื4อนร่วมงาน  (8) ดา้นการทาํงานเป็นทีม พบว่า อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนบัสนุนเพื4อนร่วมงานแสดงบทบาทผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสม อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์กลุ่มคนที4หลากหลายได ้และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหารควรเสริมแรงให้กาํลงัใจเพื4อนร่วมงานในการ
ปฏิบติังาน (9) ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาความตอ้งการของงานพร้อมเสนอแนวทางป้องกนัแกไ้ขปัญหางานได ้อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารควร
กาํหนดความเหมาะสมของแผนงานโครงการในความรับผิดชอบ และอนัดบั 3 คือ ผูบ้ริหารควรใชว้ิธีคิดเชิงระบบ
ในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน (10) ดา้นการสื4อสารและจูงใจ พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีเพื4อการสื4อสาร อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสื4อสารโตต้อบกบัผูเ้กี4ยวขอ้งไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเขา้ใจได ้และอนัดับ 3 คือ ผูบ้ริหารสามารถจูงใจโน้มน้าวให้ผูอื้4นเห็นดว้ยยอมรับคลอ้ยตามเพื4อบรรลุ
จุดมุ่งหมายของการสื4อสาร (11) ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารควรให้คาํปรึกษา
แนะนาํช่วยแกปั้ญหาแก่เพื4อนร่วมงานและผูเ้กี4ยวขอ้ง อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการ
สร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากร และอนัดับ 3 คือ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรใน
สถานศึกษาไดพ้ฒันาในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย (12) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ พบวา่ อนัดบั 1 คือ ผูบ้ริหารตอ้ง
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สร้างสรรคว์สิยัทศัน์ในการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน 
อนัดบั 2 คือ ผูบ้ริหารควรใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาสถานศึกษา และอนัดบั 
3 คือ ผูบ้ริหารควรยอมรับการปรับเปลี4ยนเทคนิควธีิการเมื4อสถานการณ์แวดลอ้มเปลี4ยนไป 

 

4. สรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี4ย 3.93 เมื4อพิจารณารายดา้น พบวา่ บทบาทและสมรรถนะที4ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการมุ่ง
ผลสมัฤทธิz  มีค่าเฉลี4ยสูงสุด   
 ผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามเพศ  พบวา่ ผูบ้ริหารที4มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทและสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการพฒันา
ตนเอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที4ระดบั .05 ซึ4งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที4ตั/งไว ้
 ผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามวฒิุการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิz  
และดา้นการทาํงานเป็นทีม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที4ระดบั .05 ซึ4 งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที4ตั/งไว ้
  

 ผลการเปรียบเทียบบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร จาํแนกสถานภาพตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ซึ4งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที4ตั/งไว ้

ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะเกี4ยวกบัแนวทางปรับปรุงบทบาทและสมรรถนะของผูบ้ริหารในการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนระดบัประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  

1. ดา้นการบริหารวชิาการ ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารควร
มีบทบาทในการวางแผนดา้นวชิาการ 

 2. ดา้นการบริหารงบประมาณ ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหาร
ควรมุ่งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการจดัการงบประมาณ 

 3. ดา้นการบริหารบุคคล ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารควรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนอตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ดา้นการบริหารทั4วไป ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารตอ้ง
กาํหนดแนวทางในการบาํรุงดูแลรักษาอาคารสถานที4สภาพแวดลอ้มในการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
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  5. ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิz  ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุดคือ ผูบ้ริหารควร
มุ่งมั4นทาํงานที4มีคุณภาพมีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
  6. ดา้นการบริการที4ดี ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารควรมีการ
ปรับปรุงระบบการบริการในสถานศึกษา 
  7. ดา้นการพฒันาตนเอง ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารตอ้ง
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยการเขา้ประชุมชุมทางวชิาการอบรมสมัมนาในวธีิการต่างๆ หลายวธีิ 
  8. ดา้นการทาํงานเป็นทีม ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนเพื4อนร่วมงานแสดงบทบาทผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  9. ดา้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการวเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการของงานพร้อมเสนอแนวทางป้องกนัแกไ้ข
ปัญหางานได ้
  10. ดา้นการสื4อสารและจูงใจ ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื4อการสื4อสาร 
  11. ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ 
ผูบ้ริหารควรใหค้าํปรึกษาแนะนาํช่วยแกปั้ญหาแก่เพื4อนร่วมงานและผูเ้กี4ยวขอ้ง 
   12. ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ขอ้เสนอแนะที4ผูต้อบแบบสอบถามเสนอมากที4สุด คือ ผูบ้ริหารตอ้ง
สร้างสรรคว์สิยัทศัน์ในการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐาน
5. กติตกิรรมประกาศ          
 การทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี/  สาํเร็จลุล่วงไดเ้พราะผูว้ิจยัไดรั้บการอนุเคราะห์ในการให้คาํปรึกษา แนะนาํ
ช่วยเหลือ ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิดต่างๆ ในการวจิยัดว้ยการเอาใจใส่อยา่งดียิ4งจาก 
ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์, ดร.ราชนัย ์ บุญธิมา, รศ. คมคาย หมื4นสาย ที4กรุณาชี/แนะแนวทางที4เป็นประโยชน์อยา่งยิ4งแก่
ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวใ้นโอกาสนี/  
 ขอขอบพระคุณรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 นายวรการ 
ฐานะวจิิตร, รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ ส่องสวา่ง, รศ.ทิพวรรณ จนัทรสถิตย,์  
ผูช่้วยศาสตราจารยธ์านี สุขเกษม, และผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าดว้ง นายทองทวชียั โพธิสมภาร ที4ใหค้วาม
กรุณาเป็นผูเ้ชี4ยวชาญตรวจสอบ แกไ้ขแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะที4เป็นประโยชน์ในการสร้าง
แบบสอบถาม  
 ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 นายสมศกัดิz  ศรี
รักษา ที4กรุณาอนุญาตใหผู้ว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล และขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื/นที4การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที4กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จนไดข้อ้มูลที4เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั/ งนี/  
 และขอขอบคุณเพื4อนร่วมสาขาบริหารการศึกษาทุกๆ คนที4ร่วมให้กาํลงัใจให้ขอ้แนะนาํเกี4ยวกบังาน
วทิยานิพนธ์นี/  จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
6. เอกสารอ้างองิ 
เฟื4 องฟ้า สวา่ง. (2542). การปฏิบติัตามจรรยาบรรณครูของครูผูส้อน สงักดัสาํนกังาน 
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คุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพื+นที.การศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

THE MANAGEMENT QUALITY EDUCATION OF PRE-PRIMARY SCHOOLS 

PARENTS'S OPINION IN THE PUBLIC SCHOOLS AND PRIVATE 

 SCHOOL UNDER PHETCHABUN PRIMARY EDUCATION 

SERVICE AREA OFFICE 3 
 

สมหมาย  แพงวาปี1 ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์2   
------------------------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

 
การวิจยัเชิงสาํรวจครั งนี  มีวตัถุประสงคเ์พื$อศึกษาและเปรียบเทียบ ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อ

คุณภาพการจดัการศึกษา 5 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ, ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา, ดา้นอาคาร
สถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา, ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ, ดา้นการประชาสัมพนัธ์กบั
ชุมชน ของสถานศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน  สังกดัสํานกังานเขตพื นที$
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ศึกษา คือ ผูป้กครองนักเรียน 712 คน เครื$องมือที$ใช้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความเชื$อมั$นเท่ากบั .81 สถิติที$ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี$ย ร้อยละ ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน การแจก
แจงความถี$ ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยทดสอบค่าซี (Z-test)  

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดั
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื นที$การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทั ง 5 ดา้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในดา้น
อาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที$ระดบั .05 เพียงดา้นเดียว 
ส่วนดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ และ
ดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชนไม่แตกต่างกนั  

 
คาํสําคญั  : คุณภาพ, การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 
The purposes of the survey research were to study and compare opinions of parents to the management  

quality education 5 groups are administrative technical, personnel teacher in the school, facility and the service, 
and information with the community of pre-primary schools in the public schools and private school under 
Phetchabun primary education service area office 3.  

The samples consisted were 712 parents. The instruments were questionnaires. The reliability was 0.81. 
Statistics used to analyze the data were mean, percentage, standard deviation, frequency and Z-test. 

The research results were (1) the parent’s opinion to the management quality education of pre-primary 
schools. The overall and specifically at a high level. (2) the comparison of the parent’s opinion to the 
management quality education of pre-primary schools in the public schools and private school under Phetchabun 
primary education service area office 3. The overall found no difference for 5 groups. The specifically was 
building place and environment in the school found that the difference is statistically significant at the .05 level 
only one. Administrative technical, personnel teacher in the school, facility and the service, and information with 
the community found no difference. 

 
KEYWORDS : QUALITY, THE EDUCATION OF  PRE-PRIMARY  SCHOOLS 
 
1. บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื$อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก  การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้
อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคมการเรียนรู้และปัจจยัเกื อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื$องตลอดชีวิต 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 2) โรงเรียนจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ$ง เพราะโรงเรียนมี
หนา้ที$สร้างประสบการณ์แก่เด็กให้เกิดการพฒันาในทุกๆ ดา้น เพื$อให้เด็กในวนันี เป็นเยาวชนที$ดีในอนาคตของ
ประเทศชาติต่อไป เด็กก่อนวยัเรียนที$มีอาย ุ3-5 ปี เป็นวยัที$สาํคญัยิ$งในการวางรากฐานความเป็นพลเมืองที$ดี การ
จดัการศึกษาสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียนจึงนบัวา่มีความสาํคญัเพราะประสบการณ์ที$ไดรั้บในช่วงอายนีุ เป็นการสร้าง
พื นฐานความพร้อม ทั งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และยงัเป็นพื นฐานสําหรับช่วงอายุต่อไป 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 1-11) ไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นที$จะตอ้งมีการพฒันาเด็กปฐมวยั  
การพฒันาคุณภาพมนุษยที์$ย ั$งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวจาํเป็นตอ้งเริ$มพฒันาตั งแต่เด็กปฐมวยั 
โรงเรียนจึงเป็นสถานศึกษาที$ผูป้กครองมีความคาดหวงัวา่จะเป็นที$ประสิทธิt ประสาทวิชาความรู้ อบรมบ่มนิสัยแก่
บุตรหลานให้เป็นบุคคลที$มีความรู้ มีคุณธรรม และเป็นสมาชิกที$ดีของครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ  
ผูป้กครองเป็นผูที้$มีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาเมื$อบุตรหลานถึงวยัที$
ตอ้งเขา้เรียน  การมองหาโรงเรียนที$เหมาะสมและมีคุณภาพทางดา้นจดัการศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษาให้กบั
บุตรหลานจึงเป็นเรื$ องสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับผูป้กครอง  ปัจจัยที$มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง ในการที$จะส่งบุตรหลานของตนให้เขา้เรียนในโรงเรียนที$จัดการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาคือ
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คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ (ธนารักษ์  ท้วมมี, 2551: 95-106) และจากการสัมภาษณ์
ผูป้กครองของนักเรียนในระดับชั นอนุบาลพบว่าแต่ละครอบครัวก็มีความคิดเห็นที$ เป็นเหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจในการเลือกโรงเรียนที$เหมาะสมใหก้บับุตรหลานของตนที$แตกต่างในหลายๆ ปัจจยั อาทิเช่น โรงเรียนอยู่
ใกลบ้า้นเดินทางสะดวก สิ$งแวดลอ้มดี มีความปลอดภยั มีรั วรอบขอบชิดจากถนน มีสัดส่วนครูต่อจาํนวนนกัเรียน
ที$เหมาะสม เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อม มีแนวการเรียนการสอนครบถว้น  มีกิจกรรมต่างๆ ที$ช่วยเสริมทกัษะ
พฒันาการและสังคมของลูก ห้องเรียน อาคาร โรงอาหาร ห้องนํ า โต๊ะ เกา้อี  ตูน้ํ าดื$ม หรือสิ$งอาํนวยความสะดวก
อื$นๆ เพียงพอและทุกอยา่งสะอาด อาหารกลางวนัที$เด็กนกัเรียนจะไดรั้บมีคุณค่าทางโภชนาการ สนามเด็กเล่นมี
เครื$องเล่นเพียงพอต่อจาํนวนเด็ก เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การตดัสินใจเลือกสถานศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษากบั
บุตรหลานนั น ผูป้กครองแต่ละท่านมีเหตุผลในการเลือกโรงเรียนที$แตกต่างกนั 

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นครูและมีความสนใจในการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาของภาครัฐ จึงมีความ
สนใจที$จะทาํการศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูป้กครองใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื$อนาํไป
พฒันาแนวทางการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน และสามารถจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน จนเป็นที$
ยอมรับของผูป้กครองและเกิดความเชื$อมั$นต่อโรงเรียนมากขึ นต่อไปในอนาคต  โดยกาํหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
2 ขอ้คือ เพื$อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกดัสาํนักงานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเพื$อ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามสถานศึกษา
และมีสมมุติฐานการวิจัยว่า ผูป้กครองในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาแตกต่างกนั 

 
2. ขั+นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ประชากร คือ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั นอนุบาลปีที$ 1-3 ปีการศึกษา 2555 ในสถานศึกษาของภาครัฐและ
เอกชน  สังกดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีสถานศึกษาสังกดัรัฐทั งหมดจาํนวน  
199 โรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั นอนุบาลปีที$ 1-3 จาํนวน 6,236 คน และมีสถานศึกษาสงักดัเอกชนทั งหมด
จาํนวน 22 โรงเรียน ผูป้กครองนักเรียนระดับชั นอนุบาลปีที$ 1-3 จาํนวน 4,194 คน รวมทั งสิ น 10,430 คน  
(ผูป้กครอง 1 คน ต่อ นกัเรียน 1 คน) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 712 คน โดยใชต้าราง
ของเครจซี$และมอร์แกน ทาํการสุ่มเชิงช่วงชั น โดยดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ
อาํเภอ แลว้จึงใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก 

เครื$องมือที$ใชใ้นการเก็บขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัในครั งนี  ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 3 ตอน 
ประกอบดว้ย ตอนที$ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ (Check  List) สอบถามขอ้มูลเกี$ยวกบัสถานะภาพ
ของผู ้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นผู ้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน ตอนที$  2 เป็น
แบบสอบถามเกี$ยวกับความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีลกัษณะเป็น
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชเ้กณฑ์กาํหนดคะแนนและมาตรส่วนประเมินค่าจดัอนัดบั 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท จํานวน 5 ด้าน ตอนที$ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะเกี$ยวกับการจัด
การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนที$ผูป้กครองคิดเห็นว่าโรงเรียนควรจะ
ดาํเนินการ จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ 2) ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา 3) ดา้นอาคาร
สถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 4) ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ 5) ดา้นการประชาสัมพนัธ์
กบัชุมชน 

ขั นตอนการสร้างเครื$องมือ ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวจิยัที$เกี$ยวขอ้ง จากนั นสร้างแบบสอบถาม โดยการ
กาํหนดประเด็นใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ในการหาคุณภาพของเครื$องมือ ขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์$ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ตรวจสอบเครื$องมือที$สร้าง
ไวเ้พื$อพิจารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตที$กาํหนดไว ้ 

การตรวจสอบความเที$ยงตรง (Validity) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารยที์$ปรึกษาตรวจสอบก่อน
เบื องตน้ และมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ นาํเสนอต่อผูเ้ชี$ยวชาญ หรือผูที้$รอบรู้เฉพาะเรื$อง (Subject Matter Specialist) 
จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที$ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ์ของเนื อหา และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื อหาและวตัถุประสงค ์ซึ$ งทุกขอ้คาํถามมี
ดชันีความสอดคลอ้ง  0.6 - 1.0   

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูป้กครองนักเรียนชั นอนุบาลปีที$ 1-3 ในสถานศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จาํนวน 30 คน เพื$อตรวจสอบ
หาค่าความเชื$อมั$น (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธิt  แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธี
ของครอนบาช มีค่าเท่ากบั 0.81  

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for windows (Statistical 
Package for Social Science) โดยสถิติที$ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี$ย (Χ )  

ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามสถานศึกษา โดยใชก้าร
ทดสอบค่าซี (Z-test) และวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดโดยใชก้ารวิเคราะห์เนื อหา โดยแยกเป็นประเด็นและ
สรุปตามความถี$ (Frequency) 
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ขอ้มูลเกี$ยวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง

นกัเรียนในสถานศึกษาของภาครัฐ จาํนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 และเป็นผูป้กครองนกัเรียนในสถานศึกษา
เอกชน จาํนวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ตามลาํดบั 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ปกครองต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลี$ย 4.13 เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษาค่าเฉลี$ยสูงสุด คือ 4.22 รองลงมาคือ ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ มี
ค่าเฉลี$ย 4.19 ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี$ย 4.15  ดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี$ย 4.06 และดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชน มีค่าเฉลี$ย 4.01 ตามลาํดบั ดงัตารางที$ 1 
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ตารางที. 1  แสดงค่าเฉลี$ย ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการ 
 ศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษา 
 ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
 

ความคิดเห็นของผูป้กครอง  S.D 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
อนัดบั 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 4.15 0.22 มาก 3 
2. ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา 4.22 0.31 มาก 1 
3. ดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา 4.06 0.42 มาก 4 
4. ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ 4.19 0.28 มาก 2 
5. ดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชน 4.01 0.42 มาก 5 
เฉลี$ยรวม 4.13 0.18 มาก  

 
เมื$อพิจารณาเป็นรายดา้นทั ง 5 ดา้น พบวา่ (1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลี$ย 4.15 เมื$อพิจารณาเป็นประเด็น พบวา่ คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชนตามความคิดเห็นของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลี$ยสูงสุด คือ สถานศึกษาจดัการเรียน
การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีค่าเฉลี$ย 4.25 (2) ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉลี$ย 4.22 เมื$อพิจารณาเป็นประเด็นพบวา่ คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชนตามความคิดเห็นของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลี$ยสูงสุด คือ ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี$ยวกบัพฒันาการเด็ก มีค่าเฉลี$ย 4.28  (3) ดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี$ย 4.06  เมื$อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนตามความคิดเห็นของผูป้กครองอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี$ยสูงสุดคือ 
สถานศึกษาจดัแหล่งเรียนรู้ให้ไดรั้บประสบการณ์ตรงและครบถว้นตามพฒันาการของนักเรียน  มีค่าเฉลี$ย  4.15  
(4) ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี$ย 4.19 เมื$อพิจารณาเป็น
ประเด็นพบวา่ คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนตามความ
คิดเห็นของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉลี$ยสูงสุดคือ บริการดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดเวลาหลงัเลิกเรียน  มี
ค่าเฉลี$ย 4.24  (5) ดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี$ย 4.01 เมื$อพิจารณาเป็น
ประเด็นพบวา่ คุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนตามความ
คิดเห็นของผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลี$ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจดัประชุมปฐมนิเทศเพื$อชี แจง
วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนการสอนใหผู้ป้กครองทราบ มีค่าเฉลี$ย 4.15  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3 จาํแนกตามสถานศึกษา ดงัตารางที$ 2 
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ตารางที. 2   แสดงการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถม 
ศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 เขต 3 จาํแนกตามสถานศึกษา 
 

ความคิดเห็นของผูป้กครอง 

ผูป้กครองนกัเรียน
ในสถานศึกษาของ

ภาครัฐ 

ผูป้กครองนกัเรียน
ในสถานศึกษา

เอกชน 
Z p 

 S.D   S.D 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 4.16 0.18 4.15 0.25 0.642 0.521 
2. ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา 4.21 0.27 4.23 0.35 -1.195 0.232 
3. ดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้ม 
    สถานศึกษา 

3.99 0.41 4.12 0.41 -4.308 <0.001* 

4. ดา้นการอาํนวยความสะดวกและ 
    การบริการ 

4.20 0.24 4.17 0.31 1.228 0.220 

5. ดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชน 4.00 0.47 4.02 0.35 -0.664 0.507 
เฉลี$ยรวม 4.12 0.14 4.14 0.21 -0.716 0.364 

* ค่าเฉลี$ยของคะแนนระหวา่งสถานศึกษาของภาครัฐและสถานศึกษาเอกชน มีความแตกต่างที$ระดบั
นยัสาํคญั 0.05 

 
จากตารางที$ 2 พบวา่ ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาใน

สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทั ง 5 ดา้น  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านอาคารสถานที$และสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 เพียงดา้นเดียว สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยัที$ตั ง
ไวว้่าผูป้กครองในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาแตกต่างกนั ส่วนดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา ดา้นการอาํนวยความ
สะดวกและการบริการ และดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชนไม่แตกต่างกนั   

จากการวจิยัในครั งนี ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า  ในดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ซึ$งจะเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัการศึกษาปฐมวยั วฒันา ปุญญฤทธิt  (2542 : 33-34) ซึ$งไดก้ล่าววา่ 
การจดัการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวยันั น  เป็นการจดัการศึกษาเพื$อปูพื นฐานชีวิตที$ดีให้แก่เด็ก ให้มีโอกาสไดรั้บการ
เสริมสร้างพฒันาการทั ง 4 ดา้น คือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และสังคม เพื$อเป็นการเตรียมตวัที$จะเป็นคน
ไทยที$มีคุณภาพของประเทศต่อไป ทั งนี นักการศึกษาและนักจิตวิทยาด้านเด็กต่างก็ให้ความสําคญัของการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัวา่ เป็นช่วงที$สาํคญัของชีวติ  เพราะเป็นช่วงที$เด็กจะพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้มาก
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ที$สุด  และหากไดรั้บการเสริมสร้าง จากการจดัสภาพแวดลอ้มที$ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ทั งเรื$อง
ทั$วๆ ไปและเรื$องเฉพาะไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงกล่าววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มให้แก่เด็กปฐมวยั  เป็นสิ$งสาํคญัต่อชีวิต
มาก  และนอกจากนี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัจิตวทิยาดา้นเด็กและนกัการศึกษาปฐมวยัที$มีชื$อเสียง  อาทิเช่น  
มอนเตสซอรี$  (Montessori) พีอาเจต ์(Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) ต่างมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การเรียนรู้ของ
เด็กในทุกๆ เรื$องเกิดจากการที$เด็กไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ทั งกบับุคคลและสื$อวสัดุต่างๆ ในสิ$งแวดลอ้มรอบตวั การที$เด็ก
จะประสบความสาํเร็จในการพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ไดน้ั น นอกจากจะเกี$ยวขอ้งกบัขั นพฒันาการตามวยั
ของเด็กเองแลว้ ยงัขึ นอยู่กับการจดัโปรแกรมและสภาพแวดลอ้มที$กระตุน้และส่งเสริมให้เด็กได้มีการกระทาํ
เพื$อใหเ้กิดประสบการณ์โดยตรงต่อตวัเด็ก เนื$องจากสภาพแวดลอ้มในสถานพฒันาเด็กปฐมวยัมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อการพฒันาความสามารถและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานพฒันาเด็กปฐมวยัจึง
เป็นสิ$งสําคญัที$ตอ้งดาํเนินงานให้เหมาะสม เพราะการจดัสภาพแวดลอ้มที$ดีจะเป็นปัจจยัที$จะช่วยให้งานการจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยั  ประสบความสําเร็จและเกิดผลตามวตัถุประสงคที์$กาํหนดไว ้จากผลการวิจยัที$พบว่าใน
ดา้นอาคารสถานที$และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาผูป้กครองนกัเรียนในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั จึงทาํใหเ้ห็นไดว้า่ผูป้กครองคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียนขณะที$อยูโ่รงเรียนและตอ้งการ
สภาพแวดลอ้มที$ดีที$สุดให้กับบุตรหลาน โรงเรียนจึงควรพฒันาดา้นอาคารสถานที$ การจดัสภาพแวดลอ้มให้มี
ความปลอดภยัและเอื อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากยิ$งขึ น 

สําหรับคาํถามปลายเปิดในแบบสอบถามนั น ให้ผูป้กครองกรอกขอ้เสนอแนะเกี$ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื นที$การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง โดยสรุปมีดงันี  (1) ดา้นการบริหารงานวิชาการ  
พบว่า อนัดบั 1 คือ โรงเรียนควรจดัหาสื$อสร้างสรรคเ์พื$อส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการของนกัเรียน  อนัดบั 2 คือ โรงเรียนควรจดัการเรียนการสอนเพื$อเตรียมความพร้อมในการเขา้เรียนต่อ
ในระดบัประถมศึกษา เช่น การเขียน การอ่าน อนัดบั 3 คือ โรงเรียนควรจดัการเรียนการสอนเนน้การปลูกฝังดา้น
คุณธรรม จริยธรรม การพูดจาและกิริยามารยาท (2) ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา พบว่า อนัดบั 1 คือ ครูควรมี
ความรัก ความเมตตา และเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งทั$วถึง อนัดบั 2 คือ ครูตอ้งมีคุณวฒิุและมีประสบการณ์ในดา้น
การสอนระดบัปฐมวยัโดยตรง อนัดบั 3 คือ ครูควรใชว้าจาสุภาพอ่อนหวานและไพเราะ (3) ดา้นอาคารสถานที$
และสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา พบวา่ อนัดบั 1 คือ โรงเรียนควรพฒันาในดา้นการจดัสภาพแวดภายในห้องเรียน
ให้สะอาด ปลอดภยั และเอื อต่อการจดัการเรียนการสอน  อนัดบั 2 คือ โรงเรียนควรจดัให้มีห้องนอนและเครื$อง
นอนที$สะอาด อนัดบั 3 คือ โรงเรียนควรจดัใหมี้หอ้งนํ าที$สะอาด  แยกเป็นสดัส่วนและเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 
(4) ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ พบวา่ อนัดบั 1 คือ โรงเรียนควรมีบริการสอนพิเศษเพิ$มเติม เช่น 
ดนตรี ศิลปะ วา่ยนํ า อนัดบั 2 คือ โรงเรียนควรจดับริการนํ าดื$มสะอาด อาหารที$ถูกหลกัโภชนาการและมีการทาํ
ความสะอาดอุปกรณ์ที$นักเรียนใช้อย่างสมํ$าเสมอ (5) ด้านการประชาสัมพนัธ์กับชุมชน พบว่า อนัดับ 1 คือ 
โรงเรียนควรแจง้ข่าวสารของทางโรงเรียนและพฒันาการของนกัเรียนให้ผูป้กครองทราบอยา่งสมํ$าเสมอ อนัดบั 2 
คือ โรงเรียนควรจัดประชุมผูป้กครองของแต่ละระดับชั น เพื$อแลกเปลี$ยนทัศนคติระหว่างผูป้กครองด้วยกัน
เกี$ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการตามวยัของนกัเรียน อนัดบั 3 คือ โรงเรียนควรพฒันาในดา้นการจดักิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองนกัเรียน และชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
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4. สรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา

ของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษา มีค่าเฉลี$ยสูงสุด 

ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทั ง 5 ดา้น  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านอาคารสถานที$และสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที$ระดบั .05 ส่วนดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นบุคลากรครูใน
สถานศึกษา ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการ และดา้นการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชนไม่แตกต่างกนั  

 
5. ข้อเสนอแนะในการวจิยั 

จากการศึกษาวิจัยคุณภาพการจดัการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูป้กครองใน
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มี
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามเกี$ยวกบัคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ทั ง 5 ดา้น ดงันี  

1. ดา้นการบริหารงานวิชาการควรจดัหาสื$อสร้างสรรค์เพื$อส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน ควรจดัการเรียนการสอนเพื$อเตรียมความพร้อมในการเขา้เรียนต่อในระดบั
ประถมศึกษา ควรจดัการเรียนการสอนเนน้การปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรรม การพูดจาและกิริยามารยาท ควร
พฒันาและส่งเสริมบทบาทผูป้กครองนกัเรียนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง 
ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษาของสถานศึกษา   

2. ดา้นบุคลากรครูในสถานศึกษาครูควรมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเหมาะสมกบัอาชีพครู มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที$ มีความเมตตา กรุณา มีกิริยา วาจา ท่าทางต่อนกัเรียนดว้ยความรัก  แต่งกายเหมาะสม
เป็นแบบอยา่งที$ดี มีคุณวฒิุและมีประสบการณ์ในดา้นการสอนระดบัปฐมวยัโดยตรง    

3. ด้านอาคารสถานที$และสภาพแวดล้อมสถานศึกษาในสถานศึกษาของภาครัฐมีค่าเฉลี$ยตํ$ ากว่า
สถานศึกษาเอกชนโรงเรียนควรพฒันาอาคารเรียน/ห้องเรียน ให้อยูใ่นสภาพแข็งแรงปลอดภยั สวยงาม จดัให้มี
ห้องนอนและเครื$องนอนที$สะอาด มีห้องนํ า อุปกรณ์สุขภณัฑ์ที$สะอาดเหมาะสมกบัวยัและเพียงพอกับจาํนวน
นักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนที$อบอุ่น สะอาดปลอดภยั  และควรจดัสิ$งแวดลอ้มทั งภายในและภายนอก
หอ้งเรียนที$ปลอดภยัและเอื อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4.  ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการบริการโรงเรียนควรจดักิจกรรมเพื$อส่งเสริมสุขภาพจิตที$เหมาะสม
กบัวยัและความตอ้งการของนักเรียน บริการให้คาํปรึกษาแก่ผูป้กครองตลอดเวลา โรงเรียนควรจดัให้มีสถานที$
พกัผ่อนสําหรับผูป้กครองนักเรียนระหว่างมารอรับนักเรียน และโรงเรียนควรมีบริการสอนพิเศษ เช่น ดนตรี 
ศิลปะ วา่ยนํ า เป็นตน้   
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5.  ดา้นการประชาสัมพนัธ์กบัชุมชนควรจดัให้มีการอบรมทาํความเขา้ใจกบัผูป้กครองนักเรียนให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักความเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน และประสานความร่วมมือ
ระหวา่งผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน และสถานศึกษา ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา โรงเรียนควรแจง้ข่าวสารของทางโรงเรียนและพฒันาการของนกัเรียนต่อผูป้กครองอยา่งสมํ$าเสมอ 

6.   ควรมีการศึกษาปัจจยัที$มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนระดบั
ก่อนประถมศึกษา เพื$อพฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาของภาครัฐใหมี้มาตรฐานเป็นที$
พึงพอใจของประชาชนมากที$สุด 

7.  ควรศึกษาเกี$ยวกับความคาดหวงัของผูป้กครองที$มีต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของภาครัฐ 

8.  ควรมีการวจิยัในเชิงคุณภาพ โดยการเขา้ไปสาํรวจสงัเกตในโรงเรียนเพื$อศึกษาดูสภาพการจดัการศึกษา
และสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และผูป้กครองนกัเรียน เพื$อใหไ้ดข้อ้มูลที$ตรงกบัสภาพความเป็นจริงมากยิ$งขึ น 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอยา่งยิ$งที$กรุณามอบทุนการศึกษา “ทุนเรียนดี ประสิทธิt -คุณหญิง
พฒันา  อุไรรัตน์” เพื$อเป็นทุนการศึกษาแก่ผูว้จิยัในครั งนี  

ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย ์และผูมี้ส่วนเกี$ยวขอ้งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ทุกท่าน โดยเฉพาะคณะ
อาจารยที์$ปรึกษาและคณะกรรมการ ท่าน ดร.ราชนัย ์บุญธิมา ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ และ รศ.คมคาย หมื$นสาย ที$ให้
ความรู้และคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงการทาํวทิยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชี$ยวชาญทั ง 5 ท่าน รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสวา่ง  รศ.ทิพวรรณ  จนัทรสถิตย ์  ผศ.ธานี  สุข
เกษม  นายวรการ  ฐานะวจิิตร และนายพีระพงษ ์ พลอยเปลี$ยนแสง ที$กรุณาให้คาํแนะนาํเกี$ยวกบัเครื$องมือที$ใชใ้น
การเก็บขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและผูป้กครองนกัเรียนทุกท่านที$ให้ความร่วมมือ และกรุณา
ตอบแบบสอบถามพร้อมทั งใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัและขอขอบคุณรุ่นพี$ นายวสุิทธิt  แวน่แกว้ 
และเพื$อนๆ ร่วมคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษาทุกคน ที$มีส่วนช่วยเหลือ  สนบัสนุน  ให้กาํลงัใจ  
รวมทั งใหข้อ้เสนอแนะเกี$ยวกบัวทิยานิพนธ์นี จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
ธนารักษ ์ ทว้มมี. “ความคิดเห็นของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนระดบัปฐมวยั สงักดัสาํนกังาน

เขตพื นที$การศึกษานนทบุรี เขต 1 จงัหวดันนทบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551. 

บุญชม  ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแกว้. การวิจัยเบืองต้น. พิมพค์รั งที$ 6. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ, 2535. 

พิชิต  ฤทธิt จรูญ.ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัพระนคร    
            ,2543. 
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วฒันา  ปุญญฤทธิt . การจัดสภาพแวดล้อมในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพมหานคร :สาํนกัพิมพส์ถาบนัราชภฏั 
            พระนคร, 2542. 
สาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555. เพชรบูรณ์ :   
            กลุ่มนโยบายและแผน สาํนกังานเขตพื นที$การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, 2555. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. นโยบายและแผนการศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั(0-5ปี) พ.ศ. 2545- 
           2549. กรุงเทพมหานคร :  พริกหวานกราฟฟิค, 2544. 
----. พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง 2545. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา   
           ลาดพร้าว, 2545 
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   บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ 

        ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื'นที(การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

        THE ROLES OF SCHOOL COMMITTEES IN SCHOOL MANAGEMENT AS     

                     PERCEIVED BY  THE  SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER  

                                       PHETCHABUN PRIMARY EDUCATION  

                                                   SERVICE AREA OFFICE 3 
 

วาสนา  จนัตา1  ดร.ปรีชา  บุญคมรัตน์2   

 

 

บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื)อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที)
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกสถานภาพ
ตามเพศ ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งที)ใชศึ้กษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 291 คน 
เครื)องมือที)ใชเ้ป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความเชื)อมั)นเท่ากบั .85 สถิติที)ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี)ย ร้อยละ 
ส่วนเบี)ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยทดสอบค่าซี (Z-test) ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s  
method) ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก (2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
จดัการศึกษาในโรงเรียน จาํแนกสถานภาพตามเพศ ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน โดยภาพรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05   
 
คาํสําคญั : บทบาท, คณะกรรมการสถานศึกษา, การจดัการศึกษาในโรงเรียน 

 

 

 

 

                                                                    

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
 The purposes of the survey research were (1) to study the roles of school committees in school 
management as perceived by the school administrators under Phetchabun primary education service area office 3 
(2) to compare opinions of the school administrators by sex, work  post and work experience. The samples 
consisted were 291 school administrators. The instruments were questionnaires. The reliability was .85. Statistics 
used to analyze the data were mean, percentage, standard deviation, frequency, Z-test, One-way ANOVA and 
Scheffe’s method. The research results were (1) the roles of school committees in school management. The 
overall and specifically at a high level. (2) The comparison of the roles of school committees in school 
management by sex, work  post and work experience the overall and specifically found that the difference is 
statistically significant at the .05 level.  
 
KEYWORDS : ROLES, SCHOOL COMMITTEES, IN SCHOOL MANAGEMENT 
 
1.  บทนํา 
 การศึกษาเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศ เป็นโครงสร้างพื�นฐานทางสติปัญญาที)มีบทบาทในการสร้างคน 
ครอบครัวมีความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมสันติและสิ)งแวดล้อมยั)งยืน สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และที)แกไ้ขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 39 ให้กระทรวง
กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั)วไป ไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื�นที)การศึกษาโดยตรง มาตรา 
40 กาํหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของแต่ละสถานศึกษาทาํหนา้ที)กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการของสถานศึกษา (สุรีย ์สิงห์เจริญ, 2545: 5) กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป
การศึกษาไวใ้นแผนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา คือ มีการกระจายอาํนาจทางการศึกษา จากกระทรวงไปสู่จงัหวดั 
และสถานศึกษา เป็นการแกไ้ขปัญหาการจดัการศึกษาให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงทั�งในแง่การร่วมคิด ร่วม
ทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมประเมิน และร่วมรับผิดชอบ (สุรีย ์สิงห์เจริญ, 2545: 6) ทั�งนี� เพราะการบริหารจดัการศึกษา
ในระดับโรงเรียนยงัมีปัญหา ทั�งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั)วไป ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ชุมชนและผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจัดการศึกษา การเรียนไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ)น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 8) ดว้ยเหตุนี� จึงไดมี้การเปลี)ยนแปลงระบบ
การศึกษาใหม่ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบับที)  2) 
พทุธศกัราช 2545 ซึ)งปัจจุบนัภารกิจที)สาํคญัของโรงเรียน คือ การดาํเนินการจดัระบบโครงสร้างองคก์ร จดัระบบ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลกัษณะการดาํเนินงานมุ่งใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการจดัการศึกษา ดงันั�น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งทาํงานร่วมกบัชุมชน ประชาชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษา 
ส่งผลใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียน โดยการทาํงานจะเป็นไป
ในลกัษณะของการมีส่วนร่วมและโปร่งใสตรวจสอบไดทุ้กขั�นตอนของการจดัการศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2547: 11) ดังนั�น ผูว้ิจัยจึงให้ความสําคญัและสนใจที)จะศึกษาเกี)ยวกบั บทบาทของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
 

2.  ขั'นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที)
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 199 โรงเรียน ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ 214 คน หัวหนา้
งาน 796 คน และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 199 คน ทั�งหมดจาํนวน 1,209 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ 
ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ หัวหน้างาน และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 291 คน โดยใช้
ตารางของเครจซี)และมอร์แกนทาํการแบ่งแบบชั�นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยดาํเนินการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละอาํเภอ แลว้จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจบัสลาก  
 เครื)องมือที)ใชใ้นการเก็บขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัในครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 3 ตอน 
ประกอบดว้ย ตอนที) 1 แบบสาํรวจรายการ (Check List) ขอ้มูลทั)วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ 
ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน ตอนที) 2 ความคิดเห็นเกี)ยวกบับทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที)การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตอนที) 3 คาํถาม
ปลายเปิดเพื)อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี)ยวกบับทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้น
วชิาการ 2. ดา้นงบประมาณ 3. ดา้นบริหารงานบุคคล 4. ดา้นบริหารทั)วไป 

ขั�นตอนการสร้างเครื)องมือ ศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัที)เกี)ยวขอ้ง จากนั�นสร้างแบบสอบถามโดยการ
กาํหนดประเด็นใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ในการหาคุณภาพของเครื)องมือ ขอคาํปรึกษาจากอาจารยที์)ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื)องมือที)สร้าง
ไวเ้พื)อพิจารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตที)กาํหนดไว ้ 

การตรวจสอบความเที)ยงตรง (Validity) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามให้อาจารยที์)ปรึกษาตรวจสอบก่อน
เบื�องตน้ และมีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํเสนอต่อผูเ้ชี)ยวชาญหรือผูที้)รอบรู้เฉพาะเรื)อง (Subject Matter Specialist) 
จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที)ยงตรงและครอบคลุมความสมบูรณ์ของเนื�อหา และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนื�อหาและวตัถุประสงค ์ซึ)งทุกขอ้คาํถามมีดชันี
ความสอดคลอ้ง 0.6 - 1.0   

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที)ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื)อตรวจสอบหาค่าความ
เชื)อมั)น (Reliability) โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธิz  แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิของครอนบาช  

การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS for windows (Statistical 
Package for Social Science) โดยสถิติที)ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี)ย (Χ ) ค่า 
เบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็น จาํแนกสถานภาพตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ
ค่าซี (Z-test) เปรียบเทียบความคิดเห็น จาํแนกสถานภาพตามตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน โดย
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
 
3.  ผลการวเิคราะห์  / ผลการวจิยัและการอภิปราย 

ขอ้มูลทั)วไปของกลุ่มตวัอย่าง เพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.90 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.10 ส่วนใหญ่ตาํแหน่ง
หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมาคือตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.60 และ
ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ คิดเป็นร้อยละ 22.30 ตามลาํดบั และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 
มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 และ 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.90 
ตามลาํดบั 
 จากการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียน  

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการจดัการศึกษาในโรงเรียน 

 

Χ  

 
S.D 

ระดบั 
การปฏิบติั 

1.  ดา้นวชิาการ 4.22 .48 มาก 

2.  ดา้นงบประมาณ 4.15 .53                มาก 
3.  ดา้นบริหารงานบุคคล 4.11 .53 มาก 
4.  ดา้นบริหารทั)วไป 4.18 .52 มาก 

รวมเฉลี)ย 4.17 .44 มาก 
 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี)ย 4.17 เมื)อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ มีค่าเฉลี)ย
สูงสุดคือ 4.22 รองลงมาคือ ดา้นบริหารทั)วไป มีค่าเฉลี)ย 4.18 ดา้นงบประมาณ มีค่าเฉลี)ย 4.15 และดา้นบริหารงาน
บุคคล มีค่าเฉลี)ย 4.11 ตามลาํดบัเมื)อพิจารณารายดา้นทั�ง 4 ดา้น พบวา่ (1) ดา้นวิชาการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี)ย 4.22 เมื)อพิจารณาเป็นประเด็น พบวา่ บทบาทที)คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และมีค่าเฉลี)ยสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระหลกัสูตรของสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี)ย 4.29 (2) ดา้นงบประมาณ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี)ย 4.15 เมื)อพิจารณาเป็นประเด็น พบวา่ 
บทบาทที)คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลี)ยสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปีของสถานศึกษา มีค่าเฉลี)ย 4.27 (3) ดา้นบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี)ย 4.11 เมื)อพิจารณาเป็นประเด็น พบวา่ บทบาทที)คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลี)ยสูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการสรร
หาบุคคล มีค่าเฉลี)ย 4.28 (4) ดา้นบริหารทั)วไป โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี)ย 4.18 เมื)อพิจารณาเป็น
ประเด็น พบวา่ บทบาทที)คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลี)ยสูงสุดคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาใหข้อ้เสนอแนะในการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั
ของชุมชน ทอ้งถิ)น ที)ตั�งของสถานศึกษา มีค่าเฉลี)ย 4.37 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนก
สถานภาพตามเพศ 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการจดัการศึกษาในโรงเรียน 

ชาย 
(n=108) 

หญิง 
(n=183) Z Sig 

Χ  S.D 
Χ  S.D 

1.  ดา้นวชิาการ 4.27 .50 4.18 .47 1.596 .112 
2.  ดา้นงบประมาณ 4.22 .55 4.11 .52 1.665 .097 
3.  ดา้นบริหารงานบุคคล 4.19 .57 4.07 .51 1.814 .071 
4.  ดา้นบริหารทั)วไป 4.30 .54 4.11 .49 3.123  .002* 

รวมเฉลี)ย 4.25 .45 4.12 .43 2.529  .012* 
 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที)มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
จดัการศึกษาในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 เมื)อพิจารณารายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที)ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คือดา้นบริหารทั)วไป ส่วนดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล ไม่
พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื)อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดั
การศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกสถานภาพตามตาํแหน่ง  

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
        ดา้นวชิาการ 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

 
2 

 
1.172 

 
.586 

 
2.573 

 
.078 

288 65.571 .228   
รวม 290 66.742    

        ดา้นงบประมาณ 
 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

 
2 

 
2.755 

 
1.378 

 
4.975 

 
.008* 

288 79.756 .277   
รวม 290 82.511    

        ดา้นบริหารงานบุคคล 
 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

 
2 

 
3.234 

 
1.617 

 
5.852 

 
.003* 

288 79.574 .276   
รวม 290 82.807    
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แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
        ดา้นบริหารทั)วไป 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

 
2 

 
1.919 

 
.960 

 
3.655 

 
.027* 

288 75.627 .263   
รวม 290 77.546    

       รวมทุกดา้น 
 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

     
2 2.036 1.018 5.442 .005* 

288 53.865 .187   

รวม 290 55.900    

 พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา ตําแหน่งผู ้อ ํานวยการและรองผู ้อ ํานวยการ หัวหน้างาน และตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 เมื)อพิจารณารายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 จาํนวน 
3 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทั)วไป ส่วนดา้นวชิาการ ไม่พบความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื)อหาความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ไดผ้ลดงันี�  คือ  

บทบาทของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

(a) 
ตาํแหน่ง 

(a) 

Χ  

(b) 
ตาํแหน่ง 

(b) 

Χ  

(a-b) 
 ความแตกต่าง 

        ดา้น 
 งบประมาณ 

ผูอ้าํนวยการ
และรอง
ผูอ้าํนวยการ 

 4.31 หวัหนา้งาน   4.15          .16 

 
ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.04           .27* 

หวัหนา้งาน 4.15 ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.04          .11 

        ดา้น 
 บริหารงานบุคคล 

ผูอ้าํนวยการ 
และรอง
ผูอ้าํนวยการ 

4.29 หวัหนา้งาน 4.11          .18 

 
ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

3.99           .30* 

หวัหนา้งาน 4.11 ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

3.99          .12 
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บทบาทของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

(a) 
ตาํแหน่ง 

(a) 

Χ  

(b) 
ตาํแหน่ง 

(b) 

Χ  

(a-b) 
 ความแตกต่าง 

        ดา้น 
 บริหารทั)วไป 

ผูอ้าํนวยการ 
และรอง
ผูอ้าํนวยการ 

4.33 หวัหนา้งาน 4.14          .19 

 
ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.12           .21* 

หวัหนา้งาน 4.14 ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.12          .02 

เฉลี)ยรวม 

ผูอ้าํนวยการ 
และรอง
ผูอ้าํนวยการ 

4.32 หวัหนา้งาน 4.15          .17 

 
ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.09           .23* 

หวัหนา้งาน 4.15 ตวัแทนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

4.09          .06 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกสถานภาพตามตาํแหน่ง โดยภาพรวม 
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ กับตาํแหน่งตวัแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที)ระดับ .05 เมื)อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ 
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ กับตาํแหน่งตวัแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 ดา้นบริหารงานบุคคล เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ 
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ กับตาํแหน่งตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 และดา้นบริหารทั)วไป เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการ กบัตาํแหน่งตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 
 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื)อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดั
การศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกสถานภาพตามประสบการณ์ในการทาํงาน  

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
        ดา้นวชิาการ 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

 
2 

 
.290 

 
.145 

 
.629 

 
.534 

288 66.452 .231   
รวม 290 66.742    

        ดา้นงบประมาณ 
 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม       

     
2 2.801 1.400 5.060 .007* 

288 79.710 .277   

รวม   290 82.511    
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แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 
        ดา้นบริหารงานบุคคล 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

     
2 2.129 1.065 3.801 .023* 

288 80.678 .280   

รวม 290 82.807    
        ดา้นบริหารทั)วไป 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

     
2 1.817 .909 3.456 .033* 

288 75.729 .263   

รวม   290 77.546    
      รวมทุกดา้น 

 ระหวา่งกลุ่ม 
 ภายในกลุ่ม 

     
2 1.411 .705 3.728 .025* 

288 54.490 .189   
รวม 290 55.900    

 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 0-5 ปี 6-10 ปี และมากกวา่ 10 ปี มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที)การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 เมื)อพิจารณา
รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที)ระดับ .05 จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทั)วไป ส่วนดา้นวชิาการ ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื)อหาความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
ไดผ้ลดงันี�  คือ  

บทบาทของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

(a)  
ประสบการณ์ 
ในการทาํงาน 

(a) 

Χ  

(b)  
ประสบการณ์ 
ในการทาํงาน 

(b) 

Χ  

(a-b) 
ความแตกต่าง 

       ดา้น 
งบประมาณ 

6-10 ปี 4.28 0-5 ปี 4.12 .16 
  มากกวา่ 10 ปี 4.06 .22* 
0-5 ปี 4.12 มากกวา่ 10 ปี 4.06 .06 

       ดา้น 
บริหารงานบุคคล 

6-10 ปี 4.22 0-5 ปี 4.11 .11 
   มากกวา่ 10 ปี 4.02 .20* 
0-5 ปี 4.11 มากกวา่ 10 ปี 4.02 .09 

       ดา้น 
บริหารทั)วไป 

6-10 ปี 4.29 0-5 ปี 4.11 .18* 

  มากกวา่ 10 ปี 4.13 .16 
0-5 ปี 4.11 มากกวา่ 10 ปี 4.13 .02 
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บทบาทของ
คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

(a)  
ประสบการณ์ 
ในการทาํงาน 

(a) 

Χ  

(b)  
ประสบการณ์ 
ในการทาํงาน 

(b) 

Χ  

(a-b) 
ความแตกต่าง 

เฉลี)ยรวม 
6-10 ปี 4.27 0-5 ปี 4.13 .14 
  มากกวา่ 10 ปี 4.11 .16* 
0-5 ปี 4.13 มากกวา่ 10 ปี 4.11 .02 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํแนกสถานภาพตามประสบการณ์ในการ
ทาํงาน โดยภาพรวม เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์ในการ
ทํางาน มากกกว่า 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที)ระดับ .05 เมื)อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
งบประมาณ เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน มาก
กกวา่ 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 ดา้นบริหารงานบุคคล เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ 
ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน มากกกวา่ 10 ปี แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที)ระดบั .05 และดา้นบริหารทั)วไป เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงาน 0-5 ปี กบั
ประสบการณ์ในการทาํงาน 6-10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 
 
4.  สรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายดา้น
ทุกดา้น ผลการวจิยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เมื)อพิจารณารายดา้น ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นวชิาการ มีค่าเฉลี)ยสูงสุด 
 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกสถานภาพตาม
เพศ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที)มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการจดัการศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวม ผลการวิจยัพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05  
ซึ)งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที)ตั�งไว ้เมื)อพิจารณารายดา้น ผลการวิจยัพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)
ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คือ ดา้นบริหารทั)วไป  
 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที)การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกสถานภาพตาม
ตาํแหน่ง โดยภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที)ระดับ .05 ซึ) งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที)ตั�งไว ้เมื)อพิจารณารายดา้น ผลการวจิยัพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั .05 จาํนวน 
3 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทั)วไป  
 

5.  ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
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 ดา้นวิชาการ เสนอแนะมากที)สุด คือ ควรมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบติักิจกรรมการเรียนของ
นกัเรียน รองลงมา คือ ควรทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถิ)นเพื)อเสนอให้สถานศึกษาใชเ้ป็นขอ้มูล
จดัทาํสาระหลกัสูตร 
 ดา้นงบประมาณ เสนอแนะมากที)สุด คือ ควรจดักิจกรรมหารายไดเ้ขา้โรงเรียนตามโครงการที)กาํหนดไว ้
รองลงมา คือ ควรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปีของสถานศึกษา   
 ดา้นบริหารงานบุคคล เสนอแนะมากที)สุด คือ ควรรับทราบปัญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 
เสนอแนะวธีิการแกปั้ญหา รองลงมา คือ ควรเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนกบัชุมชน 
 ดา้นบริหารทั)วไป เสนอแนะมากที)สุด คือ ควรมีส่วนร่วมคดัเลือกนกัเรียน บุคลากรในโรงเรียนเขา้ประกวด
แข่งขนัเพื)อรับรางวลั รองลงมา คือ ควรเขา้ร่วมประชุมในแต่ละภาคเรียนกบัสถานศึกษา  
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 
            ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา 
เพื)อจะไดท้ราบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละระดบัโรงเรียน  
 ควรศึกษา ปัญหาและการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาในทุกระดับ เพื)อนําไปปรับปรุง
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ)งขึ�น 
 
6.  กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย ์และผูมี้ส่วนเกี)ยวขอ้งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี� ทุกท่าน โดยเฉพาะคณะ
อาจารยที์)ปรึกษาและคณะกรรมการ ท่าน ดร.ราชนัย ์บุญธิมา ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ และ รศ.คมคาย หมื)นสาย ที)ให้
ความรู้ และคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผูเ้ชี)ยวชาญทั�ง 5 ท่าน รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสวา่ง รศ.ทิพวรรณ จนัทรสถิตย ์ผศ.ธานี สุขเกษม  
นายวรการ ฐานะวจิิตร และนายอนนัต ์บรรจงสวสัดิz  ที)ใหค้าํแนะนาํเกี)ยวกบัเครื)องมือที)ใชใ้นการเก็บขอ้มูลวจิยั 
 กราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ และลูกสาวผูน่้ารัก ที)ใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น และคอยเป็นกาํลงัใจ
มาโดยตลอดจนจบการศึกษา  
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านที)ให้ความร่วมมือ และกรุณาตอบแบบสอบถาม
พร้อมทั�งใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั  
 และสุดทา้ยนี�ขอขอบคุณ รุ่นพี)และเพื)อนๆ ร่วมคณะศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคน ที)
ร่วมใหก้าํลงัใจ รวมทั�งใหข้อ้เสนอแนะเกี)ยวกบัวทิยานิพนธ์นี�  จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื� อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการ
 สถานศึกษาขั!นพื!นฐาน พทุธศักราช 2543.  ม.ป.ท., 2543. 
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังาน. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
 สถานศึกษาขั!นพื!นฐาน. กรุงเทพ ฯ: สาํนกังาน, 2547. (อดัสาํเนา) 
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การใช้เกมในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 

โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง จังหวดัปราจีนบุรี 

USING GAMES TO ENHANCE ENGLISH VOCABULARY LEARNING AMONG 

GRADE 7 STUDENTS AT MATTHAYOMWATMAIKRONGTHONG SCHOOL, 

PRACHINBURI PROVINCE 
 

อภิรดา นิยมวทิยาพนั 1       ดร.มณีเพญ็ อภิบาลศรี2      ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาครั' งนี'  เพื)อศึกษาผลของการใชเ้กมการสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั'นมธัยมศึกษาปีที) 1 จาํนวน 25 คน โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื) องมือที)ใชใ้นการศึกษา คือ 
แผนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ, แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบวดัความคงทนของการเรียนรู้คาํศพัท์
ภาษาองักฤษ สถิติที)ใช ้คือ t-test, ค่าเฉลี)ย และค่าเบี)ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่  1. ผลการทดสอบหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียนกบัคะแนนจากแบบวดัความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท์
เมื)อเวลาผ่านไป 2 และ 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ยทางสถิติ 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดั
ความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทเ์มื)อเวลาผา่นไป 2 และ 4 สปัดาห์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 

คาํสําคญั : เกม, ภาษาองักฤษ, มธัยมศึกษา 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the effect of using games to enhance English vocabulary 
among grade 7 students. The study samples were 25 students selected by Specific sampling. The research 
instruments were lesson plans, pretests and posttests, a retention learning English vocabulary test. Statistic for 
analysis in this study were t-test , Arithmetic Mean and Standard Deviation. The findings revealed that : 1. The 
result of post-test was higher than pre-test  2. The results of  comparative of  post-test and Retention learning test 
(2 and 4 weeks) were statistically different. 3. The result of comparative of Retention 2 and 4 weeks were not 
statistically different. 
 

KEYWORDS : GAME , ENGLISH , MATTHAYOMSUKSA 
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1. บทนํา 

            ในสงัคมปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ)งในชีวิตประจาํวนั เนื)องจาก

เป็นเครื)องมือสาํคญัในการติดต่อสื)อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจ

เกี)ยวกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของ

สังคมโลก  ภาษาต่างประเทศหรือภาษาองักฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื'นฐาน ซึ) งกาํหนดให้เรียนตลอดหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั' นพื'นฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู ้เ รียนเกิดเจตคติที) ดีต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศในการสื)อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได ้แสวงหาความรู้ นาํไปประกอบอาชีพและศึกษาในขั'นสูง

ได ้รวมทั'งมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(กรมวชิาการ 2551: 3) 

             ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษไดดี้นั'น ผูเ้รียนจะตอ้งรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ เพราะการเรียนรู้คาํศพัท์นั'น นบัเป็น

หัวใจสําคญั และเป็นพื'นฐานของการเรียนรู้อื)นๆ ในวิชาภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ และจาํคาํศัพท์ได้ดี เมื)อ

ความหมายของคาํศพัทน์ั'นๆ ไดรั้บการนาํเสนออยา่งแจ่มแจง้เป็นรูปธรรม เช่น ใชรู้ปแสดงใชก้ารกระทาํหรือ ทาํให้

ผูเ้รียนจาํคาํนั'นไดดี้กว่าการสอนเป็นคาํโดดๆ โดยบริบทที)นาํเสนอจะตอ้งเกี)ยวขอ้กบัผูเ้รียน การสอนคาํศพัท์ใหม่

ควรนาํเสนอในบริบท ไม่ใช่คาํโดดๆ การสอนเป็นประโยคผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ความหมายของคาํไปพร้อมกบัวธีิใชค้าํ

นั'นๆ (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.2545) คาํศพัท์เป็นหน่วยพื'นฐานทางภาษา ซึ) งผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เป็น

อนัดบัแรกเพราะคาํศพัท์เป็นองค์ประกอบสําคญัในการเรียนทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษา ดังนั'นการเรียน

คาํศพัทจึ์งมีความสาํคญัต่อการเขียนภาษามาก (สาํเนา ศรีประมงค.์ 2547 : 6) อีกทั'งความรู้ความเขา้ใจในความหมาย

ของคาํศพัทต์่างๆ ในภาษานั'นยอ่มมีความสาํคญัอยา่งมากในการสอนภาษาต่างประเทศ (พรพิมล ศุขะวที. 2540 : 63) 

การที)จ ําคาํศัพท์ได้มากเท่าใดก็ย่อมได้เปรียบมากเท่านั'น และเมื)อยิ)งได้รู้หน้าที)ของการใช้คาํศัพท์นั' นๆก็ถือว่า

ไดเ้ปรียบมาก อีกทั'งยงัเกิดทกัษะในการใชภ้าษาและจาํไดต้ลอดไป (นเรศ สุรสิทธิp . 2544 : 211)   

                   นอกจากนี' ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษของเด็กไทยนั'น ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนนอ้ยและไม่สามารถนาํความรู้ ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั (สุรพนัธ์ กุศลส่ง. 2543 : 2) จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํ
ให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษา องักฤษ ซึ) งส่งผลต่อผลสัมฤทธิp ทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนที)ค่อนขา้งตํ)า สาเหตุหนึ) งเกิดจากนกัเรียนขาดความรู้เกี)ยวกบัคาํศพัท์ภาษาองักฤษ นกัเรียน
ไม่สามารถบอกความหมายคาํศพัท์ และไม่สามารถประยกุตใ์ชค้าํศพัท์ในการสื)อสารได ้นกัเรียนขาดความสนใจใน
การเรียนรู้คาํศพัทซึ์)งมีความสาํคญัในฐานะเป็นกญุแจ สาํคญัในการพฒันาทกัษะต่างๆ สาํหรับการเรียนภาษาองักฤษ 
เนื)องจากยิ)งสามารถเรียนรู้คาํศพัท ์หนา้ที) และการใชค้าํศพัทไ์ดม้ากเพียงใด ยอ่มนาํมาใชใ้นการฟัง พดู อ่าน เขียน จน
เกิดทกัษะในการใชภ้าษาไดดี้ จึงมีความจาํเป็นที)นกัเรียนควรตอ้งเรียนรู้คาํศพัท์ให้ไดก่้อน จึงจะช่วยให้การเรียนรู้
ทกัษะอื)นๆ ประสบความสาํเร็จ ในการสื)อสารไดต้ามเป้าหมายของหลกัสูตร (วสิาข ์จติัวตัร์. 2541 : 72) 
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            สาํหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของนกัเรียน  ควร

จดัโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัที)เป็นไปตามธรรมชาติ  จึงจะทาํให้นกัเรียนมีเจตคติที)ดีต่อ

การเรียนรู้ซึ) งเกมทกัษะทางภาษาจดัว่าเป็นสื)อที)เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยเฉพาะอยา่งยิ)งการนาํเกมไปใชป้ระกอบการสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ  ยิ)งจะทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติจนสามารถจาํคาํศพัทแ์ละนาํคาํศพัทไ์ปใชก้บัทกัษะอื)นๆ ได ้(พยงุ  ชาํนาญคิด. 2540: 37)  

                   จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดเ้กิดความสนใจที)จะนาํเกมมาใชใ้นการสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ฉพาะเจาะจงในกลุ่มนกัเรียนที)มีระดบัผลการเรียนพอใชห้รือเกรดเฉลี)ย 2 โดยนกัเรียนกลุ่มนี'สามารถอ่าน
ภาษาองักฤษไดบ้า้ง แต่ขาดทกัษะในการจดจาํคาํศพัท์และความหมายของคาํศพัท์นั'นๆ ผูว้ิจยัไดจ้ดัตั'งชมรมเพื)อการ
สอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษขึ'นมาโดยเฉพาะ และผูว้ิจยัไดน้าํการสอนรูปแบบเกมมาใช ้เพื)อให้นกัเรียนเกิดความรู้สึก
แตกต่างกบัการเรียนในชั'นเรียนปกติ และเกิดบรรยากาศสนุกสนานในหอ้งเรียน อีกทั'งยงัใหพ้วกเขาไดมี้ส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนอยา่งเตม็ที)   

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื)อเพิ)มประสิทธิภาพและความคงทนในการจดจาํคาํศพัท ์และจดจาํคาํศพัทไ์ดใ้นปริมาณที)มากขึ'น 

 

สมมตฐิานการวจิยั 
นกัเรียนสามารถจดจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษไดใ้นปริมาณที)มากขึ'นและมีความคงทนในการจดจาํคาํศพัท์

ภาษาองักฤษ แมเ้วลาจะผา่นไปเป็นเวลา 14 และ 28 วนั 
 
2. ขั�นตอนการศึกษา/เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยัและวธีิการวจิยั 
           รูปแบบการวจิยั คือ One group Pretest-Posttest Design 
           กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที) 1 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดั
ปราจีนบุรี จาํนวน 25 คน โดยทาํการสุ่มแบบเจาะจง (Specific Sampling) โดยสุ่มเฉพาะนกัเรียนที)มีระดบัผลการ
เรียนในรายวิชาภาษาองักฤษในระดบั 2 โดยเรียงลาํดบัตามคะแนนของนักเรียน และเลือกเฉพาะนกัเรียนที)ได้
คะแนนในลาํดบั 25 คนสุดทา้ย 
           ระยะเวลาในการทดลองคือภาคเรียนที) 1 ปีการศึกษา 2556 ใชร้ะยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบๆ ละ 
60 นาที รวม 10 คาบ ทั'งนี' ไม่รวมคาบที)ทดสอบความคงทนในการจดจาํคาํศพัทห์ลงัการทดลอง 
           ตวัแปรที)ใชศึ้กษา 
           ตวัแปรอิสระ คือ แผนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กม 
           ตวัแปรตาม   คือ  การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
                                        ความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
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เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
             ในส่วนของเครื)องมือที)ผูว้จิยัไดน้าํมาใชน้ั'น ไดรั้บการรับรองเกี)ยวกบัประสิทธิภาพของเครื)องมือการวจิยั 
โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 ท่าน และเมื)อผา่นการรับรองจากผูท้รงคุณวฒิุแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํไปทดลองใชก้บักลุ่มที)
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
  1. แผนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษทั'งหมดจาํนวน 5 ฉบบัโดยผูว้จิยัไดล้าํดบับทเรียนดงันี'  
              แผนการสอนที) 1 เรื)อง โรงเรียนของฉนั (School) 
              แผนการสอนที) 2 เรื)อง สถานที)ต่างๆ (Places) 
              แผนการสอนที) 3 เรื)อง สิ)งของในหอ้งต่างๆ ภายในบา้น (Things in the rooms) 
              แผนการสอนที) 4 เรื)อง ผลไมแ้ละผกั (Fruit & Vegetable) 
              แผนการสอนที) 5 เรื)อง อาชีพต่างๆ (Occupation) 
  2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนจาํนวน 5 ฉบบั  
  3. แบบทดสอบวดัความคงทนของการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษหลงัจากการทดลองผา่นไปแลว้ 2 และ 
4 สปัดาห์ 1 ฉบบั 
 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 
            การวจิยัครั' งนี' เป็นการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design ดงัตาราง 
 
ตารางที) 1 แบบแผนการทดลอง 
 
  กลุ่มตวัอยา่ง           ทดสอบก่อนเรียน      ดาํเนินการสอน         ทดสอบหลงัเรียน             การวดัความคงทน 

              E                              T1                                               X                              T2                                            R1                         R2 

 
 
โดยที)  E   หมายถึง กลุ่มตวัอยา่ง 
           T1  หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
           T2 หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน  
           X  หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบเกม ในการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
           R1 หมายถึง  การทาํแบบทดสอบเพื)อวดัความคงทนเมื)อเวลาผา่นไป 2 สปัดาห์ 
           R2 หมายถึง  การทาํแบบทดสอบเพื)อวดัความคงทนเมื)อเวลาผา่นไป  4 สปัดาห์ 
             
 สถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
                สถิติพื'นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี)ย (Mean) และค่าความเบี)ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                สถิติที)ใชเ้ปรียบเทียบผลการเรียนรู้คาํศพัทก์บัความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท ์เมื)อเวลาผา่นไปแลว้ 2 และ 
4 สปัดาห์ ใช ้t-test สาํหรับตวัอยา่งไม่อิสระจากกนั (Dependent Samples) 
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3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
           ส่วนที) 1 หาค่าเฉลี)ยและค่าความเบี)ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
           ส่วนที) 2 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คาํศพัทก์บัความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทห์ลงัจากสิ'นสุดการสอนไปแลว้ 
2 สปัดาห์ โดยใช ้t-test สาํหรับตวัอยา่งไม่อิสระจากกนั (Dependent Samples) 
           ส่วนที) 3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คาํศพัทก์บัความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทห์ลงัจากสิ'นสุดการสอนไปแลว้ 
4 สปัดาห์ โดยใช ้t-test สาํหรับตวัอยา่งไม่อิสระจากกนั (Dependent Samples) 
           ส่วนที) 4 เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทห์ลงัจากสิ'นสุดการสอนไปแลว้ 2 สปัดาห์และ 4 
สปัดาห์ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
                ส่วนที� 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี)ยและค่าเบี)ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่ 
ค่าเฉลี)ยของแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 9.84 คะแนน และค่าเฉลี)ยของแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 15.90 คะแนน และมี
ค่าเบี)ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.34 และ 1.17 ตามลาํดบั  
             ส่วนที� 2 ผลการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน กบัความคงทนในการเรียนรู้เมื)อเวลาผา่นไปแลว้ 
2 สัปดาห์ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัที)ระดบั 0.05 โดยคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบจากแบบวดัความคงทนของนกัเรียนเมื)อเวลาผา่นไปสองสปัดาห์เล็กนอ้ยที)คะแนนเฉลี)ย 15.90 
และ 12.40 คะแนน ตามลาํดบั 
             ส่วนที� 3 ผลการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน กบัความคงทนในการเรียนรู้เมื)อเวลาผา่นไปแลว้ 
4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัที)ระดบั 0.05 โดยคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบจากแบบวดัความคงทนของนักเรียนเมื)อเวลาผ่านไปสี)สัปดาห์เล็กนอ้ยที)คะแนนเฉลี)ย 15.90 
และ 12.30 คะแนน ตามลาํดบั 
            ส่วนที� 4 ความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท์เมื)อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์และสี)สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที)ระดบั 0.05 
 

การอภิปรายผล 
                 ส่วนที� 1 การสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบเกม ทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาํศพัท์ไดใ้น

ปริมาณที)มากขึ'นเมื)อเทียบกบัก่อนเรียน โดยผูว้ิจยัพบวา่คะแนนเฉลี)ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี)ยก่อนเรียนเท่ากบั 

15.90 และ 9.84 ตามลาํดบั โดยมีค่าความต่างของคะแนนเฉลี)ยเท่ากบั 6.06 คะแนน  ซึ) งสอดคลอ้งกบัที) ทิศนา แขม

มณี (2545: 85) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชเ้กมในการสอนเป็นวธีิการสอนที)ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ผูเ้รียน

ได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น เป็นวิธีสอนที)ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็น

ประจกัษแ์จง้ดว้ยตนเอง ทาํใหก้ารเรียนรู้นั'นมีความหมาย และอยูค่งทนและเป็นวธีิสอนที)ผูเ้รียนชื)นชอบ อีกทั'งสุคนธ์ 

สินธพานนท ์และคณะ (2545 : 160) ไดก้ล่าวไวว้า่ วธีิสอนโดยการใชเ้กม นั'นเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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พฒันาทกัษะต่างๆ และจดจาํบทเรียนไดง่้ายและเร็ว และพิศมยั รุ่งโรจน์นิมิตชยั (2548 : 47) กล่าววา่การใชเ้กมในการ

สอนนกัเรียนทาํใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และยงัไดท้าํกิจกรรมที)สนุกสนาน ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด ก่อให้เกิด

การรับรู้และความจาํ และพฒันาไปเป็นความคงทนในการจาํ 

             ส่วนที� 2 การสอนโดยใชเ้กม ช่วยให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้คาํศัพท์ โดยพิจารณาจาก

คะแนนเฉลี)ยหลงัเรียนเปรียบเทียบกบัคะแนนที)ไดจ้ากการวดัความคงทนของการเรียนรู้เมื)อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์

และ 4 สัปดาห์ พบวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเล็กนอ้ย โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี)ยของทั'งรายการจะพบวา่ 

คะแนนเฉลี)ยหลงัเรียนนั'นต่างกบัคะแนนจากแบบวดัความคงทนเพียง 3.50 และ 3.60 คะแนน ในส่วนนี'ผูว้ิจยัของ

อภิปรายดงันี'  Atkinson and Shiffrin (1997) ไดก้ล่าววา่ การที)นกัเรียนจดจาํคาํศพัทไ์ดน้อ้ยลงอาจเป็นเพราะ ผูเ้รียน

ขาดการทบทวนบทเรียน เพราะการทบทวนช่วยป้องกนัไม่ใหค้วามจาํสลายตวัไปจากความจาํระยะสั'น และสิ)งใดก็

ตามถา้อยูใ่นความจาํระยะยาว สิ)งนั'นก็จะติดอยูใ่นความจาํตลอดไป กลายเป็นความจาํที)ถาวร ซึ) งสามารถที)จะรื' อ

ฟื' นขึ'นมาได ้ซึ) งความจาํระยะยาวที)กล่าวถึงในทฤษฎีความจาํสองกระบวนการก็คือ ความคงทนในการเรียนรู้

นั)นเอง และอจัฉรา สุขารมณ์ (2524 : 72)  ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัที)มีอิทธิพลต่อการจาํที)เกี)ยวขอ้งกบัสติปัญญาไวว้า่ การ

จาํจะเกี)ยวกับสติปัญญามาก โดยเฉพาะความเข้าใจทางด้านภาษาและความสามารถในการแก้ปัญหา คนที)มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดริเริ)มต่างๆ ยอ่มตอ้งเป็นผูมี้ความจาํดีดว้ย ซึ) งกลุ่มตวัอยา่งที)ผูว้ิจยัเลือกเป็น

กลุ่มนกัเรียนที)มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัพอใช ้อาจจะมีความสามารถในการจดจาํไดน้อ้ย และเกิดการลืมเลือนได้

ง่ายหากไม่ไดรั้บการทบทวนหรือการสอนซํ' า อีกทั'งกมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2528 : 254) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัที)มี

อิทธิพลต่อการจาํ ดงันี'  1) ทศันคติและความใส่ใจ ถา้ผูเ้รียนมีทศันคติที)ดีต่อสิ)งใดและมีความสนใจจดจ่ออยูก่บัสิ)ง

ใด ก็จะทาํใหจ้ดจาํสิ)งนั'นไดอ้ยา่งแม่นยาํและเป็นเวลานานๆ  2) การฝึกฝน ถา้ผูเ้รียนฝึกฝนทบทวนในสิ)งที)เรียนอยู่

เสมอ ก็จะทาํให้สามารถจดจาํสิ)งนั'นไดเ้ป็นเวลานาน  3) ระยะเวลา หากทิ'งระยะหลงัจากการเรียนรู้ไปเป็นระยะ

นานๆ ก็จะทาํให้จาํในสิ)งที)ไดเ้รียนรู้ไปไดน้้อยหรือบางครั' งอาจลืมไปเลยก็ได ้ ซึ) งระยะเวลาสองสัปดาห์หรือสี)

สัปดาห์จดัเป็นระยะเวลาที)นานพอสมควรที)จะทาํให้ผูเ้รียนนั'นเกิดการลืมเลือนคาํศพัท์บางคาํไปบา้ง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ)งคาํศพัทที์)เป็นคาํยาวๆ หรือคาํศพัทที์)ผูเ้รียนไม่คุน้เคย หรือไม่ไดใ้ชบ่้อยๆ  

              ส่วนที� 3 การวดัความคงทนของการเรียนรู้เมื)อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิตินั'น โดยค่าความต่างของคะแนนเฉลี)ยนั'นอยูที่) 0.10 คะแนนซึ) งนับวา่ไม่มีความแตกต่างกนัเลย ผูว้ิจยัขอ

อภิปรายผลไวด้งันี'  เนื)องจากแบบวดัที)ใช ้วดัความคงทนทั'งสองครั' งนั'นเป็นแบบวดัชุดเดียวกนั คาํศพัท์ก็เป็นคาํศพัท์

คาํเดียวกนั แมเ้วลาจะผา่นไป 2 หรือ 4 สปัดาห์ก็ตาม แมก้ระทั)งจะผา่นล่วงเลยไปมากกวา่นี'  แต่คาํศพัท์ที)กลุ่มตวัอยา่ง

นั'นจดจาํไดแ้ละซึ)งเขาไดฝั้งมนัลงไปในความจาํระยะยาวแลว้ก็จะสามารถรื'อฟื' นขึ'นมาใชใ้หม่ไดเ้สมอ ซึ) งตรงตามที) 

Atkinson and Shiffrin (1997) ไดก้ล่าวไวว้่า สิ)งใดก็ตามถา้อยูใ่นความจาํระยะยาว สิ)งนั'นก็จะติดอยูใ่นความจาํ

ตลอดไป กลายเป็นความจาํที)ถาวร ซึ) งสามารถที)จะรื' อฟื' นขึ'นมาได ้ซึ) งความจาํระยะยาวที)กล่าวถึงในทฤษฎีความจาํ
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สองกระบวนการก็คือ ความคงทนในการเรียนรู้นั)นเอง ส่วนช่วงระยะเวลาที)ความจาํระยะสั' นจะฝังตวักลายเป็น

ความจาํระยะยาว หรือความคงทนในการจาํนั'น จะใชเ้วลาประมาณ 14 วนั หรือ 2 สปัดาห์ 

 

4. สรุปผลการวจิยั  
            จากการศึกษาวิจยัการสอนคาํศัพท์ภาษาองักฤษโดยใช้รูปแบบเกม ในนักเรียนกลุ่มที)มีระดบัผลการเรียน
พอใช ้ในระดบัชั'นมธัยมศึกษาปีที) 1 สามารถสรุปไดด้งันี'  
           1. การใชเ้กมในการสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษทาํให้นกัเรียน เรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษในปริมาณที)มากขึ'น 
โดยดูจากค่าเฉลี)ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบกบัแบบทดสอบหลงัเรียน โดยมีความต่างของ
คะแนนเฉลี)ยอยูที่) 6.06 คะแนน 
           2. การใชเ้กมในการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษทาํใหน้กัเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ 
แมว้า่เวลาจะผ่านไป 2 สัปดาห์หรือ 4 สัปดาห์ก็ตาม โดยค่าเฉลี)ยหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 15.90 และคะแนนเฉลี)ยหลงั
เรียนเมื)อเวลาผ่านไปแลว้ 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ คือ 12.40 และ 12.30 ตามลาํดบั เมื)อพิจารณาที)ค่าความต่างของ
คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนกบั แบบทดสอบวดัความคงทนเมื)อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์มีความ
ต่างของคะแนนเฉลี)ยอยูที่) 3.50 และ 3.60 คะแนนตามลาํดบั และคะแนนการทดสอบหลงัเรียนเปรียบเทียบระหวา่ง 2 
สปัดาห์ และ 4 สปัดาห์มีความต่างของคะแนนเฉลี)ยอยูที่) 0.10 คะแนน 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
1)  ในการแบ่งกลุ่มการเล่น ควรใชว้ธีิการแบ่งกลุ่มที)หลากหลายเพื)อใหน้กัเรียนไดเ้ปลี)ยนกลุ่มในการทาํ

กิจกรรมร่วมกบัผูอื้)น และทาํใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือกนัมากยิ)งขึ'น 
             2)  ครูควรใหโ้อกาสนกัเรียนเลือกเกมที)ครูไดเ้ตรียมไวห้ลากหลายมาประกอบการสอนบา้ง จะทาํให้
นกัเรียนรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในดา้นการเรียนการสอนมากขึ'น                                                    
             3)   การเล่นเกมแต่ละครั' ง ควรสื)อสารและสร้างความเขา้ใจในการอธิบาย กฎ กติกาการเล่น ใหน้กัเรียน
เขา้ใจตรงกนัเสียก่อนจึงเริ)มเล่น                                                                                          
             4)   ควรเนน้ขั'นตอนการอภิปรายหลงัเล่นเกมเป็นซึ)งเป็นขั'นตอนที)สาํคญัมาก ทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด
วเิคราะห์ทบทวนถึงการเล่นเกมและสาระการเรียนรู้ที)ไดรั้บ ครูจะละเลยมิได ้หากขาดขั'นตอนนี'การเล่นเกมจะ
ไม่ใช่การจดัการเรียนรู้ เป็นเพียงการเล่นเกมธรรมดา ๆ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine students’ reading comprehension ability using cartoon 

movies in the class room. A PLATFORM Test and 8 Subtests were constructed to diagnose the reading 

comprehension achievement of 5
th
 and 6

th
 grade level Chinese elementary students after viewing a cartoon 

movie in their English reading class. 

Detailed content analysis of the reading text and clear-cut specification of the test were undertaken in this 

study, and the question type led by What, How, Why of each item was designed to improve the subject’s reading 

ability. The results revealed that the Cartoon Movie Aided English Reading Class had positive effects for 

students in regards to their reading comprehension abilities.  

 

KEYWORDS : READING AND READING COMPREHENSION, PRIOR KNOWLEDGE, SCHEMA AND 

MOTIVATION.  

 

1. Introduction 

 Literacy is a basic element of our daily life. It is “encompassing” (Richardson 2010) and integral 

learning rather than as only an oral or written language. The ability to read is essential to ensuring that students 

are able to engage in many subject areas successfully. Alshumaimeri (2011) quoted that “Reading ability has 

always been viewed as critical to academic success” and everyone’s reading habits should be developed from an 

early start, especially before entering middle school. As quoted in Urquhart & Weir (1998) “Reading is the 

product of a complex but decomposable information processing system” and reading comprehension is, as 

quoted by Ozuru & Rowe (2008), a complex and multi-component process; a process of readers interacting and 

constructing meaning from text, implementing the use of prior knowledge, and the information found in the text 

(Quoted by Closs, 2006); a state of achievement, rather than as an activity or a skill which is applied to texts 

(Pugh, 1978)  
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 To be a successful reader, as explained by Freebody & Luke (1990), you should assume four roles: code 

breaker, text participant, text user, and text analyst; be good at using prior knowledge, making connections, 

visualize, infer, ask questions, determine importance, and synthesizing the materials that they read (Quoted by 

Closs 2006); using their schema and integrating their known information with their new information through a 

series of connections (Pardo, 2004).  

 The People’s Republic of China has put a great emphasis on English reading literacy and 

communication skills since joining the World Trade Organization. Currently, English has truly become a 

common tool for the Chinese to communicate with people from different parts of the world, and the PRC 

government urgently has to prepare its citizens to keep up with the world’s economic pace. The country’s 

educational system has therefore placed English as a compulsory subject in the school curriculum starting at the 

elementary school level. Such a move in the PRC educational system in prioritizing English literacy has been 

reported by Yun Li (2010). 

 Many students struggle with reading and reading comprehension, called “Reading Phobia”. These 

students often feel less confident when they encounter reading passages, not to mention the implementation of 

reading comprehension tests. Furthermore, frustrating attitudes towards reading will impede long-term reading 

habits from forming. Therefore, it is the duty of the teacher to find the most appropriate way to maintain the 

students reading interest, overcome their phobia of reading and comprehension tests and, at the same time, 

motivate their extended and long-terms reading activities.  

 Previous traditional teaching methods in the reading class which were geared towards helping students 

seem to have been inefficient. It is imperative instruction that is tailored to meet the needs of students’ learning, 

which supports comprehension strategies, domain knowledge, word recognition, fluency and motivation to read 

(as quoted by Richardson, N., 2010).  Incorporating effective instruction with technology devices was the focus 

of the research of this study. It has been observed that students constantly indulge in cartoon movies. Instead of 

resisting or criticizing this kind of “addiction”, it is important to focus on movies as a way of gaining new 

knowledge and hopefully help students to improve their reading comprehension. 

 In order to implement this kind of special teaching method, which utilizes the watching of popular 

cartoon movies, 2 classes were designated out of a total of 4 classes per month over the period of 4 months, 8 

classes in total to study. During the study, there were a total of eight popular and funny American cartoon series 

viewed. Square-pant SpongeBob and Charlie Brown were selected for showing in the theme-related reading 

class along with the implementation of well-designed lesson plans. 

 

2. Problem Statement 

 Can those captioned cartoon movies used in the English reading class have possible effects on children’s 

reading comprehension? 
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3. Objective  

 To investigate whether the use of subtitled English cartoon movies with specific teaching methods and 

learning activities can help increase reading comprehension in Chinese elementary school students.  

 

4. Instruments and Methodology 

 Instrument 1:  Reading Comprehension Test Platform Test 1 (Study Objective) 

 Instrument 2:  Students’ individual reading assessment profile of 8 Subtests (Study Objective) 

         

Materials/ Text Selection 

 The work of Spilich et al. (1979) quoted in Urquhart, A.H. & Weir, C.J. (1998) claimed that it is an 

important influence on the interaction between readers and text. The content of a text should be sufficiently 

familiar to subjects so that students have sufficient existing schemata to enable them to deploy appropriate skills 

and strategies to understand the text. Therefore, students should not be faced with texts which are too far outside 

their academic culture (Grabe, 1991).   

 For facilitating the teaching in the reading class, Students were interviewed prior to selecting the topic of 

the text; according to their reading level, appropriate reading passages from Website of the Reading a-z were 

selected. (www.readinga-z.com);  

 

Methodology  

 

Subjects  

Prior to the study, 38 Chinese Elementary School Students(Age 11-12 years old, Grade 5
th
-6

th
 ) took the 

platform test: 5 students who gained scores higher than 80% and 3 students who had scores lower than 20% 

were excluded from the study; therefore there were 30 students who finally took part in the study.  

 

Test Specifications  

(Instrument 1 defined as I 1; Instrument 2 defined as I 2) 

[I1] Reading Comprehension Test 1 (Platform) and [I2] Reading Comprehension Test 2 (Subtests) 

Specifications 

 

The Number of Reading Texts: 1 Text 

Topic of Text: Pumpkins  

Examinees: Grade 5
th
 and Grade 6

th
 students 
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Types of Test Items: 4-Item-Multiple-choice Test  

The total number of Test Items: 30 items [I1], 15items [I2] 

Testing Time: 40 minutes [I1], 20minutes [I2] 

 

Length of Text: 245-255 words  

• Vocabulary based on PRC Primary Curriculum  

• Level of Text: Elementary PRC Primary Curriculum 

• Theme: Appealing to 5
th
 and 6th graders:  Pumpkins 

• The number of Words in Reading Text: 245-255 words 

• New Words per paragraph: Not more than 3 new words per paragraph with reference to the Glossary of  

    The English Text Book of the Elementary School in China 

• Can generate 30[I1], 5[I2] test items: 6[I1],3 [I2]for vocabulary and 24[I1],12 [I2]for factual 

information. 

 

The question types of 30[I1], 15[I2] test items 

•  Items 1-6 [I1], 1-3 [I2]Vocabulary Testing items on literary meaning; 6[I1], 3[I2]items for Vocabulary 

•  Items 7-30[I1], 4-15[I2]for Comprehension Testing items on factual information [12[I1], 6[I2]items  

     under WHAT questions including Who, When and Where], 8[I1],4[I2]items under HOW questions, and  

     4[I1], 2[I2]items under WHY questions. 

     24 items for Comprehension 

• Category 1 WHAT questions in [12[I1],6[I2] Items  

• Category 2 HOW questions in 8[I1], 4[I2] Items  

• Category 3 WHY questions in 4[I1], 2[I2]Items   

 

5. Data Collection and Procedure 

Data collection was undertaken during the second semester of the academic year 2010 using the above 2 

Instruments (1 Platform test and 8 Subtests) to assess the achievement of the subjects’ reading comprehension 

ability after they took part in the study.  

When constructing test tasks, testers operated with a consensus as to what information readers may be 

expected to gain from a text. The reading comprehension test used multiple-choice form, and the test items 

needed to be validated through the pilot study of 5 students.  

The choices in multiple-choice questions consisted of only one correct answer and three variety responses 

called distractors. Embretson and Wetzel’s (1987) indicate that the quality of distractor options in multiple-

choice tests is an important attribute of an assessment. The distractors are sensitive which had to be formulated 
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carefully. According to Heaton (1975), those silly or outrageous distractors are useless, and those that have 

subtle turns of phrase may be unfair. Therefore, the test items were constructed using the following guidelines: 

1. Avoid similar or close meaning choices; 

2. Test items should focus on real-life circumstances (Weir, 1993)  

3. Excluding items which depend solely on information supplied from outside the text, and including 

items which depend on the reader’s background knowledge (Urquhart & Weir, 1998);   

4. Avoid items which require inferences.  

5. More falsifiable distractors may make an item easier (Embretson and Wetzel, 1987);  

6. Should not contain harder vocabulary than the text(Fillmore & Kay, 1983);  

7. Should be parallel;  

8. Should be the most concrete item, but avoid the most abstract item (Mosenthal, 1996);  

 

 In the test, questions were very carefully constructed using the following rules as shown below: 

1. Questions must tend to focus on literal understanding.  

2. Text based questions.  

3. Test items.  

 

 

 Normally, the question words (WHAT, HOW, WHY) were lined up by following their difficulties from 

easiest to most difficult. Then a designed ratio of structures was applied as follows:  

 WHAT items out of total comprehension items (50%); 

   HOW items out of total comprehension items (30%);  

   WHY items out of total comprehension items ( 20%).  

 

 A total of 30 multiple-choice questions were the target of this analysis. The 30 test items are for the pre-

test platform test, while the other 120 are for the 8 subtests 15 items per each subtest, all are at the 5
th
 and 6

th
 

grade level and were based on 9 reading passages. It was important to ensure the quality and credibility of the 

test items. To help assure credibility of this study, a pilot test was done, and discussed with two “specialists” 

who helped review the construction of the test. The revised version of the test items was based on feedback from 

students and specialists, and the final version was reviewed by a native English specialist.   

 

6.  Data Analysis, Findings and Discussion 

 

Data Analysis 

Data obtained is quantitative, presented in frequency, percentage tables.  
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Findings and Discussion  

 The obtained score in percentage of each subject was kept as platform which is shown in Appendix A; 

the lowest score was 30% and the highest score was 70%; the average score of the whole class was 51%; after 

the study, the lowest score was 44% and the highest score was 88%, the average score of the whole class was 

65%; the average rate of increase for the whole class was 14%, the lowest rate of increase of each student was 

4%, while the highest rate of increase was 20%.  

 According to Urquhart & Weir (1998), we need to be sure that we can actually test what we want to test 

(validity) and that we can depend on the results our tests to provide us with reliability. About the reading 

comprehension assessment, Neville & Pugh (1982) comment: ‘The output of reading is difficult to capture, since 

what is achieved from (real life) reading with comprehension is often a modification of the conceptual system. 

 Based on the feedback of the specialists who gave the evaluation of the test items, validity could reach 

87%.  

 In order to construct effective test items, a lot of time was spent constructing the multiple-choice tests. 

The most important of the test item construction was in the selection of the distractors for items. The result of 

the text content analysis indicated that the item difficulty for the test targeting lower grade level students was 

influenced largely by passage features, the type of questions asked in the stem and the selection of the 

distractors.   

 As we know, multiple-choice test can be problematic, although it is quick to complete and score: “…..it 

can result in test performances that may not accurately reflect students’ ability to construct meaning from texts 

(Valencia & Pearson, 1988)”; also there must be some doubt about MCQ tests like, we do not know whether a 

student’s failure is due to lack of comprehension of the test or lack of comprehension of the item question; we 

also could doubt on the great scores the students gained: it might by chance come from the test-taking 

techniques training. Therefore, this kind of rapid, cost effective multiple-choice test of reading comprehension 

should couple with other investigation results. 

 

7. Conclusion and Significance of the Study 

 This study indicated the positive outcome of the students’ reading comprehension ability, which 

increased after utilizing cartoon movies. The analysis especially provided practical advice for other teachers who 

are interested in utilizing the Cartoon Movie Aid in their reading classes, and on how to construct the tests to 

assess the student’s improvement of reading comprehension ability. Moreover, teachers could construct the 

varying item tests and change the difficulty level of tests to be in line with the student’s appropriate reading 

level. Because of the limitations of multiple-choice construction, the combining of other more effective 

assessment tools may be necessary.  
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การพฒันาความพร้อมทางคณติศาสตร์โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนระดับชั"นอนุบาลศึกษาปีที( 2 

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สังกดัสํานักงานเขตพื"นที(การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL READINESS BY USING PICTURE BOOKS 

OF KINDERGARTEN 2 PUPIL OF BAN PRONG SA DAO SCHOOL UNDER 
THE OFFICE OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 

จินมณี  เทพศิลป์ 1      ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด2 
___________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั5 งนี5 มีวตัถุประสงค ์เพื:อการพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียนชั5นอนุบาลปีที: 2  
ที:ไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใชห้นงัสือภาพของนกัเรียนระดบัชั5นอนุบาลศึกษาปีที: 2 โรงเรียน
บา้นโปร่งสะเดา สังกัดสํานักงานเขตพื5นที:การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน
ปฐมวยั ชั5นอนุบาลปีที: 2 จาํนวน 21 คน โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา สํานักงานเขตพื5นที:การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ภาคเรียนที: 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ:งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เครื:องมือที:ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  

1) แผนการจดัประสบการณ์ เพื:อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั5นอนุบาลปีที: 2   
2) ชุดหนงัสือภาพเพื:อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั5นอนุบาลปีที: 2   
3)  แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์  จาํนวน 20 ขอ้   
4)  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการคาํนวณ ค่าเฉลี:ย และค่าความเบี:ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – 
test) 

 ผลการวจิยั 
 นักเรียนอนุบาลชั5นปีที: 2 ที:ไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยใชห้นังสือภาพ เพื:อพฒันาความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์โดยรวม  หลงัการทดลองพบวา่ คะแนนสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที:ระดบั .01  
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที:ตั5งไว ้
 

คาํสําคญั: การพฒันา, ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ และหนงัสือภาพ 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to develop a readiness in Mathematics of 2nd Kindergarten pupils by 
using picture books. The samples comprised of 21, 2nd kindergarten pupils from Ban Prong Sa Dao School taken 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 1 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 2 
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by purposive sampling, under the Office of Prachinburi Primary Educational Service Area Office 2. The study 
was hold in the 1st semester of the academic year 2013. The research instrument was composed of: 

1) Lesson plans for development of Mathematical readiness.  
2) Picture books as a tool to develop basic mathematical development.  

 3)  20-Items test was developed to test the mathematic readiness improvement of the pupils.  
 4)  The data analysis result were shown by average score, standard deviation, and t-test.  
 The result of the study indicated that pupils were improved in mathematical readiness from the 
activities which using picture books as a tool and the post-test scores were significant higher than the pre-test at 
the level of .01 as relevant to Hypothesis of this study. 
 

KEYWORDS : DEVELOPMENT, MATHEMATICAL READINESS AND PICTURE BOOKS 
 

1. บทนํา 
 เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นวยัที:ร่างกายและสมองของเด็กกาํลงัเจริญเติบโต โดยเฉพาะทางดา้นสมองจะพฒันา
และเติบโตเร็วที:สุด เด็กวยันี5 ควรมีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผสัทั5 งห้า ได้สํารวจ เล่น ทดลอง คิด
แก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง ดังนั5 นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 26) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะที:พึงประสงคไ์ว ้คือ ใหเ้ด็กเจริญเติบโตตามวยั มีสุขนิสัยที:
ดี กลา้มเนื5อแข็งแรง ใช้ได้คล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์ มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม มีจิตใจที:ดีงาม ชื:นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื:อนไหว รักการออกกาํลงักาย ช่วยเหลือตนเองตามวยัรักธรรมชาติ สิ:งแวดลอ้ม 
วฒันธรรมความเป็นไทย การอยู่ร่วมกับผู ้อื:นอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม ใช้ภาษาสื: อสารได้ มี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรคมี์เจตคติที:ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ ซึ: งสอดคลอ้งกบัสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั5น
พื5นฐาน, 2546 : 5) ที:ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการจดัประสบการณ์ให้เด็กอาย ุ3-5 ปี จะตอ้งยึดหลกัการอบรมเลี5ยงดูควบคู่
กบัการให้การศึกษา โดยตอ้งคาํนึงถึงความสนใจและความตอ้งการของเด็กทุกคน เพื:อให้เด็กพฒันาทุกดา้น ทั5ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยา่งสมดุล โดยจดักิจกรรมที:หลายหลาย บูรณาการผ่านการเล่น
และกิจกรรมที:เป็นประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผสัทั5งห้า เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคล
เพื:อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเอง ตามลาํดบัขั5นพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ ดงันั5นเด็กในช่วงอาย ุ3-5 ปี จึงเป็น
ช่วงที:สาํคญัที:สุดของพฒันาการทั5งทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ประสบการณ์ที:เด็กไดรั้บในช่วงวยันี5  
จึงมีอิทธิพลมากต่อการเสริมสร้างฐานความพร้อมสําหรับการพฒันาต่อไป ทั5 งนี5 ขึ5นอยู่กบัความเหมาะสมของ
ประสบการณ์ที:เด็กไดรั้บ เพราะเด็กวยันี5สามารถที:จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ 

 จากการสงัเกตเด็กในระดบัปฐมวยั จะเห็นวา่ เด็กชอบดูหนงัสือ ทั5งๆ ที:อ่านไม่ได ้แต่เด็กก็จะชอบเปิดดู 
และจะชอบหนงัสือที:มีภาพประกอบดว้ยสีสันสวยงาม มากกว่าหนงัสือที:มีภาพนอ้ยแต่มีตวัหนงัสือมาก ซึ: งโดย
ส่วนมากหนังสือที:มีอยู่ในมุมหนังสือก็จะเป็นหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทคาํกลอนสั5นๆ เป็นส่วนใหญ่ 
เนื:องจากมีความสะดวกในการจดัหาและจดัซื5อสาํหรับให้เด็กไดเ้ปิดดูยามที:วา่ง ยงัไม่มีหนังสือภาพที:มุ่งเน้นใน
การเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ และดว้ยความสาํคญัของคณิตศาสตร์และหนงัสือที:ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั5น 
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ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจที:จะศึกษาเกี:ยวกบัการใชห้นงัสือภาพเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาํหรับเด็ก
ปฐมวยั ประกอบกบัสภาพการจดัการเรียนการสอนในชั5นอนุบาลของโรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา ปัจจุบนั พบวา่ เด็ก
จะท่องจาํ ตวัเลข 1-10 โดยการท่องแบบปากเปล่า แต่เด็กจะไม่รู้ค่าของตวัเลขที:ท่อง เนื:องจากครูมีการใชห้นงัสือ
แบบฝึกหัดที:ซื5อมาจากร้านหนงัสือในการสอนเด็กชั5นอนุบาล เพราะมีความสะดวกในการใช ้ทาํให้เด็กไม่ไดรั้บ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากนกั กล่าวคือ ครูจะแจกหนงัสือแบบฝึกหัดแลว้อธิบายตามหนงัสือแบบฝึกหัด 
และให้เด็กทาํตามที:ครูอธิบาย ทาํให้เด็กไม่เกิดความคิดรวบยอดและความเขา้ใจที:คงทน ในเรื:องของตวัเลขและ
จาํนวนอยา่งแทจ้ริง แต่จะอาศยัการจดจาํจากที:เคยเห็นในหนงัสือแบบฝึกหัด แต่เมื:อเด็กไดพ้บสถานการณ์ที:ต่าง
จากที:เด็กคุน้เคยหรือจดจาํมาจากประสบการณ์เดิม ทาํให้เด็กไม่สามารถแกปั้ญหาได ้เด็กบางคนสามารถท่อง
จาํนวน 1-10 ได ้แต่เมื:อครูชี5ตวัเลขแลว้วา่ ตวัเลขที:ครูชี5 คือเลขอะไร เด็กบางคนก็ไม่สามารถบอกไดถู้กตอ้งหรือ
เมื:อครูใหเ้ด็กนบัรูปภาพ เด็กสามารถนบัและบอกไดว้า่มีจาํนวนเท่าใด แต่ไม่สามารถชี5ตวัเลขที:มีค่าเท่ากบัจาํนวน
ที:นบัได ้และเมื:อเด็กเลื:อนชั5นขึ5นไปศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีที: 1 เด็กจะเกิดความเบื:อหน่ายคณิตศาสตร์ จึงทาํ
ใหเ้รียนรู้คณิตศาสตร์ไดช้า้ การเรียนการสอนไม่ลื:นไหล เด็กไม่รู้จกัตวัเลขและไม่รู้ค่าของตวัเลขและจาํนวนที:นบั
ได ้ทาํใหค้รูประสบปัญหากระบวนการจดัการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป 

 จากความสาํคญัของคณิตศาสตร์ หนงัสือ และสภาพปัญหาดงัที:ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษา ซึ: งเป็นครูที:
สอนในระดับปฐมวยั ระดับอนุบาลศึกษาปีที: 2 ได้มองเห็นปัญหาจากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สาํหรับเด็กชั5นอนุบาล ในภาคเรียนที:ผ่านมา  ซึ: งการเรียนแบบท่องจาํไม่เหมาะกบัเด็กปฐมวยั ดงันั5น 
หนงัสือเกี:ยวกบัคณิตศาสตร์ จึงเป็นสื:อกึ:งรูปธรรมที:จะสามารถส่งเสริม พฒันา และเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้เด็กได้ดียิ:งขึ5น ผูว้ิจัยมีความสนใจที:จะตอ้งการพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
อนุบาลศึกษาปีที: 2 โดยใชห้นังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวยั โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี เพื:อจะให้เด็กไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดรวบยอดและ
ความเขา้ใจที:คงทน มีทศันคติที:ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ รู้จกัค่าของตวัเลข 1-10 โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  

 
2. วตัถุประสงค์ ขั"นตอนการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง และเครื(องมอืที(ใช้ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื:อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่า
สญัลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10,๑-๑๐ ของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที: 2 ก่อนและหลงัการใชห้นงัสือภาพ 
 ขั"นตอนการศึกษา ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาหนังสือภาพเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์นักเรียนอนุบาล
ศึกษาปีที: 2 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา อาํเภอกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุรี แลว้นําไปให้ผูเ้ชี:ยวชาญประเมิน
คุณภาพของหนังสือภาพ แผนการจดัประสบการณ์ และแบบฝึกเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพหนงัสือภาพมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 (IOC ความสอดคลอ้งของภาพกบัวตัถุประสงค)์ 
 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีที: 2 จาํนวน 21 คน โรงเรียนบา้นโปร่งสะเดา สาํนักงานเขต
พื5นที:การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  
 เครื(องมือที(ใช้  ในการศึกษาครั5 งนี5 ประกอบดว้ย 1) หนังสือภาพเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
เรื: อง การรู้ค่า รู้จาํนวน 1-10 และการนับตวัเลข 1-10  2) แผนการจัดประสบการณ์เพื:อเตรียมความพร้อมทาง
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คณิตศาสตร์ โดยใชห้นงัสือภาพเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์
แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐ สาํหรับเด็กปฐมวยั จาํนวน 10 แผน 3) แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์นกัเรียน
ชั5นอนุบาลศึกษาปีที:  2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองจัดประสบการณ์ 10 สัปดาห์ ในภาคเรียนที:  1                       
ปีการศึกษา 2556 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลและผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี: ร้อยละ ค่าเฉลี:ย ส่วนเบี:ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่าง หาคะแนนความพร้อมเฉลี:ย โดยใช ้ t-test 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์แทนตวัเลข 
1-10, ๑-๑๐ หลงัการจดัประสบการณ์ พบวา่ คะแนนสูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัสาํคญัที:ระดบั .01 
 

4. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั   
  พบวา่ นกัเรียนระดบัชั5นอนุบาลศึกษาปีที: 2 มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ การนบั 1-10 และ
การรู้ค่าสญัลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐ ในระดบัมาก 
 1)  หลงัจดัประสบการณ์ พบวา่ คะแนนสูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัสาํคญัที:ระดบั 0.01 
 2)  เปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, 
๑-๑๐ ที:จดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี:ย ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง ค่าเฉลี:ย
ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
 การอภิปรายผล 
  การพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลศึกษาปีที: 2 โดยใชห้นังสือภาพ 
สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี5   
 ผลการพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งที:ไดรั้บการจดัประสบการณ์ เรื:อง การนบั 1-
10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที:ไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยหนังสือ
ภาพมีความพร้อมการจดัประสบการณ์สูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ ทั5งนี5  เนื:องจากผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํหนงัสือภาพ 
โดยใหเ้กิดการเรียนรู้  เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่าสญัลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐ และมีการวดัประเมินผลที:
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ทาํให้ผลสัมฤทธิx หลงัการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์  ทั5 งนี5
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธิติกานต ์ขวญับุญ (2549) ที:ไดศึ้กษาการพฒันาเกมการศึกษาเพื:อเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ สาํหรับเด็กปฐมวยั พบวา่ ผลการเรียนดา้นความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียน โดยใช้
เกมการศึกษามีคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที:ระดบั .01 และนกัเรียนเห็นดว้ยต่อการจดัการ
เรียนรู้ โดยการใชเ้กมการศึกษาในระดบัมาก โดยเห็นว่าเกมการศึกษามีรูปแบบที:น่าสนใจและช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุขในการเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยหนงัสือภาพเพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง 
การนบั 1-10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐  เป็นไปตามสมมุติฐานที:ตั5งไว ้แสดงวา่หนงัสือภาพ
เพื:อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ เรื:อง การนบั 1-10 และการรู้ค่าสัญลกัษณ์แทนตวัเลข 1-10, ๑-๑๐ ที:ผูว้ิจยั
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สร้างขึ5นมามีส่วนเสริมสร้างพฒันาการในการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจจากภาพในหนงัสือภาพ และยงั
ช่วยใหผู้เ้รียนสนุกกบัการทาํกิจกรรมการเรียน ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่จาํกดัสถานที: สอดคลอ้ง
กบั โกสุม สังข์กูล (2554) ไดศึ้กษาเรื:อง การพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กโดยใชห้นังสือภาพคาํ
คลอ้งจอง ชุด เตรียมความทางคณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั ชั5นอนุบาลปีที: 2 พบวา่ เด็กชั5นอนุบาลปีที: 2 ที:ไดรั้บ
การจดัประสบการณ์โดยใชห้นงัสือภาพคลอ้งจอง ชุด เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชั5นอนุบาลปีที: 2 มีความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์มากขึ5นหลงัจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสําคญัที:ระดบั .01 
เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 
5. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวจิยัไปใช้และข้อเสนอแนะในการวจิยัครั"งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวจิยัไปใช้ 
 1) การทาํสื:อประเภทหนังสือที:ดูเหมือนว่าจะน่าเบื:อ กลายมาเป็นหนังสือที:ดูน่าสนใจนั5น ตอ้งอาศัย
จินตนาการและคาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น การใชห้นงัสือภาพ ใชรู้ปภาพ ให้เหมาะสมกบัวยั
และความตอ้งการของผูเ้รียน  
 2) ควรมีการจดัทาํคู่มือประกอบการใชแ้บบจดัประสบการณ์และหนงัสือภาพที:สะดวกในการใช ้
 3) ควรใหค้าํแนะนาํและเสริมความรู้เกี:ยวกบัเนื5อหาของหนงัสือภาพ 
 4) ควรจดัทาํหนงัสือภาพใหเ้พียงพอกบัจาํนวนเด็กนกัเรียน เพื:อนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ครบถว้น 
 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั"งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยเกี:ยวกับการพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในเรื: องอื:น เช่น การเปรียบเทียบ หา
ความสมัพนัธ์ ความแตกต่าง อนุกรม เป็นตน้ โดยใชห้นงัสือภาพ 
 2) ควรมีการวจิยัพฒันาความพร้อมดา้นการคิดหาเหตุผล 
 3) การวิจยัควรใชห้นังสือภาพ โดยการทาํเป็นนิทานบา้ง เพื:อความดึงดูดสนใจและความพร้อมของเด็ก
นกัเรียนใหมี้ความพร้อมที:ดียิ:งขึ5น 
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การพฒันาชุดฝึกทกัษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์เรื�อง การบวกการลบโดยใช้รูปแบบการ

แก้ปัญหาของโพลย่า สําหรับนักเรียนชั-นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนบ้านท่าด้วง  

อาํเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์   

DEVELOPMENT OF SKILLS TO SOLVE A MATH POLYA’S PROBLEM, THE 

MATHEMATICAL SUBTRACTION FOR STUDENTS PRIMARY EDUCATION 

BANTHADUNG SCHOOL UNDER NONGPAI PHATCHABUN 
 

นางชุลีภรณ์  ดีเมือง 1    ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 

1)  การวจิยัครั" งนี" มีวตัถุประสงค ์1)  เพื&อพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการ
บวกการลบ สาํหรับนกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที&  3 โดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยาให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์E1 / E2 80/80 2) เพื&อเปรียบเทียบทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการใช้
ชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ 3) เพื&อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน ชั"น
ประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาของโพลยา กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที&  
3โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์จาํนวน 30  คน เครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) 
ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบจาํนวน 10 ชุด 2) แผนการจดัการเรียนรู้  
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื& องการบวกและการลบ และ3) แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  4)  แบบวดัความพึงพอใจของ
นกัเรียน ที&มีต่อชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบ  จาํนวน 10 ชุด 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ สาํหรับนกัเรียน
ชั"นประถมศึกษาปีที& 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.30/86.03 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนเรียนและหลงั
เรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ มีค่าค่าเฉลี&ยเท่ากบั 53.66 และ 76.26 
ตามลาํดบั เมื&อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี&ยความสามารถทางการเรียนระหวา่งคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ โดยการทดสอบ t-test พบว่า 
คะแนนเฉลี&ยทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 
 

 
' นกัศึกษาประจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
 The  purposes of this research were to study skill development and training solutions for mathematical 
addition and subtraction. For students in Grade 3 by using Polya’s Problem Solving Process in order to 1) 
develop training skills to solve mathematical problems about addition, subtraction. For students in Grade 3 by 
using a solution of Polya performance criteria of 80/80              2) assess the skills of mathematical problem 
solving of students from the training set solving skills. The addition and subtraction problems by suing a 
solution of  Polya 3) evaluate the satisfaction of the students grade 3 by using  problem-solving skills training of 
Polya. Tools used in this research were lesson plans for solving mathematical problems for addition and 
subtraction, 10 sets of exercises to reinforce learning skills for solving a mathematical problems in the addition 
and subtraction, ability test  to solve mathematical problems regarding the addition and subtraction testing 
before and after learning and 10 sets of opinion survey of students at the third grade level toward the training 
skills of solving mathematical problems in the addition and subtraction. 
  The results of this research showed that; 

1) Training skills to solve mathematical problems about addition, subtraction. For students in Grade 3 
School District, Phetchabun Province Phetchabun I've found that skill exercises effective is 80.30/86.03. 

2) Achievement of students before and after learning with training skills to solve mathematical 
problems, the addition and subtraction is equal were 53.66 and 76.26, respectively, the difference of average 
achievement between scores before learning. and after training with the skills to solve mathematical problems, 
was shown by t-test result  that the average achievement posttest was higher than  pretest with statistic 
significance at the .01 level. 
 
1. บทนาํ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ และผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการคือ 1) ความสามารถในการสื&อสาร                       2) 
ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต                         5) 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ตลอดจนพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึ&งประสงคส์ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้&น
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองและพลโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 6-7) ซึ& งในสมมรรถนะ
การแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที&เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื"นฐาน
ของเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศเขา้ใจความสมัพนัธ์และ การเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแกปั้ญหา และมีการตดัสินใจที&มีประสิทธิภาพ โดย
คาํนึงถึงผลกระทบที&เกิดขึ"นกบัตนเอง สังคม และสิ&งแวดลอ้ม เพราะฉะนั"นความสามารถในการแกปั้ญหา จึงเป็น
สมรรถนะที&นกัเรียนจาํเป็นอยา่งยิ&งที&จะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้ผูเ้รียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที&กาํหนด 5 
ขั"น ดงันี"  1) ขั"นที&เตรียมการ 2) ขั"นที&เสนอตวัอยา่ง 3) ขั"นเปรียบเทียบ 4) ขั"นสรุปกฎเกณฑ ์5) ขั"นนาํไปใช ้เพราะมี
ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เป็นวธีิสอนที&จะช่วยให้นกัเรียนไดส้รุปคิดหา

    หนา้ 700



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

หลกัการหรือกฎเกณฑ์ดว้ยตนเอง ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซึ" งเขา้ใจแจ่มแจง้ และจดจาํไดน้านแลว้
สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รียนสามารถคน้สรุปหลกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงทาํให้เกิดความเขา้ใจ
และจดจาํไดดี้ ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ อนัเป็นเครื&องมือสาํคญัของการเรียนรู้ รวมทั"งไดท้ั"ง
เนื"อหาความรู้ (ไดแ้ก่ หลกัการ/แนวคิด ฯลฯ) และกระบวนการ (ไดแ้ก่ กระบวนการคิด) ซึ&งผูเ้รียนสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื&องอื&นๆ ได ้ 

ผูว้ิจัยพบว่าความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ&มทกัษะของนักเรียนจัดอยู่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั"นประถมศึกษาปีที& 3 คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ&งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์
ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถี&
ถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหา แลว้นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม นอกจากนี" คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื&องมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื&น 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยช่์วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ"น และสามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอื้&นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 1) 

การจดัการเรียนรู้แบบอุปนยัเป็นรูปแบบการสอนที&สามารถพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาโดยการยึดทฤษฎี
และแนวคิดของทาบา (Taba, 1967: 90-92 อา้งในทิศนา แขมมณี 2550: 250-252) ที&ให้ความสาํคญัต่อนกัเรียนโดย
มีสาระสาํคญัคือ นกัเรียนจะเกิดการคิดไดเ้มื&อปฏิสัมพนัธ์กบัขอ้มูลรอบๆ ตวั ขั"นตอนการคิดจะเริ&มจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสร้างเป็นมโนทศัน์ เมื&อเกิดมีมโนทศัน์หลาย ๆ มโนทศัน์เขา้ก็จะคิดหาความสัมพนัธ์ของมโนทศัน์
เหล่านั"น คิดสรุปออกมาเป็นขอ้สรุปทั&วไป และจะสามารถใชข้อ้สรุปนี" ในการอธิบายและทาํนายเหตุการณ์อื&นๆ ที&
เกี&ยวขอ้งไดใ้นโอกาสต่อไป เนื&องจากคณิตศาสตร์เป็นวชิาที&เป็นนามธรรมประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ต่างๆ และอาศยั
การคิดที&เป็นแบบแผนขั"นตอนและมีเหตุผลจึงทาให้นักเรียนส่วนมากไม่ประสบผลสาํเร็จในการเรียน เช่น ไม่
เขา้ใจแลว้เกิดเบื&อหน่ายไม่ชอบไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ซึ& งสิริพร ทิพยค์ง (2545: 1) ไดเ้สนอแนวทางในการ
แกปั้ญหาอีกวิธีการหนึ&งคือ ครูตอ้งพฒันาการเรียนการสอน เพื&อส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คือ ทกัษะการแกปั้ญหาการให้เหตุผล การสื&อสารสื&อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนาํเสนอการ
เชื&อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื&น ๆ และมีความคิดริเริ&มสร้างสรรค ์ ซึ& งจะเห็นไดว้า่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีความสาํคญัและความจาํเป็น ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
คุณภาพ 

จากความสาํคญัและปัญหาดงัที&กล่าวมานี"  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที&จะศึกษาการพฒันาชุดฝึกทกัษะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ สาํหรับนกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอ
หนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์    เพื&อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ&งขึ"น และ
เผยแพร่ครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ในการนาํไปใชส้อนไดถู้กตอ้งและมีคุณภาพต่อไป 
 
2. ขั"นตอนการศึกษา / เครื&องมือและวธีิการวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  1)  เพื&อพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ 
สาํหรับนกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที& 3 โดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2) เพื&อประเมินความสามารถทกัษะกางแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนจากการใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ โดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยา 3) เพื&อประเมินความพึงพอใจของ
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นกัเรียน ชั"นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาของโพลยา กลุ่มตวัอยา่งคือนักเรียนชั"น
ประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์  จาํนวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง ( 
เพราะมีหอ้งเรียนเดียว) เนื"อหาสาระที&ทาํการวจิยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวก
การลบ สาํหรับนักเรียนชั"นประถมศึกษาปีที& 3 โดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยาคือ 1) ขั"นทาํความเขา้ใจ
ปัญหา 2) ขั"นวางแผนแกปั้ญหา 3) ขั"นปฏิบติัตาม และ 4) ขั"นออกแบบอุปกรณ์และเครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
1) ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้  เรื&องการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบ จาํนวน 10 ชุด 2)  แผนการ
จดัการเรียนรู้  การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบ มีขั"นตอนดงันี"  2.1) ศึกษาหลกัการ  ทฤษฎี  
เทคนิค และวิธีการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จากคู่มือครู หนังสือ และสิ&งพิมพต์่างๆ 2.2)  ศึกษาหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เพื&อวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ตวัชี"วดัรายปี เพื&อ
นาํมาเขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมโดยให้ครอบคลุมดา้นความรู้ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ 2.3)  วิเคราะห์
กระบวนการจดัการเรียนรู้  โดยเลือกแบบการจดัการเรียนรู้ที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2.4)  วิเคราะห์กระบวนการ
วดัผลประเมินผล  โดยใชว้ิธีวดัและประเมินผลที&สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 2.5) จดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบโดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยา ชั"นประถมศึกษา
ปีที& 3 จาํนวน 10 แผน แผนละ 1 ชั&วโมง 2.6) นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที&สร้างขึ"นไปให้ครูที&สอนคณิตศาสตร์
ตรวจสอบความถูกต้องเรื& องการใช้ภาษา เนื" อหา  จุดประสงค์  และการวดัผลประเมินผล ว่าสอดคล้องกับ
นวตักรรมหรือไม่ 2.7)  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ที&แกไ้ขตามคาํแนะนาํของ ครูที&สอนคณิตศาสตร์เสนออาจารยที์&
ปรึกษาเพื&อตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขส่วนที&พกพร่องตามคาํแนะนาํ 2.8) นาํแผนการจกัการเรียนรู้ที&สร้าง
ขึ"นไปให้ผูเ้ชี&ยวชาญจาํนวน  3  คนที&มีความชาํนาญทางดา้นภาษา ด้านการสอน การวดัผลประเมินผล เพื&อ
ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของเนื"อหา กบัจุดประสงค ์แลว้นาํขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํอื&นๆทาํปรับปรุงแกไ้ข 2.9)  
จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ที&ปรับปรุงแลว้ไปใช้กับนักเรียนที&จะทําการวิจัยต่อไป 3) แบบทดสอบวดั
ความสามารถการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 4) 
แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั"นประถมศึกษาปีที& 3 ที&มีต่อชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เรื&องการบวกและการลบ  จาํนวน 10 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย การคาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี&ยและค่าเบี&ยงเบน
มาตรฐาน 
 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิจยัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ สาํหรับนักเรียนชั"น
ประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ สรุปผลไดด้งันี"   1) ผลการวิจยัครั" งนี"
ปรากฏวา่ ไดชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ สาํหรับนกัเรียนชั"นประถมศึกษา
ปีที&  3 โรงเรียนบ้านท่าด้วง อาํเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ ที& มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/86.03 2) 
ความสามารถทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&อง
การบวกการลบ มีค่าเท่ากับ 53.66 และ 76.26 ตามลาํดับ เมื&อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี&ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบ t-test พบว่า 
ความสามารถการแกปั้ญหาทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
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4. อภิปรายผล 
 การวิจยัและพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบ สาํหรับนักเรียนชั"น
ประถมศึกษาปีที& 3 มีประเด็นที&ควรนาํมาอภิปรายดงันี"  1) การพฒันาชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เรื&องการบวกการลบโดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหาของโพลยามีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.60 ซึ& งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/ 80 2) การประเมินทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบโดยใชรู้ปแบบการแกปั้ญหา
ของโพลยา ชั"นประถมศึกษา 3  โรงเรียนบา้นท่าดว้ง  ภาคเรียนที& 1 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี&ยร้อยละก่อนเรียน 
80.03 และค่าเฉลี&ยร้อยละหลงัเรียน 92.83 แสดงวา่ภาพรวมนกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ"น
หลงัจากการใชชุ้ดฝึกทกัษะ 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&อง
การบวกการลบ โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา ชั"นประถมศึกษาปีที& 3โดยรวมอยู่ในระดบัมากที&สุด 
(ค่าเฉลี&ย= 84.58) เมื&อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีความพอใจในระดบัมากที&สุดทุกรายการ 
 
5. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใช ้
       ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี"  1) ชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เรื&องการบวกและการลบทาง

คณิตศาสตร์ควรมีความเหมาะสมทางดา้นเนื"อหา และมีการเรียงลาํดบัเนื"อหาตามขั"นตอนเพื&อให้เกิดความเขา้ใจ
มากยิ&งขึ"น 2) การจดักิจกรรมให้เด็กในการจดัการเรียนรู้ ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม เพื&อดึงดูดความ
สนใจของผูเ้รียนใหรู้้สึกสนุกสนานกบัการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เพื&อเป็นการส่งเสริมทศันคติที&ดีต่อผูเ้รียน และ 3) 
ครูควรใหค้าํแนะนาํการใชชุ้ดฝึกทกัษะใหก้บัผูเ้รียนไดเ้กิดความเขา้ใจก่อนจดัการเรียนรู้ 
 
            5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั" งต่อไป 

       ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับวจิยัครั" งต่อไปดงันี"  1) ควรมีการสร้างชุดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาให้ครบ
ทกัษะ 4 ชั"นตามทฤษฏีอื&น ๆเพื&อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ให้ครบ 4 ขั"น 2) ควรใชชุ้ดฝึกทกัษะ
การแกปั้ญหาในเนื"อหาสาระเรื&องอื&น ๆให้ครบทุกสาระใชก้บันกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที&  3) เพื&อให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 3) ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถการแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ย
ชุดฝึกทกัษะครบทั"ง  4  ขั"น 4) ควรมีการศึกษาสาํรวจปัญหาในดา้นอื&น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที&เกิด
กบันกัเรียนเพื&อเป็นแนวทางในการจดัทาํนวตักรรมดา้นอื&นๆอีก 
  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี"สาํเร็จดว้ยดีดว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ&งจาก ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด อาจารยที์&ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที&ได้กรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา รวมทั" งข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้พกพร่องต่าง ๆ และเอาใจใส่ดว้ยดีตลอดมาผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี"  
              ขอกราบขอบพระคุณดร.มารุต  พฒัผล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ดร.มานิต  บุญประเสริฐ  
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ ดร.ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด กรรมการสอบวทิยานิพนธ์รวมทั"งผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน 
ที&ไดก้รุณาตรวจสอบเครื&องมือในการวจิยัและ ใหข้อ้แนะนาํอนัเป็นประโยชน์ยิ&งต่อการทาํวิทยานิพนธ์เรื&องนี"  และ

    หนา้ 703



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํสาขาหลกัสูตรและการสอนทุกท่านที&ประสิทธิu ประสาทวิชาความรู้ให้
คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที&ศึกษาและทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี"  
 ขอกราบขอบพระคุณ  นายทองทวีชยั  โพธิสมภาร  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าดว้งตลอดจนคณะครู
ทุกท่านที&ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลองและเก็บขอ้มูล และสนับสนุนเสมอมา  ตลอดจนขอขอบใจ
นกัเรียนชั"นประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ทุกคนที&ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการดาํเนินการหาคุณภาพเครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยั และทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื&องการบวกการลบที&ตั"งใจเรียนและทาํงานที&ไดรั้บมอบหมายจนทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณ ครู อาจารย ์และขอบใจนกัเรียนระดบัชั"นประถมศึกษาปีที& 3 โรงเรียนบา้นท่าดว้ง อาํเภอ
หนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ที&กรุณาใหค้วามร่วมมือในการทาํแบบฝึกทกัษะ ทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลที&เป็นประโยชน์
ต่อการวจิยัครั" งนี"  
 ขอขอบคุณเพื&อน ๆ และพี&น้องทุกท่าน ที&ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจที&ดีให้ผูว้ิจัย ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษา 
 ประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี"  ผูว้ิจัยขอมอบเป็นเครื&องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครู
อาจารยทุ์กคน ที&ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้กบัผูว้จิยั 
 
เอกสารอา้งอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั"นพื"นฐาน พทุธศกัราช 2551.  
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เรื�อง  พลงังานแสงของนักเรียนชั!น
ประถมศึกษาปีที� 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยวธีิใช้สื�อมัลติมีเดีย กบั การสอนปกติ 

A COMPARISON OF GRADE 4 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENTON THE 
TOPIC OF LIGHT ENERGY IN SCIENCE SUBJECT THROUGH 

MULTIMEDIA AND TRADITIONAL APPOACHES 
 

สนั�น   กิ�งภาร 1      ดร.วนิดา  พลอยสงัวาล 2    ดร.มณีเพญ็  อภิบาลศรี 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนเรื�องพลงังานแสงวิชาวิทยาศาสตร์  
ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  4 โดยการใช้สื�อมัลติมีเดีย กับ การสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จาํนวน 110 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 55 คน ไดแ้ก่ กลุ่มเรียนดว้ยสื�อมลัติมีเดีย  และกลุ่มเรียนดว้ยการสอนปกติเครื�องมือที�ใชไ้ดแ้ก่สื�อ
มลัติมีเดีย เรื� อง พลงังานแสง     แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียน สถิติที�ใชไ้ด้แก่ ค่าร้อยละ ค่า T-test  
ค่าเฉลี�ยเลขคณิตมาตรฐาน และ ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชสื้�อมลัติมีเดียสูงกวา่การสอนโดยวิธีการสอนปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั
นอ้ยกวา่ 0.01 
 
คาํสาํคญั : มลัติมีเดีย, นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4, ผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียน, วิธีใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการ

สอน, การสอนแบบปกติ 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this  research were to compare Grade 4  Students Learning Achievement on the topic 
of  light energy in science subject through multimedia and traditional approaches. 

The study samples were 110 Grede4 students at Matthayom Wat Mai Krong Tong school. who were 
assigned to be the group of learning through multimedia and traditional  approaches.with 55 students in each, 
selected by random sampling. Research instruments were pre and post test, teaching manual and quick math 
exercises. Data analysis methods used were Percentage, T-test , Arithmetic Mean and Standard Deviation. The 
                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์�ปรึกษา สาขาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
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findings was that  students’ achievement after learning through multimedia was significantly higher than 
learning through the traditional approaches at the level of p- value less than 0.01 

 
KEYWORDS : MULTIMEDIA/GRADE 4 STUDENTS/LEARNING ACHIEVEMENT /MULTIMEDIA 

APPOACHES / TRADITIONAL APPOACHES 
 

1. บทนํา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ�งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี�ยวขอ้งกบั

ชีวิตของทุกคนทั�งในดา้นการดาํรงชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพต่างๆเครื�องมือเครื�องใชต้ลอดจนผลผลิต
ต่างๆล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื�นๆ
วิทยาศาสตร์ทาํใหค้นไดพ้ฒันาวิธีคิดทั�งความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรคคิ์ดวิเคราะห์วิจารณ์มีทกัษะ
ที�สําคญัในการคน้ควา้หาความรู้มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบสามารถตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานที�ตรวจสอบไดวิ้ทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ� งเป็น
สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific literacy for all) เพื�อที�จะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที�มนุษยส์ร้างสรรค์
ขึ�น (กรมวิชาการ, 2551: 1) 
 ปัจจุบนัการจดัสภาพการเรียนการสอนของวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า ผลการทดสอบระดบัชาติทุก
ช่วงชั�นในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตํ� ากว่ามาตรฐาน (สํานักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , 2551:หนา้ ก )จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที�ผ่านมาพบว่าการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ยงัไม่บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรเท่าที�ควรดังจะเห็นได้จากการวดัผลสัมฤทธิ+
ทางการเรียนระดบัประถมศึกษาระดบัประเทศปีการศึกษา 2547 ซึ� งประเมินโดยสํานักทดสอบทาง
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั� นพื�นฐานกระทรวงศึกษาธิการพบว่านักเรียนชั� น
ประถมศึกษาปีที� 6 รายวิชาที�มีคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปรับปรุงเรียงจากนอ้ยไปมากไดด้งันี�  

วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาองักฤษ (วรณันขุนศรี. 2550 :74)ผล
การสอบ O-NET ช่วงชั�นที� 2 (ป.6) จาํนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2552-2554 พบว่า คะแนนเฉลี�ยขีดจํากัดล่างลดลงทุกปี ดังนี�  
55.64,38.64,40.78 ตามลาํดบั  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน))  

สาเหตุที�นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนตํ�าอาจเนื�องมาจากนกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั
ทั�งทางร่างกายและจิตใจอารมณ์และสติปัญญารวมทั�งปัญหาการขาดสื�อการเรียนการสอนจึงทาํใหค้รูไม่
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรไดซึ้� ง
การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นเรื� องที�ยากที�จะให้ทุกคนบรรลุตามจุดประสงค์ที�กาํหนดไวไ้ด้
นกัเรียนที�มีผลการเรียนอยู่ในระดบัตํ�ามีการรับรู้ไดช้า้กว่านกัเรียนที�มีผลการเรียนอยู่ในระดบัสูงจึงทาํให้
เกิดปัญหาทางการเรียนรู้สําหรับการเรียนการสอนแต่ละครั� งนั�นครูผูส้อนจาํเป็นต้องมีการพฒันาวิธี
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ถ่ายทอดความรู้ซึ� งมีหลายวิธีการเช่นการสอนแบบบรรยายการสอนแบบสาธิตการสอนแบบอภิปรายการ
สอนแบบกลุ่ม ตลอดจนการใชสื้�อนวตักรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเขา้ช่วยเช่นการใชชุ้ดการเรียนการ
สอนบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช่วยสอนการใช้สื�อมลัติมีเดีย   ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้กับ
นกัเรียนนั�นครูผูส้อนจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ความสําคญัว่านกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (กรมวิชาการ.2541 : 10)ดงันั�นสื�อการเรียนการสอนจึงมีความสําคญัต่อการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับผู ้เรียนเพราะสื� อการสอนทําหน้าที�ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกช่วยเพิ�มพูน
ประสบการณ์สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนกระตุ้นให้เกิดการพฒันาศักยภาพทางการคิด
นอกจากนั�นสื�อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัยงัมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6)  ศกัดิ+ ศรีปาณะกุลและคณะ (2549 : 269) ไดก้ล่าวไวว้่าการใช้
อุปกรณ์ที�ทนัสมยัและเทคโนโลยีต่างๆในการสอนจะสามารถพฒันาทกัษะการคิดและการเรียนรู้ไดซึ้� งไม่
จาํกดัอยู่เฉพาะในตาํราเท่านั�นซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาลที�กล่าวไวว้่ารัฐตอ้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การผลิตและการพฒันาแบบเรียนตาํราหนงัสือทางวิชาการสื�อสิ�งพิมพอื์�นๆวสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื�อการศึกษาอื�นโดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิตจัดให้มีการผลิตจดัให้มีเงิน
สนบัสนุนการผลิตและใหมี้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยีเพื�อการศึกษา 

(วิชยัตนัศิริ. 2542 : 35 ) และที�สําคญัจากประสบการณ์การสอนแบบปกติของผูวิ้จยัเอง พบว่า 
ผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนเนื�อหาวิทยาศาสตร์  เรื�อง พลงังานแสง  ของทุกปีการศึกษา  มี
ผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนตํ�ากว่าการเรียนเนื�อหาเรื�องอื�น ๆจากขอ้มูลจากการเปรียบเทียบผลการสอบวดัผล
สมัฤทธิ+ ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554- 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4  

 
 
 
 
 
แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบแสดงผลสมัฤทธิ+  ปีการศึกษา 2554-2555 

จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจพฒันาผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื�องพลงังานแสงของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชสื้�อประสม
(Multimedia)อนัเป็นแนวทางหนึ�งที�จะช่วยพฒันาทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนดีขึ�น และเป็น
แนวทางในการสร้างสื�อการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพและส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาการเรียน
วิทยาศาสตร์ตามศกัยภาพของตนต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดียเรื�องพลงังานแสงของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�4 ตาม 
เกณฑ ์ 80 : 80 

64.89

11.91 8.46 4.7 7.52 1.57 0.94 0

45.26
12.23

16.82 12.23
11.01 2.14 0.31

0

0

50

100

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

    หนา้ 707



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�องพลงังานแสง ก่อน 
เรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยการใชสื้�อมลัติมีเดีย กบั 
การสอนปกติ 

3. เพื�อหาดชันีประสิทธิผลของสื�อมลัติมีเดียการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื�องพลงังานแสง 
สมมตฐิานของการวิจยั 

1. ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดียเรื�องพลงังานแสงของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�4  
สูงกวา่เกณฑ ์ 80 /80ที�กาํหนดไว ้

2. ผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื�อง พลงังานแสง ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  4  
โดยการใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการสอนสูงกวา่การสอนแบบปกติ 

3. ดชันีประสิทธิผลของสื�อมลัติมีเดียช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื�องพลงังานแสง  ผูเ้รียน 
เกิดประสบการณ์เรียนรู้ไดจ้ริงตามเกณฑ ์0.5 ขึ�นไป 
 
2. ขั!นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 วิธีดาํเนินงานการวิจยัเรื�อง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื�อง  
พลงังานแสงของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ โดยวิธีใชสื้�อมลัติมีเดีย กบั การสอน
ปกติผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี�  

1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ 2 กลุ่มทดสอบก่อน – หลงั  

(Two groups Pretest-Posttest Design) (รัตนะ บวัสนธ์, 2543: 5)มีแบบแผนการทดลองดงันี�  
 

กลุ่ม  ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง  ทดสอบผลสัมฤทธิ+  
Ea          Ta1   Xa            Ta2  
Eb          Tb1   Xb             Tb2  

 
กาํหนดให ้ Ea  หมายถึงกลุ่มทดลองที� 1 

Eb  หมายถึงกลุ่มทดลองที� 2(กลุ่มควบคุม) 
Xa  หมายถึงการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการสอนปกติ 
Xb  หมายถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชสื้�อมลัติมีเดีย 
Ta1 และ Tb1  หมายถึงการทดสอบผลสัมฤทธิ+ ก่อนเรียนทั�ง 2 กลุ่ม 
Ta2 และ Tb2 หมายถึงการทดสอบผลสัมฤทธิ+ หลงัเรียนทั�ง 2 กลุ่ม 

 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
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ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4  โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองใน
พระราชูปถมัภ ์ฯ สาํนกังานเขตพื�นที�การประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2556  มี
นกัเรียนทั�งสิ�นจาํนวน  353คน 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี� เป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่
กรงทองในพระราชูปถมัภ ์ฯ สาํนกังานเขตพื�นที�การประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จาํนวน 110 คน 
แบ่งเป็น 2 หอ้งเรียน ๆละ 55 คน ซึ�งไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple random sampling )โดยวิธีจบัสลาก
กลุ่มทดลอง คือกลุ่มที�ใชสื้�อมลัติมีเดียกลุ่มควบคุม สอนโดยการสอนแบบปกติ 

3. เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี�แบ่งเป็น  3 ชุด  ดงันี�1) สื�อมลัติมีเดีย เรื�อง พลงังานแสง    

2) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชสื้�อมลัติมีเดีย และการสอนแบบปกติ  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ+ ทางการ
เรียน เรื�อง พลงังานแสง 
 

3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื 
1.สื�อมลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื�อง พลงังานแสง ชั�นประถมศึกษาปีที� 4  

ดาํเนินตามขั�นตอนดงันี�     ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551 กาํหนดเนื�อหา
สาระและตวัชี�วดั กาํหนดหน่วยการเรียนรู้ เพื�อเป็นแนวทางสร้างสื�อมลัติมีเดีย เรื�อง  พลงังานแสง ศึกษา
ทฤษฎีและหลกัการสร้างสื�อมลัติมีเดีย   คดัเลือกและจดัหาสื�อมลัติมีเดีย  ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพเนื�อหาสื�อมลัติมีเดียโดยผูท้รงคุณวฒิุ นาํสื�อมลัติมีเดียที�ไปทดลองใชก้บักลุ่มนกัเรียนที�ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง   นาํสื�อมลัติมีเดียที�แกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการสอนดงันี�  ศึกษาหลกัสูตร  กาํหนด
เนื�อหา มาตรฐาน และตวัชี�วดั  ดาํเนินเขียนแผน นาํแผนเสนออาจารยที์�ปรึกษา  ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ และ
ปรับปรุง นาํแผนไปทดลองใชก้บันกัเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง      ส่วนแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

ผูวิ้จยัไดจ้ดัการเรียนรู้ตาม คู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์ สี�มหาศาล, 2551) 
4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื�อง พลงังาน

แสง มีรายละเอียดดงันี� ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนวิเคราะห์เนื�อหาและ
วตัถุประสงคส์ร้างขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนนาํแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถกูตอ้งดา้นภาษาและประเมินความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคน์าํขอ้สอบไปทดลองกบั
นกัเรียนที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง นาํผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนนนาํคะแนนที�ไดม้าวิเคราะห์ และเลือก
ขอ้สอบที�มีคุณภาพตามเกณฑจ์าํนวน 40 ขอ้หาค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียน
ไดแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ+ สามารถนาํไปใชก้บักลุ่มทดลอง 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการทดลองตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่งทั�งสองกลุ่ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลก่อนเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์เรื�องพลงังานแสงที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�นโดยผา่นความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 40 ขอ้ 
2. ดาํเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื�องพลงังานแสง กลุ่มทดลองโดยใชสื้�อมลัติมีเดีย และกลุ่ม

ควบคุมโดยการสอนปกติเป็นเวลา20  ชั�วโมง 
3. หลงัเรียนใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ+ หลงัเรียน 
4.นาํผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ+ ที�ไดม้าวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื�อ

ทดสอบสมมติฐาน 
 

5. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ขอ้มลูดว้ยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงันี�  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียน

หลงัเรียนระหวา่งการใชสื้�อมลัติมีเดีย กบัการสอนปกติ   โดยใชส้ถิติค่า T-test  independent (พิชิต ฤทธิ+
จรูญ , 2549 : 303 ) ค่าเฉลี�ยเลขคณิตมาตรฐาน (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD.)    

1. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดียพบวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑที์� 
กาํหนด คือมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั  82.11/82.25  (  เกณฑ ์80/80 ) 

2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนหลงัเรียนระหวา่งการใชสื้�อมลัติมีเดีย กบัการสอน 
ปกติ   โดยใชส้ถิติค่า T-test  independent  ไดค่้าจากการคาํนวณ ดงันี�  

การทดสอบ n 
คะแนน 

t P -value 
X S.D. 

สื�อมลัติมีเดีย 55 32.84 3.804 
6.085 .000** 

แบบปกติ 55 26.53 6.683 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
 จากตาราง พบวา่ ผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียน หลงัเรียน โดยใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการสอนสูงกวา่
การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01เป็นไปตามสมมติฐานที�กาํหนดไว ้
 3.ดชันีประสิทธิผลของสื�อมลัติมีเดียเรื�องแสง มีค่าเท่ากบั 0.75  ซึ� งสูงกวา่ เกณฑที์�กาํหนด เป็นไป
ตามสมติฐาน  
 อภิปรายผล จากการวิจยัครั� งนี�  สามารถอภิปรายผล ดงันี�  จากการที�สื�อมลัติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์  
เรื�อง พลงังานแสง  สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานทั�งนี�อาจเป็น
เพราะ นักเรียนไดดู้สื�อมลัติมีเดียในแต่ละหน่วยจะมีการทาํแบบฝึกหัดในชั�วโมงนั�นจึงจดจาํเนื�อหาได้
มากกว่า  หรืออาจมาจาก การจัดหาสื�อไดผ้่านกระบวนการ การศึกษาหลกัการ  ลาํดบัเนื�อหาที�ง่าย มี
ภาพเคลื�อนไหว กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการสนใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(สสวท, 2548 : 13 ) อนัมีผลทาํใหก้ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลงัจากไดรั้บ
การสอนโดยใชสื้�อมลัติมีเดีย สูงกว่า การสอนแบบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01ซึ� งแสดงให้
เห็นวา่ สื�อมลัติมีเดีย สามารถพฒันาผลสัมฤทธิ+ ทางการเรียนใหดี้ขึ�น  ทั�งนี�อาจเป็นเพราะสื�อมลัติมีเดียเป็น
สื�อที�นกัเรียนสนใจอยากเรียนรู้ คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคลอ้งกบัถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2541: 7)ที�กล่าวว่าสื�อมลัติมีเดียเป็นสื�อประสม ที�ถ่ายทอดเนื� อหาความรู้ได้และเป็นสื�อที�สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนเรวติั อ ํ�าทอง (2541: 6)กล่าววา่  
สื�อมลัติมีเดียมีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ�ง และมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือ
สื�ออื�น ๆ จึงเป็นสื�อที�ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากขึ�น ในการใชพ้ฒันาผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนใหดี้
ขึ�น ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธสันติ+  ลาํพงษเ์หนือ (2547:บทคดัยอ่); สุพตัรา ศรีจนัทร์ (2548:75) 
พบวา่ผลสมัฤทธิ+ ของนกัเรียนที�เรียนดว้ยสื�อมลัติมีเดียประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ+  สูงขึ�น ดงันั�น
ผลการวิจยัจึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนโดยใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการ
สอนสูงกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.01 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานและค่าดชันี
ประสิทธิผลของสื�อมลัติมีเดียมีค่าเท่ากบั 0.75 มีค่ามากกวา่ 0.5 นั�นแสดงวา่ สื�อมลัติมีเดียมีประสิทธิผลช่วย
ใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวะรี ผิวหม ู (2546) ที�พฒันาชุดการเรียน
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื�อง สารเคมี สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 : 80 ซึ�งมีผลทาํใหค้่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.68  เช่นเดียวกบั นาริน เงินบาํรุง 
(2551 : 57) ไดพ้ฒันาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื�อง พลงังานแสงและระบบสุริยะ สาํหรับ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 พบวา่ ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดการสอน มีค่าเท่ากบั0.69  ถือวา่เป็นชุด
การสอนที�มีประสิทธิภาพช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง 
 

6. บทสรุป 
ผลสมัฤทธิ+ ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื�อง พลงังานแสง ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  4 

โดยการใชสื้�อมลัติมีเดียประกอบการสอนสูงกวา่การสอนแบบปกติซึ�งสามารถนาํสื�อมลัติมีเดียไปใชใ้น
การเรียนการสอน กรณีสอนซ่อมเสริม หรือเรียนนอกเวลาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียน
มากขึ�น  ควรพฒันาสื�อในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื�องอื�น ๆ เพิ�มเติมอีก 
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ประสิทธิผลของการใช้สื�อการ์ตูนมัลติมีเดียเพื�อพฒันาทักษะการอ่านภาษาองักฤษสําหรับ

นักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง จังหวดัปราจีนบุรี 

THE EFFECTS OF CARTOON MULTIMEDIA TO DEVELOP ENGLISH READING 

COMPREHENSION SKILLS FOR GRADE 4 STUDENTS WAT MAI KRONG THONG 

SCHOOL PRACHINBURI PROVINCE 
 

ธนาวุฒิ  สุรพรรณ 1     ดร. วนิดา  พลอยสังวาล 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีจุดมุ่งหมายในการใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดียเพื�อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษสาํหรับ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 จาํนวน 100คนและกาํหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 50คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื� องมือที�ใช้
ประกอบดว้ยการ์ตูนมลัติมีเดีย  2  รูปแบบคือ รูปแบบการให้ความหมายคาํศพัท์เป็นภาพและเป็นตวัอกัษร แบบ
ประเมินก่อนเรียนและหลงัเรียน สถิติที�ใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่า t-test  ค่าเฉลี�ยเลขคณิตมาตรฐาน และ ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัการฝึกใช้ สื�อการ์ตูน
มลัติมีเดีย ในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
 
คาํสาํคญั : การศึกษาประสิทธิผลของการใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดียทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ, นกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4 
 

ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to use cartoon multimedia to develop English reading 

comprehension skill of Grade 4 students. The study samples were the 100 grade 4 students who were assigned to 
be the experimental group and the control group, with 50 students in each, selected by random sampling. 
Theinstruments  were two  models of  cartoon  multimedia by teaching the word meaning through images and 
through words  pre –test and post test. Data analysis methodsused were  percentage , t-test ,  arithmetic mean and 
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standard deviation. The results revealed that the score of the post-test in the experimental group was 
significantly higher than that of the control group at .05 
 

KEYWORDS : CARTOON MULTIMEDIA, ENGLISH READING COMPREHENSION, SKILL, 
GRADE 4 STUDENTS 

 
1.  บทนํา 
 ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�ง ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ใน
การติดต่อสื�อสารและการศึกษา  ภาษาต่างประเทศที�มีความสาํคญัมาก คือ ภาษาองักฤษ ซึ� งนบัเป็นภาษาสากลที�
ประชาชนทั�วโลกใชใ้นการติดต่อสื�อสาร เผยแพร่ความรู้ รวมไปถึงสื�อต่างๆ เอกสารตาํราทางวิชาการส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัก็เป็นภาษาองักฤษ สิ�งเหล่านี� ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนไทยทั�งทางตรงและทางออ้ม คนไทย
ในปัจจุบันจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะเรื� องของการอ่าน ซึ� งเป็น
กระบวนการของการรับขอ้มูลจากทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อมลัติมีเดีย ฯ อีกทั�งยงัเป็นทกัษะที�จาํเป็นยิ�งสาํหรับการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะที�แสดงความสามารถในการอ่านของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  โรงเรียน
มธัยมวดัใหม่กรงทอง  ซึ� งมีความสําคญัและจาํเป็น อย่างยิ�งในการเรียนภาษาองักฤษ  เพราะทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ  ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์  (2542 : 3) 
อธิบายวา่  ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะที�สาํคญัและจาํเป็นตอ้งใชม้ากกวา่ทกัษะอื�นๆโดยเฉพาะสาํหรับผูเ้รียนที�เรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี�   การอ่านยงัมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวยั  
การอ่านช่วยใหค้นเรารอบรู้ฉลาดทนัโลก  ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นกญุแจไขไปสู่ความสาํเร็จ 
 การจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 
4ซึ� งเป็นห้องที�ผูป้กครองสนใจการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา  ที� เน้นภาษาอังกฤษโดยใช้ครู
ชาวต่างชาติและครูไทยที�เชี�ยวชาญภาษาองักฤษเป็นผูส้อน โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  จดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้

 ปัญหาการไม่รักการอ่านของคนไทยนั�น ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ในการอ่านภาษาไทยเท่านั�น แต่รวมถึงการ
อ่านภาษาองักฤษดว้ย งานวจิยัของมูลนิธิเพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ซึ�งส่งเสริมการพฒันาทกัษะการพดู อ่าน ฟัง 
เขียน ภาษาองักฤษในหมูค่นไทย ไดพ้บวา่ประเทศที�พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง  เป็น ผูใ้ชเ้น็ตทั�วโลกมากกวา่
ภาษาอื�นๆ ซึ�งถา้เราหาวธีิส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยอ่านภาษาองักฤษไดค้ล่องดว้ยความเขา้ใจ จะมีโอกาสมากขึ�นที�
เยาวชนไทยจะใชอิ้นเตอร์เน็ตหาความรู้แทนการเล่นเกมออนไลน ์   แชท หรือใชเ้ป็นแหล่งบนัเทิง แหล่งซ่องสุม
อบายมุข และกิจกรรมหรรษาอื�นๆ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จากสื�อการเรียนรู้ต่างประเทศ  

 Frate (1994) กล่าววา่ การนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนนั�นมี
ประสิทธิภาพเพราะมีโปรแกรมช่วยสร้าง (Authoring System) ที�ไดรั้บการออกแบบเพื�อนาํมาสร้างบทเรียนที�มี
ลกัษณะเป็นเทคโนโลยสืี�อประสม (Multimedia) อาทิเช่น Macromedia Flash Dreamweaver AuthorwareCamtasia 
Director เป็นตน้ Linda (1995) นาํเสนอวา่การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ทาํใหผู้เ้รียนได้
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ใชป้ระสาทสมัผสัทั�ง 5 ในการเรียนรู้และเป็นตวัเลือกที�เหมาะสมอยา่งหนึ�งในการเปลี�ยนนามธรรมของเนื�อหาให้
เป็นรูปธรรม เพราะภาพจากของจริง ภาพนิ�ง และภาพเคลื�อนไหวจะช่วยกระตุน้ความสนใจและทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ดีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ที�มีความหมาย (Meaningfull learning) ทั�งคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีขอ้ดีคือ คอมพิวเตอร์ให้
ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ไดร้วดเร็วทาํใหผู้เ้รียนทราบผลการเรียนรู้ของตนไดท้นัที และตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี นิพนธ์ ศุขปรีดี(. 2531:25) นอกจากนี�จากการศึกษางานวจิยัอีกมากมายพบวา่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียนั�นสามารถพฒันาการเรียนรู้ เพิ�มผลสมัฤทธิl ทางการเรียน เพิ�มความน่าสนใจใหก้บั
ผูเ้รียนโดยสงัเกตไดจ้ากความพึงพอใจที�มีตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

 นอกจากนี� บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาการเรียนการสอนที�ครูขาดเทคนิค
และทกัษะการสอน กล่าวคือ มีกระบวนการเรียนการสอนซํ� าซาก จาํแจ น่าเบื�อ อีกทั�งไม่ไดน้าํนวตักรรมมาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการเรียนการสอน เนื�องจากการสื�อสารการ
เรียนการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้ายขึ�น สนุก ประหยดัเวลา ผ่อนแรงครู ช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้บกบั
ผูส้อนที�เก่งที�สุดในเรื�องนั�นๆ อนัจะก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจและความสุข ทั�งครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ไป
ดว้ยกนัJoana (2009) นอกจากนี� สื�อการเรียนรู้สมยัใหม่จะทาํใหเ้กิดการปฏิรูปการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยใหเ้กิด
การยกเครื�องทางปัญญาของสังคมไทยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอีกด้วย ซึ� งส่งผลให้นักการศึกษาใน
ปัจจุบนัใหค้วามสนใจ พยายามคิดคน้นวตักรรมทางการศึกษา เพื�อนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาและเพิ�มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนมากขึ�น ซึ�งขจิต ศรีมีชยั (2550:10)กล่าววา่การเรียนการสอนภาษาองักฤษตอ้งมีสื�อ และอุปกรณ์ที�
เหมาะสม เพราะเด็กส่วนใหญ่ของไทยไม่มีสิ�งแวดลอ้มและชีวิตประจาํวนัที�เป็นภาษาองักฤษ หรือเกี�ยวขอ้งกบั
ภาษาองักฤษ ในการเรียนจึงจาํเป็นตอ้งมีสื�อที�มีคุณภาพเป็นเครื�องมือช่วยสอน 

 ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปสงัเกตการเรียนในหอ้งเรียนและสมัภาษณ์นกัเรียนของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  ใน
พระราชูปถมัภ ์ฯ   โรงเรียนไดพ้ยายามที�จะปลูกฝังนิสยัรักการอ่านโดยกาํหนดใหมี้การอ่านหนงัสือนอกเวลา ใน
ส่วนของวชิาภาษาไทยคุณครูก็จะมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปอ่านหนงัสือเอง เพื�อใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
แต่ในส่วนของการอ่านภาษาองักฤษ เด็กส่วนใหญ่ยงัอ่านไม่ออก ไม่สามารถอ่านดว้ยตนเองได ้เพราะมีปัจจยัใน
เรื�องของภาษาที� 2 ไม่รู้จกัความหมายของคาํศพัท ์ครูจึงตอ้งอ่านใหฟั้งพร้อมกนัในหอ้ง ซึ�งเป็นรูปแบบการเรียนที�
นกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจ ดงันั�นการใชก้าร์ตูนมลัติมีเดียเป็นรูปแบบการอ่านที�เร้าใจ มีการใหค้าํอ่านและคาํแปล
เมื�ออ่านไม่ออกทาํใหเ้ด็กสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเองนอกจากนี�การ์ตูนมลัติมีเดียยงัประกอบไปดว้ยภาพนิ�ง 
ภาพเคลื�อนไหวทาํใหเ้ด็กไดเ้ห็นภาพที�เร้าใจ ใหค้วามเพลิดเพลิน ทาํใหเ้ขา้ใจเนื�อเรื�องและนาํไปสู่การส่งเสริมให้
นกัเรียนอ่านหนงัสือดว้ยตนเอง โดยแบ่งเบาภาระของครู พอ่แม่ และนาํไปสู่การอ่านดว้ยตนเอง อีกทั�งปัญหาหนึ�ง
ที�พบคือ พอ่แม่ไม่มีเวลาอ่านการ์ตูนใหลู้กฟัง ทาํใหเ้ด็กกลุ่มนี�ขาดโอกาสพฒันาทกัษะการอ่าน การคิด และ
จินตนาการ การพฒันาการ์ตูนมลัติมีเดียจึงตอ้งศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลวา่นกัเรียนมี
ความสนใจ และชื�นชอบในรูปแบบการอ่านการ์ตูนมลัติมีเดียมากนอ้ยเพียงใด หากนกัเรียนเกิดความพึงพอใจใน
การอ่านดว้ยการ์ตูนมลัติมีเดีย นกัเรียนก็จะสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเองจนจบเรื�องโดยไม่ตอ้งใหคุ้ณพอ่คุณแม่ หรือ
คุณครูมาคอยควบคุมบงัคบัใหอ่้าน หรืออ่านใหฟ้้ง และมีแนวโนม้วา่การ์ตูนมลัติมีเดีย สามารถนาํไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาใหน้กัเรียนรักการอ่านไดโ้ดยผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  ในพระ
ราชูปถมัภ ์ฯ(ฝ่ายประถม) เพื�อแกปั้ญหาขา้งตน้ที�กล่าวไว ้และเลือกการ์ตูนความหมายเป็นภาพและคาํศพัทใ์นการ
ทดลองเพราะเป็นการ์ตูนที�ทางโรงเรียนใชเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา ตามหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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ซึ�งมีเนื�อหาสั�น ไม่ซบัซอ้น น่าคิดชวนติดตาม สนุกสนาน เหมาะกบัผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา และสอดคลอ้งกบั
สาระมาตรฐานการเรียนรู้สาระที� 1 ภาษาเพื�อการสื�อสาร เขา้ใจและตีความจากเรื�องที�ฟังและอ่านจากสื�อประเภท
ต่างๆ ได ้

 จากเหตผุลที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะพฒันาการ์ตนูมลัติมีเดียเพื�อพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที 4เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความรักการอ่านภาษาองักฤษ
ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื�อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�4โดยใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดีย 

คาํถามการวจิยั 
การนาํสื�อการ์ตูนมลัติมีเดีย มาใชใ้นการสอนอ่านภาษาองักฤษจะช่วยใหน้กัเรียนพฒันาการอ่าน

ภาษาองักฤษเพิ�มขึ�นได ้หรือไม่ 
 

2. ขั'นตอนดาํเนินการ 

เลอืกกลุ่มประชากร 
ประชากรในการวจิยัครั� งนี� เป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน

มธัยมวดัใหม่กรงทอง อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จาํนวน 
354 คนกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัในครั� งนี� เป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองใน
พระราชูปถมัภ ์ฯ สาํนกังานเขตพื�นที�การประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 
100 คน แบ่งเป็น 2 หอ้งเรียน ๆละ 50 คน ซึ� งไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple random sampling )ดงันี�  สุ่มอยา่ง
ง่าย โดยวธีิจบัสลากเพื�อเลือกหอ้งเรียนและเลือกวธีิในการสอนทั�ง  2 วธีิ โดยใชห้อ้งเรียน เป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ� ง
แต่ละกลุ่มทาํการทดลองดงันี�  

กลุ่มทดลองที� 1 สอนโดยวธีิการใชสื้�อมลัติมีเดีย คือ นกัเรียนชั�น ป. 4/3     
กลุ่มควบคุมที� 2 สอนโดยการสอนแบบปกติ         คือ นกัเรียนชั�น ป. 4/7    

 

เนื'อหาที�ใช้ในการวจิยั 
 การ์ตูนภาษาองักฤษที�ใชป้ระกอบการเรียนการสอนของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยม
วดัใหม่กรงทอง   แบ่งเป็น  2 รูปแบบ คือ 

1. การ์ตูนมลัติมีเดียภาษาองักฤษที�ใหค้วามหมายของคาํศพัทเ์ป็นภาพ 
 
 

 
 
2. การ์ตูนมลัติมีเดียภาษาองักฤษที�ใหค้วามหมายของคาํศพัทเ์ป็นตวัอกัษร 
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 1. Telephone    
 2.  umbrella 
 3.Picture 
 4.iron 
 5.basket 

ดาํเนินการวจิยั  
1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 1 ครั� ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ�งเป็นแบบเลือกตอบการให้
ความหมายคาํศพัทเ์ป็นภาพ จาํนวน 10 ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดัผลสมัฤทธิl ก่อนเรียน 

2ผูว้จิยัดาํเนินการฝึกตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนการใชก้าร์ตูนมลัติมีเดียเพื�อพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษชั�นประถม ศึกษาปีที� 4  ที�ใหค้วามหมายคาํศพัทเ์ป็นภาพแลคาํศพัทเ์ป็นตวัอกัษร ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ใชเ้วลาการทดลองทั�งหมด 10 ชั�วโมงระยะเวลา 5 สปัดาห์ จนครบ 

3 หลงัจากนกัเรียนฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษคาํศพัทเ์ป็นภาพเสร็จแลว้ ทดสอบก่อนเรียน (Post-test) 
จาํนวน 1 ครั� ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ�งเป็นแบบเลือกตอบ จาํนวน 10  ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดั
ผลสมัฤทธิl หลงัเรียน    
 
3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาประสิทธิพลของการใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดีย เพื�อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ  ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี ผูว้จิยัไดน้าํผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิl ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ�งมีรายละเอียด
ดงันี�  
 
ตารางที� 1ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลก่อนเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนการเรียน 

 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ 
10 คะแนน 

คะแนนก่อนเรียน t- test  Sig 
(2tails) 

x  S.D 
กลุ่มทดลอง 50 10 5.50 1.09 -6.36 0.10 
กลุ่มควบคุม 50 10 5.46 0.78 

 
จากตารางที� 1 แสดงให้เห็นวา่ ก่อนการเรียนนกัเรียนกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการสอนโดยใชสื้�อมลัติมีเดีย มี

คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั  5.50  คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 คะแนน นกัเรียนกลุ่มควบคุมที�ไดรั้บการ
สอนแบบปกติ มีผลคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนเท่ากบั 5.46  คะแนน และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.78  คะแนน 
พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที�2 ผลการวเิคราะห์คะแนนการทดสอบภาษาองักฤษของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัเรียน 
 

กลุ่มตวัอยา่ง N  คะแนนหลงัเรียน t- test  Sig 
(2tails) 

x  S.D 
กลุ่มทดลอง 50  8.78 0.91 6.36 0.00 
กลุ่มควบคุม 50  6.46 0.86 

 

จากตารางที� 2แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียนนกัเรียนกลุ่มทดลองที�ไดรั้บการสอนโดยใชสื้�อ
มลัติมีเดีย มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั  8.78 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.91 คะแนน นกัเรียนกลุ่มควบคุมที�
ไดรั้บการสอนแบบปกติ มีผลคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนเท่ากบั 6.46  คะแนน และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.86 
คะแนน พบวา่ คะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  
 
4. บทสรุป 

คะแนนผลการเรียนของนักเรียนที�เกิดจากการเรียนโดยใชบ้ทเรียนการ์ตูนมลัติมีเดีย ของนักเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที� 4 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่   คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ที�ไม่ไดใ้ช้
บทเรียนการ์ตูนมลัติมีเดีย โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั .05 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้ 
 

4.1 อภิปรายผลการวจิยั  
จากผลการวจิยัการใชบ้ทเรียนการ์ตูนมลัติมิเดีย ทาํใหผ้ลสมัฤทธิl ทางการเรียนสูงขึ�น ทั�งนี� อาจเป็นเพราะวา่

บทเรียนการใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดียเพื�อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษที�ผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4  ที�เหมาะสมกบัวยัและความ สามารถของนกัเรียน ซึ� งบทเรียนมุ่งส่งเสริม
และพฒันาใหน้กัเรียน มีกระบวนการคิดที�เป็นระบบ ให้รู้จกัการสังเกต และเทคนิควิธีที�ครูนาํเสนอมีความเขา้ใจ
ง่าย กระตุน้ความสนใจใหเ้กิดความกระตือรือร้นที�จะทาํแบบฝึกทกัษะ ผลการศึกษาครั� งนี�สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของการ ศึกษาคน้ควา้ของจนัทิมา จงชาญสัทโธ(2552)และJoana Acha(2009)  ซึ� งผลการศึกษาพบว่า คะแนน
ทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ในการศึกษาวจิยัในครั�นนี�    ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (บางกอกซอฟแวร์) ในการพฒันาการ์ตูนมลัติมีเดีย  ใน
การสร้างการ์ตูนมลัติมีเดียมีทั�งภาพ และ อกัษร รวมทั�งการ์ตูนมลัติมีเดียที�พฒันาทกัษะการอ่านนั�นมีโครงสร้าง
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1.โรงเรียนควรสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดเ้ขา้รับการอบรมเกี�ยวกบัการนาํบทเรียนการ์ตูนมลัติมีเดียมาใช้

ในกระบวนการเรียนการสอน 
 2.ควรมีการพฒันาสื�อการ์ตูนมลัติมีเดียเพื�อพฒันาทกัษะการอ่านในวชิาภาษาองักฤษ 

3.ควรมีการศึกษาการใชสื้�อการ์ตูนมลัติมีเดียในการให ้ความหมายของคาํศพัทแ์บบรูปภาพและตวัอกัษร 
4.ควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเนื�อหาวชิาภาษาองักฤษ 
5.ควรศึกษารูปแบบการใหค้วามหมายของคาํศพัทแ์บบรูปภาพและตวัอกัษรใหเ้ขา้ใจ 
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5. กติตกิรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ�งจาก ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในงาน

วทิยานิพนธ์ฉบบันี� ทุกท่านโดยเฉพาะคณะอาจารยที์�ปรึกษา ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย ์ ดร.สันติ  กิจลือเกียรติดร.
ดลฤทยั  บุญประสิทธิl อาจารยส่์งศรี  วรรณเสนดร.อุบล สรรพชัญพงษ์  และ ดร.ประพฒัน์พงศ์  เสนาฤทธิl  ที�ได้
กรุณาให้คาํปรึกษา แนะนําและตรวจสอบแก้ไข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ คอยกระตุน้และให้กําลงัใจอยู่เสมอ จน
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บทคดัย่อ 

 
วทิยานิพนธ์นี� มีจุดประสงคเ์พื�อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เรื�องการแกอ้สมการระบบ

จาํนวนจริงของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที�  4 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียน
มธัยมวดัใหม่กรงทอง  จาํนวน  47  คนโดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่ายเครื�องมือที�ใชคื้อ  แผนการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เรื�อง การแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง จาํนวน 10 แผน  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบ
ฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์เรื� องการแกอ้สมการระบบจาํนวนจริงสถิติที�ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี�ยเลขคณิตค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน  และ ค่า T-test  ผลการวิจยัพบวา่ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บ
การสอนโดยใช้แบบฝึกการแก้อสมการระบบจํานวนจริง  สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบันอ้ยกวา่ .01 

 

คาํสําคญั :  ทกัษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์,การแกอ้สมการ, นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที� 4,แบบฝึก 
 

ABSTRACT 
 

The  objectiveof  this  study  wasto develop  analytical  skill  for  mathematics  on  the  topic of   
inequalityby  inequality  exercises  for  grade 10  students.The samples were the 47 grade 10 students, selected 
by purposive sampling. Research instruments was  composed   of ten  mathematics  lesson  plans  of   grade 10 
level in  solving  inequality  of  real  number , pretest - posttest , exerciseson  the  lesson  inequality  of  real  
number. The results revealed that the score of the post-test was significantly higher than that of the pre-test at the 
level  .01. 
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1. บทนํา 
 ประเทศไทยของเรามีการพฒันาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย  ทั� งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และที�สําคญัที�สุดก็คือ  ทางดา้นการศึกษา “การศึกษา” ซึ� งหมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเกื�อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต(พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542 )  เพื�อให้มีความรู้ความสามารถที�จะนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศในดา้น
อื�นๆ เพื�อให้ประเทศของเราเจริญรุดหนา้และทนัต่อการเปลี�ยน แปลงต่างๆของโลกในยคุปัจจุบนัต่อไป  และใน
ดา้นการศึกษานี� ก็ไดมี้การพฒันาในดา้นต่าง ๆ อีกมากมายตามมาทั�งในเรื�องวิธีการสอน  สื�ออุปกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆ  บุคลากรดา้นการศึกษา   และรวมไปถึงเนื�อหาในวิชาต่างๆ ซึ� งลว้นแลว้แต่เป็นวิชาที�มีความสําคญัที�จะ
นาํไปใชใ้นการพฒันาความรู้ ความคิด และจิตใจของคนในชาติ  และอีกสิ�งหนึ� งที�เป็นหัวใจสําคญัในการพฒันา
การศึกษาก็คือหลกัสูตร กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้การปรับปรุง เปลี�ยนแปลง และพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
เรื�อยมา เพื�อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ ทั�วประเทศ  เพื�อให้เหมาะสมและทนักบั
สภาพสงัคมที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ� ง
เป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั�งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั�นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทกัษะพื�นฐานรวมทั�ง เจตคติ ที�จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื�นฐานความเชื�อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 
(หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พธุศกัราช  2551)คณิตศาสตร์เป็นอีกวชิาหนึ�งที�มีความสาํคญัในการพฒันาความรู้
และความคิดของคนในชาติ เพราะ คณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ�งวชิาที�มีบทบาทสาํคญัต่อการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทย เนื�องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที�มีบทบาทสาํคญัอย่างยิ�งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี�ถว้น 
รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
นอกจากนี�คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื�องมือในการศึกษาศาสตร์อื�นๆอีกมากมายรวมทั�งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ่างๆที�จะช่วยทาํให้มนุษยมี์ความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิตมากยิ�งขึ�น ดังนั�นคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที�มี
ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ�น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอื้�นได้อย่างมีความสุข  
(หลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 )   ฉวีวรรณ เศวตมาลย์  ( 2545 : 20 - 21)  ได้กล่าวถึง
ความสาํคญัของคณิตศาสตร์ไวใ้นหนงัสือการพฒันาหลกัสูตรการสอนคณิตศาสตร์วา่   คณิตศาสตร์เป็นเครื�องมือ
ที�สาํคญัอยา่งยิ�งต่อการพฒันาเทคโนโลยตี่างๆมากมาย  นอกจากนี�กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ยงัไดช่้วยส่งเสริม
ลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้เกิดขึ�นกบัผูเ้รียนอีกดว้ย เช่น ความมีระเบียบในการทาํงาน ความมีเหตุผลในการคิด
แกปั้ญหา การมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการทางคณิตศาสตร์นั�นมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง
ที�จะนาํไปใชเ้ป็นพื�นฐานในการพฒันาในดา้นต่างๆ  นอกจากนี�คณิตศาสตร์ยงัเป็นเครื�องมือที�สาํคญัต่อการพฒันา
ศกัยภาพทางสมองในดา้นการคิด  การตดัสินใจ  การให้เหตุผลและยงัเป็นพื�นฐานการเรียนรู้ของวิชาการแขนง
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ต่างๆ  เนื�อหาสาระของคณิตศาสตร์มีลกัษะเป็นนามธรรม  นกัเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์ไดดี้จะตอ้งเรียนดว้ยความ
เขา้ใจในมโนทศัน์และหลกัการต่างๆทางคณิตศาสตร์อยา่งสมํ�าเสมอ  การจดักิจกรรมเพื�อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
ความเขา้ใจในหลกัการต่างๆ  เพื�อพฒันาทกัษะกระบวนการคิดและพฒันาผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ตอ้ง
จัดลาํดับเนื�อหาและลาํดับกิจกรรมการสอนเป็นขั�นเป็นตอน  เพื�อให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่าง
สมํ�าเสมอทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ถือเป็นอีกกระบวนการหนึ� งที�มีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งกับ
นกัเรียน เพราะหากนกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัช่วงพฒันาการของเขา
แลว้จะทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามรถนาํไปพฒันาและปรับใชก้บัสถานการณ์จริงใน
ชีวติประจาํวนัไดอี้กดว้ยDewey  (1933) กล่าววา่  การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  การคิดอยา่งใคร่ครวญไตร่ตรอง โดย
อธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที�เริ� มตน้จากสถาน การณ์ที�มีความยุ่งยากและสิ�นสุดลงด้วย
สถานการณ์ที�มีความชดัเจนจากหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานปีพทุธศกัราช 2551 กาํหนดไวใ้นคุณภาพผูเ้รียนเมื�อ
จบชั�นมธัยมศึกษาวา่ นกัเรียนสามารถวเิคราะห์และอธิบายความสมัพนัธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา และ
สามารถใชส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว และกราฟ
ในการแกปั้ญหาได ้
 ในปัจจุบนัการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองประสบปัญหาเรื�อง
ผลสมัฤทธิu ทางการเรียนตํ�า  จากการพิจารณาปัญหาดงักล่าวพบวา่  ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดปัญหาอาจเนื�องมาจากนกัเรียน
ขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดการฝึกฝนหรือทกัษะจาํเป็นที�ใชใ้นการแกอ้สมการ ซึ�งจากทฤษฎีของBurner 
( 1960 ) เชื�อวา่  มนุษยเ์ลือกที�จะรับรู้สิ�งที�ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ย (ทิศนา  แขม
มณี, 2545 : 66) ดงันั�นอาจแกปั้ญหาที�พบไดโ้ดยการจดัทาํแบบฝึกการแกอ้สมการ ซึ� งนบัว่าเป็นนวตักรรมอีก
รูปแบบหนึ�งซึ�งเป็นการจดัการเรียนการสอนที�มีจุดหมายเฉพาะเรื�อง และการสอนที�สอดคลอ้งกบัวชิา  
 ดว้ยเหตุนี� ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํแบบฝึกทกัษะการการแกอ้สมการของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4  ขึ�น  เพื�อ
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการแกอ้สมการของนักเรียน  จากพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550  เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั�นพื�นฐานที�มี
คุณภาพสูงสุดตามที�กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ  ซึ� งทาํให้ในการทาํวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งที�เป็น
นักเรียนที�มีผลการเรียนค่อนขา้งตํ�าเพื�อให้นักเรียนกลุ่มนี� ไดมี้โอกาสพฒันาความสามารถเพื�อ ให้เทียบเท่ากับ
นกัเรียนในกลุ่มที�มีผลการเรียนสูง และทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในการแกอ้สมการเพิ�มมากขึ�นและมีผลสัมฤทธิu
ทางการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์ที�ดีขึ�น 
 
2. ขัPนตอนการศึกษา 
 1.  วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  1.1  การจดัทาํแผนการสอนและแบบฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  เรื�องการแกอ้สมการใน
ระบบจาํนวนจริง ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4  
  1.2  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  ในเรื� องการแก้อสมการในระบบจํานวนจริงของนักเรียนชั� น
มธัยมศึกษาปีที�  4 
 2.  รูปแบบการววิจิยั งานวจิยันี� ใช ้รูปแบบ One  Group  Pretest – Posttest  Design   
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 3.  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� เป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 1โรงเรียนมธัยมวดั
ใหม่กรงทองในพระราชูปถมัภฯ์  อาํเภอศรีมหาโพธิ   จงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 47 คน จากนกัเรียนทั�งหมด  258  
คน  ซึ�งไดม้าจากวธีิสุ่มแบบเจาะจง 
 4.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 

 1)  แผนการจดัการเรียนรู้เรื�องการแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง จาํนวน  10  แผน 
  2)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  เรื�องการแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง 
  3)  แบบฝึกทกัษะการแกอ้สมการเรื�องการแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง 

5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�  ผูศึ้กษาคน้ควา้ดาํเนินการทดลองตามขั�นตอน ดงันี�  

1)วิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของแผนการสอน  และแบบฝึกทักษะเรื� องการแก้
อสมการชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 

2)  ทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื�อง  การแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง  ที�
ผูว้จิยัสร้างขึ�น จาํนวน  20  ขอ้ ในคาบก่อนเรียนคาบเรียนที� 1 ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง 

3)  ดาํเนินการทดลอง จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เรื�อง  การแก้
อสมการระบบจาํนวนจริง  ที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นโดยเริ�มตน้ทดลองในภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2556 

4)  ทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียน  เรื�องอสมการระบบจาํนวนจริง  ใชเ้วลา   
1  ชั�วโมง 
  5)   ผูว้จิยันาํคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง มาวเิคราะห์ตามวธีิทางสถิติ 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดงันี�  
  1) วเิคราะห์ขอ้มูลพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 2) วเิคราะห์คุณภาพเครื�องมือ โดยใชส้ถิติ 
  2.1 ค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ  (IOC) 
  2.2 ค่าความยาก-ง่ายของแบบทดสอบ   (P) 
  2.3 ค่าความอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ (R) 
 3)เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลงัการใช้แผนการจัด

กิจกรรมฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์เรื�องการแกอ้สมการ โดย t - test Dependent 
 

3. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 ในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  

ตอนที� 1เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก
ทกัษะการคิดวเิคราะห์เรื�องการแกอ้สมการโดยใชแ้บบฝึก 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแกอ้สมการโดยใชแ้บบฝึกก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ตอนที� 2การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนนี� ผูว้ิจยัไดน้ําคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการใช้
แผนการจดักิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เรื�องการแกอ้สมการโดยใชแ้บบฝึกมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนโดยใช ้ t-test แบบ
Dependent ทดสอบค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติของแบบทดสอบซึ�งปรากฏวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการสอนโดยแบบฝึก 
มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 แสดงให้เห็นวา่แบบฝึก 
สามารถพฒันาการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนไดซึ้�งสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี�  

1.จากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเรื�องการแกอ้สมการระบบจาํนวนจริง
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4   จะเห็นไดว้า่ค่าเฉลี�ยของคะแนนหลงัเรียนสูงขึ�นกวา่คะแนนก่อนเรียนซึ�งแสดงใหเ้ห็น
ว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกนั�นทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้อสมการเพิ�มมากขึ�นเพราะสามารถทํา
คะแนนในการสอบไดสู้งขึ�น  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์ ประโมนะกงั ( 2546 :  53 ) ไดท้าํการศึกษา
เรื�อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิu ทางการเรียนการเขียนเรียงความของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5  ที�สอนโดย
ใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะกบัวธีิการสอนตามคู่มือครู  พบวา่การใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการเรียนการสอนนั�นทาํให้
เกิดการเรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพมากขึ�นเพราะ แบบฝึกทกัษะสามารถฝึกฝนหรือแกปั้ญหาให้แก่นกัเรียนได ้ 
และงานวจิยัของ นคัสวรรย ์ ศรีจนัทร์ ( 2545  :  56 )  ไดท้าํการศึกษาเรื�องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิu ทางการเรียน
เรื�องการคูณและการหารของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ที�สอนด้วยวิธีการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท  และวิธีการสอนตามคู่มือครู พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะเป็นการฝึกทักษะตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละบทเพื�อให้เกิดความแม่นยาํคล่องแคล่ว  ในแต่ละทกัษะ  รวมทั�งมีประสิทธิภาพทาง
ความคิดเพิ�มมากขึ�น   และจากการที�คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนสูงขึ�นกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ที�
ระดบันัยสําคญั  .01  เนื�องมาจาก  แบบฝึกทกัษะที�ผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการวิจยัครั� งนี�   เป็นแบบฝึกที�ยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพราะนกัเรียนแต่ละคนมีความรู้และความสนใจที�แตกต่าง
กนั  ซึ�งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที�กล่าววา่การจดัการเรียนรู้ควรจดัเนื�อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดงันั�นผูว้จิยัจึงพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝึกที�นาํมาใชว้า่ตอ้งไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป และใชแ้บบฝึกทกัษะ
ประกอบในการเรียนเพื�อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบื�อหน่ายซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสอนของBurner ( 1960 ) ที�
กล่าวไวว้า่  ควรหลีกเลี�ยงการสอนแบบบรรยายให้มากที�สุด   และมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการสร้าง
แบบฝึกหดัที�เริ�มจากแบบง่ายไปยาก  มานิตา  ธรรมเจริญ(2550 )  โดยกล่าววา่ ความรู้ระดบัยากจะตอ้งอาศยัความรู้
ระดบัง่ายกวา่ ดงันั�นการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งคาํนึงเกี�ยวกบัเนื�อหาวา่ จะตอ้งจดัเป็นลาํดบัขั�น ทั�งเนื�อหาและ 
Concept ต่างๆ ที�จะใหเ้รียนตอ้งง่ายเพื�อเป็นรากฐานในการเรียนสิ�งที�ยากต่อไป 

 จ ํ า น ว น
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ x S.D. t-test sig 

Pretest 47 20 5.15 2.49 - 16.635 0.000 
Posttest 47 20 10.17 2.61 
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2. จากการวิจัยเรื�องการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 เรื�องการแก้
อสมการ  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ ซึ�งมีคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียน  ที�ระดบั
นัยสําคญั  .01แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้อสมการเพิ�มมากขึ�น แสดงว่ากระบวนการแก้
อสมการถือเป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์นั�นไดท้าํให้เกิดการคิดวิเคราะห์ตามมาดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกับ
หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  2551  กล่าวไวใ้นสมรรถนะของผูเ้รียนว่า เมื�อผูเ้รียนเรียนจบในเรื� องการแก้
อสมการผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะการคิดวเิคราะห์เพิ�มขึ�นดว้ย ดงันั�นจากการที�คะแนนเฉลี�ยของแบบทดสอบหลงัเรียน
สูงขึ�นกว่าคะแนนเฉลี�ยของแบบทดสอบก่อนเรียน  แสดงให้เห็นว่า  ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนั�นจึง
เพิ�มขึ�นตามไปดว้ย  ซึ�งแสดงวา่ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนจึงสามารถพฒันาได ้  ดงันั�นครูควรจดัการเรียน
การสอนให้เหมาะสมตามวยัของผูเ้รียน  เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ที�มากยิ�งขึ�น  โดยเฉพาะในวิชา
คณิตศาสตร์   ทิศนา   แขมมณี  ได้กล่าวถึงขั� นตอนการสอนเพื�อพัฒนาทักษะการคิดไว้ในวารสาร
ราชบณัฑิตยสถาน  ฉบบัที� 2  ปี  2554   วา่การสอนในการพฒันาทกัษะการคิดมี  6  ขั�นตอน คือ  1.  การศึกษาทาํ
ความเขา้ใจความหมายและกระบวนการของทกัษะการคิดต่างๆ  2.  การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  หรือผลการ
เรียนรู้ที�คาดหวงั  3.  การกาํหนดเนื�อหาสาระการเรียนรู้  4.  การกาํหนดทกัษะการคิดที�ควรบูรณาการ  5.  การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�บูรณาการกระบวนการคิด  6.  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นการคิด  และ  
ดีนส์ได้เสนอแนวคิดว่า  การสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ทาํกิจกรรมที�ครูจัดขึ�นให้มากที�สุด   ยิ�ง
กิจกรรมเพิ�มขึ�นเท่าใดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพิ�มมากขึ�นเท่านั�น  และดีนส์เห็นว่าสิ�งที�มีอิทธิพลต่อการ
สอนคณิตศาสตร์มีหลายองคป์ระกอบ ดงันี�   1) ลาํดบัขั�นการสอน  เป็นสิ�งที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการสอน    2) 
การแสดงความคิด  ตอ้งใชห้ลายวิธีและหลาย ๆ   รูปแบบเพื�อให้นกัเรียนเกิดความคิดรวบยอด   3) การทาํให้เกิด
ความคิดได ้ จะตอ้งใหอ้ยูใ่นรูปต่อไปนี�ตามลาํดบั   4) ความพร้อมทางวฒิุภาวะ สุขภาพ  ประสบการณ์เดิม  ความ
สนใจ  ความถนัด  เวลา  เหตุการณ์  สถานที�  บรรยากาศ  และสมาธิ   5) การไดมี้โอกาสฝึกฝนบ่อย ๆ    6) การ
เสริมแรงที�เหมาะสมและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือท่าทาง   7) การรู้จักใช้วิธีการและสื�อการเรียนที�
เหมาะสมและคุม้ค่า 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํผลการวจิยัไปใช ้
1. ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเรื� องต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่าง

สมํ�าเสมอ 
2. ผูส้อนควรที�จะพฒันาตนเองในเรื�องของเทคนิคและวิธีการสอนที�เน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด

วเิคราะห์ใหม้ากและมีลกัษณะที�เอื�ออาํนวยต่อบรรยากาศการส่งเสริมการคิดเช่นให้ความสนใจต่อคาํตอบของเด็ก
ไม่บงัคบัหรือคาดคั�นใหเ้ด็กคิดมีอารมณ์ขนัใหก้าํลงัใจและชมเชยอยา่งจริงใจ 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการทาํวจิยัครัPงต่อไป 
1. ควรศึกษาตวัแปรอื�นๆที�น่าสนใจเช่นเพศอายุการอบรมเลี�ยงดูฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนการจดัชั�นเรียนฯลฯเป็นตน้วา่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ของเด็กหรือไม่ 
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2. ควรส่งเสริมให้มีการศึกษารูปแบบวิธีการต่างๆที�จะพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้หลากหลาย
เพื�อที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียน 

3. ควรศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั�นอื�นๆ 
4. ควรมีการวจิยัที�หลากหลายรูปแบบเช่นการศึกษาเป็นรายบุคคลการศึกษาสหสมัพนัธ์การศึกษา 

เปรียบเทียบเป็นตน้ 
 
5. บทสรุป 

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�4  มีค่าเฉลี�ยของคะแนนทดสอบหลงัเรียน สูงกวา่คะแนนการทดสอบก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .01  ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนนั�นสามรถทาํให้
เกิดขึ�นได ้ โดยจะตอ้งอาศยัการจดัการเรียนที�เหมาะสมและมีสื�อการเรียนที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการพฒันา
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ของตวันกัเรียนเองดว้ย 
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การพฒันาความเข้าใจเรื�องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนักเรียน 

ชั!นมัธยมศึกษาปีที� 5 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม 5E 

DEVELOPMENTT OF GRADE 11 STUDENTS’ UNDERSTANDING OF EQUIBRIUM 

CHEMISTRY AND THEIR ATTITUDE TOWARDS LEARNING CHEMISTRY BY 

USING 5E’S  INQUIRY APPROACH 
 

แทนรว ี เลบ็ครุฑ1           ดร.วนิดา  พลอยสงัวาลย์ 2      ดร.มณีเพญ็  อภิบาลศรี2 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครั$ งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื*อศึกษาความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมี และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของ
นกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5 ดว้ยการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม5E ซึ*งเป็นกรณีศึกษาของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมวดั
ใหม่กรงทอง สงักดัสาํนกังานเขตพื$นที*การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จาํนวน 50 คน เครื*องมือที*ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื*องสมดุลเคมี  แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี ผลการศึกษา
พบวา่กิจกรรม 5E ช่วยทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเกี*ยวกบัการเกิดสมดุลเคมีเพิ*มขึ$น นอกจากนี$ ยงัพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับดีทั$ งในด้านลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้และ
ประโยชน์ที*ไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 5E  สูงกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตอยูที่*ระดบั .05  

คาํสําคญั : ความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมี, เจตคติในการเรียนวชิาเคมี, นกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5, การเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรม 5E 

 

Abstract 

The purpose of this research were to investigate grade-11 students’ understanding of chemical 
equilibrium  and their attitude towards learning chemistry by 5E learning activities, The study samples were the 
50 grade 11 students selected by random sampling.  Research instruments are pre - post test and questionnaire. 
The results showed that the students who learned through 5E learning activities had more understanding of 
chemical  equilibrium and most students had attitude towards chemistry at high level  at the level of  p- value 
less than .05 
 
KEYWORDS : UNDERSTANDING OF EQUILIBIUM CHEMISTRY, ATTITUDE TOWARDS LEARNING 

CHEMISTRY, GRADE 11 STUDENTS, 5E’S INQUIRY APPROACH 
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1.  บทนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และ สาํนกั
นายกรัฐมนตรี, 2542)  มาตรา 4 ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาไวว้า่  เพื*อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที*สมบูรณ์ทั$งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้*นไดอ้ยา่งมีความสุข มาตรา 24 ไดก้าํหนดแนวการจดัการศึกษา วา่ดว้ยการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด การเผชิญสถานการณ์และประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื*อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้าํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื*อง  
  การพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มีความสนใจในการ
เรียนวทิยาศาสตร์ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถนาํความรู้ความ
เขา้ใจในเรื*องวิทยาศาสตร์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดาํรงชีวิต เป็นเป้าหมายหลกัที*สาํคญัในการ
จดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั$นพื$นฐานพทุธศกัราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แต่อยา่งไรก็ตามการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระยะเวลาที*
ผ่านมายงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าที*ควร โดยเฉพาะวิชาเคมีซึ* งเป็นวิชาที*สาํคญัแขนงหนึ*งของวิทยาศาสตร์ที*มี
ความสาํคญัอยา่งยิ*งต่อการดาํรงชีวติของมนุษยแ์ละการพฒันาประเทศ  
 วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั$น (5Es) เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมที*ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาผลสมัฤทธิs ทาง การเรียน
และพฒันาทกัษะการคิดพื$นฐานของผูเ้รียน(สมบติั การจนารักพงค,์2549) ซึ*งวธีิการสืบเสาะหาความรู้ดงักล่าวมี
ขั$นตอนในการเรียนการสอน 5 ขั$น คือขั$นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั$นสาํรวจและคน้ควา้(Exploration) ขั$น
อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)ขั$นขยายความ (Elaboration) และขั$นประเมิน (Evaluation) 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ (สสวท.) (2546) และ สาขาวชิาชีววทิยา สสวท. (2550) ได ้
กล่าวถึงแต่ละขั$นตอนไวด้งันี$  
 1. การสร้างความสนใจ เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเรื*องที*สนใจ ซึ*งอาจเกิดขึ$นเองจากความสงสยัหรือ 
ความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื*องที*น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที*กาํลงั 
เกิดขึ$นอยูใ่นช่วงเวลานั$น หรือเป็นเรื*องที*เชื*อมโยงกบัความรู้เดิมที*เพิ*งเรียนรู้มาแลว้เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้าง 
คาํถาม กาํหนดประเด็นที*จะศึกษา ในกรณีที*ยงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจจะจดักิจกรรมหรือสถานการณ์เพื*อ 
กระตุน้ ย ั*วย ุหรือทา้ทายใหน้กัเรียนตื*นเตน้ สงสยั ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น หรือขดัแยง้ เพื*อนาํไปสู่การแกปั้ญหา 
การศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรับประเดน็หรือปัญหาที*ครูกาํลงัสนใจเป็นเรื*อง 
ที*จะศึกษา ซึ*งในขั$นตอนนี$ครูสามารถจดักิจกรรมไดห้ลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง นาํเสนอขอ้มูล เล่าเรื*อง/ 
เหตุการณ์ ใหค้น้ควา้/อ่านเรื*อง อภิปราย/พดูคุย สนทนา ใชเ้กม ใชสื้*อ วสัดุอุปกรณ์ สร้างสถานการณ์/ปัญหาที* 
น่าสนใจ ที*น่าสงสยัแปลกใจ 
 2. การสํารวจและค้นคว้า นกัเรียนดาํเนินการสาํรวจ ทดลอง คน้หา และรวบรวมขอ้มูล วางแผน
กาํหนดการสาํรวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติั เช่น สงัเกต วดั ทดลอง รวบรวมขอ้มูล
ขอ้สนเทศ หรืปรากฏการณ์ต่างๆ 
 3. การอธิบาย นกัเรียนนาํขอ้มูลที*ไดจ้ากการสาํรวจและคน้หามาวเิคราะห์ แปลผล สรุปและอภิปราย 
พร้อมทั$งนาํเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ*งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผงั โดยมีการอา้งอิงความรู้ประกอบการ 
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ใหเ้หตุผลสมเหตุสมผล การลงขอ้สรุปถูกตอ้งเชื*อถือได ้มีเอกสารอา้งอิงและหลกัฐานชดัเจน 
 4. การขยายความรู้ 
 4.1 ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื*อใหน้กัเรียนมีความรู้ลึกซึ$ งขึ$น หรือขยายกรอบความคิดกวา้งขึ$น
หรือเชื*อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือนาํไปสู่การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง เพิ*มขึ$น เช่น ตั$งประเดน็เพื*อใหน้กัเรียน 
ชี$แจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ*มเติมใหช้ดัเจนยิ*งขึ$น ซกัถามใหน้กัเรียนชดัเจนหรือกระจ่างในความรู้
ที*ไดห้รือเชื*อมโยงความรู้ที*ไดก้บัความรู้เดิม 
 4.2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เพิ*มเติมมีความละเอียดมากขึ$น ยก
สถานการณ์ ตวัอยา่ง อธิบายเชื*อมโยงความรู้ที*ไดเ้ป็นระบบและลึกซึ$ งยิ*งขึ$นหรือสมบูรณ์ละเอียดขึ$น นาํไปสู่
ความรู้ใหม่หรือความรู้ที*ลึกซึ$ งยิ*งขึ$น ประยกุตค์วามรู้ที*ไดไ้ปใชใ้นเรื*องอื*นหรือสถานการณ์อื*นๆ หรือสร้างคาํถาม
ใหม่แลออกแบบการสาํรวจ คน้หา และรวบรวมเพื*อนาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม ่
 5. การประเมนิ      ใหน้กัเรียนไดร้ะบุสิ*งที*นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั$งดา้นกระบวนการและผลผลิต เพื*อเป็นการ
ตรวจสอบความความถูกตอ้งของความรู้ที*ได ้โดยใหน้กัเรียนไดว้เิคราะห์วจิารณ์แลกเปลี*ยนความรู้ซึ*งกนัและกนั 
คิดพิจารณาใหร้อบคอบทั$งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง เพิ*มเติมและสรุป ถา้ยงัมีปัญหาให้
ศึกษาทบทวน 
 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองเป็นโรงเรียนขนาดใหญจ่ดัการศึกษาตั$งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  จากประสบการณ์ในการสอนวชิาเคมีในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายพบวา่ผูเ้รียนยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจและมีทศันคติที*ไมดี่ต่อวชิาเคมี  โดยมีความรู้สึกวา่เขา้ใจในเนื$อหาไดย้าก  และจากการวเิคราะห์ผลสมัฤทธิs
ทางการเรียนของนกัเรียนในการทดสอบปลายภาคเรียนที*  2  ปีการศึกษา  2555  พบวา่มีเกรดเฉลี*ยอยูที่*   2. 45  ยงั
ไม่ถึงเกณฑม์าตรฐานที*ทางโรงเรียนกาํหนดไวคื้อ  2.75  และจากการศึกษาผลการทดสอบโอเนตวชิาวทิยาศาสตร์
ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 6 ระหวา่งปีการศึกษา 2552-2555  พบวา่นกัเรียนมีผลการสอบโอเนตสูงวา่
ระดบัประเทศและสูงกวา่ระดบัจงัหวดัแต่ยงัไม่น่าพอใจ 
 

ตาราง   แสดงผลการสอบโอเนตวชิาวทิยาศาสตร์ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 
ปีการศึกษา ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ 

2552 31.27 29.90 31.03 
2553 33.83 29.42 30.09 
2554 30.05 26.98 27.90 
2555 36.77 32.19 33.10 

 
 ดว้ยเหตผุลนี$ผูว้จิยัจึงสนใจที*จะศึกษาเกี*ยวกบัความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี
ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5 ที*เรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้5E โดยผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลการวจิยัในครั$ ง
นี$จะเป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  5E ที*จะส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
เนื$อหาวชิาเคมี  มีความสนใจในการเรียนวชิาเคมี  ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการเรียนวชิาเคมี  
และสามารถนาํความรู้ทางเคมีไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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สมมตฐิานของการวจิยั 
 1.นกัเรียนที*ไดรั้บการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จะมีผลสมัฤทธิs ทางการเรียนในวชิา
เคมีเรื*องสมดุลเคมีมากขึ$น 
         2.นกัเรียนที*ไดรั้บการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จะมีเจตคติที*ดีต่อการเรียนวชิาเคมี 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1) เพื*อศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิs ทางการเรียนวชิาเคมีก่อนและหลงัเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั$น
มธัยมศึกษาปีที* 5 ที*ไดรั้บจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม 5E  
 2) เพื*อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติที*มีต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5 ก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม 5E  
 

2.  ขั!นตอนการศึกษา  อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 กลุ่มที*ศึกษา   
 นกัเรียนระดบัชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5  ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  จงัหวดัปราจีนบุรีที*ศึกษาวชิา
เคมีในภาคเรียนที*   1 ปีการศึกษา  2556   จาํนวน  50  คน  ซึ*งไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบสุ่มอยา่งง่าย 
 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
 เครื*องมือที*ใชใ้นการวจิยัครั$ งนี$   ประกอบดว้ย 
 1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  5 E   เรื*องสมดุลเคมี  จาํนวน 5  แผน โดยมีขั$นตอนในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  5 ขั$นตอนดงันี$  
 ขั$นที* 1   ขั$นสร้างความสนใจ 
 ขั$นที* 2   ขั$นสาํรวจและคน้หา 
 ขั$นที*  3  ขั$นอธิบายและลงขอ้สรุป 
 ขั$นที*  4  ขั$นขยายความรู้ 
 ขั$นที*   5  ขั$นประเมิน 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที*สร้างผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี*ยวชาญ 3 ท่านถึงความสอดคลอ้งของจุดประสงค์
การเรียนรู้  เนื$อหา  และกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนความเหมาะสมของระยะเวลาและภาษาที*ใช ้ จากนั$น
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 2.  แบบทดสอบเรื*องสมดุลเคมี  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจาํนวน 40  ขอ้  
ครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆในเรื*องสมดุลเคมี  โดยแบบทดสอบที*สร้างขึ$นผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื$อหาจาก
ผูเ้ชี*ยวชาญ  3  ท่าน  และผา่นการทดลองใชก้บันกัเรียนที*เคยเรียนเรื*องสมดุลเคมีมาแลว้  โดยมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง  
0.60-1.00   และค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง  .20-.80 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง  .25-.65  และค่าความเชื*อมั*น
เท่ากบั  .80   
 3.  แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี  เป็นแบบวดัตามวธีิของลิเคิร์ท  (Likert  scale)  ซึ*งมี 5  ระดบั 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 15  ขอ้  
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนที*   1  ปีการศึกษา  2556  ใชเ้วลาในการศึกษา  15 คาบคาบละ  
60  นาที  เป็นเวลา  3 สัปดาห์  โดยก่อนดาํเนินการเรียนการสอนผูว้ิจยัไดชี้$แจงรายละเอียดแก่นกัเรียนเกี*ยวกบั
รูปแบบการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  5E  แลว้ทาํการทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบเรื*อง
สมดุลเคมี  จากนั$นผูว้จิยัไดด้าํเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรม  5E  ที*ผูว้ิจยัสร้างขึ$นกบักลุ่ม
ทดลอง   หลงัจากสิ$นสุดการเรียนการสอนทั$ ง   5 แผน  ทําการทดสอบความรู้ของนักเรียนอีกครั$ งโดยใช้
แบบทดสอบเรื*องสมดุลเคมี  รวมทั$งทาํการวดัเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนโดยใชแ้บบวดัเจตคติต่อการ
เรียนวชิาเคมี   
 

3. ผลการวเิคราะห์  ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลแยกออกเป็น 2  ส่วนดงันี$  
 1.  ขอ้มูลเกี*ยวกบัความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมี  ผูว้จิยัตรวจคาํตอบจากการทาํแบบทดสอบเรื*องสมดุลเคมี
ก่อนและหลงัการเรียนของนกัเรียน แบบทดสอบทา้ยแผนการเรียนรู้   จากนั$นคาํนวณหาค่าเฉลี*ยร้อยละ 
 2.  ขอ้มูลเกี*ยวกบัเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมี  ผูว้จิยันาํคะแนนของนกัเรียนที*ไดจ้ากการทาํแบบวดัเจตคติ
ต่อการเรียนวชิาเคมีมาหาค่าเฉลี*ย  ( X  ) และส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D) จากนั$นแปลความหมายคา่เฉลี*ยเป็น
ระดบัเจตคติโดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปนี$  
 ค่าเฉลี*ย   4.50 – 5.00        หมายถึง   มีเจตคติอยูใ่นระดบัดีมาก 
 ค่าเฉลี*ย   3.50 -  4.49        หมายถึง   มีเจตคติอยูใ่นระดบัดี 
 ค่าเฉลี*ย   2.50  - 3.49        หมายถึง   มีเจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี*ย   1.50 -   2.49       หมายถึง   มีเจตคติอยูใ่นระดบัตํ*า 
 ค่าเฉลี*ย   1.00 –  1.49       หมายถึง    มีเจตคติอยูใ่นระดบัตํ*ามาก 
 

4. บทสรุป/สรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที*  5 
ที*เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้  5E  ในครั$ งนี$ผูว้จิยัแบ่งการนาํเสนอผลการวจิยัเป็น  2  ส่วน  ดงันี$  

1.  ความเข้าใจเรื�องสมดุลเคมขีองนักเรียน 
 1. การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี*ยความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนไดรั้บ การเรียนรู้และหลงั
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Eของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษา ปีที* 5 มีค่าเฉลี*ยเท่ากบั 11.46 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  28.63 และคะแนนหลงัเรียน 30.46 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.13  ตามลาํดบั และเมื*อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซึ*งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้
ที* 1 แสดงวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Eทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเรื*องสมดุลเคมีเพิ*มขึ$น 
 
 
 

    หนา้ 731



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ตาราง   แสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบ จาํนวนนักเรียน ค่าเฉลี�ย               ร้อยละ            SD 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

50 
50 

11.46 
30.46 

28.63               1.919 
76.13                2.659 

  t = -40.47 Sig  0.00 

 
 2.   เจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียน 

 ตารางค่าเฉลี*ยของคะแนนเจตคติของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5  หลงัใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ 
5E เรื*องสมดุลเคมี  
 

การทดสอบ N −

X        SD   

         ก่อนเรียน 
         หลงัเรียน 

50               

50 
     3.20          
     4.17 

         0.18 
         0.24 

  

      

  

 สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิจยัเพื*อศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม 5E ที*มีผลต่อความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมีและเจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5  โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองในพระราชูปถมัภ ์ฯ  ที*
เรียนรู้ดว้ยกิจกรรม  5 E  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี$  
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้ 5E ช่วยทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเกี*ยวกบัสมดุลเคมีเพิ*มขึ$น  โดย
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนคิดเป็น  28.63   และหลงัการเรียนมีคะแนนเพิ*มขึ$นเป็น  76. 13  ซึ* งเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ 1 นกัเรียนที*ไดรั้บการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม  5E มีความเขา้ใจในเนื$อหาวชิาเคมีมากขึ$น 
 2.  นกัเรียนที*เรียนรู้โดยกิจกรรม  5E  มีเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีอยูใ่นระดบัดี 
  

 อภิปรายผลการวจิยั  
 จากผลและสรุปผลการวจิยัเกี*ยวกบัความเขา้ใจเรื*องสมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียน
ชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5   ที*เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  5 E  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี$  
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้5E ช่วยทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเกี*ยวกบัสมดุลเคมีเพิ*มขึ$น  ซึ* ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจินตวร์ี  โยสีดา  ศึกษาเพื*อพฒันาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้  เรื*องไบโอดีเซล  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 6  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  ภาคเรียนที*   1  ปี
การศึกษา  2554  จาํนวน  30  คน  พบว่า  นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีผลสัมฤทธิs ทางการเรียนเรื*อง  ไบโอดีเซลหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั .05 และมีความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมของนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 2.  นกัเรียนที*เรียนรู้ดว้ยกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช ้ 5 E  มีเจตคติที*ดีต่อการเรียนวิชาเคมีอยูใ่นระดบัดี  
โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ชอบการเรียนรู้โดยใช ้ 5E  เพราะลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ที*นกัเรียนได้
ลงมือปฏิบติักิจกรรมการทดลองที*หลากหลายและแปลกใหม่ดว้ยตนเองซึ* งสอดคลอ้งกบัแนวคิดที*วา่กิจกรรมการ
เรียนรู้ที*เนน้กิจกรรมการทดลองจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยการมีประสบการณ์ตรง ซึ* ง
จะส่งผลใหน้กัเรียนมีความสนุกสนาน  มีความกระตือรือร้น  และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากยิ*งขึ$น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัในครั$ งนี$   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยั
ครั$ งต่อไป  ดงันี$  
 1.  ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้และสื*อการเรียนรู้เป็นปัจจยัสําคญัที*มีผลต่อความเขา้ใจเรื*อง
สมดุลเคมีและเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน  ดงันี$ ครูควรออกแบบกิจกรรมที*ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความเขา้ใจโดยเนน้การทดลองที*นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัเอง   
 2.  ควรมีการศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม  5E ในเนื$อหาวิชาเคมีอื*น ๆ และ
ศึกษาผลที*มีต่อผลการเรียนรู้ในดา้นอื*น ๆ  เช่นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ทกัษะการคิดวเิคราะห์    ความ
คงทน  เป็นตน้ 
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ(5E)[ออนไลน์]  เขา้ถึงจาก   http://www.pasa-thai.net /5E.html.10 มีนาคม   
 2556 
กระทรวงศึกษาธิการ . หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั. 2551 
จินดา พราหมณ์ชู. “การพฒันาความเขา้ใจเรื*องอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเจตคติต่อการเรียน วชิาเคมีของ
 นกัเรียนชั$นมธัยมศึกษาปีที* 5 ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็น ฐาน.” วทิยานิพนธ์
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั$นพื$นฐาน. 2550. รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
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DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING ABILITY OF GRADE 7 STUDENTS BY 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั% งนี% มีจุดมุ่งหมายเพื(อพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมบทบาท
สมมติ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 จาํนวน 56 คน และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 28 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เครื(องมือที(ใชใ้นการทดลอง คือแผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองแบบประเมินความสามารถ
ดา้นการพดูภาษาองักฤษระหวา่งการทดลอง สถิติที(ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉลี(ยค่าร้อยละค่าความเบี(ยงเบน
มาตรฐานและ t-test ผลการวจิยัพบวา่ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติของผูเ้รียน
สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบันอ้ยกวา่ 0.05 
 
คาํสําคญั : กิจกรรมบทบาทสมมติ/ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ/นกัเรียนระดบัชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to enhance English speaking ability of Grade7 students by using role 
play. The subjects were 56 Grade 7 Students who were assigned to be the experimental group and the control 
group, with 28 students in each, selected by random sampling.The instruments used in this study were lesson 
plans, pre-post test of English speaking, and students’ assessment form. The data were statistically analyzed by 
mean scores, percentage, standard deviation and t -test. The result of this study indicated that there was a 
significant increase in the students’English speaking ability atthe level of p- value less than 0.05 after using role 
play.  
 

KEYWORDS : ROLE-PLAYING, ENGLISH SPEAKING, GRADE 7 STUDENTS 
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1.บทนํา 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความสาํคญั และ จาํเป็นอยา่งยิ(งในชีวิตประจาํวนั  เนื(องจากเป็นเครื(องมือสาํคญั

ในการติดต่อสื(อสารสร้างความเขา้ใจเกี(ยวกบัความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม หลกัสูตรการศึกษาขั%นพื%นฐาน 
พ.ศ.2544 ไดร้ะบุให้ วิชาภาษาองักฤษ  จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ( งเป็นสาระการเรียนรู้ที(มี
เป้าหมาย คือ พฒันาผูเ้รียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื(อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดบัที(สูงขึ%นได ้  กรมวิชาการ (2544:7) แนวทางในการจดัการเรียนการ
สอนที(สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรที(เป็นที(แพร่หลายในการสอนวิชาภาษาองักฤษในทุกระดบัชั%น คือ การ
สอนภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสาร ซึ( งเป็นรูปแบบการสอนที(มีเป้าหมาย  เพื(อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํทกัษะ
พื%นฐานภาษาองักฤษทั%ง 4 ทักษะ คือ ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้โดยทกัษะ
พื%นฐานในการเรียนรู้ทุกทกัษะมีความเกี(ยวขอ้งกนั แต่หากจะมองปลีกยอ่ยของแต่ละทกัษะ พบวา่ ทกัษะในทางการ
พดูนั%นเป็นทกัษะที(สาํคญัและจาํเป็นมากที(สุด 

เนื(องจากภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับวา่เป็นภาษาสากล และใชติ้ดต่อสื(อสารในการทางธุรกิจ จึงมีการ
จา้งแรงงานในเชิงอุตสาหกรรมและงานธุรกิจเพิ(มขึ%น ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ( ง ที(เห็นความสาํคญัของ
ภาษาองักฤษและนาํมาใชใ้นการติดต่อสื(อสารกบัประเทศอื(น ๆ การสื(อสารกนัดว้ยภาษาองักฤษ ไม่วา่จะเป็นการ
ติดต่อสื(อสารกนัโดยตรง การใชอิ้นเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ หนงัสือคู่มือทางดา้นวิชาการต่างๆ ฯลฯ ทาํ
ใหผู้มี้ความรู้ และมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษกลายเป็นที(ตอ้งการของสถานประกอบธุรกิจ ส่งผลให้ผูมี้ทกัษะใน
การใชภ้าษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะการพูด มีโอกาสที(จะไดง้านและการสนับสนุนในอาชีพเพิ(มขึ%น เราควรจะ
เสริมสร้างประสบการณ์ที(มีอยูด่ว้ยการติดต่อสื(อสารโดยตรงกบัคนที(พูดภาษาองักฤษ  โจเซฟเบลลาฟิโอเร (2008) 
การพฒันาอยา่งรวดเร็วในโลกยคุปัจจุบนัทาํใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมตอ้งมีความตื(นตวัและปรับปรุงตนเองให้กา้ว
ทนัต่อการเปลี(ยนแปลงอยา่งต่อเนื(อง อีกทั%งการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ในอนาคต
อีก 2 ปีขา้งหนา้นี%ประเทศไทยจะมีการใชภ้าษาองักฤษมากขึ%น 

Ur (1996) และ Brown (1994) กล่าววา่ สาเหตุที(ทาํให้ผูเ้รียน เรียนภาษาที(สองไม่ประสบผลสาํเร็จในการ
พดูนั%นมีหลายประการ เช่น มีความกงัวลวา่จะพดูผิด กลวัเสียหนา้ ไม่รู้วา่จะพดูอะไรหรือพดูอยา่งไร ในขณะฝึกพูด
ในชั%นเรียน จากผลวจิยัของต่างประเทศ  EF Education First (2012)เมื(อไม่นานมานี%  ในการจดัอนัดบัความสามารถ
การใชภ้าษาองักฤษในกลุ่มประเทศที(ไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่จาํนวน 54 ชาติ โดยสุ่มตวัอยา่งประชากร
ประมาณ 1.7 ลา้นคนทั(วโลก ซึ(งผลที(ออกมาเป็นที(น่าตกใจและทาํใหค้นไทยตอ้งตื(นตวั เพราะประเทศไทยถูกจดัอยู่
ในอนัดบัที( 53 จาก 54 ประเทศ ตั(งแต่ปี 2009-2011 ประกอบกบัผลการวิจยัหลายครั% งก่อนหนา้นี% ในช่วงหลายปีที(
ผา่นมา ซึ(งบ่งชี%วา่ประชากรโดยรวมของประเทศไทย มีพื%นฐานการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อสื(อสารและนาํมาใช้
งานดอ้ยกวา่หลายชาติในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงทวปีเอเชีย ซึ(งหากยงัเป็นอยา่งนี%ต่อไปอาจส่งผลร้ายต่อแรงงานไทย
เมื(อการเปิดประชาคมเสรีอาเซียน ซึ( งจะเริ(มขึ%นในปี 2558 เหตุที(เป็นเช่นนี% เพราะมาจากปัจจยั ทางดา้นสังคมไทยที(
ทาํให้เด็กไทยพูดภาษาองักฤษไม่ได ้แมจ้ะเรียนมาเป็นเวลาถึงสิบกว่าปีก็ตามสืบเนื(องจากการที(เด็กตอ้งสอบเขา้
มหาวิทยาลยัให้ได ้เด็กละเลยที(จะเรียนพูดครูไม่เนน้ไม่ให้ความสาํคญัเพราะในขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยัไม่มีการ
สอบพดูครูไทย เนน้การสอบไวยากรณ์ (grammar) และการการเนื%อเรื(อง (Reading)  Richard (1994) เพื(อใหเ้ด็กสอบ
เขา้มหาวิทยาลยัให้ไดแ้รงขบัดนัจากพ่อแม่ผูป้กครองที(ลูกตอ้งสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญา เพื(อพ่อแม่จะได้
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ภูมิใจโรงเรียนเองก็ตอ้งการสถิติจาํนวนเด็กที(สามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหไ้ดใ้นจาํนวนที(มาก และแต่ละปีก็ตอ้ง
เพิ(มขึ%นๆ  

Shumin (1999-2000:18) ระบุวา่ อุปสรรคในการพฒันาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษที(สาํคญั คือ 
ผูเ้รียนมกัพูดภาษาองักฤษได้ไม่ดีขาดความคล่องแคล่วในการใชโ้ครงสร้างภาษา  เนื(องจากผูเ้รียนไม่ได้อยู่ใน
สิ(งแวดลอ้มที(มีการใชภ้าษาองักฤษในการสื(อสาร ตลอดจนขาดความเขา้ใจในสภาพความเป็นจริงทางวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษารวมทั%ง ที(โรงเรียนไม่ไดเ้นน้การสอบพูดจึง ส่งผลให้ผูเ้รียนไม่ประสบความสาํเร็จในการพูดตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร นอกจากนี%ผูส้อนยงัประสบปัญหาสาํคญัในการจดักิจกรรมการพดูภาษาองักฤษ ดงัที( สุมิตรา 
องัวฒันกลุ (2537:167)ใหค้วามเห็นวา่ ปัญหาสาํคญัประการหนึ(งที(ผูส้อนหนกัใจเมื(อนาํกิจกรรมเพื(อการสื(อสารไป
ใชใ้นหอ้งเรียน คือ ผูเ้รียนไม่กระตือรือร้นที(จะพดูไม่กลา้แสดงออกและปัจจยัสาํคญัที(ทาํให้การสอนทกัษะการพูด
ในโรงเรียนไม่ประสบความสาํเร็จเท่าที(ควร คือ จาํนวนของนกัเรียนในชั%นเรียน มีจาํนวนมากเกินไป ทาํให้การจดั
กิจกรรมสนทนาเป็นไปไดย้าก หรือไม่ทั(วถึง 

โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองเป็นอีกโรงเรียนหนึ( งที(นักเรียนส่วนมากขาดความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษ ตั%งแต่ในระดบัของประถมศึกษา จนกระทั(งกลายสภาพเป็นปัญหาที(ต่อเนื(องมาจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 
หากจะมองสภาพปัญหามีหลายประการ พอสรุปไดด้งันี%  

1.นกัเรียนส่วนมากอยูใ่นสิ(งแวดลอ้มที(ไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ จึงทาํให้นกัเรียนไม่มีโอกาสไดพู้ด
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ นอกจากจะไดรั้บการฝึกในชั%นเรียนเท่านั%น 

2.นักเรียนขาดโอกาสในการฝึกพูดภาษาองักฤษ และมีส่วนร่วมในการเรียนน้อย เนื(องจากครูผูส้อน
ภาษาองักฤษส่วนมากเป็นคนไทย และบางท่านมกัละเลยการพูดภาษาองักฤษขณะจดัการเรียนการสอน มกัใชว้ิธี
อ่านแลว้แปลขอ้ความเป็นภาษาไทย เนน้หนกัดา้นการใชไ้วยากรณ์ มีการฝึกรูปแบบประโยคและการออกเสียงบา้ง
เป็นบางครั% ง นกัเรียนขาดการลงมือจดัการเรียนดว้ยตนเอง  ทาํให้นกัเรียนขาดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั 
และนกัเรียนไม่มีโอกาสไดฝึ้กพดู 

3.จาํนวนนกัเรียนในห้องเรียนมีจาํนวนมากกวา่ 50 คน หากจดัการเรียนการสอนแบบสอบพูดทีละคน ก็
จะทาํใหไ้ม่เพียงพอกบัเวลาที(เรียน 

4.นักเรียนส่วนใหญ่มีทศันคติที(ไม่ดีต่อการพูดภาษาองักฤษ เนื(องจากนักเรียนไม่ได้รับการฝึกหัดพูด
ภาษาองักฤษอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ เมื(อนกัเรียนจาํเป็นตอ้งพูด นกัเรียนจะรู้สึกกลวั และอาย และเมื(อนกัเรียน
พดูผิดก็จะถูกเพื(อนลอ้เลียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบวา่วิธีแกปั้ญหาขา้งตน้  สามารถทาํไดโ้ดยการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนให้เป็นรูปธรรมมากขึ%นคือการนาํบทบาทสมมติต่างๆมาใชใ้นห้องเรียนเป็นวิธีการที(มุ่งช่วยให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เกิดความเขา้ใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั%งของตนเอง และผูอื้(นหรือเกิดความ
เขา้ใจ ในเรื(อง 
ต่าง ๆ  เกี(ยวกบับทบาทสมมติที(ตนแสดง  ทิศนา  แขมมณี (2550 : 358)  นอกจากนี%   Ladousse (1997:5) และ Ments 
(2003:16) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติคือการให้ผูเ้รียนจินตนาการ ว่าตนเป็นบุคคลใน
สถานการณ์สมมติ  จากนั%นใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทที(คิดวา่บุคคลที(อยูใ่นสถานการณ์นั%น รู้สึก  และจากงานวจิยัของ 
สุกญัญา  ศิลประสาท (2544:66-67) และเกศสุดา   ปงลงักา (2550) พบว่า  กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผูส้วม
บทบาทมีความคิดสร้างสรรค์เปิดเผยเกิดความมั(นใจในตนเอง  กลา้แสดงออกมีความกระตือรือร้น และปรับ
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พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที(ใกลเ้คียงกับการพูดภาษาองักฤษในชีวิตจริง  ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้นกัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื(อน  และยงัทาํให้บรรยากาศในการเรียนการ
สอนสนุกสนานเป็นกนัเอง 
อีกดว้ย 

จากความสําคญัและประโยชน์ของกิจกรรมบทบาทสมมติดังกล่าว  ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจจะใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  เพื(อสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน  ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
การพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  เพื(อจะนาํขอ้มูลมาเป็น
แนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง ส่งเสริม และเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษของครู ให้
ไดผ้ลดียิ(งขึ%นต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื(อพฒันาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 โดยใชกิ้จกรรม
บทบาทสมมติ 
 
2.ขั"นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที(ใชใ้นการวจิยัครั% งนี% เป็นนกัเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 จาํนวน 9 ห้องเรียน รวมทั%งสิ%น 475 คน  

โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  จงัหวดัปราจีนบุรี ภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2556 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที(ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ครั% งนี%  คือ นักเรียนระดับชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 ภาคเรียนที( 1 ปี

การศึกษา 2556  จาํนวน 56 คน  จาํนวน  1 ห้องเรียน โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling)  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
จาํนวนกลุ่มละ28คน  กลุ่มทดลอง สอนโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ และกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ 

ระยะเวลาในการทาํวจิยั 

ใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรม  5 สปัดาห์ ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 60 นาที รวมเวลาทั%งหมด 10 ชั(วโมง 
ในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2556 

เครื'องมอืที'ใช้ในการวจิยั 
เครื(องมือที(ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครั% งนี%   ไดแ้ก่ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ที(ใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษจาํนวน 5 แผน 

แผนละ 2 ชั(วโมง  รวมทั%งสิ%น 10 ชั(วโมง ในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2556 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนการทดลอง  และหลงัการทดลองเป็นการ

ทดสอบการพดูใหน้กัเรียนสนทนาโตต้อบ ก่อนเรียน 10 ประโยค เรื(องละ 2 ประโยค 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นการพดูภาษาองักฤษ 
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วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
การดาํเนินการศึกษาคน้ควา้มีลาํดบัขั%นตอนดงันี%  
1. ทาํการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบประเมินการพดูภาษาองักฤษกบักลุ่มทดลอง และ 

กลุ่มควบคุม 
2. ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทบาทสมมติ 
3.ระหวา่งดาํเนินการสอนผูศึ้กษาคน้ควา้ ไดป้ระเมินความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษ 
4.ผูว้จิยัทาํการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เมื(อสอนครบ 10 ชั(วโมง แลว้กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง และ 

กลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบประเมินการพดูภาษาองักฤษฉบบัเดิมเพื(อดูการพฒันาทางการพดูภาษาองักฤษ 
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน ก่อนการทดลอง 

โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ดว้ยค่าสถิติ  t-test  
2. เปรียบเทียบความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน หลงัการทดลอง 

โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ดว้ยค่าสถิติ  t-test  
3. เปรียบเทียบความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน ก่อนและหลงัการทดลอง 

โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ดว้ยค่าสถิติ  t-test  
4. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ขณะที(เรียน 

โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาการพดูภาษาองักฤษ  ดว้ยค่าสถิติ x  
ผลการศึกษาค้นคว้า 
1.ความสามารถดา้นการพดูของนกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี(ยก่อนการทดลอง 

ไม่แตกต่างกนั 
 2.ความสามารถดา้นการพดูของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี(ยหลงัการทดลองของเพิ(มขึ%น  

จากก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .01 
3.ความสามารถดา้นการพดูของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี(ยหลงัการทดลอง สูงกวา่กลุ่มควบคุม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .01 
4.ระหวา่งการทดลอง ความสามารถดา้นการพดูของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พฒันาขึ%นโดยลาํดบั  

จากความสามารถในระดบัปานกลางในช่วงตน้ และเพิ(มขึ%นอยา่งตอ่เนื(อง  เมื(อสิ%นสุดการทดลอง พบวา่ นกัเรียนมี
ความสามารถดา้นการพดูในระดบัดี ทั%งดา้น การใชค้าํศพัทแ์ละไวยากรณ์การพดูภาษาองักฤษ เพื(อใหผู้ฟั้งเขา้ใจ 
ตลอดจนความคล่องในการพดูภาษาองักฤษ  
 

อภิปรายผล 
การวจิยัครั% งนี%  ผูว้จิยัตั%งสมมุติฐานไวว้า่นกัเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 ภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2556 ที(

เรียน 
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โดยการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาดา้นการพดูภาษาองักฤษ จะทาํใหค้วามสามารถทางการพดู
ภาษาองักฤษ หลงัเรียนของนกัเรียนเพิ�มขึ�น ผลจากการทดลอง พบวา่  คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนใน
กลุ่มทดลอง และ 
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัแต่หลงัการทดลองพบวา่  คะแนนทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ(งเป็นไปตามสมมุติฐานคือ นกัเรียนที(เรียนโดยการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ ในการ
พฒันาดา้นการพดูภาษาองักฤษ มีผลสมัฤทธิ| ดีขึ%น  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .01  ซึ(งผลสาํเร็จดงักล่าว  มี
ประเด็นที(สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งันี%  

1. กิจกรรมบทบาทสมมติที(ผูว้จิยัไดจ้ดัไวมี้ 5 กิจกรรม คือ การพดูแนะนาํตนเอง (Introducing yourself) 
 การพดูบรรยายลกัษณะบุคคล (Describing people) การสนทนาซื%อขาย (Shopping) การสั(งอาหารในร้าน  
(Ordering food) และการสอบถามเสน้ทางการเดินทาง (Places to go)ซึ(งไดม้าจากหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดั
เรียงลาํดบักิจกรรมบทบาทสมมติใชก้ารจดัเรียงจากง่ายไปยากกิจกรรมบทบาทสมมติดงักล่าวเป็นกิจกรรมที(เป็น
จริงและเกิดขึ%นในชีวติประจาํวนัของนกัเรียนเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชภ้าษาเพื(อการสื(อสาร โดยนกัเรียนมี
โอกาส 
ในการเลือกใชภ้าษาใหถู้กตอ้งและเหมาะสมและสามารถนาํความรู้ที(ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง  
นอกจากนี% กิจกรรมบทบาทสมมติ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนพดูภาษาองักฤษไดม้ากขึ%น ดงัเห็นไดจ้ากคะแนนผลการ
ทดสอบวดัความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง ที(พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการ
ความสามารถดา้น 
การพดูภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสารเพิ(มขึ%น 

2. กิจกรรมบทบาทสมมติทุกกิจกรรมมีการกาํหนดเป้าหมายในการพดูภาษาองักฤษอยา่งชดัเจน  การเรียน 
ดว้ยการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้สดงตามบทบาทเป็นการฝึกใหผู้เ้รียน 
ไดป้ระสบกบัสถานการณ์จริงในสภาพของการสมมติเพื(อฝึกใหผู้เ้รียนไดท้ดลองและเรียนรู้การปรับพฤติกรรม 
ในการประสบกบัสถานการณ์ต่างๆซึ(งสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ สุมิตราองัวฒันกลุ (2535:142–143) ที(
กล่าวถึงกิจกรรมบทบาทสมมติวา่เกิดการเรียนรู้กฎของการใชไ้วยากรณ์เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งประโยคมี
ความสามารถ 
ดา้นการพดูตามสถานการณ์ต่างๆสูงขึ%น 

3. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที(สนุกสนานในลกัษณะเรียนปนเล่นช่วยทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
การพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งไม่เครียดทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษอยา่งมีความสุข ทิศนา  แขมมณี (2550 : 
358) 

จากการอภิปรายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการพฒันาการพดู
ภาษาองักฤษ  
ที(ผูว้จิยัใช ้ ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนรู้จากสิ(งที(เป็นรูปธรรม   อีกทั%งการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการสอนทาํ
ใหดึ้งดูดความสนใจของผูเ้รียนได ้และกิจกรรมบทบาทสมมติยงัทาํใหผู้เ้รียนเกิดทศัคติที(ดี ต่อการเรียนวชิา
ภาษาองักฤษ 
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อีกดว้ย ในดา้นของความสามารถในการใชท้กัษะชีวติผูเ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื(อนในชั%นเรียนไดเ้รียนรู้ในการ
แกไ้ขปัญหาในกิจกรรมบทบาทสมมติอยา่งเหมาะสม  นอกจากนี%การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 
ยงัพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะที(พึงประสงคด์า้นความรับผดิชอบ  ความมีวนิยั และยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ 
ที(พึงประสงคต์ามหลกัสูตรโรงเรียนในดา้นความกลา้แสดงออกอีกดว้ย 
 
4.บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาผลการใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติเพื(อพฒันาความสามารถดา้นการพดูภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที( 1 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง อาํเภอศรีมหาโพธิจงัหวดัปราจีนบุรีสรุปผลดงันี%  
1. การสอนโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

หลงัการทดลองเพิ(มขึ%น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .01 
2. การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติทาํใหน้กัเรียนมีพฒันาการมาก ในดา้น ความกลา้แสดงออก มีท่าทาง

ประกอบคาํพดูตามบทสนทนาและมีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมไดส้าํเร็จในเวลาที(กาํหนด 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครั"งต่อไป 
1.ในการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติควรเพิ(มเวลากิจกรรมการพดูตามสถานการณ์ 

ใหม้ากกวา่นี%  
2.งานวจิยัครั% งต่อไปควรใชบ้ทบาทสมมติในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษกบันกัเรียนในระดบั 

ชั%นอื(นๆ 
3. การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติควรคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการแสดง ของนกัเรียนทุกคน ครูจึงควรจดั

กลุ่มใหมี้นกัเรียนที(มีความสามารถคละกนัในทุกกลุ่มเพื(อเปิดโอกาสใหก้บัเด็กเก่งและเด็กที(ไม่เก่ง ไดฝึ้กพดูร่วมกนั 
4. การใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติควรคาํนึงถึงระดบัความสามารถของนกัเรียน และการกาํหนดเวลาในการ 

เตรียมความพร้อมก่อนการแสดง  
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การใช้เทคนิคการเดาความหมายคําศัพท์ภาษาองักฤษจากบริบท  เพื�อพฒันาความสามารถในการ
เข้าใจความหมายคําศัพท์ ของนักเรียนชั%นมัธยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง 

จังหวดัปราจีนบุรี 
APPLICATION  OF GUESSING  THE  WORD MEANINGS  BY USING  THE 

CONTEXTUAL  ANALYSIS TECHNIQUES TO DEVELOP WORD 
MEANING  UNDERSTANDING OF GRADE 12 STUDENTS, 

MATHAYOMWATMAIKRONGTONG   SCHOOL,  
PRACHINBURI  PROVINCE 

 
นางสาวลกัษมี  จาํพานิชย์1 , ดร. วนิดา  พลอยสงัวาลย์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั� งนี� มีจุดประสงค์เพื$อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทคนิคการเดาความหมายคาํศัพท์
ภาษาองักฤษเพื$อพฒันาความสามารถในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท์ ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6  กลุ่ม
ตวัอยา่งใชใ้นการทดลองคือนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6  จาํนวน 100 คนคดัเลือกโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมจาํนวนกลุ่มละ 50 คน เครื$องมือที$ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบการเดา
ความหมายคาํศพัท์ก่อนและหลงัการทดลอง และแผนการสอน สถิติที$ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่า t-test  ค่าเฉลี$ยเลขคณิตมาตรฐาน ค่าเบี$ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่นกัเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิB
สูงกวา่กลุ่มควบคุมที$ไม่ไดฝึ้กการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากบริบทอยา่งมีนยัสาํคญัที$ระดบั .05 
 

คาํสําคญั  : เทคนิคการเดาคาํศัพท์จากบริบท , นักเรียนชั%นมธัยมศึกษาปีที� 6 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study was  to examine the effectiveness of  application of guessing the  
word meanings by using the contextual analysis techniques to develop word meaning 
understanding of  Grade 12 students.  The study samples were 100 grade 12 students, selected by a 
random sampling method. They were divided into an experimental group and a control group with 
50 students in each group. The research instruments used were pre and post test and lesson plan. 
The data was analyzed by t-test ,  mean and standard deviation. The score of the post-test in the 
experimental group was significantly higher than that of the control group at the level of .05 
 
KEYWORDS : GUESSING THE  WORD MEANINGS , CONTEXTUAL ANALYSIS  TECHNIQUES , 

GRADE 12 STUDENTS 
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1.บทนํา 
โลกปัจจุบนัเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสารที$เขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของมนุษยทุ์กคนทั$วโลก และ

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งใชภ้าษาในการรับรู้ข่าวสาร คนที$เขา้ใจหลายภาษาก็ยอ่มมีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารมากกวา่คน
อื$น ดงันั�นภาษาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ$งในการติดต่อสื$อสาร ภาษาที$ใชใ้นการติดต่อสื$อสารระหวา่งประเทศที$เป็น
ที$นิยมอยา่งแพร่หลายคือภาษาองักฤษ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ$งที$ใชภ้าษาองักฤษเพื$อการติดต่อสื$อสารกบั
ชาวต่างประเทศ ดังนั�นภาษาองักฤษจึงถูกกาํหนดให้เป็นภาษาพื�นฐานที$ตอ้งใชเ้รียนในสถาบนัการศึกษาโดย
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะทั�ง 4 ดา้นคือ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  

ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษอนัเป็นพื�นฐานที$สาํคญัและเป็น
ส่วนสําคญัในองค์ประกอบที$ เกี$ยวกับความรู้ความสามารถทางภาษาที$สอง Harmer (1991:153) ได้กล่าว
เปรียบเทียบคาํศพัทก์บัโครงสร้างภาษาเปรียบเสมือนร่างกาย คาํศพัท์ก็เปรียบเสมือนอวยัวะ และเนื�อของภาษา ถา้
ไม่รู้คาํศพัทที์$ถูกตอ้งจะไม่สามารถแสดงศกัยภาพของการใชโ้ครงสร้างภาษาได ้คาํศพัท์จึงเปรียบเสมือนเครื$องมือ
ที$ใชใ้นการถ่ายทอดความคิดและการเรียนรู้สิ$งใหม่ๆ หากผูเ้รียนที$รู้คาํศพัท์ไม่มากจะพบปัญหาระหว่างการใช้
ทกัษะรับสารและส่งสารในภาษาต่างประเทศ การไม่รู้คาํศพัท์จึงเป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาการอ่านไม่เขา้ใจ ฟัง
ไม่รู้เรื$อง ไปจนถึงพูดและเขียนไม่ได ้ดงันั�นผูเ้รียนที$ตอ้งการเรียนภาษาเพื$อให้สามารถใชใ้นการติดต่อสื$อสารได ้
จาํเป็นตอ้งรู้คาํศัพท์จาํนวนมาก การเรียนรู้คาํศัพท์จาํเป็นต่อการเรียนภาษาในทุกระดับการศึกษาของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาที$สอง ยิ$งระดบัการศึกษาสูงเท่าใดความจาํเป็นในการเรียนรู้คาํศพัทย์ิ$งตอ้งมากขึ�นเท่านั�น 

ปัจจุบนันักเรียนไทยไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาสาเหตุหนึ$ งมาจากการขาดความรู้ทางดา้น
คาํศพัท ์ปองภพ วทิิพยร์อด (2552:7) กล่าววา่ ปัญหานกัเรียนรู้ศพัทน์อ้ยซึ$งเป็นสาเหตุสาํคญัโดยตรงต่อผลสัมฤทธิB
ทางการเรียนภาษาองักฤษและยงัก่อใหเ้กิดปัญหาต่อเนื$องตามมา ไดแ้ก่ผลสัมฤทธิB ทางการเรียนของนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัไม่น่าพอใจ สุพล จนัทะนามศรี (2556: 15) กล่าวว่าโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง อาํเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนระดบัก่อนประถม ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ดาํเนินกิจการ
แบบโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ$งโรงเรียนที$กาํลงัประสบปัญหาผลสัมฤทธิB การเรียน
ภาษาองักฤษ  จากผลการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 
คะแนนเฉลี$ยวิชาภาษาองักฤษจากการสอบ O-Net ตั�งแต่การสอบในเดือนกุมภาพนัธ์ 2553 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2555 ไม่มีปีใดที$นกัเรียนโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี  ทาํคะแนนเฉลี$ยไดเ้กิน 30 เปอร์เซ็นต ์
จากสภาพการเรียนรู้ศพัทที์$ยงัเป็นปัญหา ครูผูส้อนจึงควรให้ความสาํคญัในการหาเทคนิควิธีในการเรียนการสอน
คาํศพัทที์$เหมาะสม ใชเ้พื$อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นคาํศพัท์อยา่งมีประสิทธิภาพ การรอบรู้คาํศพัท์
ภาษาองักฤษมากจะเป็นตวัแปรที$ช่วยเสริมใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาและความกา้วหนา้ในหนา้ที$การงาน
อาชีพ แต่การที$จะให้รู้ศพัท์ทั� งหมดเป็นเรื$ องยากหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลยแต่ก็มิใช่ไร้หนทาง เพราะมีเทคนิคหรือ
แนวทางวธีิในการตีความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบทแวดลอ้ม  

มีนกัวจิยัหลายท่านทีนาํเสนอเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยการวิเคราะห์บริบท  เช่น  
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15-16) สุนิจ สุตณัฑวิบูลย ์(2550:5-15) John Langan (2002:341) Blanchard & Root 
(2005:93-98) Smith& Headley (2004:25-27) และ Seyler Dorothy (2004:41) นาํเสนอเทคนิคการวิเคราะห์บริบท 
(Contextual Analysis)  ไดแ้ก่ คาํจาํกดัความ (Definition ) การกล่าวซํ� า  (Restatement ) การยกตวัอยา่ง (Example ) 
การแสดงการเปรียบเทียบและการแสดงการเปรียบต่าง  (Compare and Contrast) และเครื$องหมายวรรคตอน 
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(Punctuation ) ทั�งหมดที$กล่าวมาเป็นเทคนิคที$มีความสาํคญัที$สุดของการเรียนรู้คาํศพัท์ซึ$ งใชไ้ดผ้ลทั�งผูเ้รียนที$ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และภาษาที$สอง ผูส้อนจึงควรสอนและฝึกฝนให้ผูเ้ รียนได้ฝึกใช้เทคนิคการเดา
ความหมายคาํศพัท์ที$ผูเ้รียนไม่ทราบ โดยใชก้ารวิเคราะห์จากบริบทไดอ้ยา่งถูกวิธี   สิ$งนี� เป็นทกัษะซึ$งสามารถทาํ
ให้ผูเ้รียนไม่เพียงแต่พฒันา คาํศพัท์โดยพึ$งตนเองโดยใชต้วัชี�แนะที$ปรากฏในบริบทมากกวา่การเปิดพจนานุกรม 
ยงัทําให้ผูเ้รียนเกิดความมั$นใจและทําให้การเรียนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพยิ$งขึ�นทั� งยงัเป็น การพฒันา
ความสามารถในดา้นคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนซึ$งนั�นเป็นพื�นฐานที$สาํคญัในการเรียนภาษาองักฤษ  การ
ฝึกฝนทกัษะการเดาความหมายคาํศพัท์จากการวิเคราะห์บริบท สามารถทาํให้เกิดความชาํนาญได ้และนักเรียน
สามารถนาํทกัษะนี� ไปใชไ้ดจ้ริงทั�งการสอบและในชีวิตประจาํวนั เช่น การใชภ้าษาในการพูดติดต่อสื$อสาร การ
อ่านสื$อต่างๆ ที$เป็นภาษาองักฤษ  

ดว้ยเหตุผลนี�ผูว้ิจยัจึงสนใจที$จะศึกษาเกี$ยวกบัเรื$องเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากการ
วเิคราะห์บริบท ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6  ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ ผลการวิจยัในครั� งนี� เป็นแนวทางให้ครูผูส้อน 
จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากการวเิคราะห์บริบท  เพื$อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื�อหาวิชาภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื�อศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศัพท์ภาษาองักฤษจากการวิเคราะห์บริบท เพื�อพฒันา

ความสามารถในการเขา้ใจความหมายความหมายคาํศพัท ์ของนกัเรียนชั'นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่

กรงทอง 
 

2. ขั%นตอนการศึกษา 
งานวจิยันี� ไดท้าํการศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยการวิเคราะห์บริบท 

ของนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี  โดยผูว้ิจัยได้
ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ ต่อไปนี�  

1. กลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการทดลองครั� งนี� คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 ที$เรียนวิชาภาษาองักฤษพื�นฐาน 
(อ33101) ในภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน ซึ$งเลือกแบบสุ่ม (Random) แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจาํนวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 50 คน ผูว้จิยัไดท้ดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนดว้ย
แบบทดสอบเทคนิคการเดาความหมายคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท แล้วสอนเทคนิคการเดาคําศัพท์
ภาษาองักฤษจากบริบทแก่กลุ่มทดลอง ในขณะเดียวกนัสอนคาํศัพท์ภาษาองักฤษโดยการให้ความหมายเป็น
ภาษาไทยแก่กลุ่มควบคุม กลุ่มนี�ไม่ไดรั้บการฝึกเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากวิเคราะห์บริบท 
หลงัจากนั�นประเมินผลโดยใหท้ั�งสองกลุ่มทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.ระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้ ในการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�  ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลอง 12 คาบคาบๆ ละ 
60 นาที สปัดาห์ละ 3 คาบ เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ ในภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2556  
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3. เครื$องมือที$ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแผนการสอนการเดาความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากบริบท
สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี$ ที$ 6 จาํนวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถการเดาความหมายคาํศพัท์
ภาษาองักฤษจากบริบทจาํนวน 40 ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  

 4.การสร้างเครื$องมือที$ใชใ้นการศึกษา เครื$องมือที$ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 
 4.1 แผนการสอนเรื$องเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากการวเิคราะห์บริบทศึกษาจาก
หลกัสูตร แบบฝึกหดัจากเอกสาร ตาํรา หนงัสือ และงานวจิยัที$เกี$ยวขอ้ง โดยมีขั�นตอนในการจดักิจกรรมดงันี�   

1. ขั�นกระตุน้ความสนใจ (Motivation) 
2. ขั�นนาํเสนอ (Presentation) 
3. ขั�นฝึกหดั (Practice) 
4. ขั�นสร้างกิจกรรมเสริม (Transfer activity) 
5. ขั�นประเมินผล (Evaluation) 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที$สร้างผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี$ยวชาญ 3 ท่านถึงความสอดคลอ้งของจุดประสงค์

การเรียนรู้  เนื�อหา  และกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนความเหมาะสมของระยะเวลาและภาษาที$ใช้  จากนั� น
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
 4.2 แบบทดสอบเรื$องเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากการวเิคราะห์โครงสร้างของบริบท  
เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4 ตวัเลือกจาํนวน 40 ขอ้ ครอบคลุมเนื�อหาต่างๆ ในเรื$องการวิเคราะห์
บริบท โดยแบบทดสอบที$สร้างขึ�นมาตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหาจากผูเ้ชี$ยวชาญ 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้
กบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 จาํนวน 20 คน โดยมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง  .60-1.00 และค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 
.30 - .80 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง .20 - .80 และค่าความเชื$อมั$นเท่ากบั .70  
 

3.ผลการวเิคราะห์ 
     การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาเทคนิคการเดาความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากการวิเคราะห์บริบท ของ
นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี ผูว้ิจยัไดน้ําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการเดาความหมายคาํศัพท์ภาษาองักฤษจากการ
วเิคราะห์บริบทระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ$งมีรายละเอียดดงันี�  
 

ตารางที� 1  แสดงค่าสถิติพื�นฐานและผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิB   ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง 

 
           Pretest  Posttest  

กลุ่ม จาํนวนคน 
x  S.D x  S.D 

กลุ่มควบคุม 50 16.18 3.77 18.00 3.18 
กลุ่มทดลอง 50 16.50 4.71 21.42 4.37 
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 ตารางที$ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ก่อนการเรียนนกัเรียนในกลุ่มทดลองมี คะแนนผลสมัฤทธิB ในการเดาความหมาย
คาํศพัท์ภาษาองักฤษมีคะแนนเฉลี$ยเท่ากบั  16.50 คะแนน ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.71  คะแนน หลงั
ทดลองนกัเรียนมีคะแนนเฉลี$ย  21.42 คะแนน ส่วนเบี$ยงเบนมารตราฐานเท่ากบั 4.37 คะแนน ส่วนนกัเรียนกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี$ยก่อนเรียนเท่ากบั 16.18 คะแนน ส่วนเบี$ยงเบนมารตราฐานเท่ากบั 3.77 และหลงัการทดลอง
นกัเรียนมีคะแนนเฉลี$ย 18.00 ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.18 
 
ตารางที$ 2 ค่าสถิติพื�นฐานและผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิB   ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ

ทดลอง 
 

กลุ่มตวัอยา่ง N คะแนนเตม็ 
40 คะแนน 

คะแนนหลงัเรียน   t- test  Sig 
(2tails) 

x  S.D 
กลุ่มควบคุม 50 40 18.00 3.18 4.470 .000 
กลุ่มทดลอง 50 40 21.42 4.37 

 
 จากตารางที$ 2 แสดงให้เห็นว่า หลงัการเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองที$ไดรั้บการสอนใชเ้ทคนิคการเดา

ความหมายคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากบริบท มีคะแนนเฉลี$ยเท่ากบั 21.42 คะแนน ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
4.37 คะแนน และหลงัการเรียนของนกัเรียนกลุ่มควบคุมที$ไดรั้บการสอนโดยการให้ความหมายเป็นภาษาไทยตาม
คู่มือครู มีคะแนนเฉลี$ยเท่ากบั 18.00  คะแนน และส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.18 คะแนน และเมื$อตรวจสอบ
ความแตกต่างดว้ย t-test พบว่าผลสัมฤทธิB ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .00 
 
4. บทสรุป  

ผลการทดลองการใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากการบริบทเพื$อพฒันาความสามารถ
ในการเขา้ใจความหมายคาํศัพท์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที$ 6 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จังหวดั
ปราจีนบุรี พบว่าการสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ โดยวิธีเดาความหมายของคาํศัพท์จากบริบททาํให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิB สูงกวา่การสอนโดยใหค้วามหมายของคาํศพัทเ์ป็นภาษาไทยที$ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .00 
 
อภิปรายผลการวจิยั  
 จากผลการวิจัยเกี$ยวกับเรื$ องเทคนิคการเดาความหมายคาํศัพท์ภาษาองักฤษจากการวิเคราะห์บริบท 
สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งันี�  

1.จากคะแนนแบบทดสอบเทคนิคเดาความหมายของคาํศพัท์จากการวิเคราะห์บริบทเปรียบเทียบทั�ง ก่อน
และหลงัเรียน พบว่ากลุ่มควบคุมซึ$ งไม่ไดเ้รียนเทคนิคการเดาความหมายของคาํศพัท์จากการวิเคราะห์บริบท มี
คะแนนสูงขึ�น อาจเป็นเพราะคุน้เคยกบัคาํศพัทม์ากขึ�น แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มควบคุมก็มีคะแนนตํ$ากวา่กลุ่มทดลอง 
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2. จากคะแนนแบบทดสอบเทคนิคเดาความหมายของคาํศพัทจ์ากการวิเคราะห์บริบท หลงัเรียน พบวา่กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม เป็นเพราะกลุ่มทดลองซึ$ งเรียนวิธีการเดาความหมายของคาํศพัท์จากการ
วเิคราะห์บริบท มีความเขา้ใจวธีิการดงักล่าวมากขึ�น ทาํใหมี้คะแนนหลงัเรียนดีขึ�น 

3.แบบฝึกหัดในการเดาความหมายของคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากการวิเคราะห์บริบทมีน้อย เพราะเวลาที$
จาํกดั ผูว้จิยัจึงพยายามสอนใหเ้สร็จภายในเทอมตน้อีกทั�งในชั$วโมงเรียน ผูว้จิยัยงัตอ้งแบ่งเวลาส่วนที$หนึ$งสอนตาม
ภาระหนา้ที$ และแบ่งเวลาอีกส่วนสอนการเดาความหมายของคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากบริบท ดว้ยเหตุผลที$กล่าวมา
นกัเรียนที$มีพื�นฐานภาษาองักฤษไม่ดี อาจไม่เขา้ใจเทคนิคการเดาความหมายของคาํศพัท์ภาษาองักฤษจากบริบท
อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดีควรอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจดว้ยว่าบริบทบางประเภทใช้เดาความหมายเพียงคร่าวๆ 
เท่านั�น หากตอ้งการความหมายที$แทจ้ริง อาจตอ้งเปิดพจนานุกรม ดงัที$กล่าวไวใ้นงานของ Carolyn H. Fitzpatrick 
และ Marybeth B. Ruscica (1997: 236) Karen Blanchard และCristine Root (2005: 97)  
 จากการอภิปรายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ นกัเรียนกลุ่มทดลองสามารถใชเ้ทคนิคในการเดาความหมาย
คาํศพัท์ภาษาองักฤษจากการวิเคราะห์บริบทเพื$อพฒันาความสามารถในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท์ พบวา่การ
สอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยวธีิเดาความหมายของคาํศพัท์จากบริบททาํให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิB สูงกวา่การสอน
โดยใหค้วามหมายของคาํศพัทเ์ป็นภาษาไทยที$ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ช่วยในการเรียนภาษาองักฤษ และทาํให้
รู้จกัความหมายคาํศพัทม์ากขึ�น ดว้ยเนื�อหา วธีิการสอน และรูปแบบกิจกรรม  ช่วยใหน้กัเรียน พฒันาความสามารถ
ในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท ์ส่งผลดีทาํใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษไดดี้ยิ$งขึ�น สอดคลอ้งกบังาน 
วจิยัของ วลัลภา บุญอนนัตบุตร (2547) และ นราวดี พนัธ์ุนรา (2551)    ที$สรุปวา่ กลุ่มที$ไดรั้บการฝึกเทคนิคการเดา
ความหมายของคาํศพัทภ์าษาองักฤษจากการวเิคราะห์บริบท มีความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษดีขึ�น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัในครั� งนี�   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยั
ครั� งต่อไป  ดงันี�  
 1.  ครูควรเลือกคาํศพัท ์เนื�อหา หรือบทอ่านที$มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และที$สาํคญั
จะตอ้งเป็นเรื$องใหม่ๆ ที$อยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน 
 2.  กิจกรรมที$ใชส้อนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมกลุ่มอภิปรายหาคาํตอบ แลกเปลี$ยนความ
คิดเห็นร่วมกนัซึ$งจะทาํใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์ จดจาํคาํศพัทไ์ดน้าน 
 3.  การจดัทาํบทเรียน ควรเริ$มจากการทบทวนบทเรียนเก่า โดยใชห้ลกัการทางเทคนิควิธีในการฝึกที$มี
แบบฝึกวิเคราะห์ภาษาจากง่ายไปยาก และควรจะเป็นการเรียนรู้ศพัท์จากสื$อจริง โดยนาํเทคนิคที$เรียนมาไปใช้
วเิคราะห์ศพัทใ์นสื$อจริง 
 4. ควรศึกษาวิจยัเกี$ยวกบัการสร้างแบบเรียนแบบ Package การสอนศพัท์ที$เรียนได้ดว้ยตนเองแบบ
ศูนยก์ลางเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 5. ควรมีการทาํการวิจยัครั� งต่อไปคือ ควรมีการทาํการวิจยัการใชเ้ทคนิคการเดาความหมายคาํศพัท์จาก
วเิคราะห์บริบท กนันกัเรียนในระดบัชั�นอื$นๆ  ในโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จ. ปราจีนบุรี  
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5. กติตกิรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ$ง จาก ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย ์

และ  ดร.อุบล สรรพชัญพงษ ์อาจารยที์$ปรึกษา  ดร.ดลฤทยั  บุญประสิทธิB  อาจารยอ์รภทัรกาญจน์   ชยัวฒัน์จตุพร 
และอาจารยอ์่อนจนัทร์ นิยมวิทยาพนัธ์     ผูเ้ชี$ยวชาญตรวจสอบแกไ้ขเครื$องมือในงานวิจยั  และ ดร.ประพฒัพงศ ์
เสนาฤทธิB   ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที$ได้กรุณาให้คาํปรึกษา แนะนําและตรวจสอบแก้ไข 
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ คอยกระตุน้และให้กาํลงัใจอยู่เสมอ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี� เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที$ นี�  

ขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวิทยาลยั

รังสิตทุกท่านที$ใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํและประสิทธิB ประสาทวชิาพร้อมแนวคิดและประสบการณ์ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณพระพิศาลศึกษากร  ผูจ้ดัการและ  นายอุดม  ชาํนิ   ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมวดั

ใหม่กรงทอง ในพระราชูปถมัภ ์ฯ ทุกท่านที$ใหทุ้นการศึกษาและโอกาสในการพฒันาการศึกษาแก่ผูว้จิยั 
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การใช้แบบฝึกทกัษะคณติคิดเร็ว เพื�อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั%นประถมศึกษาปีที� 4โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง จังหวดัปราจีนบุรี 
USING QUICK MATH EXERCISES TO DEVELOP MULTIPLICATION SKILL OF GRADE 4 

STUDENTS AT MATHAYOM WATMAIKRONGTONG SCHOOL, PRACHINBURI 
 

จติตมิา ปราณี 1  ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย์  2 ดร.มณีเพญ็  อภิบาลศรี 3 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั
 งนี
 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วในการเพิ�มประสิทธิภาพดา้น 
ทกัษะการคิดของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 จาํนวน 28 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงและกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ14 คน เครื�องมือที�ใชไ้ดแ้ก่คู่มือการ
ใชแ้บบฝึก, แบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว และแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ
ทดสอบที (t - test) ค่าความเที�ยง เลขคณิตมาตรฐาน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ผลการทดสอบ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์หลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว ในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (t = 4.139, Sig = 0.00) 
 

คาํสาํคญั : แบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว/ทกัษะทางคณิตศาสตร์/นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the result of using quick math exercises to improve the 
multiplication skill of students. The study samples were the 28 grade4 students by purposive sampling who were 
assigned to be the experimental group and the control group, with 14 students in each group, assigned technique. 
Research instrument was composed of pre and post tests, and teaching manual and quick mathematical 
exercises. Data analysis were percentage, t-test, Arithmetic Mean and Standard Deviation. The results revealed 
that the score of the post-test in the experimental group was significantly higher than that of the control group at 
the level of 0.05 (t = 4.139, Sig = 0.00) 

KEYWORDS : QUICK MATH EXERCISES, MATHEMATICAL MULTIPLICATION SKILL, GRADE4 

STUDENTS 
                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์�ปรึกษา  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต  

 

    หนา้ 750



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. บทนํา 

                พื
นฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศและสงัคมใหก้า้วทนัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ
นอยา่งรวดเร็วคือ 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความสามารถดา้นต่างๆ ทั
งความรู้คุณธรรม ความเขา้ใจ การแกไ้ขปัญหาและ 
ความสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม จุดประสงคห์ลกัของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) 
ซึ�งมุ่งเนน้การพฒันาคน ใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง    และมีความสุขทั
งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผู ้อื�นไดอ้ยา่งมีความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง 
ชาติ (2545: 6) ซึ�งสอดคลอ้งกบั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั
นพื
นฐาน พ.ศ.2551 ที�ระบุวา่ “มุ่งพฒันาผูเ้รียน 
ทุกคน ซึ�งเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยที์�มีความสมดุลทั
งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความรู้และทกัษะ 
พื
นฐานรวมทั
ง เจตคติ ที�จาํเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้เป็นสาํคญั 
บนพื
นฐานความเชื�อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545:13)  

              การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการพฒันาความคิดมนุษยใ์นดา้นวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยทุีกสาขา เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาฝึกกระบวนการการคิดฝึกการแกปั้ญหา ส่งเสริมความคิด

อยา่งมีเหตุผล มีความริเริ�ม มีระบบระเบียบในการคิด ช่วยพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนที�สมบูรณ์ ดงั

ปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที�สะทอ้นถึงความสาํคญัของคณิตศาสตร์ที�เนน้ผูเ้รียนให้มี

ความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ตลอดจนการจดักระบวนการเรียนรู้ที�เนน้การฝึกทกัษะกระบวน การคิด การจดั 

การเผชิญสถานการณ์ ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื�อป้องกนัและการแกปั้ญหา (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง 

ชาติ,2545:14)จาก ความสาํคญัของคณิตศาสตร์ดงักล่าว หลกัสูตรกระทรวง ศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดให้วิชาคณิต 

ศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาทกัษะที�เป็นเครื�องมือการเรียนรู้โดยเนน้นกัเรียนไดพ้ฒันาความ สามารถ ในการคิด คาํนวณ 

สามารถนําคณิตศาสตร์ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื�น ๆ ที� เกี�ยวขอ้ง 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545: 1) 

เนื�องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัความคิดที�เป็นนามธรรม มีโครงสร้าง

แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกนั และสื�อความหมายโดยสัญลกัษณ์ซึ� งยากต่อการต่อเรียนรู้และความเขา้ใจอย่าง

รวดเร็ว ( วลัลภา  อารีรัตน์. 2545: 57-671) จึงส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยงัไม่เป็นที�พอใจ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั
นพื
นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 6 ของโรงเรียน

มธัยมวดัใหม่กรงทอง ในปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉลี�ยร้อยละ 39.78 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ.2555) ซึ�งสูงกวา่ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ แต่ยงัไม่สูงกวา่ระดบัสงักดั (การศึกษาเอกชน) และพบวา่ มี

คะแนนเฉลี�ยวชิาคณิตศาสตร์ตํ�ากวา่กวา่วชิาอื�นๆของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง  

 แบบฝึกทกัษะเป็นสื�อการเรียนการสอนประเภทหนึ� งที�ไดรั้บการออกแบบให้มีลกัษณะตอบสนองต่อ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที�สุด การใชแ้บบฝึกทกัษะเป็นอุปกรณ์การสอนที�ช่วยให้นักเรียนมีพฒันาการ
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ทางการเรียนรู้ในเนื
อหาวิชาไดดี้ขึ
น เพราะนักเรียนมีโอกาสนาํความรู้ที�เรียนมาแลว้ มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจ

กวา้งขวางยิ�งขึ
น(วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์.2545: 113)การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะไดมี้ผูส้นใจนาํมาใช้

พฒันาการเรียนการสอนดงัปรากฏจากการศึกษาคน้ควา้ที�สนับสนุนให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทกัษะเป็นวธีิการสอนที�ช่วยทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิr ทางการเรียนสูงขึ
นและมีความคงทนในการเรียนรู้ 

ดงัเช่นผลการศึกษาคน้ควา้ของ โสภณ  บุญชยั (2547) และมณี  จนัทรัตน์ (2553) เป็นตน้ 

 

จากสภาพปัญหาและแนวคิดดงักล่าว  ผูศึ้กษาคน้ควา้จึงใหค้วามสนใจและตอ้งการที�จะนาํรูปแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อศึกษาการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว 

เพื�อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง มีทกัษะใน

การคาํนวณไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว และเป็นแนวทางที�ใชใ้นการพฒันาการการเรียนการสอนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

                   เพื�อศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถพฒันา ทกัษะการคิด วเิคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 
 

สมมตฐิานงานวจิยั 

                   ผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ที�เรียนโดยการใช้

แบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว สูงกวา่นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ที�ไม่ไดเ้รียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว

อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 

 

2. ขั%นตอนการศึกษา / เครื�องมอืและวธีิการวจิยั 
 

2.1 รูปแบบการวจิยั เป็นการวจิยักึ�งทดลอง (Quasi – experimental Design) 

มีการทดสอบ /วดัผลก่อน – หลงัทดลอง ( Completely Randomized Design) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งทดสอบความรู้ก่อนเรียนทั
งสองกลุ่ม จดัการ

เรียนการสอนแบบปกติ ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง จดักิจกรรมเพิ�มเติม สอนและใชแ้บบฝึกคณิตคิดเร็วใน

กลุ่ม ทดลองและทดสอบความรู้ หลงัเรียนทั
งสองกลุ่ม ดงัแผนภาพ (องอาจ นยัพฒัน์. 2549:279-281) 
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  กลุ่ม                   ทดสอบก่อน              ใหสิ้�งที�ทดลอง                     ทดสอบหลงั 

 E                                                     O1                                         X                                                  O2           

 C                                                     O1                                                                                                            O2 

E    หมายถึง    กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�ไดรั้บสิ�งทดลอง (สอนและใชแ้บบฝึกคณิตคิดเร็ว) 

C    หมายถึง    กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ไดรั้บสิ�งทดลอง (สอนและไม่ใชแ้บบฝึกคณิตคิดเร็ว) 

O1  หมายถึง    การวดัค่าขอ้มูลในตวัแปรตาม ความสามารถดา้นทกัษะคณิตศาสตร์ ก่อนไดรั้บสิ�ง
ทดลองก่อนสอน 

O2  หมายถึง การวดัค่าขอ้มูลในตวัแปรตาม (ทดสอบความรู้) หลงัสอนกลุ่มทดลอง และการสอนปกติ
ในกลุ่มควบคุม 

 

2.2 ประชากร 
     ประชากรในการวจิยัครั
 งนี
 เป็นนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ปี การศึกษา 2556 ของโรงเรียนมธัยม 
วดัใหม่กรงทอง อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จาํนวน 354 
คน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั
 งนี
 เป็นนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 
ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา2556 จาํนวน 28 คน โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งเจาะจง (Purposive Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเพศหญิง จาํนวน 15 คนเพศชาย จาํนวน 13 คน อายปุระมาณ 9 – 10 ปี กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นสองกลุ่มคือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 14 คน 
 

 2.3 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
      3.1 คู่มือครูในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว ชั
นประถมศึกษาปีที� 4 

เอกสารประกอบดว้ยคาํชี
แจง แนวทางการฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว กาํหนดการฝึก และแบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว 
      3.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
           แบบประเมินวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียนก่อนเรียน- หลงัเรียนซึ� งเป็นแบบทดสอบ ชนิดเติมคาํ

จาํนวน 20 ขอ้  
 

  2.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื 
     ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างและตรวจสอบเครื�องมือ ดงันี
  
           4.1 ศึกษาคู่มือครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีที� 4 ของ สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ตามหลกัสูตรแกนกลางขั
นพื
นฐาน พุทธศกัราช 
2551  

           4.2 ศึกษาเอกสาร ตาํราเกี�ยวกบัเทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนขอ้สอบชนิดเติมคาํ เพื�อ

นาํมาใชใ้นการกาํหนดเนื
อหา 
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           4.3 กาํหนดเนื
อหา จุดประสงคข์องแบบฝึกและแบบประเมินทกัษะคณิตคิดเร็ว  

           4 4 สร้างแบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว และ ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิr คณิตคิดเร็ว นาํเครื�องมือที�สร้างขึ
น

เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล พิจารณาความเหมาะสม และความยากง่ายของเนื
อหาสาระ 

จาํนวน 3 ท่าน ตรวจความตรงเชิงประจกัษด์า้นความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของเนื
อหาและจุดประสงค ์เพื�อ

นาํมาปรับปรุง 

           4.5 หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํขอ้ทดสอบไปทดลองใช ้กบันกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 

โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จาํนวน 10 คน ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง มีค่าความยากง่าย (P) เท่ากบั 0.455 ค่าอาํนาจ

จาํแนก ( r) เท่ากบั 0.364 ถึง 0.909 และมีค่าความเที�ยงแบบแอลฟา ครอนบาค ( Alpha )=  .8421  

 

 2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยนาํแบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วมาใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั
น

ประถมศึกษาปีที� 4 กลุ่มทดลองจาํนวน 14 คน ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 โดยดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี
  

                      5.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 1 ครั
 ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ�งเป็นแบบเติมคาํ 

จาํนวน 20 ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดัผลสมัฤทธิr ก่อนเรียน 

          5.2 ผูว้จิยัดาํเนินการฝึกตามคู่มือการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วชั
นประถม 
ศึกษาปีที� 4 ในกลุ่มทดลอง ใชเ้วลาการทดลองทั
งหมด 20 ชั�วโมง ระยะเวลา 5 สปัดาห์ นอกเวลาเรียนปกติของภาค
เรียนที� 1 ปีการศึกษา 2556 
                     5.3 หลงัจากนกัเรียนฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วเสร็จแลว้ ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) จาํนวน 1 ครั
 ง ใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ�งเป็นแบบเติมคาํ จาํนวน 20 ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดัผลสมัฤทธิr หลงัเรียน  
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
  

วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิr ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
สถิติค่า T-test แบบ dependent และ Independent t – test ของคะแนนเฉลี�ยก่อนและหลงัเรียน ในแต่ละกลุ่ม และ
หลงัเรียนของทั
งสองกลุ่ม ค่าเฉลี�ยเลขคณิตมาตรฐาน (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
               

                การอภิปรายผล 
                       คะแนนผลการเรียนของนกัเรียนที�เกิดจากการเรียนที�เรียนนอกเวลาเรียนปกติ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
คณิตคิดเลขเร็ว ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปี ที� 4 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�ไม่ไดเ้รียน โดยการใช ้
แบบฝึก ทกัษะคณิตคิดเร็วโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ( t = 4.139 , Sig = 0.00 )ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั
งไว ้
ทั
งนี
 อาจเป็นเพราะวา่แบบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วที�ผูว้ิจยันาํมาจากแบบฝึก เพื�อพฒันาทกัษะคิดเลขเร็ว ชั
นประถม 
ศึกษาปี ที� 4 ของสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน มีวตัถุ 
ประสงค์ เพื�อฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะการบวก ลบ คูณและหารจาํนวนนบัไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เพราะมีขั
นตอนและกระบวนการสร้างที�ดี เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของ
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นกัเรียน และเทคนิควธีิที�ครูนาํเสนอมีความเขา้ใจง่าย กระตุน้ความสนใจให้เกิดความกระตือรือร้นที�จะทาํแบบฝึก
ทกัษะประกอบกบัแบบฝึกทกัษะที� จดัทาํขึ
นไดน้าํหลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์เกี�ยวกบักฎแห่ง
การฝึกที�วา่ สิ�งใดก็ตามที�มีการฝึกหรือกระทาํบ่อย ๆ ยอ่มจะทาํให้ผูฝึ้กมีความคล่องและสามารถทาํไดดี้ (Law of 
Use ) ซึ� งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทกัษะผูเ้รียนจะมีลกัษณะความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ดี ก็ต่อเมื�อมีการ
ฝึกฝนหรือกระทาํซํ
 าบ่อยๆ ผลการศึกษาครั
 งนี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาผลของการศึกษาคน้ควา้ของซึ� งสอดคลอ้ง
กบัหลกัการสอนคณิตศาสตร์ตามแบบ สสวท.การจดัการเรียนการสอนเพื�อให้สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของ
หลกัสูตร ตอ้งคาํนึงถึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยพยายามให้ผูเ้รียนเขา้ใจตามหลกัการของคณิตศาสตร์
ควบคู่ไปกบัพื
นฐานทางคณิต ศาสตร์ที�ไดก้าํหนดไว ้ เมื�อผูเ้รียนเขา้ใจเนื
อหาคณิตศาสตร์แลว้ครูควรจดัแบบฝึก
ทกัษะให้เกิดความชาํนาญ ถูกตอ้ง แม่นยาํและรวดเร็ว น่าสนใจและควรเริ�มจากง่ายไปหายาก เพื�อให้ผูเ้รียนฝึก
ต่อไป  ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของโสภณ บุญไชย (2547: 74 - 76) ไดศึ้กษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและ เปรียบเทียบผลสมัฤทธิr ทางการเรียนของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 2 
ที�เรียนโดยแผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกทกัษะกบันักเรียนที�เรียนโดยการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่
นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นกลางเสลภูมิ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2546 จาํนวน 1 ห้องเรียน 
จาํนวน 33 คน และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน จาํนวน 32 คน เครื�องมือที�ใช ้คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ
และแบบทสอบวดัผลสัมฤทธิr ทางการเรียน ผลการศึกษาคน้ควา้นักเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 2  ที�เรียนโดยใช้
แผนการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะมีผลสมัฤทธิr ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนที�สอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน
ตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มณี จนัทรัตน์ (2553) ไดพ้ฒันาแบบฝึก
ทกัษะเทคนิคการคิดเลขเร็ว ชั
นประถมศึกษาปีที� 4  เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิr ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะเทคนิคการคิดเลขเร็ว โรงเรียนบา้นเขาทราย อาํเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 9 คน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวจิยั 
               ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ที�เรียนโดย

การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว สูงกวา่นกัเรียนชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ที�ไม่ไดเ้รียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิต

คิดเร็ว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

              ประโยชน์ที�ได้รับ 

              ผูส้นใจสามารถนาํคู่มือการฝึกทกัษะคณิตคิดเร็วนี
  ไปใชก้บันกัเรียนชั
นอื�น ๆ โดยกาํหนดเนื
อหาและ

ขอบข่ายที�เหมาะสมสาํหรับการการสอนนกัเรียนในระดบันั
น 

 

  

    หนา้ 755



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

5. กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันี
สาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ�งจาก ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งใน

งานวทิยานิพนธ์ฉบบันี
 ทุกท่านโดยเฉพาะคณะอาจารยที์�ปรึกษา ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย ์ ดร.มณีเพญ็ อภิบาลศรี

ดร.สันติ  กิจลือเกียรติ  ดร.ดลฤทยั  บุญประสิทธิr   อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน และ ดร.อุบล  สรรพชัญพงษ ์ที�ได้

กรุณาใหค้าํแนะนาํและตรวจทานขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่และให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตลอดเวลา

ที�ทาํวทิยานิพนธ์ 

                ขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวิทยาลยั

รังสิตทุกท่านที�ใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํและประสิทธิr ประสาทวชิาพร้อมแนวคิดและประสบการณ์ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

                ขอขอบคุณพระพิศาลศึกษากร  ผูจ้ดัการ  นายอุดม  ชาํนิ   ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมวดั

ใหม่กรงทอง ในพระราชูปถมัภทุ์กท่านที�อนุญาตใหใ้ชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล  ใหทุ้นการศึกษา

และโอกาสในการพฒันาการศึกษาแก่ผูว้จิยั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

                ผูว้จิยันาํเสนอขอ้เสนอแนะไว ้ดงันี
  ครูผูส้อนควรศึกษาคู่มือการใชใ้ห้เขา้ใจก่อนนาํแบบฝึกทกัษะไปใช ้
ควรนาํแบบฝึกทกัษะนี
 ใชใ้นการจดักิจกรรมขั
นการฝึกทกัษะ เพื�อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสไดฝึ้กทกัษะโดยธรรมชาติ
ของทกัษะทางคณิตศาสตร์ตอ้งฝึกบ่อย ๆ และสมํ�าเสมอจาํทาํให้เกิดความคล่องแคล่ว  และพฒันาแบบฝึกทกัษะ
เพิ�มเติม เสริมสื�อประเภทอื�น ๆ ช่วยในการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ หรือเกมคณิตคิดเร็ว เพิ�มเติมเพื�อให้
นกัเรียนมีประสบการณ์มากขึ
น 
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั
นพื
นฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551 

ทิศนา  แขมณี.   ศาสตร์การสอน.  พิมพค์รั
 งที� 4.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552. 

มณี จนัทรัตน์. รายงานการพฒันาและการใชแ้บบฝึกทกัษะเทคนิคการคิดเลขเร็ว ชั
นประถมศึกษาปีที� 4 กลุ่มสาระ       

                  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบา้นเขาทราย อาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช , 2553. 

วลัลภา  อารีรัตน์. การวเิคราะห์ระดบัความ สามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา. 

  จ.ขอนแก่น. 2545: 57-671 

วมิลรัตน์   สุนทรโรจน์. พฒันาการเรียนการสอน.  มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์:  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  
2549. 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั
นประถมศึกษาปีที� 4 ตามหลกัสูตรกาศึกษาขั
นพื
นฐาน พทุธศกัราช 2551 

สมนึก  ภทัทิยธนี.  การวดัผลการศึกษา. พิมพค์รั
 งที�  3 มหาสารคาม ภาควชิาวจิยัและพฒันาการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. :  ประสานการพิมพ,์ 2546. 

........................ . เทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ วชิาคณิตศาสตร์เบื
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                  กาฬสินธ์ุ : ประสานการพิมพ,์ 2546. 
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การพฒันาทกัษะการเขียนคําที�มีตัวสะกดมาตราแม่กด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก

ทกัษะการเขียนตัวสะกดมาตราแม่กดของนักเรียนชั(น  ประถมศึกษาปีที� 2 

โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง จังหวดัปราจีนบุรี 

THE  DEVELOPMENT OF WRITING SKILL WITH  MAE  KOD   SPELLING 

ALPHABETS IN THAI  LANGUAGE  SUBJECT AREA BY USING  MAE  KOD 

SPELLING ALPHABETS SKILL  TRAINING  WORKSHEETS  OF  PRATHOMSUKSA 

2  PUPILS IN  MATTAYOM WAT MAIKRONGTONG SCHOOL, 

PARCHINBURI     PROVINCE 
 

จนัทร์เพญ็  ไผ่สมบูรณ์ 1    ดร. วนิดา   พลอยสังวาลย์ 2   ดร.มณีเพญ็  อภิบาลศรี3
 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อการพฒันาทักษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนตวัสะกดมาตราแม่กดของนกัเรียนชั�น  ประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียน
มธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี   จาํนวน 39 คนโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง    เครื�องมือที�ใชใ้นการ
วิจัย คือ แบบฝึกทักษะการเขียนคําที� มีตัวสะกดมาตราแม่กด แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยและ  
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการคาํนวณหาเฉลี�ย  ค่าเฉลี�ยร้อยละ และค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัแสดงว่าผลการทดสอบทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด หลงัการฝึกใชแ้บบฝึก
ทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่ กด  สูงกวา่ ผลการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
คาํสาํคญั : ทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, แบบฝึกทกัษะการเขียน

ตวัสะกดมาตราแม่กด, นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 
 

ABSTRACT 
 

 The  objective  of  this  research was to develop writing  skill  of  word spelling ending with Mae Kod.   
The  subjects  in the study  were 39 Prathomsuksa  pupils,  Mattayom  watmaikrongthong school,  Prachinburi 
province, selected by purposive sampling.  Research tools were the writing  skill exercises  on  word spelling 
ending  with mae  kod   and pre-post test.  Data  analysis  was conducted by Percentage,  Arithmetic Mean , 
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย์ที�ปรึกษา  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

    หนา้ 758



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

Standard  Deviation.  The results revealed that the mean score of the post-test was significantly higher than that 
of the pre-test level of significance . 
 
KEYWORDS : WRITING SKILL WITH  MAE  KOD SPELLING ALPHABETS, LANGUAGE SUBJECT 

AREA, MAE  KOD SPELLING ALPHABETS SKILL, PRATHOMSUKSA 2 PUPILS 
 

1. บทนํา 
          การใชภ้าษาไทยเป็นทกัษะที�ตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ   เพื�อใชใ้นการการสื�อสาร   การอ่าน การพดู การ
เขียนและการฟังเป็นทกัษะของการแสดงออกดว้ยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์จึงตอ้งเรียนรู้
ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารให้สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งพินิจพิเคราะห์สามารถเลือกใชค้าํ เรียบเรียงความ
คิด  ความรู้  และใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ ์ไดต้รงตามความหมาย และถูกตอ้งตามกาลเทศะ  บุคคล และ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
           การศึกษาในระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั�นพื�นฐานที�ส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดีมีปัญญา และ
ความเป็นไทย มีศกัยภาพที�จะพฒันาตนเองและสังคมให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงในยุคโลกาภิวฒัน์หลกัการจัด
การศึกษาขั�นพื�นฐานตามนโยบายของการจดัการศึกษาของประเทศจึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขั�น
พื�นฐานไวว้่าเป็นการศึกษาเพื�อความเป็นเอกภาพของชาติมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากลเป็น
การศึกษาเพื�อปวงชนที�ประชาชนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยสังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื�องตลอดชีวิตโดยถือว่าผูเ้รียนมี
ความสาํคญัที�สุดสามารถพฒันาตามศกัยภาพเป็นหลกัสูตรที�มีโครงสร้างยืดหยุน่ทั�งดา้นสาระเวลาและการเรียนรู้
เป็นหลักสูตรที�จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ (กรมวชิาการ.2544:4) 
          เนื�องจากภาษาไทยเป็นพื�นฐานสําคญัที�ทุกคนตอ้งเรียนรู้เพื�อให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอนัเป็น
เครื�องมือสื�อสารและแสวงหาความรู้ เพราะภาษาไทยเป็นสื�อในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากกลุ่ม
สาระอื�นๆ ถา้หากนกัเรียนเรียนวชิาภาษาไทยไม่ไดจึ้งทาํใหเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นๆไม่ไดต้ามไปดว้ยเช่นกนั 
(กรมวชิาการ.2545: 3) ไดก้ล่าววา่ในการเรียนการสอนภาษาไทยนั�นเนน้ให้พฒันาทกัษะทั�ง 4 ดา้นคือ การฟัง การ
พูด การอ่าน  และ การเขียน โดยเฉพาะการเขียนถือว่าเป็นทักษะสําคัญในการเรียน ดังที�   ศรีวิไล  พลมณี  
(2545:196) ได้กล่าวว่าพื�นฐานสําคัญของการเรียนวิชาภาษาไทยคือตัวอักษร  ซึ� งได้แก่พยญัชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ เป็นเรื�องที�ตอ้งคิดเป็นอนัดบัแรก ว่าจะสอนให้จาํและใช้พื�นฐานเหล่านี� มาสร้างคาํในภาษาไทยได้
อยา่งไร ทกัษะการเขียนจึงเป็นทกัษะหนึ�งที�ช่วยให้การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเขียน
นั�น หลงัจากที�นกัเรียนรู้จกัอกัษรไทยแลว้ ก็ตอ้งเรียนการประสมคาํ ซึ�งปัญหาใหญ่ที�พบในการเรียนประสมคาํ คือ
นกัเรียนเขียนและอ่านไม่ได ้
         ดงัที�ชุติมา มามีเกตุ (2547:3) กล่าวถึงปัญหาวา่มีสาเหตุจากนกัเรียนส่วนใหญ่ขาดหลกัการประสมคาํ ปัญหา
สําคญัปัญหาหนึ� งคือปัญหาเรื� องสระที�มีตวัสะกด สระบางตวัจะลดรูปแต่บางตวัจะเปลี�ยนรูปซึ� งหลกัการใน
ภาษาไทยคาํที�ประสมดว้ยสระและมีตวัสะกดนั�นค่อนขา้งซบัซอ้น ทาํให้นกัเรียนเขียนไม่ถูกตอ้งเพราะจาํรูปสระ
ไม่ไดมี้ผลให้ผลสัมฤทธิy ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั�งไวส่้วนแนวคิดของ อรทยั นุตรดิษฐ (2540:40)  
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กล่าวว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความสําคญั ครูควรเลือกวิธีสอนและกิจกรรมที�เหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียนนาํมาสอนและฝึกทกัษะการเขียนตามระดบัความยาก-ง่าย จะอาศยัเฉพาะแบบเรียนและแบบฝึกหัดใน
แบบเรียนเพียงอยา่งเดียวนบัว่ายงันอ้ยเกินไป การสร้างแบบฝึกหัดทกัษะเพื�อใชฝึ้กเสริมหลงัจากเรียนเนื�อหาไป
แลว้จึงเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�งโดยเฉพาะแบบฝึกทักษะการสะกดคาํจะช่วยให้ครูแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเขียน
สะกดคาํของนักเรียนได้ และที�สําคญัการนําแบบฝึกมาใช้เป็นสื�อให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะการเขียนจึงเป็นวิธีที�
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศศิธร สุทธิแพทย ์(2547:63) ไดก้ล่าวไวว้า่ แบบฝึกเป็นสิ�งที�จะช่วยให้การ
สอนของครูประสบความสาํเร็จ เพราะแบบฝึกสามารถฝึกทกัษะทางภาษาไดทุ้กๆดา้นการใชแ้บบฝึกที�ครอบคลุม
เนื�อหาทั�งหมดจะช่วยทุ่นเวลาในการสอนและยงัเป็นการวดัผลในการเรียนการสอนในแต่ละเรื�องดว้ยถา้นกัเรียนมี
โอกาสไดฝึ้กหัดจนเกิดความเขา้ใจจริงๆแลว้แบบฝึกจะช่วยให้การสอนของครูและการเรียนของนกัเรียนประสบ
ความสาํเร็จ 
          จากเหตุผลดงักล่าว และประกอบกบัผูว้จิยัเป็นครูสอนภาษาไทยชั�นประถมศึกษาปีที� 2  และพบขอ้เท็จจริงวา่ 
นกัเรียนมีปัญหาการเขียนคาํ ที�มีตวัสะกดมาตราแม่กดและคะแนนการประเมินตํ�ากวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้  นกัเรียน
เกิดความสบัสนเกี�ยวกบัตวัสะกดมาตราแม่กด บางคนเขา้ใจวา่ มาตราแม่กด มี  ด   สะกด ส่วน ตวัอกัษร จ ต ช ซ ถ 
ฑ ฒ ท ธ ฎ ฏ ส ษ และ ศ นกัเรียนนั�นไม่เขา้ใจ วา่เป็นตวัสะกดในมาตราแม่กดเช่นเดียวกนัและนกัเรียนขาดทกัษะ
การเขียนคาํมาตราสะกดแม่กด ทั�งตรงมาตรา และไม่ตรงมาตราทาํให้นกัเรียนยงัอ่านและเขียนไม่ถูกตอ้ง  อีกทั�ง
ครูผูส้อนไม่มีสื�อหรือนวตักรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ การเขียนคาํตวัสะกดมาตราแม่กดที�จะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
เขียนผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาวิธีการเพื�อนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยไดศึ้กษาเกี�ยวกบัสื�อการเรียนการสอนที�
เหมาะสมกบันกัเรียนและพบวา่ แบบฝึกน่าจะสามารถช่วยแกปั้ญหาในครั� งนี� ได ้  ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ ที�
จะพฒันาทักษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กดของนักเรียนให้ได้ถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยด้วยการใช้
นวตักรรมโดยการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํมี�มีตวัสะกดมาตราแม่กดจาํนวน 9 ชุด และแบบทดสอบการ
เขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตรา แม่กด  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื�อเป็นการแกปั้ญหาในความสับสนในการ
เขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด  ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนที�จะไดใ้ชใ้นการฝึกฝนอยา่งเป็นระบบจากง่ายไปหา
ยาก จนเกิดทกัษะการเขียนคาํมาตราตวัสะกดแม่กดที�ถูกตอ้ง ของนกัเรียน เพื�อเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

                  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

เพื�อพฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กดของนกัเรียนจากการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํ

ที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด 

 

2 .  ขั(นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

       2.1 ประชากร   คือนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที 2 ที�กาํลงัเรียนภาคเรียนที� 1ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 

339 คน โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองใน จงัหวดัปราจีนบุรี สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปราจีนบุรี  
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      2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที 2 ที�กาํลงัเรียนภาคเรียนที� 1ปี

การศึกษา 2556 จาํนวน 39 คน โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรีโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

       2.3   เนื�อหา 

               สาระสาํคญัที�นาํมาสร้างแบบฝึก  คือการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด  ที� มีตวัอกัษร  ด จ ต 

ช ซ ถ ฑ ฒ ท ธ ฎ ฏ ส ษ ศ อ่านออกเสียงเหมือน   ด  สะกด  และคาํพื�นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�น

พื�นฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

 

       2.3    ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยั 

                           ตวัแปรตน้  คือ  แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํ 

                          ตวัแปรตาม  คือ   ทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด 

       2.4 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั  

               2.4.1 แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่ กด จาํนวน 9 ชุด  

               2.4.2 แผนจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

               2.4.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

       2.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้มูล  

ผูว้จิยัไดน้าํแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น

ประถมศึกษาปีที� 2 จาํนวน 9 ชุด ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากผูท้รงคุณวฒิุแลว้ จาํนวน 3 ท่านไปใชก้บันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งซึ�งเป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง ภาคเรียนที� 1 จาํนวน 39 คน ซึ�ง

มีขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  

        1.   ทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยการทาํแบบทดสอบการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด 

        2. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดในมาตราแม่กด กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�นประถมศึกษาปีที� 2 จาํนวน 9 ชุด ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ตามที�กาํหนด

ไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้โดยจดัเป็น 5 สปัดาห์สปัดาห์ละ 2 คาบเป็นเวลา 10 ชั�วโมง และรวบรวมคะแนนจาก

การทาํแบบฝึกของนกัเรียน 

         3. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด หลงัเรียนจาํนวน 20 ขอ้ 

ที�สอนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแมก่ด  

        4. นาํคะแนนของนกัเรียนจากการทาํแบบประเมินผลทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด

ก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาค่าเฉลี�ย   ค่าร้อยละ และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล  
                วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิy ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยการหาค่าเฉลี�ย   ค่าเฉลี�ยร้อยละ 
และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน              
      ผลการวจิยัแสดงวา่  ผลการทดสอบทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด หลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะ
การเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่ กด  สูงกวา่ ผลการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมี 
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 
4. การอภิปรายผล 
                คะแนนผลการเรียนของนกัเรียนที�เกิดจากการเรียนที�เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนตวัสะกดมาตรา
แม่กดมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ การเรียนตอนที�ไม่ไดเ้รียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนตวัสะกดมาตราแม่
กดโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ�งเป็นไปตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้ ซึ�งผูว้จิยัสงัเกตเห็นวา่นกัเรียนมีความตั�งใจ 
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ�น ทั�งนี� เกิดจากการที�นกัเรียนไดฝึ้กเขียนคาํมาตราแม่กด  จากแบบฝึกทีมีรูปแบบจาก
ง่ายไปหายาก  มีกิจกรรมและสื�อการเรียนที�หลากหลาย   มีการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจตลอดเวลาในการทาํ
กิจกรรมทาํใหน้กัเรียนมีการพฒันาการเขียนไดดี้ขึ�นตามลาํดบั 
                      ผลการศึกษาครั� งนี�สอดคลอ้งกบัผลของการศึกษาคน้ควา้ของ  วไิล ออมทรัพย ์(2540 ) ซึ� งทาํการวิจยั
เรื�องรายงานการสร้างและทดลองใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการสอนสะกดคาํยากภาษาไทยชั�นประถมศึกษาปีที� 2 และ 
วรรณา แซ่ตั�ง (2540) ไดส้ร้างแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคาํสาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 พบว่าชุดฝึก
ทกัษะการสอนและสะกดคาํยากภาษาไทยและแบบฝึกหดัการเขียนสะกดของนกัเรียน หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อน
การทดลอง นักเรียนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการสอนสะกดคาํยากภาษาไทย แสดงว่า
แบบฝึกหดัการเขียนตวัสะกดสามารถช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิy ในการเขียนสะกดคาํสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั  
      ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

  1. จากผลการวจิยัในครั� งนี�แสดงวา่แบบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กด มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑก์าํหนด จึงสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

  2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการใชแ้บบฝึก นั�นควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล

ปรับระยะเวลาเรียนตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียนและสถานการณ์ เช่น เด็กอ่อนตอ้งเพิ�มเวลาในการ

ทาํ ใชเ้ทคนิคเพื�อนช่วยเพื�อน และมีการเสริมแรง การกล่าวคาํชมเชยหรือ การใหร้างวลั 

  3. การนาํแบบฝึกทกัษะการเขียนคาํที�มีตวัสะกดมาตราแม่กดไปใช ้ครูควรศึกษาการใชแ้บบฝึก 

อ่านคาํชี�แจงใหเ้ขา้ใจและเตรียมแบบฝึกใหเ้ท่ากบัจาํนวนนกัเรียนก่อนนาํไปใช ้

  4. การตรวจแบบฝึกและแบบประเมินผลการเรียนรู้ ควรใหน้กัเรียนไดท้ราบผลทนัที จะช่วยให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนไดรู้้จุดเด่น จุดดอ้ยในการพฒันาการเรียนของตนเอง 

 

เอกสารอ้างองิ 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the reading comprehension ability in Dzongkha of the 

tenth grade students through Reciprocal Teaching (RT) method and to examine the opinion of the students 

towards the RT method. The study used 2 groups, pretest-posttest design. In investigating the score of pretest, 

students were divided into experimental and control group of 32 students in each group. The instruments used in 

this study were six lesson plans with RT format, learning achievement test questions and 10 items opinion 

questionnaire. The study was carried out for 6 consecutive weeks. Validity and reliability of the research 

instruments were established prior to the implementation. Descriptive statistics and independent-samples t-test 

were used to analyze the data. Findings showed that the RT method increased the comprehension ability and 

showed a positive opinion from the students. Therefore, it was concluded that the use of RT method can be 

continued in teaching Dzongkha.   

 

KEYWORDS : RECIPROCAL TEACHING, DZONGKHA, COMPREHENSION ABILITY, OPINION 

 

1. Introduction 

Reading is the process by which people gain information and ideas from books, newspapers, manuals,  

advertisements, and a host of other materials”  (Blachowicz &Ogle, 2008, p. 15). People read for many reasons 

but understanding is always a part of their purpose. Reading comprehension is important because without it 

reading does not provide the reader with any information.  In mid 1980s researchers came up with an 

instructional strategy called Reciprocal Teaching to overcome the barriers of reading comprehension. 

Reciprocal Teaching is a research-based strategy that teaches students to work in small groups to 

coordinate the use of four comprehension strategies: prediction, clarification, summarization, and student 

generated questions Pilonieta and Medina, (2009). This research based strategy was developed by A.S. Palincsar 

of the University of Michigan and Ann L. Brown of University of Illinois at Urbana-Champaign (1984). It has 

demonstrated improved comprehension for students from first grade to adulthood in both immediate and long 

term metacognition of comprehension (Hashey and Connors, 2003). 
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Palincsar and Brown (1984) explained that Reciprocal Teaching as a technique used to develop 

comprehension of text in which teacher and students take turns leading a dialogue concerning sections of a text. 

Effective reciprocal teaching lessons include scaffolding, thinking aloud, using cooperative learning, and 

facilitating metacognition with each step. (Hashey et al, 2003 as cited in Rotoloni and Foster 2005). Procedures 

are first modeled by the teacher. Then they are practiced and coached with peer and teacher feedback. Finally, 

the leadership of the group work strategy is handed over to the students (Allen, 2003). Continual teacher and 

student modeling of cognitive processes for each of the four strategies - predicting, questioning, clarifying, 

summarizing - is an integral part of the process. The goal of Reciprocal Teaching is to use discussion to enhance 

students' reading comprehension, develop self-regulatory and monitoring skills, and achieve overall 

improvement in motivation (Borkowski, 1992 as cited in Allen, 2003). 

Reciprocal Teaching is derived from the theory of Russian psychologist, Vygotsky. The ideas of 

cognitive apprenticeship, collaborative learning, and scaffolding which are the major themes of Vygotsky are 

also the backbone of reciprocal teaching. According to Vygotsky’s social constructivist learning (1978), every 

mental function in a child’s development first appears in collaboration with an adult or expert. As a result, 

human cognitive structures are, Vygotsky believed, socially constructed. Knowledge is not simply constructed, it 

is co-constructed. Instructional models that are based on the social constructivist perspective stress the need for 

collaboration among learners and practitioners. For this reason, social constructivist approaches include 

reciprocal teaching as one such method. 

 Many researchers have done studies on this method and found it effective almost in all subjects 

including mathematics, but there is no study done to confirm the value of reciprocal teaching in teaching 

Bhutanese national language.  Moreover teaching national language in Bhutan is dominated by conventional 

method and students are not able to comprehend the text they read. Taking those points into consideration the 

researcher is going to examine: 

1.  the effect of reciprocal teaching method on the reading comprehension ability in Dzongkha of tenth 

grade    

 students. 

2.  the opinion of students’ towards RT while learning Dzongkha. 

 

2. Methodology and Research Instruments 

The experimental design used in this study was 2 groups, pretest-posttest design. Population of the 

school constituted 432 students. The sample comprised 64 tenth grade students of Bartsham Middle Secondary 

School. Examining the scores of their pre-test, they were divided into experimental and control groups. This was 

done to ensure both groups consisted of the same learning ability.  The research instruments used were six lesson 

plans, test questions, and ten items opinion questionnaires. The instruments were validated by experts from 

Bhutan and research committee from Rangsit University. The reliability of the test questions was obtained by 

    หนา้ 765



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

performing test-re-test reliability test and ChronBach’s alpha was 0.515. The data collected were analyzed using 

descriptive statistics and independent-samples t-test to determine the significant level.  

 

3. Results of Data Analysis and Discussion 

To seek the answer to the first objective the means of the pretest and posttest of the achievement test was 

compared. 
 

Table 1 The comparison of the achievement scores of the experimental and control group 

Test Group  Mean SD N Mean 

difference 

t-value Df p-value 

Pretest  Experimental  14.7812 4.07775 32 0.03125 0.031 62 0.975 

Control  14.7500 3.88546 

Posttest Experimental  19.7500  4.32547 32 4.62500 4.231 62 0.000 

Control  15.1250 4.41953 
 

For the experimental group, the mean of pretest was 14.7812 and for the control group, it was 14.7500. 

The mean difference was 0.03125 indicating similar ability groups. The average score in the post test was 

19.750 and 15.125 by experimental and control group respectively with a mean difference of 4.62. This 

indicated a better performance by the experimental group when compared to the control group. It was significant 

at a p-value of 0.05.  

 

Table 2 Level of opinion of students towards RT while teaching Dzongkha 

Sl.  no                  Classroom activities and teaching styles in Dzongkha Mean SD Opinion 

1 I like to read and frame questions for better understanding  4.625 .4918 Agree 

2 I like to read and summaries each paragraph   4.000 .9837 Agree 

3 I like to refer other books and ask someone for clarification  4.343 .9370 Agree 

4 I like to predict what is going to happen in upcoming lesson 4.500 .7184 Agree 

5 I like lesson when we have a group or class discussion 4.468 .8025 Agree 

6 I enjoy learning lessons with my friends in group than with a strict 

teacher 

4.093 .8929 Agree 

7 I like lessons when important notes are given by the teacher 4.781 .4200 Agree 

8 I like when we are assign reading and writing activities 4.312 .7803 Agree 

9 I like listening and speaking as a class activity 4.718 .6342 Agree 

10 I enjoy when we are provide opportunities to present after discussing 4.687 .5922 Agree 

Note: Level of opinion:    5: strongly agree;    4: agree   3: not sure;    2: disagree;    1: strongly disagree 
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This questionnaire was used for the experimental group only. Mean and standard deviation were 

computed. From the analysis of opinion questionnaires, it indicated that the students agreed learning Dzongkha 

through the implementation of RT method was interesting. 

 

4. Discussion 

As a result of using the RT method, it was observed that the students obtained growth in their reading 

comprehension. It had also helped them to enhance their motivation to read because students enjoyed interacting 

with their peers and working together with the teacher. Table 1 showed the pretest and posttest scores of the 

experimental and control group, indicating higher score by the experimental group after implementing the RT 

method. In the pre test, mean difference between the two groups was 0.03125 signifying both groups consisted 

of same ability group, but the mean difference in post test between the two groups was 4.62500 indicating the 

effectiveness of the RT method. The result of Findings was supported by the researchers like Carter, (1997); 

Slater and Horstman (2002), Oczkus (2003), Hogewood (2004), Meyers (2006), Omari (2010), and Yang 

(2010). 

Opinion of the student towards RT method while teaching Dzongkha was investigated using the ten 

items questionnaire. Each item was related to the strategies of RT method. The questionnaire was used only by 

the experimental group since conventional teaching method was used in control group.  The result from table 2 

clearly shows that the students enjoyed learning Dzongkha using RT method. It can be also concluded that every 

student can achieve high score if they are provided information with different method. 

Six students from experimental group were interviewed and most of them said “among the four 

strategies of RT, clarifying is particularly empowering since it demand more of metacognition”. One of them 

pointed out that, “instead of working in groups it will be better to work individually”. It has also been learnt that 

students of different grade wish to study about this method.  

 

5. Summary and Conclusion  

The aim of this study was to find out the effectiveness of the RT method in reading comprehension and 

to examine the opinion of student towards RT method while teaching Dzongkha. Table 1 indicated that RT 

method had increased the reading comprehension ability of the students. The results indicated that the 

experimental group after the treatment with RT method performed better than the control group. It was 

significant with a p-value of 0.00. Moreover table 2 illustrates opinion of the students towards RT method. The 

mean of the ten items were computed and found that the students had positive opinion towards RT method. 

Therefore, keeping this finding as a reference, future researcher can study more in lower and higher grade, uses 

of RT by the teachers and also the improvement in communication skills.  
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 

สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS ON TEACHER 

PARTICIPATION IN SCHOOLS ADMINISTRATION UNDER THE JURISDICTION 

OF PAK KRET MUNICIPALITY, NONTHABURI 
 

ชุตินนัท ์ พว่งดี1 

________________________________________ 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั' งนี' มีวตัถุประสงคเ์พื,อ (1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี    (2) 
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามเพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง 
และประสบการณ์การทาํงาน 
 กลุ่มตวัอย่างที,ใช้ในการวิจัยครั' งนี'  คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี   ปีการศึกษา 2555  จาํนวน  80 คน  เครื,องมือที,ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   คือ แบบสอบถาม  
สถิติที,ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี,ย   ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ  Z-test และการ
ทดสอบ  F– test    เมื,อพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  นาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ๆ โดยวิธีของ 
Fisher’s  LSD 
 ผลการวิจยัพบวา่   (1) ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารสถานศึกษา  สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพิจารณาเป็น
รายดา้นอยูใ่นระดบัมากและพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นตามลาํดบัดงันี'   ดา้นการบริหารงานวิชาการ  
ด้านการบริหารงานทั,วไป   ด้านการบริหารงานงบประมาณและ ด้านการบริหารงานบุคคล   (2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นจาํแนกตามตาํแหน่ง  โดยรวมและรายดา้นทั'ง 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที,
ระดบั .05  จาํแนกตามเพศ  โดยรวมและรายดา้น  ไม่แตกต่างกนั  จาํแนกตามอาย ุโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั รายดา้นการบริหารงานบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที,ระดบั .05   ส่วนดา้นอื,นๆ ไม่
แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

This research aims to (1) compare the opinions of school administration and teachers on 
teachers participation in the administrators of school in Pak Kret municipality, Nonthaburi, (2)  by 
comparing the teacher’s attentiveness in educational management by the school management 
teams  in Pak Kret municipality, Nonthaburi province. These will be separate into 4 categories by 
Gender, Age, Education Level, Position, and Work Experiences. The samples used in this research 
are the management teams from the school and the teachers in the Pak Kret municipality of 
Nonthaburi province for the year 2012. This research will be using 80 samples from both the 
teachers and the management teams and the research tools used were the sample size estimation 
(Rating Scale), Percentage, Standard Deviation, Z-test, T-test, and F-test. Once the test is finished, 
the results are compared using Fisher’s LSD. 

The results showed that (1) the opinions of school administration and teachers on 
teachers’ participation in the administrators of school in Pak Kret municipality, Nonthaburi are at a 
high level and the results in the 4 categories also shows at a high level. (2) The result of comparing 
the sex, age, and education level shows that there is no difference in the group. As for the position 
category the results of using the confidence interval of 0.05 shows no difference within the group. 
And finally for the work experience category, there are no differences within the group. As for the 
human resource management, there is a significant difference with the confidence interval of 0.05. 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ,มเติม (ฉบบัที, 2) พ.ศ. 2545  ซึ, งเป็นกฎหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษา  ได้เน้นความเป็นเอกภาพ การกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยงัเขตพื'นที,การศึกษา ร่วมถึงการจดัการศึกษาขององคป์กครองส่วนทอ้งถิ,น และสถานศึกษามากขึ'น
โดยใหชุ้มชน องคก์รต่างๆ ในทอ้งถิ,นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัที,กาํหนดไวใ้น  มาตรา 8 การจดัการ
ศึกษาให้ยึดหลกัดงันี'  (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจดัการศึกษา โดยยดึหลกัดงันี'  (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถิ,น องค์กรเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถานบนัสังคมอื,น            
จะเห็นไดว้า่โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยปฏิบติังานที,สาํคญัที,สุด ตอ้งแสดงบทบาทให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที, เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที,โดยตรงของ   
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในการนาํนโยบายดงักล่าวมาสู่การปฏิบติัภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม    สิ,งแรกที,
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ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกั   คือ  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   ซึ, งเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ           
ใหค้รูเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมการสอน เพื,อพฒันาการจดัการเรียนการสอน และเป็นกระบวนการในการดาํเนินงาน
เพื,อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร     โดยอาศัยหน้าที,ทางการบริหารตามขั'นตอนของการมีส่วนร่วม  คือ                     
ร่วมวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินงาน และประเมินผล  เป็นการประสานงานและช่วยให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ                 
ปฏิบติัหนา้ที,ในทั'ง 6 ภาระงานของโรงเรียน  ไดแ้ก่  งานวิชาการ  งานกิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานการเงิน
พสัดุ  งานอาคารสถานที,  งานธุรการ และการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมขน  ให้สามารถทาํงานประสานเกื'อหนุน
ซึ,งกนัและกนัอยา่งสะดวกราบรื,น (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 4)   

 การบริหารที,ใหโ้อกาสแก่ครูมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริม    1.  การทาํงานเป็นทีม  2. ประชาธิปไตย                 
ในการบริหาร 3.  สร้างความรับผิดชอบในงานร่วมกนัเกิดความตระหนกัในความสาํคญัของตนต่อการปฏิบติังาน 
นอกจากนี'ยงัทาํใหเ้กิดการสื,อสารหลายทิศทางทั'งการสื,อสารทางแนวดิ,ง   คือ  ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน และ
การสื,อสารในแนวระนาบซึ,งเกิดระหวา่งทีมงานระดบัเดียวกนัอยา่งเปิดเผย  อีกทั'งยงัสามารถยติุขอ้ขดัแยง้ที,
นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุผลอยา่งสร้างสรรคด์ว้ยสนัติวธีิ  ยอ่มทาํใหเ้กิดผลสมัฤทธิw ในการทาํงานที,ดีขึ'น  
ส่งผลใหค้วามสาํเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของภารกิจในการบริหารการศึกษา 

 จากแนวคิดดงักล่าว   ทาํให้ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทาํการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู      
ต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   สงักดัเทศบาล     นครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี    ซึ, งผลของ
การวจิยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ที,สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  และผูเ้กี,ยวขอ้งในการจดัการศึกษา   เพื,อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและเป้าหมายของการจดัการศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1) เพื,อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา    สงักดัเทศบาล     นครปากเกร็ด   

จงัหวดันนทบุรี   ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 

2) เพื,อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู    จาํแนกตามตวัแปรอิสระ  

ไดแ้ก่    ตาํแหน่ง  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา   ประสบการณ์การทาํงาน 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 การวจิยัครั' งนี'     มุ่งศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนใน 

สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี'  
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2. ขัHนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยัครั' งนี' เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)    ซึ,งมีรายละเอียดดงันี'   

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที,ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในเรื,องนี'    ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน   ในสงักดัเทศบาล 

นครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  3 โรงเรียน   คือ  โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา)  โรงเรียนผาสุกมณีจกัร
มิตรภาพที, 116   และโรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วทิยา)   ในปีการศึกษา 2555   จาํนวน  103 คน   โดยจาํแนกเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  44  คน ครูผูส้อน   จาํนวน  59 คน     กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จาํนวน  34  คน  และครู จาํนวน  46 คน  รวม  80  คน  จากการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งที,ระดบัความเชื,อมั,น 95%    
โดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครซี,และมอร์ (Krejcie  and Morgan , อา้งถึงในสุภาเพญ็  จริยะเศรษฐ์ , 
2542 : 84)   ทาํการสุ่มแบบแบ่งชั'น (Stratified Random Sampling)  โดยดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละโรงเรียน   แลว้จึงใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  

  ตวัแปรทีMศึกษา 

                ตวัแปรที,ใชใ้นการวจิยัครั' งนี'ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรที,ศึกษาไวด้งันี'  

ตัวแปรต้น    ไดแ้ก่     ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด    
จงัหวดันนทบุรี  3  โรงเรียน    ไดแ้ก่   โรงเรียนวดับ่อ(นนัทวิทยา)   โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที, 116  และ
โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วิทยา)   จาํแนกเป็น   ตาํแหน่ง   เพศ   อาย ุ   ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การ
ทาํงาน 

 ตัวแปรตาม   ไดแ้ก่   ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การ
วางแผน การดาํเนินงาน และการประเมินผลของครูในการบริหารสถานศึกษา  4  ดา้น   ไดแ้ก่   ดา้นบริหารงาน
วชิาการ    ดา้นบริหารงานบุคคล     ดา้นบริหารงานงบประมาณ   และดา้นบริหารงานทั,วไป 

 เครืMองมอืทีMใช้ในการวจิยั 

ตวัแปรตาม 

      ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารสถานศึกษา 

    - ดา้นงานวชิาการ 

    - ดา้นงานบุคคล 

    - ดา้นงานงบประมาณ 

    - ดา้นงานทั,วไป 

ตวัแปรตน้ 
      บุคลากรทางการศึกษา สงักดัเทศบาล 
นครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกเป็น 

- เพศ 

- อาย ุ

- ตาํแหน่ง 

- ระดบัการศึกษา 

- ประสบการณ์การทาํงาน 
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เครื, องมือที,ใช้ในการศึกษาครั' งนี'  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด    จงัหวดันนทบุรี   ในปีการศึกษา 2555     เกี,ยวกบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา   แบบสอบถาม   แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 

 ตอนที, 1   แบบสอบถามเกี,ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ 
(Cheek  list) 

  ตอนที, 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อระดบัการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด    จงัหวดันนทบุรี  จาํนวน  43 ขอ้  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการดาํเนินการ  5 ระดบั   ค่า  IOC = 0.99 

 ตอนที, 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพื,อแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ,มเติม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั'นตอนการดาํเนินงาน ดงันี'  

 1.  ขอหนงัสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปาก
เกร็ด   เพื,อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล 

 2.   ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวธีิแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัดว้ยตนเอง 

 3.  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา  80 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.  นาํแบบสอบถามที,ไดรั้บมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล   

     1.   นาํคะแนนที,ไดม้าหาค่าสถิติดว้ยเครื,องคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ    

SPSS  for  Windows      

               1.   วเิคราะห์สภาพทั,วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยวเิคราะห์ค่าความถี,และค่าร้อยละ  

       2.  วเิคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี  ที,
มีต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   โดยวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี,ย (Mean)  และหาค่าส่วน
เบี,ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) )   

- วเิคราะห์การเปรียบเทียบดงันี'  คือ    
1. วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง  โดยใชส้ถิติทดสอบ  Z-test    

ใชก้บัขอ้มูล  2 กลุ่ม  คือ  ขอ้มูลเพศ  ตาํแหน่ง และวฒิุการศึกษา 
2. วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชส้ถิติ  F – test  (One-way   

ANOVA ) เพื,อเปรียบเทียบค่าเฉลี,ย (X)  โดยใชก้บัขอ้มูล 3 กลุ่มขึ'นไป คือ   อายุ   และประสบการณ์ทาํงาน                   
ถา้การทดสอบตวัแปรตาม (ค่าเฉลี,ย) ปรากฏวา่ “ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ”  จะตอ้งนาํไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ ๆ โดยวธีิของ Fisher’s LSD ) เสนอในรูปแบบตาราง    

 สถิตทิีMใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.  ค่าเฉลี,ย (X)  

   3.  ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 4.   การใชส้ถิติที,ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน   โดยใชสู้ตร  Z-test   

 5.   การใชส้ถิติ F – test  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA )   เพื,อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี,ย (X) โดยใชก้บัขอ้มูล 3 กลุ่มขึ'นไป มีทั'งการทดสอบตวัแปรตาม (ค่าเฉลี,ย)   ปรากฏว่า  “  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ”  จะตอ้งนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Fisher’s LSD.  ตามความ
สอดคลอ้งต่อไป   

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการวจิยั เรื,อง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูใน 

การบริหารสถานศึกษา   สังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   เรียง
ตามลาํดบัจากค่าเฉลี,ยสูงสุด และรองลงไปตามลาํดบัดงันี'    ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานทั,วไป  
ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   และดา้นการบริหารงานบุคคล    

 พิจารณาเป็นรายดา้นทั'ง 4 ดา้น   มีดงันี'    

 -    ดา้นการบริหารงานวิชาการ   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื,อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ที,สุด 2 ขอ้  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ที,หลากหลาย โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และครูมีส่วนร่วมในการ
วดัและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งสมํ,าเสมอ นอกจากนั'น มีค่าเฉลี,ยอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ค่าเฉลี,ยสูงสุด คือ  ครูมีส่วน
ร่วมในการวจิยัเพื,อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  รองลงมา คือ ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน  ค่าเฉลี,ยตํ,า  คือ ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาสื,อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื,อ
การศึกษา และ ค่าเฉลี,ยตํ,าสุด  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศการเรียนการสอน   

 -    ดา้นการบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื,อพิจารณารายขอ้  พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้  ค่าเฉลี,ยสูงสุด  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฒันาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ  รองลงมา คือ ครูมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงาน   ค่าเฉลี,ยตํ,า  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดี ความชอบ 
เลื,อนขั'นเงินเดือน  และค่าเฉลี,ยตํ,าสุด คือ  ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากําลัง ตามความต้องการของ
สถานศึกษา  

 -    ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื,อพิจารณาเป็นรายขอ้  อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกขอ้    ค่าเฉลี,ยสูงสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการรายงานการใชง้บประมาณ เมื,อสิ'นสุด โครงการ / กิจกรรม  
รองลงมา  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา    ค่าเฉลี,ยตํ,า  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชง้บประมาณอย่างมีระบบ     และค่าเฉลี,ยตํ,าสุด คือ  ครูมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใช้
งบประมาณ 
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  -     ดา้นการบริหารงานทั,วไป   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    เมื,อพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบั
มากที,สุด 1 ขอ้  คือ  ครูมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตรวจสุขภาพนกัเรียน  นอกจากนั'น มีค่าเฉลี,ยอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกขอ้  ค่าเฉลี,ยสูงสุด คือ ครูมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมการกีฬาแก่ผูเ้รียน      รองลงมา คือ 
ครูมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    ค่าเฉลี,ยตํ,า  คือ  ครูมีส่วนร่วมพฒันางานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ     ค่าเฉลี,ยตํ,าสุดเท่ากนั 3 ขอ้  คือ   ครูมีส่วนร่วมในการจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร       
ครูมีส่วนร่วมในการพฒันางานธุรการ และครูมีส่วนร่วมในการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา   

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลการวจิยัเรื,อง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร 

สถานศึกษา   สงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี   พบวา่ โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด 

ครูมีส่วนร่วมในดา้นงานบริหารงานวิชาการมากที,สุด  ซึ, งเป็นผลจากภารกิจของการบริหารงานวิชาการ ที,มุ่งเนน้
การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน  ครูจึงตอ้งมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการบริหารงานวิชาการ จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที,ดี    ซึ, งสอดคลอ้งกับ  นฤมล   พอดี  ได้ศึกษา  เรื,อง การมีส่วนร่วมของครู             
ในการบริหารสถานศึกษา   สงักดัสาํนกังานเขตพื'นที,การชลบุรี  เขต 1   จาํนวน 4  ดา้น   พบวา่ การมีส่วนร่วมของ
ครูทุกดา้นอยู่ระดบัมาก   และค่าเฉลี,ยสูงสุด   คือ  ดา้นการบริหารงานวิชาการ   ซึ, งแตกต่างกับการศึกษาของ                         
ทวทิ  ระโหฐาน  ไดศึ้กษา  เรื,อง  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั'นพื'นฐาน   สังกดัสาํนกังานเขต
พื'นที,การศึกษาชลบุรี เขต 2   การมีส่วนร่วมของครู    อยู่ในระดบัปานกลาง   เมื,อพิจารณารายดา้นนั'น   พบว่า   
ดา้นการบริหารงานวิชาการ  มีค่าเฉลี,ยสูงสุด  และครูมีส่วนร่วมในดา้นงานบริหารงานบุคคล  นอ้ยที,สุด  ซึ, งเป็น
ผลจากภารกิจของการบริหารงานบุคคล  เป็นเรื,องของกฎ ระเบียบของทางราชการ ครูจะมีส่วนร่วมเฉพาะผูที้,
ไดรั้บการแต่งตั'งเป็นคณะกรรมการเท่านั'น  ซึ, งแตกต่างกบั ทวิท  ระโหฐาน   ไดศึ้กษา  เรื,อง  การมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษาขั'นพื'นฐาน   สังกดัสาํนกังานเขตพื'นที,การศึกษาชลบุรี เขต 2   การมีส่วนร่วมของครู    
อยู่ในระดบัปานกลาง   เมื,อพิจารณารายดา้นนั'น   พบว่า   ดา้นการบริหารงานบุคคล  มีค่าเฉลี,ยตํ,าสุด   และ            
นฤมล   พอดี   ได้ศึกษา  เรื, อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา   สังกดัสํานักงานเขตพื'นที,การ
ชลบุรี  เขต 1   จาํนวน 4  ดา้น   พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูทุกดา้นอยูร่ะดบัมาก   เรียงลาํดบัค่าเฉลี,ยจากมากไป
หาน้อยคือ  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงานทั,วไป  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะเพืMอการบริหาร 

 เมื,อพิจารณาโดยรวม  พบวา่  ครูควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล ให้มากขึ'น    เพื,อให้เกิดการ
รับรู้  เขา้ใจ  ตระหนกัหน่วยงาน  ปฏิบติัตนภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้  ความสามารถ  มีขวญักาํลงัใจ  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ              
มีความมั,นคงและกา้วหนา้ในวชิาชีพ  ซึ,งจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน  

พิจารณารายดา้นทั'ง 4 ดา้น  ดงันี'  

1)   ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
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                    ครูควรมีส่วนร่วมในการนิเทศการเรียนการสอน   เช่นเดียวกันขอ้เสนอแนะว่า  ควรส่งเสริมให้
ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเกี,ยวกบัวิชาการ      โดยเฉพาะการวดัผลสัมฤทธิw ทางการเรียนการสอนให้
มากยิ,งขึ'น    ดงันั'นควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นวิชาการในเรื,องดงักล่าวให้มากขึ'น  เพื,อ
พฒันาผลสมัฤทธิw ทางการเรียนของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 

2)   ดา้นการบริหารงานบุคคล 

                   ครูควรมีส่วนร่วมในการวางแผนอตัรากาํลงัตามความตอ้งการของสถานศึกษา            ครูควรมีส่วน
ร่วมพิจารณาความดี  ความชอบ เลื,อนขั'นเงินเดือน   สอดคลอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะวา่   ส่วนใหญ่
ครูจะรับรู้ในขั'นให้ความเห็นชอบ ไม่มีโอกาสเสนอหรือแสดงความคิดเห็น   และควรทาํขอ้ตกลงร่วมกนัและ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงใหเ้ป็นไปแนวทางเดียวกนั  มิใช่พวกพอ้ง    ดงันั'นเพื,อใหเ้กิดความเป็นธรรม จึงควรให้ครูไดมี้
ส่วนร่วมในเรื,องดงักล่าวโดยการเพิ,มระดบัการมีส่วนร่วมในการวางแผน และตดัสินใจใหม้ากขึ'น 

3)    ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 

                     ครูควรมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชง้บประมาณ  สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะที,วา่    ครูควรมี
ส่วนร่วม    ในการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ   และในข้อ ครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยา่งมีระบบ  สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะที,วา่    ควรรายงานการปฏิบติังาน งบประมาณต่างๆให้ทราบ
ทุกเดือน  ดังนั'นเพื,อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานงบประมาณจึงควรให้ครู   มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการใชง้บประมาณ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณอยา่งมีระบบ 

4)    ดา้นงานบริหารงานทั,วไป 

                     ครูควรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานธุรการ   ครูควรมีส่วนร่วมในการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษา   และครูควรมีส่วนร่วมในการจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร    สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
ที,วา่  ครูควรมีส่วนร่วมเรื,องการใหข้อ้มูลสารสนเทศในส่วนที,รับผิดชอบ   และส่วนใหญ่ครูจะรับรู้ในขั'นให้ความ
เห็นชอบ ไม่มีโอกาสเสนอหรือแสดงความคิดเห็น    ดงันั'นครูควรมีส่วนร่วมในเรื,องดงักล่าวใหม้ากกวา่นี'  
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การใช้กจิกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยที�เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สําหรับนักเรียนระดับชั%นมัธยมศึกษาปีที� 6 

THE USE OF INTERACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN LEARNER-CENTERED 

CLASSROOMS IN THE THAI SUBJECT FOR UPPER SECONDARY SCHOOL 6 

STUDENTS 
 

ธชันนัท ์ศตสุข1   รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัดิ� 2  

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื&อ (1)  ศึกษาการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย ที&มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
โดยใชเ้นื�อหาความรู้ที&ปรากฏในหนงัสือพิมพร์ายวนัสาํหรับนักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  (2) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  ความคิดเห็นของผูส้ังเกตการสอนของครู  ความคิดเห็นของ
ครูผูส้อน ที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใชเ้นื�อหาความรู้ที&ปรากฏในหนงัสือพิมพร์ายวนั กลุ่มตวัอยา่งที&ใช้
ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6 โรงเรียนเจา้พระยาวทิยาคม  จาํนวน 30 คน  เครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยั 
คือ (1)  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาไทยที&มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชเ้นื�อหาความรู้ที&ปรากฏในหนงัสือพิมพ์
รายวนัสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  จาํนวน 4 หน่วย (2) แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  แบบ
ประเมินความคิดเห็นของผูส้ังเกตการสอนของครู  แบบประเมินความคิดเห็นของครูผูส้อนที&มีต่อการเรียนการ
สอนภาษาไทย จาํนวน 4 เรื&อง  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉลี&ยและค่าส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  
1). การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย 3 ขั�นตอน คือ ขั�นสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการใช้กิจกรรมการเรียนสอน 2)  
ประสิทธิผลของการใช้ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที&เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสําหรับนักเรียน
ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6 จาก 2.1 คะแนนเฉลี&ยในการเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอนและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นรายบุคคลหลงัเรียนจบแต่ละหน่วย ค่าเฉลี&ยคะแนน 7.25-8.75  มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี   2.2  ดา้นความ
คิดเห็นที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยพบวา่  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนภาษาไทยทั�ง 4  หน่วย  
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี&ย  4.13, 4.18, 4.32, 4.44)   ผูส้งัเกตการสอนของครูที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย  ทั�ง  
4  หน่วย  มีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากถึงมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย  4.25 - 5.00)  และครูผูส้อน มีความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนภาษาไทย ทั�ง  4  หน่วย   อยูใ่นระดบัมากที&สุด (ค่าเฉลี&ย 4.50 - 5.00) 

 
คาํสาํคญั : กิจกรรมการเรียนการสอน  ภาษาไทย  ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

                                                           

1
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Abstract 
 

The objectives of this research were (1) to study the use of the learner-centered lesson plan model for 
Secondary 6 students by using selected contents of   Thai daily newspapers,  (2) to assess the perception of the 
Secondary 6 students, the teacher-observer and the researcher-teacher toward the constructed model. The 
subjects were 30 Secondary 6 students at Chaopraya Vittayakom Secondary School in Bangkok.  The 
instruments were (1) four units of learner-centered lesson plan models of Thai language using contents from 
Thai daily newspapers, (2)  four student’s perception assessment forms, four teacher-observer’s perception 
assessment forms, four  researcher-teacher’s perception assessment forms. Data analysis is implemented by 
Mean and standard deviation Mean.  

Major research findings are (1) the learner-centered instruction activities are made up of 3 steps i.e. 
lesson plan construction, instruction activity formulation, and assessment of use of instruction activities, (2) the 
effective use of the constructed learner-centered lesson plan activity for Secondary 6 students 2.1 average scores 
of summary and reaction writing skills in Thai of Secondary 6 students  are seen in their individual obtained 
scores (average: 7.25-8.75 of 10)  at a high level, 2.2  the students’ average summary writing scores and reaction 
scores  (average: 7.25-8.75 of 10) reflect their good development of the target writing skills, the students’ 
perception toward the constructed models appears positive (average 4.13, 4.18,4.32, 4.44 of 5), and the 
perception of the teacher-observer as well as the teacher delivering the constructed models  shows a more 
positive outlook (average: 4.25-5.00 of 5 and average 4.50- 5.00 of 5 respectively).  
 
KEYWORDS : LESSON ACTIVITY MODEL, THAI LANGUAGE, LEARNER-CENTRED  

 
1. บทนํา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 (2552: 37) ระบุไวว้่า ภาษาไทยเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติ  เป็นเครื&องมือในการติดต่อสื&อสาร  ในการสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ที&ดีต่อกนัของคน
ไทย  และเป็นเครื&องมือในการแสวงหาความรู้  เพื&อพฒันาความรู้ ความคิด ให้ทนัต่อการเปลี&ยนแปลงทางสังคม
และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหมี้ความมั&นคงทางเศรษฐกิจ
ความรู้  โดยผา่นทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  
 ภาษาไทยมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของคนไทย ความสําคญันี� เห็นได้จากหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานการศึกษาขั�น
พื�นฐานทุกแห่งจดัการเรียนการสอนภาษาไทยในทุกระดบัชั�น  โดยกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํคญั
ของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  มีการวดัและประเมินผลเพื&อตรวจสอบความก้าวหน้าดา้นการเรียนรู้  ในระดับ
สถานศึกษา  และประเมินผลระดบัชาติ เพื&อนาํขอ้มูลที&ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง การพฒันาการเรียน
การสอนและคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที&กาํหนดไว ้ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทยไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว ้ 5 สาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ สาระการอ่าน  สาระการเขียน สาระการฟัง 
การดูและการพดู  สาระหลกัการใชภ้าษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที&มีเป้าหมาย ในการพฒันาผูเ้รียนให้ตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม  
ชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  ฉบบัที& 5  ค่าสถิติระดบัโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  วิชาภาษาไทย พบวา่ สาระ
การเขียน (มาตรฐาน ท 2.1) ในปีการศึกษา 2553 มีคะแนนเฉลี&ยระดบัโรงเรียนตํ&ากวา่ค่าเฉลี&ยของระดบัจงัหวดั 
ระดบัสงักดัและระดบัประเทศ (ระดบัโรงเรียน 41.25 ระดบัจงัหวดั 51.02 ระดบัสงักดั 41.71 ระดบัประเทศ 41.47)  
และในปีการศึกษา 2554  มีคะแนนเฉลี&ยระดับโรงเรียนตํ&ากว่าค่าเฉลี&ยของระดับจงัหวดั ระดบัสังกัดและ

ระดบัประเทศเช่นกนั (ระดบัโรงเรียน 38.07 ระดบัจงัหวดั 50.46 ระดบัสงักดั 41.81 ระดบัประเทศ 41.59)   
จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยของผูว้ิจยั  พบวา่สาเหตุหนึ& งที&ทาํให้สาระการเขียน (มาตรฐาน 

ท 2.1)  มีค่าสถิติระดบัโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตํ&า กว่าค่าเฉลี&ยของระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดัและ
ระดบัประเทศ   คือครูผูส้อน  เนื&องจากครูส่วนใหญ่ ไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ครูยงัมี
บทบาทเป็นศูนยก์ลางในการสอน  นกัเรียนเป็นผูรั้บความรู้จากการถ่ายทอดของครู ทาํให้นกัเรียนขาดโอกาสใน
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ขาดทกัษะและ ประสบการณ์ในการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนการสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สามารถช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง  ขอ้ดีของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จะทาํให้นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเรียน เนื&องจาก
นักเรียนจะเป็นผูป้ฏิบัติกิจกรรม  ศึกษาคน้ควา้สรุปการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีปฏิสัมพนัธ์  (Interaction) กับทั� ง
สิ&งมีชีวติและกบัสิ&งที&ไม่มีชีวติ  ซึ&งเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจและไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ, 2552)  การเรียนการสอนที&เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะให้ความสําคญักบั
บุคคลที&จะเรียนรู้และกระบวนการของการเรียนรู้  ส่วนครูคอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและอาํนวยความ
สะดวกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  เพื&อใหน้กัเรียนไดข้ยายความรู้พื�นฐานไปสู่ความรู้ใหม่และสามารถ
นาํความรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได(้สมร ไพรตื&น, 2550  และ Weimer, M. 2002 )   
           

การจดัการเรียนการสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จาํเป็นตอ้งมีการเลือกเนื�อหาที&อยูใ่นความสนใจของ
ผูเ้รียนและเนื�อหามีความเป็นปัจจุบนั การนาํเนื�อหาความรู้ในหนงัสือพิมพร์ายวนัมาใชใ้นการเรียนการสอนจึงเป็น
ทางเลือกอยา่งหนึ&งที&ทาํใหน้กัเรียนสนใจการเรียนภาษาไทย รู้และเขา้ใจในการอ่าน เนื&องจากนกัเรียนจะเขา้ใจถึง
ธรรมชาติของภาษาที&นาํมาใชสื้&อกนัจริงๆ ทาํให้นกัเรียนสามารถใชภ้าษาในการสื&อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
ตามโอกาสและวาระต่างๆ อีกทั�งสามารถใชก้ารอ่านเป็นพื�นฐานเพื&อพฒันาทกัษะการเขียนอีกดว้ย 

จากความสาํคญัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้   ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที&จะใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนที&เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง พฒันาทกัษะการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น ของนกัเรียนใหเ้พิ&มขึ�น  
 
2. ขั%นตอนการศึกษา  
          กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6 โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม ที&ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย
เพิ&มเติม ในภาคเรียนที& 1  ปีการศึกษา  2556  จาํนวน 30  คน ที&ผูว้จิยัทาํการสอน 
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เครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จาํนวน 4 หน่วย  2) แบบประเมิน
ความคิดเห็นที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ประกอบดว้ย แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน   แบบ
ประเมินความคิดเห็นของผูส้งัเกตการสอน  และ แบบประเมินความคิดเห็นของครูผูส้อน   
           ขั�นตอนการสร้างเครื&องมือ ประกอบดว้ย  
        การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
           1)  ศึกษาและวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพิ&มเติม ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที&   6 เพื&อกาํหนดสาระ
การเรียนรู้  การเขียนสรุปความ และการเขียนแสดงความคิดเห็น 
           2)  ศึกษาเอกสาร งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที&มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
           3)  ศึกษาเอกสาร งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งการนาํเนื�อหาในหนงัสือพิมพม์าใชใ้นการเรียนการสอน 
            4)  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที&มีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชเ้นื�อหาความรู้ที&ปรากฏใน 
หนงัสือพิมพร์ายวนั สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  จาํนวน  4  หน่วย คือ หน่วยที&  1 เศรษฐกิจไทย หน่วยที& 
2 กองทุนใหกู้ย้มืเพื&อการศึกษา  หน่วยที& 3 โลกออนไลน์  หน่วยที& 4 แอพพลิเคชั&น โดยใชห้ลกัการดงันี�  
            4.1  เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  คือ ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมและมีความร่วมมือกนัในการศึกษาคน้ควา้  
สรุปการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน  
            4.2  ใชก้ารอ่านเป็นฐานในการพฒันาการเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอน และพฒันาการเขียนแสดง
ความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผล 
           ซึ&งในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยชื&อเรื&อง ประเด็นการสอน  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอน (กิจกรรมการเรียนรู้งานกลุ่ม  กิจกรรมเรียนรู้รายบุคคล)  การวดัและประเมินผล สรุป  การให้
ขอ้มูลป้อนกลบัของนกัเรียน  และการใหข้อ้มูลป้อนกลบัของครูผูส้อน 

การสร้างแบบประเมนิความคดิเห็นที�มต่ีอการเรียนการสอน 
            ผูว้ิจยัไดน้าํประเด็นจากหลกัการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอนและความกา้วหน้าของนกัเรียน ในการ
เรียนการสอนมาสร้างเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย แบบประเมิน
ความคิดเห็นของผูส้ังเกตการสอนของครูที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย และ แบบประเมินความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนที&มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทย ประเมินหลงัจากการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย โดยมีการประเมิน 3 
ดา้น คือ 1) ความร่วมมือกนัในการศึกษาคน้ควา้ สรุปการเรียนรู้ จาํนวน 4 ขอ้  2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับ
นกัเรียนและนกัเรียนกบันักเรียน จาํนวน 5 ขอ้  3) นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความและการเขียน
แสดงความคิดเห็นเพิ&มขึ�น จาํนวน 1 ขอ้  โดยมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั (5 มากที&สุด  4 มาก  3 ปานกลาง  2 
นอ้ย  1 นอ้ยที&สุด) 

    การตรวจสอบเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
  ผูว้จิยัไดน้าํแผนการจดัการเรียนรู้ที&สร้างขึ�นจาํนวน  4 หน่วย และแบบประเมินความคิดเห็นที&มีต่อการ
เรียนการสอนภาษาไทย ไปใหผู้เ้ชี&ยวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอน จาํนวน  2 ท่าน ประเมินความเที&ยงตรงเชิง
เนื�อหา โดยใชแ้บบประเมินการยอมรับเครื&องมือการวิจยัที&  60 %  จากนั�นผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี&ยวชาญ
มาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปทดลองสอนนกัเรียน ชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม ที&ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน  9 คน ใชว้ิธีเลือกเจาะจงนกัเรียนที&มีผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ระดบัเกรด  1.0, 1.5,และ  
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2.0  จาํนวน  3 คน  เกรด 2.5, และ 3.0  จาํนวน  3 คน  เกรด 3.5 และ 4.0 จาํนวน 3 คน ผูว้ิจยัไดน้าํสิ&งที&ตอ้ง
ปรับปรุงหลงัจากการทดลองสอนไปปรับแกแ้ผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์  
 
3. ผลการวจิยัและการอภิปราย  
          1) กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสาํหรับนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา
ปีที& 6 เพื&อพฒันาการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น ประกอบดว้ย 1.1) การสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน  4  หน่วย ซึ& งในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ชื&อเรื&อง ประเด็นการสอน  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน (กิจกรรมการเรียนรู้งานกลุ่ม  กิจกรรมเรียนรู้รายบุคคล)  การวดั
และประเมินผล  สรุป  การใหข้อ้มูลป้อนกลบัของนกัเรียน และ การให้ขอ้มูลป้อนกลบัของครูผูส้อน 1.2) การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดย
แต่ละหน่วย ใชเ้วลาเรียนหน่วยละ  2 คาบ โดยดาํเนินกิจกรรมดงันี�   1.2.1) กิจกรรมการเรียนรู้งานกลุ่ม ครูแบ่ง
นกัเรียนกลุ่มละ 3 คน ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ บนัทึกลงในแบบฝึกทกัษะและนาํขอ้มูลที&ไดใ้นแต่ละ
กลุ่มมานาํเสนอในชั�นเรียนจากนั�นแสดงความคิดเห็นลงในแบบฝึกทกัษะ1.2.2) กิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล ครู
แจกใบกิจกรรมและเนื�อหาความรู้ นกัเรียนอ่านเนื�อหาความรู้ จากนั�นเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอน และเขียน
แสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผล ลงในใบกิจกรรม 1.3) การวดัและประเมินผล ครูตรวจผลงานการเขียนสรุป
ความตามลาํดบัขั�นตอนและการเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผลของนกัเรียนโดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน
คุณภาพการเขียนที&ผา่นการตรวจสอบจากอาจารยที์&ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี&ยวชาญดา้นการเรียนการสอน 1.4) 
การใหข้อ้มูลป้อนกลบัของครู นกัเรียนที&มีคะแนนการเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอนและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัดี (7-8) ระดบัดีมาก(9-10) ครูแนะนาํให้นกัเรียนฝึกสรุปความและแสดงความคิดเห็นเพิ&มเติม
จากเนื�อหาความรู้ที&กาํหนดไวใ้นบทเรียน เพื&อเพิ&มความคงทนในการเรียนรู้ นกัเรียนที&มีคะแนนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (5-6) ครูแนะนาํวธีิการเรียนและแหล่งเรียนรู้เรื&องการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น เพื&อให้
นกัเรียนมีพฒันาการเขียนอยูใ่นระดบัดี (7-8) นกัเรียนที&มีคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช ้(3-4)ระดบัปรับปรุง(1-2) ครู
สอนหลกัการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็นเพื&อให้นกัเรียนนาํหลกัการแนวคิดไปปฏิบติัดว้ย
ตนเองและมีคะแนนเพิ&มขึ�นในระดบัปานกลาง การให้ขอ้มูลป้อนกลบัของนักเรียน จากการตอบแบบประเมิน
ความคิดเห็นในดา้น 1)ความร่วมมือกนัในการศึกษาคน้ควา้ สรุปการเรียนรู้ 2) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน
และนกัเรียนกบันกัเรียน 3) นกัเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ&มขึ�น 
 
          2)  การประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางปรากฏผลดงันี�  
               2.1) ผลคะแนนเฉลี&ยการเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอนของนกัเรียนรายบุคคลเมื&อเรียนจบทั�ง 4 หน่วย 
มีค่าเฉลี&ย 7.25 – 8.75 ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี  
              2.2) ผลคะแนนเฉลี&ยการเขียนสรุปความตามลาํดบัขั�นตอนของนกัเรียนกลุ่มประชากรเมื&อเรียนจบแต่ละ
หน่วย มีค่าเฉลี&ย  8.00, 7.43, 7.63, 8.73 ตามลาํดบั และเมื&อเรียนจบทั�ง  4 หน่วยมีค่าเฉลี&ย  7.95  ระดบัคุณภาพอยู่
ในระดบั ดี 
             2.3 ผลคะแนนเฉลี&ยการเขียนแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผลของนกัเรียนรายบุคคลเมื&อเรียนจบทั�ง 4 
หน่วย  มีค่าเฉลี&ย 7.25 – 8.75 ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี  
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             2.4 ผลคะแนนเฉลี&ยการเขียนพร้อมบอกเหตุผลของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง เมื&อเรียนจบแต่ละหน่วย มี
ค่าเฉลี&ย  7.73, 7.30, 7.90,  8.50 ตามลาํดบั และเมื&อเรียนจบทั�ง  4 หน่วยมีค่าเฉลี&ย  7.87 ระดบัคุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์
ดี 
           2.5  เมื&อพิจารณาค่าเฉลี&ยของคะแนนในภาพรวมกลุ่มประชากรของการเขียนทั�งสองดา้น คือ การเขียนสรุป
ความตามลาํดบัขั�นตอน และดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็น พบวา่มีค่าเฉลี&ยคะแนน 7.91 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 
 
         3)  ผลการประเมินความคิดเห็นที&มีต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 
             3.1  ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนที&มีต่อการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยของกลุ่มตวัอยา่ง  หลงั
เรียนจบแต่ละหน่วย มีค่าเฉลี&ย 4.13, 4.18, 4.32, 4.44 ตามลาํดบั ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
             3.2  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูส้ังเกตการสอนของครูที&มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
หลงัจากการจดัการเรียนการสอนทั�ง  4 หน่วย มีค่าเฉลี&ยอยูใ่นระดบัมากที&สุด (5.00)  คือครูกระตุน้ให้นกัเรียนมี
ความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีปฏิสัมพนัธ์ที&ดีกบันักเรียน ครูอธิบายในสิ&งที&นักเรียนไม่
เขา้ใจ ครูแนะนาํใหน้กัเรียนฝึกสรุปความและแสดงความคิดเห็นเพิ&มเติมจากเนื�อหาความรู้ที&กาํหนดไวใ้นบทเรียน 
ครูตั�งใจสอนเพื&อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น ระดบัมากที&สุด
(4.75) คือ ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนสื&อสารกบัเพื&อนในกลุ่ม ครูสอนหลกัการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นแก่นกัเรียน ระดบัมากที&สุด (4.50) ครูกระตน้ใหน้กัเรียนสรุปความจากประเด็นหลกัของเรื&อง ครูกระตุน้ให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นกบัเพื&อนในกลุ่ม ความคิดเห็นระดบั มาก คือ ครูแนะนาํวิธีการเรียนและแหล่งเรียนรู้
เรื&องการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็นแก่นกัเรียน  
            3.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผูส้อนที&มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย หลงัจากการจดัการ
เรียนการสอนทั�ง  4 หน่วย มีค่าเฉลี&ยความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากที&สุด (5.00)  คือ ฉันกระตุน้ให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน  ฉันมีปฏิสัมพนัธ์ที&ดีกบันกัเรียน  ฉันอธิบายในสิ&งที&นกัเรียนไม่เขา้ใจ 
ฉันแนะนาํให้นกัเรียนฝึกสรุปความและแสดงความคิดเห็นเพิ&มเติมจากเนื�อหาความรู้ที&กาํหนดไวใ้นบทเรียน ฉัน
ตั�งใจสอนเพื&อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น ระดบัมากที&สุด 
(4.75)  ฉนักระตุน้ใหน้กัเรียนสื&อสารกบัเพื&อนในกลุ่ม ฉนักระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นกบัเพื&อนในกลุ่ม 
ฉนัแนะนาํวธีิการเรียนและแหล่งเรียนรู้เรื&องการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็นแก่นกัเรียน ระดบั
มากที&สุด (4.50)  ฉนักระตน้ใหน้กัเรียนสรุปความจากประเด็นหลกัของเรื&อง  ฉนัสอนหลกัการเขียนสรุปความและ
การเขียนแสดงความคิดเห็นแก่นกัเรียน 
 
4. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  
          ผลงานวจิยันี�จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย ดงันี�   
          1) กิจกรรมการเรียนการสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ในงานวจิยันี�สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการที&จะ
สร้างความสามารถในการขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนใหเ้พิ&มขึ�น 

          2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถนาํขอ้มูลป้อนกลบัของผูเ้รียน(แบบประเมินความคิดเห็น) และ
ขอ้มูลป้อนกลบัของครูผูส้อน (ขอ้แนะนาํของครูหลงัจากทราบผลคะแนนของนกัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน) 
ไปฟัฒนาการเรียนการสอนการเขียนสรุปความและการเขียนแสดงความคิดเห็น ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น   
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5. กติตกิรรมประกาศ  
           ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร. รุจา ผลสวสัดิ�  อาจารยที์&ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที&กรุณาใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ
และความช่วยเหลือตลอดเวลา ในการจดัทาํดุษฎีนิพนธ์  ขอขอบพระคุณ ท่านผูอ้าํนวยการถนอมจิตต ์ ขุททะกะ
พนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ที&ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการทําวิจัยครั� งนี�  
ขอขอบคุณ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที& 6  โรงเรียนเจา้พระยาวิทยาคม จาํนวน 30 คน ที&ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพิ&มเติม ในภาคเรียนที& 1 ปีการศึกษา 2556 ทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเป็นกลุ่มตวัอยา่งของ
การวจิยัครั� งนี�  
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          วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา , คณะครุศาสตร์, มหาวทิยาลยั 
          ราชภฏัเลย,  2552. 
อุทยั  เถาวพ์นัธ์.  “บทบาทในการส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของบริหาร 
          สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาขอนแก่นเขต 3.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, 
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ผลการใช้แบบฝึกทกัษะความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัจํานวนจริง ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 2 

โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง จ. ปราจีนบุรี 
THE RESULTS  OF  THE APPLICATION  OF  EXERCISES  ON  BASIC UNDERSTANDING 

OF REAL NUMBERS FOR GRADE 8 STUDENTS, MATHYOMWATMAIKRONGTONG 
SCHOOL, PRACHINBURI PROVINCE 

 
ปรียานุช  สุรพรรณ 1  ดร.วนิดา  พลอยสงัวาลย์ 2  

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั2 งนี2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื;อศึกษาผลการใชแ้บบฝึกที;มีต่อความเขา้ใจ ต่อ
ความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริงของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จาํนวน 1 ห้องเรียน ไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย 
โดยกาํหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน เครื;องมือที;ใชไ้ดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เรื;อง
ความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สถิติที;ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี;ยเลขคณิตมาตรฐาน 
ค่าเบี;ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ผลการทดสอบความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง หลงัการฝึกใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะในกลุ่มทดลอง สูงกวา่ กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั. 05 
 

คาํสําคญั : แบบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง/นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2  
 

ABSTRACT 

The purpose of this experimental research is to study the effectiveness of exercises on basic 
understanding  of  real  numbers of  Grade 8 students of  Mathayomwatmaikrongtong  School ,Prachinburi 
province , The study samples were the 50 grade 8 students who were assigned to be the experimental group and 
the control group, with 25 students in each group , selected by random sampling.  Research instruments were 
mathematics  exercises on basic understanding of real numbers, pre-test and post-test. data analysis methods 
used  were  t-test , mean and standard deviation. The results revealed that the score of the post-test in the 
experimental group was significantly higher than that of the control group at  0.05 
 

KEYWORDS : EXERCISES ON  BASIC UNDERSTANDING OF REAL NUMBERS/ GRADE 8  STUDENTS 

__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์;ปรึกษา  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

    หนา้ 785



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

1.บทนํา 

ปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวฒัน์ที;มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี;ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ เกิดขึ2 นอย่างรวดเร็ว และแต่ประเทศจึงจําเป็นต้องเรียนรู้เพื;อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี;ยนแปลงที;เกิดขึ2นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที;จะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแสโลก โดยมีปัจจยัสาํคญัที;
จะสามารถเผชิญกบัการเปลี;ยนแปลงและความทา้ทา้ยดงักล่าวคือคุณภาพของคน(ดาํริ บุญชู,2545,หนา้ 2)ปัจจยั
หนึ; งที;จะช่วยในการพฒันาคุณภาพของคน คือ การศึกษา(ยุพร  ริมชลการ,2543,หน้า 1)คณิตศาสตร์มีบทบาท
สาํคญัยิ;งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบ
แผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งถี;ถว้น รอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจและแกปั้ญหาได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นเครื;องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื;น ๆ ที;
เกี;ยวขอ้ง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตและช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ2น นอกจากนี2คณิตศาสตร์
ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์ห้คิดเป็น แกปั้ญหาเป็นและสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้;นไดอ้ยา่งมีความสุข (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2544,หนา้ 1) 
 หลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐานพุทธศกัราช 2551(2551,หน้า1 ) ไดจ้ดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเปลี;ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการเป็นการสร้างกลยทุธ์ใหม่ในการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการแข่งขนั
และร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมโลก ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั คาํนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที;ดีและมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีโลก 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเนื;องตามศกัยภาพ 
โดยกาํหนดสาระหลกัที;จาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนทุกคนดงันี2  
 จาํนวนและการดาํเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจาํนวน ระบบจาํนวนจริงสมบติัเกี;ยวกบั
จาํนวนจริง การดาํเนินการของจาํนวน อตัราส่วน ร้อยละ การแกปั้ญหาเกี;ยวกบัจาํนวน และการใชจ้าํนวนในชีวิต
จริง 
 การวดั ความยาว ระยะทาง นํ2 าหนัก พื2นที; ปริมาตรและความจุ เงินเวลา หน่วยวดัระบบต่างๆ การ
คาดคะเนเกี;ยวกบัการวดั อตัราส่วนตรีโกณมิติ การแกปั้ญหาเกี;ยวกบัการวดั และการนาํความรู้เกี;ยวกบัการวดัไป
ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  
 เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบติัของรูปเรขาคณิตหนึ;งมิติ สองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ แบบจาํลอง
ทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต(Geometric Transformation)ในเรื;องการเลื;อนขนาน
(Translation) การสะทอ้น(Reflection) และการหมุน(Rotation) 
 พีชคณิตแบบรูป(Pattern) ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั เซตและการดาํเนินการของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ 
สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลาํดบัเรขาคณิต ลาํดบัเลขคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น การกาํหนดประเด็น การเขียนขอ้คาํถาม การกาํหนดวธีิการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล ค่ากลางและการกระจายของขอ้มูลการวเิคราะห์และ
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การแปลความขอ้มูล การสาํรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใชข้อ้มูลเกี;ยวกบัสถิติ และความน่าจะเป็นในการ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตดัสินใจในการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที;หลากหลาย การให้เหตุผล การ
สื;อสาร และการเชื;อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื;น ๆ และความคิดริเริ;มสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ2551,
หนา้ 56-57) 
 นอกจากนี2 การพฒันาเนื2อหาและกระบวนการสอน เป็นการเพิ;มประสบการณ์ที;สมบูรณ์แบบให้แก่
นกัเรียน เพราะวา่นกัเรียนจะมีความรู้ที;มากขึ2น และกวา้งขวางขึ2น ซึ; งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ;ง (Stone. 
1978: 135) กล่าวถึง ความจาํเป็นในการที;จะตอ้งพฒันาหลกัสูวชิาคณิตศาสตร์ วา่มีสาเหตูสาํคญั 2 ประการ คือ 
 1.เนื2อหาวชิาคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัไดข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
 2.ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื;น ๆ  จาํเป็นต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์
มากกวา่แต่ก่อน (Stone. 1978: 135) 
             หลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐานพุทธศกัราช 2551 (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3) ไดก้าํหนด
คุณภาพของผูเ้รียนเกี;ยวกบัเรื;องจาํนวนจริงเมื;อจบช่วงชั2นที; 3 ว่าผูเ้รียนควรจะมีมโนทศัน์เกี;ยวกบัจาํนวนจริงมี
ความเขา้ใจเกี;ยวกบัรากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริงสามารถคิดคาํนวณเกี;ยวกบัรากที;สองและรากที;สาม
ของจาํนวนจริงและสามารถนาํความรู้เกี;ยวกบัจาํนวนไปใชใ้นชีวิตจริงไดแ้ต่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดบัชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรีในเรื;องความรู้เบื2องตน้
เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ยงัไม่อาจทาํให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายดงักล่าวไดซึ้; งพอสรุปประเด็นปัญหาได ้ 4 
ประเด็นคือ ประเดน็แรกนกัเรียนยงัไม่มีมโนทศัน์เกี;ยวกบัจาํนวนตรรกยะและอตรรกยะ เช่น เขา้ใจวา่จาํนวนที;อยู่

ในรูปของเศษส่วนทั2งหมดเป็นจาํนวนตรรกยะแมว้่าตวัเศษหรือตวัส่วนนั2นจะไม่เป็นจาํนวนเต็มเช่น
2

3

หรือ

เขา้ใจวา่จาํนวนที;อยูใ่นรูปกรณฑท์ั2งหมดเป็นจาํนวนอตรรกยะทาํใหเ้ขา้ใจผิดวา่ 4 , 3

27 เป็นจาํนวนอตรรกยะ 
ประเดน็ที�สองนกัเรียนขาดทกัษะในการเปลี;ยนรูประหวา่งทศนิยมซํ2 ากบัเศษส่วนโดยเฉพาะอยา่งยิ;งการเปลี;ยนรูป

ทศนิยมที;ไม่ใช่ศูนยซ์ํ2 าให้เป็นเศษส่วนเช่นนักเรียนเปลี;ยนทศนิยมซํ2 า 1.9ไดเ้ป็น
9

19 นอกจากนั2นนักเรียนยงัไม่

สามารถใชเ้ศษส่วนเขียนแสดงแทนจาํนวนเต็มไดเ้ช่นเมื;อกาํหนดให้นกัเรียนเขียนเศษส่วนที;แทนจาํนวนเต็ม 2 

นกัเรียนเขียนเป็น
2

1 เป็นตน้ ประเดน็ที�สามนกัเรียนไม่มีมโนทศัน์เกี;ยวกบัรากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริง

เช่นเมื;อกําหนดให้หารากที;สองของจาํนวนจริงนักเรียนจะตอบเฉพาะรากที; เป็นบวกเพียงรากเดียวและเมื;อ
กาํหนดใหห้ารากที;สองของจาํนวนที;มีรากที;สองเป็นจาํนวนอตรรกยะเช่นรากที;สองของ 5 นกัเรียนมกัจะตอบวา่
จาํนวนดงักล่าวไม่มีรากที;สองโดยใหเ้หตุผลวา่ไม่มีจาํนวนเตม็ใดที;ยกกาํลงัสองแลว้ได ้5 ประเด็นสุดท้ายนกัเรียน
ขาดทกัษะในการหารากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริง 
                  สาเหตุหนึ;งของปัญหาดงักล่าวน่าจะมาจากการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางที;กาํหนด
ไวใ้นหนงัสือเรียนและคู่มือครูสาระการเรียนรู้พื2นฐานคณิตศาสตร์ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐานพุทธศกัราช 2551 เช่นให้ความหมายของ

จาํนวนตรรกยะในรูปของเศษส่วน
b

a โดยที; a , b เป็นจาํนวนเตม็และb ≠0 มีส่วนทาํใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจผิด
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วา่จาํนวนทุกจาํนวนที;เขียนในรูปเศษส่วนเป็นจาํนวนตรรกยะการแนะนาํใหน้กัเรียนรู้จกัจาํนวนอตรรกยะโดยการ
ให้หาความยาวดา้นของรูปสี;เหลี;ยมจตัุรัสที;มีพื2นที; 2 ตารางหน่วยและใชส้ัญลกัษณ์ 2 แทนจาํนวนอตรรกยะที;
เป็นความยาวดา้นของรูปสี;เหลี;ยมจตัุรัสดงักล่าวนั2นทาํให้นกัเรียนเขา้ใจผิดวา่จาํนวนที;เขียนในรูปกรณฑท์ั2งหมด
เป็นจาํนวนอตรรกยะการใชว้ธีิลดัเปลี;ยนทศนิยมที;ไม่ใช่ศูนยซ์ํ2 าให้เป็นเศษส่วนโดยไม่แสดงหรือทาํให้เห็นความ
เชื;อมโยงกบัความรู้เดิมของนกัเรียนทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจหลกัการตอ้งจดจาํขั2นตอนหรือสูตรไปใชอ้ยา่งไม่เขา้ใจ
และการที;หนงัสือเรียนเนน้การคิดคาํนวณเพื;อหารากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริงดว้ยการแยกตวัประกอบ

เช่นให้หารากที;สองของ 81 ดว้ยการคาํนวณดงันี2 81 = 2

9 = 9 ไม่ไดเ้นน้การให้มโนทศัน์ทาํให้นกัเรียนไม่
สามารถหาหรือประมาณค่ารากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                   จากการศึกษาแนวคิดในการอธิบายจาํนวนจริงของ Willoughby (1967: 244-246) ซึ; งให้ความหมาย
ของจาํนวนตรรกยะโดยใชท้ศนิยมซํ2 าและใหค้วามหมายของจาํนวนอตรรกยะโดยใชท้ศนิยมไม่ซํ2 าเป็นแนวทางที;
ทาํใหน้กัเรียนเห็นความแตกต่างของจาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะอยา่งชดัเจนสามารถใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์
เพื;อแยกแยะระหวา่งจาํนวนตรรกยะและจาํนวนอตรรกยะไดต้่อไปนอกจากนั2นการให้นกัเรียนใชก้ารยกกาํลงัเพื;อ
หาจาํนวนที;เป็นรากที;สองและรากที;สามของจาํนวนจริงที;กาํหนดให้เป็นการเรียนรู้มโนทศัน์ของรากที;สองและ
รากที;สามจากการแกปั้ญหาโดยอาศยัการลองผิดลองถูกตามแนวคิดของ Johnson และRising (1967: 104-125) 
และทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(ทิศนาแขมมณี, 2547 : 51) เช่นเมื;อให้นกัเรียนทดลองหาจาํนวนที;ยกกาํลงั
สองแลว้ได ้16 นกัเรียนจะพบวา่ 4 และ−4 เป็นจาํนวนที;ยกกาํลงัสองแลว้ได ้16 ซึ;งทาํใหน้กัเรียนบอกไดว้า่ 4 และ 
−4 เป็นรากที;สองของ 16 ในที;สุดนกัเรียนจะสามารถสรุปไดว้า่สามารถหารากที;สองและรากที;สามของจาํนวน
จริงใดๆไดด้ว้ยการหาจาํนวนที;ยกกาํลงัสองหรือสามแลว้ไดจ้าํนวนนั2น 
                 ผูว้ิจัยอาศัยแนวทางการอธิบายมโนทัศน์ของจํานวนจริงดังกล่าวมาเป็นนวตักรรมการสอนเพื;อ
แกปั้ญหาโดยดาํเนินการในรูปแบบของการวจิยัเชิงทดลองการตามแนวคิดของ KemmisและMcTaggart (1988: 6) 
และ ศึกษาผลการใชแ้บบฝึกที;มีต่อความเขา้ใจ ต่อความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริงของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปี
ที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จ. ปราจีนบุรี 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย   เพื;อศึกษาผลการใชแ้บบฝึกที;มีต่อความเขา้ใจ ต่อความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง
ของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จ. ปราจีนบุรี 

 

สมมติฐานงานวิจัย  ผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ที;เรียนโดย
การใชแ้บบฝึกความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง สูงกว่านกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ที;ไม่ไดเ้รียนโดยการใช้
แบบฝึกความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง 

 

2.ขั�นตอนการศึกษา 
  วธีิดาํเนินงานการวจิยัเรื;อง การใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง เพื;อพฒันาทกัษะทาง

คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั2น มธัยมศึกษาปีที; 2 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี2  
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1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยกึ�งทดลอง (Quasi – experimental Design) ศึกษาวดัผลก่อน-หลงัทดลอง 
(None equivalent groups pretest-posttest design) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย ทดสอบความรู้ก่อนเรียนทั2งสองกลุ่ม จดัการเรียนการ
สอนแบบปกติในกลุ่มควบคุม  จดักิจกรรมเพิ;มเติมสอนและใชแ้บบฝึกความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง
ในกลุ่มทดลอง และทดสอบความรู้หลงัเรียนทั2งสองกลุ่ม       ดงัแผนภาพ 

 
  กลุ่ม                   ทดสอบก่อน              ใหสิ้;งที;ทดลอง                     ทดสอบหลงั 

 E                                                   O1                                                        X                                                  O2                 

 C                                                     O1                                                                                                           O2 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E หมายถึง กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มตวัอยา่งที;ไดรั้บสิ;งทดลอง (สอนและใชแ้บบฝึกความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบั

จาํนวนจริง) 

C หมายถึง กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มตวัอยา่งที;ไม่ไดรั้บสิ;งทดลอง (สอนและใชแ้บบฝึกความรู้เบื2องตน้

เกี;ยวกบัจาํนวนจริง) 

O1หมายถึง การวดัค่าขอ้มูลในตวัแปรตาม (ทดสอบความรู้) ก่อนไดรั้บสิ;งทดลอง (สอนและใชแ้บบฝึก
ความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง) กบัตวัอยา่ง  

O2หมายถึง การวดัค่าขอ้มูลในตวัแปรตาม (ทดสอบความรู้) หลงัไดรั้บสิ;งทดลอง (สอนและใชแ้บบฝึก
ความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง) กบัตวัอยา่ง 

2. ประชากร (Population) ประชากรในการวจิยัครั2 งนี2 เป็นนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ของโรงเรียน
มธัยมวดัใหม่กรงทอง ในพระราชูปถมัภฯ์ อาํเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน จาํนวน 422 คน กลุ่มตวัอยา่งที;ใชใ้นการวจิยัครั2 งนี2 เป็นนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 หอ้ง 2 ของ
โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง ในพระราชูปถมัภฯ์ ภาคเรียนที; 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 50 คน โดยกาํหนด
กลุ่มตวัอยา่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย(Simple Random 
Sampling) กลุ่มละ 25 คน 
               3.เครื�องมอืที�ใช้การวจิยั 
                    3.1 คู่มือครูในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ชั2น
มธัยมศึกษาปีที; 2  เอกสารประกอบดว้ยคาํชี2แจง แนวทางการฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง 
กาํหนดการฝึก  และ แบบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริงของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2  
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    3.2 เครื;องมือที;ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
           แบบดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน- หลงัเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย  จาํนวน 40 

ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนขอ้ละ 1 คะแนน  
                 4.การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอื 
ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างและตรวจสอบเครื;องมือ ดงันี2  
           4.1 ศึกษาคู่มือครูคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีที; 2 ของ  สสวท. ตามหลกัสูตรแกนกลางขั2น
พื2นฐาน พทุธศกัราช 2551 

           4.2 ศึกษาเอกสาร ตาํราเกี;ยวกบัเทคนิคการสอนและรูปแบบการเขียนขอ้สอบชนิดเติมคาํ เพื;อ

นาํมาใชใ้นการกาํหนดเนื2อหา 

           4.3 กาํหนดเนื2อหา จุดประสงคข์องแบบฝึกและแบบประเมินทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบั

จาํนวนจริง  

           4. 4 สร้างแบบแบบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง และ แบบประเมินทกัษะความรู้

เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง นาํแบบทดสอบที;สร้างขึ2นเสนอต่อผูเ้ชี;ยวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล พิจารณา

ความเหมาะสม และความยากง่ายของเนื2อหาสาระ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจความตรงเชิงประจกัษด์า้นความถูกตอ้ง

และความสมบรูณ์ของเนื2อหาและจุดประสงค ์เพื;อนาํมาปรับปรุง 

           4.5 หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้กบันกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 

โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จาํนวน 25 คน ที;ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  

 5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วจิยัเป็นผู้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยนาํแบบฝึกไปใชก้บั

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 กลุ่มทดลองจาํนวน 25  คน ภาคเรียนที; 1 ปีการศึกษา 2556 โดย

ดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี2  

                      5.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 1 ครั2 ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ;งเป็นแบบปรนยั 

จาํนวน 40 ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดัผลสมัฤทธิ� ก่อนเรียน 

          5.2ผูว้จิยัดาํเนินการฝึกตามคู่มือการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้
เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ในกลุ่มทดลอง ใชเ้วลาการทดลองทั2งหมด 20 ชั;วโมง ระยะเวลา 5 
สปัดาห์ จนครบ  
                     5.3 หลงัจากนกัเรียนฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง เสร็จแลว้ ทดสอบก่อนเรียน (Post-

test) จาํนวน 1 ครั2 ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ;งเป็นแบบปรนยั จาํนวน 40 ขอ้ และบนัทึกไวเ้ป็นคะแนนวดั

ผลสมัฤทธิ� หลงัเรียน 
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3. ผลการวเิคราะห์ 
การศึกษาครั2 งนี2 เป็นการศึกษาเรื;องผลการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ของนกัเรียน

ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2  ของโรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทอง จงัหวดัปราจีนบุรี ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลคะแนน จากแบบทดสอบ ซึ;งมีรายละเอียดดงันี2  

               3.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะ ความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลอง  
                 3.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มควบคุม 
                 3.3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
                3.4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์หลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม             
3.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลอง 

  ผูว้จิยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตคิดเร็ว ในกลุ่มทดลอง ดงั
ตารางที; 1 

 

 

ตารางที�  1  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลอง 

 

ผลการเรียน n    x S.D. t Sig 
ก่อนไดรั้บการฝึกทกัษะ 25 16.04 2.282 -8.554 0.661 
หลงัไดรั้บการฝึกทกัษะ 25 21.44 2.181 -8.554  

                ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั   0.05 
 

จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ของ
นกัเรียนในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี;ยสูงกวา่คะแนนก่อนไดรั้บการฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั 0.05 
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3.2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงั
การฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มควบคุม 
               ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนและหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มควบคุม ดงัตารางที;2 
 

ตารางที�  2  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มควบคุม 

ผลการเรียน n    x S.D. t Sig 
ก่อนไดรั้บการฝึกทกัษะ 25 16.48 2.80 -5.99 0.98 
หลงัไดรั้บการฝึกทกัษะ 25 21.28 2.86 -5.99  

 
จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนทดสอบหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี;ยสูงกวา่คะแนน

เฉลี;ยก่อนการฝึกทกัษะ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
             4.3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน
การฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม             
               ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ก่อนการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดงั
ตารางที; 3 
 
  ตารางที�  3  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผลการเรียน n    x S.D. t Sig 
กลุ่มทดลอง 25 16.04 2.282 -0.60 0.54 
กลุ่มควบคุม 25 16.48 2.801   

                ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั   0.05 
 

                   จากตาราง  3 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนไดรั้บการฝึกดว้ยแบบฝึกทักษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกับ
จาํนวนจริง ของนกัเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี;ยสูงกวา่คะแนนของนกัเรียนในกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  
4.4ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์หลงัการฝึกใช้
แบบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
      ผูว้จิยันาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์หลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ดงัตารางที; 4 
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  ตารางที�  4  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการฝึกใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผลการเรียน n    x S.D. t Sig 
 กลุ่มทดลอง 25 21.44 2.181 0.22** 0.01 
กลุ่มควบคุม 25 21.28 2.865   
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั   0.05 

 
                   จากตาราง  4 พบว่า คะแนนทดสอบหลงัได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกับ
จาํนวนจริง ของนกัเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี;ยสูงกวา่คะแนนเฉลี;ยของนกัเรียนในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยั 
สาํคญัทางสถิติที;ระดบั 0.00           
      การอภิปรายผล 
                คะแนนผลการเรียนของนกัเรียนที;เกิดจากการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวน
จริง ของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ สูงกวา่นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ที;ไม่ไดเ้รียน
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที; ระดบั .05 ซึ;งเป็นไปตาม
สมมติฐานที;ตั2งไว ้ 
 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวจิยั 

               ผลการทดสอบเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ที;
เรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง สูงกวา่นกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 ที;ไม่ไดเ้รียน
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริง โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที; ระดบั .05ซึ;งสอดคลอ้งกบั 
พีพงศ ์แสงสวา่ง (2551 :44-48)ไดว้จิยัและพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั2น
ประถมศึกษาปีที; 5 โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ ผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 70/70ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั.01และนกัเรียนที;เรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที;ระดบั.01 และวารินทร์ 
เอกศรีทอง (2542:30-31)ไดศึ้กษาการใชแ้บบฝึกเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ดา้นความรู้ความเขา้ใจ สาํหรับ
นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที; 4 พบวา่ แบบฝึกเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ดา้นความรู้ความเขา้ใจที;สร้างขึ2น
สามารถพฒันาสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนคณิตศาสตร์ดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ของนกัเรียนไดสู้งขึ2น และผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดา้นความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการฝึก
แตกต่างกนัในทางที;สูงขึ2นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 
                   จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที;เกี;ยวขอ้งขา้งตน้จะเห็นวา่ การนาํชุดฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ที;มี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในเรื;องต่างๆทาํให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียน
สูงขึ2น นกัเรียนมีความพอใจต่อการเรียนอยูร่ะดบัมากขึ2นไปและมีเจตคติที;ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ดงันั2น ผูว้ิจยัจึงได้
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นาํชุดฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์มาใชใ้นการพฒันาผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื;อง  ผลการใชแ้บบฝึกที;
มีต่อความเขา้ใจ ต่อความรู้เบื2องตน้เกี;ยวกบัจาํนวนจริงของนกัเรียนชั2นมธัยมศึกษาปีที; 2 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่
กรงทอง จ. ปราจีนบุรี 

 

5   กติตกิรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบันี2สาํเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ;งจาก ผูที้;มีส่วนเกี;ยวขอ้งในงาน
วทิยานิพนธ์ฉบบันี2 ทุกท่านโดยเฉพาะอาจารยที์;ปรึกษา ดร. วนิดา  พลอยสังวาลย ์ และผูท้รงคุณวฒิุอนัไดแ้ก่ ดร.
สนัติ  กิจลือเกียรติ  ดร.ดลฤทยั  บุญประสิทธิ�   อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน ดร.อุบล สรรพชัญพงษ ์ ท่านประธานใน
การสอบวทิยานิพนธ์ ดร.สรพล  จิระสวสัดิ�   และ ดร.ประพฒัพงศ์ เสนาฤทธิ�  ที;ไดก้รุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํและ
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ คอยกระตุน้และใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ จนวทิยานิพนธ์ฉบบันี2 เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที; นี2  

ขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยั

รังสิตทุกท่านที;ใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํและประสิทธิ� ประสาทวชิาพร้อมแนวคิดและประสบการณ์ใหแ้ก่ผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณพระพิศาลศึกษากร  ผูจ้ดัการ  นายอุดม  ชาํนิ   ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมวดัใหม่

กรงทอง ในพระราชูปถมัภ ์ฯ ทุกท่านที;ใหทุ้นการศึกษาและโอกาสในการพฒันาการศึกษาแก่ผูว้จิยั 

 

เอกสารอ้างองิ 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลกัสูตร

การศึกษาขั2นพื2นฐาน พทุธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งคก์ารรบส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์2545 
กิตติ พฒันคระกลูสุข. แบบรูปของทศนิยมซํ2 าในระดบัมธัยมตน้.วารสารคณิตศาสตร์,536-538,26-29, 2546 
จุติพร สุขจีระเดช. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเรื;อง เมตริซ์ ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 4.วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร                            

มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2547 
ทศันีย ์ กาตะโล. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เรื;องภาคตดักรวย ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 4.วทิยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตร      มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2447 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องคค์วามรู้เพื;อการจดักระบวนการเรียนรู้ที;มี ประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2547 
ณรงค ์ อุย้ฟใูจ. (2548).การวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั2นเรียนเพื;อพฒันาการเรียนการสอนเรื;องฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

ระดบัชั2นมธัยมศึกษาปีที; 4 โรงเรียนแม่แจ่ม อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่.วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2548 

พีรพงศ ์แสงสวา่ง. การพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียน ชั2นประถมศึกษาปีที; 5 โดยใช้
ชุดฝึกทกัษะ.วยิานิพนธ์ ค.ม.(วจิยัและประเมินผลการศึกษา)เลย:มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย,2551.  

นํ2 าผึ2ง อินทะเนตร. การปรับปรุงการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์เรื;อง พหุนาม ชั2นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนสา 
จงัหวดัน่าน. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตบณัฑิตวทิยาลยั มหาลยัเชียงใหม่,2548 
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บทความวิจัย 

 

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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การติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

(A FOLLOW – UP STUDY OF THE GRADUATES OF MASTER OF ARTS, PROGRAM IN 

LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS, COLLEGE OF SOCIAL 

INNOVATION, RANGSIT UNIVERSITY) 

 
ดร.เกสรา  สุขสวา่ง 1 

 
 

บทคดัย่อ 

  
การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาสถานภาพการทาํงาน ลกัษณะงานที�ปฏิบติั และการศึกษาต่อของผูส้าํเร็จ

การศึกษา และการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ําของผูส้ําเร็จการศึกษา ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์  ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้น
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการวจิยัเชิงผสมผสานระหวา่งการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัเชิงปริมาณ  โดยการวิจยัเชิง
คุณภาพผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูส้ําเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 13 คน และผู ้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามในการวจิยัเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้าํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 62 จากจาํนวนประชากร
ทั� งหมด 430 คน โดยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จากนั� นนําข้อมูลที�ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนงานวจิยัเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์แบบจาํแนกชนิดของขอ้มูล เป็นขอ้ความบรรยาย 
(Descriptive) 

ผลการวิจัย  พบว่า มหาบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษาแล้วมีสภาพการทํางานในหน่วยงานของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ มากที�สุด รองลงมาคือ เป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั  และส่วนใหญ่มีลกัษณะงานที�ปฏิบติัเป็นงานดา้น
บริหาร สาํหรับการศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่คาดวา่จะศึกษาต่อ ในส่วนของการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูน้าํของผูส้าํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจยัพบวา่ โดย
ภาพรวม มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้น
คุณธรรม จริยธรรมอยูใ่นระดบัมากที�สุด และมีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นวิสัยทศัน์ อยูใ่น
ระดบัมาก   

สาํหรับขอ้เสนอแนะการวจิยั มีดงันี�  
1. เนื�องจากมีผูส้ําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคมธุรกิจ และ

การเมือง เป็นจาํนวนมาก รวมทั�งขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดเสนอให้ทางหลกัสูตรมี

                                                 

1
 อาจารยป์ระจาํ  ภาควชิาผูน้าํทางสังคม  ธุรกิจ และการเมือง  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ทาํเนียบศิษยเ์ก่าที�ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื�อสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าให้เขม้แข็ง และเพื�อจะไดท้ราบที�อยูที่�
สามารถติดต่อกบัศิษยเ์ก่าได ้สะดวกต่อการติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ ทาํให้ทราบความเป็นอยูข่องศิษย์
เก่า ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้ติดต่อแลกเปลี�ยนข่าวสารกับศิษยเ์ก่า เป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคอ์นัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

2. มหาวิทยาลยัควรตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัสูตรผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ในทุก
หมวดวิชาเพราะมีผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของนักศึกษาให้เป็นมหาบณัฑิตที�พึงประสงค์
ของผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งในตลาดแรงงาน 

3. มหาวิทยาลยัควรให้ความสําคญักบัการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรผูน้าํแก่นักศึกษาในการพฒันา
ภาวะผูน้าํอยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพราะกิจกรรมต่างๆ จะเป็นกลไกในการพฒันานกัศึกษาให้
เป็นผูที้�มีความสมบูรณ์พร้อมทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

4. สาํหรับนกัศึกษาที�จบหลกัสูตรไปแลว้ ควรมีการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน พฒันาคุณลกัษณะผูน้าํ
อยา่งต่อเนื�อง โดยการคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมจากวชิาชีพจากแหล่งวชิาการต่างๆ  

 
คาํสาํคญั  :  การติดตามผล, ผูส้าํเร็จการศึกษา, คุณลกัษณะผูน้าํ 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of study were to study the work status, the work practice, the continuing study of the 
graduate, and the leadership development of the graduate such as the vision aspect leadership aspect, the moral 
principles and ethical aspect. The intregate3d research design was applied between qualitative research and 
quantitative research.  The researcher used 13 graduates in master of arts, specialization on political, social and 
business leader, College of Social Innovation, Rangsit University as the qualitative approach.  On the other hand, 
the quantitative approach used 270 graduates as the sample from 430 population equal 62% answer the 
questionnaire.  The mail questionnaires were sent to the sample, after sent back the data used the statistic 
package for data analysis.  The frequency count, percentage, mean and standard deviation were used as the 
statistical analysis.  The analysis of data sorting as the descriptive explanation was used as the qualities research. 

The result of the study found that master degree graduates worked in government official and state 
enterprise as the most, secondary graduates was personal business a majority of work practice concerning the 
administration.  Majority of graduates were continuing study.  The leadership development of the graduates were 
the vision, leadership, moral principles and ethical aspect.  Overall of leadership development were the much 
level, the description found that the leadership development were moral principle and ethical aspect as most level 
and leadership development were leadership aspect and vision aspect as the much level. 

The suggestion of the research were as follows; 
1. According to the graduates in master of arts, specialization on political, social and business leader and 

suggestion of open question in the questionnaire concerning the update curriculum should be established the 
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alumni network for the connecting with the group of alumni, the data communication accommodation, and the 
university able to connect and exchange the infor4mation with alumni as the good relationship which creative 
performance serve the student in the future. 

2. The university should realize the importance of curriculum of political, social and business leader in 
every courses, because it effect the leadership development of the student in master degree serve the market 
labor. 

3. The university should focus on the activities of curriculum supports for the students continuously and 
simultaneously because the activities will be mechanize for student development both physical and mental 
aspects. 

4. The students has graduated from the university should be development the work procedure, continuing 
development leadership by adding the professional knowledge from the academic resources. 
 
KEYWORDS : FOLLOW - UP, GRADUATE, LEADERSHIP 
 
1. บทนํา 

การพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมนานาประเทศทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรม 
จาํเป็นตอ้งอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและปัจจัยพื�นฐานที�สําคญัอย่างยิ�งคือคุณภาพและศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศนั�นเองซึ� งการจะพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศให้มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอและมีคุณค่าพร้อมต่อการตอบสนองการพฒันาประเทศในทุกดา้นไดน้ั�น จาํเป็นตอ้ง
อาศยักระบวนในการจดัการศึกษา ดงัพระราชดาํรัสที�วา่ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ทั�งนี�  เนื�องจากการจดั
การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ�งที�สาํคญัอยา่งยิ�งในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมี
ความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5) 

อยา่งไรก็ตามในการจดัการศึกษาในระดบัที�สูงขึ�น เพื�อให้ประชาชนไดมี้ความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อ
การพฒันาประเทศนั�น ในระยะแรกสถาบนัอุดมศึกษาไดด้าํเนินงานโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว จนไม่สามารถรับภาระใน
การจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพเพียงพอและทั�วถึง  เนื�องจากมีขอ้จาํกดั  อาทิ  มีความจาํกดัใน
ดา้นทรัพยากรต่างๆ ของประเทศ  อตัราการเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็วของประชากร  ความตอ้งการแรงงานของ
ตลาดแรงงานหลากหลาย  การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ตลอดจนความตอ้งการศึกษาใน
สาขาวิชาที�หลากหลาย ดงันั�น รัฐจึงเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนเขา้มาดาํเนินการจดัการศึกษาใน
ระดบัที�สูงขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระดบับณัฑิตศึกษาโดยดาํเนินการควบคู่กบัรัฐเพื�อรองรับความตอ้งการดงักลา่ว 
และเพื�อสร้างความหลากหลายทางการศึกษาตอบสนอง ความตอ้งการของประชากร สังคม และตลาดแรงงาน ซึ� ง
ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เกือบทุกสาขาและทุกระดบั โดย
กระจายอยูท่ั�วไปทั�งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั�วประเทศ 

สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งทั�งของรัฐและเอกชน ต่างเล็งเห็นความสําคญัของการจดัการศึกษาและการ
พฒันาหลกัสูตรให้มีคุณภาพและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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โดยเฉพาะดา้นคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษานั�น การติดตามผลเป็นวิธีการสําคญัที�จะทาํให้สถาบนัการศึกษาได้
ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัคุณภาพและขอ้บกพร่องของผูส้าํเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การนาํความรู้
และประสบการณ์ ที�ไดรั้บไปใชใ้นการทาํงาน ขอ้มูลเหล่านี� จะสะทอ้นให้เห็นขอ้เท็จจริงวา่หลกัสูตรและการเรียน
การสอน ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที�ผูเ้รียนไดรั้บ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
สังคม และสภาพการทาํงานไดเ้พียงใด  เพื�อหน่วยงานที�จัดการศึกษาจะได้นําขอ้มูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนการสอน เพื�อสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลกัษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆ ตรงตามความตอ้งการของสังคมต่อไป  ดงัปฏิญญาโลกวา่ดว้ยการอุดมศึกษา กล่าวถึงภารกิจ
และหนา้ที�ของสถาบนัอุดมศึกษาวา่ “ภารกิจในการก่อใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนืและการปรับปรุงสงัคมโดยรวมเพื�อ
ผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพสูงและพลเมืองที�มีความรับผิดชอบ เพื�อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการดาํเนินภารกิจ
ของทุกภาคของสงัคม โดยการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกนัรวมทั�งการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ� งประกอบดว้ย
ความรู้ และทกัษะระดบัสูง โดยใชห้ลกัสูตรและเนื�อหาที�เหมาะสมและสอดรับกบัความตอ้งการของสังคมทั�งใน
ปัจจุบนัและอนาคตอยา่งต่อเนื�อง” (สาํนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั, 2542) 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้ปิดสอนใน
ระดบับณัฑิตศึกษา คือหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) โดยหลกัสูตร ไดเ้ปิดรับนกัศึกษาตั�งแต่ปีการศึกษา 
2548 ปัจจุบันมีนักศึกษาเป็นรุ่นที�  15 ซึ� งทางหลกัสูตรฯยงัไม่เคยมีการติดตามประเมินผลภายหลงัจากสําเร็จ
การศึกษาไปแลว้ วา่สามารถนาํความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที�ไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาตนเอง และ
พฒันางานให้กา้วหน้าทนัสมยั และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและส่วนรวมอย่างไร ตรงตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่  ซึ�งมุ่งเนน้การพฒันานกัศึกษาให้เป็นผูน้าํที�มีความรอบรู้แบบรอบดา้น เท่าทนัโลก 
มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวสิยัทศัน์ มีภาวะผูน้าํ มีการวางแผนและการบริหาร ที�
ยนือยูบ่นพื�นฐานของการเขา้ใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ� งเป็นคุณสมบติัที�สาํคญัสาํหรับผู ้
ที�จะกา้วขึ�นสู่ความเป็นผูน้าํในทุกระดบั (มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษา โดยศึกษาถึง
สถานภาพการทาํงาน ลกัษณะงานที�ปฏิบติั  และการศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษาตลอดจนศึกษาคุณลกัษณะการ
เป็นผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองของผูส้าํเร็จการศึกษาวา่มีการพฒันาไปอยา่งไรบา้ง  ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์ 
ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นคุณธรรมและจริยธรรม เพื�อเป็นผลสะทอ้นต่อผูบ้ริหารการศึกษา ครู อาจารย ์และผูที้�กาํลงั
ศึกษาอยูท่ั�งในแง่ของการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการจดัการบริการอื�นๆ 
ให้ดียิ�งขึ� น รวมทั� งการติดตามผลผู ้สําเร็จการศึกษาไปแล้วยงัเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ความสนใจ 
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของสถาบนัที�มีต่อผูที้�สาํเร็จการศึกษาอีกดว้ย  
 
2. ขัEนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เพื�อศึกษาสถานภาพการทาํงาน ลกัษณะงานที�ปฏิบติั และการศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา และศึกษา
การพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทัศน์  ดา้นภาวะผูน้าํ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  โดยในการดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั� น   ผูว้ิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดยใช้
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แบบสอบถามในการวิจยัเชิงปริมาณ จากจาํนวนประชากรทั�งหมด 430 คน และผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกใน
งานวจิยัเชิงคุณภาพ จาํนวน 13 คน จากนั�นนาํขอ้มูลที�ไดจ้าการวิจยัเชิงปริมาณประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  
โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนงานวิจยัเชิง
คุณภาพใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบจาํแนกชนิดของขอ้มูล เป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive)  ในส่วนของกรอบ
แนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework)  ผูว้จิยักาํหนดไวด้งันี�  
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)                ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

ในบทความงานวิจัยนี�  ผูว้ิจัยจะได้สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยโดยภาพรวม ซึ� งพบว่า การพฒันา
คุณลกัษณะผูน้าํของผูส้าํเร็จการศึกษาในดา้น วสิยัทศัน์ ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีดงันี�    

1. ด้านวสัิยทศัน์  ผลการวจิยัพบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคม 
ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นวิสัยทศัน์ในระดบัมาก  โดยรู้จกัชื�นชม
บุคคลที�มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาอยา่งเปิดเผย และสนบัสนุนและส่งเสริมบุคคลที�คิดและทาํในสิ�งใหม่ใน
การทาํงาน นอกจากนี� ยงัรู้จกัปรับระบบและกระบวนการในการทาํงาน เพื�อสนับสนุนงานในอนาคตอีกดว้ย  ซึ� ง
คุณลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stogdill  (1974) ที�กล่าววา่ คุณลกัษณะผูน้าํที�ดีตอ้งมีวิสัยทศัน์  ผูน้าํ

 

สภาพการทาํงาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้สําเร็จการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 
- เพศ  
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาในการทาํงาน 
- แผนที�ศึกษา 
- คะแนนเฉลี�ยสะสม การพฒันาคุณลกัษณะผู้นําของผู้สําเร็จ

การศึกษา 
- ดา้นวสิยัทศัน ์

- ดา้นภาวะผูน้าํ 
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

ลกัษณะของงานทีXทาํ 

การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา 
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จะตอ้งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที�สามารถทาํให้เป็นจริงได ้ น่าเชื�อถือ สอดคลอ้งกับศกัยภาพขององค์การตาม
สถานการณ์ ทา้ทายและดึงดูดใจให้คนทาํมนัให้สาํเร็จ นาํไปสู่มาตรฐานการทาํงานที�สูงขึ>น โดยที�วิสัยทศัน์ของ
องคก์ารเองก็ตอ้งมองการณ์ไกล เขา้ใจง่าย โดยครอบคลุมในลกัษณะกวา้ง ๆ วสิยัทศัน์ที�ดีที�เกิดจากผูน้าํนั>น จะตอ้ง
มองในเรื�องของการใชท้รัพยากรขององคก์าร โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  การที�จะทาํแบบ
นี> ได ้ ผูน้าํเองก็ตอ้งมีบทบาทหนึ� งในการชื�นชม สนบัสนุน และกระตุน้ให้พนักงานทุ่มเทในการทาํงานอย่างสุด
ความสามารถ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schermerhorn (1997) ที�กล่าววา่ ผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์ที�ดีตอ้งสร้าง
ความตื�นใจ หรือกระตุน้ใจใหผู้อื้�นทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการชื�นชม หรือสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคคลทาํงานใน
สิ�งที�ดียิ�งๆ ขึ�นไป  เป็นการ “สร้างฝันร่วมกนัให้เป็นจริง”  นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีย ์ ธรรมเลิศ
หลา้ (2524) ที�ไดศึ้กษาการติดตามผลครุศาสตร์บณัฑิต สาขาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อศึกษาความสามารถในดา้นความรู้ทางวิชาการ ดา้นการสอน บุคลิกภาพคุณธรรม และความประพฤติ โดย
ผลการวจิยัพบวา่บณัฑิตสามารถมีความรู้ทางวชิาการ มีการนาํความรู้จากการศึกษาในหลกัสูตรไปประยกุตใ์ช ้และ
ปรับระบบในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น ตลอดจน มีความใฝ่รู้ และสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคใ์นสิ�ง
ใหม่ๆ ของผูร่้วมงานอยูเ่สมอ  

2.  ด้านภาวะผู้นํา  ผลการวจิยัพบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม 
ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นภาวะผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก  โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผูอื้�นดว้ยความเคารพและความสนใจ  และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นดว้ยใจเป็นกลางโดยยึดความ
คิดเห็นนั�นเป็นหลกัไม่ยึดติดกบัความคิดของตน ตลอดจนเป็นที�ไวใ้จของทุกคนและพร้อมที�จะรับฟังปัญหา
ส่วนตวัของผูอื้�นๆ  ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนิตย ์ สมัมาพนัธ์ (2545) ที�กล่าววา่  การรับฟังผูอื้�นถือเป็นลกัษณะ
เด่นทางสังคม (Social factors) ของผูน้าํ เพราะการเขา้สังคมเป็นของทุกคนเพราะคนเราไม่สามารถอยูค่นเดียวใน
โลกได้  การเขา้สังคมของแต่ละระดบัตอ้งมีพิธีรีตองแตกต่างกันออกไปตามสภาพการณ์ และเหตุการณ์นั�นๆ 
คุณลกัษณะดา้นสงัคมนี�จะตอ้งรู้จกัรับฟังความคิดของผูอื้�น รับฟังปัญหาของผูอื้�น รู้จกัประนีประนอม รู้จกัใหค้วาม
ร่วมมือ  ซึ�งสิ�งเหล่านี�จะเป็นที�นิยมชมชอบของบุคคลทั�วไป 

3.   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ผลการวิจยัพบวา่  ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นคุณธรรมจริยธรรม อยูใ่น
ระดบัมากที�สุด  โดยมีความซื�อสัตยสุ์จริตเป็นนิจ และมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํ และคาํพูดของตน อีกทั�งมี
นํ� าใจกับเพื�อนบ้านและเพื�อนร่วมงานทุกคน ซึ� งสอดคลอ้งกับหลกัสัปปุริสธรรม 7 (พระธรรมปิฎก, 2541) 
โดยเฉพาะในเรื� องของความรับผิดชอบ ที�กล่าวว่า ผูน้าํที�ดีตอ้งเป็นบุคคลที�มีศีล สมาธิ และปัญญา โดยตอ้งรู้
หลกัการ กฎเกณฑ ์สิ�งทั�งหลายที�ไปเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินชีวติ การปฏิบติักิจหนา้ที�และดาํเนินกิจการต่างๆ  ตอ้งรู้
เขา้ใจสิ�งที�ตนจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเหตุผล  เมื�อดาํรงตาํแหน่ง มีฐานะหรือจะทาํอะไรก็ตาม  ตอ้งรู้หลกัการ  รู้
งาน รู้จกัหนา้ที� รู้จกัรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ และรู้กฎกติกาที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งคุณสมบติัเหล่านี� จะทาํให้การ
ดาํเนินงานเจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้น  
 
4. บทสรุป 

ในบทความงานวิจยันี� ไดก้ล่าวถึงการติดตามผลผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
ผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  ซึ� งไดศึ้กษาสถานภาพการทาํงาน 
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ลกัษณะงานที�ปฏิบัติ และการศึกษาต่อของผูส้ําเร็จการศึกษา และศึกษาการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของผูส้ําเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์  ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยักบั
กลุ่มตวัอยา่งที�สาํเร็จการศึกษาแลว้จากหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ  ซึ� ง
จากผลการวิจยัทั� ง 2 รูปแบบ พบวา่ มหาบณัฑิตที�สําเร็จการศึกษาไปแลว้มีสภาพการทาํงานในหน่วยงานของรัฐ
และรัฐวสิาหกิจ มากที�สุด รองลงมาคือ เป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวั  และส่วนใหญ่มีลกัษณะงานที�ปฏิบติัเป็นงานดา้น
บริหาร สาํหรับการศึกษาต่อของผูส้าํเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่คาดวา่จะศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น  

ในส่วนของการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของผูส้าํเร็จการศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นภาวะผูน้าํ และดา้น
คุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจยัพบว่าภาพรวมคุณลกัษณะผูน้าํของผูส้ําเร็จการศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขา ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต โดยภาพรวม มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํอยู่
ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
และมีการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํดา้นภาวะผูน้าํ และดา้นวสิยัทศัน์ อยูใ่นระดบัมาก  ดงัตารางต่อไปนี�   
 

คุณลกัษณะผู้นําของตน 
X  ..DS  แปลผล 

ดา้นวสิยัทศัน ์ 4.20 0.40 มาก 
ดา้นภาวะผูน้าํ 4.28 0.43 มาก 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 4.46 0.47 มากที�สุด 

รวม 4.31 0.38 มาก 

 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัEงต่อไป 
 สาํหรับการวจิยัครั� งต่อไป  ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงันี�  

1. ควรมีการติดตามผูส้ําเร็จการศึกษา โดยใช้ตวัแปรอื�นๆ ที�อาจจะเป็นปัจจัยที� มีผลต่อการพฒันา
คุณลกัษณะผูน้าํและสมรรถนะในการปฏิบติังาน  

2. ควรมีการศึกษาในเรื�องที�เกี�ยวกบัทศันคติหรือปัจจยัที�มีอิทธิพลในการเลือกเรียนในหลกัสูตรศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

3. ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัรูปแบบการสร้างเครือข่ายศิษยเ์ก่าของสาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง  
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คุณลกัษณะและเสน่ห์ผู้นําของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 

LEADERSHIP ROLE AND CHARISMA OF PM. CHATCHAI CHUNHAWAN 
 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อูท่อง อาบวัรัตน์ 1  ดร. ปรีชาญาณ วงศอ์รุณ 2  ดร. เกสรา สุขสวา่ง 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

จุดประสงคข์องการทาํงานการคน้ควา้อิสระในเรื*องนี+   เพื*อศึกษาบทบาทคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ ที*เป็น
จุดเด่นอนัเป็นเสน่ห์ของอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  ในวาระการดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
คนที* 17 ในช่วงปี พ.ศ. 2531- พ.ศ. 2533  ทาํใหท้ราบถึงความจริงที*ชดัเจนในภาวะผูน้าํที*มีภารกิจ ในการปกครอง
บริหารประเทศชาติ  ในความมีวสิยัทศัน์ กลา้หาญในการตดัสินใจในกิจการที*สาํคญั  ซึ* งไดน้าํความเปลี*ยนแปลงที*
กา้วหน้า เช่น นโยบายการเปลี*ยนแปลงสนามรบของภูมิภาคอินโดจีนให้เป็นสนามการคา้ บงัเกิดความสงบและ
และสันติสุขในภูมิภาค หลังจากเกิดการสู้รบ  ซึ* งเรียกว่า เป็นยุคของสงครามเย็นหรือสงครามลัทธิระหว่าง
ประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต ์ ซึ*งมีมหาอาํนาจทั+งสองฝ่ายสนบัสนุนอยูเ่บื+องหลงัมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 

ความโดดเด่นของการทาํนโยบายในการเปลี*ยนแปลง และเจริญก้าวหน้า  ได้สร้างความเชื*อถือให้กับ
ต่างชาติ บงัเกิดความเชื*อมั*นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง   ในห้วงเวลาดงักล่าว ทาํให้การพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไดรั้บความสาํเร็จอยา่งสูง  จนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “ประเทศไทยกกาํลงักา้วไปสู่ความเป็น 
NIC”  คือ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
 
คาํสําคญั :  การวเิคราะห์จุดเด่น, ความเป็นเสน่ห์, พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั 
 

ABSTRACT 

 
The intention of this case study research in the name of entitled “LEADERSHIP ROLE AND 

CHARISMA OF GENERAL CHATCHAI CHUNHAWAN” to find out and learn what are the exactly of 
personality and spiritual of general Chatchai who played role as the prime minister during the year 1988 – 1991. 

During his period on that post, he has shown the great did brought up the stranged out come in cased the 
changing the battle field within the region of Indochina to become the region of commerce, which that policy of 
most important stratagem for economics. It brought up and stimulating of confidentially from foreign countries 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาผูน้าํทางสงัคมและการเมือง 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาผูน้าํ ทางสงัคมธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
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and the trusting of the economic for Thailand so successful by the means of called “To become of economics 
growth to be the NIC nation” in the near future. 
 

KEYWORDS : THE ECONOMICS GROWTH AND THE GREAT CHANGED PERIAD 

 
1.บทนํา 

การที*จะเป็นผูน้ําที*ยิ*งใหญ่ และประสบความสําเร็จได้นั+นผูน้ําจะตอ้งบริหาร 3 ปัจจัยหลกัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบงัเกิดประสิทธิผลคือ การบริหารตนเองการบริหารคนและการบริหารงานโดยเฉพาะในการ
บริหารคนนั+นเป็นสิ*งสําคญั ที*ผูบ้ริหารตอ้งมีและสร้างภาวะผูน้าํ พฒันาตนเองโดยตลอดเวลาเป็นที*พึงประสงค์
ปรับใชแ้นวคิดทฤษฎีการเป็นผูน้าํมาใช ้เพื*อให้เกิดการดาํเนินกิจกรรมขององคก์รดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สร้างความเจริญใหก้บัองคก์รและประเทศชาติต่อไป 

พลเอกชาติชาย ในสถานะผูมี้บทบาทบริหารประเทศตาํแหน่งนายกฯรัฐมนตรีลาํดบัที* 17 ไดส้ร้าง ผลงาน
โดดเด่นถือเป็นแบบอยา่งที*ควรจะไดศึ้กษาเป็นอยา่งยิ*งโดยเฉพาะการเปลี*ยนแปลงและกา้วหนา้ในดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศอยา่งรอบดา้น  ต่างประเทศให้ความเชื*อถือเพราะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที*มาจากการเลือกตั+งของ
ประชาชน นโยบายที*เด่นชดัคือการเปลี*ยนแปลงสนามรบในภูมิภาคอินโดจีนใหเ้ป็นสนามการคา้ 

พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั เป็นผูที้*เตม็เปี* ยมไปดว้ยประสบการณ์และความรู้ที*มีคุณค่าอยา่งยิ*งต่อบา้นเมือง 
จากผลงานการบริหารบา้นเมืองครั+ งดาํรงตาํแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  ทาํให้ชื*อเสียงของประเทศไทยเป็นที*รู้จกัไป
ทั*วโลก 

พลชาติชาย  เป็นผู ้ที* มีความเฉียบขาดในการตัดสินใจ  มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ มีความเป็น
สุภาพบุรุษ  ใจคอกวา้งขวาง ไม่มีความพยาบาท พรั*งพร้อมไปด้วยเมตตาธรรม เป็นที*ยอมรับของบรรดา
นกัการเมืองส่วนใหญ่ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้นั+น ผูว้ิจยัจึงสนใจที*จะทาํการศึกษาคุณลกัษณะและ เสน่ห์ของความเป็นผูน้าํ     
ของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั 

 
2. ขั:นตอนการศึกษาและวธีิดาํเนนิการวจิยั 

เป็นการศึกษาบทบาทคุณลกัษณะพิเศษ และเสน่ห์ความเป็นผูน้าํของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั  ดว้ยการ
วิจยัเชิงประวติัศาสตร์  ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE RESEARCH)  เก็บรวบรวมขอ้มูลใช้
หลกัเกณฑแ์ละขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ โดยการแสดงออกทางพฤติกรรม (HISTORIA AND BEHAVIORAL 
APPROACH)  เป็นหลกัฐานที*สาํคญัและขยายสาระของเรื*องและเหตุการณ์ให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมภาวะผูน้าํ 
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัของสังคมและจิตวิทยาให้เขา้ใจโดยถ่องแท ้ถึงประวติัความเป็นมา โดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใช้การศึกษาจากเอกสารประสบการณ์ของบุคคลที*เกี*ยวเนืองใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์  มี
ขั+นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปนี+  

1. การใชท้ฤษฎีและการสร้างกรอบแนวความคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3. การตรวจสอบขอ้มูล 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
5. การวเิคราะห์และขอ้สรุป 
การวิจยัเพื*อเป็นกรณีศึกษา  ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ ศึกษา

ประวติัของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  ในช่วงระยะเวลาที*มีการแสดงภาวะผูน้าํ โดยยึดแนวทางตามทฤษฎีภาวะ
ผูน้าํเป็นแนวทางในการเทียบเคียงและ วเิคราะห์ 

 
2.1 ทฤษฎีแนวคิดคุณลกัษณะพิเศษของผูน้าํ 

สต๊อกดิล (STOGDILL 1974, 74 ,75) ไดก้ล่าวเป็นคุณลกัษณะของผูน้าํไวว้่า ผูน้าํจะมีบทบาท
ลักษณะประจําตัวแตกต่ างจากบุคคลอื* น .  ซึ* งจําแนกได้ดัง นี+  คุณลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL 
CHARACTERISTICS) ภูมิหลงัทางสงัคม สติปัญญาความรู้ความสามารถ (INTELLIGENCE)  เช่น เป็นผูน้าํมีไหว
พริบและความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพ (TASK-RELATED CHARACTERITICS) ผูน้าํที*มีประสิทธิภาพมกัจะมี
คุณลกัษณะของบุคลิกภาพ คือ มีความเชื*อมั*นในตนเองสูง กลา้ตดัสินใจลกัษณะที*เกี*ยวกบัการผูน้าํตามลกัษณะนี+   
จะเป็นผูที้*มีความรับผิดชอบสูง ปรารถนาความสําเร็จ มีความคิดแปลกใหม่ แหวกแนว  ริเริ*มสร้างสรรค์ และ
ลกัษณะต่างๆทางสังคม  ผูน้าํตามคุณลกัษณะนี+ เป็นผูที้*มีความกระตือรือร้น เป็นผูที้*ชอบพบปะสังสรรคก์บับุคคล
อื*น ใหค้วามร่วมมือกบับุคคลต่างๆ ซึ*งมกัจะทาํใหค้วามเป็นปึกแผน่ของกลุ่มเหนียวแน่น 

โดยสรุป ลกัษณะกวา้งๆของผูน้าํที*ดีนั+น จะตอ้งเป็นผูที้*มีความคิดมีความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพดี  
มีมนุษยส์มัพนัธ์และวาทศิลป์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ  มีแรงจูงใจที*จะตอ้งการประสบความสาํเร็จในหนา้ที* การงาน
ตลอดเวลาและสามารถนาํความรู้ความสามารถมาใชแ้กปั้ญหาไดใ้นทุกสถานการณ์ 

 
2.2 ภาวะผูน้าํแห่งการเปลี*ยนแปลงเชิงปฏิรูป (TRANSFORMATION LEADERSHIP) 

ภาวะผูน้ําเชิงปฏิรูป (TRANSFORMATION LEADERSHIP) หมายถึง ผูน้ําการเปลี*ยนแปลงที*
สาํคญัดา้นบวกมาสู่องคก์ร (DUBRIN 2007:505) เป็นกระบวนการของการทาํเพื*อการเปลี*ยนแปลงมากกวา่การ
คงที* โดยทาํภารกิจต่อไปนี+  

(1) เป็นผูน้าํที*กระตุน้ให้ทาํงาน โดยทาํให้เกิดภารกิจที*มากขึ+นมีจุดมุ่งหมายที*สูงขึ+น มีความเชื*อมั*น
ในความสามารถที*จะบรรลุภารกิจพิเศษที*กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

(2) ผูน้าํซึ*งจุดประกายใหผู้ต้ามคลอ้ยตาม บรรลุถึงความสนใจเพื*อประโยชน์ต่อองคก์าร 
(3) เป็นบุคคลซึ*งมีความสามารถที*มีอิทธิพลเหนือผูต้าม 
ภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป  เป็นลกัษณะของผูน้าํที*มีความสามารถนาํไปสู่การเปลี*ยนแปลงที*สาํคญัดว้ยกนั     

ทาํให้เกิดการเปลี*ยนแปลงในวิสัยทศัน์  กลยทุธ์และวฒันธรรมขององค์การ  ตลอดทั+งการส่งเสริมนวตักรรมใน
ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี  ผูน้าํเชิงปฏิรูป จะไม่ใชสิ้*งจูงใจที*มีตวัตน (TANGIBLE INCENTNES)  เพื*อควบคุม  
การเปลี*ยนแปลงที*เฉพาะกบัผูต้ามแต่จากมุ่งดา้นคุณภาพ  เช่น  วิสัยทศัน์  ค่านิยม  ร่วมและความคิดเพื*อสร้าง
ความสมัพนัธ์  มีการเปลี*ยนแปลงกิจกรรมที*มีความสาํคญัและคน้หากระบวนการเปลี*ยนแปลงให้ผูต้าม ภาวะผูน้าํ
เชิงปฏิรูป จากขึ+นอยูก่บัค่านิยมส่วนบุคคลความเชื*อและคุณภาพของผูน้าํจุดมุ่งหมายของภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปคือมุ่ง
ความสาํเร็จมากกวา่ลกัษณะเฉพาะของผูน้าํ  และมุ่งความสมัพนัธ์กบัสมาชิกของกลุ่ม 
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3.ประวตัแิละบทบาทในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกชาตชิาย  ชุณหะวณั 
           3.1 ประวติัพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  เกิดวนัที* 5 เมษายน 2465  ที*ตาํบลพลบัพลาไชย  จงัหวดัพระนคร 
เป็นบุตรของจอมพลผิน  ชุณหะวณั กบัคุณหญิงวบูิลยรั์กษ ์ ชุณหะวณั 

พลเอกชาติชาย สมรสกบัท่านผูห้ญิงบุญเรือน ชุณหะวณั มีบุตรชาย คือ ไกรศกัดิ�   ชุณหะวณั บุตรสาว คือ 
รานี  ชุณหะวณั 

พลเอกชาติชายเขา้รับการศึกษาที*โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ โ รงเรียนอาํนวยศิลป์ พระ
นคร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โรงเรียนทหารมา้ และโรงเรียนยานเกราะกองทพับก (อาร์เมอร์สกลู) รัฐ
เคนตั�กกี+  สหรัฐอเมริกา 

 
3.2 บทบาทในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย 

ผลงานที*โดดเด่นในสมยัที*พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั  ขณะที*ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี เกิดการ
เปลี*ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั+ งสาํคญัต่อประวติัศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยมีการใชน้โยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจที*
สาํคญั. ไดแ้ก่ การเปลี*ยนแปลงสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้ 

ในการดาํเนินนโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั มีจุดมุ่งหมายหลกัให้
เศรษฐกิจ มีการพฒันาและเกิดการเจริญเติบโตประชาชนมีความผาสุก  วางมาตรการทางเศรษฐกิจมีความคล่องตวั 
ปรับให้ทันการเปลี*ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก. สนับสนุนเอกชนให้แข่งขันในตลาดโลก พัฒนาตลาด
ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายรายได ้เน้นการพฒันาเศรษฐกิจตามระบบเศรษฐกิจเสรี   
โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุน 

3.2.1 ผลงานด้านต่างประเทศของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  ได้ก่อประโยชน์กับประเทศ
มากมายจากผลงานและโครงการต่างๆดงัต่อไปนี+  

1. ริเริ*มใหมี้การถอนทหารสหรัฐฯอเมริกาออกจากประเทศไทย 
2. เปิดสมัพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆทั*วโลก เช่น ยโุรปตะวนัตกและกลุ่มต่างประเทศอินโดจีน 
3. เริ*มการเจรจากบัทุกฝ่ายในกมัพชูา เพื*อสนัติภาพมาสู่ประเทศกมัพชูา 
4. เปิดพรมแดนไทย - ลาว – กมัพชูา 
5. สร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวที*หนองคาย 
6. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ใหอ้อกไปดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทูต 
7. เจรจากบัประเทศลาวในเรื*องหน่วยปฏิบติัการลาํนํ+ าโขง 
8. เจรจาชกัชวนนกัลงทุนญี*ปุ่นมาลงทุนในไทย 
9. ขอความช่วยเหลือจากญี*ปุ่นยกระดบัผูใ้ชแ้รงงานไทยใหสู้งขึ+น 
10. ใหบ้ริษทัญี*ปุ่นในประเทศไทยเขา้ตลาดหุน้ของไทย 
11. เสนอแนวคิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กบักลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียเลือกเปิดเป็น

ตลาดการส่งออกและการลงทุนใหม่ของไทย 
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4.ผลการวเิคราะห์ 
4.1 คุณลกัษณะเด่นของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั 

จากการที*พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปฏิเสธที*จะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมยัที* 4 และ
ประกาศวางมือทางการเมือง พลเอกชาติชาย   ชุณหะวณั  จึงไดรั้บโอกาสไดรั้บตาํแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาํดบัที* 
17 ของประเทศไทย 

ประสบการณ์ที*อยูใ่นต่างประเทศในฐานะนกัการทูต 15 ปี (ชาน สีทอง 2541, 108) พลเอกชาติชาย 
ได้ สั*งสมประสบการณ์ เพิ*มพูนความรู้ เกิดวิสัยทัศน์ที* ยาวไกล ตลอดจนภูมิปัญญา เมื*อดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี  บริหารชาติบา้นเมืองจึงก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอเนกอนันต์  ในดา้นการเปลี*ยนแปลง
พฒันาที*กา้วหนา้    ในดา้นเศรษฐกิจ เกิดความเจริญเติบโตตามเป้าหมายตามความมุ่งหวงัของพลเอกชาติชาย คือ 
“ประเทศไทยจะตอ้งกา้วเขา้สู่ ความเป็นเสือเศรษฐกิจของเอเชียตวัที* 5” แต่ความมุ่งหวงันั+นไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
เพราะเกิดการปฏิวติัยดึอาํนาจรัฐ จากคณะทหารที*มีชื*อเรียกวา่  คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 

4.1.1 นโยบายที*เป็นจุดเด่นของพลเอกชาติชาย เป็นที*ยอมรับจากนานาชาติ คือการทาํให้สงคราม
กลางเมืองในกมัพูชาสงบลง แปรเปลี*ยนเป็นสนามทางการคา้ นาํมาซึ* งสันติภาพถาวรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้มีการดาํเนินกลยุทธ วิเทโศบาย ในนโยบายต่างประเทศ เช่น การริเริ* มเปิดสัมพนัธไมตรี กบัสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื*อปี 2518 (ชาติชาย ชุณหะวณั 2540,4) นโยบายเด่นอีกประการหนึ*ง คือโครงการ อิส
เทรินซีบอร์ด (ชาน สีทอง 2541, 83) 

4.1.2 ความกลา้หาญ ในปี พ.ศ. 2516 ขณะที*พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงต่างประเทศ ไดเ้กิดเหตุการณ์กลุ่มกนัยาทมิฬ โจรอาหรับเขา้ยดึสถานทูตอิสราเอลในไทย จบั
นกัการทูตอิสรเอลเป็นตวัประกนั 6 คน  ดว้ยความกลา้หาญและวาทศิลป์อนัเป็นเลิศ จึงช่วยเหลือตวัประกนัทั+ง 6 
คนไดอ้ยา่งปลอดภยั  และไดรั้บพระราชทานเหรียญกลา้หาญ จากสมเด็จพระเจา้อยูห่วันบัเป็นตวัอยา่งของความ
กลา้หาญ  การตดัสินใจ มีไหวพริบประปฏิภาณ จนสามารถแกไ้ขสถานการณ์ผา่นพน้ไปไดอ้ยา่งสนัติวธีิ (อาํลา
อาลยันา้ชาติ 2541, 117)  

 
4.2 เสน่ห์ทางกายของพลเอกชาติชาย 

พลเอกชาติชาย. แมเ้ขา้สู่วยัชราภาพ มกัชอบพูดว่าตนเองยงัคงแข็งแรง ชอบใชชี้วิตแบบสุขนิยม
อยา่งเปิดเผย. ชอบการกล่าวที*เป็นเอกลกัษณ์ประจาํตวัวา่ “NO PROBLEM” ไม่มีปัญหา  บุคลิกการแต่งกายชอบใส่
เสื+อผา้สีสดใสและลวดลาย  ชอบขี*ช๊อปเปอร์ คาบซิการ์ ดงัรูปภาพที*2 

พลเอกชาติชาย. ไม่ชอบใหผู้ใ้ดกล่าวหาวา่เป็นคนแก่. เช่น กรณีนายมนตรี พงษพ์านิช หัวหนา้พรรค
กิจสงัคม กล่าวถากถางในสภาวา่ พรรคชาติพฒันาโจมตีกรณีสินบนนํ+ าตาลพวกเขาทาํลายความหวงัของคนแก่ ทาํ
ใหพ้ลเอกชาติชายหนา้บึ+ ง ลุกขึ+นต่อวา่ประธานสภาบอกให้นายมนตรีถอนคาํพูดก่อนเดินออกไปจากห้องประชุม 
(ไทยโพสตว์นัศุกร์ 8 พฤษภาคม 2541) 

 
4.3 ความมีวสิยัทศัน ์

พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั  เป็นผูที้*มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในการมองปัญหาของประเทศและปัญหา
ทาง  การเมือง  จากการวางตวัที*ไดรั้บฉายาวา่  ปลาไหลใส่สเก็ตหรือจอมเสียบ ความเป็นผูน้าํแห่งการเปลี*ยนแปลง 
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(TRANFORMATION LEADERSHIP) จากการสัมภาษณ์ไอทีวี: จากการกระทาํสัตยาบนักบัพรรคร่วมฝ่ายคา้น 
แลว้หนีไปเสียบรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย.์ ไดช้วนนายมนตรี พงษพ์านิช และเฉลิม อยูบ่าํรุง มาร่วมพรรคประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมต่อหนา้ พล.ต.มรว.คึกฤทธิ�  พรรคกิจสงัคมถอนตวัจากรัฐบาล. แต่พรรคชาติพฒันากบัเสียบแทน 

4.3.1 นายกชาติชายเป็นคนที*มีความสามารถรอบดา้น ประสานสิบทิศ  คิดอะไรลึกซึ+ งคาดการณ์
ต่างๆ  ไดดี้ ชอบฟังคาํวิจารณ์หรือการวิเคราะห์   กรณีที*มีการแต่งตั+งทีมที*ปรึกษาบา้นพิษณุโลกซึ*งหลายคนถูกหา
วา่เป็นละอ่อนทางการเมือง  แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นคนเปิดใจกวา้ง ยกยอ่งผูอื้*น 

4.3.2 นายกชาติชายเป็นศิลปิน ชอบวาดสีนํ+ ามนั ภาพวาดสีนํ+ ามนัชื*อภาพ   นํ+ ามาปลากินมด นํ+ าลดมด   
กินปลา ที*นา้ชาติ วาดเองสมยัที*เป็นทูต ประเทศออสเตรีย 

4.3.3 คุณลกัษณะพิเศษคือเมื*อท่านใชง้านใครแลว้ ท่านจะไม่สนใจในรายละเอียดให้เป็นที*จุกจิก
กวนใจ ทั+ งตวัท่านเองและผูป้ฏิบัติอีกด้วย แต่ขอให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสําเร็จของงานก็แลว้กัน วิธีนี+ ทาํให้
คนทาํงานตอ้งทุ่มเทหนกั ระมดัระวงัตนเองแต่ก็สบายใจ  ไม่กวนใจ 

4.3.4 นายกชาติชาย เป็นคนมีอารมณ์สุนทรี รักดนตรี ไวโอริน เครื*องดนตรีที*พลเอกชาติชาย รักมาก
และเล่นเป็นประจาํ 

4.3.5 นายกชาติชาย เป็นผูน้าํที*ใจกวา้งกลา้ไดก้ลา้เสีย 
 

5. ข้อสรุป 
พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั ไดค้ลุกคลีกอยูใ่นวงการเมือง ตั+งแต่วยัเยาวแ์ละเติบโตในแวดวงรอบรั+ วทหาร 

จากชีวิตการเป็นทหาร การบ่มเพาะบุคลิก ความกลา้หาญ. กลา้คิด กลา้ทาํ การตดัสินใจ เป็นบุคลิกที*มาดมั*น ใน
ความเป็นผูน้าํที*ฉับไว ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตทหารคือการไดค้รองยศพลเอกของกองทพับก พลเรือเอก   
ของกองทพัเรือ. และพลอากาศเอกของกองทพัอากาศ (อาํลาอาลยั “นา้ชาติ” 2541,94) 

ผลวิจยัปรากฎชดัเจนว่า พลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั เป็นผูที้*มีคุณลกัษณะ ในความเป็นผูน้าํตามรูปแบบ
ของทฤษฎีภาวะผูน้าํคือ คุณลกัษณะผูเ้ชิงปฏิรูป หรือ ผูน้าํแห่งการเปลี*ยนแปลง 
 
เอกสารอ้างองิ 
บาน สีทอง 2541,อาํลาอาลยั “นา้ชาติ” กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ ์จ.ฟิลม์โปรเชส 
พรรคชาติพฒันา 2540,  เอกสารประวติัผลงานของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั กรุงเทพมหานครฯ มปท. 
สุนทร โตรอด 2535, ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั วทิยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บณัฑิต, 

กรุงเทพมหานครฯ 
ชาติชาย ฝ่าขวากหนามแรงเหวี*ยง ธุรกิจการเมือง โนพร๊อบแบลม 2531 . กรุงเทพมหานคร สยามรัฐสปัดาห์วจิารย ์
สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2533, รายงานผลการดาํเนินงานของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร : มปท.  
UBRIN,2007:505 
STOGDILL ,1974 ,75 ,75 
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หลกัการเลี	ยงดูของพ่อแม่เพื�อให้ลูกเป็นผู้นํา 

PRINCIPLES TO THE CARE OF PARENTS FOR AS A LEADER 
 

ปวชิ อุดมรัตนชยักลุ1     ผศ.ดร.มานวภิา  อินทรทตั2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

สถาบันครอบครัวที� ดูแลใกล้ชิดผูน้ําตั$ งแต่เด็กมีบทบาทสําคัญอย่างยิ�งในการสร้างผูน้ําตั$ งแต่เริ� มต้น 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื�อศึกษาวธีิการเลี$ยงดูของพอ่แม่เพื�อใหลู้กเป็นผูน้าํ 
2. เพื�อศึกษาวธีิการคิด ความเชื�อ การใชเ้หตุผลที�สามารถนาํมาปรับใชใ้นปัจจุบนั เพื�อใหลู้กเป็นผูน้าํ 
การวิจยัครั$ งนี$ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ  หน่วยของการวิเคราะห์คือ  ผูน้าํที�ประสบความสําเร็จอยูแ่ลว้

ทั$งอดีตและปัจจุบนั  ประกอบดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา  โดยทาํการสัมภาษณ์ถึงหลกัการ
เลี$ยงดูของพอ่แม่ของบุคคลดงักล่าวผลการศึกษาเป็นดงันี$  

1. วธีิการเลี$ยงดูของพอ่แม่เพื�อทาํใหลู้กเป็นผูน้าํ ประกอบดว้ย 
        1.1.การเลี$ยงดูแบบใกลชิ้ด     1.2.การเลี$ยงดูแบบคอยกาํกบั 
การเลี$ ยงดูแบบคอยกาํกบัจะทาํให้เด็กโตมาอย่างมีความมั�นใจและส่งเสริมความคิด ในการกลา้ทาํอยา่งมี

เหตุมีผลไดดี้กวา่การเลี$ยงดูแบบใกลชิ้ดตลอดเวลา 
2. ความคิดและความเชื�อ รวมทั$งเหตุผลในการเลี$ยงลูกของพอ่แม่แยกตามลกัษณะของครอบครัวดงันี$  
            2.1.ครอบครัวไทย-จีน 
                          2.1.1ครอบครัวไทย-จีนแบบครอบครัวขยาย       2.1.2.ครอบครัวไทย-จีนครอบครัวเดี�ยว  
            2.2.ครอบครัวไทย 
                          2.2.1.ครอบครัวไทยแบบครอบครัวขยาย             2.2.2.ครอบครัวไทยแบบครอบครัวเดี�ยว 
ครอบครัวขยายทั$งที�มาจากครอบครัวไทยแท้ๆ และครอบครัวไทย-จีนมกัจะมีสมาชิกไดเ้ป็นผูน้าํมากกว่า 

แบบครอบครัวเดี�ยวที�มาจากทั$งครอบครัวไทยและครอบครัวไทย-จีน 
การวจิยันี$จะช่วยกระตุน้นกัวจิยัศึกษาในแง่มุมอื�นอีกที�น่าสนใจในหวัขอ้ที�คลา้ยหรือต่างกนัออกไป 

 

คาํสําคญั : การเลี$ยงดู, ผูน้าํ 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2
 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

Institution Family care child to the leadership have role in creating a leader from the start. The purpose 
of the study is. 

1. To learn how to care for the children of parents as leaders. 
2. To learn how to Ideas, Beliefs and Reasons can be applied today. For to be a leadership. 

This research is a qualitative study. The unit of analysis is successful leaders in both past and present 
consisting of members of Parliament and senators.  Interviews to the care of the parents of such a study is as 
follows. 

1. Parents raise their children to be leaders include 
        1.1. Raised close.   1.2. Parenting style monitors. 
Gradually raising the children will grow up with confidence and promote ideas. Dare to do better than 

Lange raised close all the time. 
2.Ideas and beliefs. Including the reasons for the child 's parents are separated according to the 

characteristics of the family . 
            2.1. Thai – China Family. 
                          2.1.1 Thai - Chinese extended family.  2.1.2. Thai - Chinese single family. 
            2.2. Thai Family. 
                          2.2.1. Thai extended family.        2.2.2. Thai single family. 
Extended family, both from Thai family and Thai – China family tend to have a lead over Single 

family who came from a Thai family and Thailand – China family 
This research study will encourage researchers in other aspects of interest in similar or different ways . 
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1. บทนํา 

การศึกษาวจิยัในเรื�องภาวะผูน้าํเป็นเรื�องที�คนส่วนใหญ่สนใจศึกษาเป็นอยา่งมาก มีทั$งการศึกษาภาวะผูน้าํ
จากอารยะธรรมตะวนัออกและภาวะผูน้าํจากอารยะธรรมตะวนัตก  ดว้ยชีวติความเป็นอยูแ่ละอุปนิสยัใจคอของคน
ในทอ้งถิ�นที�แตกต่างกนัไป ในแต่ละภูมิภาคตามสภาพภาคของประเทศรวมทั$งสภาพภูมิอากาศที�ต่างกนัดว้ย 

พฒันาการของมนุษยแ์ต่ละคนมาจากส่วนผสมของพนัธุกรรมและการเรียนรู้จากสิ�งแวดลอ้ม ปัจจัย 2 
ประการนี$ จะหล่อหลอมให้บุคคลแต่ละคนมีความไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกนั ทั$งในแง่ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 
ลกัษณะสัมพนัธภาพกบัผูอื้�นมนุษยแ์ต่ละคนจึงแตกต่างกันและมีลกัษณะเฉพาะตนเป็นเอกลกัษณ์ (Individual 
differences or uniqueness) 
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ในการพฒันามนุษยน์ั$นสงัคมมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณลกัษณะ ค่านิยม ทศันคติและความเชื�อ สังคมจะ
หล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษยโ์ดยการที�มนุษยจ์ะรับและถ่ายทอดสิ�งต่างๆจากสังคมมาโดยกระบวนการ สังคม
ประกิต (Socialization process) หน่วยแรกของสังคมที�เป็นตวัแทนสถาบนัสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม ทศันคติ 
และคุณลกัษณะต่างๆของสงัคมใหแ้ก่สมาชิกของสงัคมนั$นคือ ครอบครัว ฉะนั$นครอบครัวจึงเป็นหน่วยของสังคม
หรือองคก์รที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการสร้างและพฒันาประชากรของสงัคม 

ครอบครัว ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึงผูร่้วมครัวเรือน ไดแ้ก่ สามีภรรยาและบุตร นอกจากนี$นกั
สงัคมวทิยา นกัจิตวทิยา ต่างก็ใหค้วามหมายของครอบครัวในลกัษณะที�แตกต่างกนั ในความหมายทางสังคมวิทยา 
ครอบครัวคือรูปแบบของการที�บุคคล 2 คน หรือกลุ่มบุคคลสร้างแบบ (pattern) หรือโครงสร้าง (structure) ของ
การอยูร่่วมกนั ในความหมายของนกัจิตวิทยา ครอบครัว คือ สถาบนัทางสังคมแห่งแรกที�มนุษยส์ร้างขึ$นมาจาก
ความสมัพนัธ์ที�มีต่อกนั เพื�อเป็นตวัแทนของสถาบนัสังคมภายนอกที�จะปลูกฝังความเชื�อ ค่านิยม และทศันคติกบั
สมาชิกรุ่นใหม่ของสงัคมที�มีชีวติอุบติัขึ$นในครอบครัว 

ความสําคญัของครอบครัวต่อสมาชิกของครอบครัวแต่ละบุคคลนั$นมีผลต่อการพฒันาตนทุกด้านของ
บุคคลมาก  เพราะครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมแห่งแรกของมนุษย ์ แมค้รอบครัวจะมีวิวฒันาการหลายรูปแบบ  
แต่ครอบครัวทุกรูปแบบมีความสาํคญัเหมือนกนัต่อสมาชิกในประเด็นหลกัต่อไปนี$  

1.ความสาํคญัของความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูก ซึ� งปรากฏในทุกลกัษณะของครอบครัว อยา่งนอ้ยที�สุด
เมื�อเด็กอยูใ่นวยัทารก 

2.ความสําคัญของความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยา ถ้าความสัมพันธ์นี$ ดี ครอบครัวก็จะมั�นคง และ
สร้างสรรค ์สมาชิกในครอบครัวก็จะพฒันาไปสู่ความสาํเร็จ 

3.ความสาํคญัในหนา้ที� 4 ประการของครอบครัวที�มีต่อบุคคลจะปรากฏในทุกวฒันธรรมคือ ใหบ้ทเรียนใน
การต่อสูชี้วติ บทบาททางเพศทั$งชายและหญิง ค่านิยม ทศันคติในการประกอบอาชีพและสุนทรียภาพแห่งชีวติ 

ครอบครัวมีวงจรที�เรียกวา่วฏัจกัรของครอบครัวที�หมุนเวยีนเปลี�ยนไปตามพฒันาการและการเปลี�ยนแปลง
ของกาลเวลา  สภาพแวดลอ้มในสังคม  มนุษยทุ์กคนตอ้งเป็นสมาชิกของครอบครัว  แมว้่าจะแตกต่างกันใน
ระยะเวลา  แต่เมื�อออกจากครอบครัวหนึ� งก็จะไปสู่อีกครอบครัวหนึ� งเพราะมนุษยไ์ม่สามารถอยู่แต่ผูเ้ดียวได ้ 
สถาบนัครอบครัวมีความสาํคญัยิ�งต่อการพฒันาประเทศชาติ  เพราะประชากรที�มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ$นไดจ้าก
การปลูกฝัง  และพฒันาจากสถาบนัครอบครัวนี$ เอง 

หลกัการเลี$ ยงดูของพ่อแม่เพื�อให้ลูกเป็นผูน้ํา ถือเป็นการทาํงานในเชิงคุณภาพของพ่อแม่ทุกคน ที�ไม่
ตอ้งการมีลูกมากเกินไปเพื�อตอ้งการเลี$ยงลูกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แต่ขณะเดียวกนัจะสงัเกตวา่พอ่แม่คนเดียวกนั
การเลี$ยงลูกทุกคนต่างกนัตามอุปนิสยัทั$งของพอ่แม่ และลูกคนนั$น ขึ$นอยูก่บัการให้ความรัก ความสนใจและเอาใจ
ใส่ มีผลงานวิจยัพบว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนไม่เท่ากนัเป็นจริง และจะพบว่าลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จต่างกนั
ทั$งๆที�มาจากพ่อแม่เดียวกนั บางคนมีลูกก็เพื�อสืบทอดทายาทและธุรกิจของครอบครัว บางคนก็แค่ให้เป็นคนดีมี
งานดีๆทาํ เป้าหมายต่างกันการกระทาํก็ต่างกนั การเลี$ ยงลูกจึงไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกับคนอื�นได้หรือ
เปรียบเทียบกนัเองระหวา่งพี�นอ้งได ้เพราะพ่อแม่และผูใ้หญ่กลวัจะเกิดการรักที�ไม่เท่ากนัหรือเกิดความรู้สึกไม่ดี
ต่อลูกคนนั$น ดงันั$นงานวจิยัเรื�องหลกัการเลี$ยงดูของพอ่แม่เพื�อใหลู้กเป็นผูน้าํนี$ จึงใชห้ลกัจากค่านิยมและความเชื�อ
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นี$  เป็นการนําเสนอผลการวิจัยในแบบ ข้อมูลปัจเจก(Individual Data) คือเป็นขอ้มูลเฉพาะคนๆนั$ น  จาก
ความสําเร็จในการเลี$ ยงลูกจนเป็นผูน้าํที�ไม่สามารถเกิดขึ$นไดทุ้กคนและเกิดขึ$นไม่เหมือนกนั และการเกิดของ
ขอ้มูล เหตุผล การเปลี�ยนแปลงของคนและสังคมเกิดขึ$นตลอดเวลา ถือเป็นขอ้มูลแบบไม่คงที�( Dynamic) ไม่
สามารถเป็นแบบขอ้มูลที�คงที�( Static)ตลอดเวลา   และการทาํสิ�งเดียวกนัของคนทุกคนก็ประสบความสําเร็จ
ต่างกนั ขึ$นอยูก่บัเงื�อนไขและขอ้จาํกดัของแต่ละบุคคล จึงยอมรับกนัวา่คนมีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกนั ดงัคาํสุภาษิต
ไทย “เห็นชา้งขี$อยา่ขี$ตามชา้ง” หมายถึงคนทาํเหมือนกนัสาํเร็จต่างกนั    

ดงันั$นงานวจิยันี$ จึงเนน้การใชป้รัชญาจากสงัคม ค่านิยม รวมทั$งความเชื�อเป็นหลกั ผสมผสานดว้ยเหตุผลที�
เป็นที�ประจักษ์ โดยจะใช้แนวทางตามทฤษฎีโพสโมเดิร์นผสมกับแนวทางในแบบพุทธปรัชญาและนําเสนอ
รายละเอียดในแง่มุมที�เป็นแบบเฉพาะของบุคคลที�ทาํการวจิยั 

 

2. ขั	นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

การวิจยันี$ เป็นการศึกษาหลกัการเลี$ ยงดูของพ่อแม่เพื�อให้ลูกเป็นผูน้าํ  ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลดว้ย
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการพรรณนา (Data Analysis with 
Descriptive)   การวิจัยใช้กลุ่มประชากรที� เป็นสมาชิสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ� งปัจจุบันเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมี 500 คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต 375 คน สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบบญัชีรายชื�อ 125 คน และสมาชิกวฒิุสภาที�มาจากการเลือกตั$ง 77 คน สมาชิกวฒิุสภาแบบสรรหา 73 
คน งานวิจยันี$ ไดเ้ก็บขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ผูที้�เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 3 คน และสมาชิกวฒิุสภา 3 คน รวม
ทั$งสิ$น 6 คนดว้ยกนั จากการเก็บขอ้มูลที�ไดม้าทาํการวจิยัดงันี$  

2.1 การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 
2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.3 การตรวจสอบขอ้มูล 
2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาขอ้สรุป 

จากขั$นตอนการดาํเนินการทั$ง 5 ขอ้ ไดด้าํเนินการศึกษา/วจิยัตามรายละเอียดดงันี$  

การวจิยัหลกัการเลี$ยงลูกของพอ่แม่เพื�อใหเ้ป็นผูน้าํ  จะมีวธีิการดาํเนินการโดยการนดัสัมภาษณ์ผูน้าํตวัจริง

ที�เคยทาํงานและดาํรงตาํแหน่งผูน้าํทั$ งในอดีตและปัจจุบนัดว้ยการกาํหนดว่าตอ้งเป็นผูน้าํหลงัมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 เป็นหลกัเพื�อใหมี้ความทนัสมยัในขอ้มูลและเนื$อหา 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลนี$ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายที�จะทาํการศึกษา  เพื�อนัดสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบั

ผูน้าํดว้ยการบนัทึกถอ้ยคาํลงในสื�อ  เป็นการเก็บขอ้มูลที�มีอยูใ่หค้รบถว้นโดยกาํหนดคาํถามในลกัษณะปลายเปิดที�

เปิดโอกาสใหผู้น้าํแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที�ไดรั้บจากการเลี$ยงดูของพอ่แม่อยา่งเต็มที�  รวมทั$งเล่าถึงเรื�อง

ปัญหาและอุปสรรคที�ตนเองไดรั้บมาในสมยัยงัเด็ก  โดยใชป้ระสบการณ์ที�ผูน้าํไดม้าถ่ายทอดมาเป็นขอ้มูลแลว้นาํ

แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบในการศึกษา  ในหัวขอ้การเลี$ ยงดูจากพ่อแม่, กระบวนการสังคมประกิต ที�มี
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อิทธิพลต่อตวัผูน้ําเอง ทั$ งนี$ เพื�อศึกษาประวติัครอบครัวของตวัผูน้าํว่ามีการสืบเชื$อสายการเป็นผูน้าํมาก่อนดว้ย

หรือไม่เพื�อหาสมมติฐานที�สอดคลอ้งว่าการเป็นผูน้ําโดยสายเลือดหรือทางพนัธุกรรมหรือไม่ การที�สังคมใน

ครอบครัวเป็นสังคมของผูน้ําคือมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูน้ํามาก่อนแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อการเลี$ ยงดูใน

ครอบครัว ต่างกบัสงัคมที�ไม่ไดมี้ใครในครอบครัวเคยเป็นผูน้าํแต่ตวัเองไดม้าเป็นผูน้าํอยา่งไร ในแง่มุมที�แตกต่าง

ดงัที�กล่าวมาเพื�อศึกษาในโครงสร้างของแต่ละครอบครัวในประเด็นที�สนใจ 

อย่างไรก็ดีการนัดสัมภาษณ์ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาที�มีอยู่อย่างจาํกดั  ที�การนัดก็ทาํไดย้ากในแต่ละ

บุคคลรวมทั$งเวลาที�ไดก็้จาํกดัเพราะหนา้ที�การงาน  ดงันั$นคาํถามจึงตอ้งตรงประเด็นที�สุดและง่ายต่อความเขา้ใจใน

การศึกษาและอธิบาย   
 

3.ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

การวิจยัศึกษาถึงหลกัการเลี$ยงดูของพ่อแม่เพื�อให้ลูกเป็นผูน้าํ  เราสามารถนาํขอ้เท็จจากการสัมภาษณ์มา

นาํเสนอใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี$ คือ 

1. วธีิการเลี$ยงดูของพอ่แม่เพื�อทาํใหลู้กเป็นผูน้าํ  มีหลายวธีิโดยแยกเป็นดงันี$  

1.1.  การดูแลแบบใกลชิ้ด  เป็นการดูแลที�ใหค้าํปรึกษาในเรื�องสาํคญัๆ  ในวยัเด็กเนน้เรื�องการศึกษา
และกิจกรรม  ในวยัรุ่นเนน้ศึกษาแต่เป็นเพียงแนวทางการศึกษาที�สอดคลอ้งกบัตวัลูกและเนน้การคบเพื�อนและ
การเขา้สงัคม 

1.2.  ดูแลแบบคอยกาํกบั  เป็นการดูแลที�ใกลชิ้ดนอ้ยกวา่แบบแรก  เพียงแต่มีการมอบหมายหนา้ที�
ความรับผิดชอบในบา้นให้ลูกดูแลตามกาํลงัและความสามารถ  พ่อแม่จะคอยให้คาํปรึกษาก็ต่อเมื�อลูกมาปรึกษา
และตนเองเห็นวา่ลูกควรปรับปรุงในสิ�งใด 

2. การความคิดและความเชื�อ  รวมทั$งเหตุผลในการเลี$ยงของพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวแยกเป็นลกัษณะ

ตามแบบของครอบครัวดงันี$  

2.1. ครอบครัวไทย-จีน 

2.1.1. ครอบครัวไทย-จีนแบบครอบครัวขยาย  เมื�อคนรุ่นแรกที�มาจากจีนประสบ
ความสาํเร็จก็มีการสร้างครอบครัวที�อยูร่วมกนั  ซึ� งคนรุ่นอนัดบัถดัมาจะมีลกัษณะที�เนน้การต่อยอดความสาํเร็จ
จากคนรุ่นก่อนทั$งดา้นการคา้และสงัคม  มากกวา่การเริ�มตน้ในสิ�งใหม่  มีความสัมพนัธ์และการไปมาหาสู่กนัอยู่
ตลอดเวลา  ลูกหลานจะถูกสั�งสอนให้ยึดถือแนวทางจากคนรุ่นก่อนเป็นหลกั  ทั$งการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และ
แนวทางการดาํเนินชีวติ  ยกเวน้กรณีตนเองสติปัญญาดีก็มกัจะยดึอาชีพหมอ  หรือวิศวกร  แต่ยงัคงอาศยัพื$นฐาน
ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของคนรุ่นแรกๆผลกัดนัเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํ 

2.1.2. ครอบครัวไทยจีนแบบครอบครัวเดี�ยว  มกัเป็นครอบครัวที�ถือวา่มีความเป็นสมยัใหม่
มากกวา่รุ่นก่อน  คือการยึดถือเรื�องขนมธรรมเนียมประเพณีลดลงแต่เนน้สะดวกความเหมาะสม  และเหตุผลเป็น
หลกั  จะยงัคงยดึแนวทางการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นก่อนเพียงบางส่วน  แต่ก็ปรับมาให้เขา้กบัยคุสมยัปัจจุบนัมาก
ขึ$น  มกัเป็นครอบครัวที�ลูกหลานมีความสามารถเฉพาะตวัสูงไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งพาจากญาติพี�น้องมาก   คนใน
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ครอบครัวนี$ มกัเนน้ความสามารถจากตนเองเป็นหลกัในการเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํ  ครอบครัวมีส่วนช่วยระดบัหนึ� ง   
หรือเป็นนกัวชิาการผูร้อบรู้จนเป็นที�ยอมรับในสงัคม 

2.2. ครอบครัวไทย 

2.2.1. ครอบครัวไทยแบบครอบครัวขยาย  เป็นครอบครัวที�สมาชิกมีความใกลชิ้ดกนัไปมา
หาสู่กนั  ทาํให้ครอบครัวที�เป็นญาติกนัมีลกัษณะความคิดคลา้ยๆกนั  และเมื�อประสบความสําเร็จจะนาํแนวทาง
ดงักล่าวมาแนะนาํกนัและกนัในครอบครัว  ลกัษณะครอบครัวแบบนี$อาจจะมีคนรุ่นแรกเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํอยูก่่อน
แลว้  จากนั$นก็นาํพาลูกหลานเขา้สู่ผูน้าํในระดบัพื$นฐาน  ก่อนจะไต่ระดบัขึ$นสู่ระดบัสูงต่อไป  เพราะไวใ้จการ
ทาํงานที�ผกูพนัเป็นญาติสนิทกนั 

2.2.2. ครอบครัวไทยแบบครอบครัวเดี�ยว  เป็นครอบครัวที�ต้องมีการจัดสรรเวลาที�
เหมาะสมกบัตวับุคคลอยา่งลงตวั  กล่าวคือ  อาจจะมีคนหนึ�งเป็นหลกัในการดูแลใกลชิ้ดกบัลูก  ส่วนใหญ่เป็นแม่  
ครอบครัวแบบนี$ มีลกัษณะความคิดความเชื�อที�ทนัสมยัมากขึ$น  ใชห้ลกัเหตุผลและความสะดวกเป็นหลกั  การ
ยดึถือเรื�องขนบธรรมเนียมประเพณีลดลง  ทาํแต่เรื�องที�ตนและครอบครัวเห็นสมควร  การเขา้สู่ตาํแหน่งผูน้าํจาก
ครอบครัวลกัษณะนี$ จะใชค้วามสามารถจากตนเองเป็นหลกั  มกัจะเป็นผูที้�ประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพไดเ้ร็ว  หรือเขา้ไปในลกัษณะนกัวชิาการที�มีความสามารถจนเป็นที�ยอมรับในสงัคม 

 

3. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาหลกัการเลี$ยงดูของพอ่แม่เพื�อใหลู้กเป็นผูน้าํ มีการจาํแนกครอบครัวของผูน้าํที�มีที�มาจาก

หลายๆสงัคมทาํใหเ้ราเห็นถึงวถีิชีวติที�มีความแตกต่างกนัในแต่ละครอบครัว  หลกัการดาํเนินชีวติ หลกัการเลี$ยงดู  
การใชชี้วติในช่วงวยัที�แตกต่างเราสามารถนาํมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆดงันี$ คือ 

1. วธีิการเลี$ยงดู 
1.1. การเลี$ยงดูแบบใกลชิ้ด 

• การดูแลแบบใกลชิ้ดมกัใชก้บัลูกในช่วงแรกเกิดจนถึงช่วงที�เริ�มรู้เรื�องโดยทั�วไปประมาณอาย ุ
10 ปี เพราะเป็นช่วงที�เด็กยงัไม่มีความสามารถดูแลตนเองไดดี้พอ 

• เป็นวธีิการที�สร้างความสมัพนัธ์ไดดี้ที�สุด 

• การดูแลแบบใกลชิ้ดช่วยใหง่้ายต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

• ช่วยสร้างบุคลิกใหเ้ป็นคนมีอุปนิสยัอ่อนโยน 

• พอ่แม่จะรู้ปัญหาไดร้วดเร็ว และสามารถแกไ้ดท้นัเวลา 
1.2. การเลี$ยงดูแบบคอยกาํกบั 

• จะเป็นวธีิการที�ฝึกใหลู้กช่วยเหลือตนเองไดดี้ที�สุด   

• เป็นวธีิการฝึกการกลา้คิดกลา้ทาํและการตดัสินใจ  โดยพอ่แม่คอยแนะนาํในส่วนที�สาํคญั 

• สร้างบุคลิกความมั�นใจใหก้บัลูกไดดี้ 

• สร้างความเป็นคนฉลาดในการแกปั้ญหา 

• มีมุมมองหลายดา้น 

• มีความอดทนในการแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 
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2. ความคิด ความเชื�อและเหตุผล 
2.1. ครอบครัวไทย-จีน 

2.1.1. ครอบครัวไทย-จีนแบบครอบครัวขยาย  ผูน้าํที�เติบโตมาจากครอบครัวประเภทนี$จะมี
ความเขา้ใจในความแตกต่างของสงัคม วฒันธรรมและเป็นผูป้ระสานประโยชน์ของคนในสงัคมไดดี้ 

2.1.2. ครอบครัวไทย-จีนแบบครอบครัวเดี�ยว  ผูน้าํที�เติบโตจากครอบครัวประเภทนี$ จะมี
ความมั�นใจในตวัเองสูง  กลา้คิดกลา้ทาํและมีแนวคิดที�มีอุดมการณ์สูง 

2.2. ครอบครัวไทย 
2.2.1. ครอบครัวไทยแบบครอบครัวขยาย  ผูน้าํจากครอบครัวประเภทนี$มกัจะไดรั้บความ

นิยมจากคนในสงัคมสูงเพราะรู้และเขา้ใจปัญหาจากแก่นแทไ้ดดี้เนื�องจากไดใ้ชชี้วิตและคลุกคลีกบัคนจาํนวนมาก
มาตลอด  

2.2.2. ครอบครัวไทยแบบครอบครัวเดี�ยว  ผูน้าํจากครอบครัวประเภทนี$ จะเป็นผูน้าํที�
เขม้แขง็เด็ดเดี�ยว  อดทน และเป็นผูที้�มองการณ์ไกลไดดี้  

ครอบครัวขยายทั$งแบบครอบครัวไทย-จีนและครอบครัวไทยจะสามารถผลกัดนัให้เกิดผูน้าํไดง่้ายกว่า
ครอบครัวเดี�ยว  เพราะมีการติดต่อสมัพนัธ์ถึงกนัตลอดเวลามีการใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือกนัระหวา่งญาติพี�
นอ้งกนัในทุกดา้นที�ทาํได ้
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การวเิคราะห์ความเป็นผู้นําทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิล 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเรื
อง “ การวเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิล ” นี# มีวตัถุประสงคเ์พื
อ
ศึกษาความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ
งใน
การวจิยันี#จะใชชื้
อวา่ ประเทศเยอรมนี) โดยทาํการวจิยัในช่วงของการดาํรงตาํแหน่งระหวา่งปี ค.ศ.2005-ปัจจุบนั 
โดยมุ่งถึง 1) รูปแบบของพฤติกรรมทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิล ที
ทาํใหก้า้วขึ#นสู่อาํนาจ การใชแ้ละ
รักษาอาํนาจทางการเมือง 2) การวเิคราะห์ถึงลกัษณะและคุณสมบติัความเป็นผูน้าํทางการเมืองของ นางองัเกลา 
แมร์เคิล 

ผลการศึกษาพบวา่ นางองัเกลา แมร์เคิล เป็นผูห้ญิงที
มี ความมุ่งมั
นและเลือกจะทาํในสิ
งที
ตนเองมีความ
เชื
อมั
น ทาํใหส้ามารถรักษาอาํนาจเอาไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื
องจนไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งถึงสองสมยัจนปัจจุบนั 
ดว้ยวธีิการที
สาํคญั 4 ประการดงัต่อไปนี#  คือ 

 1.การใชภ้าวะความเป็นผูน้าํทางการเมืองแสวงหาความสนบัสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี ซึ
งเป็น
กลไกอาํนาจที
สาํคญัของการปกครองประเทศดว้ยกลยทุธ์และชั#นเชิงทางการเมือง จนทาํใหส้ามารถควบคุมเสียง
ขา้งมากในสภาไดต้ลอดระยะเวลาที
เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง 

 2. การใชบุ้คลิกภาพที
เป็นเอกลกัษณ์ของการเป็นคนพดูนอ้ย เยอืกเยน็ ไม่โออ้วด สุภาพและตรงประเด็น 
เป็น ผูฟั้งที
ดี แมจ้ะมีความคิดเห็นที
ไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูอื้
น แต่ก็ยงัรับฟังแนวความคิดเหล่านั#น และ
เคลด็ลบัสู่ความสาํเร็จของ นางองัเกลา ก็คือการไม่เร่งรีบหาขอ้สรุปโดยเร็วจากขอ้มูลที
ไม่ครบถว้น  

3. ไดใ้ชภ้าวะความเป็นผูน้าํในการแสวงหาแนวร่วมและทลายแนวตา้น สร้างผลงานทางการบริหาร
ประเทศ ซึ
งส่งผลในการสาํรวจความนิยมในตวัผูน้าํและรัฐบาล ที
ทาํใหร้ะดบัความเชื
อมั
นของรัฐบาลสูงที
สุด
นบัตั#งแต่หลงัสงครามโลกครั# งที
สอง 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2
 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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4. ไดใ้ชภ้าวะความเป็นผูน้าํทางการเมืองสร้างบทบาท ความน่าเชื
อถือและความร่วมมือจากประเทศ
มหาอาํนาจอื
นๆ ในการร่วมมือทั#งดา้นความมั
นคงและเศรษฐกิจ ส่งผลใหส้ถานะมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจของ
เยอรมนีมีเสถียรภาพอยา่งต่อเนื
อง อนัเป็นปัจจยัหนึ
งที
สามารถทาํใหรั้กษาอาํนาจทางการเมืองไวไ้ดอ้ยา่งยาวนาน 
 
คาํสําคญั : นางองัเกลา แมร์เคิล , ประเทศเยอรมนี , ผูน้าํทางการเมือง 
 

Abstract 
 
The objective of this independent study is the Analysis of political leadership of Mrs.Angela Merkel , the 

political leadership of the country's first female Prime Minister or Chancellor of the Federal Republic of 
Germany during the year 2005 - present , by focus on 1) the form of political behavior of scalar Mrs.Angela 
Merkel to step up to power, maintain political power and 2) analysis of the characteristics and qualities of 
political leadership Mrs.Angela Merkel.   

The results showed that Mrs.Angela Merkel is a woman who has committed and will do what. Self-
confidence. Able to maintain it continuously until elected to hold her position for two times to the present. How 
important is the following four aspects. 

1. The political leadership has sought the support of the members of the German congress which is the 
major mechanism of governance affairs with political strategies and tactics .It makes it possible to control a 
majority in the parliament during the tenure. 

2. Using the unique personality of a person to speak a little bleak, unpretentious, polite and to the point.  
Be a good listener. Despite comments that do not comply with the opinions of others, do listen to those ideas. 
The secret to the success of Mrs.Angela Merkel is to not rush to a conclusion as soon as the information is 
incomplete. 

3. Had leadership in the pursuit and unified cluster resistance, made a formal administration as a result, 
the results of the survey, which resulted in the popularity of the leaders and governments. The confidence level 
was the highest since World War II. 

4. Use of political leadership to make the trust and cooperation of other foreign powers, in both the 
security and economic cooperation. As a result, Germany's economic superpower status is a cutie continuously. 
As one factor that can maintain the political power for a long time. 

 

KEYWORDS : ANGELA MERKEL , GERMANY, POLITICAL LEADERSHIP 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัโลกมีการเปลี
ยนแปลง ตามกระแสโลกาภิวฒัน์อยา่งรวดเร็ว ทั#งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง 

วฒันธรรม การอยูร่่วมกนัของคนในสงัคมที
แมจ้ะมีความแตกต่างกนัในแง่ต่างๆ สิทธิเสรีภาพที
เพิ
มมากขึ#น  การ
ยอมรับในเพศสภาพและความสามารถของบุคคล โดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ
งเปลี
ยนไปจากอดีต จึงทาํใหค้นใน
สงัคมมีทางเลือกบุคคลที
เหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองไดม้ากยิ
งขึ#น เช่น ในบางประเทศที
ไม่เคยมีผูน้าํที

เป็นผิวสีมาก่อน ก็เกิดปรากฏการณ์การเทคะแนนเสียงสนบัสนุนใหผู้น้าํผิวสีมากขึ#น  

ทุกวนันี#โลกเราเริ
มยอมรับความสามารถของผูห้ญิงในบทบาทผูน้าํในระดบัประเทศเพิ
มมากขึ#น จะเห็น
ไดใ้นหลายประเทศที
ยอมรับผูน้าํที
เป็นผูห้ญิง ซึ
งต่างจากในอดีตที
คิดวา่การเป็นผูน้าํประเทศนั#นเหมาะสมแต่
เฉพาะเพศชาย แต่ในปัจจุบนัหลายประเทศมีนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีที
เป็นผูห้ญิง ไม่ไดเ้ป็นไปตามความ
เชื
อเดิมๆวา่ผูช้ายเท่านั#นที
ควรเป็นผูน้าํ  ดงันั#นรูปแบบเพศสภาพของผูน้าํทางการเมืองที
เปลี
ยนแปลงไปจึงเป็น
เรื
องที
ทุกคนใหค้วามสนใจ เพราะนั
นคือรูปแบบใหม่ของผูที้
จะนาํพาประเทศไปสู่การพฒันาในดา้นต่างๆ ของ
ประเทศ การเป็นผูน้าํนั#นจะตอ้งใช ้อาํนาจที
มีอยูใ่นการควบคุม สั
งการ เกลี#ยกล่อม จูงใจ ให ้ประชาชนปฏิบติัตาม
เพื
อใหบ้รรลุเป้าหมายในการบริหารประเทศได ้ เพศหญิงที
เคยถูกวางกรอบทางสงัคมมาตั#งแต่อดีตวา่ ตอ้งเป็นผู ้
ตามที
ดีกลบัขึ#นมาผูน้าํ ทาํใหผู้น้าํหญิงจึงตอ้งพฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัเป็นผูที้
พร้อมจะ ชี#นาํประเทศใหเ้ป็นไป
ในทิศทางที
ถูกตอ้งและเหมาะสม ดงัเช่นผูน้าํของประเทศเยอรมนี นางองัเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) 
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไดก้า้วขึ#นสู่ตาํแหน่งในปี 2005 และเป็นติดต่อกนัถึง 2 สมยั 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจที
จะวจิยัและศึกษาเชิงวเิคราะห์ถึงจากคุณสมบติัต่างๆ ที
นาง
องัเกลา แมร์เคิล ไดป้ฏิบติัมา และไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้าํหญิงที
เป็นอนัดบั 1 ของโลกในปัจจุบนันี#    ใน
แง่ของการเป็นผูน้าํทางการเมืองในหว้งการดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ
งเป็นช่วงที
ทั
วโลกใหค้วามสนใจในตวั
ของนางองัเกลา แมร์เคิล ในแง่ของการตดัสินใจหรือวางแผนสร้างผลงานที
ทาํใหป้ระชาชนในเยอรมนีและใน
ยโุรปไวว้างใจโดยศึกษาวจิยัเกี
ยวกบัองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆที
ส่งผลใหน้างองัเกลา แมร์เคิล เป็นผูน้าํพา
ประเทศใหป้ระสบความสาํเร็จและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูน้าํในภูมิภาคยโุรป  

 

2. ขัIนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยันี# เป็นการศึกษาคุณลกัษณะและปรากฏการณ์ในการบริหารประเทศ  โดยพิจารณาการเป็นภาวะ

ผูน้าํของนางองัเกลา แมร์เคิล ดว้ยการใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Approach)  วธีิการศึกษาใช้
วธีิการพรรณนาและวเิคราะห์ (Descriptive and Analytical Approach) จากขอ้มูลที
เก็บรวบรวมมา และใชข้ั#นตอน
การดาํเนินการดงันี#  

2.1 การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 
2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.3 การตรวจสอบขอ้มูล 
2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื
อหาขอ้สรุป 

2.5 กรอบการวจิยั 

ซึ
งมีรายละเอียดคือ 
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การวิจยัเรื
 อง การวิเคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิล ถึงองค์ประกอบและ
ปัจจยัต่างๆ ที
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํและการแสดงบทบาทผูน้าํสูงสุดของประเทศ โดยจะไดว้ิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีที

ไดมี้การศึกษา เพื
อใหส้ามารถนาํเสนอ “ภาวะผูน้าํ” ในการวเิคราะห์ขอ้มูลหาขอ้สรุป 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิแสวงหาเอกสารประวติัทางการเมืองของนางองัเกลา แมร์เคิล มาเป็น
ขอ้มูลสะทอ้นถึงองคป์ระกอบของผูน้าํและภาวะผูน้าํ และยงัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ  
ที
มีขอ้มูลประกอบที
เกี
ยวขอ้งที
มีการบนัทึกไวใ้นหลายๆแหล่ง รวมทั#งขอ้มูลสารสนเทศ  เพื
อประกอบการศึกษา
และมีการตรวจสอบขอ้มูลเพื
อใหไ้ดข้อ้มูลที
ถูกตอ้งเชื
อถือได ้รวมถึงวิธีการศึกษาตามกรอบการศึกษาวิจยั ในช่วง
ของการดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีทั#ง 2 สมยั 

 โดยการศึกษาวจิยัและทาํการวิเคราะห์ในแต่ละช่วงอยา่งละเอียดในบทของการวิเคราะห์วิจยั ก็จะทาํให้

ทราบวา่ช่วงเวลาใดที
มีการแสดงพฤติกรรมและภาวะผูน้าํอยา่งไร  และภาวะผูน้าํของท่านไดส่้งผลหรือมีอิทธิพล

อย่างไรต่อความมั
นคงทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จของประเทศ และจะได้

วเิคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีที
ไดมี้การศึกษามาประกอบ  เพื
อใหส้ามารถนาํเสนอขอ้สรุปต่อไป 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

วเิคราะห์ความเป็นผู้นําทางการเมอืงของนางองัเกลา แมร์เคลิ แมร์เคลิ 
การที
จะได้เห็นผู ้หญิงก้าวขึ# นมาเป็นผูน้ําของประเทศนั# น เป็นปรากฏการณ์ที
 เกิดขึ# นไม่บ่อยนัก 

แม้กระทั
งประเทศในโลกตะวนัตก ที
ได้ชื
อว่าเป็นประเทศที
พฒันาแล้วอย่างเยอรมนี นางองัเกลา แมร์เคิล 
นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กแห่งเยอรมนีปัจจุบนัอยูใ่นวยั 58 ปีซึ
 งกา้วขึ#นครองอาํนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศที
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที
สุดในสหภาพยุโรปมาตั#งแต่ปี 2005 และเป็นสตรีคนที
สองที
ดาํรงตาํแหน่ง
ประธานกลุ่มประเทศ G8 ต่อจากนางมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ซึ
งนางองัเกลา แมร์เคิลไดรั้บการ จดัอนัดบัจากนิตยสาร 
Forbes ในปี 2012 และปี 2013 ให้เป็นสตรีผูท้รงอิทธิพลที
สุดของโลก จากบทบาทสําคญัที
ทางทีมงานของ
ฟอร์บส์ยกยอ่งเธอวา่เป็น “กระดูกสนัหลงัของยโุรป” ที
ตอ้งแบกรับปัญหาหนี# สินและวิกฤตทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกทั#ง 27 ของสหภาพยโุรป (อีย)ู และ 17 ชาติสมาชิกยโูรโซนเอาไว ้เป็นบทบาทสาํคญัของเธอที
มีต่อ
ความอยูร่อดของยุโรป แมม้าตรการรัดเข็มขดัเพื
อสร้างวินยัทางการคลงัที
แมร์เคิลเป็นตวัตั#งตวัตีผลกัดนั จะถูก
วิจารณ์อย่างหนกัในช่วงที
ผ่านมาก็ตาม การศึกษาพบว่า นางองัเกลา แมร์เคิล มีคุณสมบติัทางการเมืองที
สําคญั
อย่างหนึ
 งคือ มีภาวะความเป็นผูน้าํทางการเมืองสูง ซึ
 งภาวะผูน้าํดงักล่าวนั#นประกอบดว้ยคุณลกัษณะที
สําคญั
ดงัต่อไปนี#  

1. ผูน้าํที
มีวสิยัทศัน์ 
ตั#งแต่  นางองัเกลา แมร์เคิล ไดรั้บตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดส้ร้างความเจริญและทาํประโยชน์ใหแ้ก่

ประเทศเยอรมนีเป็นอยา่งมาก มีผลการสาํรวจความนิยมในช่วงที
เธอดาํรงตาํแหน่งไดค้รบ 2 ปี ชี#วา่ประชาชนกวา่ 
76%  พึงพอใจการทาํงานของรัฐบาลนางองัเกลา แมร์เคิล ในระดบัคะแนนที
สูงกวา่นายกรัฐมนตรีผูช้ายทั#ง 7 คน
ก่อนหนา้ในช่วงเวลาเดียวกนั และเป็นระดบัความเชื
อมั
นในรัฐบาลที
สูงที
สุด ตั#งแต่หลงัสงครามโลกครั# งที
สอง 
มาตรการรัดเขม็ขดัที
โด่งดงัไปทั
วโลก แมจ้ะถูกวจิารณ์ทั#งดา้นบวกและดา้นลบแต่เธอยนืยนัถึงความจาํเป็นตอ้ง
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สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการสร้างวนิยัในการใชจ่้าย เพื
อป้องกนัมิใหป้ระเทศตอ้งประสบกบั
ภาวะหนี# สินลน้พน้ตวัและการขาดดุลงบประมาณอีกในอนาคต ถือเป็นการคิดวางแผนที
ไดผ้ลในระยะยาว 
นอกจากนี#ยงัมีการพฒันาเศรษฐกิจอีกหลายรูปแบบที
ส่งผลใหปั้จจุบนัเยอรมนีถือไดว้า่เป็นประเทศมหาอาํนาจ
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

2. ความเป็นผูน้าํที
มีความรู้ความสามารถ 
ผูน้าํที
ดีของประเทศนั#น   จะตอ้งมีคุณสมบติัที
สาํคญัประการหนึ
งคือ   ตอ้งเป็นผูที้
มีความรู้ความสามารถ 

นางองัเกลา แมร์เคิล เป็นนกัวทิยาศาสตร์ที
ไดศึ้กษาทางดา้นฟิสิกส์ที
มหาวทิยาลยัไลพซิ์จ หลงัจบการศึกษาเป็น
ดอกเตอร์ทางดา้นฟิสิกส์ที
ทาํงานวจิยัเกี
ยวกบัทฤษฎีควอนตมั (Quantum) นางองัเกลา แมร์เคิล ทาํงานที
สถาบนั
วทิยาศาสตร์เยอรมนีและไดล้าออกในปี 1990 เพื
อเขา้มาเล่นการเมือง เพียงไม่กี
ปีที
 นางองัเกลา แมร์เคิลเ ขา้มามี
บทบาททางดา้นการเมืองในประเทศเยอรมนี ทาํใหเ้ยอรมนีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว 
ส่งผลใหก้ลายมาเป็นประเทศที
มีเศรษฐกิจใหญ่ที
สุดในยโุรป  

3. ผูน้าํที
มีความอดทนและอดกลั#น 
นางองัเกลา แมร์เคิล เกิดในเยอรมนัตะวนัตกแต่เติบโตในเยอรมนีตะวนัออกซึ
งปกครองโดยระบอบ

คอมมิวนิสต ์ เป็นสงัคมที
บีบคั#นและกดดนั ทาํใหน้างองัเกลา แมร์เคิล เจอแรงตา้นมาโดยตลอดในการเขา้สู่
การเมืองโดยเป็นสมาชิก พรรค สหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย (Christlich Demokratische Union Deutschlands 
:CDU) เป็นที
รู้กนัดีวา่ เฮลมุท โคห์ล นายกรัฐมนตรีในขณะนั#น ซึ
งเป็นพรรคค่อนขา้งเคร่งศาสนาคริสตนิ์กาย
แคธอลิก ซึ
งใหค้วามสาํคญักบัเรื
องครอบครัวมาก แต่นางองัเกลา แมร์เคิล นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตส
แตนทแ์ละเป็นแม่ม่ายหยา่สามี หรือขอ้ครหาวา่เธอเป็นคอมมิวนิสต ์เพราะสมยัเป็นวยัรุ่น นางองัเกลา แมร์เคิล เคย
เป็นสมาชิกองคก์รเยาวชนคอมมิวนิสต ์ ที
ชื
อวา่ Free German Youth Organization  เธออา้งวา่เธอทาํไปก็เพื
อที
จะ
ไดมี้ที
เรียนในมหาวทิยาลยั โชคดีที
เธอไม่ไดมี้ตาํแหน่งสาํคญัอะไรมากในองคก์ร ขอ้กล่าวหาก็เลยฟังไม่ขึ#น 
แมก้ระทั
งรูปลกัษณ์ของนางองัเกลา แมร์เคิล เองก็เป็นประเด็นที
ทาํใหถู้กโจมตีจากฝ่ายตรงขา้ม ในสมยัที
นางองั
เกลา แมร์เคิล ลงเล่นการเมืองใหม่ๆ  เธอถูกผูค้นมองดว้ยความขบขนัดว้ยความที
เธอไม่แต่งตวั  ทาํผมทรงเชยๆ  
ใส่ชุดสูทโทรมๆ  แต่นางองัเกลา แมร์เคิล ก็ใชค้วามสงบสยบความเคลื
อนไหวที
ต่อตา้นเธอไดท้ั#งหมด สิ
งแวดลอ้ม
ต่างๆ ที
ถูกหล่อมหลอมมาตั#งแต่เด็กทาํใหเ้ธอมีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ที
เกิดขึ#น 

4. ความเป็นผูน้าํที
มีความซื
อสตัย ์

ในวยัเยาวข์องนางองัเกลา แมร์เคิล เธอก็เหมือนกบัเด็กคนอื
นๆ ทั
วๆไปในเยอรมนีตะวนัออก ที
ตาํรวจลบั 

"Stasi-สตาซี" จะขอให้เธอเป็นสายลบัสอดแนมเพื
อนๆ ที
เรียนดว้ยกนั แต่ นางองัเกลา แมร์เคิล ปฏิเสธ เธอให้

เหตุผลวา่ตวัเธอนั#นเป็น "คนปากมากที
ควบคุมปากไวไ้ม่ได"้ ดงันั#นเธอจึงรักษาความลบัไวไ้ม่ได ้แต่การปฏิเสธ

ตาํรวจลบัไม่ใช่เรื
องง่ายๆ ตอ้งอาศยัความกลา้หาญมาก ถึงแมว้า่จะมีขอ้อา้งอยา่งไรก็ตาม เมื
อเธอปฏิเสธ เธอจึงตก

เป็นผูต้อ้งสงสยัที
ตอ้งถูกสอดแนมโดยเพื
อนคนอื
นๆแทน เพราะตาํรวจลบัสตาซีเกิดความสงสัยในเรื
องความภกัดี

ของนางองัเกลา แมร์เคิล ที
มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ และในบทบาทนายกรัฐมนตรีเธอสามารถพฒันาประเทศได้

เป็นที
น่าพอใจมาก จนประชาชนต่างชื
นชมรัฐบาลที
ทาํให้เศรษฐกิจฟื# นตวัขึ#นมาได ้ โดยอตัราการเติบโตของ 
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Gross Domestic Product (GDP) อยูที่
 3%  ตวัเลขการส่งออกของเยอรมนีสูงที
สุดในโลก รวมทั#งตวัเลขของคน

วา่งงานก็ตํ
าที
สุดในรอบหา้ปี แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั
นและตั#งใจในการบริหารประเทศ  

5. ความเป็นผูน้าํที
มีความรอบครอบ 

ความละเอียดรอบคอบในการตดัสินใจนั#นสาํคญัมาก โดยเฉพาะการตดัสินใจที
มีผลกระทบกบัคนจาํนวน

มากนั#นจะตอ้งคิดทบทวนและไตร่ตรองเป็นอยา่งดีก่อน และนกัการเมืองที
ไดร่้วมงานกบั นางองัเกลา แมร์เคิล 

ต่างก็เห็นตรงกนัวา่ เธอเป็นนกัฟังที
ดี แมเ้ธอจะไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของคนอื
น แต่ก็จะรับฟัง บางคนบอก

วา่มนัน่ารําคาญที
เธอไม่ยอมบอกวา่เธอคิดเห็นอยา่งไร ไม่ตดัสินใจวา่จะเอาอยา่งไรกนัแน่ แต่นางองัเกลา แมร์เคิล 

บอกวา่เคลด็ลบัสู่ความสาํเร็จของเธอก็คือการไม่เร่งรีบหาขอ้สรุป “ฉนัชอบที
จะค่อยๆ มองปัญหาอยา่งระมดัระวงั

เพื
อที
จะตรวจสอบวา่มนัจะมีกบัดกัอยูที่
ไหนบา้ง”  

 

วเิคราะห์การใช้ภาวะความเป็นผู้นําของนางองัเกลา แมร์เคลิ แมร์เคลิ 

หลงัจากกาํแพงเบอร์ลินล่มสลาย นางองัเกลา แมร์เคิล ยา้ยมาอาศยัอยูใ่นเยอรมนัตะวนัตก และเริ
มเขา้สู่

การเมืองโดยเขา้เป็นสมาชิกพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย (CDU) นางองัเกลา แมร์เคิล จึงกลายเป็น

ตัวเลือกของสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ เธอได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคในปี 2000 และเฮลมุท โคห์ล 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั#น สนับสนุนเธอเป็นพิเศษเพราะตอ้งการฐานเสียงจากเยอรมนัตะวนัออก เธอได้รับ

ตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงครอบครัวและผูห้ญิงและกระทรวงสิ
งแวดลอ้ม เป็นรัฐมนตรีที
อายนุอ้ยที
สุดใน

ยคุนั#น แน่นอนวา่มีแรงตา้นจากนักการเมืองในพรรคไม่น้อยโดยเฉพาะนกัการเมืองผูช้าย และเมื
อเธอเขา้มารับ

ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีทาํให้ประชาชนต่างชื
นชมรัฐบาล ที
ทาํให้เศรษฐกิจฟื# นตวัขึ#นมาไดโ้ดยอตัราการเติบโต

ของ GDP อยูที่
 3%  ตวัเลขการส่งออกของเยอรมนีสูงที
สุดในโลก  
ในช่วงที
ประเทศเยอรมนี และหลายประเทศในยโุรปเจอกบัวิกฤตเศรษฐกิจจนตอ้งมีการปฏิรูป และเป็น

ช่วงที
รัฐบาล นางองัเกลา แมร์เคิล เขา้มาบริหารประเทศจนประสบความสําเร็จทาํให้มีเพียงประเทศเยอรมนีที


สามารถผา่นวกิฤตไปได ้เพราะเธอไดอ้อกมาตรการแกปั้ญหาเศรษฐกิจทั#งในระยะสั#นและระยะยาว  จึงทาํให้ภาค

ประชาชนชื
นชอบไวว้างใจในตวั นางองัเกลา แมร์เคิลและภูมิใจในผลงาน ที
ทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาฟื# นตวัได ้

ในอีกแง่มุมหนึ
งที
ผูว้ิจยัมองภาพของผูน้าํที
โดดเด่นในระดบัประเทศ นางองัเกลา แมร์เคิล มีภาวะผูน้าํมี

วสิยัทศัน์ที
ยาวไกลและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติสูงมาก  

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยั บทบาทผูน้าํทางการเมืองในตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีของนางองัเกลา แมร์

เคิล ในหว้ง 2005-ปัจจุบนั พบวา่นางองัเกลา แมร์เคิล เป็นนายกรัฐมนตรีที
มีบทบาทความเป็นผูน้าํสูงของประเทศ 

ส่งผลให้เกิดแรงขบัที
กดดนัสูงกบัตวับุคคลที
ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  แต่จากผลการศึกษาที
ไดค้น้ควา้และ
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นาํมาวเิคราะห์พบวา่ นางองัเกลา แมร์เคิล เป็นผูน้าํหญิงที
โดดเด่นในภูมิภาคยโุรปและมีบทบาทความเป็นผูน้าํสูง

มาก ทั#งในดา้นของการบริหาร ดา้นการเมืองการปกครอง สามารถใชค้วามป็นผูน้าํและการสร้างผลงานที
ส่งผลถึง

สถานะความอยูร่อดของชาติจากวกิฤติที
มากระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที
แปรเปลี
ยนอยา่งรุนแรง ดาํรง

สถานะความเป็นผูน้าํประเทศไดติ้ดต่อกนัถึง 2 สมยั  

ทั#งนี#จากการศึกษาประวติัและภูมิหลงัของนางองัเกลา แมร์เคิล เธอมีความสนใจในดา้นการเมืองมาตั#งแต่
ตน้ แต่ไม่ไดค้าดคิดวา่จะเติบโตในทางการเมืองอยา่งรวดเร็วมากขนาดนี#  การเริ
มตน้เสน้ทางทางการเมืองของ     
นางองัเกลา แมร์เคิล จึงเสมือนถูกขีดไวเ้พื
อใหเ้ป็นทายาททางการเมืองของพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย 
(CDU)  ถือเป็นจุดเปลี
ยนแปลงที
สาํคญัยิ
งในชีวติของนางองัเกลา แมร์เคิล ขณะที
เธอกา้วขึ#นสู่ตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผลงานและการแสดงภาวะผูน้าํจากการไดรั้บโอกาสใหเ้ป็นผูแ้กปั้ญหาของประเทศชาติและสหภาพ
ยโุรปในแง่มุมของวกิฤติเศรษฐกิจโดยรวม  การใชม้าตรการรัดเขม็ขดัทางการเงินการคลงั การเจรจาต่อรอง โนม้
นา้วใหค้ณะผูบ้ริหาร คณะกรรมการร่วมสหภาพยโุรปคลอ้ยตามและดาํเนินการตามแผนงานโครงการที
นาํเสนอ        
นางองัเกลา แมร์เคิล  แสดงถึงความมุ่งมั
นและเลือกจะทาํในสิ
งที
ตนเองมีความเชื
อมั
น ดว้ยความตั#งใจและเด็ดขาด 
มีความเป็นมืออาชีพของการเป็นผูน้าํในแบบที
ประชาชนตอ้งการ เพราะปัญหาเหล่านี# ส่งผลกระทบถึงสภาพความ
เป็นอยูแ่ละการดาํรงชีวติของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ทาํใหป้ระชาชนมองเป็นแม่แบบผูน้าํหญิงของประเทศ     
ของนางองัเกลา แมร์เคิล ในแบบวรีบุรุษขึ#นมา เกิดความนิยมยกยอ่งและชื
นชมในวงกวา้งในระดบันานาชาติถึง
ระดบัโลกดงัที
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ในอีกแง่มุมหนึ
งที
ผูว้จิยัมองภาพของผูน้าํที
โดดเด่นในระดบัประเทศ นางองัเกลา แมร์เคิล มีภาวะของ
วสิยัทศัน์ที
ยาวไกลถึงอนาคตและการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติสูงมาก จึงน่าที
จะมีแนวทางการวจิยัในลกัษณะ
ของผูน้าํตน้แบบในโลกอนาคตต่อไปอีกประการหนึ
งดว้ย 

สรุปโดยรวมแลว้นางองัเกลา แมร์เคิล สามารถดึงศกัยภาพและใชคุ้ณสมบติัของผูน้าํและภาวะผูน้าํที
มีอยู่
ในตนเอง ออกมาใชใ้นการปกครองการบริหารประเทศไดเ้ป็นระยะเวลาที
ยาวนาน ท่ามกลางอุปสรรค และปัญหา
ทางการเมืองมากมาย จึงอาจกล่าวไดว้า่ คุณสมบติัพื#นฐานที
มีความสาํคญัที
สุดที
ทาํใหน้างองัเกลา แมร์เคิล  กา้วขึ#น
สู่อาํนาจทางการเมืองได ้ และสามารถที
จะรักษาอาํนาจทางการเมืองของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานเป็นเวลาถึงสอง
สมยั ระหวา่งปี 2005 – ปัจจุบนั ก็คือ “ภาวะความเป็นผูน้าํทางการเมือง”ของนางองัเกลา แมร์เคิล 
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ภาวะผู้นําของผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 

กรณศึีกษา : บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 

LEADERSHIP OF THE TOP MANAGEMENT OF ORGANIZATION 

CASE STUDY : AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. 
 

พีระ  ศรีพิทกัษ ์1       ชาญชยั  จิวจินดา 2 

 
 

                                                           

1 บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั / นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 
วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั0 งนี0  มีวตัถุประสงค์ที2จะศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การ ในบทบาทของ
หวัหนา้หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ถึงลกัษณะ คุณสมบติัและพฤติกรรมการบริหารของผูน้าํ ที2กา้วไปสู่องคก์ารแห่งการ
เปลี2ยนแปลงและการวางรากฐานองคก์ารในระยะยาว โดยมีแนวคิดพื0นฐานที2เป็นกรอบความคิดในการศึกษาที2ได้
อาศยัทฤษฏีผูน้าํ ภาวะผูน้าํและทฤษฏีเกี2ยวกบัแนวโนม้ผูน้าํในโลกอนาคตมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์ เพื2อเป็น
ขอ้มูลลกัษณะและคุณสมบัติของผูน้ําที2สามารถนําไปประยุกต์ใช้ และนําไปสู่การพฒันารูปแบบการกาํหนด
ตน้แบบคุณสมบติัสาํหรับการสรรหา คดัเลือก ผูน้าํระดบัสูงในอนาคต 

การวิจยัครั0 งนี0 เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกบริษทั  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จาํกดั และผูน้าํสูงสุดขององคก์าร คือพลอากาศเอก สมชาย เธียรอนนัท ์มาเป็นตน้แบบในการวิจยั โดยอาศยัขอ้มูล
ที2ไดจ้ากการสมัภาษณ์และจากเอกสาร สื2อขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ นาํมาวเิคราะห์และสรุปผลในเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาชี0ใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํไดแ้สดงบทบาทถึง ลกัษณะ คุณสมบติัและพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัทฤษฏี
ของผูน้าํและภาวะผูน้าํที2โดดเด่นและพึงจะมีคุณสมบติัที2สาํคญัๆ ตามบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารที2นาํ
องค์การสู่การเปลี2ยนแปลงขนานใหญ่ตามที2ไดท้าํการศึกษา ดังปรากฏตามการเปลี2ยนแปลงการดาํเนินงานใน
หลายๆ ดา้นที2ส่งผลถึงความสาํเร็จในการบริหารงานองคก์ารในระดบันานาชาติ รวมถึงมีคุณสมบติับางประการที2
โดดเด่นสอดคลอ้งกบัทฤษฏีผูน้าํการเปลี2ยนแปลงและผูน้าํในโลกสมยัใหม่ในอนาคต ผลการศึกษายงัสะทอ้นให้
เห็นเชิงเปรียบเทียบกบัภาวะผูน้าํในปัจจุบนัวา่ มีความเหมาะสมกบับริบทการเปลี2ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที2
ดาํรงอยู ่แต่ในอนาคตผูน้าํควรที2จะตอ้งมีคุณสมบติัและภาวะผูน้าํที2มีแนวโนม้ของทิศทางแตกต่างจากในปัจจุบนั 
จึงควรที2จะนําคุณสมบัติตามผลการศึกษานี0  มาประยุกต์ใช้และพฒันาเป็นต้นแบบผูน้ําที2 พึงประสงค์ในการ
พิจารณาสรรหา คดัเลือกผูน้ําในการบริหารงานองค์การในระดับสากลในบริบทของสภาพการณ์และสภาวะ
แวดลอ้มในอนาคต 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํ,  การควบคุมจราจรทางอากาศ,  บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to studied “leadership of top management of the organization” In 
the role of head of state agencies, aims to study the nature, characteristics and behavior of management.A step 
towards organizational change and to lay the foundation for the long term. The basic idea of  the study was the 
theory of leadership theories and ideas about the potential leaders in the future as the primary analysis for the 
characteristics and features of leadership that can be applied and led to the development of a prototyping 
features for recruitment or select leaders in the future. 

This research is a qualitative study. The researcher selected the Aeronautical Radio of Thailand Ltd. 
and supreme leader of the organization, the ACM. SOMCHAI THEAN - ANANT, Just a prototype research. 
Based on data obtained from interviews and from documents media and information technology. Analyzed and 
the conclusion of the narrative. 

The results indicated that Leadership roles, characteristics and behavior consistent with the theories of 
leadership and leadership outstanding and should be key features.The role of CEO of an organization that brings 
organization to the upheavals.According to the study. As shown by the change in many ways.Aspects that affect 
the success of management in international organizations.Including some outstanding features consistent with 
transformational leadership theory and leadership in the modern world in the future. The study also reflects the 
comparison with the current leadership that are appropriate to the context of the environment that existed. Future 
leaders should be features of the direction and leadership that is likely different from the present. It should be 
qualified by the results of this study, application and prototype development in the desirable candidates, selected 
leaders in the management of international organizations in the context of the circumstances and environment in 
the future. 
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1. บทนํา 
รัฐบาลไทย ภายใตก้ระแสของการเริ2มธุรกิจเกี2ยวเนื2องกบัการบินของโลกไดจ้ดัตั0ง บริษทั วิทยกุารบิน

แห่งประเทศไทย จาํกดั (บวท.) ขึ0นในปี พ .ศ 2491 เพื2อดาํเนินกิจการบริการจราจรทางอากาศและสื2อสารการบิน
ตามมาตรฐานขององคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) ภายใตส้ัญญาที2ไดรั้บจากรัฐบาลไทย ปัจจุบนั
มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ2งในสังกดักระทรวงคมนาคม ดว้ยภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเส้นทางทางบินทั2วอาณาเขตประเทศไทย และดว้ยสภาพที2ตั0งทางภูมิรัฐศาสตร์และอุตสาหกรรม
ท่องเที2ยวของประเทศไทย ที2มีการเติบโตอย่างต่อเนื2อง ด้วยความพร้อมเป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน การ
ท่องเที2ยวและศูนยก์ลางกิจการขนส่งทางอากาศในระดบัภูมิภาคได ้ส่งผลให้ บริษทั วิทยกุารบินฯ ปรับปรุงและมี
พฒันาการดา้นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นผูน้าํทางดา้นวชิาการและอาชีพเฉพาะ
ดา้นนี0 ในภูมิภาคอาเซียน  
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ปัจจุบนัธุรกิจการบินของโลกทั0งของภูมิภาคและของประเทศไทยมีอตัราการเติบโตที2รวดเร็วมาก ดงัจะ
เห็นไดจ้ากจาํนวนผูโ้ดยสารและสินคา้ที2ขนส่งทางอากาศมีปริมาณสูงขึ0นมาก ในประเทศไทยเองมีขอ้มูลบ่งชี0ว่า 
อุตสาหกรรมท่องเที2ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื2อง อีกทั0 งทิศทางของการเปลี2ยนแปลง
เทคโนโลยีทางดา้นการบิน ทั0งตวัเครื2องบิน เครื2องมือ เครื2องใช ้อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ลว้นพฒันาเจริญกา้วหน้า
อย่างไม่หยุดย ั0ง ซึ2 งหมายถึงการแสดงตนในฐานะผูน้าํในวิชาชีพแขนงนี0 ของบริษทั วิทยุการบินฯ จึงตอ้งมีการ
ดาํเนินการในเชิงรุก เพื2อรักษาสถานะความเป็นผูน้าํและตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาล ในการมุ่งสู่การเป็น
ศูนยก์ลางกิจการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคและคงความยั2งยืนให้นานที2สุดเท่าที2จะทาํได้  นั2นหมายถึง
องค์การนั0นๆจะตอ้งมี  ”ผู้นํา “ ที2เหมาะสมกบับริบทองค์การ และควรที2จะเป็นผูน้ําการเปลี2ยนแปลง เป็นผูน้ํา
สมยัใหม่ที2มีความรู้ความสามารถระดบัสูงที2จะปรับสภาพ นาํพาและสร้างความเขม้แข็งให้องคก์ารในอนาคตได้
อยา่งย ั2งยนื 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะที2เป็นผูป้ฏิบติังานกบัองคก์าร จึงสนใจที2จะวิจยัและศึกษาเชิง
วเิคราะห์ถึง ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดบัสูงสุดขององค์การ คอื พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ ทีMดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารในบทบาทของหัวหน้าหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ (พ.ศ. 2551 – 2554) ในบริบทของหน่วยงานบริษทั วิทยกุาร
บินแห่งประเทศไทย จาํกดั โดยศึกษาวิจยัเกี2ยวกบัภาวะผูน้าํ ลกัษณะและพฤติกรรมของการบริหารของผูน้าํ ดว้ย
องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที2ส่งผลให้ผูน้ําสูงสุดขององค์การนําพาองค์การสู่การเปลี2ยนแปลงจนประสบ
ความสําเร็จและไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผูน้าํในกิจการดา้นนี0  ทั0งนี0 เพื2อนาํผลการวิจยัเป็นแนวทางในการกาํหนด
ทิศทางลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํตน้แบบ สาํหรับการคน้หา สรรหา คดัเลือก ผูน้าํระดบัสูงที2เหมาะสมกบั
องคก์ารในอนาคต ที2จะมีการบริหาร การพฒันาและคงความยั2งยนืขององคก์ารยิ2งขึ0นสืบไป 

 

2. ขัWนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยันี0 เป็นการศึกษาคุณลกัษณะและปรากฏการณ์ในการบริหารงานองคก์าร  โดยพิจารณาการเป็น

ผูน้าํของพลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์ ดว้ยการใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Approach) วธีิ
การศึกษาใชว้ธีิการพรรณนาและวเิคราะห์ (Descriptive and Analytical Approach) จากขอ้มูลที2เก็บรวบรวมมา 
และใชข้ั0นตอนการดาํเนินการดงันี0  

2.1 การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 
2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.3 การตรวจสอบขอ้มูล 
2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื2อหาขอ้สรุป 

จากขั0นตอนการดาํเนินการทั0ง 5 ขอ้ ไดด้าํเนินการศึกษา/วจิยัตามรายละเอียดดงันี0  

การวจิยัถึงภาวะผูน้าํของพลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์  (พ.ศ. 2551 – 2554)  เป็นการวจิยัถึง “ภาวะ

ผู้นําของผู้บริหารระดบัสูงสุดขององค์การ” ถึงองคป์ระกอบและปัจจยัต่างๆ ที2มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํและการ
แสดงบทบาทผูน้าํสูงสุดขององคก์าร การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิกาํหนดกลุ่มเป้าหมายที2จะทาํการศึกษา คือ 
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การสมัภาษณ์ในเชิงลึกกบัผูบ้ริหารจาํนวน 7 คน มาเป็นขอ้มูลสะทอ้นถึงองคป์ระกอบของผูน้าํและภาวะผูน้าํ และ
ยงัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ  ที2เกี2ยวขอ้งที2มีการบนัทึกไวใ้นหลายๆแหล่ง  เพื2อ
ประกอบการศึกษาและมีการตรวจสอบขอ้มูลเพื2อใหไ้ดข้อ้มูลที2ถูกตอ้งเชื2อถือได ้พร้อมทั0งกาํหนดวธีิการศึกษาตาม
กรอบการศึกษาวจิยั แบ่งกรอบช่วงระยะเวลาการศึกษาไว ้2 ช่วงดงันี0 คือ 
  ช่วงที2 1 การกาํหนดวสิยัทศัน์และการปรับโครงสร้างองคก์าร 
  ช่วงที2 2 การวางรากฐานองคก์ารสู่อนาคต 

การศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีที2ไดมี้การศึกษา โดยมีแนวคิดพื0นฐานที2เป็นกรอบความคิด
ในการศึกษาจากทฤษฏีผูน้าํ ภาวะผูน้าํและแนวคิดทฤษฏีเกี2ยวกบัแนวโนม้ผูน้าํในโลกอนาคต มาเป็นหลกัในการ
วเิคราะห์ในแต่ละช่วงอยา่งละเอียดในบทของการวเิคราะห์วจิยัเพื2อใหส้ามารถนาํเสนอขอ้สรุปต่อไป 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การวจิยัถึงภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ซึ2งในที2นี0 คือกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ขององคก์ารดา้นการใหบ้ริการ

ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั โดยระบุตวับุคคลที2เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
ในช่วงที2เกิดการเปลี2ยนแปลงองคก์ารครั0 งสาํคญั ในช่วงปี พ.ศ .2551-2554 คือพลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์
เนื2องเพราะในแนวทางการศึกษาและวจิยัที2ผูท้าํการวจิยัดาํเนินการตามกรอบแนวคิดคือ ภาวะผูน้าํที2โดดเด่นและ
พึงมีคุณสมบติัที2สาํคญัๆ ตามบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารในบริบทของช่วงเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
รวมถึงประเด็นของรูปแบบผูน้าํแห่งโลกอนาคต อนัเป็นลกัษณะแบบหนึ2งที2น่าศึกษาวจิยัและเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคดัเลือกผูน้าํระดบัสูงสุดขององคก์ารที2เป็นสากล โดยเนน้ในเรื2องของภาวะผูน้าํและคุณสมบติัของผูน้าํ 
เป็นตน้แบบของผูน้าํที2เป็น Leadership Model ซึ2งจากการวเิคราะห์ตามขอ้มูลที2ไดรั้บทั0งทางตรงและทางออ้ม
พบวา่ พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์ เป็นผูน้าํที2เขา้มาบริหารงานในช่วงของรอยต่อการเปลี2ยนแปลง อนั
เนื2องมาจากสภาพแวดลอ้มทั0งภายในและภายนอกองคก์ารที2แปรเปลี2ยนและส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของ
องคก์ารที2จะดาํเนินงานในอนาคตพอดี ดงันั0นจึงเป็นความทา้ทายต่อสภาวะของผูน้าํที2ตอ้งประสบกบัความกดดนั
ค่อนขา้งสูง  

การเขา้มาบริหารงานในบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั องค์การระดับนานาชาติด้านการ
ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ กบัภารกิจทา้ทายในโลกอนาคตพร้อมกบัการเตรียมรับการเปลี2ยนแปลงและ
การเปิดเสรีทางการบินในภูมิภาคและในส่วนต่างๆของโลกในอนาคตอนัใกล ้ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ําที2
มุ่งเนน้ถึง คุณลกัษณะผูน้าํและพฤติกรรมการแสดงออกดว้ยการกระทาํและการปฏิบติั องคป์ระกอบ ปัจจยัทางการ
บริหาร แนวคิด วิธีการดาํเนินงาน การวางแผนกลยุทธ์ การนําองค์การและการดาํเนินการบริหารเชิงรุก การ
กาํหนดวสิยัทศัน์และการแปลงวสิยัทศัน์สู่การปฏิบติั การเปลี2ยนแปลงโครงสร้างเพื2อรองรับการดาํเนินงานเชิงรุก
ให้เหมาะสมกบัภารกิจและการบริหารจดัการ การมองไปขา้งหนา้ดว้ยการหา Partnering for Success รวมถึงการ
บริหารงานดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม การยดึถือประโยชน์ขององคก์ารและประเทศชาติเป็นที2ตั0ง 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์จากขอ้มูลชี0ใหเ้ห็นวา่ ผูน้าํไดแ้สดงบทบาท พฤติกรรม ลกัษณะและคุณสมบติั
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของผูน้าํและภาวะผูน้าํที2โดดเด่นและพึงมีคุณสมบติัที2สาํคญัๆ ตามบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุด
ขององคก์ารที2นาํองคก์ารสู่การเปลี2ยนแปลงขนานใหญ่ รวมถึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีผูน้าํการเปลี2ยนแปลงและผูน้าํ
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ในโลกสมยัใหม่ในอนาคต ที2ไดท้าํการศึกษามาจากในบทของการทบทวนวรรณกรรม ดงัปรากฏชดัเจนในดา้น
การบริหารจดัการองคก์ารอยา่งโดดเด่น มีการเปลี2ยนแปลงการดาํเนินงานในหลายๆ ดา้นที2ส่งผลถึงความสาํเร็จใน
ระดบัสากลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ2งผลงานที2สาํคญั มีดงันี0  

1. การกาํหนดวสิยัทศัน์และการแปลงวสิยัทศัน์ไปสู่การปฏิบติัที2เป็นรูปธรรม 

2. การผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมการบินของไทย เป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศ (Asean Hub) 

3.การผนึกกาํลงัโดยการสร้างพนัธมิตรร่วมเพื2อความสาํเร็จในกิจการบินเป็น “ไทยแลนดที์ม” 

4.การสร้างผลงานชิ0นสาํคญัในการเพิ2มประสิทธิภาพในการบริหารการควบคุมจราจรทางอากาศใหม้าก
ขึ0น ดว้ยเทคโนโลย ีPBN ( Performanced Based Navigation) ซึ2งเป็นเทคโนโลยดีาวเทียมนาํร่องในอากาศยาน 

5.การลงทุนเพื2อวางรากฐานรองรับภารกิจหลกัสาํหรับการดาํเนินงานในอนาคต 
และจากการเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ0น บริษทัฯจึงไดจ้ดัทาํแผนการลงทุนเพื2อวางรากฐานตามภารกิจหลกัสู่

การดาํเนินงานในอนาคต ตามการคาดการณ์และแนวโนม้ของธุรกิจการบินจากสถิติขอ้มูลและองคป์ระกอบที2เป็น
ขอ้เท็จจริงในอนาคต ทาํให้บริษทั วิทยุการบินฯ ไดเ้สนอโครงการต่อรัฐบาลไทย เป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
พื0นฐาน ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศให้ทันสมยัและเพื2อรองรับทิศทางของเทคโนโลยีและการ
แข่งขนัในอนาคต ที2ตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการกวา่ 4,000 ลา้นบาท เป็นการตอบโจทยว์ิสัยทศัน์และ
สาํหรับรองรับการเป็นศูนยก์ลางการบินของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียที2มีพนัธมิตรเป็นไทยแลนด์ทีมร่วมกนั
ดาํเนินการ  

จากความสาํเร็จในการบริหารงานองคก์ารในฐานะตวัแทนของประเทศไทย ที2ไดรั้บการยอมรับและมี
ชื2อเสียงในระดบันานาชาติ อาจกล่าวไดว้่ากุญแจสําคญัในการพฒันานั0น ส่วนหนึ2งเป็นผลมาจากการบริหารงาน
ของผูน้าํท่านนี0  การวเิคราะห์ขอ้มูลที2ไดรั้บยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของผูน้าํและภาวะผูน้าํที2พึงมีคุณสมบติัที2สาํคญั
อนัไดแ้ก่ มีความเป็นผูน้าํ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวิสัยทศัน์ที2กวา้งไกล มีความคิดสร้างสรรค ์มีความโปร่งใส 
มีความสามารถในการสื2อสารสื2อความกระจ่างชดั มีความสามารถในการเรียนรู้สิ2งใหม่ๆ มีความสามารถในการ
ประสานงาน การวางแผนกลยทุธ์ มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ แต่กระนั0นก็ตาม จากขอ้มูลที2รวบรวม ยงัมีมุมมองที2
หลากหลายต่อตวัผูน้าํและภาวะผูน้าํที2ดี ที2ดาํรงอยูเ่ป็นที2ประจกัษใ์นปัจจุบนัวา่ ผูน้าํในระดบัชาติ ในระดบัสากลที2
เราพบเห็นเด่นชดัในหลายๆองคก์ารนั0น จะมีคุณสมบติั คุณลกัษณะ พฤติกรรม และการแสดงออกต่างจากในอดีต
ที2ผ่านมาตามบริบทของสภาพแวดลอ้มที2แปรเปลี2ยน และมิใช่ว่าคุณสมบติัที2สําคญัที2วิเคราะห์มานั0นจะลา้สมยั
หรือไม่ดี ไม่เหมาะสม เพียงแต่วา่ ในอนาคตอีก 5 – 25 ปีหรือมากกวา่ขา้งหนา้ สภาพการณ์และการเปลี2ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มและผลกระทบตามการคาดการณ์จะแปรเปลี2ยนอยา่งรวดเร็วและรุนแรงมากขึ0น โลกแห่งอนาคตจะ
เป็นโลกของการเดินทาง การขนส่ง สินคา้และบริการ การแข่งขนักนัในเชิงสังคม ธุรกิจและการเมือง จะรุนแรง
ปรับเปลี2ยนรูปแบบวิธีการ เพื2อให้ไดม้าซึ2 งความอยู่รอดขององค์การและประเทศชาติ นั2นหมายถึงผูน้าํในโลก
อนาคตจะตอ้งปรับตวั ตอ้งมีแนวทาง แนวโนม้คุณลกัษณะ คุณสมบติัและพฤติกรรมที2ตอ้งต่างไปจากปัจจุบนั 

ดงันั0นในแง่มุมของแนวโนม้ภาวะผูน้าํสมยัใหม่ในโลกอนาคต จึงพบวา่มีหลายองคป์ระกอบที2บ่ง
ชี0ใหเ้ห็นถึงลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํสูงสุดขององคก์ารจากการศึกษานี0 ในหลายประเด็น กล่าวคือ 

1. เป็นผูน้าํที2ไดป้รับเปลี2ยนแนวคิดเชิงกระบวนทศัน์ขึ0นใหม่ ที2สามารถที2จะเผชิญต่อภาวะแนวโนม้ที2จะ
เกิดขึ0นต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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2. มีมุมมองที2กวา้งไกลระดบัโลก (Global Perspective)  
3. ชาญฉลาดและเขา้ในอยา่งถ่องแทต้่อปัจจยัทางวฒันธรรม 
4. มีความสามารถและทกัษะการทาํงานสามารถชกัจูงโนม้นา้วผูต้ามใหท้าํงานเป็นทีมไดดี้ 
5. มีทกัษะเชิงกลยทุธ์ในงานที2เป็นส่วนต่างๆ ขององคก์ารไดดี้จนประสานสมัพนัธ์เกิดเป็นองคร์วม  
6. มีความยดืหยุน่สูงสามารถเปิดกวา้งเพื2อรองรับสิ2งใหม่ที2เกิดขึ0นไดดี้  
7. มีความสามารถในการบริหารการเปลี2ยนแปลง (Manage Change)  
8. ผกูพนักบัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื2อง 
องคป์ระกอบที2บ่งชี0ใหเ้ห็นถึงลกัษณะและคุณสมบติัของผูน้าํที2กล่าวถึงขา้งตน้ นาํผลการประมวลขอ้มูล

สาํคญัมาจากส่วนหลกัๆ แมว้า่จะมีประเด็นปลีกยอ่ยอื2นๆ บา้ง แต่เป็นเพียงส่วนประกอบที2ไม่ใช่หรือมีนํ0 าหนกัเท่า
ประเด็นหลกั อยา่งไรก็ตามในผลสรุปขององคป์ระกอบที2จะผา่นกระบวนการประมวลสรุปทางแนวคิดและ
วสิยัทศัน์ของผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นออกมาตรงกนัในเรื2องของ ความสาํเร็จที2จะเกิดขึ0นขององคก์ารในอนาคต คือการ
ที2ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการเชื2อมความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํดว้ยกนัเป็น “เครือข่ายพนัธมิตรหรือหุน้ส่วน
ทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง” ที2จะตอ้งหาแนวร่วม กลุ่มองคก์ารหรือผูป้ระกอบการ หรือผูน้าํที2มีเป้าวตัถุประสงค์
ในทิศทางเดียวกนั หรือมีเป้าหมายร่วมกนั ผนึกกาํลงักนัดาํเนินงาน ประสานประโยชน์ร่วมสร้างความสาํเร็จขึ0น
ใหไ้ดส้าํหรับการดาํเนินงานเพื2อความอยูร่อดขององคก์ารและประเทศชาติ 

จากที2กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คุณลกัษณะและพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผูน้าํของ พลอากาศเอก
สมชาย เธียรอนนัท ์ อดีตกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั พบวา่ ท่านมีภาวะ
ผูน้าํที2โดดเด่นและพึงมีคุณสมบติัผูน้าํที2สาํคญัๆ ตามบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารในสภาพการณ์และ
สภาวะแวดลอ้ม ณ บริบทขณะดาํรงตาํแหน่งขณะนั0น ผลการศึกษายงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาวะผูน้าํของท่านที2
สามารถสะทอ้นมาจนถึงในปัจจุบนัวา่ มีความเหมาะสมกบับริบทการเปลี2ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที2ดาํรงอยู ่
รวมถึงมีคุณสมบติับางประการที2โดดเด่นสอดคลอ้งกบัทฤษฏีผูน้าํการเปลี2ยนแปลงและผูน้าํในโลกสมยัใหม่ใน
อนาคตอีกดว้ย ทั0งนี0 ในอนาคตผูน้าํควรที2จะตอ้งมีคุณสมบติัและภาวะผูน้าํที2มีแนวโนม้ของทิศทางแตกต่างจากใน
ปัจจุบนั นั2นหมายถึงโดยบทบาทและคุณสมบติัผูน้าํของพลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์ เหมาะสมที2จะเป็นตน้แบบ
ของผูน้าํแบบหนึ2งสาํหรับองคก์ารสมยัใหม่ เป็นตวัแบบผูน้าํที2เป็น Leadership Model ที2ควรทาํการศึกษาวจิยัเพื2อ
หาผูน้าํที2เหมาะสมสาํหรับการบริหารงานองคก์ารในระดบัสากลและเป็นตน้แบบผูน้าํ ดงันั0นจึงควรที2จะนาํผล
การศึกษานี0  มาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเป็นตน้แบบผูน้าํที2พึงประสงคใ์นบริบทของสภาพการณ์และสภาวะแวดลอ้ม
ในอนาคตต่อไป 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
การวจิยัครั0 งนี0ผูว้จิยัไดท้าํการเลือกบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั และผูน้าํสูงสุดขององคก์าร 

คือพลอากาศเอก สมชาย เธียรอนนัท ์ มาเป็นตน้แบบในการวจิยั โดยอาศยัขอ้มูลที2ไดจ้ากการสมัภาษณ์และจาก
เอกสาร สื2อขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ นาํมาวเิคราะห์และสรุปผลในเชิงพรรณนา 

 ผลการศึกษาชี0 ให้เห็นว่า ผูน้าํไดแ้สดงบทบาท พฤติกรรม ลกัษณะและคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัทฤษฏี
ของผูน้าํและภาวะผูน้าํที2โดดเด่นและพึงมีคุณสมบติัที2สําคญัๆ ตามบทบาทของผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การที2นาํ

    หนา้ 830



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

องคก์ารสู่การเปลี2ยนแปลง ตามทฤษฏีที2ไดท้าํการศึกษามา ดงัปรากฏผลงานการเปลี2ยนแปลงการดาํเนินงานใน
หลายๆ ดา้นที2ส่งผลถึงความสาํเร็จในการบริหารงานองคก์ารในระดบัสากล รวมถึงมีคุณสมบติับางประการที2โดด
เด่นสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ทฤษฏีผูน้าํการเปลี2ยนแปลงและผูน้าํในโลกสมยัใหม่ในอนาคต ผลการศึกษายงัสะทอ้น
ใหเ้ห็นเชิงเปรียบเทียบกบัภาวะผูน้าํในปัจจุบนัวา่ มีความเหมาะสมกบับริบทการเปลี2ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ที2ดาํรงอยู ่แต่ในอนาคตผูน้าํควรที2จะตอ้งมีคุณสมบติัและภาวะผูน้าํที2มีแนวโนม้ของทิศทางแตกต่างจากในปัจจุบนั 
ซึ2งไดพ้บในคุณสมบติับางประการที2โดดเด่นของพลอากาศเอกสมชาย เธียรอนนัท ์จึงควรที2จะนาํคุณสมบติัตามผล
การศึกษานี0  มาประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาเป็นตน้แบบผูน้าํที2พึงประสงค์ในการพิจารณาสรรหา คดัเลือกผูน้าํในการ
บริหารงานองคก์ารในระดบัสากลในบริบทของสภาพการณ์และสภาวะแวดลอ้มในอนาคต 

ทั0งนี0จากการเปลี2ยนแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที2เกิดขึ0นอยา่งรวดเร็ว บ่งชี0ชดัถึงบทบาทใหม่ของ
ผูน้าํในโลกอนาคตคือการเป็นผูน้าํการเปลี2ยนแปลงอย่างต่อเนื2อง ซึ2 งต่างจากบทบาทผูน้าํเมื2อ 10 ปีก่อนที2ภาวะ
แวดล้อมคงที2ทําให้ผูน้ําสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื2 องการสร้างความสัมพันธ์ และด้านกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานเป็นหลกั แต่ปัจจุบันสภาพแวดลอ้มด้านการแข่งขนัเพิ2มความรุนแรงมากขึ0นและแนวคิดเชิงธุรกิจ
เปลี2ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี2ยนแปลงลกัษณะเช่นนี0  จึงเป็นหนา้ที2สําคญัของผูน้าํที2ตอ้งสามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ไดถู้กตอ้ง และรู้จกัปรับเปลี2ยนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ดงักล่าว 

ดงันั0นการสรรหาผูน้าํ เพื2อมาบริหารงานองคก์ารในระดบัสากล ระดบัชาติหรือกิจการในนามตวัแทน
ของประเทศหรือระดบัที2พึงคาดหวงัในอนาคตที2อยู่ในสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ การคา้ การ
ลงทุน ที2มีผลกระทบในระดบัที2เขม้ขน้ รุนแรง แปรเปลี2ยนในเชิงไดนามิคส์อยา่งรวดเร็วพร้อมคาดการณ์ไดย้าก 
จะตอ้งเป็นผูน้าํสมยัใหม่ในโลกอนาคต ที2พบวา่มีหลายองคป์ระกอบที2จะบ่งชี0 ถึงลกัษณะและคุณสมบติัผูน้าํตามที2
ไดก้ล่าวถึงในผลการวิเคราะห์ คือ เป็นผูน้าํที2จะตอ้งปรับเปลี2ยนแนวคิดเชิงกระบวนทศัน์ขึ0นใหม่ ที2สามารถที2จะ
เผชิญต่อภาวะแนวโนม้ที2จะเกิดขึ0นต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จะตอ้งมีมุมมองที2กวา้งไกลระดบัโลก 
(Global Perspective) จะตอ้งชาญฉลาดและเขา้ในอยา่งถ่องแทต่้อปัจจยัทางวฒันธรรม ตอ้งมีความสามารถและ
ทกัษะการทาํงานแบบทีมงานไดดี้ จะตอ้งมีทกัษะเชิงกลยทุธ์ในงานที2เป็นส่วนต่างๆ ขององคก์ารไดดี้จนประสาน
สมัพนัธ์เกิดเป็นองคร์วม มีความยืดหยุน่สูงสามารถเปิดกวา้งเพื2อรองรับสิ2งใหม่ที2เกิดขึ0นไดดี้ ตอ้งมีความสามารถ
ในการบริหารการเปลี2ยนแปลง (Manage Change) ตอ้งผูกพนักบัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื2อง และปัจจยัสาํคญั (Key  
Factor)ที2จะมีส่วนผลกัดนัให้ผูน้าํในอนาคตและองค์การหรือประเทศชาติประสบกบัความสําเร็จ อยู่รอดไดใ้น
สภาวะการณ์สภาพแวดลอ้มที2มีแนวโนม้ส่งผลกระทบที2รุนแรงตามการคาดการณ์ในอนาคตได ้ก็คือผูน้าํจะตอ้งมี
ความสามารถในการเชื2อมความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํดว้ยกนัเป็น “เครือข่ายพนัธมิตรหรือหุ้นส่วนทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง” เพื2อช่วยกนัผนึกกาํลงัดาํเนินงาน ประสานประโยชน์ร่วมสร้างความสาํเร็จในเป้าหมายไปดว้ยกนั 

แต่อยา่งไรก็ตามแมเ้ราจะมีความรู้ความเขา้ใจที2ไดจ้ากการศึกษาวิจยัมากเพียงไร ก็ยงันบัวา่ห่างไกลที2จะ
สามารถเขา้ใจเรื2องภาวะผูน้าํไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ขณะที2เรากาํลงัพูดถึงแนวโนม้ใหม่หรือความรู้ใหม่นั0นก็มี
ความรู้ใหม่ในเรื2องที2เกิดขึ0นตามมาจาํนวนมาก ทั0งนี0 เพราะภาวะผูน้าํเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอยา่งหนึ2ง จึงมี
ลกัษณะของการเปลี2ยนแปลงที2เกิดขึ0 นอย่างต่อเนื2องอยู่ตลอดเวลา ยิ2งกว่านั0นองค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันก็มี
ลกัษณะปรับตวัเปลี2ยนแปลงไดร้วดเร็วเช่นกนั ดงันั0น การเปลี2ยนแปลงกบัภาวะผูน้าํจึงเป็นสิ2งที2คู่กนัในทุกบริบท
ของการบริหารงานในอนาคต  การศึกษาวิจยัเรื2อง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์าร   กรณีศึกษา : 
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บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั จึงเป็นการศึกษาเฉพาะในบริบทของช่วงเวลาหนึ2งและยงัคงจะตอ้งมี
การศึกษาวจิยัในเรื2องผูน้าํและภาวะผูน้าํในบริบทอนาคตอื2นๆ ต่อไป 
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การศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานกบัรูปแบบผู้นําของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากดั ที ปฎบิัติงาน

ในฝ่ายศูนย์ธุรกจิลูกค้าบุคคลรายย่อย 

THE STUDY OF WORKING MOTIVATION AND LEADERSHIP MODEL OF 

KASIKORN BANK’S EMPLOYEE IN CONSUMER BUSINESS SALES DEPARTMENT 

 
นายพงศพ์นัธ์ กลํ�ากล่อมจิตร1  ดร.เกสรา สุขสวา่ง2 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเรื�องการศึกษาระหว่างแรงจูใจในการทาํงาน กบัรูปแบบผูน้าํ ของพนักงานธนาคารกสิรไทย 

จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน 

ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล และ 2) เพื�อศึกษารูปแบบผูน้าํ ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้

บุคคลรายยอ่ย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�

ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย  โดยมีประชากรทั5งหมด จาํนวน 90 คน เครื�องมือในการวิจยัเป็น

แบบสอบถามมีสามส่วนคือ ส่วนที� 1 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ทีมงานที�สังกดั ส่วนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน จาํนวน 30 ขอ้ และส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัรูปแบบผูน้าํในการปฏิบติังาน จาํนวน 29 

ขอ้สถิติที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ  

 ผลการวจิยั พบวา่  
1. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคล

รายยอ่ย ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้นปัจจยัคํ5าจุน อยูใ่นระดบัสูง  
2. รูปแบบผูน้าํ ของพนกังาน ธนาคารกสิรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยมี

ลกัษณะเป็นผูน้าํในรูปแบบ ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง และผูน้าํการแลกเปลี�ยนอยูใ่นระดบัสูง สาํหรับรูปแบบผูน้าํแบบ
ปล่อยตามสบาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
คาํสาํคญั : แรงจูงใจในการทาํงาน, รูปแบบผูน้าํ 
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Abstract 

 
 The research is about the study of work motivation and leadership model of Kasikorn Bank’s employee 
in consumer business sales department. The purposes of this research were to 1) study the work motivation of 
Kasikorn Bank’s employee who work at  consumer business sales department by personal factor 2) study the 
leadership model with 90 Kasikorn Bank’s employee who work at consumer business sales department by 
personal factor . The research tools was used in three-part questionnaire. Part one is about collect general 
information of employeee. Part two question are about the motivation of work. Part three is question to define 
the leadership model.  The data was analyzed by frequency, percentage. 
 The results showed that : 

1. Work motivation of  Kasikorn Bank’s employee in consumer business sales department are 
persuade factor and support factor has a high level of emotional quotient. Employee knows their personal 
characteristic of Leadership was transformation leadership and Transactional Leadership has a high level, for 
laissesz-faire leadership has a normal level. 

2. Leadership model of Kasikorn Bank’s employee in  consumer business sales department Center 
knows their personal characteristic of Leadership was transformation leadership and Transactional Leadership 
has a high level, for laissesz-faire leadership has a normal level. 
 

KEYWORDS : MOTIVATION, LEADER  

1. บทนํา 

 การดาํเนินการขององค์การจะบรรลุเป้าหมายตามที�วางไวไ้ดน้ั5น ยอ่มมีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหลายประการ
ดว้ยกนั ปัจจยัหนึ�งซึ� งมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง คือ ทรัพยากรบุคคล ถึงแมเ้งิน วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานที� หรือสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จะมีอย่างครบถว้นเพียบพร้อม แต่หากบุคลากรขององค์การนั5น ๆ ขาดความรู้ 
ความสามารถ ก็จะทาํให้การบริหารงานประสบความสําเร็จไดย้ากซึ� งองค์การทราบดีว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษยน์ั5นเป็น ปัจจยัสาํคญัที�สุดในการบริหาร เนื�องจากมนุษยน์ั5นเป็นทรัพยากรที�มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญในงานและทกัษะที�แตกต่างกนั การที�องคก์ารจะสามารถนาํศกัยภาพในแต่ละ
บุคคลออกมาไดอ้ยา่งเต็มที�นั5น ยอ่มตอ้งใชก้ลยทุธ์จิตวิทยา หรือตอ้งใชแ้รงจูงใจ ซึ� งแรงจูงใจมีความจาํเป็นและ
สาํคญักบัองค์การต่างๆ ทุกองค์การ เนื�องจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยเ์พื�อไปสู่
เป้าหมาย 

การจูงใจใหบุ้คลากรทาํงาน เป็นการโนม้นา้วให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกพนั มีความพึงพอใจ มีความคิด
ริเริ�มสร้างสรรค ์มีความศรัทธาทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ และกาํลงัสติปัญญาเพื�องานและหน่วยงานเพื�อใหง้านนั5น ๆ 
เจริญกา้วหนา้และประสบผลสาํเร็จต่อไป” อยา่งไรก็ตาม บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทาํงานมากหรือนอ้ย
ขึ5นอยูก่บัสิ�งจูงใจและการจูงใจที�ถูกตอ้งเป็นสาํคญั สิ�งจูงใจจะเป็นเครื�องดึงดูดความรู้สึกและจิตใจของบุคคลให้
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เป็นอันหนึ� งอันเดียวกัน อันจะนําไปสู่ความสําเร็จของผลงาน ผูบ้ริหารจะต้องเข้าใจเกี�ยวกับงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงสิ�งที�ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นสุขและเป็นทุกข ์ หากองคก์ารสามารถทาํให้บุคคลกา้วไปถึง
เป้าหมายตามที�ตอ้งการได ้ บุคคลนั5นก็อยากจะปฏิบติังานในองคก์าร เกิดความจงรักภกัดีและคงอยู่กบัองคก์าร
ต่อไป ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์ารไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดแ้ลว้ระดบัการคงอยูข่อง
บุคคลก็จะลดลงและเกิดความห่างเหินต่อองคก์าร เช่นการปฏิบติังานดว้ยความเฉื�อยชา ขาดความกระตือรือร้น ไม่
มีประสิทธิภาพในการทาํงานหรือในที�สุดทาํใหเ้กิดปัญหาสมองไหลออกจากองคก์าร  

โดยแนวคิดที�เกี�ยวกบัการบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิภาพนั5น ตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษย ์ซึ� งเป็นปัจจยั
สําคัญที�สุดในการบริหาร และในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั5 นเป็นปัจจัยที�สําคัญอย่างหนึ� งของการเกิด
พฤติกรรมการทาํงานที�ดีอนัเป็นสิ�งที�ทุกองค์การตอ้งการให้มีจะตอ้งขึ5นอยูก่บัสิ�งที�มากระตุน้ให้สมาชิกองค์การ
อยากทาํงาน นั�นก็คือ แรงจูงใจซึ� งเป็นเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมบุคคลมีความจาํเป็นมากมายหลายอย่าง 
ความจาํเป็นหรือ ความตอ้งการทั5งหมดเหล่านี5  จะแข่งขนัเพื�อแสดงออกในทางพฤติกรรม เมื�อถึงจุดนี5 แต่ละคนจะ
พิจารณาว่าแรงจูงใจใดสร้างความพอใจไดม้ากที�สุด แรงจูงใจที�มีพลงัสูงสุดในเวลาใดเวลาหนึ� ง จะนาํไปสู่การ
กระทาํกิจกรรมนั5น  

ดงันั5น จากแนวคิดนี5ผูว้ิจยัเชื�อวา่แรงจูงใจเป็นสิ�งสาํคญัต่อการเกิดภาวะผูน้าํที�ดีของพนักงงานธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย นอกจากนี5 ในฐานะที�ผูว้ิจยัปัจจุบนัยงัคง
ปฏิบติังานเป็นพนกังงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย พบวา่การที�
จะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั5นอีกปัจจัยหนึ�งที�สาํคญัคือพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานใน
ฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย  จะตอ้งสร้างลกัษณะความเป็นผูน้าํให้เกิดขึ5นกบัตนเองทั5 งนี5 เพราะบทบาท
หนา้ที�ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย  นั5นแมจ้ะเป็น
พนกังานบริหารระดบัตน้แต่เมื�อทาํงานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย มีบทบาทหนา้ที�ในการเป็นหวัหนา้ใน
ภาระงานที�ตนรับผิดชอบ อีกทั5งยงัตอ้งเป็นผูน้าํให้ในทีมงานของตวัเองดว้ย ภาวะผูน้าํจึงกลายเป็นปัจจยัสําคญั
อยา่งหนึ�งต่อการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยที�
จะทาํให้งานสาํเร็จไดซึ้� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีวา่ดว้ยภาวะผูน้าํที�อธิบายว่าการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
สมาชิกองคก์าร ผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการทาํงานกลุ่มเป็นจุดรวมแห่งพลงัของสมาชิกในกลุ่มเป็นหลกัใน
การดาํเนินงานเพื�อส่วนรวม ลกัษณะและความสามารถของผูน้าํมีส่วนสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปริมาณ  

ภาวะผู ้นําหรือความสามารถในการนํา ถือว่าเป็นองค์ประกอบที�สําคัญต่อความสําเร็จของการ
เปลี�ยนแปลง ผูน้าํที�ดีจะตอ้งมีวสิยัทศัน์ที�ชดัเจน มีเป้าหมาย มีการจูงใจที�ดี มีความเสียสละและที�สาํคญั คือ มีความ
โดดเด่นในดา้นการยอมรับนบัถือหรือศรัทธา เมื�อผูน้าํมีความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการในสถานะการเปลี�ยนแปลง
เช่นนี5  สิ�งที�จะตอ้งตระหนกัและระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ�ง คือการต่อตา้นหรือสิ�งที�เป็นอุปสรรค (ดิลก ถือกลา้,2549) 

จากสภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคล
รายยอ่ยขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่ฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั มีแนว้โนม้ต่อการเผชิญ
ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ5น และคาดวา่ปัญหาภาวะผูน้าํที�จะเกิดขึ5นจะมีผลเชื�อมโยงต่อความสาํเร็จ
ในการบรรลุยทุธศาสตร์ต่างๆ ต่อไปได ้ดงันั5น ผูว้ิจยัเห็นถึงความจาํเป็นในการสร้างองคค์วามรู้เกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ
ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยในการวิจยัครั5 งนี5 จึงมุ่ง
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน กบัรูปแบบผูน้าํของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�
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ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย รวมทั5งศึกษาความแตกต่างของตวัแปรทั5งสอง ตามปัจจยัส่วน
บุคคลที�แตกต่างกัน ด้วยหวงัว่าผลการวิจัยครั5 งนี5 จะสามารถนําไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จะนาํมาซึ� ง
การพฒัานของบุคคลากรในองคก์ารและประสิทธิภาพขององคก์ารต่อไป 
  
2. ขัHนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 งานวจิยันี5 ไดท้าํเพื�อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่าย
ศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื�อศึกษารูปแบบผูน้าํ ของพนกังานธนาคารกสิร
ไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรในการวิจยั
ครั5 งนี5  เป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย  จาํนวน 7 ทีม 
แบ่งเป็นทีมผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 6 ทีม และทีมสนบัสนุนงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 1 ทีม โดยมี
ประชากรทั5งหมด จาํนวน 90 คน เครื�องมือในการวิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล โดย
ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที�  1 เป็นคาํถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ทีมงานที�สังกดั ส่วนที� 2 เป็น
แบบสอบถามเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนย์
ธุรกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จาํนวน 30 ขอ้ และส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัรูปแบบผูน้าํในการปฏิบติังาน
ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย จาํนวน 29 ขอ้ สถิติที�ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1) ค่าความถี� (Frequencies) และค่าร้อยละ 
(Percentage) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้
บุคคลรายยอ่ย 2)ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วเิคราะห์การศึกษา แรงจูงใจ
ในการทาํงาน กบัรูปแบบผูน้าํ ของพนกังานธนาคารกสิรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลราย
ยอ่ย ทั5งนี5ตวัแปรที�ใชใ้นการวจิยัในครั5 งนี5ประกอบดว้ย  1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1.1)ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ทีมงานที�สงักดั 1.2)แรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยั
คํ5าจุน 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ รูปแบบผูน้าํ จาํแนกเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ผูน้าํการแลกเปลี�ยน และผูน้าํแบบปล่อย
ตามสบาย 
 
 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
  การศึกษาครั5 งนี5 ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํของแบสส์ ( Bass,1985) และทฤษฏีของ “Motivation-

Hygiene Theory” ของเฮอร์ซเบอร์และคณะ (Herzberg,etal.,1959:44-49) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ� ง

นาํเสนอเป็นกรอบแนวคิดไดด้งันี5  
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3. ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์การวจิยัเรื�อง แรงจูงใจในการทาํงานและรูปแบบการเป็นผูน้าํของพนกังานธนาคารกสิกร
ไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย ไดน้าํแบบสอบถามที�ทดลองใชม้าคาํนวณหาค่าความ
เชื�อมั�นของแบบสอบถามโดยการคาํนวณหาค่าสมัประสิทธิ} แอลฟา โดยวธีิการของ ครอนบารค มีค่าเท่ากบั 0.97 
ค่าความเชื�อมั�นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนย์
ธุรกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย มีค่าเท่ากบั 0.95 ค่าความเชื�อมั�นเกี�ยวกบัรูปแบบผูน้าํในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยมีค่าเท่ากบั 0.95 ค่าความเชื�อมั�นดา้น
ปัจจยัจูงใจมีค่าเท่ากบั 0.94 ค่าความเชื�อมั�นดา้นปัจจยัคํ5าจุน 0.94 คา่ความเชื�อมั�นดา้นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 0.95 ค่า
ความเชื�อมั�นดา้นผูน้าํการแลกเปลี�ยน 0.84 ค่าความเชื�อมั�นดา้นผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย 0.81 

ตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม 

รูปแบบผู้นํา 

1. ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

2. ผูน้าํการแลกเปลี�ยน 

3. ผูน้าํแบบปล่อยตาม
สบาย 

ปัจจยัส่วนบุคค 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6. ทีมงานที�สงักดั 

แรงจูงใจ 

1. ปัจจยัจูงใจ 

2. ปัจจยัคํ5าจุน 

รูปที� 1.1 กรอบความคิดในการวจิวัิย

ตัวแปรตาม 
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 ผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามที�สมบูรณ์กลบัคืนจาํนวน 87 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96 ผลจากการวเิคระห์พนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ยประชากร เป็นเพศชายจาํนวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 เพศหญิงจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  อาย√ุตํ�ากวา่ 30 ปีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 
อายรุะหวา่ง 30 – 40 ปีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4  อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.8  อาย ุ51 ปีขึ5นไปจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6    มีสถานภาพโสดจาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 สมรส
จาํนวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ  48.3  หยา่/หมา้ยจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 สูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  29.9  ส่วนทีมผูจ้ดัการเขต 1 
จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ทีมผูจ้ดัการเขต2  จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  ทีมผูจ้ดัการเขต3  จาํนวน 
20  คน คิดเป็นร้อยละ 23 ทีมผูจ้ดัการเขต4  จาํนวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 16.1  ทีมผูจ้ดัการเขต5  จาํนวน 4  คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.6 ทีมผูจ้ดัการเขต6  จาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  ทีมสนบัสนุนงานขาย จาํนวน 10  คน คิด
เป็นร้อยละ 11.5 

 
โดยภาพรวมพบวา่  ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานใน

ฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายย่อย ดา้นปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัสูง ค่าเฉลี�ย ( x  = 4.03) และดา้นปัจจยัคํ5 าจุน

ค่าเฉลี�ย ( x  = 3.90) ระดบัรูปแบบการเป็นผูน้าํของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนย์

ธุรกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย ดา้นผูน้าํการปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉลี�ย  ( x  = 3.96)  ดา้นผูน้าํการแลกเปลี�ยน 

ค่าเฉลี�ย ( x  = 3.88)  ดา้นผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย ค่าเฉลี�ย ( x  = 3.62) ความสามารถในการการรู้จกัและมีแรง

จูงในในตนเอง ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา ความสามารถในการมีความสงบทางใจ ( x  = 4.56) 

ความสามารถในการเห็นใจผูอื้�น ( x  = 4.51) ความสามารถในความพึงพอใจในชีวิต ( x  = 4.41) ความสามารถ

ในความรับผิดชอบ ( x  = 4.40) และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.06) 
  
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

 

4.1 สรุปผลการวจิยั 
  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลราย
ยอ่ย พบวา่พนกังานส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.2 อาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.4 สถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 48.3 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.1 ระยะเวลาการปฎิบติังาน 4-9ปี คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 และสงักดัทีมผุจ้ดัการเขต3  คิดเป็นร้อยละ 23.0   
  4.1.1 แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้
บุคคลรายยอ่ย ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้นปัจจยัคํ5าจุน อยูใ่นสูง 
  4.1.2 รูปแบบผูน้าํ ของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคล
รายยอ่ยมีลกัษณะเป็นผูน้าํในรูปแบบ ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง และผูน้าํการแลกเปลี�ยนอยูใ่นระดบัสูง สาํหรับรูปแบบ
ผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4.2 อภิปรายผล 
 4.2.1 การวิจยัครั5 งนี5 ไดน้าํเอาแนวคิดของทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กซึ� งจะมุ่งเนน้บรรยากาศการทาํงาน
และบรรยากาศแวดลอ้มเพื�อส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงาน มีกาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยใช้
ปัจจยัเป็นเครื�องกระตุน้จูงใจ ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ  (motivation factor) เป็นปัจจยัที�ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในงานหากไม่มีปัจจัยดังกล่าวก็มิก่อให้เกิดความไม่พอใจในงานแต่อย่างใดและปัจจัยคํ5 าจุน 
(hygiene factors) หรือ ปัจจยับาํรุงรักษา (maintenance factors)เป็นปัจจยัก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานหาก
ขาดปัจจยักลุ่มนี5  ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลราย
ยอ่ย มีแรงจูงใจในการทาํงานทั5ง 2 ดา้น มีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้การปฏิบติังานดาํเนินไปไดด้ว้ยดี แสดงว่า
พนกังานมีแรงจูงใจในดา้นปัจจยัจูงใจในการทาํงานไดแ้ก่ สามารถปฏิบติังานสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
ตามกาํหนดเวลา งานที�รับผิดชอบเป็นงานที�ชอบ และตรงกบัความรู้ความสามารถ พอใจในตาํแหน่งที�ปฏิบติัอยู ่
ความคิดเห็นของตนมกัไดรั้บการยอมรับจากเพื�อนร่วมงาน ผลงานไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา งานที�ไดรั้บ
มอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีขอบเขตชดัเจน ปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อให้บรรลุผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย มกัปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานให้ดีขึ5น มีอาํนาจหน้าที� เหมาะสมกบังานที�ไดรั้บมอบหมาย ไดรั้บ
มอบหมายให้มีอาํนาจตดัสินใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มที� ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที�
กาํหนดตามความรู้ความสามารถ และผลงานอยา่งยติุธรรม ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้อบรมสมัมนาเพื�อเพิ�มความรู้
และประสบการณ์ งานที�ปฏิบัติส่งเสริมให้ไดรั้บความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน เห็นว่าผลงาน และ
ความสามารถเป็นสิ�งที�ทาํให้มีโอกาสเลื�อนขั5นไดเ้ร็วขึ5น มกัทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัความคิดในงานเสมอเป็นผลให้
ไดรั้บตาํแหน่งสูงขึ5น 
 4.2.2 สาํหรับรูปแบบการเป็นผูน้าํของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจ
ลูกคา้บุคคลรายย่อยพบว่าพนักงานรับรู้ว่าตนเองมีลกัษณะเป็นผูน้าํในรูปแบบแบบผูน้าํการเปลี�ยนแปลง และ
รูปแบบผูน้าํการแลกเปลี�ยนอยูใ่นระดบัสูง ส่วนรูปแบบผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย พบวา่ พนกังานรับรู้วา่ตนเองมี
ลกัษณะเป็นผูน้าํอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่ ไม่ปล่อยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานเพียงลาํพงั การปฏิบติังานเป็น
ที�ยอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน พยายามใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใชเ้หตุผลในการคิดหาวิธีการทาํงาน
ที�ดีที�สุด กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตระหนกัถึงปัญญหาที�อาจเกิดขึ5นในการทาํงาน เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํงาน ช่วยชี5 แนะวิธีแก้ปัญหาหลายๆ วิธีที� เกิดขึ5นในการทาํงาน กระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ที�ไดรั้บให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้รับการศึกษาอบรมเพิ�มเติม ใหค้าํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้มื�อมีปัญหา กระตุน้
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความกระตือรือร้น ทุ่มเทในการทาํงาน บอกเป้าหมายแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนมอบหมาย
งานให้ปฏิบติั ให้กาํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเมื�อมีปัญหาหรืออุปสรรค บอกให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงผลกระทบที�
เกิดขึ5นจากการทาํงานผิดพลาด มีการประชาสมัพนัธ์ผูที้�ประพฤติตนดีเด่นใหท้ราบทั�วกนั 
 4.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ผลการวจิยัครั5 งนี5  อาจสรุปเป็นขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใชแ้ละการศึกษาคน้ควา้ต่อไปไดด้งันี5  
4.3.1 จากผลการวิจยัในเรื�องของแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�

ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้บุคคลรายยอ่ย ซึ� งมีอยู ่2 ดา้นคือ ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ5าจุนแมว้า่ จะอยูใ่น
ระดับสูงทั5ง 2 ด้านก็ตามแต่มีบางประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยของแรงจูงใจน้อยกว่าประเด็นอื�นๆ คือ ด้านปัจจัยจูงใจ 

    หนา้ 839



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

พนกังาน เห็นวา่ผลงานไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจตดัสินใจในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ที� และพอใจในตาํแหน่งที�ปฏิบติัอยู ่ซึ�งอาจเป็นผลเกี�ยวเนื�องมาจากดา้นปัจจยัคํ5าจุนในเรื�องไดรั้บเงินเดือน
เหมาะสมกบังานที�ไดรั้บมอบหมาย หน่วยงานมีเครื�องมือเครื�องใชที้�จาํเป็นอยา่งเพียงพอกบัการทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ที�มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั5นผูว้จิยัจึงเห็นวา่ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรกาํหนด นโยบาย
หรือเกณฑใ์นการประเมินผลการทาํงานทั5งในเรื�องของความรู้และความสามารถ และผลงานของผูป้ฏิบติังาน เพื�อ
นาํไปสู่การไดรั้บเงินเดือนที�เหมาะสม โดยจะตอ้งมีความโปร่งใสและยุติธรรมรวมทั5งส่งเสริมให้หน่วยงานมี
เครื�องมือเครื�องใชที้�จาํเป็นอยา่งเพียงพอกบัการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั5งนี5จะตอ้งคาํนึงถึงการจดับุคลากร
ใหเ้หมาะสมกบังานและปริมาณงานดว้ย (Put the right man in the right job) นอกจากนี5ควรมีการปรับปรุงในเรื�อง
ของสวสัดิการและผลประโยชน์ใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย 

4.3.2 เนื�องจากจากผลการวจิยั พนกังงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ที�ปฎิบติังานในฝ่ายศูนยธุ์รกิจลูกคา้
บุคคลรายยอ่ย มีลกัษณะของความเป็นผูน้าํแบบการเปลี�ยนแปลง และผูน้าํแบบการแลกเปลี�ยนในระดบัสูง และ
เมื�อพิจารณาถึงค่าคะแนนเฉลี�ยแลว้ ผูน้าํแบบการแลกเปลี�ยนนั5นมีนอ้ยกวา่ผูน้าํแบบการเปลี�ยนแปลง แต่ในโลกยคุ
ปัจจุบนัการเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอย่างเดียวยงัไม่พอ พนักงานจาํตอ้งมีการเปิดโลกทศัน์ดว้ยการที�จะตอ้งมี
ความเป็นผูน้าํแบบการแลกเปลี�ยนควบคู่กนัไปดว้ย โดยการจดัให้มีโครงการพฒันาบุคากร ซึ� งอาจจะเป็นรูปแบบ
ของการฝึกอบรมหรือการจดัสมัมนาในเรื�องของการเป็นผูน้าํแบบการแลกเปลี�ยน เพื�อให้พนงังานมีวิสัยทศัน์และ
เขา้ใจระบบการทาํงานเป็นอยา่งดี อนัจะส่งผลให้การทาํงานสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของ
หน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.3.3 จากผลการวิจยัที�พบวา่ แรงจูงใจทั5ง 2 ดา้นคือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ5าจุนนั5นส่งผลต่อการเป็น
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ผูน้าํการแลกเปลี�ยน และผูน้าํการแบบปล่อยตามสบาย ดงันั5นผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ผูบ้ริหารควรให้
ความสําคญักบัการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานเพื�อให้เป็นกาํลงัใจในการเสริมสร้างความเป็นผูน้าํแบบที�พึง
ประสงคโ์ดยการสร้างระบบที�โปร่งใส ยติุธรรม และสวสัดิการที�ดี 

  
 4.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัHงต่อไป 
  4.4.1 จากผลการวจิยัครั5 งนี5  ถา้มีผูส้นใจที�จะวจิยัครั5 งต่อไป ผูว้จิยัเห็นวา่ควรจะศึกษาในเรื�องรูปแบบผูน้าํ
ที�มีผลต่อการทาํงานของหน่วยงานที�ตอ้งรับผิดชอบ 
  4.4.2 นอกจากนี5อาจจะศึกษาวจิยัเรื�องความตอ้งการของพนกังานในองคก์ร ที�มีผลต่อรูปแบบผูน้าํของ
ผูบ้ริหารในองคก์ร ซึ�งจะทาํใหส้ามารถรู้ถึงความตอ้งการของพนกังานอนัจะส่งผลที�ดีต่อองคก์ร 
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ความเป็นผู้นําของนายล ีกวน ยู : 

ศึกษาช่วงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) 

LEADERSHIP OF LEE KUAN YEW : 

AS PRIME MINISTER OF REPUBLIC OF SINGAPORE (1959-1990) 

 
     วธีิ ศุภเวช1,       ชาญชยั  จิวจินดา2  

 
 

                                                           

1 ที�ปรึกษาธุรกิจ / นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั/ งนี/  มีว ัตถุประสงค์ศึกษาความเป็นผู ้นําของนายลี กวน ยู ช่วงดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) โดยศึกษาบทบาท พฤติกรรม คุณลกัษณะ คุณสมบติั รวมถึง
วธีิการขึ/นสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และความสามารถพฒันาประเทศสิงคโปร์ใหเ้จริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็ว 

 การวิจัยครั/ งนี/ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีพรรณนาและวิเคราะห์ โดยศึกษาวิจัยจากขอ้มูล ตาํรา 
บทความเชิงวชิาการ ผลงานวจิยั วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งทั/งในหนงัสือพิมพ ์วารสาร และบทความในอินเตอร์เน็ต 

ผลการศึกษาวจิยัครั/ งนี/ปรากฏวา่ นายลี กวน ย ูมีบทบาท พฤติกรรม คุณลกัษณะ วิสัยทศัน์ สอดคลอ้งกบั
ทฤษฏีผูน้าํและภาวะผูน้าํที�พึงมี โดยผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์จากขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบกนั  ไดป้ระเด็นสาํคญัในเรื�อง
ผลงานเห็นเด่นชดั ในการพฒันาและนาํพาประเทศสิงคโปร์ให้เจริญอยา่งรวดเร็ว ไดก้ารยอมรับจากชาวสิงคโปร์
และประชาคมโลก ซึ� งผูน้าํประเทศมหาอาํนาจหลายประเทศไดข้อคาํแนะนาํและใชเ้ป็นแบบอยา่งในการพฒันา
ประเทศของตน 

ในการศึกษาวิจยัครั/ งนี/  ทาํให้ทราบถึงความเป็นผูน้าํ คุณสมบติั แนวคิดและวิธีการบริหารประเทศที�
ประสบความสําเร็จอย่างสูงของนายลี กวน ยู โดยผลการศึกษาครั/ งนี/ สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์และเป็น
แบบอยา่ง สาํหรับผูน้าํประเทศที�ตอ้งการความสําเร็จในการพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกบัประเทศ
สิงคโปร์ 

 
คาํสําคญั : ความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ย,ู ศึกษาช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ 
                สิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study  leadership of Lee Kuan Yew as Prime Minister of 
Republic of Singapore (1959-1990) including role, behavior, characteristics, attribute, how to become the prime 
minister, and abilities to develop the country rapidly. 

This research is a qualitative study which applied descriptive method and analysis.  The data was 
collected from textbooks, academic articles, researches, and related literature such as newspapers, journals, and 
several articles on the Internet. 

The results demonstrated that the role, behavior, characteristics, and vision of Lee Kuan Yew were 
consistent with leadership theories and desirable leadership.  Different resources of data were used for the 
analysis.  Some outstanding issues were associated with his work, especially the swift advancement of Republic 
of Singapore.  The country was acknowledged by global community and many leaders of powerful countries 
also used it as a country role model of development. 

This paper provided the leadership, attributes, ideas, and highly successful administration of Lee Kuan 
Yew.  It will be useful for the leaders of other countries who desire to develop their states prosperously like 
Republic of Singapore. 

 
KEY WORD: LEADERSHIP OF LEE KUAN YEW, AS PRIME MINISTER OF REPUBLIC OF  
                        SINGAPORE (1959-1990) 
 
 

1. บทนํา 
ตั/งแต่ยคุสมยัใหม่ที�ประเทศต่างๆมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี เกิดความคิดเรื�องชาตินิยมรุนแรง  

เกิดสงครามโลกครั/ งที� 1 เกิดสงครามโลกครั/ งที� 2  จนสงครามยุติ มาจนถึงยุคสงครามเยน็ ต่อสู้กนัระหวา่งกลุ่ม
ประเทศ 2 กลุ่ม เกิดขึ/นหลงัสงครามโลกครั/ งที� 2 ฝ่ายหนึ� งคือสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพนัธมิตร อีกฝ่ายหนึ� งคือ
สหภาพโซเวยีตและแนวร่วม ทาํสงครามผา่นสงครามตวัแทนจนกระทั�งหมดยคุสงครามเยน็ 

ผูน้าํประเทศมีส่วนสาํคญัอยา่งมากในการกาํหนดทิศทางประเทศ  ใชว้ิสัยทศัน์นาํพาประเทศให้รอดพน้
จากภยัสงคราม  เกิดหายนะ  หรือสามารถนาํพาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองได ้  

ผูน้าํประเทศหากไม่มีวสิยัทศัน์ที�ดี มองภาพอนาคตไม่ถูกตอ้ง ยอ่มทาํใหป้ระเทศหายนะได ้ เช่น อดอลฟ์  
ฮิตเลอร์  นําประเทศเยอรมนัสู่สงครามโลกครั/ งที�  2 นายฮิเดกิ โตโจ  นายกรัฐมนตรี นําประเทศญี�ปุ่นเขา้สู่
สงครามโลกครั/ งที� 2 และพบหายนะในที�สุด   

ส่วนผูน้าํประเทศผูมี้วิสัยทศัน์ดีและมีความเป็นผูน้าํสูงอยา่ง นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990)  ในช่วงหลงัสงครามโลกครั/ งที�สอง เป็นยคุสงครามเยน็  หลายประเทศกาํลงั
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ฟื/ นฟูเศรษฐกิจ หลายประเทศประสบภาวะสงคราม  มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง แต่นายลีกวนยกูลบั
ใช้ความเป็นผูน้ําที�มีวิสัยทัศน์ของเขานําพาประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เขาสร้างระบบจัดหาทรัพยากร 
ตอบสนองความตอ้งการของชาวสิงคโปร์ ที�มีทั/งชาวจีน มลาย ูและอินเดีย  ประกอบดว้ย 
 - แนวความคิดเชิงธุรกิจ ภาครัฐ เอกชน ทาํกาํไร ตดัระเบียบขั/นตอนให้สั/นที�สุด มุ่งเพิ�มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั 
 - ทาํใหท้รัพยากรมนุษยเ์ป็นการพฒันาที�สาํคญัที�สุด ทาํใหค้นมีความรู้ความสามารถทุกดา้น 
 - ให้มองตวัเองว่า ไม่ตอ้งแข่งขนักบัใครนอกจากตนเอง สิงคโปร์แข่งกบัตวัเอง วดัคนที�ดัชนีความ
เป็นอยูดี่ขึ/นไหม  สร้างระบบใหก้ารเป็นอยูดี่ขึ/น  

นโยบายที�โดดเด่น ของนายกรัฐมนตรีลีกวนยู ที�ประสบความสําเร็จคือ การปราบการคอรัปชั�น การ
รณรงคท์างวฒันธรรมค่านิยมของชาติ   

จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  ที�นายลีกวนยไูดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์ที�ดีของ
เขา ทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจที�จะศึกษานายลี กวน ย ูในแง่ความเป็นผูน้าํในช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
สิงคโปร์  (ค.ศ.1959-1990)  ซึ� งเป็นยคุที�นายลีกวนยมีูความโดดเด่นมากในสายตาประชาคมโลก  การศึกษาความ
เป็นผูน้าํของนายลี กวน ยู ไม่วา่จะเป็นประวติั วิสัยทศัน์ ลกัษณะนิสัย ค่านิยม  ความเชื�อและบุคลิกภาพ จะให้
คาํอธิบายไดว้า่ ทาํไมความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ย ูจึงมีพฤติกรรมในรูปแบบที�แสดงออกมา 

 

2. ขัOนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวิจยันี/ เป็นการศึกษาความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ยู ช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) โดยศึกษาประวติั บทบาท พฤติกรรม คุณลกัษณะ คุณสมบัติ รวมถึงวิธีการขึ/นสู่
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี และความสามารถในการพฒันาประเทศสิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical 
Approach) จากขอ้มูลที�เก็บรวบรวมมา และใชข้ั/นตอนการดาํเนินการดงันี/   

2.1 การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 

2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.3 การตรวจสอบขอ้มูล 
2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาขอ้สรุป 

จากขั/นตอนการดาํเนินการทั/ง 5 ขอ้ ไดด้าํเนินการศึกษา/วจิยัตามรายละเอียดดงันี/  

ในการวจิยัถึงความเป็นผูน้าํของนายลี กวน ย ูช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์(ค.ศ.
1959-1990) เป็นการวิจยับทบาท พฤติกรรม คุณลกัษณะ คุณสมบติั รวมถึงวิธีการขึ/นสู่ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
และความสามารถในการพฒันาประเทศสิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองอยา่งรวดเร็ว การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชว้ิธี
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ  ที�เกี�ยวขอ้งที�มีการบนัทึกไวใ้นหลายๆแหล่ง  เพื�อประกอบ
การศึกษาและมีการตรวจสอบขอ้มูลใหไ้ดข้อ้มูลที�ถูกตอ้งเชื�อถือได ้พร้อมทั/งกาํหนดวธีิการศึกษาตามขอบเขตของ
การศึกษาวจิยัดงันี/ คือ 
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 1. ประวติัความเป็นมาและรูปแบบของพฤติกรรมที�ทาํใหไ้ดต้าํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจของผูน้าํประเทศและสามารถอยูใ่นตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีไดน้านถึง 31 ปี 
 3. วิเคราะห์ความเป็นผูน้าํประเทศในช่วงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.

1959-1990)  
โดยการศึกษาวิจัยและทาํการวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีที�ไดมี้การศึกษาในแต่ละขอบเขตอย่างละเอียด

เพื�อใหส้ามารถนาํเสนอขอ้สรุปไดต้่อไป 
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การวิจยัถึงความเป็นผูน้าํและภาวะผูน้าํของนายลีกวนย ูเนื�องจากในแนวทางการศึกษาและวิจยั ที�ผูว้ิจยั

กาํหนดไวคื้อเป็นผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์ดีและสามารถพฒันาประเทศให้เจริญอยา่งรวดเร็วแมใ้นช่วงวิกฤตโลกซึ�งเป็น
ลกัษณะแบบหนึ�งที�น่าศึกษาวจิยั โดยเนน้ในเรื�องของคุณสมบติัผูน้าํและภาวะผูน้าํเป็นตน้แบบของผูน้าํที�โดดเด่น
ในเวทีโลก ซึ� งจากการวิเคราะห์ตามขอ้มูลที�ไดรั้บพบวา่นายลี กวน ย ูเป็นผูน้าํที�เขา้มารับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ในช่วงที�โลกเกิดวกิฤต(สงครามโลกครั/ งที� 1-2 และสงครามเยน็) จึงเป็นสภาวะที�ผูน้าํประเทศตอ้งใชค้วามเป็นผูน้าํ
และภาวะผูน้าํอย่างสูงในการนาํพาประเทศให้รอดพน้หายนะยิ�งกวา่นั/นยงัทาํให้ประเทศสิงคโปร์เจริญอยา่งกา้ว
กระโดด  

การเขา้มารับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในช่วงวิกฤตโลกดงักล่าวและสามารถนาํพา
ประเทศใหพ้น้ภยัและยงัสามารถพฒันาประเทศใหเ้จริญรวดเร็วอยา่งมากไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงภาวะผูน้าํ คุณลกัษณะ
ผูน้าํ พฤติกรรม วสิยัทศัน์ แนวคิด การบริหาร วธีิการดาํเนินงานและการพฒันาประเทศโดยสามารถนาํวิสัยทศัน์สู่
การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นผล นอกจากนั/นยงัมีการกาํหนดนโยบายบริหารประเทศเชิงรุกให้เหมาะสมกบัทรัพยากร
ของชาติที�มีอยู ่เช่นทาํใหท้รัพยากรมนุษยเ์ป็นการพฒันาที�สาํคญัที�สุดรวมถึงการบริหารงานดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรมโดยยดึถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาํคญั 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์จากขอ้มูลชี/ ให้เห็นว่านายลี กวน ยูได้แสดงวิสัยทศัน์ บทบาท พฤติกรรม 
คุณลักษณะ สอดคล้องกับทฤษฎีผูน้ําและภาวะผูน้ํารวมถึงทฤษฎีผูน้ําแห่งการเปลี�ยนแปลงและพฒันา ที�ได้
ทาํการศึกษามาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยปรากฏชดัเจนในดา้นการความเป็นผูน้าํที�ใชว้ิสัยทศัน์บริหารและ
พฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพทาํใหป้ระเทศสิงคโปร์มีการเปลี�ยนไปสู่การพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมดงันี/  

1. สร้างเสถียรภาพทางการเมืองมั�นคงโดยพรรคกิจประชาชน(PAP)ที�นายลีกวนยูเป็นผูก่้อตั/ ง

ครองอาํนาจมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั 

2. กาํหนดเป้าหมายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการพฒันาที�สําคญัที�สุดโดยการพฒันาการศึกษา เช่น

จดัตั/งมหาวิทยาลยัเนชั�นยูนิเวอร์ซิตี/  ออฟ สิงคโปร์ซึ� งเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก มีอาจารย์

ผูเ้ชี�ยวชาญระดบัโลกมาอยูที่�นี�หมด เป็นตน้ 

3. ปรับปรุงแนวคิดเชิงธุรกิจไม่วา่ภาครัฐ เอกชน เนน้การทาํกาํไรตดัระเบียบขั/นตอนให้สั/นที�สุด

เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

4. ทาํใหสิ้งคโปร์เป็นศูนยก์ลางทางการเงินที�มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก 
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5. รายไดป้ระชาชนสิงคโปร์เฉลี�ยต่อหวัรํ� ารวยติดอนัดบั 8 ของโลก 

6. สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ติดอนัดบัสายการบินชั/นนาํของโลกลาํดบัตน้ๆ 

จากความสาํเร็จในการพฒันาและบริหารประเทศสิงคโปร์อยา่งมากของนายลี กวน ย ูจนเป็นที�ยอมรับใน
ระดบัสากลและการวิเคราะห์จากการประมวลขอ้มูลทั/งหมดเห็นวา่นายลี กวน ย ูมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ผูน้ําและภาวะผู ้นําที� มีคุณสมบัติสําคัญอันได้แก่ความเป็นผู ้นํา มีภาวะผู ้นํา วิสัยทัศน์กวา้งไกล มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความโปร่งใส และมีคุณธรรมจริยธรรม อยา่งไรก็ตามแมจ้ะมีคนชื�นชมนายลี กวน ย ูเป็นจาํนวนมาก
แต่ก็ยงัมีคนตาํหนิอยู่บา้งเช่นกล่าววา่นายลี กวน ยู เป็นเผด็จการอ่อนๆ แต่จากการวิเคราะห์ผูศึ้กษาเห็นวา่นายลี 
กวน ย ูใชน้โยบายมุ่งไปสู่ผลสาํเร็จในการบริหารเป็นสาํคญัและไม่เคยมีขอ้กล่าวหาเรื�องการทุจริตคอร์รัปชั�นของ
นายลี กวน ย ูแมแ้ต่ครั/ งเดียว นอกจากนั/นยงัสามารถวิเคราะห์ไดว้า่นายลี กวน ย ูยงัคงเป็นผูน้าํในแนวคิดดา้นการ
พฒันาประเทศแห่งยุคปัจจุบนัและอนาคตจะเห็นไดจ้ากปัจจุบนันายลี กวน ย ูยงัคงเป็นที�ปรึกษากิตติมศกัดิ~ ของ
รัฐบาลสิงคโปร์ มีผูน้าํประเทศมหาอาํนาจอยา่งสหรัฐอเมริกามาพบแลกเปลี�ยนความคิดเห็นก่อนเยือนประเทศจีน
เมื�อไม่นานมานี/  นอกจากนั/นนายลี กวน ยู ไดรั้บเชิญจากผูน้าํหลายประเทศให้ไปกล่าวสุนทรพจน์แสดงความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัดา้นการพฒันาและการเมืองทั�วโลกอยูเ่นืองๆ  

ในเรื�องผูน้าํที�มีแนวคิดสอดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนัและอนาคตพบว่านายลี กวน ยู มีองค์ประกอบที�บ่ง
ชี/ใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัและลกัษณะเช่นนั/นโดยการศึกษาชี/ใหเ้ห็นหลายประเด็นดงันี/  

1. มีแนวคิดที�กวา้งไกลเป็นสากล 

2. มีความเขา้ใจในวฒันธรรมร่วมสมยั 

3. เป็นผูน้าํที�สามารถปรับเปลี�ยนแนวคิดและมุมมองที�สามารถเผชิญต่อสิ�งที�มีการเปลี�ยนแปลงหรือ

วกิฤตการณ์ที�จะเกิดในอนาคต 

4. มีความคิดยดืหยุน่สูงสมารถเปิดกวา้งเพื�อรองรับสิ�งใหม่ที�เกิดขึ/นได ้

จากที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้องคป์ระกอบที�บ่งชี/ใหเ้ห็นถึงลกัษณะคุณสมบติั แนวคิดและวิสัยทศัน์ของนายลี 
กวน ย ูโดยนาํผลการประมวลขอ้มูลสาํคญัๆ ผลสรุปขององคป์ระกอบที�ผ่านการประมวลชี/ ให้เห็นวา่นายลี กวน ยู
เป็นตน้แบบของผูน้าํที�น่าศึกษาวจิยัทั/งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
ปัจจุบนัประเทศต่างๆในโลกมีการแข่งขนัทางดา้นการคา้ การลงทุน เศรษฐกิจและการเมือง เศรษฐกิจ

ของโลกมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ทรัพยากรธรรมชาติหายากขึ/นหรือเหลือนอ้ยลง การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
จึงเป็นเรื� องสําคญัมาก ส่งผลให้ประเทศต่างมุ่งพฒันาการศึกษาเพื�อพฒันาคนในประเทศของตนซึ� งถือเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคญัยิ�งเหนือสิ�งอื�นใด  

ดงันั/นผูน้ําประเทศจึงตอ้งมีวิสัยทัศน์ที�ดี มีความเป็นผูน้ําและมีภาวะผูน้ําสูง มองเห็นทิศทางในการ
บริหารประเทศในปัจจุบนัและอนาคต มีความสามารถในการบริหารเฉกเช่น นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ที�ใชค้วามรู้และกลยทุธ์ของทรัพยากรมนุษยที์�ประเทศสิงคโปร์มีอยูใ่นการพฒันาประเทศเป็น
สําคญั นายลี กวน ยู ทาํให้ประเทศสิงคโปร์เป็นตวัอย่างที�ยอดเยี�ยมซึ� งนายลี กวน ยู เป็นผูท้าํ โดยเปลี�ยนโฉม
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ประเทศสิงคโปร์จากชุมชนยากจนขนาดเล็กไปเป็นประเทศที�ประสบความสําเร็จน่าประทบัใจมากที�สุดในโลก
และแน่นอนไม่ใช่ปาฏิหาริย ์

อย่างไรก็ตามแมเ้ราจะมีความรู้ความเขา้ใจจากการวิจยัมามาก แต่ก็ยงัยากที�จะเขา้ใจเรื�องภาวะผูน้าํได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะมีความรู้ใหม่เรื� องใหม่และปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ/ นอยู่ตลอดเวลาเพราะภาวะผูเ้ป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ� ง โดยมีลกัษณะการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ/นตลอดเวลา ปัจจุบนัประเทศต่างๆมีการ
เปลี�ยนผูน้าํ ปรับเปลี�ยนนโยบายในการพฒันาบริหารประเทศอยา่งรวดเร็ว ฉะนั/นการเปลี�ยนแปลงกบัภาวะผูน้าํจึง
เป็นสิ�งคู่กนัในบริบทของการบริหารและพฒันาประเทศซึ�งยงัคงตอ้งมีการศึกษาวิจยัในเรื�องผูน้าํและภาวะผูน้าํ
ต่อไปอยา่งไม่มีที�สิ/นสุด 
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การวเิคราะห์ความเป็นผู้นําทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน 

THE ANALYSIS OF POLITICAL LEADERSHIP OF VLADIMIR PUTIN 
 

เกวลิน สุวรรณปัญญา1 ชาญชยั จิวจินดา2 

 
 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี, มีวตัถุประสงค์ประสงค์เพื/อศึกษาความเป็นผูน้ําทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน 
(Vladimir V. Putin) ในขณะดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย ระหวา่งปี ค.ศ.2000-2008 มุ่งเนน้ 
1) รูปแบบของพฤติกรรมทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน ที/ทาํให้ได้มาซึ/ งอาํนาจ ใชอ้าํนาจและการรักษา
อาํนาจทางการเมือง 2) วิเคราะห์ลกัษณะและคุณสมบติัความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน  กรอบ
ความคิดของการศึกษานี, ไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎีเกี/ยวกบัภาวะผูน้าํ และแนวคิดทฤษฎีที/เกี/ยวกบัผูน้าํทางการเมือง 
เป็นหลกัในการทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัสภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะนั,นของ
สหพนัธรัฐรัสเซียมาศึกษา ซึ/งแหล่งขอ้มูลไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร ผลงานวิจยัที/เกี/ยวขอ้ง 
และสิ/งตีพิมพอื์/นๆ นาํมาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา่ นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นประธานาธิบดีที/มีความเป็นผูน้าํทางการเมืองสูง และไดใ้ชภ้าวะ
ความเป็นผูน้าํซึ/ งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะอนัสําคญั คือ ความรู้ความสามารถ ชั,นเชิงทางการเมือง วิสัยทศัน์ 
ความเด็ดขาดอดทน ความเป็นผูมี้วาทะศิลป์ดี ความซื/อสตัย ์บุคลิกภาพและบารมีที/โดดเด่นเป็นทรัพยากรที/สาํคญั
ในการปฏิบติัตน และดาํเนินบทบาททางการเมืองขณะดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพนัธรัฐรัสเซียระหวา่ง
ปี ค.ศ.2000-2008 ทาํใหส้ามารถรักษาอาํนาจเอาไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื/องในการเลือกตั,งทั,งสองสมยั ดว้ยวิธีการที/สาํคญั 
4 ประการดงัต่อไปนี,  คือ 

 ประการแรก นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดใ้ช้ภาวะความเป็นผูน้ําทางการเมืองแสวงหาความสนับสนุนจาก
สมาชิกสภาดูมา ซึ/ งเป็นกลไกอาํนาจที/สําคญัของการปกครองในสหพนัธรัฐรัสเซียดว้ยกลยุทธ์และชั,นเชิงทาง
การเมือง จนทาํให้สามารถควบคุมเสียงขา้งมากในสภาไดต้ลอดระยะเวลาที/เขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี
ระหวา่งปี 2000-2008 

 ประการที/สอง นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดใ้ชภ้าวะความเป็นผูน้าํทางการเมืองสร้างความนิยมจากประชาชน 
เพื/อเป็นฐานอาํนาจใหม่ทางการเมือง ดว้ยการสร้างรูปแบบผูน้าํที/เป็นวีรบุรุษที/มีความเด็ดขาด และน่าหลงไหล 
เป็นผูชี้,นาํใหเ้กิดความรักและภูมิใจในประเทศของตวัเอง 

ประการที/สาม นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดใ้ชภ้าวะความเป็นผูน้าํในฐานะที/เคยเป็นอดีตสายลบัและผูอ้าํนวยการ
หน่วยข่าวกรองของสหพนัธรัฐรัสเซีย สร้างความสนบัสนุนจากเครือข่ายสายลบั และผูที้/คุน้เคย มาเป็นผูช่้วยเหลือ
ในการดาํเนินนโยบายของรัฐ หรือจดัการปัญหาทางการเมืองใหลุ้ล่วงไปไดโ้ดยสะดวก 
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ประการที/สี/  นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดใ้ชภ้าวะความเป็นผูน้าํทางการเมืองสร้างบทบาท ความน่าเชื/อถือและ
ความร่วมมือจากประเทศมหาอาํนาจอื/นๆ ในการร่วมมือทั, งด้านความมั/นคงและเศรษฐกิจ ส่งผลให้สภาพ
เศรษฐกิจของรัสเซียที/เคยตกตํ/ากลบัมาพลิกฟื, นและมีเสียรภาพอยา่งต่อเนื/อง อนัเป็นปัจจยัหนึ/ งที/สามารถทาํให้
รักษาอาํนาจทางการเมืองไวไ้ดอ้ยา่งยาวนาน 
 

คาํสําคญั :  ปูติน, รัสเซีย, ผูน้าํทางการเมือง 
 

Abstract 
 

 The objective of this independent study is to study of the political leadership role of Vladimir V. Putin 
as the President of the Russian Federation during the year 2000-20008, by focus on 1) the pattern of political 
behaviors of Vladimir V. Putin came to power, exercising and maintaining political power and 2) analyze the 
characteristics and features of the political leadership of Vladimir V. Putin. The conceptual framework of this 
study is based on essential leadership theories and political leadership theories, as well as employing the 
political, economic and social environment in Russia Federation at the time of the study. The information is 
descriptively analyzed from related documents, related research work as well as other publications. 

The results of study show that Vladimir V. Putin had a high level of political leadership, whose 
characteristics include: knowledge, ability, political tactics, vision, decisiveness, endurance, rhetoric, honesty; 
persuasive personality and personal charm. His special charm and persuasive power as well as other 
characteristics to retain his power and position as the President of the Russian Federation during the year 2000-
2008. Four important practices were as follow: 

1. Vladimir V. Putin, the political leadership has sought the support of the members of the Duma. 
Which is the major mechanism of governance in Russia with diplomatic and political strategy. It makes it 
possible to control a majority in the House at any time who served as president during the years 2000-2008.  

2. Vladimir V. Putin used of political leadership. Popular with the public to create a new political power 
base by creating a heroic leader who is decisive and fascinating as directed the love and pride in their own 
country. 

3. Vladimir V. Putin used of leadership as a former KGB and ex-director of Federal Security Service 
(FSB) of Russian Federation supported by a network of spies and familiar to assist in the implementation of 
government policies or deal with political issues to be restructured conveniently. 

4. Vladimir V. Putin used of political leadership to make the role of international cooperation, 
reliability, in both the security and economic cooperation from other powers. As a result of the Russian economy 
that had the great depression to regain a cutie and has continued. As one that can maintain the political power for 
a long time. 
 

KEYWORDS : PUTIN, RUSSIA, POLITICAL LEADERSHIP 
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1. บทนํา 
ผูน้าํทางการเมืองจะเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจกระทาํการหรือไม่กระทาํการใดๆ โดยที/พฤติกรรมหรือการ

ตดัสินใจของผูน้าํการเมืองนั,น  จะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปัจเจกหรือสังคมใดสังคมหนึ/ งเท่านั,น แต่บางครั, ง
อาจส่งผลไปอย่างกวา้งขวาง ผูน้าํทางการเมืองจึงเป็นบุคคลที/สําคญัที/สุดที/จะนาํพาประเทศไปสู่เป้าหมายของ
ความสําเร็จที/วางไว้หรือจะนําพาประเทศไปสู่ภาวะวิกฤต หรือล่มสลายก็ได้ ทั, งนี, ขึ, นอยู่กับพฤติกรรม
ความสามารถของผู ้นําเป็นสําคัญ ซึ/ งตัวผู ้นําที/ เป็นผู ้กําหนดนโยบายจําต้องมีสัญชาติญาณหรือการรับรู้ 
(Perception) รวมถึงมูลเหตุจูงใจ (Motives) ซึ/ งถือไดว้่าเป็นปัจจยัสําคญัเป็นเครื/องกาํหนดทัศนะของผูก้าํหนด
นโยบายและเป็นตวักระตุน้ใหมี้การตดัสินใจกระทาํตามนั,น  
 ดังเช่นกรณีของรัสเซีย ภายหลงัการสิ,นสุดของสหภาพโซเวียต รัสเซียเขา้สู่ภาวะปิดประเทศไปใน
ช่วงหนึ/ ง ภายในรัสเซียเองมีความเปลี/ยนแปลงการถือครองทรัพยากร และองค์กรต่างๆของภาครัฐ การเขา้ไป
แก่งแย่งทรัพยากรต่างๆของชนชั,นนาํและกลุ่มนายทุนของอดีตโซเวียตเอง จนเมื/อถึงสมยัของนายมิคาอิล กอร์
บาชอฟ (Mikhail S. Gorbachev) ที/มีนโยบายใหช้าติตะวนัตกสามารถเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจในรัสเซียได ้เป็นผลให้
รัสเซียเกิดความเปลี/ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มีการพฒันาและเจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วตามนโยบาย 
Perestroika ที/พยายามจะเปลี/ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตเ์ดิม ให้มีการเปิดตลาดการคา้การลงทุน
อยา่งเสรีมากขึ,น แต่ก็ถือไดว้า่เป็นนโยบายที/ลม้เหลว ไม่ส่งผลใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูดี่ขึ,น เพราะการถือครอง
ทรัพยากรส่วนใหญ่ก็ยงัอยู่ในคนกลุ่มเดิมๆ ภาวะภายในรัสเซียก็ยงัมีความไม่มั/นคงทั, งเศรษฐกิจ การเมือง  
และสังคม เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง ทรัพยากรต่างๆ ถูกใชเ้ป็นแหล่งแสวงหากาํไรของเหล่านายทุน โดยไม่
สนใจถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเกิดการประท้วง ใช้ความรุนแรงภายในประเทศเอง และ
ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศเองในดา้นอื/นๆ ที/นอกเหนือจากเศรษฐกิจก็ยงัไม่ค่อยดีขึ,นนกั   

ภายหลงัจากการที/นายวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir V. Putin) ไดก้า้วขึ,นสู่การดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีของ
สหพนัธรัฐรัสเซียต่อจากนายบอริส เยลตซิ์น (Boris N. Yeltsin) เมื/อวนัที/ 31 ธนัวาคม ค.ศ.1999 และทาํพิธีสาบาน
ตนเขา้รับตาํแหน่งในปีถดัมา เมื/อวนัที/ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ในขณะที/มีอายเุพียง 47 ปีเท่านั,น นายวลาดิมีร์ ปูติน
ไดท้าํให้เกิดการเปลี/ยนแปลงในรัสเซียเพิ/มขึ,น มีการพฒันาความสัมพนัธ์กบัชาติตะวนัตก เห็นไดจ้ากการที/นาย
วลาดิมีร์ ปูตินไดเ้ดินทางไปพบกบัผูน้าํของชาติตะวนัตก จากการไดเ้ขา้ร่วมประชุมระดบัผูน้าํโลกทาํให้นานา
ประเทศไดท้าํความเขา้ใจและยอมรับในรัสเซียมากขึ,น วลาดิมีร์ ปูตินจึงเป็นเสมือนผูที้/ทาํหนา้ที/นาํพารัสเซียไปสู่
การเป็นที/ยอมรับของทั,งโลก ภาพความเปลี/ยนแปลงของรัสเซียเป็นไปในทางที/ดีขึ,น จนประเทศรัสเซียเป็นหนึ/ ง
ในประเทศมหาอาํนาจที/มีความสําคญัและโดดเด่นของโลก ผลงานการบริหารประเทศของนายวลาดิมีร์ ปูตินที/
เด่นชดั ความเด็ดขาดในการบริหาร ภาวะผูน้าํที/โดดเด่น สิ/งเหล่านี,ทาํให้ประชาชนให้ความไวว้างใจต่อนายวลาดิ
มีร์ ปูติน เห็นไดจ้ากการที/เขาไดเ้ป็นประธานาธิบดีรัสเซียอีกเป็นวาระที/ 2 จากการชนะการเลือกตั,งเมื/อปี ค.ศ. 
2004 และดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระในปี 2008 ซึ/งช่วงปี 2000-2008 เป็นช่วงที/เรียกไดว้า่ยคุทองของนายวลาดิมีร์ 
ปูติน แมว้า่นายวลาดิมีร์ ปูตินจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่หลายเรื/อง เช่น การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาเชชเนีย 
การถูกกล่าวหาวา่กาํจดัคู่แข่งทางการเมืองดว้ยวธีิการต่างๆ  

จากคุณลกัษณะต่างๆ ที/นายวลาดิมีร์ ปูตินไดแ้สดงออกใหเ้ห็นถึงภาวะผูน้าํ ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจที/จะ
ศึกษาเกี/ยวกบันายวลาดิมีร์ ปูติน ในแง่ของภาวะผูน้าํทางการเมืองในห้วงการดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีสมยัที/ 1 
และ 2 ซึ/งเป็นยคุที/ปูตินมีความโดดเด่นเป็นอยา่งมากในสายตาประชาคมโลก ทาํใหก้ารศึกษาผูน้าํการเมืองไม่วา่จะ
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เป็นเรื/องของประวติั ลกัษณะนิสยัอนัไดแ้ก่ ความเชื/อ ค่านิยม และบุคลิกภาพของผูน้าํการเมือง อาจให้คาํตอบหรือ
คาํอธิบายไดว้า่ ทาํไมผูน้าํทางการเมืองจึงมีพฤติกรรมในรูปแบบที/สื/อสารออกมา 

 

2. ขัEนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวิจัยเรื/ อง “ความเป็นผู ้นําทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน : ศึกษาห้วงการดํารงตําแหน่ง

ประธานาธิบดีสมยัที/ 1-2 (ปี 2000-2008)” นี, เป็นการศึกษาคุณลกัษณะและปรากฏการณ์ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยพิจารณาการเป็นภาวะผูน้ําด้วยการวิจัยเชิงประวติัศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดังนั,นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจัยจึงใชว้ิธีการเกณฑ์ทางประวติัศาสตร์และในทาง
พฤติกรรมที/แสดงออก (Historical and Behavioral Approach) เป็นหลกัสาํคญั และดว้ยเหตุนี,การศึกษาคุณลกัษณะ
และพฤติกรรมของนายวลาดิมีร์ ปูติน จึงจาํเป็นที/จะตอ้งขยายสาระของเรื/องให้ครอบคลุมออกไปถึงพฤติกรรม 
ที/ เ ป็นภาวะผู ้นําตั, งแต่ว ัย เด็กจนถึงสิ, น สุดการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี รัสเ ซียสมัย ที/  2  เ พื/ อให ้
ตรงกบัหลกัจิตวทิยาและสงัคมวทิยาและเพื/อช่วยใหเ้ขา้ใจถึงประวติัความเป็นมาและความเป็นไปของท่านในดา้น
การเป็นผูน้าํ  และการมีภาวะผูน้าํในทางการเมืองซึ/ งเป็นเป้าหมายที/ตอ้งการศึกษา  สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูว้จิยัใชว้ธีิศึกษาจากเอกสารต่างๆ  ที/มีการบนัทึกไว ้เพื/อประกอบการศึกษาดว้ยซึ/ งตวัผูว้ิจยัเองถือวา่เป็นเครื/องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั,งหมดซึ/งการวจิยัครั, งนี,   มีขั,นตอนการดาํเนินการดงันี,  

1. การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคิดสาํหรับการวเิคราะห์ 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. การตรวจสอบขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื/อหาขอ้สรุป 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
วเิคราะห์ความเป็นผูน้าํทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน  

นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดชื้/อว่าเป็นประธานาธิบดีที/สามารถดาํรงตาํแหน่งได้อย่างยาวนานหลงัจากการ
สิ,นสุดสหภาพโซเวยีตเป็นตน้มาถึง 2 สมยั ตามขอ้กฏหมายที/ใหป้ระธานาธิบดีสามารถดาํรงตาํแหน่งติดกนัเพียง 2 
สมัย การที/สามารถดําเนินบทบาททางการเมืองได้อย่างยาวนานก็เพราะนายวลาดิมีร์ ปูติน มีคุณสมบัติทาง
การเมืองที/สําคัญอย่างหนึ/ งคือ มีภาวะความเป็นผูน้ําทางการเมืองสูง ซึ/ งภาวะผูน้ําดังกล่าวนั,นประกอบด้วย
คุณลกัษณะที/สาํคญัดงัต่อไปนี,  

1. ความเป็นผูน้าํที/มีความรู้ความสามารถ 

ผูน้าํที/ดีของประเทศนั,นจะตอ้งมีคุณสมบติัที/สาํคญัประการหนึ/งคือ ตอ้งเป็นผูที้/มีความรู้ความสามารถ การ
ที/นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดมี้โอกาสเขา้ศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลยัเลนินกราดที/มีผูแ้ข่งขนัสูงไดใ้นครั, ง
แรกของการสอบ และสามารถศึกษาไดผ้ลการเรียนเป็นที/น่าพึงพอใจ จนไดรั้บการชกัชวนให้ไปทาํงานร่วมกบั

หน่วยงานลบั KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti หรือ Committee for State Security) ใน

สมยัโซเวยีต แมห้ลงัโซเวยีตล่มสลายนายวลาดิมีร์ ปูตินจะออกจากการเป็นสายลบั แต่ก็มีความรู้ความสามารถที/ทาํ
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ให้ถูกชักชวนไปร่วมงานกับบุคคลระดับสูงหลายครั, ง ในการบริหารราชการนั,นนายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผูที้/มี
ความสามารถในการจัดการ วางแผนใช้บุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถและถูกวิธีเพื/อสร้างความมั/นคง
เสถียรภาพทางการเมือง 

2. ความเป็นผูน้าํที/มีวสิยัทศัน์ 
ตลอดเวลาที/ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดส้ร้างความเจริญ และทาํประโยชน์ให้แก่

ประเทศเป็นอยา่งมาก เช่น การใหสิ้ทธิเสรีภาพกบัประชาชน การปรับปรุงกฏหมายและระบบเศรษฐกิจนายวลาดิ
มีร์ ปูติน เป็นผูน้ําที/ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ 
มากมายในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการเมือง นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผูที้/สามารถประสานประโยชน์เพื/อให้
การเมืองสงบนิ/งดว้ยไหวพริบและชั,นเชิงทางการเมือง การปรับปรุงกองทพัและงานข่าวสารให้แข็งแกร่งทนัสมยั 
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศเพื/อเอื,อประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจละสังคมของประเทศให้เจริญรุดหน้า
อยา่งรวดเร็ว จึงนบัไดว้า่เป็นผูน้าํที/วสิยัทศัน์เป็นอยา่งยิ/ง 

3. ความเป็นผูน้าํที/มีลกัษณะเด็ดขาดและอดทน 
ในขณะที/นายวลาดิมีร์ ปูติน ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีนั,น ไดด้าํเนินนโยบายในการแกปั้ญหาความ

มั/นคงต่างๆ เช่น ปัญหาเชชเนียอยา่งเด็ดขาด เฉียบคม จนทาํใหป้ระชาชนชื/นชมเป็นอยา่งมาก สร้างความนิยมอยา่ง
ต่อเนื/องแมจ้ะมีการต่อตา้น ประณามจากต่างชาติถึงการใชค้วามรุนแรงดงักล่าว แต่นายวลาดิมีร์ ปูตินก็ยงัยืนยนัวา่
สิ/งที/ทาํไปนั,นมุ่งเนน้ถึงผลประโยชน์และความมั/นคงของชาติเป็นสาํคญั จากตวัอยา่งดงักล่าว แสดงถึงคุณลกัษณะ
อนัสาํคญัของผูน้าํ คือ ความเด็ดขาด และความเขม้แข็งอดทนนั,นเป็นคุณสมบติัความเป็นผูน้าํที/มีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์
ในตวัของนายวลาดิมีร์ ปูติน สถานการณ์ที/เกี/ยวขอ้งและผ่านมาในประสบการณ์ชีวิตและการบริหารประเทศใน
ฐานะผูน้ําสูงสุดเป็นระยะเวลาที/ยาวนานนั,น ย่อมเป็นเครื/องพิสูจน์ที/สําคญัว่านายวลาดิมีร์ ปูตินเป็นผูน้ําทาง
การเมืองที/มีความเด็ดขาดและความอดทน 

4. ความเป็นผูน้าํที/มีวาทศิลป์ 
นายวลาดิมีร์ ปูตินเป็นผูน้าํทางการเมืองที/มีความสามารถในการใชศิ้ลปะการพูดจูงใจและโนม้นา้วให้คน

ทั/วไปนิยมชมชอบและศรัทธาในตวัผูน้ําได้ การจูงใจให้ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในตวัผูน้ํา ใน
ประเทศของตน การแสดงออก การกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆ ที/มุ่งไปสู่การรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสาํคญั ทาํ
ใหเ้กิดเสียงสนบัสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นจาํนวนมาก 

5. ความเป็นผูน้าํที/ซื/อสตัย ์
นายวลาดิมีร์ ปูตินนั,น เป็นบุคคลที/ไต่เตา้มาจากการที/ไม่มีบทบาทสาํคญัในแวดวงการเมืองมาตั,งแต่ตน้ แต่

เกิดจากการชกันาํและสนบัสนุนจากนายดิมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ที/วางแผนปลุกปั, นนายวลาดิ
มีร์ ปูตินให้มาเป็นทายาททางการเมืองของตน แต่การที/จะได้มาซึ/ งตาํแหน่งนั,นมิใช่เรื/ องง่ายในการหาเสียง
สนบัสนุนจากกลุ่มการเมืองต่างๆ แต่เมื/อนายวลาดิมีร์ ปูตินไดรั้บเลือกตั,งในปี 2000 แลว้นั,น แต่หลงัจากนั,นนาย
วลาดิมีร์ ปูตินก็ไดท้าํการปรับโครงสร้างของคณะบริหารใหม่ทั,งหมด โดยไม่สนใจต่อคาํทดัทานของกลุ่มอาํนาจ
เก่าที/เคยสนบัสนุนใหขึ้,นมาดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม ทั,งนี, ก็เพื/อความคล่องตวัในการบริหารประเทศเพื/อ
ประโยชน์โดยส่วนรวมนั/นเอง 

6. ความเป็นผูน้าํที/มีบุคลิกภาพดีและมีบารมีสูง 
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สาํหรับนายวลาดิมีร์ ปูตินนั,น เป็นผูที้/มีบุคลิกภาพดี นอกจากจะเกิดจากบุคลิกส่วนตวัที/เป็นผูมี้ปฏิภาณ
ไหวพริบ ฉลาดหลกัแหลม ฉลาด รูปร่างหนา้ตาภูมิฐานแลว้ก็ตาม ยงัดูแลตวัเองอยา่งสมํ/าเสมอ ออกกาํลงักายเป็น
ประจาํ ทาํให้รูปร่างยงัดูดี แมจ้ะมีอายมุากแลว้ก็ตาม สร้างแรงดึงดูดให้ประชาชน โดยเฉพาะสตรี เกิดความนิยม
ชมชอบในตวัผูน้าํมากยิ/งขึ,น และดว้ยบุคลิกที/เยือกเยน็ สุขุม ตามแบบฉบบัของสายลบั ทาํให้เป็นนายวลาดิมีร์ ปู
ติน กลายเป็นแบบอยา่งใหก้บัชายหนุ่มชาวรัสเซียผูห้ลงใหลความลึกลบัของสายลบัไดเ้ป็นอยา่งดี 
วเิคราะห์การใชภ้าวะความเป็นผูน้าํของนายวลาดิมีร์ ปูติน 

1. การใชภ้าวะผูน้าํสร้างความสนบัสนุนจากสมาชิกสภาดูมา  
หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต การลม้เหลวในการปกครองของนายดิมิทรี เมดเวเดฟ ทาํให้การ

สร้างเลือกใหม่ที/จะขึ,นมาปกครองประเทศมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ/ง แมก้ารขึ,นสู่ตาํแหน่งประธานาธิบดีในสมยั
แรก (ปี 2000-2004) จะมาจากแรงผลักดันของนายดิมิทรี เมดเวเดฟ แต่ในสมัยที/  2 (ปี 2004-2008) ก็มาจาก
ความสามารถในทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูตินอยา่งชดัเจน จนไดรั้บเสียงสนบัสนุนในการบริหารปกครอง
ประเทศต่อไป 

2.  การใชภ้าวะผูน้าํในการสร้างความสนบัสนุนจากประชาชน  
การสร้างภาพของผูน้าํในแบบของวีรบุรุษ ผูเ้ขา้มาแกปั้ญหาของประเทศ ไม่วา่จะเป็นปัญหาเชชเนีย หรือ

ปัญหาเศรษฐกิจก็ดี อีกทั,งยงัมีบุคลิกและความลึกลบัในแบบของสายลบั ทาํใหป้ระชาชนมีความชื/นชอบในตวัของ
นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นอย่างสูง โดยชี, นําให้ประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นประเทศ สร้าง
ภาพลกัษณ์ที/ดีและมุ่งเนน้ถึงการทาํประโยชน์เพื/อชาติเป็นสาํคญั 

3. การใชภ้าวะผูน้าํที/เป็นอดีตสายลบัและอดีตผูอ้าํนวยการข่าวกรองของรัสเซีย  
สร้างการสนับสนุนจากเครือข่ายสายลบั และผูที้/เคยร่วมงานในอดีต เพื/อส่งเสริมการบริหารประเทศได้

สะดวกมากยิ/งขึ,น รวมทั,งการขจดัศตัรูทางการเมือง การแกปั้ญหาอุปสรรคต่างๆที/มีผูพ้ยายามจะก่อขึ,น เพื/อทาํลาย
ความน่าเชื/อถือ สั/นคลอนตาํแหน่งประธานาธิบดีใหห้มดบทบาทไป ดว้ยการสนบัสนุนจากเครือข่ายเหล่านี,  

4. การใชภ้าวะผูน้าํสร้างบทบาท ความน่าเชื/อถือและความร่วมมือจากประเทศมหาอาํนาจ  
นายวลาดิมีร์ ปูตินไดใ้ชก้ารต่างประเทศเขา้มาสร้างประโยชน์ให้แก่รัสเซีย ไม่วา่จะเป็นความร่วมมือทาง

ความมั/นคง เศรษฐกิจ การเมืองระหวา่งประเทศ เพื/อนาํมาส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมของรัฐบาลรัสเซีย สร้าง
บทบาทในเวทีโลก เพื/อให้รัสเซียกลบัมาผงาดเป็นประเทศมหาอาํนาจและถ่วงดุลกบัอเมริกาอีกครั, ง หลงัจากที/
สิ,นสุดยคุสงครามเยน็มา อีกทั,งสร้างการสนบัสนุนการลงทุนจากประเทศต่างๆ ทาํให้นายวลาดิมีร์ ปูติน สามารถ
พลิกฟื, นเศรษฐกิจของรัสเซียให้กลบัมาเติบโตอยา่งต่อเนื/อง จนถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม BRIC (Brazil, Russia, India and 
China) ซึ/งถือวา่เป็นผูน้าํทางเศรษฐกิจขั,วใหม่ของโลก 

  

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยั บทบาทผูน้ําทางการเมืองในตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพนัธรัฐรัสเซีย ของนาย

วลาดิมีร์ ปูติน ในหว้งดาํรงตาํแหน่งปี 2000-2008 นั,น พบวา่ นายวลาดิมีร์ ปูตินเป็นประธานาธิบดีที/มีบทบาทและ
มีภาวะความเป็นผูน้าํสูงทั,งในการบริหาร และการเมือง สามารถใชค้วามป็นผูน้าํดงักล่าวรักษาอาํนาจทางการเมือง
ของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานถึง 2 สมยั จากการศึกษาประวติัและภูมิหลงัของนายวลาดิมีร์ ปูติน ตลอดจนภาวะ
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ทางการเมืองรัสเซียในขณะนั,น ที/อยูใ่นภาวะลม้เหลวในการบริหารประเทศ และภาวะของเศรษฐกิจที/ตกตํ/า แม้
ในช่วงตน้ นายวลาดิมีร์ ปูตินจะทาํงานเป็นสายลบั KGB ที/ไม่น่ายุง่เกี/ยวกบัการเมือง แต่หลงัจากลาออกมาก็ถูก
ชกัชวนเขา้มาช่วยงานของบุคคลในแวดวงการเมือง ซึ/งนั/นถือเป็นการเริ/มตน้เสน้ทางทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ 
ปูติน  

การปูทางสู่เสน้ทางการเมืองที/ถูกขีดไวเ้พื/อใหเ้ป็นทายาททางการเมืองของนายดิมิทรี เมดเวเดฟนั,น ถือเป็น
จุดเปลี/ยนแปลงที/สําคญัยิ/งในชีวิตของนายวลาดิมีร์ ปูติน การไดรั้บโอกาสให้เป็นผูแ้กปั้ญหาเชชเนีย ขณะที/เป็น
นายกรัฐมนตรี ทาํให้นายวลาดิมีร์ ปูตินไดแ้สดงถึงความเด็ดขาดในแบบของผูน้ําที/ประชาชนตอ้งการ เพราะ
ปัญหาเหล่านี, ส่งผลกระทบกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัของประชาชนโดยส่วนใหญ่ การปราบปรามโดย
เด็ดขาด ทาํใหป้ระชาชนสร้างตวัแบบของนายวลาดิมีร์ ปูตินในแบบวีรบุรุษขึ,นมา สร้างความนิยมในวงกวา้ง แม้
จะมีความพยายามที/จะทาํลายความน่าเชื/อถือ หรือการวพิากษว์จิารณ์การกาํจดัคู่แข่งทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ 
ปูตินก็ตาม ก็ไม่ไดท้าํใหเ้สียงสนบัสนุนจากประชาชนลดนอ้ยลงแต่อยา่งใด   

สรุปโดยรวมแลว้นายวลาดิมีร์ ปูตินสามารถดึงศกัยภาพและใชคุ้ณสมบติัของผูน้าํและภาวะผูน้าํที/มีอยูใ่น
ตนเอง ออกมาใชใ้นการปกครองการบริหารประเทศไดเ้ป็นระยะเวลาที/ยาวนาน ท่ามกลางอุปสรรค และปัญหา
ทางการเมืองมากมาย จึงอาจกล่าวไดว้า่ คุณสมบติัพื,นฐานที/มีความสาํคญัที/สุดที/ทาํให้นายวลาดิมีร์ ปูติน กา้วขึ,นสู่
อาํนาจทางการเมืองไดแ้ละสามารถที/จะรักษาอาํนาจทางการเมืองของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานเป็นเวลาถึงสอง
สมยั ระหวา่งปี 2000-2008 ก็คือ “ภาวะความเป็นผูน้าํทางการเมือง”ของนายวลาดิมีร์ ปูติน นั/นเอง 
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คุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํของนายกรัฐมนตรีไทย 

TRAITS AND CHARISMATIC LEADERSHIP OF THAI PRIME MINISTERS 

 

นวรัตน์ วงษอ์รุณ1  ดร.ปรีชาญาณ วงศอ์รุณ2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั, นายชวน หลีกภัย และพนัตํารวจโททักษิณ ชินวตัร มีคุณลักษณะพิเศษ         

และเสน่ห์ผูน้ําขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยที?มีความเหมาะสมและจาํเป็นต่อการพฒันารูปแบบ  

ภาวะผูน้าํ  ซึ? งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ มองภาพกวา้ง มีความซื?อสัตย ์ความเขม้แข็งเด็ดขาด  รู้จักเลือกใช้คน 

กระตือรือร้นในการทาํงาน เฉลียวฉลาดรอบรู้ สุขุมรอบคอบ และมีอารมณ์ขนั นอกจากนีH ยงัมีเสน่ห์ทางกาย วาจา 

และใจ  ซึ? งจากผลการวิจัยพบว่าคุณลกัษณะพิเศษของผูน้ําและเสน่ห์ผูน้ําของนายกรัฐมนตรีไทยแต่ละบุคคล        

มีความแตกต่างกันไปตามภูมิหลงัประวติัชีวิตและประสบการณ์ โดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั มีคุณสมบัติ      

โดดเด่นในเรื? องความเฉลียวฉลาดรอบรู้ มีเสน่ห์ทัH งทางกาย วาจา และใจ ทัH งยงัมีคุณลกัษณะผูน้ําโดยเสน่หา

เนื?องจากเป็นคนมีบุคลิกเป็นมิตร มีอารมณ์ขนั เป็นผูน้าํอารมณ์ดีผิดไปจากผูน้าํที?มีเส้นทางมาจากการรับราชการ

ทหาร, นายชวน หลีกภยั มีคุณสมบติัโดดเด่นในเรื?องความสุขุม ซื?อสัตย ์ที?เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ประจาํตวัสมกบั

ผูน้ําจากเส้นทางนักกฎหมาย และพนัตาํรวจโททักษิณ ชินวตัร มีคุณสมบัติที?โดดเด่นในเรื? องการมีวิสัยทัศน์  

เฉลียวฉลาดรอบรู้ คิดใหม่ทาํใหม่ กลา้คิดตดัสินใจสมกับที?มาจากเส้นทางนักธุรกิจ แต่การขาดคุณสมบัติบาง

ประการก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานให้เกิดความลม้เหลว ลกัษณะที?โดดเด่นของแต่ละบุคคลสามารถ

ขบัเคลื?อนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานร่วมกนัไดต้ามวตัถุประสงค ์และวสิยัทศัน์ของผูน้าํ ซึ? งเป็นการบ่งบอกถึง

ความสาํเร็จของผูน้าํ 

 

คาํสาํคญั : คุณลกัษณะพิเศษผูน้าํ, เสน่ห์ผูน้าํ, นายกรัฐมนตรี, ความสาํเร็จผูน้าํ 

 

 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจ และการเมือง  
วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก 

    หนา้ 855



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

Abstract 

 
General Chartchai Chunhawan,  Mr. Chuan Leekpai and Police Lieutenant Colonel Thaksin Shinawatra  

have special trait  and leadership charisma while acting as Thai Prime Minister which are appropriate and 
necessary to develop leadership format. Those traits and charisma comprise of vision, honesty, strength, 
determination, people manipulation, intelligent, omniscience, prudence, reliability, emotional quotient (E.Q.) 
and sense of humor. Moreover, they also have  physical, verbal and mental charisma. The research indicated that 
these traits and charisma of each Thai Prime Minister are different depending on their background, profile and 
experience.  But  lacking of some qualifications does not affect to their mismanagement.  The outstanding 
character of each person can motivate their subordinates to work together in order to reach the objective and the 
leader’s vision which also indicates the success of the leader himself. 
 

KEYWORDS : TRAITS OF LEADERSHIP, CHARISMA OF  LEADERSHIP, PRIME MINISTER, 

LEADER’S SUCCESS 

 

1.  บทนํา 

จุดเด่นของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยแต่ละคนลว้นแตกต่างกนัไป แต่นบัเป็นจุดเด่นที?เป็นเสน่ห์ทาํให้จดจาํ 

ซึ? งเป็นสิ?งสาํคญัสาํหรับลกัษณะของผูน้าํและนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ? งของผูน้าํ ที?จะแสดงศาสตร์และศิลป์ในการ

บริหารงานเพื?อนาํไปสู่เป้าหมายความสาํเร็จของงาน 

เป็นที?ยอมรับกนัทั?วไปว่า “ผูน้าํ” (Leader) เป็นปัจจยัที?สําคญัยิ?งประการหนึ? งต่อความสําเร็จขององค์กร 

เพราะผูน้าํมีภาระหน้าที?และความรับผิดชอบโดยตรงที?ตอ้งวางแผนสั?งการ ดูแลและควบคุม นาํพาให้บุคคลากร

ไปสู่เป้าหมาย หรือทิศทางที?ตอ้งการใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที?ตัHงไว ้ขณะที?การเมือง

การปกครองของไทยนบัเป็นอีกหนึ?งวงการที?มีความขดัแยง้สูง ดงันัHนผูที้?จะมาเป็นผูน้าํจึงไม่ใช่ใครก็ไดที้?จะมานั?ง

ในตาํแหน่งผูน้าํประเทศ คุณลกัษณะพิเศษหรือปัจจยัที?ส่งเสริมความสําเร็จของผูน้าํ เรียกกนัวา่ “บารมี” ซึ? งก็คือ 

คุณงามความดีที?สั?งสมมาเพราะผูน้าํไม่ใช่เพียงผูค้รองตาํแหน่งโดยนิตินยั หากแต่พฤตินยัก็ตอ้งสามารถครองใจคน

ได ้จึงจะสามารถนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายดว้ยความสาํเร็จ 

หากพิจารณาตาํแหน่งของ “นายกรัฐมนตรี” ก็คือ ผูน้าํสูงสุดในการบริหารประเทศซึ?งนายกรัฐมนตรีแต่ละ

บุคคลยอ่มมีบุคลิกที?แตกต่างกนัไป ไม่วา่จะการแต่งกาย คาํพูด ความเขม้แข็งเด็ดเดี?ยว มองการณ์ไกล รู้จกัใชค้น 

บุคลิกเหล่านีH นบัเป็นสิ?งที?น่าสนใจ เพราะคุณลกัษณะพิเศษที?เป็นเสน่ห์ทางกาย เสน่ห์ทางวาจา และเสน่ห์ทางใจ 

ของผูน้าํในการบริหารงานอยา่งไร จึงจะสามารถเป็นผูน้าํที?สร้างความยอมรับนบัถือให้ผูค้นทาํตามไปในทิศทาง

เดียวกนัไดเ้ป็นเรื?องที?น่าสนใจ  
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พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั นายกรัฐมนตรีคนที? 17 ของไทย เป็น 1 ใน 12 อดีตนายกรัฐมนตรีที?มาจาก

เสน้ทางทหาร แมจ้ะมีความแขง็กร้าวอยูใ่นตวั แต่บุคลิกลกัษณะเด่นกลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม คือมีความเป็น

กนัเอง อารมณ์ขนั มีคาํพูดที?ติดปากวา่ “โนพร็อบเบลม” หรือไม่มีปัญหา นอกจากนีH ยงัเป็นผูมี้แนวคิดโดดเด่นใช้

แนวทางการทูตทาํให้ประเทศที?มีอุดมการณ์และระบอบการปกครองต่างกนัหันมาร่วมมือกนัในดา้นที?ไม่มีความ

ขดัแยง้กนัคือดา้นเศรษฐกิจ จากนโยบาย “เปลี?ยนสนามรบ เป็นสนามการคา้” กระทั?งทาํใหทุ้กประเทศในอินโดจีน

หนัมาเจรจาหารือกบัไทยในดา้นการคา้ การลงทุน แนวคิดดงักล่าวยงันาํไปสู่การสร้างสนัติภาพในภูมิภาคดว้ย  

นายชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรีคนที? 20 ของไทย มีพืHนฐานจากเส้นทางของนักกฎหมาย เป็นคนสมถะ 

สุขมุรอบคอบ ขึHนชื?อวา่เป็นผูที้?มีความซื?อสตัยย์ดึมั?นในหลกัการประชาธิปไตย และยึดถือในเรื?องของหลกัการ ทัHง

ยงัเป็นนกัการเมืองมือสะอาด จนไดรั้บฉายาจากสื?อมวลชนวา่ “มิสเตอร์คลีน” หรือนายสะอาด แต่บุคลิกลกัษณะที?

เรียบง่ายเรียบร้อย แต่กลบัเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที?กลา้ประกาศวา่เป็นผูน้าํทหารทัHงกองทพั ขณะที?การจดัตัHง

รัฐบาลสมยัที? 2 ของนายชวน ยงัได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชัHนกลางในพืHนที?

กรุงเทพมหานครซึ?งคาดวา่จะสามารถมาแกปั้ญหาวกิฤตเศรษฐกิจที?เริ?มขึHนในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยทุธได ้

จึงเป็นเส้นทางผูน้าํที?ผูว้ิจยัสนใจศึกษาคุณลกัษณะและเสน่ห์ผูน้าํของนายชวน หลีกภยั วา่เป็นอยา่งไรจึงสามารถ

ทาํใหค้นส่วนใหญ่ใหค้วามชื?นชม โดยเฉพาะการยกยอ่งในเรื?องความซื?อสตัย ์และยดึมั?นในหลกัการประชาธิปไตย 

พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีคนที? 23 ของไทย แมจ้ะเริ?มตน้เสน้ทางชีวติจากตาํรวจแต่กลาย

มาเป็นผู ้โดดเด่นในแวดวงธุรกิจโทรคมนาคม เป็นผูก่้อตัH งกลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั?น จํากัด (มหาชน)         

บริษทัโทรคมนาคมและการสื?อสารขนาดใหญ่ที?สุดในประเทศไทย และได้ขึHนชื?อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที? มี

วสิยัทศัน์ คิดใหม่ทาํใหม่ ทัHงยงัเป็นผูน้าํพรรคไทยรักไทยที?คิดและนาํเสนอนโยบายที?สามารถดึงดูดใจประชาชน 

ทัHงการปลดหนีH เกษตรกร หนึ?งตาํบลหนึ?งผลิตภณัฑ ์และสามสิบบาทรักษาทุกโรค เป็นตน้ กระทั?งกลายเป็นขวญัใจ

ของประชาชนและเกษตรกร ที? ถูกนิยามว่าเป็นกลุ่มรากหญ้า หากแต่ยงัเป็นคนที?ได้รับความเกลียดชังจาก          

กลุ่มชนชัHนกลาง ที?มองวา่เป็นรัฐบาลที?มีการทุจริตคอรัปชั?นมากที?สุด จึงเป็นความโดดเด่นที?ผูว้ิจยัให้ความสนใจ

และเลือกที?จะศึกษาคุณลกัษณะพิเศษ และเสน่ห์ของพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร 

เมื?อไม่สามารถนาํขอ้ดีทัHงหมดมารวมอยูใ่นคนคนเดียวได ้แต่การมีคุณลกัษณะพิเศษเป็นการเฉพาะตวัที?ไม่

เหมือนใครและการมีเสน่ห์ความเป็นผูน้าํซึ?งเป็นปัจจยัสาํคญัที?ทาํใหก้ารเป็นผูน้าํของคนๆหนึ?ง ประสบความสาํเร็จ 

จนทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความผกูพนักบังานแลว้ทุ่มเทความสามารถและพยายามทาํใหง้านสาํเร็จดว้ยความเตม็ใจ  

ดว้ยเหตุนีH  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที?จะศึกษาขอ้ดีของแต่ละบุคคลเพื?อนาํมาปรับใชว้่าพืHนฐานที?แตกต่างกนั

ของนายกรัฐมนตรีที? เป็นเส้นทางผูน้ําส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ? งคุณลักษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้ําของ

นายกรัฐมนตรีไทยแต่ละคนนัHนเป็นอย่างไร ผูน้าํที?มาจากพืHนฐานที?ต่างกนัมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 

รวมไปถึงเสน่ห์ทางกาย เสน่ห์ทางวาจา และเสน่ห์ทางใจของผูน้าํอย่างไรบา้งในช่วงที?ดาํรงตาํแหน่งในฐานะ   
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ผูน้าํประเทศ เพื?อนาํมาปรับใชแ้ละศึกษาไว ้อีกทัHงยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูส้นใจไดศึ้กษานาํไปประยุกต์ใช ้

และพฒันาเพื?อการบริหารงานที?ประสบความสาํเร็จ เพื?อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 

2.   ขั นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

งานวจิยันีH ไดท้าํเพื?อศึกษาวเิคราะห์คุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํของ(อดีต)นายกรัฐมนตรีไทย ที?มีผลต่อ

ความสาํเร็จของภาวะผูน้าํในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมเอกสารเกี?ยวกบัภูมิหลงัประวติั และ

ช่วงการบริหารงานคือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื?อปี พ.ศ.2531 – 2533,            

นายชวน หลีกภยั ขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี สมยัแรกระหวา่งปี พ.ศ.2535 – 2538 สมยัที?สองระหวา่งปี 

พ.ศ.2540 – 2544 และพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ขณะดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีระหวา่งปี พ.ศ.2541 – 2544 

รวมทัHงศึกษาจากบทความ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์ผูที้? เคยร่วมงานรวมทัH งผูที้? เคยใกลชิ้ดกบัอดีต

นายกรัฐมนตรีทัHง 3 คน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนืHอหา (Content Analysis) 

เสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) รวมทัHงวิธีการสังเคราะห์เชิงพรรณนาจากขอ้มูล

ที?เก็บรวบรวมมาไดท้ัHงหมด เพื?อให้ทราบถึงคุณลกัษณะพิเศษซึ?งประกอบไปดว้ย วิสัยทศัน์, การมองภาพกวา้ง, 

การเลือกใชค้น, อารมณ์ขนัความสุขุม, ความเด็ดขาด, ความเฉลียวฉลาดรอบรู้, ซื?อสัตยแ์ละกระตือรือร้น รวมทัHง

เสน่ห์ผูน้ําซึ? งประกอบไปด้วยเสน่ห์ทางกาย, เสน่ห์ทางวาจา และเสน่ห์ทางใจ ซึ? งบ่งบอกถึงภาวะผูน้ําของ

นายกรัฐมนตรีที?สาํคญั และจาํเป็นสาํหรับผูน้าํที?มีส่วนสาํคญัต่อการบริหารปกครองประเทศซึ?งเป็นแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัผูส้นใจไดศึ้กษา นาํไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเพื?อการบริหารงานที?ประสบความสาํเร็จ  

 

3.   ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู ้นําของนายกรัฐมนตรีและคุณลักษณะของผูน้ํา รวมทัH งเสน่ห์ผูน้ํา และ

คุณลักษณะผู ้นําโดยเสน่หา จากภูมิหลังประวัติ ชีวิต รวมทัH งช่วงการบริหารงานในขณะดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั, นายชวน หลีกภยั และพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร จะเห็นไดว้่า    

แต่ละบุคคลมีคุณลกัษณะ, ภาวะผูน้าํและเสน่ห์ผูน้าํที?แตกต่างกนัไป โดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั มีคุณสมบติั

โดดเด่นในเรื? องความเฉลียวฉลาดรอบรู้ มีเสน่ห์ทัH งทางกาย วาจา และใจ ทัH งยงัมีคุณลกัษณะผูน้ําโดยเสน่หา

เนื?องจากเป็นคนมีบุคลิกใจดี อารมณ์ขนั เป็นผูน้าํอารมณ์ดี ผิดกบัสถานะที?เป็นนายทหารที?อาจจะถูกมองภาพว่า

ตอ้งเป็นคนเจา้ระเบียบ เคร่งครัด แต่สาํหรับพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ประสบการณ์ดา้นการทูตเป็นส่วนหนึ?งที?ทาํ

ให้มีลกัษณะของผูน้าํที?มีมนุษยสัมพนัธ์ดีเป็นพิเศษ ทัHงยงัเป็นคนมองโลกในแง่ดี สนใจความรู้สึกคนรอบขา้งซึ? ง

คาํพูดที? ติดปากคาํว่า “โนพร็อบเบลม” เป็นคําสําคัญที?บ่งบอกถึงคุณสมบัติของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั              

ที?ไม่ตอ้งการให้ทุกคนทาํงานภายใตแ้รงกดดนัของปัญหา แต่ให้ความสําคญัในเรื? องของความสบายใจในการ

ทาํงาน ทัHงที?รู้อยูแ่ลว้วา่เมื?อใดที?มีคาํวา่ “โนพร็อบเบลม” เมื?อนัHนไดเ้กิดปัญหาขึHนแลว้ 
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นายชวน หลีกภยั มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื? องความซื?อสัตย ์ความสุขุมรอบคอบ โดยเฉพาะเรื?องความ

ซื?อสตัยเ์ป็นเหมือนสญัลกัษณ์ประจาํตวัของนายชวน หลีกภยั ที?เมื?อใดนึกถึงภาพของนายชวน หลีกภยั จะมองเห็น

ความเป็นคนซื?อสตัยอ์ยูใ่นตวับุคคล ไม่มีปัญหาการทุจริตคอรัปชั?นในตวับุคคล อีกทัHงความเป็นนกักฎหมายทาํให้

นายชวน หลีกภยั เป็นผูที้?มีความสุขุมรอบคอบมากเป็นพิเศษ ขณะเดียวกนันายชวน หลีกภยั ยงัมีความโดดเด่น

เรื?องเสน่ห์ทางใจที?เมื?อเวลาจะคิดทาํสิ?งใดจะนึกถึงความรู้สึกของคนรอบขา้งเสมอ ไม่ทาํอะไรที?กระทบกระเทือน

จิตใจ ไม่ขดั ไม่ต่อว่าหรือทาํให้รู้สึกเสียหน้า แต่จะพิจารณาไตร่ตรองให้ดี หากพบความผิดหรือทาํสิ?งใดไม่

เหมาะสม   จะตกัเตือนเป็นการส่วนตวั  

พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นผู ้นําในภาพนักธุรกิจที?หากพูดถึงพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร                  

ก็จะมองเห็นภาพผูน้าํความก้าวหน้า คิดใหม่ทาํใหม่ ตามสไตล์นักธุรกิจ ซึ? งเป็นลกัษณะของผูน้าํที?มีวิสัยทศัน์    

มองภาพกวา้งไกล เฉลียวฉลาดรอบรู้ มีความกระตือรือร้นอยากทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ ทัHงยงัรู้จกัเลือกใชค้น

เพื?อใหส้นองตอบนโยบายใหพ้ร้อมขบัเคลื?อนไปสู่ความสาํเร็จ จึงเป็นลกัษณะผูน้าํที?โดดเด่นของผูน้าํ  

อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าภาวะผู ้นํา คุณลักษณะและเสน่ห์บางข้อไม่พบในนายกรัฐมนตรีครบทุกคน           

แต่การขาดคุณสมบัติบางประการไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานที?ทาํให้เกิดความลม้เหลว ในขณะที?        

ลกัษณะที?โดดเด่นของแต่ละบุคคลเป็นเรื?องที?สามารถนาํมาขบัเคลื?อนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานร่วมกนัได ้

โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือทาํใหอ้งคก์รกา้วหนา้ ซึ?งเป็นคุณสมบญัสาํคญัของผูน้าํประเทศคือ “นายกรัฐมนตรี” 

เพราะไม่วา่จะเก่ง จะกลา้ จะดีเท่าใด เวลาทาํงานยอ่มตอ้งรู้วา่มีระยะเวลาในการทาํงานจาํกดั จึงตอ้งมีศาสตร์และ

ศิลป์ในการคัดสรรผู ้ใต้บังคับบัญชา และบริหารให้ช่วยกันทํางาน ควบคู่ไปกับการสร้างสัมพันธ์ให้เกิด        

ระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื?อความเต็มใจและความสามคัคีเป็นหนึ? งเดียว ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั   

เพื?อนาํไปสู่ความสาํเร็จ ซึ?งตวัผูน้าํตอ้งมีศาสตร์และศิลป์ มีการพฒันาปัญญา วิสัยทศัน์ ที?สาํคญัคือคุณธรรมในการ

ผกูใจคน 

 

4.   บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

4.1 สรุปผลการวจิยั 

คุณลกัษณะพิเศษผูน้ําของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ที?มีผลต่อความสําเร็จไดแ้ก่ ปัจจยัผูน้ําโดยกาํเนิด       

มีความซื?อสัตย์ เข้มแข็งเด็ดขาด กล้าหาญ กล้าตดัสินใจ มั?นคงทางอารมณ์ เป็นผูน้ําที? มีความสามารถพิเศษ           

ในการมองภาพกวา้ง เลือกใชค้น มีวสิยัทศัน์ เฉลียวฉลาดรอบรู้ มีความชาํนาญพิเศษรอบรู้ใจงาน มีอารมณ์ขนั  

คุณลกัษณะพิเศษผูน้าํของนายชวน หลีกภยั ที?มีผลต่อความสาํเร็จไดแ้ก่ ความเฉลียวฉลาด กระตือรือร้น    

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รอบรู้ในงาน สุขมุรอบคอบ มีระเบียบวนิยั ซื?อสตัย ์สมกบัเป็นนกักฎหมาย

ที?พร้อมใหค้วามยติุธรรม ซื?อสตัยใ์นการทาํงาน รู้จกัเลือกใชค้น มีวสิยัทศัน์ และเขม้แขง็เด็ดขาด 
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คุณลักษณะพิเศษผู ้นําของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที? มีผลต่อความสําเร็จได้แก่ มีวิสัยทัศน์                 

คิดใหม่ทาํใหม่ สไตลน์ักธุรกิจที?กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้เสี?ยง กลา้ตดัสินใจ มีความเขม้แข็งเด็ดขาด รู้จกัเลือกใชค้น 

เฉลียวฉลาดรอบรู้ในงาน กระตือรือร้น และมีอารมณ์ขนั 

เสน่ห์ผูน้าํของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั ที?มีผลต่อความสําเร็จไดแ้ก่ เสน่ห์ทางกาย เป็นคนที?แสดงออก  

อยา่งเหมาะสม วางตวัไดเ้หมาะสมกบัพิธีการและโอกาส แต่งกายเหมาะสมตามสมควรตามลกัษณะผูน้าํ ที?แมจ้ะมี

เสน้ทางมาจากทหาร แต่ก็มีการแต่งกายในลกัษณะโดดเด่นมองภาพเป็นผูช้ายอารมณ์ดี มีเสน่ห์ทางวาจาดว้ยบุคลิก

เป็นคนช่างโอภาปราศรัย อารมณ์ดี ให้เกียรติคน พูดจาอ่อนหวาน รู้จกัวิธีการพูดมีเทคนิคการพูดให้คนคลอ้ยตาม 

และมีเสน่ห์ทางใจ ซึ?งมีทัHงความเอืHอเฟืH อเผื?อแผ ่มีนํH าใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปรารถนาดีกบัผูอื้?นในการพฒันาคน  

เสน่ห์ผูน้าํของนายชวน หลีกภยั ที?มีผลต่อความสําเร็จไดแ้ก่ เสน่ห์ทางกาย ซึ? งโดดเด่นในความเป็นคน

สุภาพ แต่กายไดเ้หมาะสมตามโอกาส มีภาพลกัษณ์สุขุมสมกบัความเป็นนักกฎหมาย วางตวัไดสุ้ภาพเรียบร้อย      

ดูอบอุ่นมีนํH าใจ เสน่ห์ทางวาจาที?เป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีความเกรงใจคนไม่ต่อว่าตอบโตก้ล่าวหาใคร    

ต่อหนา้สาธารณชน แมบ้างครัH งจะมีคาํพดูเชือดเฉือนเหมือนฉายา “มีดโกนอาบนํH าผึHง” แต่ก็เป็นมีดที?ปล่อยมาเป็น

ครัH งคราวและผ่านการกลั?นกรองมาแลว้ ไม่บ่อยครัH งจนไม่น่าเชื?อถือ เสน่ห์ทางใจที?เป็นคนอ่อนน้อม อ่อนโยน       

มีอธัยาศยัดี พูดหรือทาํสิ?งใดมกัจะคาํนึงถึงผูอื้?นเสมอ แมใ้นเวลาที?รู้สึกอึดอดัแต่ก็จะไม่ทาํให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอดั 

หรือกระทบกระเทือนจิตใจ 

เสน่ห์ผูน้าํของพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ที?มีผลต่อความสาํเร็จไดแ้ก่ เสน่ห์ทางกาย กบับุคลิกลกัษณะ

เป็นผูน้าํที?สง่างามวางตวัเหมาะสมในที?ประชุมจากการบริหารควบคุมสถานการณ์ความขดัแยง้ แต่งกายเหมาะสม

ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะการแต่งกายลักษณะของนักธุรกิจที?มั?นใจ เสน่ห์ทางใจในความมีนํH าใจกับผูอื้?น  

โดยเฉพาะกบัคนที?ภกัดี ก็จะมีการมอบรางวลัให้ตามสมควร นอกจากนีH ยงัรับฟังความเห็นของผูอื้?น ซึ? งเป็นส่วน

ช่วยสร้างใหเ้กิดความไวว้างใจในตวัผูน้าํ  

4.2 ขอ้เสนอแนะ  

สามารถนาํแนวคิดเกี?ยวกบัคุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํที?มีในตวัของพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั, นาย

ชวน หลีกภยั และพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ไปใชเ้ป็นแบบอย่างกบันักการเมืองไดทุ้กระดบั รวมถึงแนวคิด

เกี?ยวกับเสน่ห์ผูน้ํา เพราะเสน่ห์ทางกาย เสน่ห์ทางวาจา และเสน่ห์ทางใจ จะช่วยให้ผูน้ําสามารถนําไปพฒันา

สื?อสารให้เกิดความเข้าใจ ไวเ้นืH อเชื?อใจและคล้อยตามในสิ?งที?จะผูน้ําต้องการจะนําพาไปสู่ความสําเร็จได ้         

ทัHงนีHควรนาํทฤษฎีภาวะผูน้าํอื?นมาวิเคราะห์เพิ?มเติม เช่นทฤษฎีความเป็นผูน้าํเชิงสถานการณ์ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม

นิยม เนื?องจากผลจากการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีล้วนแต่เป็นสิ? งที? บ่งบอกถึงภาวะผูน้ํา ที?สร้างการ

เปลี?ยนแปลงและค่านิยมให้เกิดในคนหมู่มาก, ควรศึกษาคุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํของนายกรัฐมนตรีไทย
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จากแหล่งขอ้มูลที?มากขึHน โดยลงลึกรายละเอียดและปัจจยัที?นาํไปสู่ความสําเร็จมากขึHน, อาจจะทาํการวิจยัแบบ

เปรียบเทียบผูน้าํที?มีรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํที?คลา้ยคลึงกนัเพื?อใหเ้กิดความแตกต่างที?ชดัเจนขึHน 

4.3 ประโยชนที์?คาดวา่จะไดรั้บ 

ทาํใหท้ราบถึงคุณลกัษณะพิเศษและเสน่ห์ผูน้าํที?สาํคญัและจาํเป็นสาํหรับผูน้าํที?มีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร

ปกครองประเทศ และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูส้นใจไดศึ้กษา นาํไปประยกุตใ์ช ้และพฒันา เพื?อการบริหารงาน  

ที?ประสบความสาํเร็จ  
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บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิธนาคารกรุงไทย   

ROLES OF KRUNG THAI BANK STATE ENTERPRISE LABOUR UNION PRESIDENT 
 

ถาวรีย ์ ใหญ่นํ� า1  ดร.เกสรา สุขสวา่ง2 
---------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื�องบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1)เพื�อ
ศึกษาบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยคนปัจจุบนั ในความคิดเห็นของพนกังาน  
2)เพื�อเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยคนปัจจุบนั  จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังาน  เมื�อเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย  ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานสํานักงานใหญ่ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน  359 คน  จาํแนกตามสถานภาพของพนกังาน  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื�องมือในการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชใ้นการประมวลผล  สถิติที�
ใหใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้
Scheffe Method 
 ผลการวจิยั พบวา่  
      1. พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยเห็นวา่ประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยมีบทบาทอยู่
ในระดบัมาก 
            2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยตามความ
คิดเห็นของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยพบวา่ 
       2.1  พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีอายแุละระดบัรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
และในส่วนที�มีระยะเวลาที�ปฏิบติังานต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
        2.2  พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีเพศและระดบัการศึกษาที�ต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาท
ของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกนั    
 

คาํสาํคญั : บทบาท,ประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจ และการเมือง  
วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจ และการเมือง  
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to 1) study the Roles of Krung Thai Bank State Enterprise Labour 
Union President 2) to compare the Roles of Krung Thai Bank State Enterprise Labour Union President in terms 
of personal characteristic. Subjects of this research were 359 officers in the Bangkok head office of Krung Thai 
Bank State Enterprise Labour Union. The instrument used was a two-part questionnaire. Part one dealt with 
general information of the respondents. The data were analyzed by frequency, percentage, t-test , F-test, and pair 
comparisons by using Scheffe Method. 

The results of the research were as: 
 1. The officials of Krungthai Bank Company emphasized the president of state enterprise labor union in 

high level. 
2. Comparison of the importance of the president of state enterprise labor union by the reputation of The 

official of Krungthai Bank Company showed that 
   2.1 Officials with different gender and salary mentioned in overall aspects were significantly different 
at .05. And Officials with different work duration in overall aspects were significantly different at .01. 
   2.2 Officials with different gender and educational level mentioned in overall aspects were not 
different 
 
KEYWORDS : ROLES, KRUNG THAI BANK STATE ENTERPRISE LABOUR UNION PRESIDENT 
 

1. บทนํา 
 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยได้มีการขยายตัวมากขึ� น  รายได้ที� เพิ�มขึ� นของประเทศมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม  การท่องเที�ยว  ภาคการบริการและอื�นๆ   จึงทาํให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ�น   
สถาบนัการเงินต่างๆ  จึงเขา้มามีบทบาทและความสาํคญัในการผลกัดนัเศรษฐกิจให้สามารถขบัเคลื�อนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  พร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมเช่น  เรื�องของแรงงานสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบั
ลูกจา้งจึงเกิดความสาํคญัมากขึ�นโดยเฉพาะสหภาพแรงงานซึ�งถือเป็นองคก์รที�เป็นตวัเชื�อมประสานที�สาํคญัอนัจะ
ก่อใหเ้กิดการจดัการปัญหาที�ไม่เหมาะสมได ้ เช่น  กรณีการปลดพนกังานออกโดยมิชอบ  เป็นตน้  ซึ� งปัญหาต่างๆ 
เหล่านี� สามารถแก้ปัญหาได้ที�ตน้เหตุ  เพียงแต่สหภาพแรงงานและนายจา้งจาํตอ้งเป็นเขา้ใจบทบาทและสอด
ประสานผลประโยชน์ของตนใหไ้ด ้

 สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นแรงงานสมัพนัธ์  พบวา่  สถานการณ์โดยทั�วไปมีแนวโนม้ดีขึ�นไม่วา่จะเป็นการยื�น
ขอ้เรียกร้อง  การเกิดขอ้พิพาทแรงงาน  อนัเนื�องมาจากนายจ้างและลูกจ้างต่างเขา้ใจสถานการณ์ที�เกิดขึ�น  จึง
พยายามที�จะไม่เรียกร้องผลประโยชน์เพิ�มขึ�น  แต่ดว้ยความไม่คุน้เคยของการมีความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้ง  และ
นายจา้ง  และการมีประโยชน์ร่วมกนั  นายจา้งบางรายไดเ้อาเปรียบลูกจา้ง  โดยไม่ไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมของ
ลูกจา้ง  โดยมุ่งหาผลประโยชน์แก่ตนเองฝ่ายเดียว  เมื�อเวลาผ่านไปลูกจา้งไดเ้กิดการเรียนรู้  และมีประสบการณ์
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มากขึ�น  ก็เริ�มหาทางต่อสู้และเรียกร้องสิ�งตอบแทนและผลประโยชน์ที�ตนควรจะไดรั้บจากนายจา้ง  ลูกจา้งทุกๆ
คนตอ้งการค่าจา้งที�สูงขึ�น มีสวสัดิการในการทาํงานที�ดีมีสิทธิต่างๆ ทางสังคม การเมือง และตอ้งการความมั�นคง
ในชีวติของตนเองและรวบไปถึงครอบครัว ในขณะที�นายทุนหรือนายจา้งตอ้งการผลกาํไรสูงสุด และผลกาํไรของ
นายจา้งก็คือ การจ่ายค่าจา้งที�นอ้ยที�สุด ลดสวสัดิการต่างๆของลูกจา้งลง ดงันั�นลูกจา้งกบันายจา้งจึงมีความขดัแยง้
เรื�องการแบ่งปันผลประโยชน์  และเป็นไปไม่ไดที้�นายจา้งจะหยิบยื�นให้โดยยอมลดกาํไรตวัเองลดลง   ดว้ยเหตุนี�
เองปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งจึงเกิดขึ�นไดอ้ยา่งเสมอ (ศรีโพธิv   วายภุกัษ)์ 

 โดยเหตุนี� เองจึงไดมี้การก่อตั�งสหภาพแรงงานขึ�น   เป็นวิธีการหนึ�งที�นานาประเทศยอมรับต่อการจดัตั�ง
สหภาพแรงงาน  สาํหรับประเทศไทย พระราชบญัญติัแรงงาน พ.ศ. 2518 กาํหนดให้มีสหภาพแรงงานไดเ้พียง 2 
ประเภท คือสหภาพแรงงานในสถานประกอบการและสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกนั   และไดบ้ญัญติั
รายละเอียดในการการก่อตั�ง   บทบาทหน้าที�การดาํเนินงาน  การจดัตั�งสหภาพแรงงานนี� เป็นวิธีที�จะช่วยให้ทั� ง
นายจา้งและลูกจา้งไดมี้ความเขา้ใจอนัดีซึ� งกนัและกนั   สหภาพแรงงานเป็นสถาบนัที�มีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการ
บริหารธุรกิจ  เนื�องจากมีผลต่อการดาํเนินการธุรกิจในดา้นของทรัพยากรบุคคลซึ�งถือเป็นปัจจยัการดาํเนินงานที�
สาํคญั(นวลจนัทร์  ทศันชยักลุ ,2525) 

 ดงันั�นในการดาํเนินธุรกิจที�มีความเป็นธรรม  สหภาพแรงงานจึงเป็นเรื�องสาํคญัที�นกับริหารควรจะตอ้ง
คาํนึงถึง  เพราะวา่แรงงานเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าอยา่งยิ�ง  สาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจ  และสงัคมของทุกประเทศ
ในโลก  ไม่วา่ประเทศเหล่านั�นจะเป็นประเทศที�เจริญแลว้หรือกาํลงัพฒันา  ความสาํคญัของแรงงานเป็นสิ�งที�สาํคญั
ที�สุดประการหนึ�งที�สร้างสรรคค์วามคิดและปฏิบติัการเพื�อความอยูร่อดของคนในชาติ  เพื�อสร้างความมั�นคง  และ
การเตรียมความพร้อมในการมีทรัพยากรบุคคลเพื�อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การศึกษาครั� งนี� จึงมุ่งเน้นศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  โดยการศึกษาว่า
สหภาพแรงงานมีหลกัการ  นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการอยา่งไร  และศึกษาวา่ผูน้าํสหภาพแรงงาน
มีบทบาทอยา่งไรต่อการบริหารงานของสหภาพแรงงาน  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทั�งในเรื�องของการแสวงหาและ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของพนกังาน  การเรียกร้องและต่อสู้เพื�อความเป็นธรรมแก่สมาชิก  การรักษาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร  และการสร้างสมัพนัธ์ที�ดีใหก้บัองคก์ร 
 
2. ขั9นตอนการศึกษา/ อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

 งานวจิยันี� ไดท้าํเพื�อเพื�อศึกษาบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยคนปัจจุบนั
ในความคิดเห็นของพนักงาน  และเพื�อเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทยคนปัจจุบนั  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาคือ  พนกังาน
สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในพื�นที�เขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑลรวมทั�งสิ�น 5,687 คน  และกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวจิยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 373  คน  คาํนวนจากสูตรของยามาเน่(Yamane 1973)  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล  โดยลกัษณะของแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที�1 
เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต้่อเดือน และระยะเวลาที�ปฏิบติังาน  สาํหรับในส่วนที� 2 เป็น
แบบสอบถามเกี�ยวกบับทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย  จาํนวน 20 ขอ้  สาํหรับใน
ส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื�อถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ                                                                         
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 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์  แยกเป็น 2 ส่วน 1)สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  1.1)ใชค้่าความถี� 
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสํานักงานใหญ่  บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  1.2)ใช้ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) วิเคราะห์ บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย  2)สถิติเชิงสรุปอา้งอิง 
(Inferential Statistic)  2.1)ใชค้่าที (t-test)  วิเคราะห์ขอ้มูลถึงความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม  2.2)ใชค้่าเอฟ 
(F-test)  วเิคราะห์ถึงความแตกต่างของตวัแปรตั�งแต่ 3 กลุ่มขึ�นไป โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
– way Analysis of Variance ; ANOVA)  2.3) ใช ้Scheffee Method วเิคราะห์กรณีค่า F แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ทั�งนี� ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี� ประกอบดว้ย  1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ซึ�งประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต้่อเดือน  ระยะเวลาที�ปฏิบติังาน  2) ตวัแปร
ตามไดแ้ก่  บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิากิจธนาคารกรุงไทย  ประกอบดว้ยบทบาทดา้นการแสวงหา
และปกป้องสิทธิประโยชน์ของพนกังานบทบาทดา้นการเรียกร้องและต่อสูเ้พื�อความเป็นธรรมแก่สมาชิก  บทบาท
ดา้นการรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร  บทบาทดา้นการสร้างสมัพนัธ์ที�ดีใหก้บัองคก์ร 
 
3. ผลการวเิคราะห์/ ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นรายละเอียด ดงัหวัขอ้ต่อไปนี�  
ตารางทีF 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

n=359 
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

อายุ 
              นอ้ยกวา่  30  ปี 
              30 – 40 ปี 
              41 – 50 ปี 
              มากกวา่  50  ปี 
ระดบัการศึกษา 
              ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี  
              ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
 

 
169 
190 
 
  52 
  98 
107 
102 
 
 22 
301 
  36 

 
47.10 
52.90 

 
14.50 
27.30 
29.80 
28.40 

 
  6.20 
83.80 
10.00 
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ตารางทีF 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัรายได้ต่อเดอืน 
              นอ้ยกวา่  20,000 บาท 
              20,001 – 30,000 บาท 
              30,001 – 40,000 บาท 
              มากกวา่  40,000 บาท 
ระยะเวลาทีFปฏิบัตงิาน 
              1 – 5 ปี 
              6 – 10 ปี 
              11 – 15 ปี 
              มากกวา่ 15 ปี 

 
  21 
  82 
  91 
165 
 
  55 
  60 
  65 
179 
 

 
  5.80 
22.80 
25.30 
46.10 

 
15.30 
16.70 
18.10 
49.90 

 

 
จากตารางที� 1 พบวา่ พนกังานบมจ.ธนาคารกรุงไทย  ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนทั�งสิ�น 359 คน  ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  จาํนวน 190  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.90  อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี  จาํนวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 
29.80  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   จาํนวน 301 คน  คิดเป็นร้อยละ  83.80  ระดบัรายไดต้่อเดือนมากกวา่  40,000 
บาท จาํนวน  165 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.10  ระยะเวลาที�ปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปี  จาํนวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ 
49.90 

 
ตารางทีF 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบับทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย 

บทบาทของประธานสหภาพแรงงาน x  S.D. ระดบั 

 

1. บทบาทดา้นการแสวงหาและปกป้องสิทธิประโยชน ์
     ของพนกังาน 
2. บทบาทดา้นการเรียกร้องและต่อสูเ้พื�อความเป็นธรรม 
     แก่สมาชิก 
3. บทบาทดา้นการรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพให ้
     กบัองคก์ร 
4.  บทบาทดา้นการสร้างสมัพนัธ์ที�ดีใหก้บัองคก์ร 

 
 

3.55 
 

3.79 
 

3.59 
3.64 

 

 
 

0.56 
 

0.56 
 

0.52 
0.60 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.64 0.50 มาก 
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จากตารางที� 2 พบวา่พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อพนกังาน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย x = 3.64)    
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นตามลาํดบั  พบวา่ บทบาทดา้นการแสวงหาและปกป้องสิทธิประโยชน์ของพนกังาน

ระดับมาก (ค่าเฉลี�ย x = 3.55)   บทบาทด้านการเรียกร้องและต่อสู้เพื�อความเป็นธรรมแก่สมาชิกระดับมาก 

(ค่าเฉลี�ย x = 3.79) บทบาทดา้นการรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพให้กบัองคก์รระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย x = 3.59)  

บทบาทดา้นการสร้างความสมัพนัธภาพที�ดีใหก้บัองคก์รระดบัมาก(ค่าเฉลี�ย x = 3.64) 
 
ตารางทีF 3 ผลวเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยตามความ
คิดเห็นของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 ภาพรวม ดา้นการ

แสวงหา 
ดา้นการ
เรียกร้อง 

ดา้นการรักษา ดา้นการสร้าง
สมัพนัธ์ที�ดี 

เพศ - - - - - 
อาย ุ .05 - .01 - .05 
ระดบัการศึกษา - - - - - 
ระดบัรายไดต้่อเดือน .05 - .01 - .05 
ระยะเวลาที�ปฏิบติังาน .01 - .01 .05 .01 
 

จากตารางที� 3 พบวา่พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั ภาพรวมมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีอายตุ่างกนั ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที� .05 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่บทบาทด้านการเรียกร้องและตอ่สู้เพื�อความเป็นธรรมแก่สมาชิกแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 บทบาทด้านการสร้างความสมัพนัธภาพที�ดีให้กบัองค์กรแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ในส่วนดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั 
  พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีระดบัรายไดต้่อเดือนต่างกนั  ภาพรวมมีความคิดเห็นต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที� .05 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่บทบาทด้านการเรียกร้องและต่อสู้ เพื�อความเป็นธรรมแก่

สมาชิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 บทบาทด้านการสร้างความสมัพนัธภาพที�ดีให้กบัองค์กร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ในส่วนดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั 
            พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีระยะเวลาที�ปฏิบติังานต่างกนั  ภาพรวมมีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที� .01 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่บทบาทด้านการเรียกร้องและต่อสู้ เพื�อความเป็นธรรมแก่

สมาชิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 บทบาทด้านการรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับ

องค์กรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 บทบาทด้านการสร้างความสมัพนัธภาพที�ดีให้กบัองค์กร

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ในส่วนดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั 
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4. บทสรุป/ สรุปผลการวจิยั 
  4.1 สรุปผลการวจิยั 
        4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 52.90  อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.80  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  83.80  
ระดบัรายไดต้่อเดือนมากกวา่  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.10  ระยะเวลาที�ปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปี   คิดเป็นร้อย
ละ 49.90 
           4.1.2  พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เห็นวา่ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยมี
บทบาทอยูใ่นระดบัมาก 
            4.1.3  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยตาม
ความคิดเห็นของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พบวา่ 
                  4.1.3.1  พนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีอายแุละระดบัรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบับทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั .05  และในส่วนของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีระยะเวลาที�ปฏิบติังานต่างกนั  มีความคิดเห็นดา้น
บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
                 4.1.3.2  พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีเพศและระดบัการศึกษาที�ต่างกนัมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบับทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกนั     

 4.2 อภิปรายผล 
            4.2.1 จากการวจิยัพบวา่ระดบัของบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยตาม
ความคิดเห็นของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ในภาพรวมมีบทบาทในระดบัมาก  ทั�งนี� เนื�องมากจากตาํแหน่ง
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ดงันั�นผู ้
ที�ไดรั้บเลือกตั�งจากสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยไดผ้า่นการเลือกตั�งและความเห็นชอบส่วน
ใหญ่ของสมาชิกมาแลว้ในระดบัหนึ�ง  รวมทั�งไดมี้ผลงานมีความสามารถและมีความเสียสละที�มีความเหมาะสม
กบัตาํแหน่ง  ซึ�งสอดคลอ้งกบั Robbins and judge กล่าววา่ผูน้าํมีบทบาทในการในการทาํงานตามภาระหนา้ที�  เป็น
ตวัแทนของหน่วยงาน  มีความสัมพนัธ์กับบุคคลทั� งภายในและภายนอก จึงทาํให้ภาพรวมของบทบาทของ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยอยูใ่นระดบัมาก 

              เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่บทบาทดา้นการแสวงหาและปกป้องสิทธิประโยชน์ของพนกังาน  
บทบาทดา้นการเรียกร้องและต่อสูเ้พื�อความเป็นธรรมแก่สมาชิก บทบาทดา้นการรักษาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
ใหก้บัองคก์รและบทบาทดา้นการสร้างความสมัพนัธภาพที�ดีใหก้บัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 
      4.2.2  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยตามความ
คิดเห็นของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พบวา่  
                          การเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยตามความ
คิดเห็นของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ตามสถานภาพของพนักงาน  พบว่าโดยภาพรวมพนักงานที�มี
สถานภาพต่างกนั  ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�ง
ไว ้ ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พลเทพ  ณ สงขลา  พบวา่สถานภาพทางเพศและระดบัการศึกษามีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของหวัหนา้และผูจ้ดัการในเที�ยวบินไม่แตกต่างกนั 
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              เมื�อทาํการเปรียบเทียบบทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยตาม
ความคิดเห็นของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ตามอายุ  ระดบัรายไดต้่อเดือนและระยะเวลาที�ปฏิบติังานที�
แตกต่างกนั  พบวา่มีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05, .05 และ .01 ตามลาํดบั  ซึ� งเป็นไป
ตามสมติฐานที�ตั�งไว ้โดยพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทยที�มีระดบัอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ระดบัรายไดต้่อเดือนนอ้ย
กวา่ 20,000 บาทและระยะเวลาที�ปฏิบติังาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั  บทบาทของประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยในระดับมากกว่าพนักงานที�มีระดับอายุ  ระดับรายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที�
ปฏิบัติงานช่วงอื�นๆ  อาจมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที�สั�งสมมาทาํให้มีความคิดเห็นที�
แตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัฤษฎี  Shaw and Costanzo  กล่าวถึงบทบาทไวว้า่เป็นสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�การ
ปฏิบติังานของบุคคล เมื�ออยูใ่นลกัษณะหรือสถานภาพเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะทางสงัคมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

 4.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
             จากผลการวจิยัในครั� งนี�พบวา่  บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทยมีอยูใ่น
ระดบัมาก  เพื�อใหก้ารวจิยัในครั� งนี� เป็นประโยชน์กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จึงมีขอ้เสนอแนะดงันี�  
         เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น บทบาทดา้นการแสวงหาและปกป้องสิทธิประโยชน์ของพนกังาน  ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีบทบาทน้อยกว่าบทบาทด้านอื�นๆ  ดังนั� นประธานสหภาพควร เป็นผูจ้ ัดให้มี
ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก เช่นสวสัดิการต่าง ๆ จดัให้มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เช่น ความรู้ดา้น
กฎหมายแรงงาน  มีการติดตามและควบคุมดูแลเรื�องร้องทุกขข์องพนกังานและสมาชิกที�ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
อยา่งทั�วถึงและรวดเร็ว  สนบัสนุนใหมี้การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัสภาพการทาํงานให้ดีขึ�นและควรให้มีการบริการ
ใหค้าํปรึกษาแก่สมาชิก เช่นปัญหาดา้นแรงงาน  ปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงาน  เพิ�มมากขึ�นดว้ย 

 4.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั9งต่อไป 
                   4.4.1  ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบจากกลุ่มตวัอยา่งในพื�นที�อื�น  โดยเฉพาะพนกังานสาขาและ
พนกังานภูมิภาคอื�น ๆ ทั�วประเทศ  
                  4.4.2ทาํการศึกษาเฉพาะดา้นของประธานสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจธนาคารกรุงไทย  เช่นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังาน  ปัจจยัที�มีผลต่อการปฏิบติังาน ฯลฯ  เป็นตน้ 
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คุณลกัษณะผู้นําของผู้ประกอบการโรงนํ�าแข็ง : กรณีศึกษา บริษัท ป๊อบอายนํ�าแข็งหลอด จํากดั 

THE LEADEDSHIP CHARACTER OF ICE ENTREPRENEUR :  

A CASE OF STUDY POPEYE TUBE ICE COMPANY LIMITED 
 

ศุภกร  จงนภาศิริกรู1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื!อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็ บริษทั 
ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 275 คน  ประกอบดว้ย พนกังาน  ลูกคา้ และคู่คา้ ในเขตประชา
ชื!น กรุงเทพมหานคร  เครื!องมือที!ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ  สถิติที!ใช ้ประกอบดว้ย ค่าความถี!  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี!ย  ส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี!ยรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’ test) 

ผลการวจิยัพบวา่  คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็ บริษทั ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั  ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เรียงตามลาํดบัไดแ้ก่   ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ดา้นความเป็นผูน้าํ  ดา้นบุคลิกภาพ  และ
ดา้นการบริหารงาน  สําหรับผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอาย
นํ� าแข็งหลอด จาํกดั  พบวา่  พนกังาน  ลูกคา้ และคู่คา้ ในเขตประชาชื!น ที!มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง 
บริษทั ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั 0.05 

 
คาํสําคญั : คุณลกัษณะผูน้าํ,  ผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็, บริษทั ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study and compare the leadership character of ice entrepreneur in 
Popeye Tube Ice Company Limited.  The sample were 275 employee, customer and a pair trades in 
Prachachuen, Bangkok. The questionnaire was a tool for collect the data.  The data analyzed by statistics 
program. The statistics that use frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’ test. 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
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The result of this research as follows; 
The leadership character of ice entrepreneur in Popeye Tube Ice Company Limited in overall and every 

items were high level. The respectively for example were morality, leadership, personality, and administrative.  
The comparison of ice entrepreneur in Popeye Tube Ice Company Limited found employees, customer and a 
pair trades in Prachachuen, Bangkok which different gender, age, education, and monthly income had different 
the opinion on leadership character of ice entrepreneur in Popeye Tube Ice Company Limited at 0.05 statistics 

significant. 
 

KEYWORDS : LEADERSHIP CHARACTER, ICE ENTREPRENEUR, POPEYE TUBE ICE COMPANY 
LIMITED 

 
1.  บทนํา 

การที!จะทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จไดน้ั�น ผูบ้ริหารองค์กรนับว่ามีบทบาทสําคญัยิ!งที!จะทาํให้
องคก์รดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้ ประเด็นเรื!อง “ผูน้าํ หรือผูบ้ริหาร”  ในมิติและมุมมองที!หลากหลาย
ไดรั้บการกล่าวถึงอย่างมาในปัจจุบนั  โดยเฉพาะสภาพปัญหาเกี!ยวกบัผูน้าํหรือผูบ้ริหารที!ปรากฏให้เห็นทั�งใน
ระดับประเทศและระดบัองค์กร คือ  ผูน้าํหรือผูบ้ริหารที!ขาดสภาวะการนํา  หรือมีรูปแบบความเป็นผูน้าํที!ไม่
เหมาะสม เช่น  ไม่มีวิสัยทศัน์  ขาดความโปร่งใส  ไม่รับผิดชอบ ไม่ส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้  ซึ! งลว้น
ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหารประเทศและองค์การ  การที!ผูน้ําหรือผูบ้ริหาร จะสามารถทาํหน้าที!ตาม
บทบาทของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัในดา้นความเป็นผูน้าํ  ซึ!งหมายถึงความสามารถใน
การใชศิ้ลปะในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานที!ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จดว้ยความเตม็ใจ  ความสามารถ
ในการบงัคบับญัชาบุคคลอื!น โดยไดรั้บการยอมรับ  ไวว้างใจและให้ความร่วมมือ  รวมถึงความสามารถในการ
อาํนวยการ  สั!งการ  บงัคบับญัชา  ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหนา้ที!เพื!อใหง้านบรรลุผล 

ความสาํคญัของคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร ในการนาํพาองคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั�น  นกัวิชาการไดมี้การศึกษาในเรื!องคุณสมบติัของผูน้าํตามทฤษฎีว่าดว้ย
คุณลกัษณะเฉพาะของผูน้าํ (Trait theory)  ซึ! งมุ่งเนน้ศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะของผูน้าํที!ควรมีมากกว่าปกติ  โดย
ผลการวิจยัของ Kirkpatrick S. และ Lock E. ในปี ค.ศ. 1990 สรุปวา่  ผูน้าํที!ประสบผลสําเร็จในการทาํงานสูง
จะตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่  มีพลงัผลกัดนั (กrive) มีความสามารถในการนาํ (desire to lead) มีความ
ซื!อสตัยแ์ละมั!นคงในความคิดและการกระทาํ (honesty and integrity) มีความเชื!อมั!นในตนเอง (self-confidence)  มี
ความรู้ความเขา้ใจในงาน (job relevant knowledge) และมีความฉลาด (intelligence)  

จากประเด็นสาํคญัดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริหารของธุรกิจโรงนํ� าแข็ง  จึงสนใจศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํ
ของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงนํ� าแข็ง ทั� งนี� เพื!อนาํผลวิจยัเป็นขอ้มูลในพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํให้เป็นที!ยอมรับและ
ศรัทธาของผูพ้บเห็น 

โดยการวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงค ์ดงันี�  
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1.  ศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงนํ� าแขง็ ในทศันะของพนกังาน ลูกคา้ และคู่คา้ 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2.  เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงนํ� าแขง็ จาํแนกตามทศันะของพนกังาน ลูกคา้ 
และคู่คา้ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงนํ� าแขง็ ในทศันะของพนกังาน และลูกคา้ มีความแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ตวัแปรอิสระ                                                                          ตวัแปรตาม        

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที! 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.  ขั�นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

การวจิยัครั� งนี�  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานและลูกคา้
ของบริษทั ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั  ซึ!งผูว้จิยักาํหนดวธีิดาํเนินการดงันี�  

ประชากร คือ พนกังาน และลูกคา้ ของโรงนํ� าแขง็ บริษทั ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั จาํนวน 887 คน 
กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงาน และลูกคา้ ของโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั จาํนวน 275 

คน คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของทาโร่  ยามาเน่  (Taro  Yamane’  1973)  ที!ค่าความเชื!อมั!นร้อยละ 95  
และยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื!อนร้อยละ 5 

เครื!องมือที!ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามที!มีค่าความเชื!อมั!น .958 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  
ตอน ดงันี�  

ตอนที! 1 แบบสอบถามเกี!ยวกับลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน และลูกคา้ ประกอบด้วย เพศ   อาย ุ  
ระดบัการศึกษา   และรายไดต้่อเดือน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check list) 

ตอนที! 2 แบบสอบถามคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด 
จาํกดั แบ่งออกเป็น  4  ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ  คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน  คุณลกัษณะดา้น

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต้่อเดือน 

คุณลกัษณะผู้นําของผู้ประกอบการ 

โรงนํ�าแขง็ 
 
- คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ 
- คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน 
- คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 
- คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
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บุคลิกภาพ  และคุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales)  
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  (พิชิต  ฤทธิ} จรูญ, 2547 : 224-225)  แบ่งออกเป็น  5  ระดบั คือ  มากที!สุด  มาก  ปาน
กลาง  นอ้ย  และนอ้ยที!สุด  

ตอนที! 3  ขอ้เสนอแนะเพิ!มเติมเกี!ยวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง มีลกัษณะเป็นคาํถาม
ปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งระหวา่ง
เดือนมิถุนายน 2556 โดยแจกแบบสอบถามจาํนวนทั�งสิ�น 275 ฉบบั กบัพนกังานและลูกคา้ของบริษทั ป๊อบอาย
นํ� าแข็งหลอด จาํกดั  และนาํแบบสอบถามที!รวบรวมคืนมาทั�งหมดมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี!  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี!ย  ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ (Scheffe’ test) 

 
3.  ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยั/อภิปรายผล 

ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนทั�งสิ�น 275 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายรุะหว่าง 41-50 ปี  มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  รายไดต้่อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที!มีต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง  บริษทั  
ป๊อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั มีดงันี�  
 
ตารางที! 1  ค่าเฉลี!ย  ส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็  บริษทั  ป๊อบ
อายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั 

คุณลกัษณะผู้นํา 
ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย 

คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ 3.91 .66 มาก 
คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน 3.87 .79 มาก 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 3.89 .63 มาก 
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 3.93 .55 มาก 

ภาพรวม 3.90 .58 มาก 

 
คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ  ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี!ยจากมากไปหาน้อย  

อนัดับแรกคือ  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์  และขอ้ที! มีค่าเฉลี!ยน้อยสุดคือ มีทักษะในการ
ประสานงานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบุคคลภายนอก 

คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  อนัดบัแรกคือ  มีความรู้ ความชาํนาญ ในการ
บริหารงาน  และขอ้ที!มีค่าเฉลี!ยนอ้ยสุดคือ มีความสามารถในการโนม้นา้วจูงใจผูอื้!น 

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี!ยจากมากไปหานอ้ย  อนัดบั
แรกคือ  เป็นผูที้!มองโลกในแง่ดี  และขอ้ที!มีค่าเฉลี!ยนอ้ยสุดคือ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามกาลเทศะ 
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คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉลี!ยจากมากไปหานอ้ย  
อนัดบัแรกคือ  มีความเสียสละต่อส่วนรวม  และขอ้ที!มีค่าเฉลี!ยนอ้ยสุดคือ ใหค้วามเสมอภาคกบัพนกังานทุกคน 

 

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั สรุป
ไดด้งันี�  
 
ตารางที! 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
ตวัแปร คุณลกัษณะดา้น

ความเป็นผูน้าํ 
คุณลกัษณะ

ดา้นการ
บริหาร 

คุณลกัษณะ
ดา้น

บุคลิกภาพ 

คุณลกัษณะดา้น
คุณธรรม
จริยธรรม 

ภาพรวม 

เพศ * - - - - 
อาย ุ ** ** ** ** ** 
ระดบัการศึกษา ** ** ** ** ** 
รายไดต้่อเดือน ** ** ** ** ** 
*p < .05, **p < .01 
 

จากตารางที! 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งันี�  
ผูต้อบแบบสอบถามที!มีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํของผูป้ระกอบการ

โรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที!ระดับ .05 นอกนั�นไม่
แตกต่างกนั 

นอกจากนี� พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที!มีอายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อคุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ  คุณลกัษณะดา้นการบริหาร  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้น
คุณธรรมจริยธรรม และโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 

จากขอ้คน้พบเกี!ยวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็ บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั 
พบวา่ พนกังาน  และลูกคา้ มีความคิดเห็นต่อ ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ทั�งนี� เป็นเพราะ พนกังาน และลูกคา้ 
เห็นวา่  ผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั เป็นผูที้!มีอธัยาศยัไมตรีที!ดีกบัทุกคน  รู้จกั
การใชค้าํพดูที!เหมาะสมกบักาลเทศะ  นอกจากนี� ยงัมีทกัษะในการประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทุก
ระดบั  ดงัแนวคิดของ ยกูค ์(Yukl, 1989 : 3-4) ที!กล่าววา่  ผูน้าํคือ บุคคลที!มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผูที้!ตอ้ง
ปฏิบติัภาระหนา้ที!ของตาํแหน่งผูน้าํที!ไดรั้บมอบหมายบุคคล อื!นในกลุ่มที!เหลือก็คือผูต้าม แมจ้ะเป็นหัวหนา้กลุ่ม
ยอ่ย หรือผูช่้วยในการปฏิบติัหนา้ที!ต่างๆ ก็ตาม และสอดคลอ้งกบั เฮาส์ (House, 1978: 227) ที!กล่าววา่ ผูน้าํ คือ ผูที้!
สามารถในการชกัจูงให้คนอื!นทาํงานให้สําเร็จตามตอ้งการ  นอกจากนี� สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ จุฑามาศ  
กมลรัตน์  (2551) ศึกษา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที!พึงประสงค ์กรณีศึกษา กรมสารบรรณทหารบก  ใน  5  ดา้น คือ  
มีความเป็นผูน้ํา  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น  มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  พบวา่  ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที!พึงประสงคแ์ละระดบัภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารที!เป็นจริงในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูงทั�ง  5 ดา้น  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุทยั  หลวงทุม
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มา  (2550)  ศึกษา คุณลกัษณะผูน้าํของผูน้าํทีมหน่วยปฏิบติัการเครดิตภูมิภาค  กรณีศึกษา ศูนยป์ฏิบติัการเครดิต
ภูมิภาค ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)  พบวา่  ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานต่อคุณลกัษณะ
ผูน้าํทีมทั�ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก   

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ําของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกัด 
จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน  พบว่า พนกังาน  และ
ลูกคา้ ที!มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั ป๊
อบอายนํ� าแขง็หลอด จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั  0.05  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อุทยั  
หลวงทุมมา  (2550)  ศึกษา คุณลกัษณะผูน้าํของผูน้าทีมหน่วยปฏิบติัการเครดิตภูมิภาค  กรณีศึกษา ศูนยป์ฏิบติัการ
เครดิตภูมิภาค ภาคเหนือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน)  พบวา่ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อายกุารทาํงาน และส่วนงานของพนกังานที!แตกต่างกนั มีผลต่อความคิดเห็นเกี!ยวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีม 
ที!แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05  ผูน้ําทีมควรกลา้ทา้ทายหาวิธีการใหม่เขา้มาประยุกต์
กระบวนการทาํงาน มีความเขา้ใจซึ! งกนัและกนั สร้างความศรัทธาและน่าเชื!อถือในวิธีการทาํงาน ยอมรับความ
คิดเห็นเพื!อนร่วมงาน เป็นที!ปรึกษาที!ดี มีความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา มีความเป็นกนัเอง มีนํ� าใจและ
ความจริงใจ  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธราทิพย ์ เก่งเกียรติชยั  (2548) ศึกษาเรื!อง คุณลกัษณะที!พึงประสงค์
ของผูบ้ริหารระดบัตน้ในทศันะของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ซนัฟีด จาํกดั พบวา่พนกังานที!มีระดบัการศึกษา
และสังกดัส่วนงานที!ต่างกนั มีทศันะต่อคุณลกัษณะที!พึงประสงค์ของผูบ้ริหารระดบัตน้แตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ กริช สุชาติเวชภูมิ (2546) ศึกษาเรื!อง 
คุณลกัษณะที!พึงประสงคข์องผูบ้ริหารในทศันะของพนกังาน ศึกษากรณี บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั!น จาํกดั
(มหาชน) พบวา่  พนกังานที!มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณลกัษณะที!พึงประสงคข์องผูบ้ริหารใน 3 
ดา้น คือ ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นคุณธรรม และดา้นมนุษยส์มัพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .05  
 
4.  สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแขง็  บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั พบวา่ ผูน้าํ
ผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง บริษทั  ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกดั มีคุณลกัษณะผูน้าํที!ดี  เมื!อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัแรกคือ  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม  คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ  
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  และคุณลกัษณะด้านการบริหารงาน  โดยพนักงานและลูกคา้ที!มีขอ้มูลส่วนบุคคล
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการโรงนํ� าแข็ง  บริษทั ป๊อบอายนํ� าแข็งหลอด จาํกัด 
แตกต่างกนั  ซึ!งจากขอ้คน้พบดงักล่าว  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  

ข้อเสนอแนะทีVได้จากผลการวจิยัครั�งนี�  
1. คุณลักษณะความเป็นผู ้นํา พนักงานและลูกค้ามีความคิดเห็นว่า ผู ้ประกอบการมีทักษะการ

ประสานงานน้อยที!สุด  ดงันั�นผูป้ระกอบการจึงควรได้รับการพฒันาในด้านนี� มากขึ�น โดยการศึกษาอบรมเพื!อ
พฒันาทกัษะการประสานงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทั�งภาครัฐและเอกชน 

2. คุณลกัษณะดา้นการบริหาร พนกังานและลูกคา้มีความคิดเห็นวา่ ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการ
โน้มนา้วจูงใจผูอื้!นน้อยที!สุด  ดงันั�น ผูป้ระกอบการจึงควรเรียนรู้และแสวงหาวิธีการจูงใจผูอื้!นให้ แลว้คดัเลือก
วธีิการที!ดีที!สุดมาใชต้ามความเหมาะสม 
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3. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ พนักงานและลูกคา้มีความคิดเห็น เกี!ยวกับการแต่งกายที! ถูกตอ้งตาม
กาลเทศะของผูป้ระกอบการนอ้ยที!สุด  ดงันั�น  ผูป้ระกอบการควรพิจารณาและปรับปรุงเรื!องการแต่งกายใหถู้กตอ้ง
และดูเหมาะสม 

4. คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม พนกังานและลูกคา้มีความคิดเห็นวา่ผูป้ระกอบการให้ความเสมอ
ภาคกบัพนกังานนอ้ยที!สุด  ดงันั�น ผูป้ระกอบการควรมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาทั�งดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ 
และการปรับเลื!อนเงินเดือน โดยการให้พนกังานมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบ และเสนอแนะดา้น
สวสัดิการ   

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครั�งต่อไป 
1. ควรทําการศึกษาคุณลักษณะผู ้นําของผู ้ประกอบการในธุรกิจอื!นๆ ที! มีลักษณะคล้ายกัน  เช่น 

คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก 
2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัที!มีผลต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการ เช่น ภูมิหลงัทางสงัคม 
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ภาวะผู้นําทางการเมืองท้องถิ�นของผู้ใหญ่บ้านและกาํนัน อําเภอบ้านแพ  จังหวดัราชบุรี  
THE POLITICAL LEADERSHIP OF SUB-DISTRICT AND VILLAGE HEADMAN  

IN PHAE DISTRICT OF RATCHABURI PROVINCE 
 

อุรุพงษ ์ ยงัภู่ 1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื"อศึกษา และเปรียบเทียบระดับภาวะผู ้นําทางการเมืองท้องถิ"นของ
ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี  กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั และประชาชน
ผูมี้สิทธิเลือกตั�ง อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 397 คน  เครื"องมือที"ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที"มีค่า
ความเชื"อมั"น 0.819  สถิติที"ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี"  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี"ย  ค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน  และ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบค่าที  การทดสอบค่าเอฟ  และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ 
(Scheffe’ method) 

ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
พบวา่  ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ดา้นที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ  การโนม้นา้วจิตใจ  รองลงมา ไดแ้ก่  การเป็น
ตวัแทนของประชาชน  การให้ความช่วยเหลือ  และการปรับตวัในการเขา้สังคม  ตามลาํดบั  การเปรียบเทียบระดบั
ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้น และกาํนนั อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั และ
ประชาชน ที"มีเพศ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการสมรส  อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"น  ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั  จงัหวดัราชบุรี 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study and compared the political leadership level of sub-district 
and village headman in Phae district of Ratchaburi province. The sample consisted were sub-district, village 
headman and people in Phae district of Ratchaburi province 397 people. The instrument was a questionnaire at 
0.819 reliability.  The statistic foe analyze was frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis 
test by t-test, F-test, and Scheffe’ method. 
---------------------------------------- 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม  ธุรกิจและการเมือง  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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The result of this research as follow; the political leadership level of sub-district and village headman in 
Phae district of Ratchaburi province in overall and every item were high level, the first was convince, the second 
were representation, assistance alms, and the adapting in socializing. The level leadership political comparison 
of sub-district and village headman in Phae district of Ratchaburi province found sub-district and village 
headman which different gender, education, married status, occupation, and monthly income had different 
opinion in  leadership political at 0.01 statistic significant. 

 

KEYWORDS : POLITICAL LEADERSHIP, SUB-DISTRICT AND VILLAGE HEADMAN, RATCHABURI 

PROVINCE 
 
1.  บทนํา 

ภาวะผูน้ําของกํานัน ผู ้ใหญ่บ้านจึงเป็นปัจจัยหนึ" งที"ทําให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกํานัน
ผูใ้หญ่บา้น  เนื"องจากกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นบุคคลสาํคญัที"จะกระตุน้สนบัสนุน ส่งเสริมและชกันาํให้ประชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง  ซึ"งหากกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นมีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํมากเพียงใด 
ยอ่มจะไดรั้บความเชื"อถือและความไวว้างใจ รวมทั�งไดรั้บความร่วมมืออนัดี  ทั�งจากขา้ราชการและราษฎรในการ
พฒันาตาํบลหมู่บา้น  ทาํให้การปฏิบติัหนา้ที"เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาํเร็จอย่างสูงสุด  อนัจะ
ส่งผลให้การประสานความตอ้งการของประชาชนกบัการดาํเนินงานของส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีดุลยภาพ  
ก่อใหเ้กิดความสงบสุขและนาํไปสู่การพฒันาประเทศสืบไป 

ดว้ยเหตุที"กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น  เป็นผูที้"อยูใ่นตาํแหน่งผูน้าํทอ้งถิ"นทาํหนา้ที"เป็นตวัแทนของรัฐเพื"ออาํนวย
ความสะดวกให้กบัประชาชน  นาํนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติั  และคอยช่วยเหลือพนกังานรัฐในงานต่างๆ ที"
สําคัญเป็นเจ้าหน้าที"ของรัฐที"อยู่ใกลชิ้ดประชาชนและเป็นบุคคลที"ประชาชนในท้องถิ"นรู้จักคุ ้นเคย  กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้นจึงตอ้งทาํหนา้ที"ช่วยเหลือประชาชนเมื"อเกิดภยัพิบติั  เกิดปัญหาโรคติดต่อ  และแกปั้ญหาความเสื"อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหามลพิษ  ขยะมูลฝอย  ปัญหาอาชญากรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
โรคเอดส์ ตลอดจนปัญหาความขดัแยง้ของคนในชุมชน  ปัญหาเหล่านี� ส่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชน การ
พฒันาคุณภาพชีวิตและความเจริญของชุมชน  ในการนี�  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นนับว่าเป็นบุคคลสําคญัอย่างยิ"งที"จะ
กระตุน้ สนับสนุน  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแกปั้ญหา และพฒันาชุมชนให้เจริญกา้วหน้าอย่าง
สมดุล ซึ" งการปฏิบติังานของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นดงักล่าวจะประสบความสําเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใดย่อมขึ�นอยู่กบั
ภาวะผูน้าํของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นสาํคญั 

การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) มีวตัถุประสงคด์งันี�  
1. เพื"อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
2. เพื"อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ําทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน อาํเภอบางแพ  จังหวดั

ราชบุรี  จาํแนกตามขอ้มูลพื�นฐานส่วนบุคคล 
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กรอบแนวคดิที�ใช้ในการวจิยั  
การวิจยัครั� งนี�   ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดในการวิจยัของ สร้อยสุรีรัตน์  พลพรพิสิฐ (2542)  มาพฒันาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยั ดงันี�  
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที"  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั และประชาชนอาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 397  คน  
 
วธีิดาํเนินการศึกษา 
1. เครื"องมือที"ใชเ้ป็นแบบสอบถามเป็นเครื"องมือที"มีค่าความเชื"อมั"น 0.819  
2. เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในเดือนพฤษภาคม  2556 

 
2.  ผลการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาตํ"ากว่าปริญญาตรี  
สถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพรับจา้งทั"วไป/พนกังานบริษทั และรายไดต้่อเดือน  10,000-20,000 บาท  

ระดบัภาวะผูน้ําทางการเมืองทอ้งถิ"น ของผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี พบว่า  
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื"อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ดา้นที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ  การ
โนม้นา้วจิตใจ  รองลงมา ไดแ้ก่  การเป็นตวัแทนของประชาชน การใหค้วามช่วยเหลือ  และการปรับตวัในการเขา้
สงัคม  ตามลาํดบั 

ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ  เป็นผูมี้นํ� าใจและเต็มใจช่วยเหลือเมื"อพบเห็นผูที้"
เดือดร้อน  รองลงมา ได้แก่  ยินดีที"จะเสียสละแรงกายและกาํลังทรัพย์เพื"อช่วยเหลือผูอื้"นและพร้อมที"จะให้
คาํปรึกษากบัทุกคนในทุกเรื"องและขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยน้อยสุด คือ เป็นผูมี้ความพร้อมทางกายและใจที"จะให้ความ
ช่วยเหลือ 

ข้อมูลพืIนฐานส่วนบุคคล 
 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดบัการศึกษา 
-  สถานภาพการสมรส 
-  อาชีพ 
-  รายไดต้่อเดือน 

ภาวะผู้นําทางการเมอืงท้องถิ�นของผู้ใหญ่บ้าน 

และกาํนนั  ใน 4 ด้าน 
 
-  การใหค้วามช่วยเหลือผูอื้"น 
-  การโนม้นา้วจิตใจ 
-  การปรับตวัในการเขา้สงัคม 
-  การเป็นตวัแทนของประชาชน 
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ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ  ขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ  สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งถูกตอ้งตามสถานการณ์  
รองลงมา ไดแ้ก่ มีทกัษะในการใชค้าํพูดเพื"อให้คนอื"นคลอ้ยตาม  และรู้จกัวิธีการโน้มน้าวให้คนอื"นทาํตามที"
แนะนาํ และขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยนอ้ยสุดคือ รู้จกัปฏิบติัตนใหค้นอื"นยอมรับในความสามารถ 

ดา้นการปรับตวัในการเขา้สงัคม ขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ แต่งกายถูกตอ้งตามสถานการณ์ รองลงมา ไดแ้ก่  
วางตวัอยา่งเหมาะสม  และแสดงกิริยาเหมาะสมกบักาลเทศะ และขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยนอ้ยสุดคือ  รู้จกัใชค้าํพูดในที"
สาธารณะ 

ดา้นการเป็นตวัแทนของประชาชน ขอ้ที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดคือ เป็นตวัแทนชุมชนเพื"อเป็นผูน้าํกลุ่ม รองลงมา
ไดแ้ก่   เป็นตวัแทนชุมชนเพื"อยื"นขอ้ร้องเรียน และเสนอตวัเป็นคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาทอ้งถิ"น และขอ้ที"มี
ค่าเฉลี"ยนอ้ยที"สุดคือ  เป็นตวัแทนชุมชนเพื"อเสนอความคิดเห็น 

ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั จาํนแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งที"มีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ใน
ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01   

สําหรับกลุ่มตวัอย่างที"มีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บ้านและ
กาํนนั ในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่งที"มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและ
กาํนนั ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01 

กลุ่มตัวอย่างที" มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู ้นําทางการเมืองของ
ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ในดา้นการปรับตวัในการเขา้สงัคม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01 

กลุ่มตวัอยา่งที"มีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ใน
ภาพรวมและทุกรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01 

กลุ่มตวัอยา่งที"มีรายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและ
กาํนนั ในภาพรวมและทุกรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 0.01 
 
3.  อภิปรายผล 

ภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"น ของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี พบวา่  ภาพรวม
และทุกรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� เป็นเพราะ ผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน เป็นตวัแทนของรัฐที"มีความใกลชิ้ดและ
รู้จกักบัราษฎรในทอ้งถิ"นต่างๆ อยา่งแทจ้ริง โดยทาํหนา้ที"ดูแลช่วยเหลือราษฎร เป็นตวักลางนาํขอ้มูลข่าวสารของ
ทางราชการมาสู่ทอ้งถิ"น  ใหก้ารช่วยเหลือราษฎรในยามประสบกบัภยัพิบติัต่างๆ เช่น  นํ� าท่วม ภยัแลง้ หรือภยัตาม
ธรรมชาติที"เกิดขึ�น  โดยผูใ้หญ่บา้นและกาํนันจะยินดีให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือราษฎรที"ไดรั้บความ
เดือดร้อนด้วยความเต็มใจ  ยินดีที"จะเสียสละแรงกายและกําลังทรัพย์เพื"อช่วยเหลือผูอื้"น แสดงให้เห็นว่า 
ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั เป็นผูที้"มีภาวะผูน้าํ   ดงัที" ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2532) กล่าววา่ ภาวะนาํ หมายถึง การ
เป็นผูจ้ดัและใหค้วามสะดวกกบัสมาชิก ผูป้ฏิบติังานโดยใหก้ารช่วยเหลือกลุ่ม  สอดคลอ้งกบั อรุโณชา  จนัทร์เกตุ
วงษ ์(2547 : 27-28) ที"กล่าวถึงบทบาทของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัไวว้า่ พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งที" พ.ศ. 
2457 ระบุว่า กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทอนัชอบธรรมตามตาํแหน่ง ตามกฎหมายคือ การเป็นตวัแทนขงทาง
ราชการ และเป็นตวัแทนของประชาชน  จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที"สนองนโยบายของทางราชการทุกกระทรวง ทบวง 

    หนา้ 881



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

กรม  เป็นพนกังานของรัฐ และเป็นเจา้หนา้ที"ของรัฐบาลที"ใกลชิ้ดกบัราษฎรมากที"สุด มีความสาํคญัอยูใ่นภูมิภาค
มากที"สุด 

นอกจากนี�พบวา่ ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ในอาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี ส่วนใหญ่เป็นผูที้"สามารถแสดง
ความคิดเห็นอยา่งถูกตอ้งตามสถานการณ์ มีทกัษะในการใชค้าํพดูเพื"อใหค้นอื"นคลอ้ยตาม และรู้จกัวธีิการโนม้นา้ว
ให้คนอื"นทาํตามที"แนะนาํ  สอดคลอ้งกบั สาจส์ (Sachs, 1966) กล่าววา่ ผูบ้ริหารที"ดีจะตอ้งเป็นผูที้"มีความเขา้ใจ
ตนเอง และสามารถประเมินค่าตนเองไดถู้กตอ้ง  มีความเขา้ใจในสถานภาพของผูต้ามเป็นอยา่งดี  ยอมรับฟังและ
เคารพในความคิดเห็นของผูอื้"น  สามารถนําความคิดเห็นของผูต้ามไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีความคิด
สร้างสรรค ์ นอกจากนี�สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สต๊อกดิลล ์(Stogdill, 1973 : 157-158)  ที"กล่าววา่ ผูน้าํตอ้งเป็นผู ้
มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ พูดเก่ง  ตดัสินใจดี และสอดคลอ้งกบั จอห์น ซี แม็กเวลล ์ (John C.Maxwell. 
2556) ที"กล่าววา่ คุณสมบติัการเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่ ตอ้งใฝ่รู้ ตอ้งไม่ลา้หลงั ติดตามเรียนรู้ให้ทนัการเปลี"ยนแปลงอยู่
เสมอ  เป็นผูม้ ั"นคง ในหลกัการ อุดมการณ์ ไม่หวั"นไหวต่อสถานการณ์  รู้จกัการสื"อสารที"ดี มีความสามารถสื"อให้
ผูอื้"นเขา้ใจในสิ"งทีตนเองคิด ทาํเรื"องยากใหง่้าย มีความชดัเจนในทุกดา้น และมีความคิดริเริ"มในสิ"งใหม่ๆ 

สําหรับ การปรับตัวในการเข้าสังคม พบว่า ผูใ้หญ่บ้าน กํานัน เป็นผู ้ที" รู้จักแต่งกายได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์  แสดงกิริยาเหมาะสมกบักาลเทศะ  ซึ" งสอดคลอ้งกบั สต๊อกดิลล ์(Stogdill, 1973 : 157-158)  ที"พบวา่ 
ผูน้าํจะตอ้งมีบุคลิกภาพ (personality) โดย ผูน้าํที"มีประสิทธิภาพมกัจะมีคุณลกัษณะของบุคลิกภาพคือ มีความ
เชื"อมั"นในตนเอง ส่วน จอห์น ซี แม็กเวลล์  (John C.Maxwell. 2556) กล่าวว่า ผูน้าํตอ้งมีเสน่ห์ บุคลิกดี ความ
ประทบัใจแรกพบช่วยใหง้านประสบความสาํเร็จไดง่้าย  สอดคลอ้งกบั อรุณ  รักธรรม (2532: 200) ที"กล่าววา่ ผูน้าํที"
ดีตอ้งการแสดงออกซึ"งรูปร่าง  ลกัษณะ  กิริยา  อาการ  ตลอดจนการแต่งกายก็ตอ้งเหมาะสมถูกกาลเทศะดว้ย  ผูน้าํ
ที"ดีตอ้งมีลกัษณะท่าทางที"ดี  รู้จกัการปรับตวัเขา้กบัสงัคมอยา่งแนบเนียนและถูกตอ้ง 

ส่วน การเป็นตวัแทนของประชาชน พบวา่ ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ทาํหนา้ที"เป็นผูน้าํกลุ่มและเป็นตวัแทน
ชุมชน มากที"สุด  ทั�งนี� เป็นเพราะ กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูน้าํทอ้งถิ"นที"มาจากการเลือกตั�งของประชาชน และเมื"อ
ไดรั้บการเลือกตั�งแลว้ จึงไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการที"นายอาํเภอแต่งตั�ง ดงันั�น ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัจึง
เป็นผูน้าํทอ้งถิ"นตามกฎหมาย  และเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่ง และการเป็นผูน้าํกลุ่มของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ที"ไดรั้บ
มอบหมายหนา้ที"ตามที"กฎหมายระบุไว ้ ดงัผลการวิจยัของ บุณยวีร์  ไชยอรรถนิธิพร  (2553)  ศึกษาคุณลกัษณะ
ผูน้าํที"พึงประสงคข์องประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
พบว่า ผูน้ําท้องถิ"นควรเป็นผูมี้สติปัญญาฉลาด  ทํางานอย่างเป็นระบบ  รู้จักบทบาทหน้าที"ตนเอง  มีความ
รับผิดชอบ อุทิศเวลาใหแ้ก่งานในหนา้ที"  มีความยติุธรรม  ปฏิบติัต่อบุคคลอื"นอยา่งเสมอภาค มีความกระตือรือร้น 
ปฏิบติังานอยา่งจริงจงั  มีความอดทน อดกลั�นสูง  และตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งที" พุทธศกัราช 
2457  

การเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํทางการเมืองทอ้งถิ"นของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ในอาํเภอบางแพ  จงัหวดั
ราชบุรี  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งที"มีเพศ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพการสมรส  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํทางการเมืองของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที"ระดบั 
0.01 ทั� งนี� เป็นเพราะ ผูใ้หญ่บ้านและกาํนัน ส่วนใหญ่มกัจะมีความคุน้เคยกับประชาชนในท้องถิ"น  การแสดง
พฤติกรรมจึงเป็นไปในลกัษณะความคุน้เคยกนัเอง  แต่บางโอกาส เมื"อตอ้งทาํตวัเป็นตวัแทนของประชาชน ก็จะ
แสดงความเป็นผูน้าํออกมา เช่น การกลา้แสดงความคิดเห็นต่างๆ ในที"ประชุม  การแสดงตนในที"สาธารณะซึ"งตอ้ง
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มีความสุขุมสุภาพเรียบร้อย  พูดจาเป็นทางการ  จึงทาํให้ประชาชนเห็นพฤติกรรมของผูใ้หญ่บ้านและกาํนัน
แตกต่างกันออกไป  นอกจากการการแสดงพฤติกรรมของผูใ้หญ่บ้านและกาํนันยงัขึ�นอยู่กับการปลูกฝังจาก
ครอบครัว  และสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจของผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน ที"ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร 
มากกว่าขา้ราชการ  จึงนับว่ามีส่วนสําคญัที"ทาํให้ผูใ้หญ่บา้นและกาํนันมีภาวะผูน้าํที"แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที"กาํหนดไว ้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุณยวีร์  ไชยอรรถนิธิพร  (2553)  ศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํที"
พึงประสงคข์องประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลแพรกษา  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  พบวา่ 
กลุ่มประชาชนทั"วไปในเขตเทศบาล ไดใ้ห้ความคิดเห็นที"แตกต่างกนัเกี"ยวกบัภาวะผูน้ําทางการเมืองของผูน้ํา
ทอ้งถิ"น  สอดคลอ้งกบั ปรีชา  บูลพิไชย  (2552)  ศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํที"พึงประสงคข์องประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบล  อาํเภอสทิงพระ จังหวดัสงขลา   พบว่า ประชาชนที"มีระดับการศึกษา  อาชีพ และ
รายได ้ต่างกนัมีความตอ้งการเกี"ยวกบัคุณลกัษณะต่างๆ ของผูน้าํทอ้งถิ"นแตกต่างกนั  และคุณลกัษณะของผูน้าํ
ทอ้งถิ"นที"ดีที"ประชาชนตดัสินใจเลือกมากที"สุดคือ มีความซื"อสัตยสุ์จริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั"น  สอดคลอ้งกบั สร้อย
สุรีรัตน์  พลพรพิสิฐ  (2542)  ศึกษาภาวะผูน้าํกบัการปฏิบติังานของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดั
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา่  คุณลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นที"แตกต่างกนัในเรื"องเพศ 
อาย ุรายได ้ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งและความสัมพนัธ์ดา้นเครือญาติส่งผลต่อภาวะผูน้าํและการปฏิบติังานที"
แตกต่างกนั 
 
4.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวจิยัไปใช้ 
จากผลการวิจัยครั� งนี�  หน่วยงานที" เกี"ยวข้องควรนําไปพัฒนาผู ้ใหญ่บ้านและกํานันให้เป็นผู ้นําที" มี

ประสิทธิภาพ  โดยควรนาํประเด็นต่อไปนี�ไปใชใ้นการพฒันาผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ดงันี�  
1. ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ  ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ควรเป็นผูที้"มีความพร้อมทั�งทางร่างกายและใจที"จะให้

ความช่วยเหลือผูอื้"น  ดงันั�น  จึงควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยูเ่สมอ และควรสํารวจตนเองว่ามีความ
พร้อมที"จะใหค้วามช่วยเหลือประชาชนในดา้นใดบา้งที"ไม่ขดัต่อศกัยภาพของตนเอง  

2. ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจถึงการปฏิบติัตนให้เป็นที"ยอมรับใน
ความสามารถ  ดงันั�น สิ"งที" ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัควรจะตอ้งพฒันาก็คือ การแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื"อง  รู้เท่าทนั
เหตุการณ์ข่าวสารบา้นเมือง และรอบรู้วธีิการแกปั้ญหาใหก้บัประชาชนอยูเ่สมอ 

3. ดา้นการปรับตวัในการเขา้สังคม  ผูใ้หญ่บา้นและกาํนัน มกัจะไม่เขา้ใจการพูดในที"สาธารณะ  ดงันั�น 
ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัควรจะฝึกฝนตนเองใหมี้ความกลา้ที"จะพดูในที"สาธารณะ และรู้จกัใชค้าํพดูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ด้านการเป็นตวัแทนประชาชน  ผูใ้หญ่บ้านและกาํนันควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นตวัแทนของ
ประชาชนในการเสนอความคิดเห็นของประชาชนในทอ้งถิ"น ซึ" งอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ทอ้งถิ"นนั�นไดรั้บการ
ช่วยเหลือและพฒันาใหดี้ขึ�น 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัIงต่อไป 
1. การวจิยัครั� งต่อไป ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัในทศันะของประชาชนในกลุ่มที"

กวา้งขึ�น  
2. ควรมีการศึกษาปัจจยัที"ส่งผลต่อภาวะผูน้าํของผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั  
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3. ควรมีการศึกษาการรับรู้บทบาท อาํนาจหน้าที"ของผูใ้หญ่บ้านและกาํนัน ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนในทอ้งถิ"น 
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คุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหารกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 

บริษัท ซีพ ีออล์ล จํากดั (มหาชน) ในสังกดัจังหวดัสมุทรปราการ 
LEADERSHIP CHARACTER OF ADMINISTRATORS AND EMPLOYEES’ ATTACHMENT 

OF CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED, SAMUT PRAKAN PROVINCE 
 

ณฎัฐชยั  เศวตโชติธนพงษ์1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื&อศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํของผูบ้ริหาร และศึกษาความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานในองคก์ร ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานของ บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสังกดัจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูจ้ดัการร้าน
สาขา บริษทั ซีพี ออล์ล จาํกดั (มหาชน) ในสังกดัจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 180  คน  เครื&องมือที&ใชเ้ป็น
แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี& ร้อยละ ค่าเฉลี&ย ค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธิ; สหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบว่า :  คุณลกัษณะผูน้ําของผูบ้ริหารบริษทั ซีพี ออล์ล จาํกดั (มหาชน) ในสังกดัจงัหวดั
สมุทรปราการ ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือ คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ รองลงมาคือ คุณลกัษณะ
ผูน้ําดา้นคุณธรรมและจริยธรรม คุณลกัษณะผูน้าํด้านการบริหารงาน และคุณลกัษณะผูน้ําด้านความเป็นผูน้ํา 
ตามลาํดบั   ส่วน ความผูกพนัต่อองคก์าร ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที&สุด  อนัดบัแรกคือ ความผูกพนัต่อองคก์าร
ดา้นความปรารถนาที&จะคงความเป็นสมาชิกภาพองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความเชื&อมั&นและการยอมรับในองคก์ร 
และดา้นความเตม็ใจทุ่มเทเพื&อองคก์ร ตามลาํดบั และคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
 

คาํสําคญั : คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร, ความผกูพนัต่อองคก์ร, จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research  was to study the leadership character of administrators of CP all public 
company limited, Samutprakan province, the employee organization engagement of CP all public company 
limited, Samutprakan province and the relationship between the leadership character of administrators of CP all 
public company limited, Samutprakan province. Samples were 180 manager stores of CP all public company 
limited, Samutprakan province. Tools was a questionnaire. The data analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Pearson's correlation coefficient. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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The result of this research as follows; the leadership character of administrators the overall leader was 
a high level, the first was a leading personality in most levels, second was the moral and ethical leaders feature 
on many levels, leading management features at a high level and leader and leadership attributes at a high level, 
respectively. The employee organization engagement overall was a highest levels, the fist was eventually the 
engagement with a desire to maintain a membership in an organization, second  was the confidence and 
acceptance in the enterprise and dedication to the organization in the most, respectively.  The leader of the 
executive was related positively to organizational commitment of employees overall level, statistically 
significant level .01.  
 

KEYWORDS : LEADERSHIP CHARACTER OF ADMINISTRATORS,  EMPLOYEES’ ATTACHMENT, 
SAMUTPRAKAN PROVINCE 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การรักษาพนักงานไวใ้นองค์กร  เป็นเป้าหมายสําคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หากองค์การตอ้ง
สูญเสียพนกังานที&มีความรู้ความสามารถสูง ยอ่มส่งผลเสียต่อองค์กรอย่างมาก แมว้า่บางองค์กรตอ้งลดพนกังาน
และใชก้ารจา้งงานจากภายนอก แต่การรักษาพนกังานไวย้งัจาํเป็น เนื&องจากยิ&งองคก์รใชพ้นกังานนอ้ยลง พนกังาน
ที&มีอยู่จะมีความสําคญัสูง เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ การให้พลงัจูงใจในงานแก่พนักงาน และลดระดบั
ชั�นในการบงัคบับญัชาทาํให้พนักงานตอ้งมีสมรรถนะสูงกวา่อดีตมากความผูกพนักบัองคก์รเป็นปัจจยัสาํคญั  ที&
ส่งผลต่อการรักษาพนกังานไวใ้นองค์กร  และส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติังานไดป้ระสิทธิผลสูงขึ�น  ความผูกพนั
เป็นตวัทาํนายอตัราการลาออกไดดี้กว่าความพึงพอใจในการทาํงาน นอกจากนั�นผูป้ฏิบติังานที&มีความผูกพนัต่อ
องคก์รสูงจะปฏิบติังาน ไดดี้กวา่ผูที้&มีความผกูพนัต่อองคก์รตํ&า และความผกูพนัเป็นตวัชี� ถึงประสิทธิผลขององคก์ร
ที&สาํคญัตวัหนึ&งดว้ย  จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที&เป็นปัญหาสาํคญั 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู ้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะความเป็นผู ้นํา เพื&อสร้างแรงจูงใจ ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอุทิศตน และจงรักภกัดีต่อองคก์รเพื&อที&จะใชค้วามรู้ความสามารถ และความชาํนาญของตนอยา่ง
เต็มที&ในการทาํงาน ขณะเดียวกนัองค์กรก็มีหนา้ที&ดูแลรักษาบุคคลเหล่านี� ไวก้บัองค์กร โดยพยายามตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลให้มากขึ� น สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะองค์กรและบุคคลต้องมี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะพึ&งพาอาศยัซึ&งกนัและกนั องคก์ารจึงจะอยูร่อด 

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที&จะศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารร้านกบัความผูกพนัของพนักงานในองคก์ร 
บริษทั ซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) ทั� งนี� เพื&อที&จะนําผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการ
บริหารงานขององค์กร และพิจารณาปรับปรุงคุณลกัษณะของผูน้าํให้เป็นที&พึงพอใจของพนักงาน ตามแนวคิด
เกี&ยวกบัภาวะผูน้าํและทฤษฎีความผกูพนั ตลอดจน นาํผลวิจยัดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาผูบ้ริหาร  รวมทั�งเพื&อให้
พนกังานเกิดความผูกพนัในองคก์ร  เพื&อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ ซึ& ง
ส่งผลใหบ้ริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์&ไดว้างไวย้ิ&งขึ�นต่อไป 
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การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคด์งันี�  
1. เพื&อศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ   
2. เพื&อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในองค์กรของ บริษทั ซีพี ออล์ล จาํกดั (มหาชน) ใน

สงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ   
3.  เพื&อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ของ บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที&  1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2. วธีิดาํเนินการวจิยั  

การวจิยัครั� งนี�  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research) 
ประชากร คือ ผูจ้ดัการร้านสาขา บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสังกดัจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 

327 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผูจ้ ัดการร้านสาขา บริษทั ซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) ในสังกัดจงัหวดัสมุทรปราการ 

จาํนวน 180 คน โดยคาํนวณจากสูตรของทาโร่  ยามาเน่ (Yamane. 1973) ที&ค่าความเชื&อมั&นร้อยละ 95 และยอมให้
เกิดความคลาดเคลื&อนร้อยละ 5 

เครื&องมือที&ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามที&มีค่าความเชื&อมั&น 0.961 แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงันี�  
ตอนที& 1  สถานภาพส่วนบุคคลของผูจ้ดัการร้านสาขา ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพ

สมรส  รายได ้และประสบการณ์ในการทาํงาน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check list)   
ตอนที& 2  คุณลกัษณะผูน้ําของผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) ในสังกัดสมุทรปราการ 

ประกอบดว้ย คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ  คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  และ
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั คือ  มากที&สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย 
และนอ้ยที&สุด  

คุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหาร 
 
- คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ   
- คุณลกัษณะดา้นการบริหารงาน 
- คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ   
- คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
 
- ความเชื&อมั&นและการยอมรับในองคก์ร  - 
ความเตม็ใจทุ่มเทเพื&อองคก์ร   
- ความปรารถนาที&จะคงความเป็นสมาชิกภาพ

องคก์ร 
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ตอนที& 3  ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ความเชื&อมั&นและการยอมรับในองคก์ร  ความเตม็ใจทุ่มเทเพื&อองคก์ร  และความปรารถนาที&จะคงความเป็นสมาชิก
ภาพองคก์ร เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดบั คือ  มากที&สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยที&สุด 

การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม ในเดือนพฤษภาคม 2556  โดยแจก
แบบสอบถามทั�งสิ�น 180 ฉบบั  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที&ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ค่าความถี&  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี&ย  ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสมัประสิทธิ; สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
 
3. สรุปผลการวจิยั 

1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) ในสังกดัสมุทรปราการ พบว่า 
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ดา้นที&มีค่าเฉลี&ยสูงสุด ได้แก่ ดา้นบุคลิกภาพ  รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
รองลงมา ดา้นการบริหารงาน และดา้นความเป็นผูน้าํ ตามลาํดบั   

2.  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษัทซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) ในสังกัดสมุทรปราการ  
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นที&มีค่าเฉลี&ยสูงสุด ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาที&จะคงความ
เป็นสมาชิกภาพองค์กร รองลงมา ด้านความเชื&อมั&นและการยอมรับในองค์กร และดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื&อ
องคก์ร ตามลาํดบั  

3. ค่าสมัประสิทธิ; สหสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01  
 
4. อภิปรายผล 

ผูว้จิยัมีประเดน็ที&อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการการวจิยั ดงันี�  
1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัสมุทรปราการ 

คุณลกัษณะผูน้าํดา้นความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก ซึ& งส่วนใหญ่ผูจ้ดัการร้านสาขาจะมีความคิดเห็นวา่ 
ผูบ้ริหารของบริษทั ซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) สังกดัจังหวดัสมุทรปราการ มีคุณลกัษณะเป็นผูน้ําที&มีความรู้
เหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่ ความมีเหตุผล รู้จกัใชเ้หตุผลในการตดัสินใจมากกวา่อารมณ์ และมีคุณลกัษณะ
เป็นผูน้าํที&มีความเห็นอกเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะ ผูจ้ดัการร้านสาขา ของบริษทัซีพี 
ออลล์ จาํกดั (มหาชน) มีความตระหนกัที&จะสามารถทาํงานไดต้ามบทบาทและหนา้ที&ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์ร ดงัที& อีเวนส์ (Evans, 1970) และ เฮาส์ (House, 1971) กล่าววา่ ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรม
ในการกระตุน้ จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดว้ยการสร้างความพอใจให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสร้างอิทธิพลเหนือการ
ทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยวธีิวางแนวทางใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสสัมฤทธิ; ผลตามเป้าหมายขององคก์าร
และเป้าหมายส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปรีดา  ขจรโกวทิย ์ (2552) ไดศึ้กษา คุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารและความผูกพนัของพนักงานในองค์กรบริษทั เอส พี บ้านคาร์แคร์ จาํกัด และบริษัทในเครือ” ผล
การศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารดา้นความเป็นผูน้าํ อยูใ่นระดบัมาก   

คุณลกัษณะผูน้าํดา้นการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํที&
มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน มากที&สุดคือ เป็นผูน้าํที&มีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล และมีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํ
ที&มีความประนีประนอม มีความยืดหยุ่น  ทั� งนี�  คุณสมบัติที&สําคญัของความเป็นผูน้าํก็คือ ผูน้ําตอ้งเป็นผูที้&มี
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วิสัยทัศน์กวา้งไกล  มีความคาดหวงัให้องค์กรประสบความสําเร็จ  จึงไดพ้ยายามทุกวิถีทางในการพฒันาการ
บริหารงานให้มีความทนัสมนัทนัเหตุการณ์ พฤติกรรมเหล่านี�อาจมีส่วนสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารงาน  เช่น  
การพยายามหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาบริหารงานทุกดา้นในองค์การ  กระตุน้เตือนให้พนักงานปฏิบติังานโดย
คาํนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที&จะเกิดขึ�น  ดงัที& นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไอโอ (Stogdill and 
Coons, 1957) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมของผูน้าํในมิติต่างๆไว ้ 2 มิติ คือ 1) ผูน้าํที&มุ่งคน จะมีพฤติกรรมที&มุ่งการ
สร้างความไวว้างใจร่วมกันใช้การติดต่อสื&อสารแบบสองทาง เคารพต่อความคิดเห็นและให้ความสําคัญกับ
ความรู้สึกของใตบ้งัคบับญัชา 2) ผูน้าํที&มุ่งงาน จะมุ่งระบุงานและความรับผิดชอบของสมาชิกองคก์ารให้ชดัเจน 
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสานกิจกรรมของพนักงานและให้ความสําคัญกับหมายกําหนดการ 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนัยพร  ออ้พงษ ์(2550) ศึกษาเรื&อง คุณลกัษณะผูน้าํที&พึงประสงคต์ามทรรศนะของ
พนกังานบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานที&เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มี
ความตอ้งการคุณลกัษณะผูน้าํที&พึงประสงคด์า้นการบริหารงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากที&สุด เมื&อ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความตอ้งการมากที&สุดในเรื&อง เป็นผูน้าํที&มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน เป็นอนัดบั
แรก รองลงมา เป็นผูน้าํที&มีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล เป็นผูน้าํที&มีความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นผูน้าํที&มี
ความสามารถในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นผูน้าํที&มีความประนีประนอม มีความยดืหยุน่ ตามลาํดบั 

คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัมากที&สุด โดย ผูจ้ดัการร้านสาขา มีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริหาร 
บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสังกดัจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นผูที้&รู้จกัการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํที&มีมนุษยสัมพนัธ์ที&ดีต่อเพื&อนร่วมงาน ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหารจะเป็นผูที้&มีบุคลิกภาพที&ดี  รู้จกัการวางตวั  มีเทคนิคการใชค้าํพูดกบัเพื&อนร่วมงานอยา่งเหมาะสม  
เป็นคนที&มีความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งดี ดงัที& สุเมธ  เตียวอิศเรศ (2529) เคย
กล่าววา่ บุคลิกภาพและลกัษณะของการเป็นผูน้าํเป็นของที&มีมาแต่กาํเนิด และเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวัและสามารถ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนัยพร ออ้พงษ ์(2550) ศึกษาเรื&อง คุณลกัษณะผูน้าํที&พึง
ประสงค์ตามทรรศนะของพนักงานบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานที&เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีความตอ้งการคุณลกัษณะผูน้าํที&พึงประสงคด์า้นบุคลิกภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ความตอ้งการมากที&สุด เมื&อพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความตอ้งการมากที&สุดในเรื&องเป็นผูน้าํที&มีสามารถควบคุม
อารมณ์ไดดี้ รู้จกัเก็บอารมณ์ มีความหนกัแน่นเป็นอนัดบัแรก รองลงมา เป็นผูน้าํที&มีมนุษยสัมพนัธ์ที&ดีต่อเพื&อน
ร่วมงาน เป็นผูน้าํที&แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เป็นผูน้าํที&มีอุปนิสัย วาจาไพเราะ พูดจาชดัเจน 
และเป็นผูน้าํที&มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ตามลาํดบั 

คุณลกัษณะผูน้าํดา้นคุณธรรมจริยธรรม อยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ ผูบ้ริหารจะมีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํ
ที&มีความซื&อสัตยต่์อหนา้ที&  มีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํที&มีความเสียสละ และมีคุณลกัษณะเป็นผูน้าํที&มีความจริงใจต่อ
เพื&อนร่วมงาน ทั�งนี� เป็นเพราะ ผูบ้ริหาร บริษทั ซีพีออลล์ จาํกดั (มหาชน) จะแสดงพฤติกรรม ที&มีลกัษณะเด่นเป็นที&
ยอมรับของกลุ่มทาํให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที&เป็นเอกภาพ ยอรับภาวะความเป็นผูน้าํในการสร้างสรรค์คุณค่า
และผลประโยชน์แก่องคก์ร ดงัที& รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2544) กล่าววา่ ผูน้าํเป็นบุคคลที&ตอ้งมีคุณสมบติั คือ 1) 
เป็นบุคคลที&ทาํใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหนา้และบรรลุผลสาํเร็จ 2) เป็นผูมี้บทบาทแสดงการติดต่อสื&อสารและ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลที&เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) การจูงใจให้ผูอื้&นปฏิบติัตาม 4) ผูน้าํมีส่วนทาํให้เกิด
วสิยัทศัน์ขิงองคก์ารและพนกังาน 5) เป็นผูที้&สามารถใชอ้าํนาจ อิทธิพลต่างๆ  ทั�งทางตรงและทางออ้ม เพื&อนาํกลุ่ม

    หนา้ 889



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ&ง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนัยพร ออ้พงษ ์
(2550) ศึกษาเรื&อง คุณลกัษณะผูน้าํที&พึงประสงคต์ามทรรศนะของพนกังานบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์
จาํกดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานที&เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีความตอ้งการคุณลกัษณะผูน้าํที&พึงประสงคด์า้น
คุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากที&สุด เมื&อพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความตอ้งการ
มากที&สุดในเรื&องเป็นผูน้าํที&ที&มีความซื&อสัตยต่์อหนา้ที&เป็นอนัดบัแรก รองลงมา เป็นผูน้าํที&ให้ความเสมอภาคต่อ
พนกังานทุกคน เป็นผูน้าํที&มีความจริงใจต่อเพื&อนร่วมงาน เป็นผูน้าํที&มีความเสียสละ และเป็นผูน้าํที&มีนํ� าใจคอย
ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั 

2.  ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัสมุทรปราการ 
ดา้นความเชื&อมั&นและการยอมรับในองคก์ร อยูใ่นระดบัมากที&สุด นอกจากนี�พบวา่ พนกังาน บริษทัซีพี 

ออล์ล จาํกัด (มหาชน) มีความภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร มีความผูกพนัต่อองค์กรที&ทาํงานเพราะมี
ชื&อเสียงและเป็นที&รู้จกัของสังคม และมีความเต็มใจที&จะชี� แจงเพื&อความเขา้ใจที&ดีขึ�นต่อผูที้&มีทศันคติเชิงลบต่อ
องค์กร ระดับมากที&สุด ทั� งนี� เป็นเพราะพนักงาน บริษทัซีพี ออล์ล จาํกัด (มหาชน) มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที&มอบหมายทาํให้มีความเชื&อมั&นและการยอมรับในหารทาํหน้าที&ในองค์กร ดังที&  ลิเคิร์ท 
(Likert, 1961) ไดร้ะบุวา่พฤติกรรมของผูบ้ริหารที&สร้างความเชื&อมั&นให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอ้ย ดว้ยวิธีการข่มขู่
และลงโทษ เมื&อผูใ้ตบ้งัคบับัญชาปฏิบติังานไม่สําเร็จตามเป้าหมาย จะทาํให้ระดับความไวว้างใจและเชื&อมั&น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที&มีต่อผูบ้ริหาร มีระดบัตํ&าลง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ญาณาธิปป์  คาํวิเศษ (2553) ศึกษา
เรื&อง ลกัษณะของผูน้าํที&มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานเทศบาลตาํบลแม่เหียะ จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความผูกพนัต่อองค์กรด้านการรับรู้อยู่ในระดับค่อนขา้งสูง เมื&อพิจารณา
รายละเอียดของแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นองค์กรของท่านมีชื&อเสียงในทางที&ดีและเป็นที&รู้จกัของสังคม 
ประเด็นท่านรู้วา่องคก์รของท่านคาดหวงัเกี&ยวกบัผลการทาํงานของท่าน ประเด็นท่านรู้วา่แผนกของท่านมีส่วน
ช่วยให้องคก์รของท่านทาํงานไดต้ามเป้าหมายที&วางไว ้และประเด็นงานของท่านมีความสาํคญัที&จะทาํให้องคก์ร
ประสบความสาํเร็จ ตามลาํดบั  

ดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื&อองคก์ร อยูใ่นระดบัมากที&สุด โดยจะเห็นไดจ้ากพนกังานมีความเต็มใจที&จะ
ทุ่มเทในการทาํงานเพื&อใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ งานมีความสาํคญัที&ทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ และใส่ใจ
ต่อสถานะภาพและความเป็นไปต่อองค์กร ระดับมากที&สุด ทั� งนี� เป็นเพราะพนักงาน บริษทัซีพี ออล์ล จํากัด 
(มหาชน)   มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นหนึ&งเดียวกบัองคก์าร เป็นสมาชิกขององคก์าร และเต็มใจที&จะอุทิศกาํลงักาย
และกาํลงัใจ เพื&อปฏิบติัภารกิจขององคก์ารดว้ยความเชื&อมั&นอยา่งแรงกลา้ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
อยา่งความเตม็ใจพร้อมจะทุ่มเททาํงานเพื&อองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุทธิวรรณ ศรีสุพรรณ (2550) 
ศึกษาเรื&อง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานตอ้นรับบนเครื&องบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ผล
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพนักบัองคก์รโดยรวมในระดบัมาก  เมื&อพิจารณา
รายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพนักบัองคก์รดา้นความปรารถนาที&จะคงความเป็น
สมาชิกภาพองค ์และดา้นความเตม็ใจทุ่มเทเพื&อองคก์รในระดบัมาก  

ดา้นการมีความปรารถนาที&จะคงความเป็นสมาชิกภาพองค์กร อยู่ในระดับมากที&สุด โดยจะพบว่า
พนกังาน บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัสมุทรปราการส่วนใหญ่ มีความห่วงใยอยา่งจริงจงัในความอยู่
รอดขององคก์ร มีความสาํคญัที&ทาํให้องคก์รประสบความสาํเร็จ และมีความเต็มใจที&จะทุ่มเทในการทาํงานเพื&อให้
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องคก์รประสบความสาํเร็จ ตามลาํดบั  ซึ& งอาจไม่ต่างไปจากผูจ้ดัการที&ตอ้งเป็นที&ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพล 
และบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที&จะจูงใจ ชกันาํ หรือชี�นาํให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื&อปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของ
กลุ่มไดส้าํเร็จ ดงัที& ราตรี  พฒันรังสรรค ์ (2544) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํเป็นสมาชิที&มีบทบาทสาํคญักวา่ผูอื้&นในการดา้น
การนาํผูอื้&น บุคคลที&มีอิทธิพลมากที&สุดในกลุ่ม และเป็นผูใ้ชอิ้ทธิพลนั�นดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มที&ไดต้ั�งเอาไวท้ั�งนี� อยูบ่นพื�นฐานของการยอมรับของสมาชิกกลุ่มดว้ย ทั�งนี�  ประเวศ  วะสี (2544) ไดก้ล่าววา่ 
ผูน้าํทาํให้สังคมรอด เพราะผูน้าํซึ& งทาํหนา้ที&นาํให้กลุ่มนั�นดาํเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย เป็นผูน้าํที&มีบทบาทใน
การรับผิดชอบ การปกป้องคุม้ครอง ความมั&นคง ปลอดภยั เป็นผูป้ระสานงานสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก ให้ทาํงาน
บรรลุเป้าหมาย ผูน้าํองคก์ารต่างๆ มีบทบาทสาํคญัในการทาํให้ระบบกลุ่มมั&นคง หากสังคมใดขาดผูน้าํที&ดี สังคม
นั� นก็จะไม่พัฒนา ไม่บรรลุตามเป้าหมายที&ตั� งไว ้หากมีภาวะผู ้นําก็สามารถสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันก็จะ
กระทบกระทั&งกันน้อย มีความร่วมมือมาก มีความสุขและพลงัสร้างสรรค์สูง สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดารัตน์ สุวรรณยิก (2552)  ศึกษาเรื&อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของหวัหนา้งานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะขอความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื&อมั&นอยา่งแรง กลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มี
ความเตม็ใจที&จะทุ่มเท มีความพยายามอยา่งมากเพื&อประโยชน์ขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ของ บริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ 

คุณลกัษณะผูน้ําของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 
โดยรวมระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั . 01 เมื&อพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้น
การบริหารงาน ดา้นบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความสัมพนัธ์กันในทางบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานดา้นความเชื&อมั&นและการยอมรับในองคก์ร ดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื&อองคก์ร และดา้นความ
ปรารถนาที&จะคงความเป็นสมาชิกภาพองค์กร ในทางบวกตั�งแต่ระดบัปานกลางถึงระดบัมาก อย่างมีนัยสําคญั
สาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูจ้ดัการและพนกังานของบริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ทราบถึง
บทบาทในหนา้ในงานตามตาํแหน่งที&ตนไดรั้บหมายเพื&อให้มีผลงานตามเป้าหมายขององคก์รโดยอาศยักฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบับญัชา เน้นบทบาทหน้าที&ตามตาํแหน่ง และเน้นผลงานที&เกิดจากการทาํงานตามโครงสร้าง รวมทั�งให้
ความสาํคญักบัการมีความสมัพนัธภาพที&ดีกบัสมาชิก และมีส่วนร่วมในการทาํงานของสมาชิกในกลุ่ม สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ ปรีดา  ขจรโกวิทย ์ (2552) ได้ศึกษา คุณลกัษณะผูน้ําของผูบ้ริหารและความผูกพนัของ
พนกังานในองคก์รบริษทั เอส พี บา้นคาร์แคร์ จาํกดั และบริษทัในเครือ” ผลการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร ด้านความเป็นผู ้นํา ด้านการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน ดา้นการพดูถึงองคก์รในแง่บวก  ดา้นการสร้างผล
การปฏิบติังานที&ดี  ดา้นการช่วยเหลือพฒันาสนบัสนุนกิจการขององคก์ร และดา้นการดาํรงอยูป่รารถนาที&จะเป็น
สมาชิกขององคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั  .01  
 
5. ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ 

1. ผูบ้ริหาร ควรมีอธัยาศยัและมีมนุษยสมัพนัธ์ที&ดี มีความเชื&อมั&นในตนเอง เพื&อสร้างภาพพจน์ที&ดีให้กบั
พนกังานบริษทัซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) ในสงักดัจงัหวดัสมุทรปราการ  

    หนา้ 891



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ผูบ้ริหาร ควรมีอดทนต่อหนา้ที&รับสูง เพื&อเป็นแบบอยา่งที&ดีใหก้บัพนกังานคนอื&นๆ  
3. ผูบ้ริหาร ไม่ควรนินทาพนกังานบา้งคนที&กระทาํผิดในงานให้พนกังานคนอื&นๆฟัง แต่ควรพูดชี�แนะ

ดว้ยเหตุผลโดยตรง  
4. ผูบ้ริหาร ควรมองโลกในแง่ดีเสมอ เพื&อเป็นแบบอยา่งที&ดีกบัพนกังาน  
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2) ศึกษาการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงานใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงาน
สาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัไดแ้ก่พนกังาน
ในสังกดัฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพมหานคร จาํนวน 280 คน 
เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ= สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง คุณลักษณะผูน้ํากับการพฒันา
บุคลากร 

ผลการวิจยัพบวา่ :  คุณลกัษณะของผูน้าํฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที�สุด อนัดบัแรกคือ คุณลกัษณะผูน้าํดา้นกายภาพ รองลงมาคือ คุณลกัษณะผูน้าํดา้นการ
ทาํงาน คุณลกัษณะผูน้าํดา้นสติปัญญา คุณลกัษณะผูน้าํดา้นภูมิหลงัทางสงัคม คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ  และ
คุณลกัษณะผูน้าํดา้นลกัษณะทางสงัคม ตามลาํดบั   ส่วนการพฒันาบุคลากร ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  อนัดบัแรก
คือ การพฒันาทางดา้นจิตใจของพนกังาน รองลงมาคือ การพฒันาดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในองคก์ร และการ
ยกระดบัฐานะทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน ตามลาํดบั และคุณลกัษณะของผูน้าํมีความสัมพนัธ์กนั
ทางบวกกบัการพฒันาบุคลากร อยา่งมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 

คาํสําคญั :  คุณลกัษณะผูน้าํ, การพฒันาบุคลากร, สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to study the leadership characteristics of Branch Support Function 
Department, Head Office of Krung Thai Bank Public Company Limited’s leader, the Personal Development of 
Branch Support Function Department, Head Office of Krung Thai Bank Public Company Limited and the 
relationship between the leadership characteristics of Branch Support Function Department, Head Office of 
Krung Thai Bank Public Company Limited’s leader. Samples were 280 officers of Branch Support Function 
Department, Head Office of Krung Thai Bank Public Company Limited. A tool of evaluation was a 
questionnaire. The data analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and pearson's correlation 
coefficient. 

The researching result shows: the leadership characteristic of the leader of Branch Support Function 
Department, Head Office of Krung Thai Bank Public Company Limited overall was the highest level. Physical 
feature of leader was the first excellence, followed by the features of working skill, intelligence, social 
background, personality and social adaptation respectively. And the personnel adaptation overall was in high 
level. The first was Psychological development of personnel, second was the employee organization engagement 
and Educational upgrading, Training and Investigation respectively. The leadership characteristics were related 
positively to the personnel adaptation overall level, statistically significant level .01. 

 
KEYWORDS : LEADERSHIP CHARACTERISTICS, PERSONAL DEVELOPMENT, HEAD OFFICE OF 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวฒัน์ ทัr งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วฒันธรรม การพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพทางความคิดให้มีความสามารถในการเพิ�มพูนทักษะในการคิด
แกปั้ญหา จะตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาให้คนมีความคิดสร้างสรรค ์การพฒันาดา้นการยกระดบัฐานะทางการ
ศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน เนื�องจากวา่การศึกษามีบทบาทและสาํคญัยิ�งต่อการพฒันาบุคลากร ขณะเดียวกนั
การพัฒนาด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์กรก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน ผู ้นําซึ� งเป็น
ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในองคก์ร จึงเป็นผูที้�มีความสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงในการบริหารงาน ที�ตอ้งเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานดา้นต่างๆ  ซึ�งผูน้าํตอ้งคิดกระบวนการบริหารและการพฒันาให้องคก์รมีความเขม้แข็ง สามารถพฒันา
ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และสามารถนาํพาองคก์รไปสู่การเปลี�ยนแปลงใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
 หากผูน้าํองคก์รสามารถนาํพาบุคลากรและองคก์รไปสู่เป้าหมายและผลสาํเร็จไดอ้ยา่งที�คาดหวงัไว ้ก็ถือ

วา่เป็นผูป้ระสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการองคก์รของตนเอง และการที�ผูน้าํจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ

ไดน้ัrนตวัผูน้าํเองจะตอ้งมีคุณลกัษณะที�ดีมีความสามารถในการปรับตวั กลา้หาญ กระตือรือร้น เชื�อมั�นในตนเอง 

อดทน ตอ้งการความสาํเร็จสมหวงัมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีความสามารถในการติดต่อประสารงาน และการ
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ปกครองบังคับบัญชา ซึ� งก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะของผู ้นํา ผู ้นํายงัต้องมีวิสัยทัศน์ที�กวา้งไกลอีกทัr งต้องมี

องคป์ระกอบและปัจจยัหลายๆ อยา่ง มาสนบัสนุนในการบริหารจดัการ เช่นกนัถึงจะประคององคก์รไปสู่เป้าหมาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันัrน ผูน้าํจะตอ้งมีกลยทุธ์และแนวทางการปฏิบติังานเพื�อพฒันาบุคลากรและนาํองคก์รไปสู่

เป้าหมายที�ตอ้งการตามความมุ่งหวงัขององคก์รได ้  

นอกเหนือจากคุณลกัษณะของผูน้าํแลว้การสร้างบรรยากาศ และวฒันธรรมองค์กรที�เอืrออาํนวยให้เกิด

ความกลา้คิด กลา้ทาํ อยา่งสร้างสรรคใ์นการสร้างรูปแบบแนวปฏิบติัที�จะสานฝันใหเ้ป็นความจริงก็เป็นสิ�งที�สาํคญั

ไม่ยิ�งหยอ่นไปกวา่กนั เพราะค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รก็เปรียบเสมือนรากแกว้ที�สาํคญัและสร้างความมั�นคง

กบัตน้ไมฉ้นัใด  ความเชื�อและศรัทธาต่ออุดมการณ์และค่านิยมก็เป็นสิ�งที�ยดึเหนี�ยวกาวใจขององคก์รฉันนัrน (Kris 

Ruyaporn 2010) ดงันัrนองคก์รที�ประสบความสาํเร็จทัrงหลายมกัจะมีรากฐานที�สาํคญั  นั�นก็คือสามารถที�จะใชแ้รง

บนัดาลใจเป็นกระบวนการที�ขบัพลงัและศกัยภาพของบุคคลากรในทุกระดบั  ตลอดจนเจียระไนอจัฉริยภาพที�ซ่อน

เร้นภายในเพื�อพิชิตโอกาสและความทา้ทายต่าง ๆ ที�ผกผนัอยูต่ลอดเวลาดว้ยรอยยิrมและความมุ่งมั�นที�จะขวนขวาย

เรียนรู้เพื�อต่อยอดของการพฒันาการในการประสานพลงัแห่งอจัฉริยภาพสู่การสร้างองคก์รแห่งอจัฉริยะ (Kris 

Ruyaporn 2010) 

จากสภาวะการทาํงานของทุกองคก์รในปัจจุบนัยอ่มที�จะหนีไม่พน้กบัการที�จะตอ้งประสบกบัปัญหาใน

แต่ละดา้นที�จะเขา้มาเป็นปัจจยัใหอ้งคก์รแต่ละองคก์รตอ้งทาํการจดัการ ควบคุมและแกไ้ขปัญหานัrนๆ ขึrนอยูก่บัวา่

แต่ละองคก์รจะมีแนววิธีปฏิบติัหรือแนวทางในการที�จะแกปั้ญหานัrนไดอ้ยา่งไร ทัrงนีr เพราะวา่ความสาํเร็จในการ

ร่วมมือกนัทาํงานเกิดจากการเสริมพลงัความรู้ความสามารถจากแรงงานทุกระดบั ตัrงแต่แรงงานไร้ฝีมือแรงงาน

ฝีมือปานกลาง แรงงานชาํนาญงาน แรงงานเทคนิคและแรงงานวชิาชีพ ความบกพร่องในคุณภาพของแรงงานเพียง

ส่วนเดียวอาจส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพของงานได ้ 

จากการสังเกตสถานการณ์และพบกับปัญหาในเรื� องของการทาํงานในฝ่ายงานสนับสนุนงานสาขา 

สํานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยในเรื� องของการอยู่ร่วมกันภายในองค์กรและการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม

ภายในองคก์รจึงทาํใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาในหวัขอ้เรื�องการพฒันาบุคคลากรและคุณลกัษณะของผูน้าํ

ในองค์กรที�จะบริหารจดัการและนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จโดยในความสําเร็จขององค์กรนัrนปัจจัยหนึ� งที�

จะตอ้งคาํนึงถึงและจะตอ้งมีการจดัการมากที�สุดส่วนหนึ�งก็คือเรื�องของการพฒันาบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ� งการ

จดัการกบัทรัพยากรดา้นบุคคลากรนัrนผูน้าํมีความจาํเป็นอย่างมากที�จะตอ้งศึกษาเพื�อให้เขา้ใจถึงบุคคลากรใน

องคก์ร ทัrงนีr ก็เพื�อประโยชน์ของผูน้าํเองที�จะไดน้าํเอาขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัในเรื�องนีrมาประยกุตห์รือปรับใชใ้น

การบริหารจดัการกบับุคลากรในองคก์รได ้และการที�จะพฒันาบุคลากรในองคก์รไดน้ัrน ผูน้าํจะตอ้งรู้จกัตวัตนของ

บุคลากร บุคลิกภาพ และรวมไปถึงลกัษณะนิสัยของตวับุคคลากรแต่ละคนในองค์กรก่อนถึงจะสามารถวางแผน

หรือหาแนวทางที�จะนาํเครื�องมือ ทฤษฎีหรือแนวปฏิบติัเพื�อที�จะนาํมาใชใ้นการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
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ตรงจุดใหม้ากที�สุด ซึ�งในอีกมุมหนึ�งของตวับุคลากรเองก็จะสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข ลด

ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกนัในองคก์รซึ�งหากเป็นเช่นนัrนแลว้ปัญหาต่างๆ ที�อาจเกิดขึrนระหวา่งการบริหารงาน

ของผูน้าํก็จะลดลงตามไปดว้ยเช่นกนั 

ดงันัrนผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาในเรื�องคุณลกัษณะผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุน
งานสาขา สํานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทัrงนีr ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร ผูที้�เกี�ยวขอ้ง
ตลอดจนฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในการกาํหนดแนวทางในการพฒันา 
เสริมสร้างผูบ้ริหารให้สามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ�งขึrนอนัจะส่งผลต่อ
คุณภาพของการบริหารงานในฝ่ายงานต่อไป 

 
2. ขัFนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

งานวิจยันีr จดัทาํเพื�อศึกษาถึงคุณลกัษณะผูน้าํและการพฒันาบุคลากร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขาสาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรในการวิจยัครัr งนีr  เป็นพนักงานในสังกดัฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงานใหญ่ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 309 คนและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 280 คน คาํนวณจาก
สูตรของ เครซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามที�มีค่าความเชื�อมั�น 
0.961 แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงันีr  

ตอนที� 1  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานในฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังาน
ใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ส่วนงานในสังกดั และระยะเวลาที�ปฏิบติังาน
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํในองคก์รซึ�งประกอบดว้ย ลกัษณะดา้นกายภาพ 
ภูมิหลงัทางสังคม ลกัษณะดา้นสติปัญญา ลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ลกัษณะดา้นการทาํงาน ลกัษณะทางสังคมโดย
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด   

ตอนที� 3  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัแนวการพฒันาบุคลากรในองค์กร ซึ� งประกอบดว้ย การยกระดับ
ฐานะทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน การพฒันาทางด้านจิตใจของพนักงาน และการพฒันาด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในองค์กรโดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั คือ มากที�สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที�สุด 

การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม ในเดือนมิถุนายน 2556  โดยแจก
แบบสอบถามทัrงสิrน 280 ฉบบั  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที�ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
ค่าความถี�  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสมัประสิทธิ= สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  
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3. ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
1. คุณลกัษณะผูน้าํของของผูน้าํในฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พบวา่ 

ภาพรวม อยู่ในระดบัมากที�สุด  ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ  รองลงมาคือ ดา้นการทาํงาน  ดา้น

สติปัญญา ดา้นภูมิหลงัทางสงัคม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นลกัษณะทางสงัคม ตามลาํดบั   

2.การพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภาพรวม อยูใ่น

ระดับมาก ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ได้แก่ การพฒันาทางด้านจิตใจของพนักงาน รองลงมาคือ การพฒันาด้าน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในองคก์ร และการยกระดบัฐานะทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน ตามลาํดบั  

3.คุณลกัษณะของผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาบุคลากรของ ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงาน
ใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก 

          
4. อภิปรายผล 
 จากการวจิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนีr  

1. คุณลกัษณะของผูน้าํในฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
คุณลกัษณะดา้นกายภาพ อยู่ในระดบัมากที�สุด เนื�องดว้ยลกัษณะของงานและสภาพแวดลอ้มของการ

ปฏิบติังานเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติัการ ดงันัrนจึงส่งผลทาํใหบุ้คลิกลกัษณะของผูน้าํในหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นผูที้�
มีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน สง่าผ่าเผย และมีสุขภาพที�แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมในการทาํงานอยูเ่สมอ ดงัที�       
สตอกดิลล ์(Stogdill) ไดศึ้กษางานวจิยั 124 เรื�อง พบวา่ คุณลกัษณะสาํคญั ของผูน้าํ ไดแ้ก่ แข็งแรง รูปร่างสูงใหญ่ 
บุคลิกดี ฉลาด มีความสามารถในการปรับตวั กลา้หาญ กระตือรือร้น เชื�อมั�นในตนเอง อดทน ตอ้งการความสาํเร็จ
สมหวงั มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการปกครองบงัคบั  
 คุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัทางสงัคม อยูใ่นระดบัมากที�สุด โดยส่วนใหญ่แลว้ผูน้าํในองคก์รส่วนใหญ่เป็นผู ้
ที�ได้รับการยอมรับและเป็นที� รู้จักเป็นอย่างดีในสังคมเป็นผูที้� มีการศึกษาดีและเป็นผูที้�ได้รับการนับถือจาก
หน่วยงานต่างๆ ดงัที� กวี วงศ์พุฒ (2539 :117) เชื�อวา่ บุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบาง ประการที�ช่วย
สนบัสนุนให้เขาเป็นผูน้าํได ้ ซึ� งหมายถึงคุณลกัษณะดงันีr คือคุณลกัษณะทางสังคม การเขา้สังคมเป็นของทุกคน 

เพราะคนไม่สามารถอยูค่นเดียวในโลกได ้คุณลกัษณะทางสังคมมีดงันีr  การรู้จกัประนีประนอม ความสามารถใน
การบริหาร ความร่วมมือ ความเป็นที�นิยมชมชอบ ความเป็นนกัการทูต 

คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา อยูใ่นระดบัมากที�สุด ผูน้าํของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขาเป็นผูที้�มีความรอบรู้ใน 
สามารถตดัสินใจสั�งการไดโ้ดยการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงเป็นผูที้�มี
ความสามารถในการเจรจา ดงัที� กวี วงศ์พุฒ (2539 :117) เชื�อวา่ บุคคลบางคนเกิดมาพร้อมดว้ยลกัษณะบาง 
ประการที�ช่วยสนบัสนุนให้เขาเป็นผูน้าํได ้ซึ� งหมายถึงคุณลกัษณะดงันีr คือความรู้ความสามารถ เพื�อใชส้ติปัญญา
ใหเ้กิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นไดจ้าก เชาวปั์ญญา ความแม่นยาํในการตดัสินใจ ระดบั 
ความรู้ ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีทกัษะในการผูกมิตรไมตรี มีทกัษะทางการ
พดู มีความรู้เกี�ยวกบังาน  

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัมากที�สุด ผูน้าํของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เป็นผูที้�มีความรอบรู้ ทนัต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึrนในปัจจุบนัและมีความเชื�อมั�นในตนเอง 
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สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัที� นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์ (2534: 39-40) กล่าวว่า
คุณลกัษณะที�ดีของผูบ้ริหารนัrน ควรจะประกอบดว้ยคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ลกัษณะประจาํตวัของ
ผูบ้ริหารประกอบดว้ย1) ดา้นร่างกาย เช่นรูปร่างหนา้ตา ความมีชีวิตชีวา การพูดจา การแต่งกาย ท่าทาง และการ
วางตนไดเ้หมาะสม 2) ดา้นการตดัสินใจ และอารมณ์ เช่น อุดมการณ์ ความเสียสละ มีวินยั ความเชื�อมั�นในตนเอง 
ความมีศรัทธาในอาชีพ ความเห็นอกเห็นใจ อดทน ขยนั กลา้หาญ กลา้พูด กลา้ทาํ มีวินยัมีจิตเมตตา ยติุธรรม 
อารมณ์มั�นคง 3) ดา้นสงัคม และสิ�งแวดลอ้ม เช่นมีใจคอกวา้งขวาง การใหก้ารบริการช่วยเหลือ เอืrอเฟืr อเผื�อแผ ่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

คุณลกัษณะดา้นการทาํงาน อยูใ่นระดบัมากที�สุด ผูน้าํของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เป็นผูที้�อุทิศเวลาและทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน มีความมุ่งมั�นที�จะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จโดย
จะมีกรอบแนวทางและแผนงานที�ชดัเจนและครอบคลุมในการบริหารงานซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรุณ 
รักธรรม (อา้งถึงใน สมพงษ์ เอกปรีชากุล 2541: 26-27) กล่าววา่ คุณลกัษณะที�ดีที�สําคญั ของผูน้าํควรจะ
ประกอบดว้ย 1) ความรู้ 2) ความริเริ�ม 3) ความกลา้หาญ 4) ความเด็ดขาด5) ความแนบเนียน 6) ความยติุธรรม 7) 
ท่าทาง 8) ความอดทน 9) ความกระตือรือร้น 10) ความไม่เห็นแก่ตวั 11) ความตื�นตวั 12) ดุลพินิจ 13) ความสงบ
เสงี�ยม 14) ความเห็นอกเห็นใจ 15) ความจงรักภกัดี 16) การสงัคมดี 17) การบงัคบัตวัเอง 

คุณลักษณะด้านสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ� งผูน้ําของฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สํานักงานใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เป็นผูที้�มีความสามารถในการสื�อสารเพื�อโนม้นา้วเพื�อให้ผูอื้�นคลอ้ยตามได ้เป็นผูที้�มีเกียรติซึ� ง
สมาชิกในองคก์รใหก้ารยอมรับเนื�องจากเป็นผูที้�มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและรู้จกัการวางตนให้เหมาะสมในองคก์รซึ� ง
สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539 : 398) ที�ไดร้วบรวมผลการวจิยัเกี�ยวกบัคุณลกัษณะ ภาวะผูน้าํที�มี
ประสิทธิผล ไดแ้ก่ มีความเฉลียวฉลาด มีทกัษะในความคิด มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการผูกมิตร
ไมตรีมีทกัษะทางการพูด มีความรู้เกี�ยวกบังาน มีทกัษะในการจดัการอยา่งเป็นระบบ มีทกัษะในการชกันาํจูงใจ
ผูอื้�น และมีทกัษะทางสงัคมสูง 

2. การพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
การพฒันาบุคลากรดา้นการยกระดบัฐานะทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน อยูใ่นระดบัมาก จาก

การศึกษาพบวา่หน่วยงานมีการกระตุน้ความรู้ความสามารถของพนกังานเพื�อให้เกิดการระดมความคิดสร้างสรรค ์
มีโครงการอบรมสัมมนาในเรื�องความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาพนกังานและมีการให้ทุนการศึกษากบัพนกังาน
เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานซึ�งสอดคลอ้งกบั พนสั หันนาคินทร์ (2542 : 80) กล่าววา่ จะมีคาํที�ใช้
อยูส่องคาํในการะบวนการพฒันาคือ การฝึกฝน (Training) กบัการใหก้ารศึกษา (Educating) ความหมายแรกนัrนมกั
มีความหมายไปในเชิงเพิ�มความเนน้ทกัษะและความสามารถเฉพาะอยา่งในการทาํงาน ส่วนคาํวา่ ให้การศึกษานัrน
มกัเพง่เลง็ถึงความพยายามที�จะเพิ�มความรู้ ความเขา้ใจ มโนทศัน์ฯ รวมทัrงทศันคติของผูป้ฏิบติังาน 

การพฒันาบุคลากรดา้นจิตใจของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากที�สุด ซึ�งในฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา  
สาํนกังานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยไดใ้ห้ความสาํคญักบัเรื�องขวญัและกาํลงัใจของพนกังานเป็นอยา่งมาก เปิด
กวา้ง รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนกังานไม่วา่จะเป็นเรื�องงานหรือเรื�องส่วนตวัเพราะหากพนกังานไดรั้บ
การเอาใจใส่และมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานย่อมเกิดผลดีกับองค์กรมากเท่านัrนซึ� งสอดคลอ้งกับ พนัส หัน
นาคินทร์ (2542 : 130-131) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจวา่เป็นกระบวนการที�ผูบ้งัคบับญัชาใชม้าตรการต่าง ๆ 
เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานเต็มใจที�จะทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงคข์ององค์การ มาตรการต่าง ๆ เหล่านีr
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อาจจะเป็นการกระตุน้เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือจดัระบบขององคก์ารให้มีสภาพที�ก่อให้เกิดความตอ้งการใน
ส่วนของผูป้ฏิบติังานที�จะใชพ้ลงังานและความสามารถอยา่งเต็มที� เพื�อให้บงัเกิดความสาํเร็จในการทาํงานตามที�
ไดรั้บมอบหมาย หรือดว้ยความคิดริเริ�มของตนเอง ที�จะนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์าร 

การพฒันาบุคลากรดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในองคก์ร อยูใ่นระดบัมากที�สุด ในฝ่ายสนบัสนุนงาน
สาขา สํานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีการสร้างสภาพแวดลอ้มที�ดีในการอยู่ร่วมกันของพนักงานใน
องคก์ร ซึ� งเป็นผลทาํให้เกิดบรรยากาศที�ดีในการปฏิบติังานของพนักงาน พนกังานมีความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั
ดงัที� บญัชา อึ�งสกลุ (2545 : 24-25) ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัทกัษะทางมนุษยสมัพนัธ์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการประสานงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื�อให้ไดรั้บการสนับสนุนและการยอมรับความสามารถในการผนึกกาํลงัความร่วมมือจากผูป้ฏิบติังานไดเ้ป็น
อยา่งดี ความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื�นในอนัที�จะร่วมมือกบัหน่วยงานของตน ตลอดจน 
ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ที�ดีให้กบัหน่วยงาน เพื�อให้บงัเกิดความศรัทธา เชื�อถือ และไวว้างใจใน
หน่วยงานตลอดไป การบริหารงานด้านนีr  ผูบ้ริหารจะตอ้งใชท้กัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์ เช่น การพูด การ
ประสานงาน และการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ 

3.การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูน้าํกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายสนบัสนุนงาน
สาขา สาํนกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

คุณลกัษณะของผูน้าํมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกกบัการพฒันาบุคลากรของฝ่ายงาน โดยรวมระดบัสูง 
อยา่งมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั . 01 เมื�อพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นภูมิหลงัทาง
สังคม ดา้นสติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการทาํงาน  และดา้นลกัษณะทางสังคม มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก
กบัการพฒันาบุคลากร ดา้นการยกระดบัฐานะทางการศึกษา การฝึกอบรมและการดูงาน ดา้นการพฒันาทางดา้น
จิตใจของพนกังาน และดา้นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในองคก์ร ในทางบวกตัrงแต่ระดบัมากถึงระดบั
มากที�สุด อย่างมีนยัสาํคญัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทัr งนีr เป็นเพราะผูน้าํของฝ่ายสนบัสนุนงานสาขา สาํนกังาน
ใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาบุคลากรในองคก์รเพื�อที�จะสร้างองคค์วามรู้
และประสบการณ์ในการทาํงานให้กบัพนักงานอีกทัrงให้ความสาํคญักบัเรื�องขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของ
พนกังานเพราะสิ�งเหล่านีrจะเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานทุ่มเทการทาํงานเพื�อที�จะทาํใหอ้งคก์รกา้วไปสู่ความสาํเร็จ
ไดด้งัที� พงศธร พิทกัษก์าํพล (2540) ไดใ้ห้ทศันะวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงยอ่มรู้วา่ การพฒันาบุคลากรเป็นสิ�งจาํเป็น
ไม่ใช่เรื�องลึกลบัซบัซอ้นแต่อยา่งใด แต่ก็แปลกที�ผูบ้ริหารจาํนวนมากมองขา้ม ไม่ค่อยให้ความสาํคญั มีโครงการ
พฒันาบุคลากรก็เพียงเพื�อแสดงวา่ไดท้าํแลว้เท่านัrน แทที้�จริงแลว้ การพฒันาบุคลากรมีความสาํคญัยิ�ง คือ ช่วยให้
บุคลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึrน ทาํใหบุ้คลากรเกิดทศันคติที�ดีต่อหน่วยงาน และผูบ้ริหารทาํให้เกิด
ความสามคัคี ทาํให้บุคลากรเห็นว่าตนมีความสาํคญัต่อหน่วยงาน กระตุน้ให้มีความตัrงใจปฏิบติังาน ลดปัญหา
ขดัแยง้ในหน่วยงานทาํใหบุ้คลากรรู้จกัมองคนเอง รู้จกัครองตน ใชชี้วติที�เหมาะสมและมีความสุข สร้างชื�อเสียงแก่
หน่วยงาน ประชาชนที�มารับบริการ ยอ่มศรัทธาหน่วยงานที�มั�นคงและมีคุณภาพ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกับคุณลกัษณะผูน้ํากับการพฒันาบุคลากรของฝ่าย
สนบัสนุนงานสาขา สํานกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผูว้ิจยัไดส้รุปจากผลการศึกษาเพื�อให้สามารถนาํไปสู่
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การพฒันาทัrงบุคลากรในองคก์รและการนาํพาองคก์รไปสูเ้ป้าหมายที�ตัrงไวไ้ดส้าํเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึrน
ดงันีr  

1.ผูน้ํา ควรมีอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพนัธ์ที� ดี มีความเชื�อมั�นในตนเอง เพื�อสร้างบรรยากาศและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดีในการทาํงานขององคก์ร 

2.ผูน้าํ ควรมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจ แรงจูงใจซึ�งเป็นอีกหนึ�งในปัจจยัที�จะเป็นแรงกระตุน้ใหพ้นกังาน
มีแรงที�จะผลกัดนัใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมาย 

3.ผูน้าํ ควรมีบุคลิกภาพที�สง่าผา่เผย ประพฤติตนใหเ้ป็นตวัอยา่งที�ดี ที�เหมาะสมใหก้บัพนกังาน 
4.ผูน้าํ ควรที�จะรับฟังความคิดเห็นของพนกังานไม่ควรกาํหนดหรือปิดกัrนอิสระทางความคิด เพื�อที�จะ

เป็นการกระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องพนกังานในองคก์ร 
 

  อุปสรรคที�พบในงานวิจยั ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามซึ�งไดแ้ก่พนกังานอาจมีความเกรงใจในการตอบ
แบบสอบถามครัr งนีr  ซึ� งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์และประมวลผล ดงันัrนการวิจยัในครัr งต่อไปกลุ่มตวัอยา่งที�จะ
ตอบแบบสอบถามควรที�จะเป็นผูน้าํที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั ทัrงนีr เพื�อที�จะลดระดบัในเรื�องของความเกรงใจในการ
ตอบแบบสอบถามและเพื�อใหก้ารวดัผลมีประสิทธิภาพตรงตามขอ้เท็จจริงมากที�สุด 
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คุณลกัษณะผู้นําของผู้จัดการเขตงานขายธุรกจิลูกค้าบุคคลของธนาคารกสิกรไทย จํากดั 

LEADER CHARACTERISTIC OF MANAGERS IN CONSUMER SALES 

DEPARTMENT OF KASIKORNBANK 
 

วริิณญ ์ ทรัพยแ์ต่ง 1    เกสรา  สุขสวา่ง 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์เพื2อศึกษาและเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั  จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังาน  กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จาํนวน 150 คน เครื2องมือที2ใชเ้ป็น
แบบสอบถามที2มีค่าความเชื2อมั2น .972  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าความถี2  ร้อยละ  ค่าเฉลี2ย  ทดสอบค่าที 
และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นที2มีค่าเฉลี2ยมากที2สุดคือ ดา้นความสามารถในการสื2อสาร รองลงมาคือ ดา้นการ
ใหค้วามสาํคญั  ดา้นการสร้างความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวั  ดา้นความเป็นของแท ้ ดา้นการตดัสินใจ  และดา้น
การพฒันาตนเอง ตามลาํดบั  เมื2อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ ัดการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของ
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ภาพรวม แตกต่างกนัที2ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 

 

คาํสําคญั : คุณลกัษณะผูน้าํ, ผูจ้ดัการศูนยธุ์รกิจลูกคา้, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study and compare the leader characteristic of managers in 
consumer sales department of Kasikornbank by personal factors. The sample were 150 employees in consumer 
sales department.  The instrument was a questionnaire which 0.972 reliability.  The data analyzed  with 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The results showed that the leader characteristic of managers in consumer sales department of 
Kasikornbank in overall were high level. The fist was communication. The second were the focus, personal 
touch, authenticity, decisiveness, and self development.  The leader characteristic of managers in  consumer sales 
department of Kasikornbank compare by personal factor found different in overall at .05 statistic significant. 

 
 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 
การดาํเนินงานในองค์การทุกองค์การ ผูบ้ริหารทุกระดับต่างมีบทบาทสําคญัยิ2งในการนาํพาองค์การสู่

ความสาํเร็จ  และการที2จะประสบกบัความสาํเร็จในการบริหารองคก์ารนั�นก็ขึ�นอยูก่บัคุณภาพของผูน้าํเป็นสาํคญั  
ผูที้2มีตาํแหน่งผูจ้ดัการ หวัหนา้งานจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํ เพียบพร้อมไปดว้ยความสามารถที2จะ
ทาํให้เกิดการเปลี2ยนแปลงไปสู่การดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูก้าํหนดทิศทางในอนาคตขององคก์าร  
สามารถนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปสู่ความสาํเร็จเป็นที2ชื2นชม  ถา้องคก์ารปราศจากผูน้าํที2มีประสิทธิภาพ ก็เป็นการยาก
ที2จะทาํหน้าที2ไดต้ามวตัถุประสงค์ ผูจ้ดัการหรือหัวหน้างานจึงควรมีลกัษณะภาวะผูน้าํที2 เป็นแบบอย่างที2ดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีจิตใจโอบออ้มอารี มีมารยาท เป็นนกับริหาร นกัคิด บุคลิกภาพโดดเด่น สง่าผ่าเผย มีคุณธรรม 
(กาญจน์  เรืองมนตรี. 2543: 2) มีวิสัยทศัน์ในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพิ2มพูนความรู้
ความสามารถมีการกาํหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารองคก์ารในยคุที2มีการเปลี2ยนแปลงตลอดเวลา  ในดา้นความ
รับผิดชอบหน้าที2หลกัของผูจ้ ัดการหรือหัวหน้างานจะตอ้งรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม กาํกับ ติดตาม 
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื2อง แสดงถึงความมุ่งมั2นและเด็ดเดี2ยวในการกาํหนดทิศทางของการปฏิบัติงาน ดา้น
ความสามารถในการสื2อสารเป็นส่วนสาํคญัในการประสานงานภายในองคก์ารใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื2น และดา้นการ
พฒันาตนเอง เพื2อนํามาปรับปรุงและเสริมสร้างทักษะการทาํงานให้ดีขึ�นอยู่เสมอ  ดงันั�นคุณลกัษณะผูน้ําที2ดีจะ
ส่งเสริมให้องคก์ารดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ส่งผลให้องคก์ารมีการพฒันา สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
และดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งปลอดภยั และส่งผลใหอ้งคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ต่อไป   

ดว้ยความสาํคญัของภาวะผูน้าํของผูจ้ดัการหรือหัวหนา้งาน ผูว้ิจยั จึงสนใจศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ
ผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล  ของธนาคารกสิกรไทย  โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานของเขต
งานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล  ซึ2งผลที2ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการคดัเลือกบุคลากรที2จะ
เขา้สู่ตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานอยา่งเหมาะสม และยงัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร
ใหมี้คุณลกัษณะผูน้าํที2มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2.  ขั?นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงันี�  

 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต้่อเดือน 
5. ประสบการณ์การทาํงาน  

คุณลกัษณะผู้นําของผู้จดัการเขตงานขาย 

ธุรกจิลูกค้าบุคคล 
1. ดา้นความเป็นของแท ้
2. ดา้นการตดัสินใจ 
3. ดา้นการใหค้วามสาํคญั 
4. ดา้นการสร้างความรู้สึกประทบัใจเป็นการส่วนตวั 
5. ดา้นความสามารถในการสื2อสาร 
6. ดา้นการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
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กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จาํนวน 150 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ ที2ระดบัความเชื2อมั2นร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื2อนร้อยละ 5   

เครื2องมือที2ใชเ้ป็นแบบสอบถามที2มีค่าความเชื2อมั2น 0.972 เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนมิถุนายน 2556 
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที2ใช้ได้แก่ ค่าความถี2  ร้อยละ  ค่าเฉลี2ย  ส่วนเบี2ยงเบน
มาตรฐาน  ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ 
 
3.  ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี รายไดต้่อเดือน 20,001-25,000 บาท ประสบการณ์ในการทาํงาน 5-10 ปี 

คุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  ดา้นที2มีค่าเฉลี2ยมากที2สุดคือ  ดา้นความสามารถในการสื2อสาร  รองลงมาคือ ดา้นการให้ความสาํคญั  
ดา้นการสร้างความรู้สึกประทบัใจเป็นส่วนตวั  ด้านความเป็นของแท้  ด้านการตดัสินใจ  และดา้นการพฒันา
ตนเอง ตามลาํดบั   

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ โดยภาพรวม แตกต่างกนัที2ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 
4. อภิปรายผล 

คุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั โดยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก เป็นเพราะวา่ ผูน้าํเป็นบุคคลที2มีอาํนาจ มีอิทธิพลมีความสามารถในการจูงใจให้บุคคลอื2นปฏิบติัตาม 
และสามารถนาํกลุ่ม หน่วยงาน หรือองคก์ารของตนให้บรรลุวตัถุประสงคที์2วางไวไ้ด ้ผูน้าํจึงมีส่วนสาํคญัในการ
บริหารธุรกิจ  ดังนั�น พฤติกรรมของผูน้ําที2แสดงออกนั�นจะตอ้งมีอิทธิพลในการโน้มน้าว ชักจูงให้เกิดการ
เปลี2ยนแปลงการกระทาํของสมาชิกหรือกลุ่ม ให้สามารถรวมพลงัช่วยกนัทาํงานเพื2อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารให้สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี (สร้อยตระกูล  อรรถมานะ.  2541: 254)  บทบาทสาํคญัของผูน้าํ ไดแ้ก่ การเป็น
ตวัแทนในทุกสถานการณ์  การเป็นนกัพูดและนักเจรจาที2ดี  เป็นผูส้อนงาน  มีความสามารถในการสร้างทีมงาน    

มีความสามารถในการแกปั้ญหางาน (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี. 2544 : 16-17) นอกจากนี� ผูน้าํควรมีคุณลกัษณะ
พิเศษ ไดแ้ก่ ความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น  มีความสามารถในการตดัสินใจ  สามารถจูงใจคน มีความ
รับผิดชอบ มีความลาดมีไหวพริบ  

โดยผลการวจิยัครั� งนี�สอดคลอ้งกบั พีระ  ตน้ตระกูล  (2546 : 85-86)  ศึกษา คุณลกัษณะที2พึงประสงคข์อง
ผูจ้ ัดการตามทัศนะของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การพฒันา
คุณลกัษณะของผูจ้ดัการให้สอดคลอ้งตามทศันะของพนกังานในสังกดั ผูจ้ดัการควรมีคุณลกัษณะดา้นคุณธรรม 
และจริยธรรมในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั สุดคนึง  อุดมชยั  (2549 : 59-60)  ศึกษา คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ
ผูจ้ ัดการธนาคารในเขตจังหวดัอุดรธานี  พบว่า ผูจ้ ัดการธนาคารมีความคิดเห็นเกี2ยวกับคุณลกัษณะภาวะผูน้ํา
โดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
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ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํของผูจ้ดัการเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ โดยภาพรวม แตกต่างกนัที2ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทั�งนี� เป็นเพราะ บุคคล
แต่ละคนมกัจะมีความแตกต่างกันทางด้านบุคลิกลกัษณะ ที2แสดงออกให้บุคคลทั2วไปมองเห็น  ซึ2 งขึ�นอยู่กับ
พื�นฐานของแต่ละคน  โดยเฉพาะการปลูกฝังจากทางครอบครัว สถาบนัการศึกษา และประสบการณ์ของแต่ละคน  
นอกจากนี�  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ําและผูต้าม ผูน้าํจะไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มมากน้อยแค่ไหนขึ�นอยู่กับ
ความสมัพนัธ์ และความคาดหวงัของผูต้ามในสถานการณ์ที2ผูน้าํ และผูต้ามสามรถเขา้กนัไดอ้ยา่งดี ซึ2 งผูน้าํนั�นยอ่ม
ที2จะมีอิทธิพลมากกวา่ ในกรณีที2ไม่สามารถเขา้กนัได ้หรือไม่เป็นที2ชอบพอของกลุ่มผูต้าม ดว้ยสาเหตุดงักล่าวจึง
ส่งผลใหพ้นกังานมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํแตกต่างกนั ซึ2งสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ 
(Contingency Theory) ของเฟรด อี.เฟลเลอร์(Fred E. Fiedler. 1965 : 85 อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงศ์  และชยัยศ  
สันติวงศ์. 2535 : 139) ที2กล่าวถึงตวัแปรที2สาํคญัที2เอื�อต่อการใชค้วามเป็นผูน้าํ  ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํ
และผูต้าม  โครงสร้างของงาน  อาํนาจของผูน้าํและความมีฝีมือของผูน้าํ  สอดคลอ้งกบั กสิวชั  พฤกษพรรณ  
(2550 : 78)  ศึกษา คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบักลางของหา้งคา้ปลีก พบวา่ ผูบ้ริหารระดบักลางที2
มีเพศ อาย ุการศึกษา สถานที2ทาํงาน และประสบการณ์ในการทาํงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี2ยวกบัคุณลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบักลางของหา้งคา้ปลีก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั 0.05 
 
เอกสารอ้างองิ 
กสิวชั  พฤกษพรรณ.  คุณลกัษณะความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดบักางของห้างค้าปลกี.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
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กาญจน์  เรืองมนตรี.  เอกสารประกอบคาํบรรยายในชั?นเรียน.  มหาสารคาม : ภาควชิาการบริหารการศึกษา  
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บทบาทของผู้นําชุมชนในการจัดการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ในอาํเภอสวนผึ!ง  จังหวดัราชบุรี 

THE ROLES OF COMMUNITY LEADERS IN MANAGEMENT OF ECO-TOURISM 

IN SUAN PHUENG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE 
 

อธิโรจน์  ชิณโชติวรสิทธิ� 1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยว
เชิงนิเวศ ในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูน้าํ
ชุมชนในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวนทั�งสิ�น 226 คน  เครื'องมือที'ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี'  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี'ย  ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที  และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการศึกษาพบวา่  บทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอสวนผึ�ง  จงัหวดั
ราชบุรี  ประกอบด้วย บทบาทดา้นการให้การศึกษา  บทบาทด้านการบริหาร  บทบาทดา้นการสร้างจิตสํานึก  
บทบาทดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที'ยว  และบทบาทด้านการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอ
สวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี  ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชน พบวา่ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที'ระดบั 0.05 
 

คาํสําคญั : บทบาทผูน้าํชุมชน, การท่องเที'ยวเชิงนิเวศ, จงัหวดัราชบุรี 
 

Abstract 
 

The aims of this research were to study and compare the roles of community leaders in management of 
eco-tourism in Suan Phueng district, Ratchaburi province. The sample were  226 community leaders in Suan 
Phueng district, Ratchaburi province. The instrument was a questionnaire.   The frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and F-test were use for analyzed the data.  

The results of this research were the roles of community leaders in management of eco-tourism in Suan 
Phueng district, Ratchaburi province consisted  educational role, management  role,  awareness  role, conservation of 
tourism resources role, and community participation role were high level. The roles of community leaders in 
management of eco-tourism in Suan Phueng district, Ratchaburi province  compare by personal found different 
at 0.05 significant statistic. 

 
 

 

1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 
ในการท่องเที'ยวของอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี มีสถานที'ท่องเที'ยวที'ชื'อวา่หลายแห่ง อาทิ เขากระโจม 

นํ� าตกเกา้ชั�น บ่อนํ� าพรุ้อนบ่อคลึง แก่งส้มแมว้ ฯลฯ  ในแต่ละปีมีประชาชนให้ความสนใจมาเที'ยวเป็นจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว โดยการท่องเที'ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานเขตจงัหวดัราชบุรี (2554) ไดส้าํรวจผูม้า
เยี'ยมเยือนจงัหวดัราชบุรี ดงันี�  พ.ศ. 2552 จาํนวน 2,263,307 คน  พ.ศ. 2553 จาํนวน 2,617,936 คน พ.ศ. 2554 
จํานวน 2,784,301 คน เมื'อพิจารณาดูจํานวนของนักท่องเที'ยวแล้วจะเห็นว่ามีปริมาณเพิ'มขึ� นทุกๆ ปี ใน
ขณะเดียวกนัแมจ้าํนวนของนกัท่องเที'ยวจะส่งผลดีในแง่ของรายไดแ้ละเศรษฐกิจในชุมชน แต่ในทางตรงกนัขา้ม
กลับพบว่าส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที'ยว (แหล่งท่องเที'ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที'ยวทาง
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และแหล่งท่องเที'ยวทางวฒันธรรม) และทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม
เป็นอยา่งมาก อาทิ การสะสมขยะจากนกัท่องเที'ยว ความเสื'อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม การ
สูญเสียทศันียภาพ   เป็นตน้ นอกจากนี�การขยายตวัของการท่องเที'ยวโดยเนน้ปริมาณนกัท่องเที'ยวเพียงอยา่งเดียว 
ในขณะที'การรองรับขยายไปไม่ทนั ขาดจิตสํานึก  ขาดความรู้ความเขา้ใจ  ขาดการบริหารจดัการที'ดี  ขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลทาํใหแ้หล่งท่องเที'ยวหลายแห่งเกิดความเสื'อมโทรม 

จากปัญหาเหล่านี� ตอ้งอาศยับุคคลที'มีบทบาทในพื�นที'เขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที'ยวเชิง
นิเวศน์อย่างย ั'งยืน โดยบุคคลที'มีบทบาทสําคญัยิ'ง คือ ผูน้าํชุมชน เพราะผูน้าํชุมชนเป็นผูที้'ปฏิบติัหน้าที'ในการ
ส่งเสริมงานพฒันาสิ'งแวดลอ้มและการท่องเที'ยวในทอ้งถิ'น รวมถึงเป็นผูที้'มีความรู้หรือทกัษะเหนือกวา่ชาวบา้น
ในบางเรื'อง มีความเป็นตวัแทนประสานงาน หรือแสดงปัญหาและความตอ้งการของชุมชนให้ผูเ้กี'ยวขอ้งทราบได้
ดี  มีความสามารถในการบริหารงาน โดยสามารถกาํหนดเป้าหมายและทิศทางในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีความรู้ และรอบรู้ (intelligence) ในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้นการดาํเนินงานให้เขา้
กบัสถานการณ์อยูเ่สมอ ตลอดจนมีทกัษะการถ่ายทอดความรู้ (teaching skill) เพราะผูน้าํชุมชนเป็นผูที้'มีบทบาท
และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และแนวความคิดให้กับบุคคลอื'นๆได้ เพื'อให้เขา้ใจถึงหลกัและวิธี
ดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี�ผูน้าํชุมชนยงัเป็นผูที้'มีความสามารถในการจูงใจให้ผูอื้'นเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื'อใหชุ้มชนเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั'งยนื 

การจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที'ยวเชิงอนุรักษ ์ เพื'อใหน้กัท่องเที'ยวเกิดจิตสาํนึก และความ
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศ  ซึ' งถา้ทรัพยากรการท่องเที'ยวมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะส่งผลดีทาํให้การท่องเที'ยวเกิด
ความยั'งยืน ทาํให้มีนกัท่องเที'ยวเขา้มาท่องเที'ยวเป็นจาํนวนมาก และสามารถมาท่องเที'ยวไดทุ้กๆ ฤดูกาล ดงันั�น 
ขา้พเจา้จึงสนใจที'จะศึกษาบทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ โดยจะมุ่งเนน้ศึกษาบทบาท
ดา้นการใหก้ารศึกษา บทบาทดา้นการบริหาร  บทบาทดา้นการสร้างจิตสาํนึก  บทบาทดา้นการอนุรักษท์รัพยากร
การท่องเที'ยว  และบทบาทดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมใหแ้ก่ชุมชน ทั�งนี�  เพื'อนาํผลการวิจยัไปพฒันาบทบาทของ
ผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ  และเป็นแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที'ยว ที'จะส่งผล
ใหก้ารท่องเที'ยวในพื�นที'อาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรีเกิดความยั'งยนืตลอดไป 
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2.  ขั!นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research)  มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงันี�  

 
  ตวัแปรอสิระ                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที' 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ประชากร ที'ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  คือ ผูน้าํชุมชน ที'เป็นคณะกรรมการชุมชนในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวนทั�งสิ�น 518 คน 

กลุ่มตวัอยา่งที'ใชใ้นการวจิยั ทราบจาํนวนประชากรที'แน่นอน จึงใชก้ารกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรการคาํนวณของ Yamane (1967) ดงันั�นในการวจิยัครั� งนี�จาํแนกตามระดบัความคลาดเคลื'อนในการประมาณ
ค่าที'ระดบัความเชื'อมั'น 95 %  และกาํหนดความคลาดเคลื'อนที'ยอมรับไดที้' .05  จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั�งสิ�น 226  
ตวัอยา่ง 

เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ที'แบ่งออกเป็น  3  ส่วน ดงันี�  
ส่วนที� 1  เป็นแบบสอบถามเกี'ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชนในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที� 2  เป็นแบบสอบถามเกี'ยวกบับทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ ในอาํเภอ

สวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี ลกัษณะของแบบสอบถามในส่วนที' 2 เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั  
ส่วนที� 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบับทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการ

การท่องเที'ยวเชิงนิเวศ ในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี ซึ'งเป็นคาํถามปลายเปิด  
เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าความถี'  ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี'ย  ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ 
 

สถานภาพส่วนบุคคลของผู้นําชุมชน 
  

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต้่อเดือน 
- ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

 
 

บทบาทของผู้นําชุมชนในการจดัการการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ  ในอาํเภอสวนผึ!ง  

จงัหวดัราชบุรี 
 

- บทบาทดา้นการใหก้ารศึกษา  
- บทบาทดา้นการบริหาร 
- บทบาทดา้นการสร้างจิตสาํนึก 
- บทบาทดา้นการอนุรักษท์รัพยากรการ

ท่องเที'ยว 
- บทบาทดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมใหแ้ก่

ชุมชน 
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3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาบทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอสวนผึ�ง  จังหวดัราชบุรี  

ประกอบดว้ย บทบาทดา้นการใหก้ารศึกษา  บทบาทดา้นการบริหาร  บทบาทดา้นการสร้างจิตสาํนึก  บทบาทดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที'ยว  และบทบาทดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมใหแ้ก่ชุมชน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก  

ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดั
ราชบุรี  ตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชน พบวา่ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั 0.05  
 
4. อภิปรายผล 

บทบาทของผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอสวนผึ�ง  จงัหวดัราชบุรี  ในภาพรวม 
ผูน้าํชุมชนมีบทบาทอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่ กิจกรรมหรือโครงการที'จดัขึ�นเพื'อพฒันาชุมชนนั�น ผูน้าํชุมชน
นับว่าเป็นผูที้'มีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื'อนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ โครงการพฒันาชุมชนทุก
โครงการจะตอ้งเป็นการทาํงานร่วมกนัของบุคคลทุกฝ่ายที'เกี'ยวขอ้งในชุมชนนั�น ไดแ้ก่ ชาวบา้น ผูน้าํทอ้งถิ'น 
เจา้หน้าที'ของรัฐ และผูเ้กี'ยวขอ้งอื'นๆ เพราะผูน้าํชุมชนเป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง มีอาํนาจ มีอิทธิพล ที'แสดงบทบาท
หน้าที'จูงใจให้บุคคลอื'นปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ  ซึ' งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประเวศ  วะสี (2542: 42-48) 
กล่าววา่ ผูน้าํชุมชน คือ ผูที้'สามารถก่อใหส้งัคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั และรวมพลงักนัปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย ในกระบวนการชุมชนที'สมาชิกร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํจะทาํใหเ้กิดผูน้าํตามธรรมชาติขึ�นเสมอ ผูน้าํ
ตามธรรมชาติจึงจะมีลกัษณะฉลาด เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคนติดต่อสื'อสารกบัผูค้นรู้เรื'อง และเป็นที'ยอมรับ
ของสมาชิกโดยอตัโนมติั ทาํให้การทาํงานในองค์กรราบรื'นมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ สมพนัธ์  เตชะอธิก  และคณะ (2537 : 18)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ผูน้าํชุมชน  คือ บุคคลซึ' งเป็นที'
ยอมรับในแง่ของการคิดดีกับปฏิบัติจริงตามสิ'งที'พูด  อันจะก่อให้เกิดความเชื'อถือกับชาวบ้านทั� งในชุมชน 
ภายนอกชุมชน  เจา้หนา้ที'  และหน่วยงานของราชการ องคก์รพฒันาเอกชน  และสถาบนัการศึกษา โดยผลการวิจยั
ครั� งนี� สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จารุวรรณ  อ่องเอี'ยม  (2550)  ศึกษา บทบาทผูน้าํทอ้งถิ'นในการพฒันาการ
ท่องเที'ยวเชิงนิเวศ : ศึกษากรณีตลาดนํ� าบางนํ� าผึ�ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ตลาดบางนํ� าผึ�ง
เกิดจากแนวคิดของผูน้าํทอ้งถิ'นโดยมีการโนม้นา้วให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเพื'อรองรับการ
ท่องเที'ยว รวมทั�งมีการจดัให้ชุมชนเขา้ร่วมการประชุม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที'มีผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี�
ชุมชนยงัตอ้งอาศยับทบาทของผูน้าํในการลงทุนและการพฒันาการท่องเที'ยว   

ผลการเปรียบเทียบบทบาทผูน้าํชุมชนในการจดัการการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในอาํเภอสวนผึ�ง  จงัหวดัราชบุรี  
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชน พบวา่ แตกต่างกนั ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ พื�นฐานของบุคคลที'แตกต่าง
กนั จึงทาํใหผู้น้าํชุมชนมีความแตกต่างในการแสดงบทบาทที'จะจดัการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ และที'สาํคญัผูน้าํชุมชนมี
ความรับผิดชอบในการดูแลงานต่างๆ ภายในชุมชนหลายงาน จึงทาํให้ผูน้ําชุมชนมีบทบาทในการจัดการการ
ท่องเที'ยวของอาํเภอสวนผึ�งแตกตางกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพรัตน์  ทบัทิมเทศ (2548) ไดท้าํการศึกษา
วิจยัเรื' อง บทบาทของผูน้ําท้องถิ'นในการส่งเสริมการท่องเที'ยวเชิงนิเวศในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ผูน้ําท้องถิ'นที' มีระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารเกี'ยวกับการ
ท่องเที'ยวเชิงนิเวศแตกต่างกนั  ผูน้าํทอ้งถิ'นที'มีสถานะตาํแหน่งระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา
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แตกต่างกนัรับรู้บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที'ยวเชิงนิเวศแตกต่างกนั  ผูน้าํทอ้งถิ'นที'มีสถานะตาํแหน่ง และ
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง แตกต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจเกี'ยวกบัแนวคิดและความหมายของการท่องเที'ยว
เชิงนิเวศองคป์ระกอบหลกัของการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ และการจดัการท่องเที'ยวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครั� งนี�  
1.  ผูน้าํชุมชนควรมีกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชนในพื�นที'เห็นความสาํคญัของการ

อนุรักษสิ์'งแวดลอ้มแบบยั'งยนื  โดยหาวธีิการต่างๆ มาเสริมสร้างความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของประชาชน เช่น 
การประชุมชาวบา้นใหเ้ห็นความสาํคญัของการท่องเที'ยวเชิงนิเวศ  การประชาสมัพนัธ์ดว้ยแผน่พบั วทิยชุุมชน 

2. ผูน้าํชุมชนควรจดักิจกรรมรณรงคช์าวบา้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม โดยใชเ้ทศกาลตาม
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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัเชิงสํารวจครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ  ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพในยุคอาเซียนของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา ในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2  เปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ ตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครู 
ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของครู   กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� คือครูโรงเรียนเอกชนระดับ
มธัยมศึกษา จาํนวนทั�งสิ�น 230 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบสดัส่วน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบ สอบถาม สถิติที�
ใชไ้ดแ้ก่ค่า ร้อยละ ค่าความถี� ค่าเฉลี�ย(    ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และt-test  ผลการวิจยัพบวา่   ภาวะผูน้าํ
แบบเปลี�ยนสภาพ ตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทั�ง 4 ดา้น ตามสภาพจริงไดแ้ก่ ดา้นการดลใจ, ดา้นเสน่หา, ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล และ
ด้านกระตุ ้นการใช้ปัญญา ส่วนตามความคาดหวงัของครูได้แก่ ด้านความเสน่ห์หา, ด้านดลใจ, ด้านการมุ่ง
ความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาตามลาํดบั  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะ
ผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพในยคุอาเซียนตามสภาพจริงและตามความคาดหวงั ทั�งภาพรวมและรายดา้นพบวา่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั.05  ปัญหาที�สาํคญัคือผูบ้ริหารโรงเรียนไม่มีความยติุธรรมในการบริหารงาน  
ขอ้เสนอแนะที�สาํคญัคือผูบ้ริหารควรมีความรอบรู้ดา้นวชิาการใหก้า้วทนัโลก   

 

คาํสําคญั : ภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ  
 
 
 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยที์�ปรึกษา สาํนกังานเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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Abstract 
 
           This survey research aimed to study the level of the transformational leadership of the private secondary 
schools administrators  in the  ASEAN era, to compare the reality of leadership and the expectation of teachers,  
and to study problems and suggestions of the respondents. 
           The samples consisted of  230  private teachers in the Nonthaburi region 2. They were selected by 
proportional sampling.  The instrument used was a 5 scale questionnaire.   Data was adjusted by using 
frequency, average, standard  deviation and a t-test statistic. The study found that the level of the administrators’ 
transformational leadership were rated at a high level for   all  4 aspects; inspirational motivation, idealized 
influence, individualized consideration, and intellectual stimulation respectively. The comparison of 
administrators’ transformational leadership between the reality leadership and the expectation of teachers 
indicated some differences for both situations , statistically significant at the level of .05.  The important 
problem was the injustice of the executives or management.  The remarkable suggestion was the administrators 
should  update their academic matters. 

 
KEYWORDS : TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

 

1. บทนํา 
 ภาวะผูน้าํเป็นหัวใจสําคญันาํมาสู่ความสาํเร็จขององค์การ ผูมี้ภาวะผูน้าํที�มีประสิทธิภาพสูง จะตอ้งมีทั�ง
ศาสตร์และศิลป์ อ่อนน้อมถ่อมตน ไดรั้บความเคารพนบัถือ เชื�อมั�น จากสังคม ซึ� ง ภาวะผูน้าํที�มีความเหมาะสม
ที�สุดในยคุอาเซียนนี� ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพของแบส (Bass) ซึ� งเป็นภาวะผูน้าํที�มุ่งเนน้อนาคตและมุ่ง
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฒันาในทางที�ดีขึ�นในองคก์าร เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของงาน ซึ�งมีคุณลกัษณะที�ก่อให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัขึ�นในองค์การ โดยการมุ่งดาํเนินการตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม  และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ต่อกัน การพยายามทาํให้กิจกรรมต่างๆที�ปฏิบัติ  มีความหมาย เชิงคุณค่า เป็นการเสียสละเพื�อ
ส่วนรวม สร้างความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมของผูต้าม นอกจากนี�  ผูน้าํยงัตอ้งมีบารมีหรือความเสน่หา  มีอาํนาจ
ส่วนบุคคล สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้ามให้เกิดการยอมรับ รับฟังและปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ 
เนื�องจาก เกิดความเลื�อมใส ศรัทธา ดว้ยศิลปะในการพูดโนม้นา้วจิตใจให้ผูต้ามเห็นภาพความสาํเร็จอยา่งชดัเจน 
และเชื�อว่าสิ�งที�ผูน้าํพูดนั�นมีความเป็นไปไดสู้ง มีระดบัความมั�นใจต่อผลของงานที�ไดรั้บมอบหมาย จึงจูงใจให ้       
ผูต้ามเพิ�มความพยายามในการทาํงานมากขึ�นกวา่ปกติ และมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากขึ�นดว้ย ดงันั�น ผลที�ไดจ้าก
การทาํงานอยา่งมุ่งมั�น ศรัทธา ก็คือก่อให้ เกิดความเปลี�ยนแปลง ที�ดีขึ�น ดว้ยเหตุนี�ภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ จึง
สามารถเปลี�ยนแปลงนาํพาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง          
 อนาคตของสถาบนัการศึกษาของแต่ละประเทศจะตอ้งมีการแข่งขนัดา้นคุณภาพมากขึ�น สาํหรับประเทศ
ไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที�มีคุณภาพมาตรฐานสากล  เพื�อรองรับการแข่งขนัที�จะ
เกิดขึ�นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ในยคุประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ�งการจดัการศึกษา มีอิทธิพลต่อ
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ประเทศสมาชิกอาเซียนทั�ง 10 ประเทศ ในการเร่งพฒันาคนให้มีศกัยภาพเพียงพอ ในการขบัเคลื�อนอาเซียนให้
บรรลุวสิยัทศัน์ ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ ในการขบัเคลื�อนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใหท้นัตามกาํหนด  
 แต่ในสภาพปัจจุบนั ในความเป็นจริง ประเทศไทยยงัมีปัญหาในเรื�องการพฒันาและการใชภ้าวะผูน้าํซึ� ง
พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั�งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ไม่สนใจพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�
กาํลังเปลี�ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ซึ� งมีผูบ้ริหารสถานศึกษาจํานวนมาก ยงัคงบริหารงานโดยใช ้            
ภาวะผูน้าํในการบริหารตามกรอบแนวคิดของตนเองที�มีอยู่เดิม  เคยชินกับงานที�ทาํ  ตามความพอใจในนิสัย              
ส่วนบุคคล ไม่ชอบการเปลี�ยนแปลง  ไม่ไดส้ร้างเสน่ห์ให้ครูชื�นชม  ขาดการสร้างแรงดลใจกระตุน้ ทา้ทายให้ครู
ทาํงานเป็นทีม ไม่ไดก้ระตุน้เชาวน์ปัญญาให้ช่วยกนัแกปั้ญหาโดยวิธีใหม่ๆ ครู ผูป้กครองและผูแ้ทนชุมชน แทบ
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ขวญัและกาํลงัใจของครูส่วนใหญ่จึงอยูใ่นระดบัตํ�าเพราะผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้
ความสนใจเอื�ออาทรบุคลากรเป็นรายบุคคล  เป็นสาเหตุสาํคญัที�ทาํใหคุ้ณภาพของผูเ้รียนตํ�าลงเช่นกนั     
        กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความพยายามในการแกปั้ญหา  โดยการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาใน             
เขตพื�นที�การศึกษา  คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  ครู ในเรื�องการพฒันาการเรียนการสอนและเรื�องการ
ใชภ้าวะผูน้าํในยคุอาเซียน   แต่หลกัสูตรฝึกอบรมเพื�อพฒันาผูบ้ริหาร ยงัไม่เขม้ขน้เพียงพอที�จะทาํให้ผูบ้ริหาร
กลายเป็นผูบ้ริหารระดบัดีได ้ ดงันั�นผูบ้ริหารสถานศึกษาทั�งรัฐบาลและเอกชนตอ้งร่วมใจกนั เร่งพฒันาภาวะผูน้าํ
ของตนเอง อย่างเร่งด่วน    เนื�องจากเป็นองคก์ารหลกั ในการช่วยแกไ้ขพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้กา้วทนัในการ
เป็นพลเมืองของอาเซียนอีก 3 ปีขา้งหนา้และทาํให้ประเทศชาติพฒันาอยา่งย ั�งยืน สามารถอยูร่่วมกนัและแข่งขนั
กบัประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนได ้
 ดงันั�นผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาเพื�อใหท้ราบระดบัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพและเปรียบเทียบภาวะผูน้าํแบบ
เปลี�ยนสภาพตามทศันะของครูโดยจาํแนกตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครูโรงเรียนเอกชนระดับ
มธัยมศึกษา ในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา  นนทบุรีเขต 2  และเพื�อศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะจากครูผูต้อบ 
สรุปผล และนาํขอ้มูลจากผลการวจิยัดงักล่าว นาํเสนอหน่วยการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และฝึกทกัษะพฒันาภาวะผูน้าํของตนเองในการบริหารงานในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีความพร้อมที�จะพฒันาพลเมืองของอาเซียนต่อไป  

 

2. ขั*นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 วธีิดาํเนินการวจิยัครั� งนี�  เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ เพื�อศึกษา 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพในยคุ

อาเซียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา ในเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2  2)เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ ตามสภาพจริงและตาม
ความคาดหวงัของครู 3) เพื�อศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะของครูเกี�ยวกบัการใชภ้าวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 
 ผู้นําแบบเปลี�ยนสภาพในยุคอาเซียน หมายถึง    ผูบ้ริหารโรงเรียนในช่วงแห่งการเปลี�ยนแปลงสู่การเขา้
ร่วมประชาคมอาเซียนที�ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัที�จะเกิดขึ�นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2558   
โดยผูบ้ริหารจะตอ้งจดัการศึกษา เร่งพฒันาคนให้มีศกัยภาพเพียงพอ ในการขบัเคลื�อนอาเซียนให้บรรลุวิสัยทศัน์ 
โดยยกระดบัความตอ้งการ ความเชื�อ ทศันคติ คุณธรรมของครูให้สูงขึ�น เพื�อให้มีผลต่อการพฒันาเปลี�ยนแปลง
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โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูง โดยผูบ้ริหารและครูมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั จาํแนกคุณลกัษณะ 4 ดา้นคือ 1. ดา้น
ความเสน่หา  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะพิเศษ มีบุคลิกภาพที�น่านบัถือ  เลื�อมใส ศรัทธา  มองการณ์ไกล เป็นผูก้ลา้
เผชิญปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม  2. ด้านการดลใจ สามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ครู
เปลี�ยนแปลงความสนใจในการกระทาํเพื�อตนเอง ไปสู่การทาํประโยชน์เพื�อโรงเรียน  3. ดา้นการมุ่งสัมพนัธ์เป็น
รายคน เป็นการมุ่งพฒันาครูเป็นรายคนโดยมีการ เอาใจใส่ต่อครูแต่ละคนเพื�อเพิ�มศกัยภาพ  4.ดา้นการกระตุน้การ
ใชปั้ญญา สามารถกระตุน้ใหค้รูเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาวธีิการคิดใหม่ๆ หาวธีิการใหม่ๆ ในการป้องกนั
ปัญหามากกวา่การแกไ้ข รวมทั�งสนใจในการใชค้วามคิดในการวิเคราะห์ การนาํไปใช ้คิดคน้สิ�งแปลกใหม่เพื�อ
บรรลุภารกิจประจาํวนั   

 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบัตามแนวคิดเรื�องภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพของ
แบส(Bass)โดยครอบคลุมตวัแปรทั�ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเสน่หา ดา้นการดลใจ ดา้นการมุ่งสมัพนัธ์เป็นรายคน`
และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา  เปรียบเทียบทศันะของครูโดยจาํแนกคาํตอบจาก ตามสภาพจริงของผูบ้ริหารกบั
ตามความคาดหวงัของครู  ซึ�งผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั  รวมขอ้
คาํถามทั�งหมด 54 ขอ้ แบบทดสอบนี� มีความเที�ยงหรือสมัประสิทธิw แอลฟาเท่ากบั 0.95 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  โดยใชส้ถิติที�ใชใ้นการ วเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน                       
( Standard Deviation ) และสถิติทดสอบการเปรียบเทียบ  t- test dependent   

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
          ตอนที� 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ  แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและ  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผูน้าํ               
แบบเปลี�ยนสภาพ ในยุคอาเซียนตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จาํแนกตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครู ( n = 214) 
 

ดา้น
ที� 

ดา้น 

ตามสภาพจริง ตามความคาดหวงั t P 

 
S.D. ระดบั 

อนัดบั 
ที� 

 
S.D. ระ ดบั 

อนัดบั
ที� 

1 ดา้นความเสน่หา 3.95 0.70 มาก 2 4.33 0.56 มาก 1 -9.09 0.00 
2 ดา้นการดลใจ 4.01 0.71 มาก 1 4.31 0.55 มาก 2 -7.75 0.00 
3 ดา้นการมุ่งความ 

สมัพนัธ์เป็น
รายบุคคล 

3.78 0.80 มาก 3 4.24 0.60 มาก 3 -9.79 0.00 

4 ดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญา 

3.76 0.83 มาก 4 4.24 0.58 มาก 3 -9.64 0.00 

รวม 3.87 0.68 มาก  4.27 0.49 มาก - - - 

XX
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4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั         
 การอภิปรายผลการศึกษาในครั� งนี�  ผู ้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญจากการค้นพบในการศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี�  

1. ผลการวจิยัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพในยคุอาเซียนตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา 
ในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 โดยจาํแนกทศันะตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครู 
โดยรวมรายดา้น และรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นซึ� งแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนใชภ้าวะผูน้าํแบบเปลี�ยน
สภาพในการบริหารโรงเรียน เนื�องจากผูบ้ริหารโรงเรียนปัจจุบันได้รับการอบรมตามหลักสูตรผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทาํให้ไดรั้บทกัษะการเป็นผูน้าํที�ดี ซึ� งสอดคลอ้ง ยพุดี จนัทร์หอม ( 2545 : 66)ที�ศึกษาภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ใชภ้าวะผูน้ําแบบเปลี�ยนสภาพ ใน
ระดบัสูงทุกดา้น 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพในยคุอาเซียนตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนในระดบัมธัยมศึกษา ในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี   เขต 2 โดยจาํแนกทศันะ              
ตามสภาพจริงและตามความคาดหวงั โดยรวมรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 แต่ภาวะผูน้าํตามความคาดหวงัของครูมีค่าเฉลี�ยสูงกวา่ตามสภาพจริงทุกดา้น ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การ
กระตุน้การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโดยใชแ้รงจูงใจในการปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายนั�นยงัมีไม่เพียงพอให้
เกิดความพึงพอใจ จึงทาํใหค้รูมองภาพความสาํเร็จในการบริหารงานนอ้ยกวา่ที�ครูคาดหวงั  ครูจึงตอ้งการให้
ผูบ้ริหารไดพ้ฒันาภาวะผูน้าํ ใหสู้งขึ�นทุกดา้น สอดคลอ้งกบั ปราณี  สวา่งวรรณ  (2546:112 ) ไดว้จิยัเกี�ยวกบั
พฤติกรรมผูน้าํที�เป็นจริงและที�คาดหวงัของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดักรมสามญัศึกษาในสหวทิยาเขต
พระราชวงัเดิม โดยผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที�มีต่อพฤติกรรมผูน้าํที�เป็นจริงและที�คาดหวงัของครู 
พบวา่ โดยรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�  .01  โดยพฤติกรรมผูน้าํที�คาดหวงัสูงกวา่
พฤติกรรมผูน้าํที�เป็นจริงทุกดา้น 

 3. ผลการวเิคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ การศึกษาวจิยัเรื�องการศึกษาภาวะผูน้าํแบบ
เปลี�ยนสภาพในยคุอาเซียนตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2 ครั� งนี�พบวา่ผลการวจิยัภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพ ตามสภาพจริงและตามความคาดหวงัของครู 
โดยรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทั�ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเสน่หา  ดา้นดลใจ ดา้นมุ่งสมัพนัธ์เป็นรายบุคคลและดา้น
กระตุน้การใชปั้ญญา โดยขอ้สรุปที�เด่นชดัคือ โดยค่าเฉลี�ยตามความคาดหวงัสูงกวา่ตามสภาพจริง นั�นหมายความ
วา่ ครูมีความปรารถนาดีและมีความตั�งใจใหผู้บ้ริหารนาํพาโรงเรียนใหก้า้วหนา้และประสบความสาํเร็จสูงมากและ
พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนยงัไม่เป็นที�พึงพอใจของครู  ครูยงัหวงัความสาํเร็จสูงกวา่ที�เป็นจริง ซึ�งผูบ้ริหาร
โรงเรียนไม่ควรมองขา้ม แมผ้ลการประเมินโดยรวมจะอยูใ่นระดบัมากก็ตาม  ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางในการนาํ
ผลการวจิยัไปใชด้งันี�  
 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารโรงเรียน 
                1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรศึกษาและปฏิบติัตามลกัษณะขององค์ประกอบ ที�สําคญัของภาวะผูน้าํแบบ           
เปลี�ยนสภาพ ทั�ง 4 ดา้น ใหค้รบถว้นตามสภาพจริงเพื�อก่อใหเ้กิดความ    พึงพอใจ จากความคาดหวงัของครูในการ
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บริหารงานมากขึ�น ผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกัในหนา้ที� ประเมินภาวะผูน้าํของตนเองตามสภาพความเป็นจริง
อยูเ่สมอ และพฒันาความพึงพอใจของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้เป็นที�ประจกัษช์ดั เพื�อสร้างความเลื�อมใส
ศรัทธา ความจงรักภกัดีต่อผูบ้ริหาร และบุคลากรก็พร้อมที�จะอุทิศตวัทาํงานให้กับโรงเรียนโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน 
               1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรอยา่งมีเหตุผล มีความยติุธรรมกบัทุกคน ทุก
ฝ่าย โดยเสมอภาค ก่อใหเ้กิดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน 
               1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความมั�นคงในการตดัสินใจที�ถูกตอ้งตามหลกัการ บนพื�นฐานจิตสาํนึกที�ดี ให้
ทนักาล ไม่โลเล เปลี�ยนใจบ่อยๆ มีความรอบคอบเชื�อถือได ้เพื�อรักษาชื�อเสียงของตนเอง โดยยึดมั�นความถูกตอ้ง 
เหมาะสม 
               1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรแสดงบทบาทเป็นแบบอยา่งที�ดีโดยมีความหนกัแน่น มั�นคงในอารมณ์ ไม่ควร
แสดงความเกรี� ยวกราดต่อบุคลากรในโรงเรียน ทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกกดดัน  จิตตก ไม่มีความสุขในการ
ปฏิบติังาน รู้สึกไม่มั�นคงในอาชีพ ซึ� งจะทาํให้บุคลากรมีความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียนตํ�าและส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรที�ขาดประสิทธิภาพ 
              1.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรรู้จกัใช้ศาสตร์และศิลปะในการพูด ควรพฒันาและฝึกฝนการพูดอยู่เสมอ 
พฒันาการสื�อสาร หดัสื�อความหมายจากความคิดของตนเองให้บุคลากรมีความเขา้ใจที�ตรงกนั โดยปัจจยัของการ
สื�อสารคือ คาํนึงถึงผูที้�ตอ้งการใหรั้บรู้ข่าวสารดงักล่าว วา่เป็นใคร เรื�องอะไร แลว้ใชค้าํที�เขา้ใจง่าย สื�อความหมาย
ไดช้ดัเจน ควรพดูเปิดประเด็นทนัทีใหต้รงกบัวตัถุประสงคที์�ประโยคแรกและประโยคสุดทา้ย อยา่นาํสาระสาํคญั
ไปไวต้รงกลาง และอยา่ลืมย ํ�าตอนจบประเด็นนั�น ๆ เพื�อให้บุคลากรรับรู้และจดจาํไดแ้ม่นยาํยิ�งขึ�นเพราะในบาง
กรณีของการสื�อสารจาํเป็นตอ้งย ํ�าหรือกล่าวซํ� าๆในข่าวสารเดียว  เพราะข่าวสารมีการเดินทาง บางครั� งใกล ้
บางครั� งไกล ระหวา่งทางอาจมีอุปสรรคมากมายที�จะคอยสกดักั�น หรือผูรั้บปลายทางอาจขาดคุณสมบติับางอยา่ง
ต่อการรับข่าวสารนั�นได ้ ดงันั�นหากผูบ้ริหารมีทกัษะสาํคญัมีความสามารถ         สื�อความให้อีกฝ่ายเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ที�ตอ้งการ ทาํให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน  ก็จะเกิดประสิทธิผลในการสร้างกิจกรรม งาน ที�มี
ประสิทธิภาพเช่นกนั 

           1.6  ผูบ้ริหารควรฝึกการพดูใหส้ามารถพดูผา่นสื�อมวลชนได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถสื�อสารกบับุคลากรทั�ง
ภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การทาํงานตอ้งอาศยัหลกัการประชาสัมพนัธ์ นบัวา่เป็นสิ�งที�ดี 
ถึงความโปร่งใส (transparency) ของการทาํงานที�ดี    นอกจากนี� ยงัช่วยสร้างทัศนคติที�ดีต่อการทาํงานและ
หน่วยงาน   เพื�อให้ทุกคนยอมรับศรัทธาหน่วยงาน ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบุคลิกภาพที�ดีมีการพูดจาที�น่าเชื�อถือ   มี
วาทศิลป์สามารถพดูจูงใจไดข้ณะเดียวกนั   ควรมีลกัษณะอ่อนนอ้มอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ   ซึ� งเป็นบุคลิกภาพที�ดี
ต่อการบริหารและการจดัการ   ซึ�งผูบ้ริหารที�เขม้แขง็มิไดห้มายถึงผูบ้ริหารที�แขง็กระดา้ง 
 
      2.   ข้อเสนอแนะสําหรับเขตพื*นที�การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 
                 2.1 ควรจดัสรร งบประมาณและกาํหนดนโยบายการอบรมภาวะผูน้าํ ยุคแห่งการ เปลี�ยนแปลงในยุค
อาเซียน ซึ� งภาวะผูน้าํแบบเปลี�ยนสภาพของแบส(Bass)  มีความน่าสนใจมากเพราะมีคุณลกัษณะที�ทาํให้เกิดการ
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เปลี�ยนแปลงในสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิผล    ดว้ยคุณลกัษณะ ทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นเสน่หา  ดา้นดลใจ ดา้นมุ่ง
สมัพนัธ์เป็นรายบุคคลและดา้น   กระตุน้การใชปั้ญญา           
 2.2  ยกย่องให้รางวลัแก่ผูบ้ริหารที�มีประสิทธิภาพสูงทางการบริหาร ให้สังคมรับรู้เพื�อเป็นการ
กระตุน้ใหพ้ฒันาตนเองอยา่ต่อเนื�อง 
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
PERFORMANCE OF GOOD GOVERNANCE OF OPERATING IN AIRPORTS OF 

THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED, SUVARNABHUMI AIRPORT 
 

ไพศาล  แกว้วิลา 1     เกสรา  สุขสวา่ง 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ,  มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  ซึ' งเป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํนวน  313  คน โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามที'มีค่าความเชื'อมั'น 
.974 เป็นเครื'องมือในการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถี'  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี'ย  ส่วนเบี'ยงเบนมาตรฐาน  
ทดสอบค่าที  และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการวิจยัพบวา่  พนักงานฝ่ายปฏิบติัการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีการนาํหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานมากที'สุด  รองลงมาคือ  หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า  หลกัคุณธรรม  หลกันิติธรรม  และหลกั
ความโปร่งใส  เมื'อทาํการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัจาํแนกปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังาน พบวา่ พนกังานฝ่ายปฏิบติัที'มีเพศต่างกนั มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่าง
กนั 
 

คาํสําคญั : การปฏิบติังาน, หลกัธรรมาภิบาล, บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน),  ท่าอากศยานสุวรรณภูมิ 
 

Abstract 
 

This research was a qualitative research, the purposes were to study and compare the performance of 
good governance of employee in  Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi Airport.  The 
data corrected by sample were 313 employees in Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi 
Airport. The questionnaire was instrument which  reliability .947 used.  The data analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
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2 
 

The result of this research showed that; the good governance performance of employee of Airports of 
Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi Airport in overall were high level.  The operating take the 

participation highest, the  second were accountability, value for money, ethic, rule of law, and transparency 
. When compared the  performance of good governance of operating found the employees which difference 
gender were difference the operating at .05 statistic significant . 
 

KEYWORDS : THE PERFORMANCE, GOOD GOVERNANCE,  AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 
COMPANY LIMITED, SUVARNABHUMI AIRPORT 

 
1.  บทนํา 

แนวคิดเกี'ยวกบัธรรมาภิบาลไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง ทั�งองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนไดใ้ห้
ความสาํคญั และนาํแนวคิดนี� ไปประยุกตใ์ชก้บัการบริหารองคก์าร  ธรรมาภิบาลเกี'ยวขอ้งกบัการบริหารงานที'มี
ประสิทธิภาพสู่ประชาชน โดยมุ่งใหเ้กิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุม ให้ผูบ้ริหารสามารถ
ปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายสถาบนัที'ทาํหนา้ที'บริหารงานภาครัฐ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
นั�น  ไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการในทุกหน่วยงานที'ขึ�นตรงกบับริษทัฯ  และถือเป็นนโยบาย
หลกัในการบริหารงานขององคก์าร  ซึ'งคณะกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) เห็นชอบ
ใหก้าํหนดนโยบายธรรมาภิบาล  เพื'อให้คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของ ทอท. ทุกคนถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติังาน  เพื'อส่งเสริมให้ ทอท. เป็นบริษทัที'มีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ  มีการกาํกบัดูแลกิจการและ
บริหารจดัการที'มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

คณะกรรมการ ทอท. กาํหนดนโยบายธรรมาภิบาลต่อผูเ้กี'ยวขอ้ง โดยมีนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น  พนักงาน  ลูกค้า  คู่ค ้า  เจ้าหนี�   หน่วยงานรัฐบาล  ชุมชน ที'  ทอท. ตั� งอยู่  ตลอดจนสังคมส่วนรวม 
คณะกรรมการไดก้าํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือในการปฏิบติังานบน
พื�นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในการสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั  (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน),  2554 : 3) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเกี'ยวกับการปฏิบัติงานตามธรรมาภิบาลของพนักงานฝ่าย
ปฏิบติัการ ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยผลที'ไดจ้ากการศึกษา
ครั� งนี�สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลอยา่งสมบูรณ์ต่อไป 
 
2.  ขัHนตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

การวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (qualitative research) มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษาและเปรียบเทียบ
การปฏิบติังานตามธรรมาภิบาลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จาํแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน   
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กรอบแนวคิดในการวจิยั มีดงันี�   
ตวัแปรอิสระ                                                                ตวัแปรตาม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

ประชากรพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ ของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  จาํนวน 1,371 คน 

กลุ่มตวัอยา่งคือ  เจา้หน้าที'ฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัท่าอากาศยานไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  จาํนวน 313 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางเคร็ซซี'และมอร์แกน (Krejcie, R.V. and 
Morgan, D.W.  1970 : 608) 

เครื'องมือที'ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที'มีค่าความเชื'อมั'น .947 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงันี�  

ตอนที' 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และรายไดต้่อเดือน   

ตอนที' 2 การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

ตอนที' 3  ขอ้เสนอแนะเพิ'มเติม  
 
3.  ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยั/อภิปรายผล 

การวิจยัครั� งนี� พบวา่ พนกังานที'เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวน 313 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  วฒิุการศึกษา
ปริญญาตรี ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี  รายไดต้่อเดือน 20,000-30,000 บาท 

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  โดยหลกัการมีส่วนร่วม พนักงานมี
ความคิดเห็นว่ามีการนํามาใชใ้นการปฏิบติังานมากที'สุด  รองลงมาคือ  หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า  
หลกัคุณธรรม  หลกันิติธรรม  และหลกัความโปร่งใส ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
- เพศ 
- วฒิุการศึกษา 
- ประสบการณ์การทาํงาน 
- รายไดต้่อเดือน 

หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิัตงิานของพนักงาน

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
 
- หลกันิติธรรม 
- หลกัคุณธรรม 
- หลกัความโปร่งใส 
- หลกัการมีส่วนร่วม 
- หลกัความรับผดิชอบ 
- หลกัความคุม้ค่า 
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ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัท่าอากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

จากขอ้คน้พบที'ไดจ้ากการวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัมีประเดน็อภิปรายผลดงัต่อไปนี�  
สาเหตุที'การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ มีการปฏิบติัระดบัมาก  เป็น

เพราะ  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายการบริหารจดัการที'ดี  มีประสิทธิภาพและจริยธรรม  
จึงมีความมุ่งมั'นที'จะบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เพื'อยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการของ ทอท. ไปสู่แนว
ปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล  ซึ'งจะสร้างความเชื'อมั'นใหเ้กิดขึ�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กี'ยวขอ้งทุกฝ่าย และ
มุ่งมั'นที'จะกาํกบัดูแลการบริหารงานเพื'อให้งานมีประสิทธิภาพ และที'สําคญั ธรรมาภิบาล เป็นรากฐานของการ
พฒันาอยา่งมีส่วนร่วม โดยกาํหนดใหรั้ฐมีหนา้ที'ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ'งจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ั'งยนื พึ'งพาตนเองได ้ และมีความยติุธรรมทางสังคม  โดยธรรมาภิบาล ทาํ
หนา้ที'เป็นกลไก เครื'องมือ และแนวทางการดาํเนินงานที'เชื'อมโยงกนัของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดย
เนน้ความจาํเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอยา่งจริงจงัและต่อเนื'อง เพื'อให้
ประเทศมีพื�นฐานระบบประชาธิปไตยที'เขม้แข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและ
กระบวนการการบริหารที'มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้อนัจะนาํไปสู่การพฒันาที'
ย ั'งยนื (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี  ลี� , 2544 : 7, 2-8)  ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุจิตรา  มีจาํรัส 
(2550) ที'พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และจากผลการวิจัยของ อรทัย  แสงทอง (2551) พบว่า ครูผูส้อนมีการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จําแนกตามปัจจัย
ลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ พนกังานที'มีเพศต่างกนัแตกต่างกนั  มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั
ทั�งนี� เป็นเพราะวา่  การปฏิบติังานบางประเภทจะตอ้งมีการพิจารณาให้เหมาะสมกบัสมรรถนะของบุคลากร  ผล
การปฏิบติังานจึงอาจมีความแตกต่างกนัไป ทาํใหก้ารพิจารณาผลงานจะตอ้งนาํผลที'เกิดขึ�นมาร่วมพิจารณาจึงอาจ
ส่งผลให้พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความคิดว่ามีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั แต่เมื'อ
พิจารณาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอื'นๆ จะพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที' มีวุฒิการศึกษา  
ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีระดบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั 
ทั�งนี� เป็นเพราะวา่  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  มีนโยบายการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และ
ไดก้าํหนดเป็นนโยบายหลกัของการบริหารจดัการเพื'อส่งเสริมให ้ทอท. เป็นบริษทัที'มีประสิทธิภาพในการดาํเนิน
ธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการและบริหารจดัการที'ดีมีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ จากนโยบายดังกล่าวจึงส่งผลให้พนักงานทุกคนของบริษทัฯ จึงตอ้งนาํนโยบายไปปฏิบัติโดยทั'วกนั โดย
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั ชชัวาลย ์ ทตัศิวชั (2550 : 25-42) อธิบายวา่ ธรรมาภิบาล เป็นกรอบกติกาการบริหาร
จดัการและหลกัการทาํงาน สาํหรับองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ที'ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ คือ องคก์ร
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นธรรม ความสุจริต โปร่งใส  และความคุม้ค่าเงิน 
อนัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย คือ องคก์รและประเทศชาติพฒันาสู่ความยั'งยืน ซึ' งผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั อรทยั  
แสงทอง (2551) ศึกษาเรื'อง หลกัธรรมาภิบาลกบัการบริหารงานสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา

    หนา้ 920



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

5 
 

สถานศึกษาในเขตตลิ'งชัน พบว่า มีการเปรียบเทียบการใช้หลกัธรรมาภิบาล ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนพบวา่  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที'ระดบั .01 

จากขอ้คน้พบที'ไดจ้ากการวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  
1. หลกันิติธรรม หน่วยงานควรออกคาํสั'งและมอบหมายหนา้ที' rพร้อมทั�งชี�แจงภาระการปฏิบติังานแก่

พนกังานแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้
2. หลกัคุณธรรม หน่วยงานควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ที'ดีระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรม

สนัทนาการภายในองคก์ร  การจดันิทรรศการแสดงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
3. หลกัความโปร่งใส หน่วยงานควรมีระบบการตรวจสอบภายในตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที'เขม้แข็ง

และมีประสิทธิภาพสูง โดยการจัดตั� งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลและให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการ 

4. หลกัการมีส่วนร่วม  ควรส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมชี�แจงปัญหาที'เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน เพื'อ
นาํขอ้คิดเห็นของพนกังานมาใชร่้วมพิจารณาการตดัสินใจในแผนงานต่างๆ 

5. หลกัความรับผิดชอบ  ควรส่งเสริม สนบัสนุนสิ'งอาํนวยความสะดวก และให้กาํลงัใจกบัพนกังานใน
การปฏิบติัภารกิจที'ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จลุล่วงตามกาํหนดเวลาที'วางไว ้

6. หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารและหัวหน้างานควรชี�แจงผลที'จะเกิดขึ�นกบัภารกิจต่างๆ เพื'อให้พนักงาน
ปฏิบติังานตามที'ไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จแมจ้ะเลยเวลาทาํงาน 
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ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นํากรมยุทธการทหารอากาศ 

EMOTIONAL QUOTIENT OF LEADER’S DIRECTORATE OF  

OPERATION, ROYAL THAI AIR FORCE 

 
นาวาอากาศโท สุทธิพงศ ์ วงษส์วสัดิ� 1  ดร.เกสรา สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาระดบั
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศในมุมมองของขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ และ 
2) เพื�อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศในมุมมองของขา้ราชการฯ จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดแ้ก่ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งของกรมยทุธการ
ทหารอากาศ จาํนวน 153 คน เครื�องมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมีสองส่วนคือ ส่วนที� 1 เป็นคาํถามเกี�ยวกบั
ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ชั;นยศ และหน่วยที�สังกดั ส่วนที� 
2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํา จาํนวน 52 ขอ้ และสถิติที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าที� (t-Test) ค่าเอฟ (F-Test) และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้Scheffe Method 
 ผลการวจิยั พบวา่  

1. ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ เห็นวา่ผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศมีความฉลาดทางอารมณ์ใน
ระดบัสูง 

2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศในมุมมองของขา้ราชการ
กรมยทุธการทหารอากาศพบวา่ 

2.1 ขา้ราชการที�เพศและอายตุ่างกนั มีมุมมองดา้นความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2.2 ขา้ราชการที�มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชั;นยศ และหน่วยงานที�สังกดัต่างกนั  มีมุมมอง
เกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศไม่แตกต่างกนั 
 

คาํสําคญั : ความฉลาดทางอารมณ์, ผูน้าํ 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to 1) study the level of emotional quotient of leader’s  Directorate of 
Operation, Royal Thai Air Force : RTAF 2) to compare the emotional quotient of leader’s Directorate of 
Operation in terms of personal characteristic. Subjects of this research were 153 government officials of 
Directorate of Operation. The instrument used was a two-part questionnaire. Part one dealt with general 
information of the respondents, age, gender, marital status, education level , division. Part two reflected 
interrogation to the emotional quotient of leader amount 52 items. The data were analyzed by frequency, 
percentage, t-test , F-test, and pair comparisons by using Scheffe Method. 
 The results showed that : 

1. Government officials of Directorate of Operation were given leader’s Directorate of operation 
has a high level of emotional quotient. 

2. Comparison of emotional quotient of leader’s Directorate of Operation in term of personal 
characteristic found that  

 2.1 Officials with different gender and age in overall aspects were significantly different at .01 
 2.2 Officials with different marital status, education level , division in overall aspects were not 

different. 
 

KEYWORDS :  EMOTIONAL QUOTIENT , LEADER
 

1. บทนํา 

 ในยคุปัจจุบนั ความเจริญทางวตัถุเกิดขึ;นอยา่งรวดเร็ว ในขณะที�ความเจริญทางดา้นจิตใจกลบัลดลง จึงทาํ
ให้คนจาํนวนมากเกิดความเห็นแก่ตวั ขาดความเมตตา ไม่เอื;ออารีต่อกัน มีความขดัแยง้เกิดขึ;นในหน่วยงาน 
ครอบครัว สถานศึกษา สงัคม และชาติบา้นเมือง ปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ;น มีสาเหตุมาจากความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูน้าํในการบริหารความคิดของตนเอง นับตั;งแต่ผูน้าํระดบัสูงจนถึงระดบัรากหญา้ การพฒันาและการแกปั้ญหา
สังคม จึงตอ้งอาศยัการพฒันาทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์เป็นพื;นฐาน  ซึ� งเป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปว่าการ
พฒันาความรู้หรือเชาวปั์ญญา(Intelligence Quotient : IQ) เพียงอยา่งเดียวนั;นไม่สามารถที�จะประสบความสาํเร็จ
ในการทาํงานและการใชชี้วิตได ้จึงตอ้งพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Quotient: EQ) ควบคู่กนัไป 
เ พื� อ ที� จ ะ ทํา ใ ห้ บุ ค คล  เ ป็ น คน เ ก่ง  ค นดี  มีค วาม สุข  ทําป ร ะโ ย ชน์ใ ห้กับ สั งค ม  แ ล ะชา ติบ้า น เ มื อ ง 
(Goleman,1995,1998,Sternberg,1997) 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้นํา  จึง มีความสําคัญอย่างยิ� ง  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปไดด้ว้ยความสุข ผูป้ฏิบติังานมีความรัก ความสามคัคี มีความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั มีขวญั
และกําลังใจในการทํางานที�ดี มีความคิดริเริ� มในการทํางาน และสามารถลดความขัดแยง้ที� เกิดขึ; นระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานในองค ์กร ทาํใหบ้รรยากาศโดยรวมในการทาํงานเป็นไปในทางที�ถูกตอ้งส่งผลใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมายตามที�ตอ้งการ 
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 กรมยุทธการทหารอากาศ มีหน้าที� พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน ควบคุม 
กาํกบัการ พฒันา และดาํเนินการดา้นยทุธการ การสงคราม การดาํรงขีดความสามารถในการรบ การจดัและอตัรา 
การฝึกร่วมและผสม การควบคุมตรวจสอบประเมินผลการฝึก การวิจัยและการพฒันาทางการรบ การปฏิบัติ
ราชการของกองทพัอากาศ และแนวทางความร่วมมือและความตกลงทางทหารระหวา่งประเทศ กบัมีหนา้ที�จดัการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ดา้นการยทุธการ โดยมีเจา้กรมยุทธการทหาร
อากาศเป็นผู ้บังคับบัญชารับผิดชอบ นั; น กรมยุทธการทหารอากาศ จึงเป็นกรมฝ่ายอํานวยการหลักของ
กองทัพอากาศ มีความสําคญัต่อการทาํงานของกองทัพอากาศ โดยขา้ราชการตอ้งปฏิบัติงานตามคาํสั�งของ
ผูบ้งัคบับญัชาให้คาํแนะนาํ เสนอแนะแนวทางการปฏิบติั พร้อมทั;งให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงกบัผูบ้งัคบับญัชา ทาํให้
บางครั; ง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความสับสนในการปฏิบติังานตามคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชา การแกปั้ญหาดงักล่าวที�
สามารถกระทาํไดส่้วนหนึ�ง คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เขา้ใจผูอื้�น มีสัมพนัธภาพที�ดี สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและแสดงออกอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข อนัจะทาํให้การทาํงานเป็นไปในทางที�ดี ส่งผลให้องคก์รมี
ประสิทธิภาพและศกัยภาพสูงขึ;นดว้ย  
 จากประเด็นดงักล่าวดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ 
ทั;งนี; เพื�อเป็นการสร้างเสริมความสุขในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชากล่าวคือ ใหข้า้ราชการ ทาํงานดว้ยการมีสติ 
และมีความคิดอยา่งเป็นระบบ อีกทั;งเป็นการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน การแสดงออกที�ถูกตอ้ง
ในสถานการณ์ที�กดดนั สามารถรับรู้สถานะอารมณ์ของผูอื้�นและการตระหนกัรับรู้สภาพอารมณ์ความรู้สึกของ
ตวัเองที�ถูกตอ้ง ทั;งจะช่วยให้มีขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจบนพื;นฐานของความมีสติ เพื�อจะนาํพาองคก์รและ
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใหเ้กิดขึ;นแก่บุคลากรของตนเพื�อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รต่อไป 
 
2. ขั@นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 งานวิจยันี; ไดท้าํเพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ ในมุมมองของ
ขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศ  และเพื�อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากรมยุทธการทหาร
อากาศในมุมมองของข้าราชการฯ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรในการวิจัยครั; งนี;  เป็นข้าราชการ 
พนกังาน ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งของกรมยทุธการทหารอากาศ รวมทั;งสิ;น 247 คน และกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 153 คน คาํนวณจากสูตรของยามาเน่  (Yamane 1973) เครื� องมือในการวิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�  
1  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ  เพศ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  ชั;นยศ  
และหน่วยที�สงักดั  สาํหรับในส่วนที�  2  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ จาํนวน  52 ขอ้  
 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ แยกเป็น 2 ส่วน 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1.1) ค่าความถี� 
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศ   
1.2)ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วเิคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ
กรมยทุธการทหารอากาศ  2) สถิติเชิงสรุปอา้งอิง (Inferential Statistic)  2.1) ค่าที (t-test) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบ
หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของตวัแปรที�มีจาํนวน  2  กลุ่ม  2.2) ค่าเอฟ (F-test)  ใชท้ดสอบเปรียบเทียบหา
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยตวัแปรที�จาํแนกเป็น 3 กลุ่มขึ;นไป โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
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way Analysis of Variance ; ANOVA)  2.3) ใช ้Scheffee Method วิเคราะห์กรณีค่า F แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
ทั;งนี;ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยัในครั; งนี;ประกอบดว้ย  1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการ สังกดั
กรมยทุธการทหารอากาศ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ชั;นยศ เหล่าทหาร 2) ตวัแปร
ตาม ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ ประกอบดว้ย การควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง การ
เห็นใจผูอื้�น ความรับผิดชอบ การรู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง การตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา การมีสมัพนัธภาพกบั
ผูอื้�น ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวติ ความสงบทางใจ 
           
3. ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นรายละเอียด ดงัหวัขอ้ต่อไปนี;  
 

ตารางที� 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ 

n = 153 
ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ค่าร้อยละ 

อายุ 
              ต ํ�ากวา่  30  ปี 
              30 – 40 ปี 
              41 – 50 ปี 
              มากกวา่  50  ปีขึ;นไป 
เพศ 
              ชาย 
              หญิง 
 
สถานภาพ 
             โสด 
             สมรส 
             หมา้ย 
 
ระดบัการศึกษา 
              ต ํ�ากวา่ปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี  
              ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 
 31 
 41 
 57 
 24 
 
129 
  24 
 
 
  44 
106 
   3 
 
  
 47 
  96 
  10 

 
    20.26 
    26.80 
    37.25 
    15.69 
 
    84.31 
    15.69 
 
 
   28.76 
   69.28 
     1.96 
 
    
   30.72 
   62.75 
     6.53 
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ตารางทีP 1 (ต่อ) 
           n = 153 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน  ค่าร้อยละ 

ชั@นยศ 
             ต ํ�ากวา่สญัญาบตัร 
             เรืออากาศตรี – เอก 
             นาวาอากาศตรี – เอก 
หน่วยทีPสังกดั 
             แผนกธุรการ 
             กองนโยบายและแผน 
             กองการจดั 
             กองวจิยัและพฒันาการรบ 
             กองการฝึก 
             กองปฏิบติักิจพิเศษ 
             กองฝึกร่วมและผสม 
             กองยทุธการ 
 

 
    49 
    20 
    84 
 
    21 
    17 
    18 
    19 
    19 
    19 
    17 
    23 
 

 
   32.03 
   13.07 
   54.90 
 
   13.73 
   11.11 
   11.76 
   12.42 
   12.42 
   12.42 
   11.11 
   15.03 
 

 
 จากตารางที� 1  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  37.25 รองลงมามี
อาย ุ 30 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  26.80  และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  84.31  มีสถานภาพสมรสมาก
ที�สุด  คิดเป็นร้อยละ  69.28  รองลงมาคือโสด  คิดเป็นร้อยละ  28.76 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากที�สุด  คิด
เป็นร้อยละ 62.75 รองลงมามีการศึกษาระดบัตํ�ากวา่    ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  30.72  ส่วนใหญ่มีชั;นยศเป็น
นาวาอากาศตรี – เอก  มากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ  54.90  รองลงมามีชั;นยศตํ�ากวา่สัญญาบตัร  คิดเป็นร้อยละ  32.03  
และสงักดัหน่วยงานกองยทุธการมากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ  15.03  รองลงมาคือแผนกธุรการ  คิดเป็นร้อยละ  13.73 
 

ตารางที� 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ 

ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นํา x  S.D. ระดบั 

1. ความภูมิใจในตนเอง 
2. การมีสมัพนัธ์ภาพกบัผูอื้�น 
3. การรู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง 
4. การตดัสินใจและแกปั้ญหา 
5. การมีความสงบทางใจ 

4.68 
4.57 
4.56 
4.56 
4.56 

0.21 
0.27 
0.21 
0.20 
0.23 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
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6. การเห็นใจผูอื้�น 
7. ความพึงพอใจในชีวติ 
8. ความรับผิดชอบ 
9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

4.51 
4.41 
4.40 
3.06 

0.19 
0.20 
0.20 
0.23 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 

รวม   4.36       0.08   สูง 

 จากตารางที�  2 พบว่าระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากรมยุทธการทหารอากาศ ในมุมมองของ

ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  ค่าเฉลี�ย ( x  = 4.36) 

 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นตามลาํดบั พบว่า ดา้นความภูมิใจในตนเองอยู่ในระดบัสูง ( x  = 4.68) 

รองลงมาคือความสามารถในการมีสมัพนัธภาพกบัผูอื้�น ( x  = 4.57) ความสามารถในการการรู้จกัและมีแรงจูงใน

ในตนเอง ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา ความสามารถในการมีความสงบทางใจ ( x  = 4.56) 

ความสามารถในการเห็นใจผูอื้�น ( x  = 4.51) ความสามารถในความพึงพอใจในชีวิต ( x  = 4.41) ความสามารถ

ในความรับผิดชอบ ( x  = 4.40) และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.06) 
 
ตารางที� 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศในมุมมองของ
ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ  
   
 ภาพรวม การ

ควบคุม
อารมณ์ 

การ
เขา้ใจ
ผูอื้�น 

ความ
รับผิดชอบ 

ความมี
แรงจูงใจ 

การ
ตดัสินใจ 

การมี
สมัพนัธ์

ภาพ 

ความ
ภูมิใจ
งาน 

ความ
พึง

พอใจ 

ความ
สงบ
ทาง
ใจ 

เพศ .01 - - .05 - - - - .01 - 
อาย ุ .01 - - .01 0.1 - - - .01 .01 
สถานภาพ
สมรส 

- - - - - - - - - - 

ระดบั
การศึกษา 

- - - - .05 - - - - .05 

ชั;นยศ - - - - - - - - - .05 
หน่วยงานที�
สงักดั 

- - - - - - - - - - 

 
 จากตารางที� 3 พบวา่ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีเพศต่างกนั ภาพรวมมีมุมมองแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถในการรับผิดชอบแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และดา้นความสามารถในการมีความสงบทางใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 
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 ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีอายตุ่างกนั ภาพรวมมีมุมมองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�  .01 และในด้านความสามารถในความรับผิดชอบ ความสามารถในการรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง 
ความสามารถในความพึงพอใจในชีวิต ความสามารถในการมีความสงบทางใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั .01 ในส่วนดา้นอื�นๆ ไม่แตกต่างกนั 
 ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั ภาพรวมมีมุมมองไม่แตกต่างกนั แต่ในดา้น
ความสามารถในการรู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง และความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีระดบัชั;นยศต่างกนั ภาพรวมและรายดา้นมีมุมมองไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้ดา้นความสามารถในการมีความสงบทางใจที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 ในส่วนขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ ที�สถานภาพสมรส และหน่วยงานที�สังกดัต่างกนั มีมุมมองไม่
แตกต่างกนั 
 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

 4.1  สรุปผลการวจิยั 
  4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ พบวา่ขา้ราชการส่วนใหญ่ อาย ุ41-50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 37.25 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.28 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
62.75 ชั;นยศนาวาอากาศตรี-นาวาอากาศเอก คิดเป็นร้อยละ 54.90 และสงักดักองยทุธการ ร้อยละ 15.03 
  4.1.2  ขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศ เห็นว่าผูน้าํกรมยุทธการทหารอากาศมีความฉลาดทาง
อารมณ์ในระดบัสูง 
  4.1.3  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากรมยุทธการทหารอากาศในมุมมองของ
ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศพบวา่ 
   4.1.3.1 ขา้ราชการที�เพศและอายุต่างกัน มีมุมมองด้านความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากรม
ยทุธการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
   4.1.3.2 ส่วนขา้ราชการที�มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ชั;นยศ และหน่วยงานที�สังกัด
ต่างกนั มีมุมมองเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศไม่แตกต่างกนั 
 4.2 อภิปรายผล 
 4.2.1 จากการวจิยัพบวา่ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศในมุมมองของ 
ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ ในภาพรวมมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัสูง ทั;งนี; เนื�องจากตาํแหน่งผูน้าํ
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นตาํแหน่งที�มีความสําคญัเป็นอย่างยิ�งของกองทพัอากาศไทย ดงันั;นผูที้�ไดรั้บการ
คดัเลือกและแต่งตั;งในตาํแหน่งดงักล่าวจึงไดผ้่านการพิจารณาคุณสมบติัจากกองทพัอากาศไทยในระดบัหนึ� ง 
รวมถึงการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ที�ทางกองทัพอากาศไทยจัดขึ;นไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรโรงเรียนเสนาธิ
การทหารอากาศ หลกัสูตรวิทยาลยัการทพัอากาศ หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ซึ� งมีวิชาที�เกี�ยวกบัการ
สร้างภาวะความเป็นผูน้าํ จึงทาํใหภ้าพรวมความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศอยูใ่นระดบัสูง 
 เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่ ดา้นความสามารถในการเห็นใจผูอื้�น  ดา้นความสามารถใน
ความรับผิดชอบ ดา้นความสามารถในการรู้จกัและมีแรงจูงใจในตนเอง ดา้นความสามารถในการตดัสินใจและ
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แก้ปัญหา ด้านความสามารถในการมีสัมพันธ์ภาพกับผู ้อื�น ด้านความสามารถในความภูมิใจในตนเอง 
ความสามารถในความพึงพอใจในชีวติ และดา้นความสามารถในการมีความสงบทางใจ อยูใ่นระดบัสูง นอกจากนี;
ความฉลาดทางอารมณ์ที�ผูน้ํากรมยุทธการทหารอากาศควรปรับปรุง คือ ดา้นของความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ ซึ�งเกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลางและมีคะแนนนอ้ยกวา่ดา้นอื�นๆ 
 4.2.2  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากรมยุทธการทหารอากาศในมุมมองของ
ขา้ราชการทหารอากาศ พบวา่ 
  ด้านเพศ  พบว่า ขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศเพศชาย เห็นว่าผูน้ํากรมยุทธการทหาร
อากาศมีความฉลาดทางอารมณ์สูง เมื�อเทียบกับเพศหญิง ในด้านความสามารถในความรับผิดชอบและ
ความสามารถในความพึงพอใจในชีวิตนั;น สอดคลอ้งกับแนวคิดว่า ความเป็นชายและความเป็นหญิงน่าจะมี
ลกัษณะในหลายมิติที�แตกต่างกนั โดยบาร์ซิลส์ วิลลิงส์ และวอทเทอร์ (Barzins, Willing and Watter) ทาํให้
มุมมอง ลกัษณะความสนใจ ความนึกคิด ของชายและหญิงมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะมุมมองดา้นความสามารถ
ในความรับผิดชอบและความสามารถในความพึงพอใจในชีวติ ซึ�งอยูใ่นองคป์ระกอบของความเป็นชาย 
   ดา้นสถานภาพการศึกษา พบว่าขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่า
ปริญญาตรี มีมุมมองเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ ต ํ�ากวา่ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ และการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในดา้นความสามารถในการรู้จกัและ
มีแรงจูงใจในตนเอง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) กล่าวคือ การเรียนรู้คือกระบวนการที�ทาํให้
คนเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ดงันั;นยิ�งการเรียนรู้เกิดขึ;นมาก ไม่วา่จะจากการเรียน การไดย้ิน การสัมผสั การ
อ่าน หรือจากประสบการณ์ สามารถทาํใหบุ้คคลมีความต่างดา้นแนวความคิดได ้
 4.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
  จากผลการวิจัยในครั; งนี; พบว่า ผูน้าํกรมยุทธการทหารอากาศ มีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
เกณฑสู์ง เพื�อใหก้ารวจิยัในครั; งนี; เป็นประโยชน์กบักองทพัอากาศ จึงมีขอ้เสนอแนะดงันี;  
  4.3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ที�ผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ ในดา้นของความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ ซึ� งเกณฑ์อยู่ในระดบัปานกลาง และมีคะแนนน้อยกว่าดา้นอื�นๆ  ดงันั;นจึงควรมีการจดักิจกรรมให้เกิด
ความผ่อนคลายจากการทาํงาน  เช่น การเปิดเพลงเสียงตามสายในช่วงพกัเที�ยง รวมถึงกิจกรรมที�ส่งเสริมให้เกิด
การพฒันาจิตและสมาธิ เช่น การจดัช่วงเวลาสาํหรับการนั�งสมาธิ สวดมนต ์ฟังธรรม 
  4.3.2 ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศเพศชาย มีมุมมองเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํสูง
กวา่เพศหญิง ในดา้นความสามารถในความรับผิดชอบและความสามารถในความพึงพอใจในชีวิต ดงันั;นจึงควร
ส่งเสริมทศันคติถึงสิทธิความเท่าเทียมในสงัคม 
  4.3.3 ผลการวิจัยพบว่าขา้ราชการกรมยุทธการทหารอากาศที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี มี
มุมมองเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ ต ํ�ากวา่ขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศที�มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ และการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ในดา้นความสามารถในการรู้จกัและมีแรงจูงใจใน
ตนเอง ดงันั;น จึงควรมีการปรับพื;นฐานส่งเสริมดา้นการศึกษาเรียนรู้ไม่วา่จะเป็นการจดัฝึกอบรมในหน่วยงาน หรือ
การจดัหาทุนการศึกษาใหก้บัขา้ราชการกรมยทุธการทหารอากาศ ทั;งนี; เพื�อยกระดบัการเรียนรู้ใหเ้พิ�มสูงขึ;น 
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 4.4 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั@งต่อไป 
  อุปสรรคที�พบในงานวิจยั ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีตาํแหน่งหน้าที�การงานที�แตกต่างกนั ซึ� งบาง
ตาํแหน่ง หรือบางหน่วยงานที�สังกดั อาจจะไม่ไดมี้ความคุน้เคย หรือเขา้ถึงผูน้าํกรมยทุธการทหารอากาศ ดงันั;น
บางคาํถามอาจจะทาํให้ไม่สามารถตอบไดอ้ยา่งมั�นใจ   จึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์และประมวลผล ดงันั;นการ
วิจยัในครั; งต่อไปจึงควรศึกษาวิจยัผูน้าํในระดบัที�ลดหลั�นกนัลงมาดว้ย ทั;งนี; เพื�อให้การวดัผลมีประสิทธิภาพตรง
ตามขอ้เท็จจริงมากที�สุด 
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ภาวะผู้นําของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ 
LEADERSHIP OF THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE QUARTER 

MASTER DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 

 
เรืออากาศเอกอาํนาจ สุดสอน 1     และดร.เกสรา สุขสวา่ง 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เรื�อง ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ มีวตัถุประสงค์
เพื�อ 1) ศึกษาภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของ
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะทั�วไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ
ทหารอากาศ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 161 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื�องมือในการวิจยั และสถิติที�ใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย (mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติแบบ t-test โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติไวที้�ระดบั 0.05 
จากผลการวิจยั พบวา่ 1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชัNนยศระดบันาวาอากาศโท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
ตามลาํดบั 2) ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้าํดา้นบุคลิกภายนอก อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํในระดบัปานกลาง คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามลาํดบั 3) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มี การศึกษา และระดบัชัNนยศที�ต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.01 4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ําของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มี
สถานภาพที�ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 5) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ
ทหารอากาศที�มี เพศ และอายุที�ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
คาํสําคญั :  ภาวะผูน้าํ, ขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
--------------------------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท, สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารย,์ สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
The independent research about the leadership of the office under supervision of the Quartermaster 

Department, Royal Thai Air Force includes the purposes: 1) To study about the leadership of the officer under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, 2) To study in the comparative way about 
the leadership of the officer under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, 
categorize based on the general information of the officer under supervision of the Quartermaster Department, 
Royal Thai Air Force. The sample group comprises of 161 officers under supervision of the Quartermaster 
Department, Royal Thai Air Force by using the questionnaire as the tool for the research, and the statistics being 
used on the research are the percentage, mean, standard deviation and assumption test using the statistics of t-test 
by determining the statistically significant value at the level 0.05. From the research, it is found that: 1) Officers 
under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are included in the sample group. 
Most of them are male aged between 41 – 50 years and graduate in the bachelor degree and in the rank of Wing 
Commander. Most of them are married respectively.  2) The leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force in perspective is in the intermediate level. Upon the individual 
consideration and arranging in order respectively, it is found that the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, have opinions about the leadership on the external personality 
in the considerable level. In the following order, the officers under supervision of the Quartermaster Department, 
Royal Thai Air Force, have opinions about the leadership in the intermediate level; self value and expression 
respectively.  3) From the comparative study about the leadership of the officers under supervision of the 
Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the different education and rank, the opinions about the 
leadership of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in 
perspective different on significant statistics at the level 0.01. 4) From the comparative study about the 
leadership of the officers under supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force with the 
different status, the opinions about the leadership of the officers under supervision of the Quartermaster 
Department, Royal Thai Air Force, are in perspective different on significant statistics at the level 0.05. 5) From 
the comparative study about the leadership of the officers under supervision of the Quartermaster Department, 
Royal Thai Air Force with the different sex and age, the opinions about the leadership of the officers under 
supervision of the Quartermaster Department, Royal Thai Air Force, are in perspective not different 

 

KEYWORDS : LEADERSHIP, THE OFFICER UNDER SUPERVISION OF THE QUARTER MASTER 
DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE 
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1. บทนํา 
ทหาร คือ บุคลากรที�เป็นทรัพยากรสาํคญัที�มีคุณค่า เป็นกาํลงัหลกัในการป้องกนัประเทศ จึงจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาฝึกอบรมวิชาการทหาร เพื�อให้เป็นกาํลงัพลที�มีประสิทธิภาพ เป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีลกัษณะการ
เป็นผูน้าํ มีสุขภาพอนามยัแข็งแรงสมบูรณ์ทัNงร่ายการและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถ
ปรับตวัใหท้นัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลงทัNงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามรัฐธรรมนูญยงัคงกาํหนด
และระบุหนา้ที�ของทหารในการสร้างความมั�นคงของชาติไวว้่า “รัฐตอ้งจดัให้มีกาํลงัทหารไวเ้พื�อรักษาเอกราช
ความมั�นคงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และเพื�อการพฒันาประเทศ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

มาตรา 72) กรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นหน่วยขึNนตรงกองทพัอากาศที�มีหนา้หลกัในการบริการทางดา้นการ
สนบัสนุนดา้นการส่งกาํลงับาํรุงใหก้บักองทพัอากาศ ในเตรียมกาํลงัเพื�อป้องกนัประเทศ และเป็นหน่วยงานหนึ�งที�
มีการส่งเสริมและพฒันาขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศมีลกัษณะภาวะผูน้าํที�ดี โดยใชแ้นวคิดที�วา่ผูน้าํ
ทางทหารที�จะประสบความสาํเร็จนัNน จะตอ้งเป็นผูน้าํที�ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา หมั�นศึกษาหาความรู้ ปรับตนเองเขา้
กบัสถานการณ์ ทนัต่อเหตุการณ์เป็นโดยพลวตั โดยใชร้ะบบสารสนเทศและนวตกรรมทางเทคโนโลยีเขา้มาเป็น
เครื�องมือช่วยในการบริหารงาน ดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบนัขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศตอ้งปฏิบติั
หนา้ที�ที�ตอ้งตอบสนองต่อภารกิจหลกักองกองทพั ที�จะตอ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถ และความเป็นผูน้าํใน
การที�ปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย ซึ�งในดา้นความรู้ความสามารถขา้ราชการเหล่านีN จะไดผ้่านกระบวนการ
การพฒันาบุคคลากรในส่วนของกองทพัอากาศเป็นลาํดบัอยูเ่สมอ ซึ� งมีการพฒันาภาวะผูใ้นสอดแทรกอยูบ่า้ง แต่
ยงัคงไม่เพียงพอ จึงควรมีการใหค้วามรู้และพฒันาในส่วนดงักล่าวใหม้ากขึNน  

จากเหตุผลและความสําคญัที�ไดก้ล่าวมาแลว้นัNน จะเห็นวา่การพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้า
และมีความมั�นคงในทุกๆ ดา้นนัNนจะตอ้งมีรูปแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพเป็นสาํคญั โดยเฉพาะ
ทหารจะตอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์ที�ดีเพียงพอมีภาวะความเป็นผูน้าํสามารถดาํเนินชีวติเป็นพลเมืองดีเป็น
กลไกในการนาํการพฒันาไปสู่ทอ้งถิ�น ดงันัNนการศึกษาถึงภาวะผูน้าํของขา้ราชการทหาร ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัจึง
เป็นสิ�งที�ควรศึกษา ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศเพื�อจะนาํผลการวิจยัในครัN งนีN ไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรของกองทพัใหมี้คุณภาพต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1) เพื�อศึกษาภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ  
2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ จาํแนกตามขอ้มูล

ลกัษณะทั�วไปของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ 

 
3. ตัวแปรทีGใช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะทั�วไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ จาํแนกตาม 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ชัNนยศ และสถานภาพ 
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2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ประกอบดว้ย 
ภาวะผูน้าํดา้นบุคลิกภายนอก ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก 
 
                        ตวัแปรอสิระ                                                                                           ตวัแปรตาม 

      
ข้อมูลลกัษณะทัGวไปของข้าราชการสังกดั

กรมพลาธิการทหารอากาศ 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ชัNนยศ 
 สถานภาพสมรส           

 
รูปที� 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. ขัMนตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 
การวิจยัในครัN งนีN เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใชเ้ทคนิคการสาํรวจ (Survey Technique) 

เพื�อศึกษาภาวะผูน้ําของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ และเพื�อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ําของ
ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ จาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะทั�วไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการ
ทหารอากาศ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดประชากรกลุ่มตวัอยา่งที�จะศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหาร
อากาศ จาํนวน 161 คน การสร้างเครื�องมือและการพฒันาเครื�องมือ ตลอดทัNงการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบถามในการวิจยัครัN งนีN  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดงันีN  
                ตอนทีG 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลลกัษณะทั�วไปของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชัNนยศ และสถานภาพ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List)  

ตอนทีG 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบัตามแนวประเมินของ (Best, 1981)  
                ตอนทีG 3 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอื�นๆ 
 
 
 
 

ภาวะผู้นําของข้าราชการ 

กรมพลาธิการทหารอากาศ 

 ดา้นบุคลิกภายนอก 
 ดา้นคุณค่าในตวัเอง 
 ดา้นการแสดงออก 
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5. สรุปผลการวจัิย 
1) ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 

41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีชัNนยศระดบันาวาอากาศโท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ตามลาํดบั 
2) ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้าํดา้นบุคลิกภายนอก อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํในระดบัปานกลาง คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง และดา้นการแสดงออก ตามลาํดบั 

3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มี การศึกษา และ
ระดับชัNนยศที�ต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผูน้ําของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01  

4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มีสถานภาพที�ต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05  

5) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ําของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศที�มี เพศ และอายุที�
ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 
ในการวิจยัเรื�องภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ครัN งนีN  มีประเด็นที�น่าสนใจ

ควรนาํมาอภิปรายผลในเรื�อง ภาวะผูน้าํของขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศ ผลการวิจยั พบว่า โดย
ภาพรวม ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีภาวะผูน้าํ อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขา้ราชการสังกดักรมพลาธิการทหารอากาศมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํดา้น
บุคลิกภายนอกมากที�สุด ทัNงนีN เพราะขา้ราชการทหารควรมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั�นในการทาํงาน ตัNงใจปฏิบติั
ตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยัของทหาร ให้เกียรติผูอื้�นเสมอ มีความประพฤติที�ดีเป็น
แบบอยา่งแก่ผูอื้�น รวมทัNงประพฤติตนเป็นคนดีอยูเ่สมอ การสร้างความเป็นผูน้าํดว้ยตนเองสามารถกระทาํไดด้ว้ย
ความมุ่งมั�นตัNงใจจริงของคนทุกคน แมว้า่จะเป็นเรื�องยากที�จะตอ้งเขม้งวดต่อตนเองไม่ยอมทาํสิ�งใดตามสบายดว้ย
ความเคยชินจะตอ้งคิดถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึNน หากคาํวา่เพื�อประโยชน์ของส่วนรวมมีอยูใ่นจิตใจตลอดเวลา การ
กระทาํตามหลกัการที�ถูกตอ้งจะตามมาเสมอ ตาํราเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํมีวธีิการหลากหลายในการสร้างความเป็นผูน้าํ
ตามวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนั แต่มีวธีิการที�น่าสนใจ คือ หลกัการสร้างความเป็นผูน้าํดว้ยตนเองโดยการใชค้วาม
เป็นคนทัNง 4 ดา้นอยา่งฉลาด คือ ดา้นร่างกาย ดา้นสมอง ดา้นจิตใจ และดา้นจิตวิญญาณของ ดร.Stephen R Covey 
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาวะผูน้าํชาวอเมริกนัที�ไดรั้บการยกยอ่งในระดบัสากลไดร้วบรวมขอ้มูลจากหลายประเทศทั�วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องของจิตวิญญาณและทางสายกลางตามแนวทางพุทธศาสนานาํมาพิจารณาไตร่ตรองจนตก
ผลึกทางความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นหนงัสือ“ อุปนิสัยที� 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ�งใหญ่ ”น่าจะเป็นแนวทางที�
เหมาะกับสังคมไทย ที�ให้ความสําคญัเกี�ยวกับจิตใจและจิตวิญญาณได้เสนอความคิดในการสร้างผูน้ําด้วย
ตนเอง  โดยการใชร่้างกายอยา่งฉลาดเริ�มจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไดรั้บการพกัผ่อนที�พอเพียง ทาํ
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การฝึกฝนร่างกายให้เกิดความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การพูด การร้องเพลง ตลอดไปถึง
ความสามารถต่างๆในการประกอบอาชีพ โดยการมีวินยัในตนเอง ควบคุมตนเองทาํการฝึกอยา่งสมํ�าเสมอจนเกิด
ความสามารถพิเศษหรือความเก่งตามที�ตนเองตอ้งการในดา้นจิตใจเป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที�มี
ต่อผูอื้�นเป็นความฉลาดทางอารมณ์เขา้ใจผูอื้�นรู้จกัตนเองพอใจในสิ�งที�ตนมี มีไฟในตวัที�จะต่อสู้เพื�อความสาํเร็จที�
ตอ้งการในดา้นสมองเป็นการหาความรู้พฒันาตนเองทาํให้เกิดปัญญาเกิดความตอ้งการจะทาํสิ�งต่างๆให้ดีขึNนเกิด
วสิยัทศัน์และสุดทา้ย คือ ดา้นจิตวญิญาณเป็นการนาํพลงัดา้นดีในตนเองออกมาใหเ้หนือกวา่ความเห็นแก่ตวั ทาํให้
เห็นคุณค่าทางดา้นจิตใจมากกวา่ดา้นวตัถุทาํใหเ้กิดความดีประจาํใจเป็นผูมี้คุณธรรม  หากผูใ้ดใชค้วามเป็นคนทัNง 4 
ดา้นอยา่งฉลาดแลว้ จะทาํใหเ้กิดความมั�นใจในตนเอง สงบนิ�ง เขม้แข็ง กลา้หาญ มีนํN าใจต่อผูอื้�น ทาํให้บุคคลรอบ
ขา้งเกิดความเชื�อถือ เชื�อฟัง ภาวะการนาํยอ่มเกิดขึNน  แมว้า่ไม่มียศตาํแหน่งแต่ก็เป็น “ ผูน้าํแห่งการทาํความดี ” 
รองลงมา คือ ดา้นคุณค่าในตวัเอง ทัNงนีN เพราะขา้ราชการทหารควรมีการควบคุมอารมยต์นเองได ้มีความยติุธรรม
ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน และมีความซื�อสัตย ์เชื�อมั�นในตนเองและผูอื้�น ความเป็นผูน้าํที�ดีจึงจะบงัเกิดขึNนใน
ตวัเอง การเรียนรู้แลว้นาํไปปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมชาติ ความเคยชินของตนเองทาํให้ไดรั้บการยอมรับเชื�อถือ 
มากกว่าการเสแสร้งนาํไปปฏิบติั เพราะการเสแสร้งนัNน อาจตบตาผูร่้วมงานไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึ�งแต่ไม่อาจ
หลอกลวงไดต้ลอดไป โดยเฉพาะในช่วงเวลายากลาํบาก หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอนัตราย ตวัตนที�แทจ้ริงของแต่
ละบุคคลย่อมแสดงออกมา เป็นการทาํลายเกียรติภูมิของผูน้าํอย่างน่าอดสูที�สุด ประสิทธิภาพของผูน้าํสามารถ
ตรวจวดัไดจ้ากความสาํเร็จของงานและความพอใจของเพื�อนร่วมงาน ผูน้าํที�มีประสิทธิภาพสูงจะตอ้งมีความรู้
เพิ�มเติมในเรื�องการบริหารจดัการ จิตวทิยาและภาวะผูต้าม เพื�อใชค้นใหเ้ป็นอีกดว้ย เพราะสิ�งเหล่านีN จะช่วยให้ผูน้าํ
เขา้ใจตนเองและผูอื้�นมากขึNนวา่ผูน้าํมิไดค้วบคุมบงัคบัผูค้นแต่ตอ้งนาํพวกเขา จึงตอ้งเริ�มตน้จากการควบคุมตนเอง
นาํตนเองใหไ้ดเ้สียก่อน จากนัNนแสดงความรู้ความสามารถในการทาํงานและแกปั้ญหาที�เกิดขึNนจะทาํใหบุ้คคลรอบ
ขา้งเกิดความศรัทธาให้การยอมรับ แต่ความสําเร็จของงานที�เกิดขึNนนัNนจะไม่ย ั�งยืนยาวนาน ถา้เกิดจากความ
ตอ้งการของผูน้าํแต่เพียงฝ่ายเดียว จาํเป็นตอ้งใหเ้พื�อนร่วมงานมีส่วนร่วมในความสาํเร็จอนันัNนโดยการร่วมคิดร่วม
คุยและร่วมทาํเพื�อกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัจะไดทิ้ศทางที�ชดัเจนให้หน่วยรองนาํไปปฏิบติั ทุกคนในหน่วย จะมี
ความภาคภูมิใจในผลงานที�ตนมีส่วนร่วมมาตัNงแต่ตน้ ช่วยกนัดูแลรักษาให้คงอยูต่ลอดไป และดา้นการแสดงออก 
เนื�องจากขา้ราชการทหารจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลกั และควรมีความจริงใจ
ต่อเพื�อนร่วมงาน ที�สําคัญการแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นทหาร อีกทัN งย ังต้องปฏิบัติหน้าที� เ ป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ดีอยูเ่สมอ คาํวา่เพื�อนร่วมงานหมายถึงบุคคลภายในหน่วยทัNง 3 ระดบั คือ ผูบ้งัคบับญัชา ระดบั
เดียวกนัและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การปฏิบติังานใดก็ตามจนไดรั้บความสาํเร็จแลว้ทาํให้บุคคลทัNงสามระดบันีN มีความ
พอใจเป็นเรื�องที�ค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะผูบ้งัคบับญัชาที�มีมุมมอง มีความตอ้งการที�แตกต่างออกไปอาจ ไม่มีความ
ไวว้างใจผูน้าํหน่วยรอง ไม่มีความเขา้ใจในภารกิจของหน่วยรองอยา่งแทจ้ริง หรือตอ้งการผลประโยชน์อื�นใด ใน
ส่วนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เช่นเดียวกนัหากเกิดความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีส่วนร่วมไม่ไดรั้บความสาํคญัตอ้งทาํงาน
หนกัมากขึNน รวมทัNงเสียผลประโยชน์ที�เคยไดรั้บก็จะเกิดความไม่พอใจแมว้า่งานนัNน ไดส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
สําหรับเพื�อนระดบัเดียวกนัอาจไม่มีปัญหามากนักนอกจากผูที้�คอยช่วงชิงตาํแหน่งหน้าที�อาจไม่ยินดีนักที�เกิด
ความสาํเร็จ ผูน้าํที�ตอ้งการใหง้านสาํเร็จและไดรั้บความพอใจจากเพื�อนร่วมงาน จึงตอ้งใหเ้กียรติใหค้วามสาํคญัต่อ
การทาํหนา้ที�ของทุกคนทุกฝ่าย ผูน้าํจะตอ้งยดึหลกั “เขม้งวดในเรื�องสาํคญัและผ่อนปรนในบางเรื�อง”  โดยจะตอ้ง
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เขม้งวดจริงจงัผลกัดันให้กระทาํดว้ยความถูกตอ้ง ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผูที้�ไม่ตอบสนองหรือขดัขวางต่อ
ความสาํเร็จภารกิจ ส่วนเรื�องราวอยา่งอื�นที�มิไดก้ระทบต่อความสาํเร็จภารกิจมากนกัหรือเป็นการเพิ�มกาํลงัใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและครอบครัวสามารถยอมรับผ่อนปรนได ้ ส่วนผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํของขา้ราชการ
สงักดักรมพลาธิการทหารอากาศในภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มี การศึกษา และ
ระดับชัNนยศที�ต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผูน้ําของขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 สําหรับขา้ราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศที�มี
สถานภาพที�ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ทัNงนีN เพราะระดบัการศึกษา ชัNนยศ และสถานภาพสมรส มีส่วนในการ
แสดงความมีภาวะผูน้ําของขา้ราชการทหาร เช่น ขา้ราชการทหารที�มีชัNนยศสูง จะมีความเป็นผูน้ําเนื�องด้วยมี
ผู ้ใต้บังคับบัญชาคอยรับฟังคําสั�งในการปฏิบัติหน้าที�  จึงต้องปฏิบัติตนเป็นผู ้บังคับบัญชาที� ดี  ต่างจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งเชื�อฟังและปฏิบติังานตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชา ปฏิบติัตนเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�ดีอยูเ่สมอ 
และขา้ราชการสงักดักรมพลาธิการทหารอากาศที�มี เพศ และอายทีุ�ต่างกนั มีความเห็นต่อภาวะผูน้าํของขา้ราชการ
สงักดักรมพลาธิการทหารอากาศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทัNงนีN เพราะไม่วา่จะเพศชายหรือหญิง อายตุ่างกนั ต่าง
มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัและรับใชช้าติเช่นเดียวกนั ทาํใหมี้ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั 
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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ในทัศนะของ

พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

THE GOOD GOVERNANCE MANAGEMENT OF AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 

COMPANY LIMITED, IN VIEWPOINT OF SECURITY STAFF 

AT SUVARNABHUMI AIRPORT 
 

ไพสิทธิ�   แกว้วลิา1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเรื�อง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ใน
ทัศนะของพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  มี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในทศันะของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั จาํนวน 297 คน   
เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที�ใช้คือ 
ค่าความถี�   ร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ 

ผลการวจิยัพบวา่ 
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  ในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัมาก  เมื�อพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ ทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  สาํหรับผลการเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในทศันะของพนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั  สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  
พบว่า พนักงานรักษาความปลอดภยัที�มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ต่างกัน  มีทัศนะต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 

คาํสําคญั : การบริหารงาน, หลกัธรรมาภิบาล, บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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Abstract 

 
The Good Governance Management of Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi 

Airport was a survey research had the purposes were to study and compare the  Good Governance Management 
of Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi Airport in viewpoint of security staff  at  
Suvarnabhumi Airport by personal of security staff. The sample were 297 security guards. The  instrument  in 
this research was a questionnaire. The data analyzed by programmed. The statistic were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The results of this research as followed ;  
The Good Governance Management of Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi 

Airport in the viewpoint of security staff  overall were high level. Considering the details of each find every 
elements were high level. The comparison of administration according to the principles of corporate governance. 
Airports of Thailand Public Company Limited, in the viewpoint of security staff at Suvarnabhumi Airport  by 
personal factors found the security staff which different sex, age, education and experience in overall were not 
difference. 
 
KEYWORDS : MANAGEMENT, GOOD GOVERNANCE, AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC 

COMPANY LIMITED, SUVARNABHUMI AIRPOR 
 
1. บทนํา 

การบริหารและการจดัการในภาครัฐและภาคเอกชนไดใ้ห้ความสาํคญักบัระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
เนื�องจากการบริหารและการจดัการทัo งในภาครัฐและภาคเอกชนประสบกบัภาวะวิกฤติอนัเกิดจากการทุจริตที�
ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ความไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม คาํนึงแต่ประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพอ้ง อนัเป็นการบริหารจดัการที�ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  การบริหารจดัการที�ดีในภาครัฐ 
(Good Governance) หรือบางทีเรียกกนัวา่ธรรมาภิบาลนัoน จะช่วยกระตุน้อยา่งมากต่อการพฒันาและขยายตวัของ
จริยธรรมในทางธุรกิจ ทัoงนีo เพราะความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนมีอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด ภาครัฐในฐานะที�
เป็นผูค้วบคุมกติกาการดาํเนินงานของเอกชนยอ่มมีผลต่อการเสริมสร้างการบริหารจดัการที�ดีในวงการธุรกิจและ
การยืดมั�นในหลกัคุณธรรมและจริยธรรมรวมทัoงความรับผิดชอบที�ธุรกิจมีต่อสังคม ถา้การควบคุมยอ่หยอ่นหรือ
หน่วยงานในภาครัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกบัการทุจริตหรือการเอารัดเอาเปรียบสังคมและผูบ้ริโภคของธุรกิจเอกชน
หรือมีการร่วมมือกันระหว่างคนในภาครัฐกบัในภาคเอกชนเพื�อแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบแลว้ จะเป็น
อุปสรรคซึ�งทาํใหก้ารเสริมสร้างจริยธรรมในการทาํธุรกิจเป็นไปไดล้าํบาก (สภาหอการคา้ไทย.  2554) 

หลกัการกาํกับดูแลที�ดีของบริษทั  ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) นัoน ได้ให้ความสําคญักับการจัด
โครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื�อเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ท่า
อากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) ผูบ้ริการ พนกังาน และผูถื้อหุ้น  มีวตัถุประสงค์ที�สําคญัและการสร้าประโยชน์
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สูงสุดใหผู้ถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม  ผูว้ิจยัในฐานะที�เป็นบุคลากรของบริษทัท่าอากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) มีความประสงคที์�จะทาํการศึกษาวา่ บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) มีกระบวนการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลมากนอ้ยเพียงใด ตามทศันะของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  ทัoงนีo เพื�อที�จะ
นาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาเสริมสร้างแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
ต่อไป 
 
2. ขัJนตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการ  

การวจิยัครัo งนีo เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (survey research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ในทศันะของพนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั  มีวธีิการวจิยัดงันีo  

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั จาํนวน 1,164 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั จาํนวน 297 คน กาํหนดขนาดโดยใชสู้ตรคาํนวณ

ของ ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane’, 1973) ที�ค่าความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคลื�อนร้อยละ 5 
2.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามที�มีค่าความเชื�อมั�น .972 
2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามกบัพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  ในเดือนมีนาคม 2556 แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหา
ค่าความถี� (จาํนวน)  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที (t-test)  และทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 
3.  ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยั/อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี�ยวกบั การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
ในทศันะของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั พบวา่  ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก  ทัoงนีo เป็น
เพราะว่า  บริษทั  ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  นําหลกับรรษทัภิบาล หรือหลกัการกาํกับดูแลที�ดี  โดยให้
ความสาํคญักบัการจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพื�อเชื�อมโยงความสัมพนัธ์กบัผูเ้กี�ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) ผูบ้ริการ พนกังาน และผูถื้อหุ้น  มีวตัถุประสงคที์�
สําคญัและการสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผูถื้อหุ้น มีการจัดบริหารจัดการที�สะท้องถึงความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจและการปฏิบติัหนา้ที�  ให้ความเท่าเทียมกนัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มีการดาํเนินงานที�เนน้ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  ข้อค้นพบจากการวิจัยครัo งนีo สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ พระจรุณ  ธีรปyฺโญ (เวฬุวาปี) (2554) ศึกษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลลาํพยนต์  อาํเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์  พบว่า  ประชาชนมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และผลการวิจยัของ นพาพร  ตรีพิษจกัร  (2553)  
การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา  
พบวา่  การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดั
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พงังา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั ชลทิชา  ลิoมสกุลศิริรัตน์ (2551)  ศึกษา การใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืoนที�การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา่  การใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืoนที�การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก 

สําหรับผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกัด 
(มหาชน) ในทศันะของพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภยั จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน  พบว่า 
พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ที�มีเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน และรายไดต้่อเดือน 
ต่างกนั  มีทศันะต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่าง
กนั  ทัoงนีo เป็นเพราะ บริษทัฯ มีการชีoแจงนโยบายการบริหารงาน พร้อมทัoงจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานเผยแพร่ให้ทุก
หน่วยงานและประชุมชีo แจงให้พนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบ  นอกจากนีo บริษทัฯ ยงัมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยทําตัวชีo วดัให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที� ดี  โดยผลการวิจัยครัo งนีo สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ นพาพร  ตรีพิษจกัร  (2553)  การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ในเขตอาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา  พบวา่  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�มีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั 
ระดบัการศึกษาต่างกนั สถานภาพการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา ไม่แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ พระจรุณ  ธีรปyฺโญ (เวฬุวาปี) (2554) ศึกษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลลาํพยนต ์ อาํเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค ์  พบวา่  ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามที�มี เพศ อาย ุระดบั
การศึกษาและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ลาํพยนต ์อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

เพื�อใหบ้ริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจการบินและเป็นที�ยอมรับต่อการ
ใหบ้ริหารจดัการและความเป็น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากผลการวจิยัมีดงันีo  

1. ดา้นหลกันิติธรรม  การปฏิบติัของผูบ้ริหารที�มีต่อพนกังานทุกคนควรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่
เลือกปฏิบัติ สําหรับกฎข้อบังคับบางข้อที�ไม่เหมาะสมและไม่ทันสมัยควรนํามาพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. ดา้นหลกัคุณธรรม  ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร  และหน่วยงานต่างๆ  
เพื�อใหเ้กิดความคุน้เคยและทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

3. ดา้นหลกัความโปร่งใส  ในการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ  ควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีการ
ประเมินตนเอง และส่งตวัแทนเขา้ร่วมประเมินผลงานกบัระดบับริหาร 

4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ�งเป็นบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาการดาํเนินงานของบริษทัฯ ที�อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ 

5. ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  บริษทัฯ ควรมีการชีoแจงผลการปฏิบติังานและพร้อมที�จะรับผิดชอบผลการ
กระทาํนัoนๆ 

6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า  ควรมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยากรในการดาํเนินงานต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด และ
พิจารณาความจาํเป็นในการใชท้รัพยากร 
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จังหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต 

THE GOOD GOVERNANCE ANTI – CORRUPTION PROVINCE 

 
ดร.ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์1 

 
 

                                                           

1 อาจารยป์ระจาํ วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาโครงการจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต : พฒันาแบบจาํลองโครงการนาํร่องในจงัหวดั
ลพบุรีนี*  เป็นโครงการวิจยัเชิงคุณภาพ ที.มีวตัถุประสงคเ์พื.อศึกษา สร้าง และพฒันารูปแบบวิธีการที.จะนาํเอาหลกั
ธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลมาประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรมและสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริงตามบริบทของประเทศไทย  การศึกษานี* ใชว้ธีิการศึกษาคน้ควา้แบบ Action research เพื.อให้ไดม้าซึ. ง 
รูปแบบ/แนวทาง/วิธีการ (Model) ในการพฒันาเป็นจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม และ
สร้างตวับ่งชี* ในการประเมินธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบ ( Model) ในการพฒันาเป็น
จงัหวดัที.ปลอดการทุจริต ตอ้งมีการดาํเนินการ ดงันี* คือ 1) ตอ้งเขา้ถึงและทาํความตกลงกบัผูมี้บทบาทนาํสูงสุดของ
จงัหวดัด้วยการชี* แจงรายละเอียดของแนวคิดโครงการ 2) ตอ้งทาํขอ้ตกลงของการพฒันาร่วมกันโดยมีการทาํ
บนัทึกความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) 3) ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏิบติั การมอบหมาย และมีการประกาศเจตนารมณ์การ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของจังหวดัสู่สาธารณะ 4) มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ 5) ตอ้งมีการจัดทาํคู่มือแนว
ทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลที.ดีของจงัหวดั 6) ตอ้งจดัทาํคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลจงัหวดั ส่วน แนวทาง/
วิธีการ ของการพฒันา ให้ริเริ.มโดยการจัดทาํโครงการตวัอย่างนาํร่องในหน่วยงาน หรือองค์กรที.ยินดีเขา้ร่วม
โครงการอย่างสมคัรใจในจงัหวดัก่อนในระยะเริ.มแรก และทาํการขยายผลสู่หน่วยงานอื.นๆในระยะต่อไป ทั*งนี*
ในขณะดาํเนินการให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลของการพฒันาและให้มีการประเมินผลตลอดจนมีการปรับปรุง
วธีิการส่งเสริมตวัแบบการพฒันาธรรมาภิบาลจงัหวดัอยา่งต่อเนื.อง  

 

คาํสาํคญั : ธรรมาภิบาล, จงัหวดัธรรมาภิบาล, การต่อตา้นการทุจริต   
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The good governance anti – corruption province project research is a new model for the government’s 
governance. The aim of this paper is to study processes and methods of good governance for improving the 
government sectors in Thailand.  This research used the action research method finds the basic elements such as 
pattern, idea, methodology to develop the good governance anti – corruption province in Thailand.  The 
followings are concluded as : 1) To explain the project’s objectives to high commissioner  2)  Making a 
memorandum of understanding  3) Making a specification plan , implement then announce to public 4) Arrange 
seminars and training 5) Establishing the good governance anti-corruption province manual  6) Creating 
evaluated manual for evaluate the good governance anti-corruption province.  Moreover, this research suggests 
the methodology for improvement should begin from small state agencies to bigger size state government 
offices and must be improved continuously. 
 

1. บทนํา 
ปัญหาของการทุจริตการคอร์รัปชนัที.เกิดขึ*นในสงัคมไทยมาเป็นเวลาชา้นาน เปรียบเสมือนโรคเรื*อรังที.กดั

กินการพฒันาประเทศมาโดยตลอด โดยประเทศไทยตอ้งมีการสูญเสียงบประมาณไปกวา่ปีละแสนลา้น หรือ
ประมาณร้อยละ 10-30 ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเพื.อทาํการแกไ้ขปัญหานี*  ซึ.งถือไดว้า่งบในส่วนนี* เป็น
สดัส่วนเงินภาษีที.คนไทยตอ้งจ่ายไปเป็นจาํนวนสูงมากเมื.อเปรียบเทียบกบัประเทศที.มีปัญหาของการคอร์รัปชนั
นอ้ยกวา่ เช่น นิวซีแลนด ์เดนมาร์ก ฟินแลนด ์และ สิงคโปร์ (Transparency International, 2012)  ส่วนสถานการณ์
การคอร์รัปชนัของประเทศไทย พบวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2554 ดชันีชี*วดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชนั 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไดค้ะแนน 37 คะแนน อยูใ่นลาํดบัที. 88 จาก 157 ประเทศ
ทั.วโลก ซึ.งถือไดว้า่สถานการณ์คอร์รัปชนัของประเทศไทยยงัมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัสูง ทั*งๆ ที.ประเทศไทยไดใ้ห้
ความสาํคญักบัมาตรการการควบคุมการทุจริตควบคู่ไปกบัการพฒันามาโดยตลอด ซึ.งปัญหานี*ทาํใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholders) ที.เกี.ยวขอ้งกบัการผลของการทุจริต ไดรั้บผลกระทบในตา้นต่างๆ อาทิเช่น เสถียรภาพและ
ความมั.นคงของ สงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอดจนบ่อนทาํลายความไวว้างใจของประชาชนที.มีต่อ
การบริหารงานของรัฐบาล และทาํใหข้าดความเชื.อมั.นต่อการลงทุนจากต่างชาติ  

ในต่างประเทศ ปรากฏตวัอย่างของการจดัการกิจการของประเทศชาติบา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาล
สากล และไดถู้กหยิบยกขึ*นมาเพื.อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการกบัปัญหาการทุจริตในหลายๆ ประเทศที.ประสบ
ความสาํเร็จมาแลว้ อาทิ สิงคโ์ปร์ เกาหลีใต ้หรือเกาะฮ่องกง (สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2550) ที.นาํเอาหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการประเทศ อยา่งไรก็ตาม หลกั
สากลที.ใชเ้ป็นตวัแบบในหลายๆ ประเทศที.ประสบความสาํเร็จมาแลว้อาจจะมิไดเ้ป็นตวัแบบที.ดีของประเทศอื.นๆ 
เสมอไป (โดยเฉพาะประเทศไทยซึ. งมีลกัษณะของโครงสร้างสังคมแบบอุปถมัภเ์ป็นรากฐาน) การศึกษาตวัแบบ
ธรรมมาภิบาลเชิงเปรียบเทียบและการประยกุตห์ลกัธรรมาภิบาลสากลในบริบทของประเทศไทยจึงไดถู้กดาํริขึ*น
เป็นนโยบายของรัฐอนัที.จะใชแ้นวคิดธรรมาภิบาลเป็นหลกัในการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชนั และสมควรอยา่งยิ.ง
ที.จะตอ้งมีการศึกษาเพื.อหารูปแบบเฉพาะสาํหรับประเทศไทย เพื.อใชข้ยายผลของการศึกษาไปประยุกต์ใชเ้ป็น
มาตรการการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัในระดบัที.กวา้งขึ*นเป็นการทั.วไป อย่างไรก็ตาม การพฒันาตวัแบบที.เป็น
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รูปธรรมดา้นธรรมาภิบาลมิอาจเกิดขึ*นโดยง่าย เนื.องจากตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั*งภาครัฐ ทอ้งถิ.น 
และเอกชน หลายหน่วยมาทาํงานร่วมกนั (Num – Joo Lee, 2003) ซึ. งในกรณีของประเทศไทยนั*น ปรากฏวา่มีแต่
หลักการที.ปรากฏในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต โดยกําหนดไวใ้นตัวชี* วดัของ
หน่วยงานราชการ(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,2554) แต่ยงัไม่มีกระบวนการหรือรูปแบบการ
พฒันาธรรมาภิบาลอยา่งเป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วนในทุกองคก์รที.เกี.ยวขอ้งกบังานราชการอยา่งแต่อยา่งใด 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ซึ. งถือไดว้า่เป็นองคก์รหนึ.งที.
ทาํหน้าที.สาํคญัในเรื.องของการตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของประเทศ ซึ. งภารกิจสาํคญัส่วนหนึ.ง คือ การป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงการพฒันากลไกที.จาํเป็นในการป้องกนัการเกิดพฤติกรรมทุจริตคอร์รัป
ชนัในส่วนของหน่วยงานรัฐใหไ้ดม้ากที.สุด โดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มองเห็น
วา่ การมี “ธรรมาภิบาล” หรือเรียกอีกอยา่งหนึ.งวา่ “การบริหารจดัการที.ดี” (Good Governance) จะเป็น มาตรการ
สาํคญัที.จะช่วยในป้องกนัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัได ้(OECD, 1998) จึงไดจ้ดัใหมี้การศึกษาวจิยัถึงประเด็นของ
การนําเอาหลักธรรมาภิบาลที.ใช้กันในสากลมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพฒันา
รูปแบบ ทดลองปฏิบติั และมีดาํเนินการจริงๆ ในจงัหวดัตน้แบบ ทั*งนี*  ปปท.ไดมี้การประกาศเชิญชวนจงัหวดัที.
สนใจในการพฒันาธรรมาภิบาลมาเป็นพนัธมิตร พร้อมทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในการพฒันารูปแบบจงัหวดัธรรมาภิ
บาลปลอดการทุจริต เพื.อคดัเลือกให้เป็นจงัหวดัตน้แบบ (เพราะการจะเป็นจงัหวดัตน้แบบได ้จะตอ้งมีคุณสมบติั
ในดา้นอาํนาจการสั.งการ และตอ้งอาศยัความร่วมมืออยา่งดีจากทุกส่วนงานในจงัหวดั เพื.อการพฒันารูปแบบ) ซึ. ง
ในที.นี*  ปปท. ไดค้ดัเลือกจงัหวดัลพบุรี เพื.อเป็นจงัหวดันาํร่องในการศึกษา เนื.องจากมีความพร้อมมากที.สุดในการ
ทาํโครงการวจิยั การศึกษาวจิยัเพื.อหาตน้แบบของการนาํเอาหลกัธรรมาภิบาลสากลมาปรับใชใ้นครั* งนี* จึงไดมี้การ
ทาํการศึกษาวิจยัผ่านโครงการจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตนาํร่องจงัหวดัลพบุรี ในปีงบประมาณ 2554 
เพื.อใชเ้ป็นตน้แบบการศึกษานาํร่อง มาตรการดา้นธรรมาภิบาลเพื.อต่อตา้นการทุจริต และนาํผลการศึกษาที.ไดไ้ป
ขยายผลในทางปฏิบติัสู่จงัหวดัอื.นของประเทศไทยต่อไป 

 
วตัถุประสงค ์

1)  เพื.อสร้างและพฒันารูปแบบจงัหวดัธรรมาภิบาลที.ดีของไทย  
2)  เพื.อพฒันานโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ที.สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
3)  เพื.อเป็นจงัหวดัตวัอยา่งใหก้บัภาครัฐในการพฒันาธรรมาภิบาลอยา่งจริงจงั  
4)  เพื.อหารูปแบบ/แนวทาง/วธีิการในการประเมินธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั  

 

วรรณกรรมที.เกี.ยวขอ้ง  

องค์ความรู้ที.จะนาํมาประยกุต์ใชใ้นการพฒันารูปแบบ จงัหวดัธรรมาภิบาล และใชส้ร้างดชันีชี* วดัไดจ้าก
เอกสารทางวิชาการที.เกี.ยวกบัหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รระหวา่งประเทศ และของไทย โดยจะนาํมาประกอบ
เป็นแนวทางในการจดัทาํแนวทางการพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาลจงัหวดั มีดงันี* คือ  

 
นิยาม และ คุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมืองที.ดี 
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United Nations Development Programme : UNDP ไดมี้การทบทวนและใหนิ้ยามคาํวา่ ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) วา่เป็นเรื.องของการใชอ้าํนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผน่ดิน เพื.อ
จดัการกิจการของประเทศชาติบา้นเมือง รวมทั*งไดก้าํหนดคุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมืองที.ดีหรือ
หลกัธรรมาภิบาล รวม 9 ประการ ดงันี*   

(1) การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิy มีเสียงในการตดัสินใจทั*งโดยทางตรง
หรือผา่นทางสถาบนัตวัแทนอนัชอบธรรมของตน และตอ้งอิงอยูบ่นพื*นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและ
การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเขา้มีส่วนร่วมอยา่งมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค ์

(2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตวับทกฎหมายตอ้งมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบติั 
โดยเฉพาะในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัเรื.องของสิทธิมนุษยชน 

(3) ความโปร่งใส (Transparency) ตอ้งอยูบ่นพื*นฐานของการไหลเวยีนอยา่งเสรีของขอ้มูลข่าวสาร 
บุคคลที.มีความสนใจเกี.ยวขอ้งจะตอ้งสามารถเขา้ถึงสถาบนั กระบวนการ และขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยตรง และการ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวนั*นตอ้งมีความเพียงพอต่อการทาํความเขา้ใจและการติดตามประเมินสถานการณ์ 

(4) การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบนัและกระบวนการดาํเนินงานตอ้งพยายามดูแลเอาใจใส่ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

(5) การมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่าย
ต่างๆ เพื.อหาขอ้ยติุร่วมกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นนโยบายและกระบวนการขั*นตอนใดๆ ให้
มากที.สุดเท่าที.จะเป็นไปได ้

(6) ความเสมอภาค/ความเที.ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตอ้งมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ
หรือรักษาระดบัชีวติความเป็นอยูข่องตน 

(7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบนัและกระบวนการตอ้งสร้าง
ผลสมัฤทธิy ที.ตรงต่อความตอ้งการ และขณะเดียวกนัก็ตอ้งใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 (8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ ไม่วา่จะอยูใ่นภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์ร
ภาคประชาสงัคมก็ตาม ตอ้งมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั.วไปและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสถาบนัของตน 

(9) วสิยัทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Vision) ผูน้าํและบรรดาสาธารณชนตอ้งมีมุมมองที.เปิดกวา้งและ
เลง็การณ์ไกลเกี.ยวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองและการพฒันามนุษย ์ (สงัคม) รวมถึงมีจิตสาํนึกวา่อะไรคือความ
ตอ้งการจาํเป็นต่อการพฒันาดงักล่าว ตลอดจนมีความเขา้ใจในความสลบัซบัซอ้นของบริบททางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม และสงัคมซึ.งเป็นสิ.งที.อยูใ่นแต่ละประเด็นนั*น  

 

แนวทาง/หลกัการในการพฒันาตวัชี*วดัธรรมาภิบาล 
การวดัธรรมาภิบาลตามหลกัการ OSLO (The OSLO Principles) ของ UNDP ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

จดัการภาครัฐ ตวัแทนองคก์รต่างๆ ภาคประชาสงัคม สื.อมวลชน ในระดบัทอ้งถิ.นและระดบัประเทศ เพื.อใชใ้น
การกาํกบัดูแล วดัผล และวเิคราะห์ผล มีอยู ่11 ประการ ดงันี*  
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(1) ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของในการสร้างกระบวนการธรรมาภิบาลและการวดัผล 
โดยการสนบัสนุนให้มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีการปฏิรูปการจดัการภาครัฐ จากการวดัผลการดาํเนินงานอยา่งมีธรร
มาภิบาล 

(2) สร้างความเขม้แข็งให้ประชาชน กดดนัให้ผูบ้ริหารรับผิดรับชอบในการบริหารงาน โดยใชต้วัชี*วดั
ต่างๆ ทาํใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธิผลดียิ.งขึ*น และมีการติดตามในทุกขั*นตอนการดาํเนินงาน มีขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นสื.อต่างๆ เพื.อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(3) ส่งเสริมการใชสิ้ทธิ โดยมีการใหข้อ้มูลและการวเิคราะห์ 
(4) สร้างความเขม้แข็งให้รัฐบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น ตอบสนองประชาชน โดยการสนบัสนุน

ใหเ้กิดตวัชี*วดัที.เป็นเครื.องมือในการวดัผลการบริหารงานของรัฐบาลและทอ้งถิ.น 
(5) สร้างความเขม้แข็งต่อความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร โดยให้ความรู้ในการสร้างความสมดุลการ

ตรวจสอบระหวา่งผูบ้ริหารกบัองคก์รตรวจสอบต่างๆ 
(6) ส่งเสริมและปกป้องประชาชนและองคก์รภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการประเมิน ธรรมาภิ

บาลของผูบ้ริหาร 
(7) ความโปร่งใสในขอ้มูล การประเมินตอ้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลที.โปร่งใส ถูกตอ้ง รวมถึง

วธีิการ กระบวนการดาํเนินงานต่างๆ ซึ.งควรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มา สนบัสนุนการนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าว 
(8) กระตุน้ใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํหนดนโยบายจากขอ้มูลและสถานการณ์จริง โดยการสร้าง วฒันธรรม

ใหเ้กิดการกาํหนดนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใชข้อ้มูลและหลกัฐานสถานการณ์ต่างๆ ที.เป็น
จริงในปัจจุบนั ไม่ใช่เป็นการกาํหนดจากความคิดของฝ่ายบริหาร 

(9) ปลูกฝังการประเมินให้อยูใ่นภาคการเมือง โดยการประเมินธรรมาภิบาลจะตอ้งอยูใ่นทุกระดบั และ
ในแต่ละบริบท ดงันั*นจะตอ้งพิจารณาการวดัทั*งทางสงัคมและการเมือง 

(10) จดัให้การพฒันาประเทศ ชุมชน เป็นไปแนวทางเดียวกนักบัวิสัยทัศน์ทางการเมืองและมีการ
ประเมินที.อยูบ่นพื*นฐานที.กาํหนดโดยประชาชนและตวัแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ. งจะกาํหนดจากแผนการพฒันา
ประเทศ ชุมชน เพื.อนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายของภาคการเมือง 

(11) สนับสนุนการประเมินผลไปสู่ระดบัทอ้งถิ.น โดยจะตอ้งให้ความสําคญักบัระดบัทอ้งถิ.น โดยให้
ประชาชนในทอ้งถิ.นมีส่วนร่วมในการกาํหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ.นรับผิดชอบต่อการบริหารงาน     

ซึ. งจากการศึกษา องค์ความรู้ที. เกี.ยวแนวคิดด้านธรรมาภิบาล ในต่างประเทศ และแนวปฏิบัติที.ใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐในประเทศ สามารถนาํมากาํหนดเป็นตน้แบบแนวคิดหลกัเพื.อการพฒันาเป็น หลกัธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที. ดี ที. เหมาะสมสําหรับจะนํามาปรับใช้ในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Action 
Research) ได ้10 องคป์ระกอบหลกั ดงันี*   

(1) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบติัราชการที.บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนการปฏิบติัราชการ ตามที.ไดรั้บงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที.มีภารกิจคลา้ยคลึงกนั และมีผลการปฏิบติังานใน ระดบัชั*นนาํของประเทศเพื.อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทาง ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงคที์.ชดัเจน มีกระบวนการปฏิบติังาน
และระบบงานที.เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื.องและเป็นระบบ 

    หนา้ 947



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

(2) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกาํกบัดูแลที.ดีที.มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใชเ้ทคนิคและเครื.องมือการบริหารจดัการที.เหมาะสมให้องคก์ารสามารถใช้
ทรัพยากรทั*งดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื.อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

(3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที.สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที.
กาํหนด และสร้างความเชื.อมั.น ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงั หรือความตอ้งการของประชาชน
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที.มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

(4) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที.และผลงาน
ต่อเป้าหมายที.กาํหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั*นควรอยูใ่นระดบัที.สนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั*ง
การแสดงถึงความสาํนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 (5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชี*แจงไดเ้มื.อมีขอ้
สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั*นตอนในการดาํเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

(6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที.ขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที.
สาํคญัที.เกี.ยวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปัญหาร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการ 

(7) หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจทรัพยากรและภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื.นๆ (ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ.น) และภาคประชาชน
ดาํเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอาํนาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการ
ดาํเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ.มผลิตภาพเพื.อผลการดาํเนินงานที.ดีของส่วนราชการ 

 (8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้าํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหาร
ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 (9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยก ดา้นชายหรือหญิง ถิ.นกาํเนิด เชื*อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื.อทาง ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื.นๆ 

 (10) หลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอ้ตกลงทั.วไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียที.เกี.ยวขอ้ง ซึ. งเป็นขอ้ตกลงที.เกิดจากการใชก้ระบวนการเพื.อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที.ไดรั้บประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที.ไดรั้บผลกระทบโดยตรงซึ. งตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นที.ยติุไม่ไดใ้นประเด็นที.สาํคญั
โดยฉนัทามติ ไม่จาํเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
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2. ขั4นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การศึกษาครั* งนี* เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาแบบ Action research 

กล่าวคือ มีวิธีการศึกษาโดยการสร้าง และกาํหนดรูปแบบของงานการศึกษาดว้ยการวิจยัรูปแบบตน้ร่างที.กาํหนด
ไว ้ไปพร้อมกับการปฏิบัติการจริง และมีการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาจากตัวแบบต้นร่าง ไปพร้อมๆ กับการ
ปฏิบติังานภาคสนาม จนไดต้วัแบบที.เหมาะสมและเป็นตวัแบบที.สามารถยอมรับไดที้.สุด จากนั*นนาํตวัแบบมาหา
ข้อสรุป โดยการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื.อการปรับปรุงจากหน่วยงานที. เกี.ยวข้องทั* งหมดใน
กระบวนการที.ไดท้าํการศึกษาแลว้ทั*งหมดทุกหน่วยงาน แลว้จึงสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคที์.กาํหนด  

ทั*งนี*  ขั*นตอนของการวางแผนงานเริ.มจากการประกาศและกาํหนดจงัหวดันาํร่องเพื.อเชิญเขา้ร่วมโครงการ 
จากนั*นทาํการคดัสรรจังหวดัที.จะเป็นจังหวดันําร่อง รอบแรกคดัตามจาํนวนที.ตอบรับเชิญหรือสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ  และมีการคดัสรรจงัหวดัในรอบสอง จาํนวน 1 จงัหวดัจาก 3 จงัหวดัในรอบสุดทา้ย เพื.อคดัเลือกเป็น
จงัหวดัเพื.อทาํการศึกษาวจิยั โดยเขา้ปรึกษาหารือกบัองคก์รรัฐที.มีผูมี้ส่วนเกี.ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต (ซึ.งในที.นี* คือหน่วยงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผูน้าํระดบัจงัหวดัซึ. ง
ในที.นี* คือผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี ที.ใชเ้ป็นจงัหวดัที.ใชศึ้กษาและนาํร่องโครงการ) จากนั*นกาํหนดขอ้ตกลงและ
ทาํความเขา้ใจร่วมกนัเพื.อนาํไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบติัการวิจยัในโครงการร่วมกนัตั*งแต่ตน้จนจบโครงการ
ศึกษา ซึ. งในการศึกษาวิจยัครั* งนี*ประกอบไปดว้ยผูแ้ทน 3 ฝ่ายคือ คณะผูว้ิจยั ฝ่ายองค์ภาครัฐที.เป็นจงัหวดันาํร่อง
(ผูว้า่ราชการจงัหวดั) และฝ่ายตวัแทนองคก์รที.เกี.ยวขอ้งดา้นดา้นธรรมาภิบาล (เลขาฯ คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ) ที.ตอ้งทาํงานวิจยัร่วมกนัอยา่งต่อเนื.องตามขอ้ตกลงของการพฒันารูปแบบ (Model) 
ในโครงการจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ตั*งแต่ตน้จนจบโครงการวจิยั สาํหรับหน่วยศึกษาในกรณีวิจยัครั* ง
นี* คือ หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ.น ในการกาํกบัของจงัหวดัลพบุรี รวม 15 องคก์รหลกัที.เป็น
ตวัแทนเขา้ร่วมไม่ตํ.ากวา่ 200 คน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 24 เดือน         

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลของการวิจยั พบวา่ ก่อนการมีการจดัทาํโครงการวิจยัรูปแบบของจงัหวดัธรรมาภิบาล จงัหวดันาํร่อง

(ลพบุรี) มีหน่วยงานองคก์รต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการพฒันาธรรมาภิบาลที.ดี ไดป้ฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ มี
การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมเพื.อส่งเสริมธรรมาภิบาลในจงัหวดัอยูแ่ลว้ แต่ยงัเป็นลกัษณะของการปฏิบติัตามหนา้ที.
ที.ไดรั้บมอบหมายที.ตอ้งทาํรายงานตามตวัชี*วดัที.ส่วนกลางไดก้าํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ที.กาํหนดโดยรัฐบาล
ส่วนกลางที.มอบหมายตามลาํดบั ซึ. งในทางปฏิบติัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงตามหลกัธรรมาภิบาลสากล 
(Kim Joonge, 2006) ดงัเช่น การบริหารงานตามหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมตามหลกัธรรมาภิบาลมีปัญหา ในทางปฏิบติั เพราะไม่ทราบถึงรายละเอียดหรือจุดประสงคใ์นภาพรวม
ของพฒันาธรรมาภิบาลในแต่ละระดบั ทั* งที.หน่วยราชการไดมี้การส่งเสริมและจดัให้มีหลกัสูตรอบรมไปแลว้ก็
ตาม นอกจากนี*  หน่วยงานยงัมีปัญหาในส่วนประกอบที.สาํคญั คือ การควบคุมภายในขององคก์ร ความโปร่งใสใน
การปฏิบติังาน และการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ส่วนดา้นการพฒันาทกัษะความรู้ที.เพียงพอต่อ
การปฏิบติังานไม่ค่อยมีปัญหาแต่อยา่งใด  
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ดงันั*นจึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาตน้แบบเบื*องตน้ไดว้า่ จงัหวดัยงัขาดซึ.งการเขา้ถึงรายละเอียดของการ
พฒันาธรรมาภิบาลต่อตวัผูน้าํทางความคิด มีการทาํงานแบบแยกส่วนไม่มีการประสานงานกนัอยา่งเป็นระบบ ขาด
ขอ้ปฏิบัติที.ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายภารกิจและขาดเจตนารมณ์ร่วมกันในเรื. องการพฒันาธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานในองคก์ร ทั*งไม่มีความต่อเนื.องในการส่งเสริมหลกัการและความคิดทางการบริหารองคก์รธรรมาภิบาล  

หลงัจากได้ดาํเนินการทาํงานวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกันอย่างต่อเนื.องโดยไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
ขอ้บกพร่องขอรูปแบบการดําเนินการของจังหวดัลพบุรีใหม่ โดยนําเอาตัวแบบต้นแบบที.พฒันามาแล้ว มา
ดาํเนินการทดลองปฏิบติั เพื.อใหเ้ห็นถึงปัญหาของการดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม พบวา่ การชี*แจงทาํความเขา้ใจ
ในรายละเอียดต่อตวัผูบ้ริหารระดบัสูงมีผล ต่อ หน่วยงานและการกาํหนดแผนงานดา้นธรรมาภิบาล ส่วนการจดั
กิจกรรมมอบหมายนโยบายระดบัจงัหวดั หรือจดัพิธีการประกาศเจตนารมณ์ ทาํให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติัเพราะ
รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในแผน ทั* งนี* การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้พื*นฐานในการพฒันาธรรมาภิบาลและให้
ประกาศนียบ์ตัรยงัคงตอ้งมีอยูแ่ละมีผลดีต่อผูที้.เกี.ยวขอ้งในแง่จิตใจ และสร้างบรรยากาศของความเป็นพรรคพวก
เดียวกนัในเรื.องของความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี*  เพื.อการดาํเนินงานในอนาคตที.เป็นรูปธรรมอยา่ง
แทจ้ริงเห็นควรใหมี้การจดัทาํคู่มือธรรมาภิบาลจงัหวดั และคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลจงัหวดัขึ*นดว้ย  

ซึ. งจากการสัมนาสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาให้เป็นจังหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตสรุปได้ว่า 
จะตอ้งมีรูปแบบ/กระบวนการที.สาํคญั คือ การเขา้ถึงและทาํความตกลงกบัผูมี้บทบาทนาํสูงสุด การทาํขอ้ตกลง
ของการพฒันาโครงการธรรมาภิบาลร่วมกันทุกภาคส่วน การกาํหนดข้อปฏิบัติ มีการมอบหมายภารกิจและ
ประกาศสู่สาธารณะ จดัทาํคู่มือธรรมาภิบาล และคู่มือประเมินผลธรรมาภิบาลจงัหวดั ซึ. งเมื.อมีการดาํเนินการตาม
รูปแบบ (Model) ดงักล่าวแลว้จงัหวดัก็จะสามารถประสบผลสัมฤทธิy ในการเป็นจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการ
ทุจริตได ้        

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลของการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชต้วัแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ในโครงการ

จงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต เกิดขึ*นจากความพยายามที.จะขจดัปัญหาการคอร์รัปชนัดว้ยมาตรการเชิงบวก
โดยการนาํเอาแนวความคิดดา้นธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานของรัฐซึ. งจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในงานราชการและจะมีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชนัในที.สุด แต่อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินการของรัฐ
เท่าที.ผ่านมานั*นโดยภาพรวมเป็นลกัษณะของการบริหารสั.งการจากส่วนกลางและออกกฎหมายเพื.อให้นาํไปใช้
ปฏิบติั ทาํให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานจริงเป็นอยา่งมาก ทั*งยงัไม่มีผลต่อการต่อตา้นการทุจริตของ
ภาครัฐแต่อยา่งใด สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที.มีภาระกิจในการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานรัฐ จึงมีความสนใจในการพฒันาตน้แบบจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต
ขึ*น โดยมุ่งหวงัให้เกิดรูปแบบของจงัหวดัธรรมาภิบาลที.เป็นรูปธรรม สามารนาํรูปแบบไปปฏิบัติได้จริงอย่าง
กวา้งขวางต่อไป ซึ.งการวจิยัครั* งนี*  พบวา่ การที.จะพฒันาสู่การเป็นจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต จะสามารถ
ประสบผลสาํเร็จ ไดน้ั*นจะตอ้งมีรูปแบบ และวธีิการที.สาํคญั ดงัต่อไปนี* คือ 

1) ตอ้งเขา้ถึงและทาํความตกลงกบัผูมี้บทบาทนาํสูงสุดของจงัหวดัดว้ยการชี*แจงรายละเอียดของแนวคิด
ในการเป็นจงัหวดัธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต 
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2) ตอ้งทาํขอ้ตกลงของการพฒันาร่วมกนัโดยมีการทาํบนัทึกความร่วมมือระหวา่งกนั (MOU) 

3) ตอ้งกาํหนดขอ้ปฏิบัติ การมอบหมาย และมีการประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
จงัหวดัสู่สาธารณะ 

4) ตอ้งมีการจดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู้ 

5) ตอ้งมีการจดัทาํคู่มือแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลที.ดีของจงัหวดั 

6) ตอ้งจดัทาํคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลจงัหวดั 

 

ขอ้เสนอแนะ  

การพฒันา ใหริ้เริ.มโดยการจดัทาํโครงการตวัอยา่งนาํร่องในหน่วยงาน หรือองคก์รที.ยินดีเขา้ร่วมโครงการ
อย่างสมคัรใจในจงัหวดัก่อนในระยะเริ.มแรก และทาํการขยายผลสู่หน่วยงานอื.นๆในระยะต่อไป ทั*งนี* ในขณะ
ดาํเนินการให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลของการพฒันาและให้มีการประเมินผลตลอดจนมีการปรับปรุงวิธีการ
ส่งเสริมตวัแบบการพฒันาธรรมาภิบาลจงัหวดัอยา่งต่อเนื.อง  

 

5. กติตกิรรมประกาศ  
การวิจัยครั* งนี* จะเกิดขึ*นมิได้เลย ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่มีวิธีคิดที.นอกกรอบและกลา้ที.จะดําเนินการ

ศึกษาวิจยัขอ้เท็จจริงของการต่อตา้นการคอร์รัปชนัดว้ยการใชว้ิธีการแบบป้องปราม ซึ. งเป็นวิธีการเชิงบวกที.ใช้
ไดผ้ลมาแลว้ในต่างประเทศ ทั*งเป็นวธีิการที.ประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการมากกวา่วธีิการปราบปราม ซึ. งตาม
หลกัธรรมาภิบาลการดาํเนินการที.ดีจะมีผลทาํใหก้ารทุจริตคอรัปชนัในประเทศนอ้ยลงดว้ย ประเทศไทยนบัวา่เป็น
ประเทศหนึ. งที.มีมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัมากมายและกระจายไปในทุกหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ผลของการปฏิบัติกลับไม่ดีขึ* นเลยซึ. งสะท้อนว่ามาตรการน่าจะมีปัญหา การทาํวิจัยเพื.อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและการพฒันารูปแบบใหม่จึงมีความจําเป็น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายในการ
ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย การวจิยัครั* งนี* เป็นที.ทาบกนัดีวา่ทุกคนที.เกี.ยวขอ้งเหน็ดเหนื.อยมาก ผูว้ิจยัและคณะจึง
ขอกราบขอบพระคุณมา ณโอกาสนี*  ขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกนัการทุจริตภาครัฐ ขอบคุณท่านผูว้า่ราชการ
จังหวดัลพบุรี คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ท่านผูแ้ทนจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คุณ
ฉววีรรณ นิลวงค ์ที.อาํนวยการประสานงานใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณ คุณทวีศกัดิy  รักยิ.ง คุณ
ประยทุธิy  นามสุบิน และทีมงานสาํนกังานประสานงานทุกท่านที.มิไดก้ล่าวในที.นี*  และสุดทา้ยขอขอบคุณเจา้หนา้ที. 
และหน่วยงานองคก์รที.เกี.ยวขอ้งกบังานโครงการวจิยัฯ ที.จงัหวดัลพบุรีทั*งหมดที.ให้ขอ้มูล และขอ้เสนอแนะที.เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยัครั* งนี* เป็นอยา่งดี ซึ. งหากงานวิจยัครั* งนี* มีผลอนัเป็นประโยชน์ก็ของให้เป็นคุณูปการแด่ผูที้.
เกี.ยวขอ้งทั*งปวง แต่หากงานวจิยัมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว     
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คุณลกัษณะผู้นําของผู้ประกอบการธุรกจิอู่ซ่อมรถยนต์ 

ที"ประสบความสําเร็จ  ในกรุงเทพมหานคร  

LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURS OF 

GARAGE IN BANGKOK METROPOLIS 
 

ประวทิย์  สายจนัทร์หอม 1 

 
 

บทคดัย่อ 

 
วตัถุประสงค์ของการวิจัยเพื�อศึกษาคุณลักษณะผูน้ําของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ

ความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร ในมุมมองของผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร เป็น
การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยประชากรที�ใชใ้นการวจิยั คือ ผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต ์และผูช่้วยผูจ้ดัการอู่
ซ่อมรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้าํนวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 จากจาํนวนประชากรทัCงหมด 330 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สําหรับสถิติที�ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั  พบว่า ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จาํนวน 284 คน (ร้อยละ 94.7) และมีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มากที�สุด จาํนวน 117 คน (ร้อยละ 39.0) มีระดับ
การศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรี มากที�สุด จาํนวน 177 คน (ร้อยละ 59.0) มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มาก
ที�สุด จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 60.0) มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 10 ปีมากที�สุด จาํนวน 116 คน (ร้อยละ 38.7) 
และมีตาํแหน่งเป็นผูจ้ ัดการ จํานวน 160 คน (ร้อยละ 53.3) ในส่วนของมุมมองที�มีต่อคุณลักษณะผูน้ําของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา  ดา้นบุคลิกภาพ  
ดา้นสงัคม และดา้นอุปนิสัย ผลการวิจยัพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีมุมมอง
ต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์อยูใ่นระดบัมากในทุกๆ ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นสงัคม  ดา้นสติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นดา้นอุปนิสยั 

สําหรับขอ้เสนอแนะจากการวิจัย  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะคุณลกัษณะผูน้าํดา้นอุปนิสัย  โดยผูว้ิจัยเห็นว่าแม้
ผลการวจิยัโดยภาพรวมและรายขอ้ของคุณลกัษณะดา้นนีC จะอยูใ่นระดบัมาก แต่ประเด็นเรื�องของการคิดราคาดว้ย
ความเหมาะสม ยุติธรรม ยงัถือว่ามีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุดกว่าทุกๆ ขอ้  ดังนัCนผูว้ิจยัเสนอว่าผูป้ระกอบการควรให้
ความสาํคญัและตระหนกัอยูเ่สมอวา่การคิดราคาที�เหมาะสมและมีความยติุธรรมนัCน ถือเป็นคุณลกัษณะดา้นอุปนิสยั
ที�จาํเป็นของผูน้าํอีกประเด็นหนึ� ง เนื�องจากการซ่อมรถยนต์ในแต่ละครัC งมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง การคิดราคาควร
พิจารณาราคาตามคุณภาพ ไม่หลอกลวง ไม่มุ่งแสวงหากาํไรจนเกินควร และอยูบ่นพืCนฐานของความยติุธรรม  การ

                                                 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รักษาไวซึ้� งความยุติธรรมเป็นคุณธรรมประการสําคญัในการประกอบธุรกิจ ซึ� งถา้ผูป้ระกอบการปฏิบัติได้ดี 
ผูรั้บบริการยอ่มเกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีกครัC ง 
 
คาํสาํคญั  :  คุณลกัษณะผูน้าํ, ผูป้ระกอบการ, อู่ซ่อมรถยนต ์

 

ABSTRACT 
 
 The objective of the study was to investigate the leadership characteristics of successful entrepreneurs of 
garage in Bangkok Metropolis as perceived by the manager and assistant manager of garage in Bangkok 
Metropolis.  The study was studied as survey research.  The population of the study was the manager o garage 
and assistant manager of garage in Bangkok Metropolis.  The 300 manager and assistant managers were the 
sample of the study from the 330 population.  The questionnaire was the instrument in the study.  The frequency 
count, percentage, mean and standard deviation were used as statistical analysis. 
 The result of the study found that majority of the respondents were 284 persons (94.7%), age between 
30-40 years 117 persons (39.0%), completed the education below bachelor degree 112 persons (59.0%) income 
earning 15,001 – 30,000 baht 180 persons (60.0%), with working experiences 6-10 years 116 persons (38.7%) 
and having manager position 160 persons (53.3%).  In point of view of leadership characteristics of successful 
entrepreneurs of garage in Bangkok Metropolis such as intelligent, personality, social and manner found that the 
whole perspective was much level, the description in each aspect found that majority of opinion was much level 
such as social, intelligent, personality and manner, respectively. 
 The suggestion of the study, the researcher suggest the manner of leadership characteristics was much 
level, but the price calculation as the whole and the description has average score lower than other items.  The 
researcher, therefore, the entrepreneurs should realize the price calculation appropriately and fairly.  Because the 
car repair take high price of expenses.  The price estimation should depend on the quality, no deception, over 
benefit earning and fairness.  The fairness maintenance is a merit of the entrepreneur, if the entrepreneur serve 
good practice, the service receiver will impress and return back for the service. 
 
KEYWORDS : LEADERSHIP CHARACTERISTICS, ENTREPRENEUR, GARAGE 
 
1.  บทนํา 

การประกอบอาชีพอิสระเป็นยทุธศาสตร์ที�สาํคญัอยา่งหนึ�งต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที�
กาํลงัพฒันาที�ช่วยลดปัญหาการวา่งงานดว้ยการสร้างงานดว้ยตนเอง (สุชาติ ช่วงโชติ, 2541 : 2) การประกอบอาชีพ
อิสระอู่ซ่อมรถยนต์ก็เป็นอาชีพหนึ�งของการประกอบอาชีพอิสระที�มีบทบาทอย่างกวา้งขวาง เป็นแหล่งรองรับ
แรงงานไดม้าก และช่วยลดปัญหาการวา่งงานของแรงงานไดท้างหนึ�ง ซึ� งปัญหาการวา่งงานนีC เป็นปัญหาสําคญั 
เพราะประเทศไทยมกัประสบกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาํใหป้ระชาชนเกิดปัญหาการวา่งงานอยูเ่สมอ (เจตจรัส ศรี
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รัตนพร, 2542 : 3) หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมีกาํลงัของการจา้งงานอยา่งจาํกดั ไม่สามารถที�จะตอบสนองต่อ
แรงงานที�มีอยูภ่ายในประเทศไดอ้ยา่งทั�วถึง (สุชาติ ช่วงโชติ, 2541 : 2) 

จากผลการสาํรวจการวา่งงานของคนที�จบการศึกษาสูงของปี พ.ศ. 2553 พบวา่ผูไ้ม่มีงานทาํถึง 1,860,000 
คน และมีผูที้�จะจบจากสถานศึกษาเขา้สู่ตลาดแรงงานประมาณ 554,595 คน แต่การบรรจุงานมีเพียง 223,147 
ตาํแหน่งเท่านัCน (กองบริหารตลาดแรงงาน, 2554 : 51) จะเห็นไดว้า่การทาํงานในระบบของการเป็นลูกจา้ง จาํนวน
ของแรงงานมีมากกวา่ปริมาณงานที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั และปัญหาการวา่งงานอาจมีสาเหตุจากระบบการศึกษาที�ยงัไม่
สามารถสร้างทศันคติที�ถูกตอ้งต่อการเขา้สู่ตลาดแรงงาน การมีงานทาํหรือการมีอาชีพและประสบการณ์ที�ผ่านมา
ของสังคมไทยไม่มีค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระมากนกั (เจตจรัส ศรีรัตนพร, 2542 : 3) โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนตย์งัมีปัญหาอยูม่ากมาย สาเหตุหนึ� งมาจากแรงงานหรือผูที้�ประกอบอาชีพอิสระ
ในดา้นนีC  ยงัไม่มีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอาชีพนีCมากพอ และยงัขาดคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํที�จาํเป็น
ในการประกอบอาชีพ ทาํให้การที�จะพฒันาแนวทางการประกอบอาชีพนีC  เพื�อช่วยลดภาวะการว่างงานยงัไม่
ประสบความสาํเร็จเท่าที�ควร (สุชาติ ช่วงโชติ, 2541) 

ปัจจุบนัจาํนวนการใชบ้ริการศูนยซ่์อมรถยนต ์ มีผูใ้ชบ้ริการเพิ�มขึCนอย่างรวดเร็ว  เนื�องจากในปัจจุบนัมี
ผูใ้ชร้ถยนต์เพิ�มขึCนเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพืCนที�กรุงเทพมหานคร  ซึ� งพิจารณาไดจ้ากจาํนวนการจด
ทะเบียนที�เพิ�มขึCน  ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ�งพบวา่ ตัCงแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบนั มีอตัราการใช้
รถยนตเ์พิ�มขึCนโดยเฉลี�ยปีละ 348,437 คนั โดยอีก 10 ปีขา้งหนา้คาดวา่จะเพิ�มขึCน ประมาณ 15,232,386 คนั ซึ� งผูใ้ช้
รถยนตใ์หม่ส่วนใหญ่จะนิยมใชบ้ริการกบัศูนยบ์ริการ ส่วนที�มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 5 ปี  จะใชบ้ริการกบัอู่ซ่อม
รถยนต ์เมื�อพิจารณารถยนตที์�เขา้ทาํการซ่อม เช่น รถที�มีการเสียหายจากอุบติัเหตุ จากขอ้มูลของสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ จากการพยากรณ์ทางสถิติพบวา่ตัCงแต่ปี 2540-2553 จาํนวนรถยนตที์�เกิดอุบติัเหตุยงัคงมีปริมาณสูง ซึ� ง
เป็นโอกาสของธุรกิจ และมีแนวโน้มการตัCงอู่ซ่อมรถยนต์เพิ�มขึCน ทําให้ในอนาคตอาจมีการแข่งขนักันมาก 
โดยเฉพาะอู่ที�เป็นตวัถงั และ เคาะพ่นสี การรับลากรถ บริการให้รถใชร้ะหว่างซ่อมฯลฯ ซึ� งทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมี
ความสะดวก (กรมการขนส่งทางบก, 2554) สาํหรับในปัจจุบนัธุรกิจนีC ถือวา่เป็นสภาวะที�มีการส่งเสริมและเอืCอต่อ
การเปิดกิจการ ซึ� งจะเห็นจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์และการปล่อยสินเชื�อของสถาบนัการเงินที�
เพิ�มขึCน 

การประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตน์ัCน ถือวา่เป็นอาชีพอิสระแต่จะใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ัCนนอกจากตอ้ง
อาศยัศกัยภาพขัCนพืCนฐานแลว้ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะที�สาํคญัอนัเป็นเครื�องเสริมสร้างใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จและ
มั�นคงดว้ย (สาํเนา ขจรศิลป์, 2540 : 50) ซึ� งทุก ๆ ปีมีผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตจ์าํนวนมากไดเ้ริ�มกิจการใหม่ 
บางคนประสบผลสาํเร็จ แต่บางคนกลบัลม้เหลว สิ�งหนึ� งที�ทาํให้ประสบความสาํเร็จอาจไม่ใช่เพราะวา่มีเงินทุน
มาก แต่กลับเป็นเพราะคุณลักษณะผู ้นําของผู ้ประกอบการหลาย ๆ อย่างรวมกันที�อยู่ในตัวบุคคลนัC น ทัC ง
คุณลกัษณะภายในและภายนอก ซึ�งคุณลกัษณะผูน้าํเหล่านีCตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะผูน้าํทางดา้นสติปัญญา  
คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพ  คุณลกัษณะผูน้าํดา้นสังคม และคุณลกัษณะผูน้าํดา้นอุปนิสัย ซึ� งจะช่วยให้เพิ�มขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการและทีมงานภายในองคก์ร  การสื�อสารภายในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึCน  

นอกจากนีC คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ควรเป็นที�ศรัทธาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ  สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบความสาํเร็จในงานได ้ ซึ� งสิ�งเหล่านีC
จะช่วยในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ และยงัช่วยให้องคก์รเกิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย เมื�อ
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บุคลากรยอมรับในตวัผูน้ําก็พร้อมที�จะเต็มใจทาํงานอย่างเต็มที�และเต็มความสามารถ จนกระทั�งบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์�ตัCงไว ้ในทางตรงกนัขา้มหากผูป้ระกอบการขาดคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํดงักล่าวแลว้ ก็อาจส่งผล
ใหธุ้รกิจประสบความลม้เหลวไดเ้ช่นกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ เสริมศกัดิ|  วิศาลาภรณ์ และคณะ (2539 ) 
ที�ทาํการศึกษาวิจัยเรื� อง การศึกษาการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ําเร็จอาชีวศึกษา ที�สรุปผลว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพอิสระคือ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระมกัจะประสบความลม้เหลวไม่ประสบผลสาํเร็จ 
เพราะมีคุณลกัษณะและบุคลิกภาพความเป็นผูน้าํไม่เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพอิสระนัCนๆ 
  
2.  ระเบียบวธีิวจิยั 

การวจิยัครัC งนีC เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  เพื�อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์ที�ประสบความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร ในมุมมองของผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลนัCน  ผูว้ิจยัไดส่้งจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ขอ้มูลไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์ในกรุงเทพมหานคร เมื�อผูว้จิยัไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มูลแลว้   ผูว้จิยั
จึงไดล้งเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบสอบถาม จากจาํนวนประชากรทัCงหมด 330 คน จากนัCนนาํขอ้มูล
ที�ไดจ้าการวจิยัเชิงปริมาณประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี� 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 
3.  ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

ในบทความงานวิจยันีC  จะไดเ้สนอผลการวิจยัโดยภาพรวม ซึ� งพบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร มีผลการวจิยัดงันีC   

ภาพรวมคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการมีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํในระดบัมาก ( X  = 4.12)  

เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํในระดบัมากทัCง 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไป
หานอ้ย คือ ดา้นสงัคม ( X   = 4.20) รองลงมา คือ ดา้นสติปัญญา ( X  = 4.19) ดา้นบุคลิกภาพ ( X   = 4.10)  และ
ดา้นดา้นอุปนิสยั ( X   = 4.00) ตามลาํดบั ดงัตารางต่อไปนีC  
 

คุณลกัษณะผู้นําของผู้ประกอบการธุรกจิอู่ซ่อมรถยนต์ 
X  ..DS  แปลผล 

ดา้นสติปัญญา 4.19 0.44 มาก 
ดา้นบุคลิกภาพ 4.10 0.56 มาก 
ดา้นสงัคม 4.20 0.61 มาก 
ดา้นอุปนิสยั 4.00 0.70 มาก 

รวม 4.12 0.42 มาก 

 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร มี
มุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร โดย
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ภาพรวมมองว่าอยู่ในระดับมาก ในทุกๆ ด้าน เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า มีมุมมองต่อคุณลักษณะผูน้ําของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์อยูใ่นระดบัมากในทุกๆ ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นสังคม 
ดา้นสติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นดา้นอุปนิสยั  โดยผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัเป็นรายดา้น ดงันีC  

1.  คุณลักษณะผู้นําด้านสติปัญญา ผลการวิจัย พบว่า คุณลกัษณะผูน้ําของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์ที�ประสบความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ ัดการและผูช่้วยผูจ้ ัดการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อ
คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ด้านสติปัญญา อยู่ในระดบัมาก  ในประเด็น มีความรู้ความ
ชาํนาญในการปฏิบัติงานทางช่างยนต์ อาทิ การตัCงศูนยล์อ้รถยนต์ การเติมสารทาํความเยน็ ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ การพ่นสี เป็นตน้ และสามารถมอบหมายงาน และอธิบายวิธีการทาํงานไปสู่ทีมงานไดอ้ย่างเขา้ใจจน
สามารถปฏิบติังานได ้ตลอดจนสามารถคิดทบทวนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจทาํงานเสมอ ทัCงนีC  อาจเนื�องจาก
ความรู้ ความชาํนาญ เป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับความสาํเร็จขององคก์ร  ผูป้ระกอบการที�มีความรู้ ความชาํนาญทางช่าง
ยนต ์ จะมีความเขา้ใจ และมีวธีิการในการซ่อมรถยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ วธีิการทาํงานไปสู่
ทีมงานได ้ในทางตรงกนัขา้มหากผูป้ระกอบการไม่มีความรู้ ความชาํนาญ อาจเกิดความเสียหายต่อรถยนตข์อง
ผูรั้บบริการได ้เนื�องจากไม่มีความรู้ ความชาํนาญอย่างถ่องแทด้งันัCน ความรู้ความชาํนาญ ของผูป้ระกอบการ
ในทางช่างยนตจึ์งมีความสาํคญัอยา่งมาก ที�จะทาํให้การซ่อมรถยนตมี์ประสิทธิภาพ  การทาํงานจึงจะเป็นแบบมือ
อาชีพ เมื�อมีความรู้ ความชาํนาญก็สามารถที�จะซ่อมรถยนตไ์ดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานไดรั้บการยอมรับ จนมี
ลูกคา้บอกต่อ และขยายการใชบ้ริการต่อ ทาํใหง้านสาํเร็จและมีความประทบัใจจากการให้บริการ และจะทวีความ
นิยมอย่างต่อเนื�อง ดังนัCน คุณลกัษณะผูน้าํด้านสติปัญญา เกี�ยวกับความรู้ ความชาํนาญจึงมีความสําคญัต่อการ
ให้บริการซ่อมรถยนต์ของลูกคา้ จนผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจและจะเป็นสายใยเชื�อมโยงให้ธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนตป์ระสบความสาํเร็จยิ�งขึCนต่อไป ซึ� งคุณลกัษณะของผูน้าํดงักล่าวเป็นความสามารถทางดา้นสติปัญญาตาม
ทฤษฎีของแบส (Bass, 1990)   ทัCงนีC แบสเชื�อวา่ ผูน้าํที�มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจคิดทบทวนก่อนตดัสินใจ 
(judgment) มีทกัษะในการพูดหรืออธิบายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบดี จะเป็นตวับ่งชีCไดว้า่ ผูน้าํที�มี
คุณลกัษณะเหล่านีC จะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนีC ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ประสิทธิ| พร จิตตว์ารี (2545)  ที�ไดท้าํการศึกษาวิจยั เรื�อง คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอู่ซ่อมรถยนต ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาคุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนต ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวจิยัเรื�องดงักล่าวพบผลการวิจยัตรงกนัวา่คุณลกัษณะดา้นความรู้เป็นคุณลกัษณะ
ที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนต ์ และพบวา่อยูใ่นระดบัมาก และมีขอ้เสนอแนะให้พฒันาตนเอง 
ดา้นทกัษะ ความรู้ในการซ่อมรถยนตอ์ยา่งต่อเนื�อง ซึ�งจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจประสบความสาํเร็จมากยิ�งขึCน 

 2.  คุณลักษณะผู้นําด้านบุคลิกภาพ  ผลการวิจยัพบวา่  คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์ที�ประสบความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ ัดการและผูช่้วยผูจ้ ัดการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อ
คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัมาก ในประเด็น แต่งกายไดเ้หมาะสม
กบังานหรือกิจกรรมที�ทาํ และมีสุขภาพร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง รวมทัC งกลา้คิด กลา้แสดงออก  ทัC งนีC  อาจ
เนื�องจากการปฏิบติัในการให้บริการกบัผูน้าํรถยนตเ์ขา้ซ่อมภายในอู่ซ่อมรถยนตน์ัCน  บุคลิกทางกายถือวา่เป็นสิ�ง
แรกที�ผูรั้บบริการสงัเกตเห็นไดใ้นทนัที ดงันัCน ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตจ์กัตอ้งดูแลการแต่งกายให้ดูเหมาะสม 
และดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื�นดว้ยอาการกระปรีC กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน เซื�องซึม มีลกัษณะ
ทะมดัทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส มีกิริยาสุภาพ ซึ� งเป็นคุณสมบัติขัCนพืCนฐาน 
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นอกจากนัCนผูป้ระกอบการตอ้งรู้จกักลา้คิด กลา้แสดงออก เพื�อนาํเสนอสิ�งดีๆ แก่ลูกคา้ การรู้จกักลา้คิดในเชิง
สร้างสรรค ์เพื�อสร้างนวตักรรมใหม่ๆ อยูเ่สมอ แลว้นาํเสนอลูกคา้ก็จะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ เกิดความสนใจที�จะรับ
บริการ ทาํใหมี้ลูกคา้ติดตามใชบ้ริการอยา่งสมํ�าเสมอ อีกทัCงยงับอกต่อผูอื้�นให้เขา้รับบริการอีกดว้ย ในทางตรงกนั
ขา้ม ถา้หากลูกคา้มาใชบ้ริการแลว้ไม่พึงพอใจก็จะไปหาอู่ซ่อมรถยนตแ์หล่งใหม่ ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ต่อการให้บริการ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อองคก์ร ดงันัCน คุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพของผูป้ระกอบการอู่
ซ่อมรถยนต์ถือมีความสําคญั เพราะจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ เนื�องจากงานซ่อมรถยนต์ถือเป็นงาน
ให้บริการ ดงันัCน ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตห์ลายๆ แห่งจึงพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํและพฒันาวิธีการ
ใหบ้ริการอยา่งเตม็ที�ต่อลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ เพื�อใหลู้กคา้พึงพอใจ  

โดยคุณลกัษณะผูน้าํดา้นบุคลิกภาพดงักล่าว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของทวิช เปล่งวิทยา (2530) ในประเด็น
การดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง ดงัที�กล่าววา่ ผูน้าํตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย ให้
มีความพร้อมทางร่างกายอยูเ่สมอ  การมีสุขภาพดีก็จะอาํนวยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพดียิ�งขึCน การประกอบ
กิจการก็จะประสบความสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี นอกจากนีC ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประสิทธิ| พร จิตต์วารี 
(2545)  ที�ทาํการศึกษาคุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาคุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนต์และผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ เกี�ยวกับ
คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งไดท้าํการวิจยัคุณลกัษณะ 
4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรม ดา้นทกัษะ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นความรู้ ตามลาํดบัผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะ
ดา้นบุคลิกภาพ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

3.  คุณลกัษณะผู้นําด้านสังคม  คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จ 
ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต ์ มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการอู่
ซ่อมรถยนต ์ดา้นสงัคม อยูใ่นระดบัมาก  (ซึ�งดา้นนีC มีค่าเฉลี�ยสูงสุดกวา่ทุกๆ ดา้น) ในประเด็น อาํนวยความสะดวก
ในการให้บริการลูกคา้ตามลาํดบัก่อน-หลงัอยู่เสมอและไม่เย่อหยิ�งถือตวั ตอ้นรับลูกคา้ที�มาใชบ้ริการทุกชนชัCน 
และสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัทีมงาน และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้เกิดความประทบัใจในบริการ ตลอดจน
สามารถควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดสถานที� เครื�องมือ อุปกรณ์อยู่เสมอ เช่น ความสะอาดของห้องนํC า ความ
สะอาดของหอ้งพกัรับรองลูกคา้  ทัCงนีC  อาจเนื�องจากการประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตผ์ูป้ระกอบการตอ้งเลง็เห็น
ความสาํคญัในดา้นสงัคมเป็นอนัดบัแรกๆ โดยเฉพาะในการอาํนวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ ตามลาํดบั 
ก่อน-หลงั เพื�อใหก้ารบริการตรงตามความตอ้งการของทุกๆ ฝ่าย  การนาํรถเขา้อู่ซ่อมเกิดระเบียบวินยั และเกิดการ
บริการที�เป็นระบบในการรับรถเขา้อู่ซ่อม ซึ� งเป็นการอาํนวยความสะดวกในการบริหารของอู่ซ่อมรถยนต์ที�มี
ประสิทธิภาพ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  อีกทัCงการปฏิบติัตนของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์หรือผูใ้หบ้ริการตอ้งไม่เยอ่หยิ�งถือตวัต่อผูรั้บบริการ ตอ้นรับลูกคา้ที�มาใชบ้ริการทุกชนชัCน จน
เกิดความประทบัใจจากการตอ้นรับ ซึ�งยอ่มจะเป็นผลใหเ้ขามาใชบ้ริการในอู่ซ่อมรถยนตอี์กครัC ง และควรเติมไมตรี
เขา้ไปในทุกงานที�ทาํ เริ�มตัCงแต่การรักการมีไมตรีต่อผูรั้บบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ “ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา”  

ในส่วนของประเด็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการนัC น 
ผูป้ระกอบการยิ�งตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะความคาดหวงัโดยทั�วไปของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ การตอ้นรับที�อบอุ่น ให้
ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ� งสิ�งเหล่านีC เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีให้แก่ลูกคา้ ซึ� งจะทาํ
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ใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่เขามีความสาํคญั เป็นผลใหเ้ขาเกิดความพอใจ แต่การที�จะทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ที�ดีจนเกิด
ความประทบัใจไดน้ัCนตอ้งทาํให้ถึงขัCนที�ผูรั้บบริการเกิดปิติยินดี นั�นคือ ตอ้งให้บริการที�บรรลุความคาดหวงัและ
เหนือความคาดหวงัขึCนไปอีก นอกจากนีC ในเรื�องของการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดสถานที� เครื�องมือ อุปกรณ์
อยูเ่สมอ ถือวา่มีความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ เช่นเดียวกนั ซึ�งผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนตต์อ้งคาํนึงถึง เพราะอู่ซ่อม
รถยนต์ที�ใดก็ตามถา้ใส่ใจเรื�องของการจดับรรยากาศ สถานที�ให้สะอาดเรียบร้อย บรรยากาศร่มเยน็ มีสถานที�
พกัผ่อนหรือพกัรอ ตวัอยา่งที�เห็นชดัเจน คือ การให้บริการของบริษทัโตโยตา้ ที�จดัสถานที�นั�งพกัในห้องปรับ
อากาศ มีหนงัสือพิมพ ์วารสารดี ๆ มีนํC าดื�มบริการ เป็นตน้ ในขณะที�ลูกคา้รอการซ่อมรถในอู่ของบริษทั ยอ่มทาํให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกครัC ง ซึ� งคุณลกัษณะทัCงหลายดงัที�กล่าวมา  ถา้ผูป้ระกอบการอู่
ซ่อมรถยนต์สามารถปฏิบัติได้ดี ย่อมส่งผลให้ผู ้ประกอบการ ทีมงาน และองค์กรประสบความสําเร็จและ
ความกา้วหน้าในการประกอบธุรกิจ  โดยคุณลกัษณะทัCงหลายเหล่านีC  สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะการเป็นผูน้าํที�
ประสบความสาํเร็จ  โดยเฉพาะประเด็นการไม่เย่อหยิ�งถือตวั หรือการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี ดงัทฤษฎีของ ไคร์   
เดวิส (Keih Davis, 1991) ที�กล่าววา่ มนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี คือ ผูน้าํจะตอ้งถือวา่ความสาํเร็จของงานขึCนอยูก่บัความ
ร่วมมือร่วมใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนผูร่้วมงานทุกระดบั ผูน้าํจะตอ้งไม่หมกตวัอยูแ่ต่เฉพาะงาน แต่ควรจะ
ออกมาสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี รู้จกัคบหาสมาคมกบับุคคลทั�วไปในสังคมให้มาก และจะตอ้งมีทศันคติที�ดี สร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยตอ้งสร้าง มนุษยสมัพนัธ์ที�ดีต่อผูร่้วมงานและบุคคลอื�น อีกทัCงไม่เยอ่หยิ�ง
ถือตวั และควรปรับตวัเขา้ไดก้บัคนทุกชนชัCน 

4.  คุณลักษณะผู้นําด้านอุปนิสัย  คุณลักษณะผู ้นําของผู ้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ
ความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ดา้นอุปนิสัย อยู่ในระดบัมาก  ในประเด็น มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยให้การ
ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ และตอบขอ้ซักถามอย่างชดัเจน และมีความรับผิดชอบดูแลใส่ใจ รักษารถยนต์ที�เขา้รับ
บริการเป็นอยา่งดี  รวมทัCงมีความอดทน ทุ่มเทเวลาและความเพียรพยายามในการทาํงาน ทัCงนีC  การประกอบธุรกิจอู่
ซ่อมรถยนต์ถือเป็นงานบริการต้องเน้นความสําเร็จของงานที�รวดเร็ว และเสร็จตรงตามเวลา ดังนัC น ความ
รับผิดชอบของผูป้ระกอบการจะทาํใหง้านไม่คั�งคา้ง และยงัส่งผลใหผู้ม้าติดต่อพึงพอใจที�เห็นความรับผิดชอบดูแล
เอาใจใส่  กระตือรือร้น ผูป้ระกอบการหรือผูใ้หบ้ริการจะไม่ละทิCงหรือหลงลืมงานได ้เมื�องานไม่คั�งคา้งสุขภาพจิต
ในการทาํงานก็ดีดว้ย ผูม้าติดต่อก็สบายใจงานเสร็จเร็ว ผูใ้ห้บริการก็สามารถทาํงานเสร็จทนัที ไม่ตอ้งกงัวลหรือ
กลวัวา่จะลืมงาน ถา้เก็บงานไวน้อกจากงานไม่เสร็จแลว้ยงัเสียหายอีก จิตใจก็ไม่เป็นสุข ดงันัCนผูป้ระกอบการตอ้ง
มุ่งทาํงานที�รับผิดชอบให้ดีที�สุด  นอกจากนีC ยงัตอ้งพร้อมที�จะช่วยเหลือสิ�งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นอกเหนือจากงานที�
รับผิดชอบ ไม่วา่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือคาํแนะนาํต่างๆ แก่ลูกคา้ เพื�อแสดงวา่เราเอาใจใส่อยา่งตัCงใจ 
จะตอ้งเอาใจใส่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการเป็นพิเศษต่อความตอ้งการช่วยเหลือในเรื� องที�มาติดต่อ สถานที�และ
คาํแนะนาํอื�น ๆ เป็นตน้  นอกจากนีC ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ยงัตอ้งรู้จกัอดทน ทุ่มเทเวลาและความเพียร
พยายามในการทาํงาน เพื�อให้งานสาํเร็จลุล่วง และสามารถส่งมอบรถยนต์แก่ลูกคา้ไดท้นัเวลาที�กาํหนด  สาํหรับ
คุณลกัษณะตามที�กล่าวมาเป็นคุณลกัษณะผูน้าํดา้นอุปนิสัยตามทฤษฎี LEADERSHIP   ของกลูลิค  ลูเธอร์และ
เออร์วคิ (Gulick, Luther., Urwick,1973)ทัCงนีCกลูลิค ลูเธอร์และเออร์วคิเชื�อวา่ ผูน้าํที�ประสบความสาํเร็จไดน้ัCนตอ้งมี
ความรับผิดชอบ (R =Responsibility) ซึ� งหมายถึงผูน้าํที�มีความรับผิดชอบทัCงในหนา้ที�ความรับผิดชอบของตนเองและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูอื้�น ไม่ทอดทิCงหรือปัดความรับผิดชอบให้ผูอื้�น นอกจากนีC ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัสัปปุริสธรรม 
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7 ของพระพุทธศาสนาในพระธรรมปิฎก (2541 : 18 – 20) ที�วา่ ผูน้าํที�ดีตอ้งเป็นบุคคลที�รู้หลกัการ คือ รู้หลกัการ
ของกฎเกณฑสิ์�งทัCงหลายที�ไปเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินชีวติ การปฏิบติักิจหนา้ที�และดาํเนินกิจการต่างๆ  รู้เขา้ใจสิ�งที�
ตนจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามเหตุผล  เมื�อดาํรงตาํแหน่ง มีฐานะหรือจะทาํอะไรก็ตาม  ตอ้งรู้หลกัการ  รู้งาน รู้จกั
หนา้ที� มีความรับผิดชอบ รู้กฎกติกาที�เกี�ยวขอ้ง 
  
4.  สรุปผลการวจิยั  

ในบทความงานวิจัยนีC ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผูน้ําของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ
ความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร ซึ� งไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ
ความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  จากผลการวิจยั พบวา่ 
ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนตใ์นกรุงเทพมหานคร มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจ
อู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบความสาํเร็จ ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมองวา่อยูใ่นระดบัมาก ในทุกๆ ดา้น เมื�อ
พิจารณารายดา้น พบวา่ มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ อยู่ในระดบัมากใน
ทุกๆ ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นสังคม  ดา้นสติปัญญา ดา้นบุคลิกภาพ  และดา้นดา้นอุปนิสัย  
โดยผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัเป็นรายดา้น  ดงันีC   

 1.  คุณลกัษณะผู้นําด้านสตปัิญญา พบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบ
ความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ดา้นสติปัญญา อยูใ่นระดบัมาก  ประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ มีความรู้ความชาํนาญ
ในการปฏิบติังานทางช่างยนต ์อาทิ การตัCงศูนยล์อ้รถยนต ์การเติมสารทาํความเยน็ ระบบปรับอากาศรถยนต ์การ
พ่นสี เป็นต้น รองลงมา คือ มอบหมายงาน และอธิบายวิธีการทํางานไปสู่ทีมงานได้อย่างเข้าใจจนสามารถ
ปฏิบติังานได ้และสามารถคิดทบทวนอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจทาํงานเสมอ ส่วนประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดใน
ดา้นนีC  คือ รู้จักการวางแผนการซืCอวตัถุดิบที�นาํมาใช้ในการซ่อมรถยนต์ อาทิ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต ์เป็นตน้ 

2.  คุณลักษณะผู้นําด้านบุคลิกภาพ คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ
ความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัมาก ประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  คือ แต่งกายไดเ้หมาะสม
กบังานหรือกิจกรรมที�ทาํ รองลงมา คือ มีสุขภาพร่างการที�สมบูรณ์แข็งแรง และกลา้คิด กลา้แสดงออก ส่วน
ประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุดในดา้นนีC  คือ กิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนโยน 

3.  คุณลกัษณะผู้นําด้านสังคม  คุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตที์�ประสบความสาํเร็จ 
ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต ์ มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการอู่
ซ่อมรถยนต ์ดา้นสงัคม อยูใ่นระดบัมาก  ประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ อาํนวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้
ตามลาํดับก่อน-หลงัอยู่เสมอและไม่เย่อหยิ�งถือตวั ตอ้นรับลูกคา้ที�มาใช้บริการทุกชนชัCน รองลงมา คือ สร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีกบัทีมงาน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ลูกคา้เกิดความประทับใจในบริการ และควบคุม ดูแล 
รักษาความสะอาดสถานที� เครื� องมือ อุปกรณ์อยู่เสมอ เช่น ความสะอาดของห้องนํC า ความสะอาดของห้องพกั
รับรองลูกคา้ ส่วนประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดในดา้นนีC  คือ มีอธัยาศยัที�ดี มีไมตรีจิตและมีนํC าใจเอืCอเฟืC อเผื�อแผ ่
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4.  คุณลักษณะผู้นําด้านอุปนิสัย  คุณลักษณะผู ้นําของผู ้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบ
ความสําเร็จ ในกรุงเทพมหานคร  ผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการอู่ซ่อมรถยนต์  มีมุมมองต่อคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์ดา้นอุปนิสัย อยู่ในระดบัมาก  ประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ โดยใหก้ารช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ และตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบดูแลใส่
ใจ รักษารถยนตที์�เขา้รับบริการเป็นอย่างดี  และมีความอดทน ทุ่มเทเวลาและความเพียรพยายามในการทาํงาน 

ส่วนประเด็นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดในดา้นนีC  คือ คิดราคาดว้ยความเหมาะสม ยติุธรรม   
สาํหรับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้จิยัขอสรุปผลดงันีC  

1. คุณลักษณะผู้นําด้านสติปัญญา จากผลการวิจยัจากแบบสอบถามปลายเปิดพบวา่  ผูจ้ดัการและผูช่้วย
ผูจ้ดัการที�เป็นผูต้อบแบบสอบถาม เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการควรแสวงหาสิ�งใหม่ๆ มาใชใ้นกระบวนการบริหาร
จดัการอู่ซ่อมรถยนต ์เช่น นาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใชใ้นการซ่อมรถยนต ์และควรพิจารณาในสิ�งที�เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรและทีมงานตลอดจนผูเ้ขา้รับบริการด้วยความรอบคอบ ตลอดจนเพิ�มพูนความรู้ให้แก่ตนเองอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อนาํความรู้มาพฒันาองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป  

2. คุณลกัษณะผู้นําด้านบุคลกิภาพ จากผลการวิจยัจากแบบสอบถามปลายเปิดพบวา่  ผูจ้ดัการและผูช่้วย
ผูจ้ดัการที�เป็นผูต้อบแบบสอบถาม เสนอแนะให้ผูป้ระกอบการ พฒันาบุคลิกภาพของตนเองทัCงดา้น กาย วาจา ใจ 
อยา่งสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง  

3.  คุณลักษณะผู้นําด้านสังคม จากผลการวิจยัจากแบบสอบถามปลายเปิดพบว่า  ผูจ้ดัการและผูช่้วย
ผูจ้ดัการที�เป็นผูต้อบแบบสอบถาม เสนอแนะให้ผูป้ระกอบการควรปรับตวัให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มและความตอ้งการ
ของผูอื้�น และควรมีอธัยาศยัที�ดี มีไมตรีจิตและมีนํC าใจเอืCอเฟืC อเผื�อแผต่่อผูอื้�นอยูเ่สมอ  

 4. คุณลกัษณะผู้นําด้านอุปนิสัย จากขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม และจากผลการวจิยั พบวา่ แม้
ผลการวิจัยโดยภาพรวมและรายขอ้จะอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นเรื� องของการคิดราคาด้วยความเหมาะสม 
ยุติธรรม ยงัถือว่ามีคะแนนเฉลี�ยตํ�าสุดกว่าทุกๆ ขอ้  ดงันัCนผูว้ิจยัเสนอว่าผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัและ
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่การคิดราคาที�เหมาะสมและมีความยติุธรรมนัCน ถือเป็นคุณลกัษณะดา้นอุปนิสัยที�จาํเป็นของ
ผูน้าํอีกประเด็นหนึ�ง เนื�องจากการซ่อมรถยนตใ์นแต่ละครัC งมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง การคิดราคาควรพิจารณาราคา
ตามคุณภาพ ไม่หลอกลวง ไม่มุ่งแสวงหากาํไรจนเกินควร และอยูบ่นพืCนฐานของความยุติธรรม  การรักษาไวซึ้� ง
ความยติุธรรมเป็นคุณธรรมประการสาํคญัในการประกอบธุรกิจ ซึ� งถา้ผูป้ระกอบการปฏิบติัไดดี้ ผูรั้บบริการยอ่ม
เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีกครัC ง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัHงต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต ์โดยใชเ้ครื�องมือวดัคุณลกัษณะผูน้าํ

ในดา้นต่าง ๆ  อาทิ  ดา้นทักษะ ดา้นคุณธรรม ด้านจิตพิสัย  เป็นตน้  โดยเครื�องมือวดัตอ้งมีความชัดเจน และ
สามารถที�จะใชก้บักลุ่มผูเ้ขา้รับบริการอู่ซ่อมรถยนตไ์ด ้    

2. ควรทาํการวิจยัคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ที�ประสบความสําเร็จโดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ และทาํการศึกษาในพืCนที�จังหวดัอื�นๆ  เพื�อเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของผูป้ระกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตใ์นอนาคตต่อไป  
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การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษาจังหวดัปทุมธานี 

ในการนําสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้วนัิย 5 ประการของปีเตอร์  เซ็งเก้ 

A STUDY OF PATHUMTHANI PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL 

ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP BEHAVIORS IN LEADING THEIR SCHOOLS 

INTO LEARNING ORGANIZATIONBASED ON PETER SENGE’S 5 DISCIPLINES 
 

ปัณณรัตน์  ป้องประภา1 ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ์2 

 
 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื$อ 1)ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานีที$ทาํให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter Sengé2) เพื$อ
ประเมินความสาํเร็จของพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี
ในการนาํสถานศึกษาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter Sengéกลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูบ้ริหารและครูจากสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี ที$มีผลการประเมินการเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของPeter  Sengé อยูใ่นระดบัมากที$สุด (4.51 – 5.00) และไดรั้บการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) รอบสอง
ในระดบัดี  จาํนวน 10 โรงเรียน  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 10 คน ครูระดบัหัวหนา้ 10 คน  และครูผูส้อน จาํนวน 10 
คน โดยใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)    เครื$องมือที$ใชใ้นการวิจยันี�ประกอบดว้ย1) 
แบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 5 ประการของPeter  Sengé2) แบบสมัภาษณ์กึ$งโครงสร้าง
สําหรับผูบ้ริหารและครู  และ3) แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม สถิติที$ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี$
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี$ย(Mean) ค่าความเบี$ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การหาค่า 
IOC (Item Objective Congruence)และการวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจยั พบว่า 1)  พฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดั
ปทุมธานีที$ทาํให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter  Sengé  1.1) ความรอบรู้ส่วนตน  
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและใชก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   1.2) แบบแผนทางความคิด  ใชก้ารกระตุน้
ทางปัญญาและสร้างแรงบนัดาลใจ  1.3) วิสัยทัศน์ร่วม  ใชก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และสร้างแรงบนัดาลใจ   
1.4)  การเรียนรู้เป็นทีม  คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการสร้างแรงบนัดาลใจ และ 1.5) การคิดเชิงระบบใช ้

                                                                    

1นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยที์$ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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การกระตุน้ทางปัญญาและกาสร้างแรงบนัดาลใจ  2)  ความสาํเร็จของพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี มี 14  พฤติกรรม 
 
คาํสาํคญั : พฤติกรรมภาวะผูน้าํ, องคก์ารแห่งการเรียนรู้วนิยั 5 ประการของปีเตอร์  เซ็งเก ้
 

Abstract 
 

This  research  aimed  to  1) study  the  Pathumthani private elementary school administrators’ 
leadership behaviors in leading their schools into learning organizations based on Peter  Sengé’s 5 disciplines 
and 2) evaluate the success of Pathumthani private elementary school administrators’ leadership behaviors in 
leading their schools into learning organizations based on Peter  Sengé’s 5 disciplines. The subjects were 
administrators and teachers from 10 Pathumthani private elementary schools with the assessment of the level of 
being learning organization level from 4.51 to 5.00 and have been certified by the Office for National Education 
Standards and Quality Assessment (Public Organization). The instruments for collecting data were (1) a rating 
scale questionnaire (2) a semi-structured interview and (3) a focus group discussion. Statistics used for data 
analysis were mean ,standard deviation, frequency, percentage, IOC, and content analysis. 

The results revealed that : 1) the Pathumthani private elementary school administrators’ leadership 
behaviors in leading their schools into learning organization were based on Peter  Sengé’s 5 disciplines 1.1) 
Personal Mastery  using the Individualized Consideration and the Idealized Influence 1.2)Mental Model using 
the Intellectual Stimulation and the Inspirational Motivation 1.3)Shared Vision using the Idealized Influenceand 
the Inspirational Motivation1.4)Team Learning using the Individualized Consideration and the Inspirational 
Motivation 1.5)System Thinking using the Intellectual Stimulation and the Inspirational Motivation. In addition, 
there are 14 successful administrator’s leadership behaviors  in leading their schools into learning organizations 
based on Peter  Sengé’s 5 disciplines. 
 
KEYWORDS : LEADERSHIP BEHAVIORS, LEARNING ORGANIZATION,PETER  SENGE’S 5 

DISCIPLINES 
 
1.บทนํา 

ในโลกยคุศตวรรษที$ 21 ที$ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  
วทิยาการข่าวสารต่าง ๆสามารถแพร่สะพดัไปตามส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยปราศจากพรมแดนทางการเมือง ศาสนา 
วฒันธรรมและระยะทางเป็นขอ้จาํกดั ก่อให้เกิดการแข่งขนัมากกว่าเดิม หน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งปรับตวั เปลี$ยน
กระบวนทศัน์ใหม่ และเปลี$ยนวิธีการทาํงานใหม่โดยเรียนรู้ให้เร็วกวา่คู่แข่งเรียนรู้ให้สัมพนัธ์กบัการทาํงานและ
เรียนรู้เพื$อให้สามารถปฏิบติังานไดดี้มีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ�นเพื$อกา้วเขา้สู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society)(จกัรพงศ์  สุวรรณรัศมี, 2556 : 75) รวมถึงสถานศึกษาซึ$ งเป็นองคก์ารที$ให้บริการและผูกพนักบัเรื$องการ

    หนา้ 964



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

เรียนการสอนเป็นหลกั และมีเป้าหมายที$สําคญัคือ การเรียนรู้ของผูเ้รียน(Student Learning) สถานศึกษาจึง
จาํเป็นตอ้งปรับเปลี$ยนรูปแบบการบริหารจดัการเพื$อให้ทนักบัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาที$มีการเปลี$ยนแปลง
อย่างต่อเนื$องและปรับเปลี$ยนตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะจะทาํให้
องคก์ารไดรั้บการพฒันาและเกิดคุณภาพสูง เพิ$มพนูความรู้และทกัษะอยา่งต่อเนื$อง 
 การที$จะนาํสถานศึกษาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดน้ั�นปัจจยัสําคญั คือ ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถในการเป็นผูน้าํในการบริหารสถานศึกษา กระตุน้ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมกนัทาํงาน และเลือก
วิธีแกปั้ญหาต่างๆได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม เพื$อให้การดาํเนินงานภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที$กาํหนดไว ้  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ําในการบริหารจัดการที$มีทั� งการสร้าง การ
ปรับเปลี$ยน และการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ผูบ้ริหารที$มีภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลง 
(Transformational Leadership) เป็นหัวใจสาํคญัที$จะนาํสถานศึกษาไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (ชูเกียรติ  
บุญกะนนัท์, 2550 : 2)  เพราะทาํให้ประสิทธิผลของงานและองคก์ารสูงขึ�น ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นภาวะ
ผูน้ําที$ มุ่งเน้นอนาคตและมุ่งให้เกิดการเปลี$ยนแปลงเป็นสําคญั (สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์,http://suthep.cru.in.th,19 
กันยายน 2553) จะมีคุณลักษณะที$สามารถก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงที$สําคัญขึ� นในองค์การ  เป็นผูน้ําที$ มี
ความสามารถในการนาํการเปลี$ยนแปลงโดยการสร้างวสิยัทศัน์  กลยทุธ์และวฒันธรรมขององคก์าร  พร้อมไปกบั
การส่งเสริมใหเ้กิดการริเริ$มสร้างสรรคใ์หไ้ดผ้ลงานใหม่ ๆ อีกดว้ย (สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 
4 ประการ คือ การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 
Motivation) การกระตุ ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration) 

การเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญรุดหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$อสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถรับมือกบัการเปลี$ยนแปลงต่าง ๆ 
เหล่านี�ไดเ้พื$อพร้อมที$จะนาํสถานศึกษาเอกชนสู่การเปลี$ยนแปลงและมีการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา บุคลากร และ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างต่อเนื$องสู่การพฒันาที$ย ั$งยืน กอปรกบัการศึกษางานวิจัยที$เกี$ยวขอ้ง พบว่า แมจ้ะมีงานวิจัยทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศสนับสนุนภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษาสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  แต่งานวจิยัส่วนใหญ่จะทาํการศึกษาในโรงเรียนสงักดัของภาครัฐ (วรกญัญาพิไล แกระหัน
2550 ; จุฬารัตน์ นิติการณ์สกุล 2546)  และมุ่งหาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงและการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา(ยรุดา  อรรถธนสาร,2552)งานวิจยัที$ทาํการศึกษากบัโรงเรียนเอกชนยงัมี
จาํนวนนอ้ย  และเป็นการศึกษาเกี$ยวกบัปัจจยั  คุณลกัษณะ หรือองคป์ระกอบขององคก์ารเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ
คนอื$น เช่น Marquardt เป็นตน้  ไม่ไดศึ้กษาแนวคิดของ Sengé โดยตรง   ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที$จะศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผูน้าํในการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซึ$ ง จ ะ เ ป็ น ส า ร ส น เ ท ศ นํา ไ ป พัฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาเพื$อเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อนัจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาและการพฒันาการศึกษาของประเทศโดยรวมต่อไป 
  
2. ขัQนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื$อ 1)ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานีที$ทาํให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter Sengé2) เพื$อ
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ประเมินความสาํเร็จของพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี
ในการนาํสถานศึกษาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 5 ประการของ Peter Sengé 
 ประชากร คือ สถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวดัปทุมธานี จํานวน 49 โรงเรียน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 147 คน และครู 1,003 คน 

กลุ่มตวัอย่าง คือขั�นที$  1  คือ  ผูบ้ริหารและครูจากสถานศึกษาเอกชน  ระดับประถมศึกษา  จังหวดั
ปทุมธานี  44  โรงเรียน  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 44 คน  และครู 278 คน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเปิด
ตารางสาํเร็จรูปของเครจซี$และมอร์แกน จากกลุ่มประชากรผูบ้ริหาร และครู โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
(Simple   Random  Sampling) ใหข้อ้มูลเชิงปริมาณโดยการทาํแบบสอบถามแบบประเมินค่า 

ขั�นที$ 2  คือ  ผูบ้ริหารและครูจากสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวดัปทุมธานีที$มีผลการ
ประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของปีเตอร์  เซ็งเกใ้นขั�นที$1  อยูใ่นระดบัมากที$สุด 
(4.51-5.00) และไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) จาํนวน 10 โรงเรียน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 10 คน ครูระดบัหวัหนา้ 10 คน และครูผูส้อน 10 คน 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ส่วนครูระดบัหัวหนา้และครูผูส้อน ใชว้ิธี
เลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  ใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพโดยการใหส้มัภาษณ์  

เครื$องมือที$ใชเ้ก็บขอ้มูลในงานวิจยันี�ประกอบดว้ย1) แบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาตามกรอบแนวคิดของPeter Sengé ภายใตว้นิยั 5  ประการ  มี 2 ชุด ชุดที$ 1 สาํหรับผูบ้ริหาร และชุดที$ 2 
สําหรับครูผูส้อน  ในแต่ละชุดมีจาํนวน  25 ขอ้    เป็นแบบสอบถามชนิด มาตราส่วนประเมินค่า 5ระดบั โดย
กาํหนดค่าคะแนนของช่วงนํ� าหนกัเป็น 5 ระดบั ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินนี� เพื$อเก็บขอ้มูลเบื�องตน้ในการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างที$ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างขั�นที$ 22) แบบสัมภาษณ์กึ$ งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  เพื$อศึกษา
พฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานีที$ทาํให้เกิดองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ภายใตว้ินัย 5 ประการของ Peter Sengé โดยใชส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างตามแนวทางที$กาํหนดไวใ้น
ประเด็นคาํถามในแบบสัมภาษณ์2.3) แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เพื$อประเมิน
ความสาํเร็จของพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
ภายใตว้นิยั  5  ประการของ Peter Sengé 
 ขั�นตอนการสร้างและพฒันาเครื$องมือ  ประกอบดว้ย  

1. ศึกษาวเิคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี งานวจิยัที$เกี$ยวขอ้ง  โดยการวเิคราะห์หลกัการแนวคิด/ทฤษฎี ขอ้คน้พบ
ต่าง ๆ และงานวจิยัทั�งในประเทศและต่างประเทศเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง  และองคก์ารแห่งการเรียนรู้   
 2.  จดัทาํขอ้สรุปหลกัการ แนวคิด/ทฤษฎี ขอ้คน้พบต่าง ๆ และงานวิจยัทั�งใน ประเทศและต่างประเทศ
เกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง   และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื$อกาํหนดเป็นนิยมศพัทเ์ฉพาะและกรอบแนวคิด
การวจิยั 

3.  สร้างแบบประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้วินัย 5ประการของPeter Sengéของ
สถานศึกษา  และแบบสมัภาษณ์กึ$งโครงสร้าง 
 4.  นาํแบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และแบบสมัภาษณ์กึ$งโครงสร้างให้ที$
ปรึกษางานวจิยัตรวจสอบใหค้าํแนะนาํ 
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 5.  นาํแบบประเมินการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์กึ$งโครงสร้างไปตรวจหาคุณภาพ
ของเครื$องมือ  โดยนาํเสนอผูเ้ชี$ยวชาญทางดา้นการบริหารการศึกษาจาํนวน5 ท่านเพื$อตรวจสอบหาความเที$ยงตรง
และครอบคลุมความสมบูรณ์ของเนื�อหา  และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item – Objective  Congruence 
: IOC)  โดยพิจารณาจากค่า IOC ที$มากกวา่ 0.5 ขึ�นไป จึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนั�นเป็นตวัแทนของสิ$งที$ตอ้งการวดัได ้  
 6.  ปรับแกเ้ครื$องมือตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี$ยวชาญ 
 7.  นาํแบบประเมินความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ที$มีความเที$ยงตรงเชิงเนื�อหาตามวตัถุประสงคไ์ปหา
ค่าความเชื$อมั$น โดยทดลองใช ้(Try Out) กบัสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีที$ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจัยนี� จ ํานวน 5 แห่ง  สถานศึกษาแต่ละแห่งมีผูใ้ห้ขอ้มูลจํานวน 6 คน  คือ ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน และ
ครูผูส้อนจาํนวน  5  คน รวม 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความเชื$อมั$นของแบบประเมินความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ทั�งฉบบั  โดยใชค้่าสัมประสิทธิ� แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Alpha  Cronbach  Coefficient)  แบบ
ประเมินความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั�งฉบบัมีค่าความเชื$อมั$นเท่ากบั .998 

 
3.  ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
 ผลการวจิยัในครั� งนี�สรุปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปนี�  

1.  วตัถุประสงคข์อ้ที$ 1  สรุปผลการวจิยัตามวนิยั 5  ประการของ Peter  Sengé ได ้5  ประเด็นดงัต่อไปนี�   
 1.1ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การปฏิบติัเพื$อใหเ้กิดความรอบ
รู้ส่วนตนในสถานศึกษา ในดา้นการพฒันาบุคลากรโดยมีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัต่อไปนี�   ส่ง
บุคลากรเขา้รับการอบรม (ร้อยละ 32.38)  จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนโดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ/ภูมิปัญญา
ท้องถิ$น (ร้อยละ 24.76)  จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนโดยผูบ้ริหารหรือครูเป็นวิทยากร  (ร้อยละ  20.00)  
สนบัสนุนบุคลากรใหศึ้กษาต่อระดบัที$สูงขึ�น  ร้อยละ  (17.14)  และศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง ๆ  (ร้อยละ 5.71)ส่วน
ในดา้นแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศนั�น  มีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี� จดัสิ$ง
อาํนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรได้ใช้งานในสถานศึกษา(ร้อยละ 42.11)  จัด
ห้องสมุด/ห้องวิชาการ/ห้องสื$อ/มุมหนงัสือที$รวบรวมผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั/หนงัสือต่าง ๆ ให้บุคลากรใช้
คน้ควา้ (ร้อยละ 23.16)  สนับสนุนให้ บุคลากรใชสื้$อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน  (ร้อยละ 18.95)  
กาํหนดให้บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบในการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (ร้อยละ 10.53) และ ประสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ$นทาํงานร่วมกบับุคลากรในการจดัแหล่งเรียนรู้ที$เอื�อต่อชุมชนและสรุปผลไดว้า่  ผูบ้ริหารไดค้าํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลและใชก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเนื$องเพื$อกา้วทนัการเปลี$ยนแปลงของโลก  และเพิ$มศกัยภาพการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ให้กบับุคลากรเพื$อ
นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัส่งผลใหเ้กิดความรอบรู้ส่วนตน 
 1.2ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การปฏิบติัเพื$อให้เกิดแบบแผน
ทางความคิดในสถานศึกษา ในดา้นวธีิการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานโดยมีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย
ดงัต่อไปนี� เปิดโอกาสให้บุคลากรเป็นผูเ้สนอโครงการ หรือคิดคน้นวตักรรมทางการศึกษา/best  practice (ร้อยละ 
33.33)  ใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็น พูดคุยถึงปัญหา และนาํเสนอขอ้เสนอแนะวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันางาน 
(ร้อยละ 31.94)  ส่งเสริมบุคลากรให้ศึกษาเอกสาร/บทความ/ผลงานวิจยั/เรื$องต่าง ๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการศึกษาแลว้
นาํมาเสนอในที$ประชุมร่วมกนั (ร้อยละ 15.28)  แนะนาํองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ใหก้บัครู รวมถึงช่องทางที$จะเขา้ถึงองค์
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ความรู้นั�น ๆ (ร้อยละ 12.50) และ นิเทศแบบกลัยาณมิตร (ร้อยละ 6.94) และในดา้นการสร้างความเชื$อมั$นการ
ปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัต่อไปนี�แนะนาํบุคลากรเขา้ร่วมชมนิทรรศการ/ประชุมทางวิชาการเกี$ยวกบั
การเคลื$อนไหวทางการศึกษา (ร้อยละ 36.11)  สร้างขวญักาํลงัใจให้กบับุคลากรเพื$อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากร
กระตือรือร้นในการทาํงาน (ร้อยละ 26.39)  สร้างวฒันธรรมองคก์ร  ทาํงานร่วมกนัเหมือนครอบครัว  ทาํงานอยา่ง
มีความสุข (ร้อยละ 20.83)  ใหโ้อกาสบุคลากรเสนอแนะสิ$งต่าง ๆ และจดัสิ$งอาํนวยความสะดวกตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคลากร (ร้อยละ 9.72)  และเป็นแบบอยา่งหรือแสวงหาบุคคลตน้แบบเป็นตวัอยา่งให้กบับุคลากร 
เพื$อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรอยากปฏิบติังานอย่างดี  (ร้อยละ 6.94)และ สรุปผลไดว้่า ผูบ้ริหารไดก้ระตุน้ทาง
ปัญญาและสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาบุคลากรให้มีแนวคิดในการใชว้ิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื$อมั$นเพื$อใหบุ้คลากรมีมุมมองที$เปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอื้$นและให้ความ
ร่วมมือในการทาํงานเพื$อใหเ้กิดแบบแผนทางความคิด 

1.3ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การปฏิบติัเพื$อให้เกิดวิสัยทศัน์
ร่วมในสถานศึกษา โดยมีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัต่อไปนี� จดัทาํโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ 
รองรับวสิยัทศัน์ที$กาํหนดและดาํเนินงานไปตามที$กาํหนด มีการปรับเปลี$ยนไปในแต่ละปี (ร้อยละ 26.32)  ประชุม/
อบรม/สัมมนาทั�งสถานศึกษา  บุคลากรทุกคนมีส่วนเสนอและทาํงานร่วมกนั รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา (ร้อยละ 23.68)  กระจายอาํนาจใหก้บับุคลากรในการปฏิบติังานเพื$อให้สามารถดาํเนินงานตามแผนที$
วางไว ้ (ร้อยละ 19.74)  บุคลากรทุกคนวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษาโดยไม่ตอ้งลงชื$อส่งในที$ประชุม ระดม
สมอง นาํมารวมกนั vote เลือกที$เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา (ร้อยละ 15.79) และ มีนโยบายร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผิดชอบ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในทุกเรื$องอยา่งเต็มที$ (ร้อยละ 14.47)และ สรุปผลไดว้า่ 
ผูบ้ริหารไดใ้ชก้ารมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ และการสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างและพฒันาวิสัยทศัน์ของ
สถานศึกษาดา้นการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมเพื$อให้ทุกคนยอมรับ
และปฏิบติัตามเพื$อใหเ้กิดวสิยัทศัน์ร่วม 

1.4  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การปฏิบติัเพื$อให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นทีมในสถานศึกษา โดยมีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี� บุคลากรร่วมกันทาํงาน 
แลกเปลี$ยนเรียนรู้ซึ$ งกนัและกนั  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรคนอื$น (ร้อยละ 32.14)  สร้างทีมงานและพฒันา
บุคลากรให้เป็นผูน้ํา และผูต้าม บุคลากรเลือกกลุ่มและหัวหน้าทีมที$หมุนเวียนกันทําหน้าที$  (ร้อยละ 26.19)  
มอบหมายงานตามความรู้ความถนดัของบุคลากร (ร้อยละ 15.48)  เป็นแรงจูงใจให้กบับุคลากร  มีปฏิสัมพนัธ์ที$ดี
ต่อกนั  สนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมกนัทาํงาน  แลกเปลี$ยนเรียนรู้กนั (ร้อยละ 14.29)  และ สื$อสารใหค้รูเขา้ใจวิธีการ
ทาํงานที$ตอ้งแลกเปลี$ยนเรียนรู้ซึ$งกนัและกนั (ร้อยละ 11.90)และ สรุปผลไดว้า่ ผูบ้ริหารไดค้าํนึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและการสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาทีมงานโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื$อให้เกิดการ
แลกเปลี$ยนเรียนรู้และการพฒันางานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื$อใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นทีม 

1.5ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การปฏิบติัเพื$อให้เกิดการคิด
เป็นระบบในสถานศึกษา โดยมีการปฏิบติัเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัต่อไปนี� สื$อสารกบับุคลากรให้เขา้ใจ
ระบบการบริหารจดัการโดยการประชุมบุคลากรบ่อย ๆ (ร้อยละ 38.71)  ใชร้ะบบ PDCA ในการบริหารจดัการ 
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขา้ใจและดาํเนินงานตามระบบนี� ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 25.81)  บุคลากร
ร่วมกนัทาํงานเป็นทีมเพื$อแกปั้ญหาดว้ยมุมมองใหม่ ๆ (ร้อยละ 20.97)  มองภาพรวมของโรงเรียน และกาํกับ
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ติดตามใหบุ้คลากรตระหนกัถึงความสาํคญัของงานในระบบต่าง ๆ (ร้อยละ 8.06) และ สร้างแรงจูงใจเพื$อส่งเสริม
หรือผลกัดนัใหบุ้คลากรปฏิบติังานเตม็ความสามารถ (ร้อยละ 6.45)และ สรุปผลไดว้า่  ผูบ้ริหารใชก้ารกระตุน้ทาง
ปัญญาและการสร้างแรงบนัดาลใจในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจในระบบการทาํงานของ
องคก์ารและนาํมาใชใ้นการแสวงหากระบวนการ วิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา/การทาํงานเพื$อให้
เกิดการคิดเชิงระบบ 

2.  วตัถุประสงค์ขอ้ที$ 2  ผูว้ิจัยไดจ้ดัสนทนากลุ่ม โดยมีวตัถุประสงค์เพื$อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิถึงพฤติกรรมที$เป็นการประเมินความสําเร็จของพฤติกรรมภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงในการนํา
สถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter Sengé   ไดพ้ฤติกรรมที$ใชใ้นการประเมิน
ความสําเร็จของของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงในการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใต้
วนิยั 5 ประการของ Peter  Sengé ดงันี�  
 ดา้นความรอบรู้ส่วนตน 1)  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองทั�งในดา้นความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน  2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในการ
ปฏิบติังานในระดบัที$สูงขึ�น  3)  ให้แนวคิดหรือคาํแนะนาํที$เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Sengé (1990) ที$วา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นสิ$งที$ผูบ้ริหารยคุใหม่จะตอ้งสร้างขึ�น และเป็นสิ$งที$จะตอ้งแสดงภาวะ
ความเป็นผูน้าํในการจดัหา หรือแสวงหาโอกาสเพื$อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึ�นอยา่งต่อเนื$อง ดว้ยความเชื$อ
ที$วา่ คนยิ$งเรียนก็จะยิ$งขยายขีดความสามารถของตนออกไป (As people learn, their Abilities expand) และองคก์าร
ที$ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ก็จะเติบโต (Grow) และพฒันา (Develop) ต่อไปไม่มีสิ�นสุด ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานที$ 3  แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที$  13  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

ดา้นแบบแผนทางความคิด  4)  สนับสนุนให้บุคลากรใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีที$ทันสมยัในการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดมีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ�น   5)  กระตุน้ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอ
แนวคิดเกี$ยวกบัการวางแผนและการปฏิบติังาน  6)  สร้างเจตคติ และค่านิยมที$ดีในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Marquardt and Reynolds  (1994) ที$พดูถึงวฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ารตอ้งช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ที$จะตระหนกัถึงตนเอง  (Self – awareness) การใคร่ครวญ(Self – reflective) และการสร้างสรรค ์(Creative Way) 
ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยเปิดโอกาสใหค้นมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  สนบัสนุน ให้มี
การให้ข้อมูลยอ้นกลบั รวมทั� งมีการสนับสนุนด้านขวญักาํลงัใจ และMarquardt (1996) ได้ กล่าวถึงลักษณะ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เพิ$มเติมวา่มีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์าร 
 ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม  7)  กาํหนดวิสัยทศัน์หรือทิศทางการดาํเนินงานที$เป็นรูปธรรม เป็นที$ยอมรับและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  8)  มีวสิยัทศัน์  มีความรอบรู้  คิดกวา้ง  และมองการณ์ไกล  9)  สร้างความเชื$อมั$นในการ
แกปั้ญหาและอุปสรรคแก่บุคลากรสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sengé (1990) ที$วา่การสร้างวิสัยทศัน์นั�นเป็นการฝึก
ใหค้นคิดไปขา้งหนา้  มองอนาคตและสร้างสถานการณ์จาํลองแบบต่าง ๆ  ซึ$ งเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัใน
ตั�งเป้าหมายและมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน  ตรงกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที$ 14  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้
ที$กาํหนดขึ�น 
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ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม  10)ยอมรับความแตกต่างในความรู้ ความสามารถและศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล  11) กระตุน้บุคลากรดว้ยการใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือสนบัสนุน ยกยอ่ง ยอมรับและเปิด
ใจกวา้งในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  12)สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมการ
เรียนรู้เป็นทีมจะใหค้วามสาํคญัที$การเรียนรู้แบบบริหารตนเอง (Self – managed learning) เนน้ความคิดสร้างสรรค์
และการเป็นอิสระในการถ่ายทอดความคิด  มีความสามารถในการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ สร้างแนวความรู้
ใหม่ และพฒันาความสามารถของกลุ่มไปในทิศทางเดียวกนัในลกัษณะร่วมแรงร่วมใจ  ประสานสัมพนัธ์  อนัจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทั$วทั�งองคก์าร (ชูเกียรติ  บุญกะนนัท์,2550 : 37) ตรงกบัตวับ่งชี� 13.2 ของมาตรฐานที$ 
13  ของมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการวา่ มีการแลกเปลี$ยนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคลากรในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที$เกี$ยวขอ้ง 

ดา้นการคิดเชิงระบบ13)สนบัสนุนวธีิการทาํงานอยา่งเป็นระบบและวิธีการแกปั้ญหาดว้ยมุมมองใหม่ ๆ 
ที$เปิดกวา้ง  14) ให้ผลตอบแทนหรือรางวลัแก่บุคลากรโดยพิจารณาจากความสามารถและผลของการปฏิบติังาน
ตรงกบัแนวคิดทางการบริหารการศึกษาเกี$ยวกบัโรงเรียนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของวโิรจน์  สารรัตนะ(2545) การ
บริหารเพื$อการเปลี$ยนแปลงและนวตักรรม โรงเรียนตอ้งคาํนึงถึงการเปลี$ยนแปลงอยา่งเป็นระบบ และแรงจูงใจ
เพื$อสร้างสรรค ์ เป็นปัจจยัสาํคญัที$ทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จตามความมุ่งหวงั สมชาย  เทพแสง(2546: 10-
16) ระบบการบริหารจดัการเป็นปัจจยัหนึ$งที$ส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยการเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการทาํงานและมีการวางระบบการใหร้างวลั 
 ผูว้ิจัยได้นําพฤติกรรมที$ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นจํานวน 14 พฤติกรรมมาตรวจสอบกับการ
สมัภาษณ์ที$ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งขั�นที$ 2 พร้อมทั�งศึกษาและวิเคราะห์กบัผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) สมศ.ความสาํเร็จของพฤติกรรม
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานีทาํให้เกิดองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 5 ประการของ Peter Sengé  สถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา  จงัหวดัปทุมธานีที$
เป็นกลุ่มตวัอยา่งขั�นที$ 2 ทั�ง 10 แห่งมีสภาพความสาํเร็จตามพฤติกรรมที$เกิดขึ�น (ร้อยละ 100) ทุกตวั 
 
4.  สรุปผลการวจิยั 

1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี ไดใ้ชพ้ฤติกรรมภาวะผูน้าํการ
เปลี$ยนแปลงที$ทาํใหเ้กิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ภายใตว้ินยั 5 ประการของ Peter  Sengéเช่นที$ยรุดา  อรรถธนสาร
,2552 : 42-43)สรุปวา่พฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้คือ การแสดงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารในการพฒันา บุคลากรและสถานศึกษาให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื$อง  กระตุ ้นให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นที$จะ เรียนรู้และพฒันาตนเองตลอดเวลา  มีการขวนขวายหาความรู้และแลกเปลี$ยนความรู้อยูเ่สมอเพื$อ 
ขยายศกัยภาพของตนเองและองคก์าร  เพื$อทาํให้สถานศึกษาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ซึ$ ง ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นความคิดเชิงระบบ  ดา้นความรอบรู้แห่งตน  ดา้นวิสัยทศัน์ร่วม   ดา้นแบบแผนทางความคิด  และดา้น
การเรียนรู้เป็นทีมและวโิรจน์  สารรัตนะ (2545) กล่าววา่  ผูน้าํแห่งการเปลี$ยนแปลงเป็นคุณลกัษณะที$พึงประสงค์
ต่อการที$จะช่วยเสริมสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ�นในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.พฤติกรรมที$นําไปสู่ความสําเร็จของพฤติกรมภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดบัประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานีในการนาํสถานศึกษาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ภายใตว้ินยั 5 
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ประการของ Peter Sengéสามารถเสนอแนะต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดบัประถมศึกษา หรือผูที้$เกี$ยวขอ้ง
ในการดาํเนินการบริหารจดัการสถานศึกษาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ที$จะเป็นการพฒันาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ั$งยนื 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปปฏิบติั 
 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนควรนาํพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี$ยนพฤติกรรมของตนเองเพื$อจะได้ใช้ภาวะผูน้ําได้อย่างเหมาะสมในการ     ขบัเคลื$อนสถานศึกษาสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้นิยั 5 ประการของ Peter Sengé  
 2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนควรนาํจุดเด่นในเรื$องของการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์มาเป็นจุดแข็งใน
การบริหารจัดการ   เพราะบุคลากรในสถานศึกษาศรัทธา ยกย่อง และภาคภูมิใจในตวัผูบ้ริหาร เมื$อผูบ้ริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที$ดี   บุคลากรพร้อมที$จะปฏิบติัตาม   และปฏิบติังานร่วมกนัเพื$อบรรลุเป้าหมายที$ตั�งไว ้
 3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนควรสนับสนุนให้มีการพฒันาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื$อง  
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ซึ$ งกนัและกนั  รวมถึงให้มีการจดัการความรู้ในสถานศึกษาเพื$อที$จะไดมี้การ
เรียนรู้เกิดขึ�นในทุกระดบัของสถานศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 
 1  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในการขบัเคลื$อนสถานศึกษาสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ที$ส่งผลสาํเร็จในการนาํสถานศึกษาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ภายใตว้ินยั5 ประการ
ของ Peter  Sengé ในระดบัอื$น เช่น ระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอาชีวศึกษา 
 2  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนาํสถานศึกษาสู่องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ภายใตว้ินัย5 ประการของ Peter  Sengé ในสถานศึกษาสังกดัอื$น ๆ  เช่น สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

 บทความวิจยันี� เป็นส่วนหนึ$ งของดุษฎีนิพนธ์ของผูว้ิจยัที$สําเร็จลุล่วงได้ดว้ยคุณูปการของผูมี้พระคุณ
หลายท่าน ขอขอบพระคุณดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์  อาจารยที์$ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที$ไดใ้ห้ขอ้คิดและขอ้แนะนาํที$
เป็นประโยชน์ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทาํดุษฎีนิพนธ์สาํเร็จดว้ยดี รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัดิ�  ใหค้วาม
อนุเคราะห์อ่านร่างบทความวจิยั และใหค้าํแนะนาํ 
 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนในงานวิจยันี� และขอขอบพระคุณผูต้รวจเครื$องมือวิจยั ดร.
เอกธิป สุขวารี  ดร. อรรณพ โพธิสุข  ดร.ปฐมพร อินทรางกรู ณ อยธุยา และดร.สุมาลี มีพงษ ์
 
เอกสารอ้างองิ 
ขนิษฐา  อุ่นวเิศษ.  “ภาวะผู้นาํการเปลี8ยนแปลงของผู้บริหารที8ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด

สาํนักงานเขตพื>นที8การศึกษาสกลนคร เขต 3”.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร,2550. 
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จุฬารัตน์  นิติการณ์สกลุ.  “ปัจจัยด้านผู้บริหารที8ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สาํนักงานการประถมศึกษาจังหวดันครสวรรค์”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา,  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร,2546.   

ชูเกียรติ  บุญกะนนัท.์ “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที8มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
เรียนรู้ สาํหรับสถานศึกษาขั>นพื>นฐาน”. วทิยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2550. 

มนสันนัทห์ตัถศกัดิ� .  “ภาวะผู้นาํเปลี8ยนสภาพและพฤติกรรมการทาํงาน : บทบาทการส่งอิทธิพลผ่านลกัษณะงาน
หลกั แรงจูงใจในการทาํงาน ความผูกพันต่อเป้าหมายของ งาน และความพึงพอใจในงานของผู้อาํนวยการ
โรงเรียนเอกชนสายสามญั ในเขต กรุงเทพมหานคร”  ดุษฎีนิพนธ์  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, 
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น,2552. 

ยรุดา  อรรถธนสาร. “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริหารในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศองคก์าร และคุณลกัษณะของครูกบัการจดัการความรู้ของครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที$
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3.” วารสารบริหารการศึกษา มศว.6(กรกฎาคม – ธนัวาคม 2552) :37 – 48. 

วรกญัญาพิไล  แกระหนั.  “ภาวะผู้นาํเพื8อการเปลี8ยนแปลงของผู้บริหารที8ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
สังกัดสาํนักงานเขตพื>นที8การศึกษามกุดาหาร”.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา,  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร,2550. 

วโิรจน์  สารรัตนะ. โรงเรียน : องค์การแห่งการเรียนรู้ แนวคิดทางการบริหารการศึกษา.พิมพค์รั� งที$ 5. กรุงเทพฯ :
ทิพยว์สุิทธิ� , 2546 

ศรีเรือน  ลิขิตเดชาโรจน์. “การบริหารเพื8อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชน ระดับ
การศึกษาขั>นพื>นฐาน.”  ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  (การบริหารการศึกษา)  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา ภาควชิาการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์. “คุณลกัษณะภาวะผู้นาํการเปลี8ยนแปลงในสถานศึกษา (LeadershipCharacteristics that  
Facilitate School Change)” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก:http://suthep.ricr.ac.th/leader37.doc. 19 มิถุนายน 2553 
________. “ภาวะผู้นาํแบบเปลี8ยนสภาพทางการศึกษา (Transformational Leadership in Education)” [ออนไลน]์ 

เขา้ถึงไดจ้าก:http//suthep.ricr.ac.th/leader1.doc, 19 มิถุนายน 2553. 
Senge, Peter M. The Fifth Discipline : The Art and Practice of the LearningOrganization. New York: 

Doubleday.1990. 
Senge, Peter M, Cambron – McCabe, Nelda, Lucas, Timothy, Smith Bryan, Dutton, Jamis, and Kleiner Art. 

Schools That Learn : A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents< and Everyone Who Cares 
about Education. New York: Doubleday.2000. 

“Bass’ Transformational Leadership Theory” [ออนไลน์] เขา้ถึงได้
จาก:http//changingminds.org/disciplines/leadership/theories/bass_transformational.htm, 19 มิถุนายน 
2553. 

“Peter Senge and the learning organization” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก:http//www.infed.org/Thinkers/senge.htm, 
29 พฤษภาคม 2553. 
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การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใช้ “ผงัมโนทศัน์” ในการจัดการเรียนรู้ 
ของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที, 6 โรงเรียนเจริญวชิช์ จังหวดักระบี, 

THE INTEGRATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY CONCEPTS 
THROUGH THE USE OF A “CONCEPT MAP” INTO LEARNING MANAGEMENT 

FOR GRADE 6 STUDENTS AT CHAREONVICH SCHOOL  
IN KRABI PROVINCE 

 
เจษฎาวุฒิ พวัพนัสวสัดิG 1    ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความวิจยันี� มีวตัถุประสงค1์) เพื�อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 “สถานศึกษาพอเพียง” จงัหวดักระบี� ทั�ง 
12 แห่ง 2) เพื�อบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” 
และ3) เพื�อประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการ กลุ่มตวัอย่างสําหรับวตัถุประสงค์ขอ้ 1 คือ ผูอ้าํนวยการ
“สถานศึกษาพอเพียง” 12 คน และครูผูส้อนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ทั�ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 57 คน โดยใชว้ิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ กลุ่มตวัอย่างสําหรับวตัถุประสงค์ขอ้ 2 - 3 คือ นักเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จงัหวดักระบี� จาํนวน 60 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) เครื�องมือที�ใชใ้นงานวิจยันี�  มีดงันี�  1) แบบสัมภาษณ์กึ�งโครงสร้างสาํหรับผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2) 
แบบสอบถามสาํหรับครูผูส้อน (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 1) 3) แผนการจดัการเรียนรู้ (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 2) 
4) แบบทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัเรียน 5) แบบสงัเกตพฤติกรรม/การปฏิบติัตนของนกัเรียนในกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) แบบประเมินคุณลกัษณะ “อยูอ่ยา่งพอเพียง” ของนกัเรียน 
และ 7) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 3) สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี� ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ t-test for dependent samples   

ผลการวจิยัสาํหรับที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�   
1. จากการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการ “สถานศึกษาพอเพียง” ทั�ง 12 แห่ง  พบวา่ 1.1) “สถานศึกษาพอเพียง”

ไดน้าํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปกาํหนดในวสิยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี (ร้อยละ 100) 1.2) คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกนั เพื�อหาแนวทางในการนาํ

                                                             

1 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์�ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข” ไปจดัการเรียนรู้ (ร้อยละ 83.33) 1.3) การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นทางด้านการเกษตร การสร้างอาชีพและการหารายได้ (ร้อยละ 75.00) 1.4) 
“สถานศึกษาพอเพียง” แต่งตั�งคณะกรรมการติดตามการดาํเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ที�รองรับแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 100) และ 1.5) สถานศึกษาพอเพียงกาํหนดให้มีการประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ (ร้อยละ 75) (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 1) 

 2. จากการสอบถามครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบวา่ 2.1) การพฒันาหลกัสูตรมีการบูรณาการ
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) 2.2) สัดส่วนของการบูรณา
การแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.16) 2.3) ในการจดัการเรียนรู้ มีการวางแผนการบูรณาการ การจดัโครงงาน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการจัดแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) 2.4) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวดัและ
ประเมินผลมีมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) และ 2.5) ปัญหาการดาํเนินการพบวา่ ผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนในเรื�องความเขา้ใจแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข” และการนาํไป
ประยกุตใ์ชมี้ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.55) (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 1) 

 3. การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” พบวา่ ร้อยละ 84.66 ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญ
วิชช์ สามารถวิเคราะห์ “ผงัมโนทศัน์” การประยุกตแ์นวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งประกอบดว้ย 
“ความมุ่งหมาย” “ความรู้” “คุณธรรม” “ประหยดั” “ประโยชน์” “ประสิทธิภาพ” และ “ปลอดภยั” อยา่งครบองค์
รวม เพื�อใชใ้นการวางแผนและปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 2) 

4. การประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” พบวา่ 4.1) ค่าเฉลี�ยของคะแนน
รวมของนกัเรียน ดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 4.2) ร้อยละ 87.60 ของ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ย ในพฤติกรรม/การปฏิบติัตนในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” อยูใ่นระดบัดี (10-12 คะแนน)  4.3) ร้อยละ 91.66 ของ
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ยแสดงคุณสมบติั “อยูอ่ยา่งพอเพียง” อยูใ่นระดบัดี (7-8 คะแนน) และ 
4.4) ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโน
ทศัน์”  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41) (วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 3) 
 
คาํสาํคญั : การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ผงัมโนทศัน์, การจดัการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 

This research article aimed to 1) study the current situation of implementing sufficiency economy 
philosophy concepts in managing learning for Grade 6 students in 12 schools certified as “Sufficiency 
Economy Education Institutions” in Krabi, 2) integrate the sufficiency economy philosophy concepts in 
learning science through the use of a “Concept Map,” and 3) evaluate the effectiveness of the integration.  The 
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sample group for Objective 1 consisted of 12 purposely selected school directors and 57 purposely selected 
teachers responsible for 8 learning strands in Grade 6 at the 12 certified schools. The sample group for 
Objectives 2-3 was 60 purposely selected students in Grade 6 at Chareonvich School in Krabi. The research 
instruments used for data collection were 1) a semi-structured interview for school directors, 2) a questionnaire 
for teachers (for Objective 1); 3) science lesson plans (for Objective 2); 4) pre and post tests for knowledge 
evaluation, 5) an observation assessment form, 6) a student’s “Sufficiency” attribute assessment form, and 7) a 
student satisfaction questionnaire (for Objective 3). Statistics used for data analysis were frequencies, 
percentages, means, standard deviations, and t-test for dependent samples.   

The main findings of this study were as follows:   
1. The findings from interviewing the school directors disclosed that 1.1) the 12 certified schools had 

specified the philosophy concepts of sufficiency economy in the visions, missions, and goals of their annual 
action plans (100%); 1.2) their teachers and education institution committee had meetings to find out the way to 
implement the sufficiency economy philosophy with “three loops two conditions” in managing learning for their 
students (83.33%); 1.3) most of the learning activities involved agriculture, career building, and earning a living 
(75.00%); 1.4) the committee was appointed to monitor the implementation of learning activities that support 
the philosophy concepts of sufficiency economy (100%); and 1.5) the implementation evaluation for learning 
activities was specified in  the certified schools (75%). (Objective 1)  

2. The findings from the responses by the teachers responsible for Grade 6 learning strands in the 12 
certified schools revealed that 2.1) there was the integration of the sufficiency economy philosophy concepts in 
all learning strands (100%); 2.2)  the proportion of integrating the sufficiency economy philosophy concepts in 
all learning strands was at an average level ( X = 3.16); 2.3) the certified school teachers planned the integration 
of the sufficiency economy philosophy concepts and arranged projects/learning activities as well as learning 
resources for their students at a high level ( X = 4.23); 2.4) all learning strands were measured and evaluated at 
a high level ( X = 3.91); and 2.5) the problems in the implementation were found in students’ learning outcomes 
in terms of their understanding and the application of the sufficiency economy philosophy concepts  were at an 
average level ( X = 2.55). (Objective 1)  

3. The integration of the sufficiency economy philosophy concepts in science learning management  
through the “Concept Map” showed that 84.66% of Chareonvich School Grade 6 students could holistically 
analyze the elements of the “Concept Map” consisting of “Objective,” “Knowledge,” “Moral,” “Economy” 
“Usefulness,” “Efficiency,” and “Safety” in planning their learning activities. (Objective 2)  

4. The integration effectiveness evaluation disclosed that 4.1) students’ post-test scores gained from 
evaluating their science knowledge integrated with sufficiency economy philosophy concepts through the 
“Concept Map” were significantly higher than their pre-test scores at the 0.05 level; 4.2) 87.60% of 
Chareonvich School Grade 6 students earned the average score of their performance in the learning process 
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based on the sufficiency economy philosophy concepts at a high level (specified score range of 10-12); 4.3) 
91.66% of the students earned the average score of their “Sufficiency” attributes at a high level (specified score 
range of 7-8); and 4.4) student satisfaction towards the integration of the sufficiency economy philosophy 
concepts through the  “Concept Map” in their science learning was at a high level ( X = 4.41). (Objective 3)  

 
KEYWORDS : INTEGRATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY CONCEPTS, CONCEPT 

MAP, LEARNING MANAGEMENT  
 
1. บทนํา 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที�ชี�แนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนที�พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดาํรัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2517 เพื�อเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมี้เสถียรภาพมั�นคงและยั�งยนืในกระแสโลกาภิวฒัน์และการเปลี�ยนแปลงต่างๆ 
ในทางการเมืองของคนไทย (ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตครู : 13, 2553) รัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญั โดยกาํหนด
นโยบายดา้นการศึกษาใหน้าํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ใชคุ้ณธรรมเป็นพื�นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งสมดุลและยั�งยนื (กระทรวงศึกษาธิการ : 2, 2550) 

ปัจจุบนัไดมี้การนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในหลกัสูตรของสถานศึกษา
เพื�อใช้ในการจดัการเรียนการสอนมากขึ�นในระยะแรกส่วนใหญ่จัดในรูปของกิจกรรม พิมพผ์กา ธรรมสิทธิ�           
( 2552) ระบุไวใ้นงานวจิยัวา่ สาํนกังานเขตตรวจราชการที� 13 ไดท้าํการวจิยัการติดตามประเมินผลในสถานศึกษา
ในปี 2550 พบว่า สถานศึกษาไดน้าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชจ้ดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบการทาํกิจกรรม/โครงการที�มีชื�อหรือลกัษณะเกี�ยวกบัการเกษตรเป็นส่วนมาก และปริศนา กลั�นเขตรกรรม 
(2553) ได้เสนอแนะว่า รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม ปฏิบัติการเพื�อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่
บุคลากรสถานศึกษาเกี�ยวกบัการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการ บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการศึกษาใหม้ากขึ�น  

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัและแผนการสอน โดยรองศาสตราจารย ์ดร. ทิศนา แขมมณี 
(มูลนิธิสยามกมัมาจล, 2554) พบวา่ การบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ มีปัญหา
ที�เกิดจากครูผูส้อนมีความเขา้ใจในแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละองคป์ระกอบไม่ชดัเจน และ
แยกสอนแต่ละองคป์ระกอบ ขาดการเชื�อมโยงสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ใจหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดใ้นภาพรวม การวดัและประเมินผลส่วนใหญ่มุ่งเน้นที�การทาํกิจกรรม ไม่ได้
คาํนึงถึงวธีิการคิดของเด็ก นอกจากนี� บุคลากรครูยงัขาดความตระหนกัในการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้
ซึ�งส่งผลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและนกัเรียนเองก็ขาดความตระหนกัในการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  (สรสิทธิ�  พรรณวงศ์, 2551) ปัญหาเหล่านี� ลว้นส่งผลให้การบูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ไม่ครบถว้นสมบูรณ์เป็นองค์รวม อีกทั� งครูและนักเรียนยงัขาดความ
ตระหนกัในการนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้ 
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จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยทาํการศึกษาวจิยั ดงันี�  

1. เพื�อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการบูรณาการ
กบัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 “สถานศึกษาพอเพียง” จงัหวดักระบี� ทั�ง 12 แห่ง  

2. เพื�อบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ในการจดัการเรียนรู้
ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญวชิช ์จงัหวดักระบี�  

3. เพื�อประเมินประสิทธิผลการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโน
ทศัน์”ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญวชิช ์จงัหวดักระบี�  
 
2.  วธีิการวจิยั 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง สําหรับวตัถุประสงค์ ข้อ 1 
 ประชากร คือ ผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษากระบี� ที�ไดรั้บการรับรองเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2552-2554 จาํนวน 12 โรงเรียน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 16 คน และครูผูส้อน 198 คน รวมเป็นจาํนวนทั�งสิ�น 214 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ผูอ้าํนวยสถานศึกษาทั�ง 12 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมเป็น 12 คน และครูผูส้อนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ทั�ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จาํนวน 57 คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง สําหรับวตัถุประสงค์ ข้อ 2 และ 3 
ประชากร คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาโรงเรียนเจริญวชิช ์จาํนวน 589 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญวชิช ์จาํนวน 60 คน โดยใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
2.3 เครื,องมอืวจิยัสําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 1 คอื  

 2.3.1) แบบสัมภาษณ์กึ�งโครงสร้างสาํหรับผูอ้าํนวยการสถานศึกษาพอเพียง มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา
สภาพปัจจุบนัดา้นนโยบาย แผนการดาํเนินงาน การพฒันาหลกัสูตร ปัจจยัความสาํเร็จและอุปสรรคของการนาํ
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ และ2.3.2) แบบสอบถามสําหรับ
ครูผูส้อนมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาสภาพปัจจุบนัดา้นการพฒันาหลกัสูตร การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และปัญหาการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 6 “สถานศึกษาพอเพียง” จงัหวดักระบี� 
 2.4 เครื,องมอืวจิยัสําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 2 คอื  

แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื�อบูรณาการ
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอดแทรก “ผงัมโนทศัน์” ซึ� งเป็นการประยุกตแ์นวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข” ให้เหมาะสมกบับริบทการจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์ “ผงัมโนทศัน์” ซึ� งประกอบดว้ย “ความมุ่ง
หมาย” “ความรู้” “คุณธรรม” “ประหยดั” “ประโยชน์” “ประสิทธิภาพ” และ “ปลอดภยั” ใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหาที�
เรียนอยา่งเป็นองคร์วม  

2.5) เครื,องมอืวจิยัสําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 3 คอื  
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2.5.1) แบบประเมินผลวดัความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน มีวตัถุประสงค์เพื�อ ประเมินผลสัมฤทธิ� ดา้น
ความรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” โดยมี
การประเมิน 2 หน่วยการเรียนรู้ ๆ ละ 10 ขอ้ รวม 20 ขอ้ ก่อนและหลงัเรียน 2.5.2) แบบสังเกตพฤติกรรม/การ
ปฏิบติัตนของนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้ มีวตัถุประสงคเ์พื�อสังเกตวา่นกัเรียนแสดงพฤติกรรม/ปฏิบติัตนใน
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑที์�ไดก้าํหนดไว ้2.5.3) แบบประเมิน
คุณลกัษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของนักเรียน มีวตัถุประสงค์เพื�อประเมินว่านักเรียนมีคุณลกัษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามเกณฑที์�กาํหนด และ2.5.4) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื�อประเมินเจต
คติของนักเรียนที�มีต่อการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

2.6 การสร้างเครื,องมอืวจิยั สําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 1 มีการดาํเนินการ ดงันี�  
    1) แบบสัมภาษณ์สาํหรับผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และแบบสอบถามสาํหรับครูผูส้อน มีขั�นตอนใน
การสร้าง  ดงันี�  1.1) ศึกษาแนวทางการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือทั�ง 2 ชนิดนี�   1.2) นาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญทางการศึกษาจาํนวน 3 คน เพื�อ
ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละขอ้คาํถาม  ผลการประเมินแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ของทุกขอ้คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  1.3) นาํไปทดลองกบัผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 คนและครูผูส้อน10 คน 
ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื�อนาํขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงเครื�องมือใหมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์มากขึ�น  
  2.7 การสร้างเครื,องมอืวจิยั สําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 2 มีการดาํเนินการ ดงันี�  
 แผนการจดัการเรียนรู้ (Lesson Plan) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที�บูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” มีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการปฏิบติั/การทดลอง/การดาํเนินการ และศึกษา
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข” 2) สร้าง “ผงัมโนทศัน์” โดยการวิเคราะห์
สงัเคราะห์ แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข แลว้นาํมาประมวลเป็นองคป์ระกอบ
ที�สาํคญัของผงัมโนทศัน์ คือ “ความมุ่งหมาย”  “ความรู้” “คุณธรรม” “ประหยดั” “ประโยชน์”  “ประสิทธิภาพ” 
และ“ปลอดภยั” เพื�อใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจและจดจาํไดง่้าย 3) จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�องไฟฟ้า มี 8 แผนการเรียนรู้ ใชส้อน 10 ชั�วโมง และหน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง 
อาหาร มี 8 แผนการเรียนรู้ ใชส้อน 10 ชั�วโมง ทุกแผนการเรียนรู้ประกอบดว้ยสาระสาํคญั, จุดประสงคก์ารเรียนรู้, 
เนื�อหา, กิจกรรมการเรียนรู้, การนาํ “ผงัมโนทศัน์”การประยุกตแ์นวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้, สื�อ อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 4) นาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ที�บูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” เสนอผูเ้ชี�ยวชาญทางการ
ศึกษาจาํนวน 3 คน เพื�อ ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละเนื�อหาในแต่ละส่วนประกอบของสาระ
การเรียนรู้ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของทุกขอ้ที�ประเมินอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 และ 5) นาํขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญมาปรับปรุงแผนการเรียนรู้และ“ผงัมโนทศัน์” ใหมี้ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากขึ�น 

   2.8 การสร้างเครื,องมอืวจิยั สําหรับวตัถุประสงค์ข้อ 3 มีการดาํเนินการ ดงันี�  
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   1) แบบทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน มีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  1.1) ศึกษาสาระของ
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง ไฟฟ้า และหน่วยการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง อาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.2) 
กาํหนดประเด็นคาํถาม ลกัษณะคาํถาม จาํนวนคาํถาม และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 1.3) สร้างแบบทดสอบวดัความรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียนตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฉบบั แต่ละฉบบัประกอบดว้ยคาํถามของ
หน่วยการเรียนรู้ที� 1 จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน และ หน่วยการเรียนรู้ที� 2 จาํนวน 10 ขอ้ 10 คะแนน มีลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก วดัความเขา้ใจ การวเิคราะห์ การนาํไปใช ้และการประเมิน 1.4) นาํแบบทดสอบ
วดัความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 2 คน และผูเ้ชี�ยวชาญสาระ
วทิยาศาสตร์ 1 คน ตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา (Content Validity) 1.5) นาํแบบทดสอบไปทดลองใช ้กบั
นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จาํนวน 10 คน เพื�อตรวจสอบหาค่าความเชื�อมั�น 
(Reliability) โดยใชค้่าความเชื�อมั�นแบบของ Kuder-Richardson 21 (KR21)  

    2) แบบสังเกตพฤติกรรม/การปฏิบติัตนของนกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  2.1) กาํหนดขั�นตอนและพฤติกรรมที�นกัเรียนตอ้งปฏิบติัแต่
ละขั�นตอนในกระบวนเรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขั�นแสดงความคิดเห็นมี 2 ขอ้ ขั�น
การคิดวเิคราะห์ มี 3 ขอ้ ขั�นการปฏิบติั มี 7 ขอ้ และขั�นการนาํเสนอผลงาน มี 3 ขอ้ รวมพฤติกรรมที�ตอ้งสังเกต 15 
ขอ้ 15 คะแนน 2.2) กาํหนดช่วงคะแนนดงันี�  1-3 หมายถึงนกัเรียนแสดงพฤติกรรมตามที�กาํหนดในระดบันอ้ย
ที�สุด, 4-6 หมายถึงนกัเรียนแสดงพฤติกรรมในระดบันอ้ย, 7-9 หมายถึงนักเรียนแสดงพฤติกรรมในระดบัปาน
กลาง, 10-12 หมายถึงนักเรียนแสดงพฤติกรรมในระดบัมาก และ 13-15 หมายถึงนักเรียนแสดงพฤติกรรมใน
ระดบัมากที�สุด 2.3) นาํแบบแบบสงัเกตการปฏิบติัตนของนกัเรียนเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญทางการศึกษา จาํนวน 3 คน  
เพื�อประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัรายขอ้ของพฤติกรรมที�ตอ้งสังเกต ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ของแต่ละรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.0  

  3. แบบประเมินคุณลกัษณะ “อยูอ่ยา่งพอเพียง” ของนกัเรียน มีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงันี�  3.1) ศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน ขอ้ 5 “อยูอ่ยา่งพอเพียง” 3.2) กาํหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที�นกัเรียนตอ้งมี/ปฏิบติัในการเรียนหรือการดาํเนินชีวิตประจาํวนั จาํนวน 10 ขอ้ 10 
คะแนน โดยเนน้การนาํแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการวางแผนการเรียนและการปฏิบติัตนใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น การใชท้รัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า การใชเ้วลาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ การ
ปฏิบติัตนและการตดัสินใจดว้ยความรอบคอบมีเหตุผล เป็นตน้ 3.3) กาํหนดช่วงคะแนนดงันี�  1-2 หมายถึง
นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัน้อยที�สุด, 3-4 หมายถึงนักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ใน
ระดบัน้อย, 5-6 หมายถึงนักเรียน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัปานกลาง, 7-8 หมายถึงนักเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในระดบัมาก, และ9-10  หมายถึงนักเรียนนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ใน
ระดบัมากที�สุด  

4. แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” การประยกุต์แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ มี
ขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  4.1) ศึกษาประเด็นของการนาํ “ผงัมโนทศัน์”การประยกุตแ์นวคิดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในดา้นความเขา้ใจและการนาํไปใชใ้นการ
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เรียนรู้และการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 4.2) สร้างแบบวดัความพึงพอใจที�มีต่อความรู้ความเขา้ใจในการนาํ
แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การใช ้“ผงัมโนทศัน์” และ
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3) กาํหนดการประเมินโดยใชเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั คือ 5 = มีความ
พึงพอใจมากที�สุด, 4 = มีความพึงพอใจมาก, 3 = มีความพึงพอใจปานกลาง, 2 = มีความพึงพอใจนอ้ย, และ 1 = มี
ความพึงพอใจนอ้ยที�สุด และ 4.4) นาํแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้การบูรณาการแนวคิด
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ “ผงัมโนทัศน์” เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญการศึกษา จาํนวน 3 ท่านเพื�อ
ประเมินความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบัขอ้คาํถาม ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแต่ละรายขอ้
คาํถามอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 
 
3.  ผลการวจิยัและการอภิปราย 

ผลการวจิยัที�สาํคญั พบวา่  
1) จากการสัมภาษณ์ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาพอเพียง ทั�ง 12 แห่ง การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ ดงัแสดงไวใ้นตาราง ดงันี�  
 

ตารางที� 1ดา้นนโยบายและแผนการดาํเนินงานการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ 

ประเดน็ ความถี, ร้อยละ 
   2.1 นโยบายและแผนการดาํเนินงาน       
         1) นโยบายการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการศึกษา ไดก้าํหนดในวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจและเป้าหมายให้มีความสอดคลอ้งกนั โดยนาํไปจดัทาํในแผนปฏิบติัการประจาํปี 
        2) การดาํเนินงาน 
          2.1) ดา้นการวางแผนในการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ 
            - มีการประชุมร่วมกบัคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื�อสาํรวจ/กาํหนดแนวทางในการนาํ
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน  
            - มีการจดัหาวิทยากรในชุมชน เพื�อนาํมาจดักิจกรรมการเรียนรู้  
             - กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมทางดา้นการสร้างอาชีพ การหารายไดใ้ห้กบันกัเรียน          การ
พึ�งพาตนเองในดา้นการเกษตร 
            - มีการกาํหนดให้นาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอดแทรกในกิจกรรม  
         2.2) ดา้นการติดตามผลการดาํเนินงาน  
            - ไดแ้ต่งตั�งครูในโรงเรียน เป็นคณะกรรมการ ในการติดตามการดาํเนินงานตามกิจกรรมที�รองรับ
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
            - มีการกาํหนดให้รายงานตามระยะเวลา  
            - มีการรายงานผลเมื�อเสร็จกิจกรรม  
         2.3) ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  
            - มีการกาํหนดให้มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้  
            - มีการประเมินผลการปฏิบติังานในกิจกรรมการเรียนรู้, มีการประเมินผลงานหรือชิ�นงาน 
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ตารางที� 2  การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้ม 

ประเดน็ ความถี, ร้อยละ 
      1)   แนวทางในการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการพฒันาหลกัสูตร การ
จดัการเรียนรู้ และการจดัสภาพแวดลอ้ม    
         1.1) การพฒันาหลกัสูตร  
                - ไดพ้ฒันาหลกัสูตร โดยนาํมากาํหนดไวใ้นวิสยัทศัน์ของหลกัสูตร 
                 - การนาํคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช 2551 
ขอ้ 5 อยูอ่ยา่งพอเพียง มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หลกัสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                 - มีการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง  
        2)  การจดัการเรียนรู้  
             - มีการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นที�เกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตในทอ้งถิ�นซึ� งอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี 
             - ไดก้าํหนดใหค้รูนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข ไป
ใชใ้นการบูรณาการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
             - ไดก้าํหนดให้นาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข ไป
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             - ไดก้าํหนดให้นาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไขให้
บูรณาการในทุกหน่วยการเรียนรู้  
             - ไดก้าํหนดให้นาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข ไป
วิเคราะห์ในโครงการ/กิจกรรมที�ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
            การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
             - จดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนน้ดา้นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยให้นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมที�รองรับการพึ�งพาตนเองและสร้างรายได ้เป็นอาชีพในทอ้งถิ�น       
             - มีการเชิญวิทยากรมาสาธิตกิจกรรม  
          การกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
             - ไดจ้ดักิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
             - สหกรณ์ออมทรัพย/์การออมทรัพยป์ระจาํวนั ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะรีไซเคิล การจดัชุมนุมที�
เกี�ยวกบังานประดิษฐ์                 
              -ชมรมปลูกพืชสมุนไพร  
             - การเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
       3) การจัดสภาพแวดล้อม การจัดแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน   
           การจัดสภาพแวดล้อม  
             - การจดัสภาพแวดลอ้ม เนน้ความร่มรื�นและประโยชน์การใชส้อยเกี�ยวกบัการเกษตร และการ
อนุรักษสื์บสานทรัพยากรธรรมชาติ     
           การจัดแหล่งเรียนรู้ 
             - การจดัแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารเนน้แหล่งเรียนรู้ในเรื�อง พระราชกรณียกิจและพระราชดาํรัส
การทรงงานในวโรกาสต่าง ๆ ป้ายสารสนเทศเกี�ยวกบั “หลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข”  
             - การจดัแหล่งเรียนรู้ภายนอกอาคาร เป็นทางดา้นการเกษตรในทอ้งถิ�น  
           การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  
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  ตารางที� 3 ปัจจยัความสาํเร็จและอุปสรรคการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนรู้ 

ประเดน็ ความถี, ร้อยละ 

1) ปัจจยัความสาํเร็จ 
             - การใหค้ณะครู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน 
             - การใหค้วามร่วมมือ การจดัหางบประมาณโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานเอกชน  
 2) อุปสรรคการดาํเนินการ  
             - การขาดความร่วมมือของครู ในการดาํเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
             - ครูขาดกระตือรือร้น  
             - ครูขาดความชดัเจนในการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์สอดแทรก
ในแต่ละโครงการและกิจกรรม  
             - การยา้ยออกและเขา้ใหม่ของครูที�ยงัขาดประสบการณ์หรือความสามารถ           
             - การใหค้วามร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ  
             - ตอ้งการให้มีการอบรมครูเพื�อให้เกิดความเขา้ใจที�ชดัเจนในองคป์ระกอบของแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
            - ตอ้งการแนวทางคู่มือที�มีรูปแบบที�ชดัเจน เพื�อใชเ้ป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียนรู้ 
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2) ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ของสถานศึกษาพอเพียงทั�ง 12 แห่ง มีการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับปรุงหรือเพิ�มเติมในวสิยัทศัน ์
เป้าหมาย และกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั� ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็น ร้อยละ 100; สัดส่วนของ
การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหวัขอ้การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี�ย
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.16 ) การจดัการเรียนรู้ซึ� งประกอบดว้ยการวางแผนการบูรณาการ การจดัโครงงาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.23); การวดัและประเมินผลของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91); ผลการวิจยันี�สามารถอธิบายไดว้า่ถึงแมว้า่ครูผูส้อน
ของโรงเรียนที�ไดรั้บรองเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ทั�ง 12 แห่ง จะดาํเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในการนาํแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการรับรองการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของศูนยข์บัเคลื�อน
เศรษฐกิจพอเพียง สาํนกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2552 นั�น แต่สัดส่วนของการบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวขอ้การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาพอเพียงทั� ง 12 แห่ง มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ�งอาจจะเป็นเพราะวา่ ครูขาดเขา้ใจในการที�จะนาํไปบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ซึ� งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุรียพ์ร วงศ์สวสัดิ� สุข ( 2552) ได้ศึกษาเรื� อง การศึกษาการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนราชวินิต มัธยม ในด้านปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ ที�ไดจ้าการสนทนากลุ่ม พบวา่ ครูส่วนใหญ่ทุกกลุ่มสาระมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ การ

             - การเชิญผูป้กครองในชุมชนที�มีความรู้ทางดา้นการประกอบอาชีพมาสาธิตการทาํกิจกรรม 10 83.33 
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เขียนแผนให้เชื�อมโยงในแต่ละประเด็นของ 3 ห่วง 2 เงื�อนไขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้เป็น
รูปธรรมนั�นยาก และไม่มั�นใจในการปฏิบติั 

ปัญหาการดาํเนินการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี�ยร้อยละ36.73 ดา้นการวดัและ
ประเมินผลมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.85) ซึ� งงานวิจยัของพิพฒัน์ แกว้ใส (2552) ที�ไดศึ้กษาเรื�อง การนาํ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเ รียนประถมศึกษา สํานักงานเขตลาดกระบัง  สังกัด
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัญหาและความตอ้งการในการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน มีปัญหาอยูใ่นระดบั ร้อยละ 54.27 ซึ� งมีระดบัค่าเฉลี�ยของปัญหาสูงกว่า
โรงเรียนที�ได้รับการรับรองเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”จังหวดักระบี� อาจจะเป็นเพราะว่า ครูในสถานศึกษา
พอเพียงไดรั้บการอบรมและมีความรู้ความเขา้ใจเพื�อเตรียมการรับการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” จึงทาํ
ให้ครูในสถานศึกษาพอเพียงมีปัญหาในระดบัน้อยกว่า; ส่วนปัญหาดา้นผลลพัธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ความ
เขา้ใจในหลกั 3 ห่วง 2 เงื�อนไข และการประยุกต์ใช ้มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.55) ซึ� งถือว่า 
สถานศึกษาพอเพียงมีปัญหาในดา้นการจดัการเรียนรู้ที�ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าที�ควรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จนัทรา ปักการะโถ (2552) ที�ไดศึ้กษาเรื�อง ความรู้ความเขา้ใจและเจตคติที�มีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจที�มีต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนอยู่ในระดบัปานกลางและดา้นการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ช ้พบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนมีความรู้ใน
เรื�องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัพื�นฐานเท่านั�น แต่ในเรื�องที�ซบัซอ้นยงัมีความรู้ไม่ลึกซึ� ง 

 3)  การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ในการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ร้อยละ 84.66 ของกลุ่มตวัอย่างสามารถวิเคราะห์ “ผงัมโนทศัน์” ครบทุกองคป์ระกอบ คือ  “ประหยดั” 
“ประโยชน์”  “ประสิทธิภาพ” และ “ปลอดภยั” ภายใตเ้งื�อนไข “ความมุ่งหมาย” “ความรู้” และ “คุณธรรม” อยา่ง
เป็นองคร์วม เพื�อใชใ้นการวางแผนและปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ซึ�ง “ผงัมโนทศัน์” สามารถเป็นเครื�องมือช่วยใน
การเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจสิ�งที�เรียนอยา่งมีระบบ ดงัคาํกล่าวของ กาํพล ดาํรงวงศ์ (2540 : 79) ที�กล่าวถึงประโยชน์
ของแผนผงัมโนทศัน์ไวว้า่ช่วยในการจบัใจความสาํคญัจากตาํราเรียน สรุปสิ�งที�เรียนไดอ้ยา่งมีระบบ    
      4)  การประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการโดยใชผ้งัมโนทศัน์ พบวา่  
 4.1) คะแนนเฉลี�ยของนกัเรียน ดา้นความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที�บูรณาการแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 
ผลการวิจยันี�สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มนมนสั สุดสิ�น (2543) ที�พบวา่ นกัเรียนที�ไดรั้บการสอน แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ประกอบการเขียนแผนผงัมโนทศัน์ มี ผลสัมฤทธิ� ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด 
วเิคราะห์ วจิารณ์สูงกวา่นกัเรียนที�ไดรั้บ การสอนตามคู่มือครู  และงานวิจยัของ สายพิณ มาวรรณ (2551) ที�พบวา่ 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั�น
ประถมศึกษาปีที� 6 ที�ได้รับการสอนโดยใช้แผนผงัมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี
ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 4.2) ร้อยละ 87.60 ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ยในการปฏิบติัตนในกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” อยูใ่นระดบัดีขึ�นไป  
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 4.3) ร้อยละ 91.66 ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 มีคะแนนเฉลี�ยแสดงคุณสมบติั “อยูอ่ยา่งพอเพียง” 
อยู่ในระดับดีขึ� นไป ซึ� งนักเรียนมีแนวทางที�สามารถปฏิบัติและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อย่างถูกต้อง 
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของสุวิทย ์มูลคาํและอรทยั มูลคาํ (2545) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบผงัมโน
ทศัน์ วา่ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดมโนทศัน์ในเรื�องที�เรียนอยา่งถูกตอ้ง ปรับเปลี�ยนมโนทศัน์ที�คลาดเคลื�อนให้ถูกตอ้ง นาํ
ความรู้เรื�องมโนทศัน์ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น นาํแนวคิดในการจดัแผนภูมิมโนทศัน์ไปศึกษาหา
ความรู้ หรือสรุปบทเรียนต่างๆ ดว้ยตนเองและใชไ้ดก้บัผูเ้รียน ทุกเพศ ทุกวยั และทุกวชิา ซึ�งจากการทดลองครั� งนี�
ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบติัสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งมีหลกัการคิดและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ไม่คลาดเคลื�อน  
 4.4) คะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ที�มีต่อการบูรณาการแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากขึ�นไป ( X = 4.41 ) ซึ� ง
นกัเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเขา้ใจมีหลกัเกณฑ ์ทาํให้นกัเรียนมีเจตคติที�ดีต่อ
การเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัลาร์ดิซาเบล (1970 : 142) ไดก้ล่าววา่ จุดมุ่งหมายในการสอนแบบบูรณาการ เพื�อพฒันา
และส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีเจตคติและค่านิยมที�ดี กลา้แสดงออกมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของหมู่คณะ และยอมรับ
ผูอื้�นเป็นสมาชิกที�ดีของกลุ่ม ช่วยพฒันาวนิยัในตนเองโดยส่งเสริมความสามารถในการทาํงานและควบคุมอารมณ์
ของผูเ้รียน 

 
4. ประโยชน์ที,คาดว่าจะได้รับ 

ผลงานวจิยันี�จะเป็นประโยชน์ ดงันี�  
 1. การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ในการจดัการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จะสามารถเป็นแบบอยา่งอีกทางหนึ�งในการนาํไปบูรณาการกบัการจดัการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ และโรงเรียนอื�น ๆ ที�มีบริบทคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบัโรงเรียนเจริญวชิช ์
 2. การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” ที�ใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 นี�  จะช่วยทาํให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดง่้ายและถูกตอ้ง สามารถยึดเป็นหลกัในการคิดวิเคราะห์สู่การปฏิบติัตนหรือการดาํเนินชีวิต
ในประจาํวนัได ้ 
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การบริหารจดัการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยัของ 
โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก 

LUNCH MANAGEMANT OF EARLY CHILDHOOD IN LERTLAH SCHOOL, 
KANCHANAPISEK ROAD 

 
ศศิวมิล  เหมืองทอง1พลเรือตรี ดร.วโิรจน์ พิมานมาศสุริยา2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครั@ งนี@ มีวตัถุประสงค ์เพืAอศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลิศหลา้
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและครูประจาํ 6คน  ครูโภชนาการ 
ครูฝ่ายกิจการนกัเรียนและร้านคา้จาํนวน 5 คนเด็กนกัเรียนปฐมวยัจาํนวน   20  คน  ใชแ้บบสมัภาษณ์ทีAออกแบบไว้
เป็นเครืAองมือในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายและบนัทึกเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูล เพืAอการ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก มีการบริหารจดัการอาหารกลางวนัทีAดี เป็น 
ลกัษณะ มีแบบแผน กาํหนดการ ตั@งเป้าหมาย มีการตรวจสอบ อยูส่มํAาเสมอ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และมองถึงการ
เจริญเติบโตนกัเรียน เพืAอใหมี้สมรรถภาพทีAดีในดา้นการเรียนรู้ 

โดยการวางแผนการทาํงานล่วงหน้า 1 ปี  มอบหมายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  มีการจดัการให้
ร้านคา้เป็นผูรั้บผิดชอบจดัทาํอาหารร้านคา้มีส่วนร่วมกบัการสร้างสรรคเ์มนูอาหาร โดยมี 2 ร้าน สลบัหมุนเวียน
กนัแต่ละเดือน  มีคุณครูผูบ้ริหารคอยกาํกบัดูแล และแบ่งเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดแต่ละฝ่ายงานอยา่งชดัเจน คุณครู
ฝ่ายโภชนาการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพอาหาร มีคุณครูฝ่ายกิจการนกัเรียนและคุณครู
ประจาํชั@นคอยดูแลการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียน พร้อมรายงานผลปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ  
คุณครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบเป็นไปตามแผนทีAกาํหนดไว ้ โรงเรียนมีการจดัประชุม
คุณครูทุกฝ่ายทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างต่อเนืAอง รวมทั@งการวางแผนการวดัผล
ประเมิน ผลการปฏิบติังานทีAดี ดาํเนินงานและการตรวจสอบ และการแกไ้ขปัญหา  ทาํให้ไดผ้ลสัมฤทธิd ออกมา
อยา่งชดัเจนทาํใหอ้าหารกลางวนัมีคุณภาพ และคุณค่าแก่เด็กนกัเรียน รวมทั@งเด็กนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบั
มากทีAสุด 
 
คาํสาํคญั : โรงเรียนเลิศหลา้,เด็กปฐมวยั,การบริหารจดัการ,อาหารกลางวนั 
 

                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยที์Aปรึกษา   ประจาํสาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

This research aims to study "Lunch Management of  Early Childhood in  Lertlah School, 
Kanchanapisek Road” This research is a qualitative research by using survey research, in-depth interview  from 
6 persons of executive teachers and class teacher, 5 persons of nutritional teachers, student activity teachers and 
lunch cafeteria merchants, including early childhood students 20 persons.. The researcher used designed 
question form as an instrument directly focus to the target groups. The research data was collected the result in 
descriptive statistics and Inferential Statistics. 

The research results found out that: Lertlah School, KanchanapisekRoad has well lunch management; 
as the planed schedule, target area, check the operation regularly, the executive school manager has highly 
vision and looking forward to the students’ growth to have a healthy and good ability in the range of learning 
and development as an appropriate age.   

By having beforehandplan system 1 year on operational schedule. Authorized the performance in 
lunch management for early childhood students was systematically, assigned the cafeteria owner was 
responsible the lunch cooking and participate in food menu creative, there was 2 cafeterias that circulated in a 
month. The Executive teachers worked on the supervision and delegated to divide the maximum responsible 
each party clearly. Nutritional teachers are responsible for monitoring and testing the quality of food. Student 
activity teachers and Class teachers watch and take care the students, eating lunch include report the problem 
and comments. Every teacher in school has participated very well.   The performance was inspected and 
followed plan as schedule, the school has managed meeting the teachers in each duty every week. As well as 
food quality continuously, also evaluation planning and good operation, including solving problem. These 
actions caused the achievement is clearly, make the lunch quality and nutrition to children. Including the early 
childhood students got lunch satisfaction in overall average value was in the highest level opinion.      
 
KEYWORDS : LERTLAH SCHOOL,EARLY CHILDHOOD,MANAGEMANT, LUNCH 
 
1. บทนํา 

อาหารสมยัใหม่หรือทีAเรียกกันติดปากว่าอาหารจานด่วนเป็นเพราะไดรั้บสารอาหารไม่เหมาะสมได้
บางอย่างเกินและขาดบางอย่างไป พ่อแม่บางคนเขา้ใจว่าลูกกินนมมากจะดี การกินนมมากเกินไปจะทาํให้ได้
อาหารไม่ครบถว้นและเพียงพอในแต่ละวนั ยิAงในวยัทีAเกินหนึA งขวบไปแลว้ นมควรเป็นแค่อาหารเสริมเท่านั@น 
ไม่ใช่อาหารหลกั เพืAอใหไ้ดแ้คลเซียมบา้ง แต่ถา้กินอาหารทีAเป็นแหล่งแคลเซียมสูงมากอยูแ่ลว้ ก็ลดปริมาณนมได้
อีก ปัญหาสุขภาพทีAเกีAยวขอ้งกบัอาหารจานด่วนก็หนีไม่พน้เรืAองไขมนั หรือไตรกลีเซอร์ไรด์ อาจเป็นผลระยะยาว 
ซึAงไม่แสดงอาการทนัที แต่มนัจะสะสมสูงต่อเนืAอง จนกลายเป็นเส้นเลือดอุดดนั ความดนัสูงก่อนวยัทีAควรจะเป็น 
เด็กอว้นจะมีผลต่อการนอนดว้ย เพราะความอว้นจะส่งผลต่อระบบการหายใจ เหมือนภาวะอุดตนัชัAวขณะ ยิAงถา้มี
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ต่อมทอนซิน หรือต่อมอะดีนอยด์โตอยู่แล้ว พออ้วนก็ยิAงทําให้หายใจลําบากขึ@ น กลางคืนจึงนอนกรน 
กระสบักระส่าย ผดุลุกผดุนัAง นอนหลบัไม่สนิท ก็ทาํใหอ้อกซิเจนไปเลี@ยงสมองไดไ้ม่ดีเท่าทีAควร 

ในสภาพชีวิตในเมืองหลวง การแข่งขนัการทํางานของพ่อแม่และการเดินทางจากบ้านไปทํางานทีA
การจราจรติดขดั ทาํใหเ้ด็กตอ้งตืAนแต่เชา้ออกเดินทางไปพร้อมกบัพอ่แม่ดว้ย เพืAอพอ่แม่จะไดไ้ปส่งลูกเขา้โรงเรียน
และเดินทางไปทาํงานต่อ ดงันั@นการทีAเด็กตอ้งตืAนแต่เชา้มาก ทาํให้เวลานอนไม่พอเพียง ซึA งอาจทาํให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตไม่เตม็ทีA เพราะฮอร์โมนทีAทาํใหเ้ด็กโตจะหลัAงตอนทีAหลบัสนิทและนอนนานเพียงพอ 

นอกจากนี@ยงัมีเรืAองความเครียด เพราะชีวติทีAเร่งรีบ แข่งขนั ผูใ้หญ่เครียด ก็ส่งผลใหเ้ด็กเครียดเช่นกนั ซึA ง
ความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และจิตใจของเด็ก ก่อให้เกิดความผิดปกติหลายอย่าง เช่น สมาธิสั@ น 
กา้วร้าว ซึมเศร้า แมแ้ต่โรคภูมิแพ ้เพราะเมืAอเครียด ภูมิตน้ทานก็ลดลง เป็นหวดับ่อย เป็นตน้ การทีAพ่อแม่ทาํงาน
หนกั ชีวติแข่งขนั มีความเครียดสูง ทาํใหมี้เวลาลดลง เด็กจึงมีโอกาสออกกาํลงักายนอ้ยลง ทั@งพ่อแม่และลูกก็ไม่มี
เวลาเหมือนกนั เพราะไปดว้ยกนั เด็กจึงไม่มีโอกาสไดอ้อกแรงตามวยัทีAควรจะเป็น วิAงเล่น เพืAอลองผิดลองถูก ซึA ง
เป็นการเรียนรู้ชีวติและสงัคมทางหนึAง เมืAอไม่ไดอ้อกกาํลงักาย และเอาแต่เล่นวดีีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ 
ปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรมหลายอยา่ง อาจไม่เหมือนผูใ้หญ่และเด็กโต เช่น เด็กไม่จาํเป็นตอ้งนัAงร้องไห้ หรือไม่
กินขา้วกินปลา นอนไม่หลบั จึงจะแปลวา่เป็นโรคซึมเศร้า บางครั@ งความซึมเศร้าอาจเบีAยงเบนเป็นความซนมาก อยู่
ไม่นิAง กระสบักระส่าย กา้วร้าว เพราะเขาหงุดหงิดอยูภ่ายใน 

เด็กในวนันี@ คือผูใ้หญ่ในวนัหนา้ การเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีAดี มีปัจจยัแวดลอ้มหลายอยา่ง แต่สิAงสาํคญัทีA
ขาดไม่ได้ คือ การได้รับอาหารครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารทีAสําคัญ เป็นสาเหตุให้โตช้า เจ็บป่วยบ่อย 
ความสามารถในการเรียนรู้ชา้ หรือเด็กบางคนไดรั้บสารอาหารไขมนัมากเกินไป ทาํให้เกิดโรคอว้น การจดัอาหาร
ใหเ้ด็กๆ รับประทานไม่ใช่เรืAองง่าย เพราะแต่ละโรงเรียนมีเด็กๆ อยูห่ลายช่วงอาย ุและวตัถุดิบในการจดัทาํอาหารก็
ขึ@นอยูก่บัภูมิภาค สภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศของ เห็นความสาํคญักบัการเจริญเติบโต และพฒันาการของเด็กๆ 

โรงเรียนจึงมีส่วนสําคญัต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ทั@ งดา้นเรียน ดา้นอาหาร ดา้นสุขภาพจิต รวมทั@ ง
พฒันาการดา้นต่างๆ ทุกโรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทีAดีเพืAอใหเ้ด็กทุกคนมีความสุขกบัสถานทีAเรียนใน
โรงเรียน ไดรั้บความรู้ และอาหารกลางวนัทีAดีและมีประโยชน์อย่างแทจ้ริงกบัพฒันาการของเด็ก โดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวยั  การบริหารจดัการอาหารกลางวนัใหเ้ด็กนกัเรียน ควรไดฝึ้กวนิยัการรับประทานอาหาร ตระหนกัถึงคุณค่า
ของอาหารทีAมีประโยชน์ต่อร่างกายตนเอง เพืAอปลูกจิตสาํนึกทีAดีต่อเยาวชนไทย อนัน่าจะเป็นผลดี ถา้ทุกโรงเรียน
ในประเทศไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัคุณค่าทางโภชนาการแบบเดียวกนั  
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพืAอศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 
2.  เพืAอศึกษาคุณภาพ และคุณค่าของอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษก 
3.  เพืAอศึกษาความพึงพอใจต่ออาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียนระดบัชั@นปฐมวยั 

 

นิยามศัพท์ที1ใช้ในการศึกษา 

โรงเรียนเลศิหล้า  หมายถึง โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก ซึA งเป็นโรงเรียนเอกชนทีAมีชืAอเสียงแห่ง
หนึAง โดยเป็นทีAยอมรับมากวา่ 17 ปี มีผูป้กครองมาเยีAยมเยอืนเพืAอจะหาสถานศึกษาทีAดีทีAสุดใหแ้ก่ บุตร หลาน ไดรั้บ
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รางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2553 และยงัมีรางวลัอืAนๆอีก
มากมาย 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กทีAช่วงชั@นทีA 0  คือเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ขวบ ซึA งจาํเป็นตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด 
พฒันาทกัษะทั@ง 4 ดา้น คือ ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา เพืAอพฒันาในการเจริญเติบโต  

การบริหารจัดการอาหารกลางวัน หมายถึง  การวางแผน การประชุม มอบหมายงานให้แก่ครูทีAมีส่วน
เกีAยวขอ้ง คอยดูแล เรืAองโภชนาการทางอาหาร ให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก คอยกบักาํดูแล อาํนวยความสะดวก
ใหก้บัครูและนกัเรียน อีกทั@งควบคุมและพฒันาการจดัการอาหารกลางวนัใหดี้ขึ@น 

คุณภาพและคุณค่าอาหารกลางวนั หมายถึง อาหารกลางวนัทีAโรงเรียนผลิตหรือมอบหมายให้ร้านคา้ผลิต
ขึ@นตามความตอ้งการของนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั และมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีสารอาหารทีAสาํคญัของ
แต่ในละวนัทีAนกัเรียนควรจะไดรั้บ อยา่งเหมาะสมพร้อมทั@งนกัเรียนจะมีสุขภาพทีAดี และพร้อมทีAจะเรียนรู้ไดต้าม
วยั 

ความพึงพอใจอาหารกลางวัน หมายถึง ความคิดเห็นของผูที้Aให้สัมภาษณ์ซึA งไดแ้ก่ ครูผูบ้ริหาร ครูฝ่าย
โภชนาการ  ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน  ร้านคา้ และนกัเรียนรวมถึงผูป้กครองนกัเรียน 
 
2. ขั@นตอนการศึกษา/วธีิดาํเดนิงานวจิยั 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
การรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้ดลองนาํแนวคาํถามไปสัมภาษณ์กบักลุ่มเป้าหมายเพืAอทดสอบความเขา้ใจ 

ความชดัเจนและครอบคลุมแนวคาํถาม รวมทั@งสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อคาํถาม แลว้จึงนาํมาปรับปรุงก่อน
นาํไปสมัภาษณ์ 
ขั@นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) นาํเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก เพืAอขออนุญาตให้ผูว้ิจยัทาํงานศึกษาวิจยั และ
ผูบ้ริหารไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัครั@ งนี@    

2) กาํหนดวางแผนกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายเพืAอขอสมัภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทีAกาํหนดไวแ้ลว้ และเพิAมเติม
หวัขอ้ตามความเหมาะสม  

3)  สัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างโดยใชค้าํถามแนวปลายเปิด กาํหนดนัดวนัสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย 3 
กลุ่ม ตามวนัทีAสะดวกต่อการสมัภาษณ์เชิงลึก พร้อมกาํหนดสถานทีA   

1. ครูผูบ้ริหาร ครูประจาํ   จาํนวน  6 คน  
2. ร้านคา้ ครูฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียนจาํนวน   5 คน 
3. เด็กนกัเรียนปฐมวยัจาํนวน  20 คนและเกบ็ขอ้มูลเชิงปริมาณเพืAอวดัความพึงพอใจ 
4 จากผลการสมัภาษณ์แต่ละครั@ งผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลทีAไดม้าวเิคราะห์เพืAอทาํความเขา้ใจในการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
สมัภาษณ์แต่ละคน และสรุปผล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูว้จิยั จากคาํสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์แต่ละราย และทาํการสร้างมโนทศัน์

ของขอ้มูลทีAมีลกัษณะคลา้ยกนัหรือแตกต่างกนั และจดัหมวดหมู่ของมโนทศัน์เพืAอหาสัมพนัธ์โยงเชิงเหตุผลทีAจะ
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ช่วยให้ผูว้ิจยัเขา้ใจความพยายาม และนาํขอ้มูลทั@งหมดมาจดัหมวดหมู่ เนื@อหาความสาํคญัของขอ้มูลทั@งหมดตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัทีAกาํหนดไว ้
 
3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ที1 1  เพืAอศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลิศหลา้ถนน
กาญจนาภิเษกผูว้ิจัย พบว่า โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก มีการบริหารจัดการอาหารกลางวนัทีAดี เป็น 
ลกัษณะ มีแบบแผน กาํหนดการ ตั@งเป้าหมาย มีการตรวจสอบ อยูส่มํAาเสมอ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และมองถึงการ
เจริญเติบโตนกัเรียน เพืAอใหมี้สมรรถภาพทีAดีในดา้นการเรียนรู้ 

โดยการวางแผนการทาํงานล่วงหนา้ 1 ปีมอบหมายการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีการจดัการให้ร้านคา้
เป็นผูรั้บผิดชอบจดัทาํอาหารร้านคา้มีส่วนร่วมกบัการสร้างสรรคเ์มนูอาหาร โดยมี 2 ร้าน สลบัหมุนเวียนกนัแต่ละ
เดือน  มีคุณครูผูบ้ริหารคอยกาํกับดูแล และแบ่งเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน คุณครูฝ่าย
โภชนาการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพอาหาร มีคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนและคุณครู
ประจาํชั@นคอยดูแลการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียน พร้อมรายงานผลปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ  
คุณครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบเป็นไปตามแผนทีAกาํหนดไว ้ โรงเรียนมีการจดัประชุม
คุณครูทุกฝ่ายทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างต่อเนืAอง รวมทั@งการวางแผนการวดัผล
ประเมิน ผลการปฏิบติังานทีAดี ดาํเนินงานและการตรวจสอบ และการแกไ้ขปัญหา  ทาํให้ไดผ้ลสัมฤทธิd ออกมา
อยา่งชดัเจน 

จากวัตถุประสงค์ที1 2  เพืAอศึกษาคุณภาพ และคุณค่าของอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลิศหลา้ถนน
กาญจนาภิเษกผูว้ิจยั พบว่า  โรงเรียนมุ่งเน้นคุณภาพและคุณค่าของอาหารกลางวนัของเด็กนักเรียนเป็นสําคญั  
กาํหนดและตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารทีAเด็กควรจะไดรั้บ โดยมีการดาํเนินการอยา่งเป็นขั@นตอน 
ตรวจสอบความสะอาด อยา่งสมํAาเสมอ  มีการบริการอาหารทีAมีประโยชน์ต่อร่างกาย รดชาดดี  คดัสรรอาหารทีAมี
ประโยชน์ เด็กไดรั้บคุณค่าสารอาหารครบถว้น  และทาํให้เด็กๆชอบทานอาหารกลางวนั  พร้อมคิดเมนูใหม่ๆมา
พฒันาอยา่งต่อเนืAอง  เพืAอให้เด็กมีสุขภาพทีAดี มีสมรรถนะในการเคลืAอนไหว พร้อมตรวจสอบมาตรฐานนํ@ าหนัก
และส่วนสูงเด็นกัเรียนทุกเดือนเพืAอให้สามารถพฒันาการเรียนรู้ไดต้ามวยั  และพบวา่เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ ชอบ
อาหารกลางวนั ในระดบัดีมาก  ร้อยละ 90   นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ต่ออาหารกลางวนัของโรงเรียน วา่คุณภาพ
อาหารทีAดี อร่อย เหมาะสม และมีคุณค่าดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นอยา่งมาก  

จากวตัถุประสงค์ที1 3  เพืAอศึกษาความพึงพอใจต่ออาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียนระดบัชั@นปฐมวยัผูว้ิจยั 
พบวา่ เด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยั มีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวนัของโรงเรียน มาก อร่อยและมีความสุขในการ
รับประทานอาหารกลางวนั  โดยเมืAอวดัค่าในเชิงปริมาณ พบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอาหาร
กลางวนัของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากทีAสุด คิดเป็นร้อยละ 90  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมากทีAสุด (

 =4.00) หรือคิดเป็น ร้อยละ 90 
 
 
 

X
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4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยั พบว่า ผูคุ้ณครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความรักในโรงเรียน ทาํงานมานานไม่ตํAากว่า 10 ปี และ

ปฏิบติัตามหนา้ของตนเองไดดี้และใหค้วามร่วมมือกบัคนในองคทุ์กส่วน  
4.1 แนวทางการบริหารจดัการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลศิหล้า 

ผูว้ิจยั พบว่า โรงเรียนเลิศหลา้ ถนนกาญจนาภิเษก มีการบริหารจัดการอาหารกลางวนัทีAดี เป็น 
ลกัษณะ มีแบบแผน กาํหนดการ ตั@งเป้าหมาย มีการตรวจสอบ อยูส่มํAาเสมอ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และมองถึงการ
เจริญเติบโตนกัเรียน เพืAอใหมี้สมรรถภาพทีAดีในดา้นการเรียนรู้  

โดยการวางแผนการทาํงานล่วงหน้า 1 ปี  มอบหมายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  มีการจดัการให้
ร้านคา้เป็นผูรั้บผิดชอบจดัทาํอาหารร้านคา้มีส่วนร่วมกบัการสร้างสรรคเ์มนูอาหาร โดยมี 2 ร้าน สลบัหมุนเวียน
กนัแต่ละเดือน  มีคุณครูผูบ้ริหารคอยกาํกบัดูแล และแบ่งเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดแต่ละฝ่ายงานอยา่งชดัเจน คุณครู
ฝ่ายโภชนาการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพอาหาร มีคุณครูฝ่ายกิจการนกัเรียนและคุณครู
ประจาํชั@นคอยดูแลการรับประทานอาหารกลางวนัของเด็กนกัเรียน พร้อมรายงานผลปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ  
คุณครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบเป็นไปตามแผนทีAกาํหนดไว ้ โรงเรียนมีการจดัประชุม
คุณครูทุกฝ่ายทุกสัปดาห์ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างต่อเนืAอง รวมทั@งการวางแผนการวดัผล
ประเมิน ผลการปฏิบติังานทีAดี ดาํเนินงานและการตรวจสอบ และการแกไ้ขปัญหา  ทาํให้ไดผ้ลสัมฤทธิd ออกมา
อยา่งชดัเจน 

4.2 ศึกษาคุณภาพ และคุณค่าของอาหารกลางวนัของโรงเรียนเลศิหล้า 
ผูว้ิจยั พบว่า  โรงเรียนมุ่งเน้นคุณภาพและคุณค่าของอาหารกลางวนัของเด็กนักเรียนเป็นสําคญั  

กาํหนดและตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารทีAเด็กควรจะไดรั้บ โดยมีการดาํเนินการอยา่งเป็นขั@นตอน 
ตรวจสอบความสะอาด อยา่งสมํAาเสมอ  มีการบริการอาหารทีAมีประโยชน์ต่อร่างกาย รดชาติดี  คดัสรรอาหารทีAมี
ประโยชน์ เด็กไดรั้บคุณค่าสารอาหารครบถว้น  และทาํให้เด็กๆชอบทานอาหารกลางวนั  พร้อมคิดเมนูใหม่ๆมา
พฒันาอยา่งต่อเนืAอง  เพืAอให้เด็กมีสุขภาพทีAดี มีสมรรถนะในการเคลืAอนไหว พร้อมตรวจสอบมาตรฐานนํ@ าหนัก
และส่วนสูงเด็กนกัเรียนทุกเดือนเพืAอใหส้ามารถพฒันาการเรียนรู้ไดต้ามวยั  และพบวา่เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ ชอบ
อาหารกลางวนั ในระดบัดีมาก  ร้อยละ 90   นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ต่ออาหารกลางวนัของโรงเรียน วา่คุณภาพ
อาหารทีAดี อร่อย เหมาะสม และมีคุณค่าดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นอยา่งมาก  

4.3 ศึกษาความพงึพอใจต่ออาหารกลางวนัของเดก็นักเรียนปฐมวยั 
ผูว้จิยั พบวา่ เด็กนกัเรียนระดบัปฐมวยั มีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวนัของโรงเรียน มาก อร่อย

และมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวนั  โดยเมืAอวดัค่าในเชิงปริมาณ พบวา่เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจอาหารกลางวนัของโรงเรียน อยู่ในระดบัมากทีAสุด คิดเป็นร้อยละ 80  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากทีAสุด (  = 4.75) หรือคิดเป็น ร้อยละ 80 

4.4 ข้อเสนอแนะ 
ในการควรศึกษาครั@ งนี@ เป็นเพียงการศึกษาการบริหารจดัการอาหารกลางวนัเพียงเท่านั@น ผูว้ิจยัเห็น

วา่ควรศึกษาโรงเรียนอืAนๆ วา่มีการจดัระบบบริหารจดัการในรูปแบบใดบา้งโรงเรียนรัฐ เอกชน คริสต ์อิสลาม และ
ศึกษาการบริหารจดัการโรงเรียนของประเทศในอาเซียน+3 เพืAอพร้อมทีAจะรับมือกบัการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 
2558  นกัเรียนจะไดคุ้น้เคยอาหาร ประเพณีและไม่เกิดความหวาดกลวักบัประชาชนประชาคมอาเซียนทีAจะเขา้มา
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ในประเทศไทย ควรศึกษาขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์ของมาตรฐานกระทรวงทีAกาํหนดขึ@น วา่มีเหตุผลอยา่งไร เช่น ให้
เด็กนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยัรู้จกัยาเสพติด รู้จกัโทษยาเสพติด ตามหลกัของแพทย ์การเจริญเติบโตของเด็ก
ควรพฒันา4 ดา้นใหม้ากทีAสุด เพืAอจะไดมี้ทกัษะในการเรียนรู้  แต่มาตรฐานกาํหนดไวเ้กินกวา่ทีAเด็กปฐมวยัจะรับรู้
ไดแ้ละคุณครูไม่สามารถอธิบายให้เด็กนักเรียนเขา้ใจถึงยาเสพติดได ้แต่คุณครูมุ่งเน้นปลูกสิAงทีAดีงามคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวยัของเด็กทีAจะรับรู้ และโรงเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัมาตรฐาน ทีAกระทรวงการศึกษากาํหนด
ขึ@น เพืAอทีAกระทรวงการศึกษารับทราบและแกไ้ขให้เหมาะสมกบัเด็ก อยากศึกษาผลประโยชน์ของโรงเรียนทีAนาํ
แบบอยา่งการบริหารจดัการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนระดบัการศึกษาปฐมวยั ไปใชไ้ดป้ระโยชน์มากนอ้ยเพียงใด 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี@สาํเร็จลงดว้ยนี@  เนืAองจากผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากอาจารยที์Aปรึกษา  คือ พล
เรือตรีดร.วิโรจน์  พิมานมาศสุริยาและขอขอบคุณ อาจารยศ์ตพร ภิรมยโ์สภา ทีAได้ขอ้เสนอแนะเพิAมเติมทาํให้
งานวิจยัฉบบันี@ มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิAงขึ@นและชอชอบพระคุณโรงเรียนเลิศหลา้ถนนกาญจนาภิเษกทีAให้ความ
ร่วมกบังานวจิยัเป็นอยา่งดี 
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กสุุมา ชูศิลป์. ภาวะขาดโปรตีนและกาํลงังานในเด็ก.แอนนาออฟเซต, 2552:หนา้851-76. 
กสุุมา ชูศิลป์. หลกัการใหอ้าหารทารกและเด็กhttp://www.niteschan.com/thinking/(เขา้ใชเ้มืAอ 11 กรกฎาคม 2556) 
นางวมิลจิต ชีวกาญจนา : การบริหารงานโภชนาการอยา่งมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาล ภาควชิาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากรปีการศึกษา 2550. 
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การปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผู้กระทาํความผดิ 

THE RELATIONSHIP STYLE IN OFFENDER CHILD or YOUTH’S FAMILY 
 

นวพรรณ  เผา่จนัทร์อินทร์ 1     พลเรือตรี ดร.วโิรจน์ พิมานมาศสุริยา 2
 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั! งนี! มีวตัถุประสงค์ เพื&อทราบศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํผิด 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนที&กระทาํ
ความผิด จาํนวน 300 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื&องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ การหาค่ามชัฌิมเลข
คณิต ( X) และค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
จําแนกแบบทาง เ ดียว  T-Test, F-Test (One-Way ANOVA)  และการทดสอบสหสัมพัน ธ์แบบ 
เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) ในระดบันยัสาํคญัทางสถิติที& 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายรุะหวา่ง 31 - 40   ปี ระดบัการศึกษา ชั!น มธัยมศึกษาตอนตน้
หรือตํ&ากว่า  มีรายได้ต ํ&ากว่า 10,000 บาท สถานภาพครอบครัว ระหว่างบิดา/มารดาของเยาวชน พกัอยู่ดว้ยกัน 
ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของเยาวชน อาศยักบับิดา/มารดา   อาชีพหลกัของครอบครัว เป็นลูกจา้ง/พนักงาน
บริษทั และประสบการณ์ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด คือเกี&ยวกบัยาเสพติด  
 รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณา
รายขอ้พบวา่การแกปั้ญหา  การสื&อสาร  บทบาท การสื&อสาร ความผกูพนัทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเวน้
การตอบสนองทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่  1) ภูมิหลงัประชากรที& ระดบัการศึกษา และ อาชีพหลกัของครอบครัว
เยาวชนต่างกนั  รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวต่างกนั   ส่วนเพศ อาย ุรายไดต้่อเดือน สถานภาพครอบครัว 
ระหว่างบิดา/มารดาของเยาวชน  ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของเยาวชน และประสบการณ์ของเยาวชนที&
เกี&ยวข้องกับการกระทาํผิด   รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่ต่างกัน 2) รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน มีความสัมพนัธ์กนักบั ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบั
การกระทาํผิด 

 
คาํสําคญั : การปฏิสมัพนัธ์, ครอบครัว, เด็ก, เยาวชน, ผูก้ระทาํความผิด 
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Abstract 
 

This research project  aims to study The Relationship Style in Offender Child or Youth’s Family. It’s 
quantitative research by using survey research. The sampling tool of research method consists of 300 children or 
youth’s family concern offender as questionnaire is used to collect data. Statistics tool used in factor data 
analysis by descriptive statistics and inferential statistics, the data were frequencies, percentages, arithmetic 
means ( X) and Standard deviation: S.D. The hypotheses was analyzed the value by T-test, F-Test (One-Way 
ANOVA) and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient at Significant level 0.05. 

The results of this research were described as follows : The majority of  respondents were male, age 
between 31-40, study in Middle School or lower, income salary was at lower than 10,000 baht, Family status & 
Family-style accommodations was with father and mother, the main family profession was employee and the 
experience of youth in offender was about drugs. 
  The Relationship Style in Offender Childs or Youth’s Family in overall average value was in average 
level opinion and when considered from each factors; they are shown in average level were: solving problem, 
communication, communicated role and emphatically emotion.    Exception the emotional stimulation was in 
high level.  

The conclusion of testing hypothesis are as follows: 1) The  respondents’ background  has a difference 
in difference in education level and the main family profession had significant difference on The Relationship 
Style.   Except having difference in gender, age, salary income, Family status & Family-style accommodations 
and experience of youth in offender had no significant difference on The Relationship Style. 2) The Relationship 
Style in Offender Child or Youth’s Family has a relationship to The capability of  Family; Offender Childs or 
Youth. 
 

KEYWORDS :  RELATIONSHIP STYLE, OFFENDER, CHILDS,  YOUTH, FAMILY 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ครอบครัวเป็นหน่วยพื!นฐานของสังคม บุคคลไม่สามารถพฒันาไปไดดี้และใชชี้วิตอยา่งมีความสุขได้

หากปราศจากครอบครัวที&ดี  ครอบครัวจึงมีส่วนสาํคญัของการช่วยเหลือฟื! นฟ ูไม่วา่จะเป็นการฟื! นฟูทางจิตใจและ
ทางสังคมก็ตาม การกระทาํผิดในหมู่เด็กหรือเยาวชนมีแนวโนม้ที&ค่อนขา้งจะรุนแรงมากขึ!นและมีมากมายหลาย
ความผิด กระจายกวา้งอยา่งรวดเร็ว เป็นสิ&งที&สะทอ้นถึงสภาพจิตใจและความเป็นอยูภ่ายในครอบครัว การปฏิบติั
หนา้ที&ของบุคคลภายในครอบครัววา่ทาํหนา้ที&กนัถูกตอ้งและเต็มที&หรือไม่ การที&เด็กหรือเยาวชนเขา้ไปเกี&ยวขอ้ง
กบัการกระทาํความผิดย่อมมีผลขา้งเคียงของบุคคลในครอบครัวคนอื&น ปัญหาที&ตามมาเป็นเรื&องอาชญากรรม 
ความขดัแยง้รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิต ไม่ไดมี้การป้องกนัแกไ้ขก่อนการกระทาํผิด   จากสถิติของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน(ตามรูปที& 1 และรูปที& 2 ) พบวา่จาํนวนคดีเด็กและ
เยาวชนที&ถูกดาํเนินคดีทั&วประเทศ ตั!งแต่ปี 2551-2554 มีจาํนวนมาก โดยมีจาํนวน 46,961 คดี 46,371 คดี 44,057 
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คดีและ 35,049 คดี ในปี 2551 ,2552,2553, 2554 ตามลาํดบั  ผูว้ิจยัในฐานะพนกังานคุมประพฤติชาํนาญการจึงได้
ให้ความสาํคญักบัสถาบนัครอบครัววา่มีส่วนช่วยในการทาํให้เด็กหรือเยาวชนเป็นตามอย่างหรือเป็นตวัผลกัดนั
เด็กหรือเยาวชนเขา้สู่วงจรในการกระทาํผิด ทั!งนี!การปฏิบติัหนา้ที&ของครอบครัวจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดขึ้!นอยูก่บั
ปัจจยัทางฐานะ เชื!อชาติ ศาสนา และสภาพแวดลอ้มอื&นๆในสังคม ดงันั!นการทาํงานวิจยัจะเป็นการวิจยัดา้นการ
แกปั้ญหา การสื&อสาร  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที& การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพนัทางอารมณ์ และการ
ควบคุมพฤติกรรมโดยเน้นเฉพาะดา้นจิตใจและการทาํหนา้ที&ในปัจจุบนัเป็นสําคญัตั!งแต่ระดบัที&มีประสิทธิภาพ
มากที&สุด ซึ& งจะผลกัดันให้เด็กหรือเยาวชนพฒันาดีทั! งร่างกายและจิตใจ จนถึงไร้ประสิทธิภาพแต่ละบุคคลใน
ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด 

 
รูปที& 1 จาํนวนคดีเด็กและเยาวชนที&ถูกดาํเนินคดีทั&วประเทศ ตั!งแต่ปี 2551-2554 จาํแนกตามสาเหตุของการกระทาํ

ผิด ที&มาศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
 

 
รูปที& 2 แผนภูมิแสดงคดีเด็กและเยาวชนที&ถูกดาํเนินคดีทั&วประเทศ ตั!งแต่ปี 2551-2554 จาํแนกตามสาเหตุของการ

กระทาํผิด ที&มาศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
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การเปลี&ยนแปลงหรือความเสื&อมถอยของครอบครัวก็เป็นส่วนผลักดันต่อการที&บุคคลในครอบครัว 
โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนเขา้ไปสู่วงจรกระทาํความผิดทั!งโดยตรงและโดยออ้ม เมื&อครอบครัวมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อความเป็นไปของเด็กหรือเยาวชน จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิด เขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัฟื! นฟูจิตใจ ให้มีทกัษะของการดาํรงชีวิตและทกัษะในการปฏิเสธ
เพื&อนเพื&อการตดัสินใจกระทาํในสิ&งที&ถูกตอ้ง 

 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจทาํการวจิยัศึกษารูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบั
การกระทาํผิด  เพื&อหาสาเหตุและความสามารถของครอบครัว มาทาํการวิเคราะห์การปฏิบติัหนา้ที&ของครอบครัว
เด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด และเพื&อนาํใชป้ระโยชน์ในดา้นการป้องกนัปัญหาเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํ
ความผิด รวมถึงผลขา้งเคียงที&จะเกิดกบับุคคลในครอบครัว ซึ& งจะได้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ที&มีคุณภาพและไม่เป็น
ปัญหาต่อเนื&องในสงัคมต่อไป 

 

1. ขัEนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยัครั! งนี! เป็นการศึกษาการปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดซึ& ง

ใชรู้ปแบบของการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ จากแบบสอบถามและสมัภาษณ์การปฏิบติัหนา้ที&ของครอบครัวเด็ก
หรือเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิด ผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดย 

ประชากรที&ใชใ้นการวจิยัครั! งนี! เป็นบุคคลในครอบครัวของเด็กหรือเด็กหรือเยาวชนผูก้ระทาํความผิดที&เขา้
มาในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเด็กหรือเยาวชนจงัหวดัต่างๆ 

กลุ่มตวัอยา่งที&ใชใ้นการวิจยัครั! งนี!ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามแผนแบบ
การสุ่มตวัอย่างแบบ ชั!นภูมิ (Stratified Random Sampling)  โดยพิจารณาจากคดีหลากหลายคดีของเด็กหรือ
เยาวชนที&เขา้มาสถานพินิจ  ประมาณ เดือนละ 100 คดี โดยผูว้ิจยัเก็บตวัอยา่งแบบสอบถามจากพ่อ แม่ ญาติ หรือ
ผูป้กครอง ของเด็กหรือเยาวชน  จาํนวน 300 ตวัอย่าง  รวมทั!งการสัมภาษณ์      ส่วนหนึ& งเพื&อประกอบผลสรุป
งานวจิยั 

อุปกรณ์และวธีิการวจิยั  
การศึกษาวิจยัครั! งนี!  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื&องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั!นตอนในการ

สร้างเครื&องมือวจิยัดงัต่อไปนี!  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที&เกี&ยวขอ้งเกี&ยวกบัการศึกษาการปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชน

ผูเ้กี&ยวขอ้งกับการกระทาํผิด แล้วนํามากาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื&อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2) นาํผลที&ไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 2. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยพิจารณาเนื!อหาให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

3) แบบสอบถามที&สร้างขึ!น  นาํเสนอประธานที&ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื&อขอคาํแนะนาํในการปรับปรุง แกไ้ข 
4) นาํแบบสอบถามที&ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั! ง 
5) นาํแบบสอบถามที&แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 

จาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเชื&อมั&น โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ~ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbachalpha 
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Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows ค่าความเชื&อมั&นที&วิเคราะห์ไดเ้รียกวา่สัมประสิทธิ~
แอลฟา (Coefficent Alpha) ซึ& งมีค่าสูงที&สุดเท่ากบั 1 แบบสอบถามที&มีค่าความเชื&อมั&นเขา้ใกล ้1 มากเท่าไรก็ยิ&งมี
ความเชื&อมั&นสูงขึ!น สุวมิล ติรกานนัท ์[1]ผลการวเิคราะห์พบวา่แบบทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ~ แอลฟาเท่ากบั 0.838 
ซึ&งถือวา่เป็นแบบสอบถามที&มีความเชื&อมั&นเหมาะสมแก่การนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 

6) นาํแบบสอบถามที&ผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยที์&ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นครั! งสุดทา้ย เพื&อ
ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเกี&ยวกับการจัดทาํฉบับสมบูรณ์ สําหรับนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และการใช้ค่าสถิติในการวิจัยครั! งนี!  ผูว้ิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าความถี& (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี&ย (mean) ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2.การวเิคราะห์สถิตเิชิงอนุมาน  

(Inference Statistic Analysis) วเิคราะห์โดยการใชค้วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA), t-test, 
F–test และค่าสมัประสิทธิ~ สหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) 
สาํหรับทดสอบสมมติฐานขอ้ที& 2 โดยที&ค่าสมัประสิทธิ~ สหสมัพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง –1 ≤   r  ≤  1 หรือ 
0 r 1≤ ≤  

 

2. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การเสนอผลการวิจยัเรื&องศึกษารูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํ

ผิด ในส่วนนี! เป็นการนาํเสนอขอ้มูลในรูปของการพรรณนาความและนาํเสนอในรูปตาราง ซึ& งผูว้ิจัยไดจ้ัดทาํ
แบบสอบถามและแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น ดงันี!  

ผลแสดงการวเิคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครอบครัวเดก็หรือเยาวชนผู้กระทาํความผดิในสถานพนิิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน สรุปโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย  จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7   อายรุะหวา่ง 31 - 40   ปี จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 จบ
การศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ&ากวา่ จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ  74.3 มีรายไดต้ ํ&ากวา่ 10,000 บาท 
จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 พกัอยูด่ว้ยกนั จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 อาศยักบับิดา/มารดา มาก
จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 เป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทั มากที&สุด มีจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 
 ผลแสดงการวิเคราะห์รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนสรุปว่า  รูปแบบการ
ปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.14) เมื&อพิจารณารายขอ้
พบวา่การแกปั้ญหา  การสื&อสาร  บทบาท การสื&อสาร และความผูกพนัทางอารมณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 
2.65, 2.61, 3.33, 3.25, 2.63 และ 3.46 )  ส่วนการตอบสนองทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52) 
 ผลแสดงการวเิคราะห์ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผู้เกี^ยวข้องกับการกระทําผดิ  สรุปวา่  
ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  
= 2.88) 

 สมมติฐานที& 1 ภูมิหลงัประชากรกบัรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัว   
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ตารางที& 1 ภูมิหลงัประชากรกบัรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัว 

ภูมหิลงัประชากรกบัรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว 
ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1.เพศ 0.722  � 
2.อาย ุ 0.121  � 
3.ระดบัการศึกษา 0.011 �  
4.รายไดต้่อเดือน 0.693  � 
5.สถานภาพครอบครัว ระหวา่งบิดา/มารดาของเยาวชน 0.124  � 
6.ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของเยาวชน 0.123  � 
7.อาชีพหลกัของครอบครัวเยาวชน 0.017 �  
8.ประสบการณ์ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด 0.774  � 

 

สรุปสมมติฐานการวิจยัที& 1 : ภูมิหลงัประชากร สรุปได้ว่า ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ของเยาวชนที&
เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดมีค่า Significant level  นอ้ยกวา่ 0.05 ซึ& งเท่ากบั 0.011 และ 0.017  จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจยั  แสดงว่า ระดบัการศึกษา และอาชีพหลกัของครอบครัวเยาวชนต่างกนั  รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวต่างกนั   ส่วนเพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน สถานภาพครอบครัว ระหวา่งบิดา/มารดาของเยาวชน  ลกัษณะ
ครอบครัวที&พกัอาศยัของเยาวชน และประสบการณ์ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดมีค่า Significant level 
มากกวา่ 0.05 ซึ& งเท่ากบั 0.722 ,0.121,0.695,0.693,0.124 และ 0.123 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั     แสดงวา่เพศ 
อาย ุ รายไดต่้อเดือน สถานภาพครอบครัว ระหว่างบิดา/มารดาของเยาวชน  ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของ
เยาวชน และประสบการณ์ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดต่างกนั  รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัว
ไม่ต่างกนั 

สรุปสมมติฐานการวิจยัที& 2  รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน มีความสัมพนัธ์
กนักบั ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดกบัความสามารถของ
ครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดสรุปโดยรวมไดว้า่     ในภาพรวมมีค่า Significant level 
มากกวา่ 0.05 ซึ& งเท่ากบั   0.774  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั  แสดงวา่ รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวเด็ก
หรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด   ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชน
ผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด 
 

3. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

 ภูมหิลงัของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม        จากการศึกษาในครั! งนี!  ผูว้ิจยัไดพ้บวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 31 - 40   ปี ระดบัการศึกษา ชั!น มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ&ากวา่ มีรายไดต้ ํ&ากว่า 
10,000 บาท สถานภาพครอบครัว ระหวา่งบิดา/มารดาของเยาวชน พกัอยูด่ว้ยกนั ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของ
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เยาวชน อาศยักบับิดา/มารดา  อาชีพหลกัของครอบครัว เป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทั มากที&สุด และประสบการณ์
ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด คือเกี&ยวกบัยาเสพติด  

รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ของครอบครัวเดก็หรือเยาวชน สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของ
ครอบครัวเด็กหรือเยาวชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณารายขอ้พบวา่การแกปั้ญหา  การสื&อสาร 
บทบาท ความผกูพนัทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้การตอบสนองทางอารมณ์อยูใ่นระดบัมาก  
 ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผู้เกี^ยวข้องกับการกระทําผิด สามารถสรุปได้ว่า  
ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปไดว้า่   
     1) ภูมิหลงัประชากรที& ระดบัการศึกษา และอาชีพหลกัของครอบครัวเยาวชนต่างกนั  รูปแบบการ

ปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวต่างกนั   ส่วนเพศ อายุ รายไดต้่อเดือน สถานภาพครอบครัว ระหวา่งบิดา/มารดาของ
เยาวชน  ลกัษณะครอบครัวที&พกัอาศยัของเยาวชน และประสบการณ์ของเยาวชนที&เกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด
ต่างกนั   รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวไม่ต่างกนั 

     2) รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชนไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั ความสามารถ
ของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด   
 

การอภิปรายผล 
1.  ผูว้จิยั พบวา่ ความผกูพนัทางอารมณ์ สมาชิกในครอบครัวมีความไวว้างใจซึ& งกนัและกนัอยูใ่นระดบั

มาก และครอบครัวของท่านเผชิญกบัปัญหาต่างๆร่วมกนัได้ดี  อยู่ในระดบัปานกลาง และเกี&ยวกบัการควบคุม
พฤติกรรม โครงสร้างทางสัมพนัธ์ในครอบครัวและค่านิยมของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมของและเยาวชน
โดยตรง      

2. ผูว้ิจยัพบว่า การแกปั้ญหาและการสื&อสาร ครอบครัวไดมี้ส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนัการมี
ส่วนร่วมในการพูดคุยกบัคนในครอบครัวสมํ&าเสมอ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ& งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชัชา
การพฒันาเด็กและเยาวชน, 2552 การมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที&มีมาตรฐานในชุมชน จะสามารถแบ่งเบาภาระของ
ผูป้กครองที&ตอ้งทาํงานนอกบา้น ช่วยทาํใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาทั!งทางร่างกาย จิตใจ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

 1. ครอบครัวมีความสําคญัอย่างยิ&ง ที&จะช่วยป้องกนัมิให้เด็กหือเยาวชนไปเกี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด  
ดงันั!นจึงควรเนน้ใหส้ร้างความปฏิสมัพนัธ์พูดคุยกนัในครอบครัวให้มากขึ!น ควรสื&อสารร่วมกนัอยา่งดี และมีการ
พดูคุยกนัอยา่งสมํ&าเสมอ พ่อแม่หรือผูป้กครองควรไดมี้ส่วนให้คาํปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนั  การ
พดูตรงๆดีกวา่ที&จะพดูผา่นอีกคนหนึ&ง  และผูน้าํครอบครัวควรความสามารถที&จะเป็นผูน้าํที&ดี  

2. ระดบัการศึกษา และอาชีพหลกัของครอบครัวเยาวชนมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน ซึ&งแสดงวา่ระดบัการศึกษาช่วยพ่อแม่หรือผูป้กครองมีวฒิุภาวะ ความรู้ความเขา้ใจ
และใส่ใจในการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน  ส่วนลกัษณะอาชีพหลกัอาชีพหลกัของครอบครัว
เยาวชนมีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน แสดงว่าลกัษณะอาชีพที&
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ต่างกนั พ่อแม่และผูป้กครองจะมีเวลา และกาํลงัทรัพยใ์นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน
ต่างกนั 

3. รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหรือเยาวชน ในเรื&องบทบาทของผูน้าํครอบครัวในการดูแล
เอาใจใส่ทุกคนสมํ&าเสมอ   และความผกูพนัทางอารมณ์ การที&ครอบครัวของท่านต่างคนต่างอยู ่มีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถของครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผูเ้กี&ยวขอ้งกบัการกระทาํผิด    
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัEงต่อไป 
   1.  ควรศึกษาในพฤติกรรมดา้นอื&นๆ หรือวธีิการในการป้องกนัการกระทาํความผิด เพื&อประโยชน์ในการ
วางแนวทางแกไ้ขปัญหา และป้องกนัปัญหาการกระทาํผิดของเด็กและเยาวชนต่อไป 
  2. ควรศึกษาแนวโนม้การเติบโต ปัญหา และอุปสรรคของการแกไ้ขปัญหาการกระทาํผิดของเด็กและ
เยาวชน เพื&อประโยชน์ในการวางยทุธศาสตร์ เพื&อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาใหไ้ดต้รงจุดที&สุด 
 

เอกสารอ้างองิ 
คณะอนุกรรมการพฒันาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในคณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี “นโยบายและแผนงานในการ

พฒันาสถาบันครอบครัว”  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ!นติ!ง, 2541. 
จิตตินนัท ์  เดชะคุปต,์ รศ. ดร.  “แนวคดิทฤษฎทีางจติวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา” กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547  

พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์“จติวทิยาครอบครัว” กรุงเทพฯ : บริษทัเท็กซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชั&นจาํกดั, 2545  
รณชยั คงสกลธ์, รศ.นพ. บทความพิเศษ นิตยสาร หมอชาวบา้น เล่มที& 319  พฤศจิกายน 2005 เรื&องสร้างครอบครัว

อบอุ่น...สร้างภูมคุ้ิมกนัให้ครอบครัว 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน.จาํนวนคดีเด็กและเยาวชนที&ถูกดาํเนินคดีทั&ว

ประเทศ ตั! งแต่ปี 2551-2554 จําแนกตามสาเหตุของการกระทําผิด [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: 
http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic_8402.pdf, 26  กนัยายน 2556. 

อนนัต ์ จนัทรโอภากร, รศ.  ดร. “ความรับผดิในความเสียหายของบิดา มารดา หรือผู้มหีน้าทีดู̂แลต่อการกระทําผดิ

ของเด็กและเยาวชน.” สถาบนัวิจัยและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, สิงหาคม 2553 
[Online], Available URL) 

อุมาพร  ตรังคสมบติั  “จติบําบัดและการให้คาํปรึกษาครอบครัว (Family therapy of family counseling)” 
กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์จิยัและบาํบดัครอบครัว, 2544  

http://www.ra.mahidol.ac.th/mental/topics/inter6.htm ,25 พฤษภาคม 2556. 
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ผลกระทบราคายางพาราตกตํ�ากบัการเปลี�ยนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน 

อาํเภอไชยา จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

AFFECTED RUBBER PRICE DECLINE AND QUALITY OF LIFE CHANGE OF 

PEOPLE IN CHAIYA DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE 
 

ฐาปนีย ์ชยัพฒัน์ 1   และ ดร. ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัครั! งนี! มีวตัถุประสงค ์เพื'อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกตํ'า ที'มีผลต่อการเปลี'ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิต และเพื'อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต จากการไดรั้บผลกระทบจากราคายางตกตํ'าของประชาชน
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

การศึกษาวจิยัครั! งนี! เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษา
ในพื!นที'การศึกษาจํานวน 25 คน ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ'น ผู ้นําชุมชน 
อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา้ พนักงานธนาคาร เกษตรกร ผูใ้ชแ้รงงาน และอาชีพอื'นๆ โดยเลือกแบบเจาะจงกลุ่ม
ประชาชน ที'จะสะทอ้นปัญหา ผลกระทบจากราคายางพาราตกตํ'า จากส่วนรวมใหไ้ดม้ากและชดัเจนที'สุด   

จากผลการศึกษาครั! งนี!  พบว่า ผลกระทบจากราคายางตกตํ'า ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ยากลาํบากในการดาํรงชีวิตประจาํวนัมากขึ!น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพร่ายกาย คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ
จิตใจ คุณภาพชีวติดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม และ คุณภาพชีวติดา้นสิ'งแวดลอ้มแยล่งไปดว้ย 
 

Abstract 
 

This study aimed to the affected of rubber prices decline, affecting the quality of life change. And 
developmental approach for quality of life of people in Chaiya district, Surat Thani Province. 

The study is a qualitative research. Which using in-depth interviews of the main contributors to the 
study area in the study group of 25 people consisting of government officials, local politicians, community 
leaders, business, industry, farmers, workers , bank employees and other occupations. By selecting a particular 
group of people to reflect on the issue affected of rubber prices decline of the public as much as clear and 
possible. 

The results of this study found that the affects of rubber prices decline. The people in Chaiya district , 
Surat Thani Province have suffered, difficulties of daily life more and more. As a result, quality of life and body 
health, quality of life and state of mind, quality of life and social relationships, and quality of life with 
environmental are decline. 
                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์'ปรึกษา ประจาสาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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KEYWORDS : AFFECTED, RUBBER PRICE, PEOPLE QUALITY OF LIFE, SURAT THANI PROVINCE 

 

1. บทนํา 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที'เกษตรกรทั'วประเทศไทยให้ความสนใจตอ้งการปลูกเป็นอย่างมาก และ

รัฐบาลไดใ้หก้ารส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ นบัเป็นพืชที'มีความสาํคญัมากเนื'องจากทั'วโลก
ยงัมีความจาํเป็นในการใชย้างพาราอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อตัราการขยายตวัของปริมาณการผลิตและการใชย้างพารา
หรือยางธรรมชาติเฉลี'ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ประกอบกบัในอนาคตวิกฤตพลงังานโลกเป็นเรื'องที'ตอ้งตระหนกัซึ' งก็
ตอ้งเกี'ยวพนักบัราคานํ! ามนัที'อาจสูงขึ!น  ความตอ้งการยางสงัเคราะห์ที'ทาํมาจากนํ! ามนัจึงมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง [1] 
เนื'องจากยางพาราสามารถนาํมาเป็นปัจจยัการผลิตในอุตสาหกรรมที'สาํคญัหลายอยา่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมเครื'องมือแพทย ์ตลอดจนผลิตภณัฑต์่างๆที'ใชใ้นชีวิตประจาํวนั และในปัจจุบนัแมว้่าสินคา้เกษตร
ของประเทศไทยมีอยูม่ากมาย แต่ยางพาราก็เป็นสินคา้ที'สาํคญัของประเทศไทย เนื'องจากสามารถผลิตและส่งออก
ไดเ้ป็นอนัดบัหนึ' งของโลก โดยส่งออกในรูปยางแผ่นรมควนัมากที'สุด รองลงมาไดแ้ก่ ยางแท่ง และนํ! ายางขน้ 
และราคายางพาราจะเกิดจากปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ในตลาดและปัจจุบนัตลาดของยางพาราเริ'มมี
การแข่งขนักนั ความตอ้งการสินคา้เพื'อใชใ้นการแปรรูปก็มีเพิ'มมากขึ!น แต่เกษตรกรมกัประสบกบัปัญหาที'มาจาก
สภาพดินฟ้าอากาศที'ไม่แน่นอน ประกอบกบัราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผนัผวน ทาํให้เกษตรกรไม่
สามารถคาดการณ์ราคายางพาราในอนาคตได้ถูกตอ้ง เกษตรกรจึงตอ้งอาศัยขอ้มูลราคาในอดีตมาผลิต ทาํให้
ปริมาณยางพารามีมากเกินความตอ้งการของตลาด ส่งผลใหร้าคายางในปีนั!นๆตกตํ'า [2]  
  สาเหตุที'ทาํใหร้าคายางตกตํ'านอกจากจะขึ!นอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ ความตอ้งการยางของผูผ้ลิต ราคา
นํ! ามนัแลว้ยงัขึ!นอยูก่บัการบริหารจดัการการส่งออกยางพาราของรัฐบาลดว้ย ซึ'งปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัประสบ
ปัญหาราคายางตกตํ'าอยา่งรุนแรงเนื'องจากนโยบายของรัฐบาลที'ให้จาํกดัการส่งออกยางพารา ซึ' งส่งผลให้มูลค่า
การส่งออกยางพาราของไทยลดลงกวา่ร้อยละ 31และในการประกาศใชน้โยบายให้มีการจาํกดัการส่งออกยางร้อย
ละ 10 เมื'อวนัที' 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สร้างความเสียหายใหก้บัอุตสาหกรรมยางพาราของไทย โดยหากเปรียบเทียบ
มูลค่าการส่งออกจะพบวา่ ในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกยางผา่นด่านศุลกากรภาคใตที้' 199,900 ลา้นบาท ขณะที'ปี 
2555 ลดลงเหลือ 136,500 ลา้นบาท หรือหายไปถึง 63,300 ลา้นบาท [3] 
  ประชากรจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่เป็นจาํนวนมากและต่างก็ไดรั้บความ
เดือดร้อนจากราคายางพาราตกตํ'าเช่นกนัและเมื'อประชากรไดรั้บปัญหาเรื'องราคายางที'ตกตํ'าอยา่งต่อเนื'องนี!  ส่งผล
ใหป้ระชาชนชาวสวนยางไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอยา่งหนกั สาเหตุเบื!องตน้เนื'องจากปัจจยัต่างๆ เช่น เมื'อราคา
ยางตกตํ'า พ่อคา้คนกลางหยุดรับซื!อยาง ยางพาราคงคา้งในโกดงัของประชาชนสูง ตน้ทุนการผลิตสูงขึ!น ราคา
สินคา้อุปโภคบริโภคสูงขึ!น ราคาปุ๋ยสูงขึ!น ราคานํ! ามนัสูง ค่าขนส่งสูงขึ!น ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียน หนี! สิน
และดอกเบี! ยเงินกูเ้พิ'ม ฯลฯ  ปัญหาเหล่านี! ส่งผลเสียหายวงกวา้งต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั!ง
ชุมชน ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ภูมิภาค และระดบัประเทศอีกดว้ย 
 ดว้ยเหตุนี!ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเกี'ยวกบัผลกระทบราคายางพาราตกตํ'ากบัการเปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวิต
ประชาชน  อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เพื'อศึกษาลกัษณะคุณภาพชีวิตของประชาชนที'เปลี'ยนแปลงไป
หลงัจากเกิดสถานการณ์ราคายางพาราตกตํ'าและเพื'อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการ
ไดรั้บผลกระทบราคายางพาราตกตํ'า 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื'อศึกษาผลกระทบจากราคายางตกตํ'าที'มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาํเภอไชยา จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 
2. เพื'อศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติจากการไดรั้บผลกระทบราคายางตกตํ'าของประชาชน อาํเภอ

ไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ราคายางพาราตกตํ�า  หมายถึง ความตอ้งการการซื!อยางพาราไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณของยางพาราที'มีใน

ตลาด  ส่งผลทาํใหร้าคายางพาราตกลง เกิดผลกระทบต่อชีวติของเกษตรกรและผูค้า้ยาง 
อุปสงค์  (Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซื!อสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ'งที'ผูบ้ริโภคมี

ความเตม็ใจที'จะซื!อ และสามารถซื!อหามาไดใ้นขณะใดขณะหนึ'ง ณ ระดบัราคาต่างๆที'ตลาดกาํหนดมาให ้ 
 อุปทาน (Supply)  หมายถึง ปริมาณสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหนึ'งที'ผูผ้ลิตเต็มใจนาํออกเสนอขาย 
ในตลาดภายในระยะเวลาหนึ'ง ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และบริการนั!น 
 คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึงสภาวะความพร้อมของบุคคลทั!งในดา้นร่างกาย จิตใจ และดา้น
อื'นๆ ที'จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติที'จะสามารถส่งผลใหเ้ขาดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficient economy) หมายถึง การนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ
มาใชใ้นครัวเรือนในดา้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกนัภายใตเ้งื'อนไขความรู้ คุณธรรม 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

ในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที'มีพื!นที'การปลูกแพร่หลายทั'วทุกภาคในประเทศไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2553) ไดท้าํการสาํรวจการเพิ'มขึ!นของพื!นที'การปลูกยางพาราพบวา่ ในปี 2551 ประเทศไทยมี
การปลูกยางทั!งสิ!น 16,883,994 ไร่ โดยรายละเอียดของพื!นที'ปลูกยางพาราแสดงดงัภาพที' 1 แสดงสัดส่วนร้อยละ
ของพื!นที'ในการปลูกยางพาราของแต่ละภาค  โดยจะเห็นว่าพื!นที'ภาคใตมี้พื!นที'การปลูกยางพารามากที'สุด
รองลงมาเป็นพื!นที'ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกรวมกบัภาคกลาง และภาคเหนือตามลาํดบั  
 

 
ภาพที� 1 แสดงสดัส่วนพื!นที'ปลูกยางพาราแต่ละภาคในประเทศไทยปี 2551   ที�มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

2553 
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แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัคุณภาพชีวติ  
   1. ความหมายของคุณภาพชีวติ 

  คุณภาพชีวิต หมายถึง ลกัษณะการดาํรงชีวิตความเป็นอยู่ที'ทาํให้ชีวิตมีความสุขทั!งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สงัคม ซึ'งครอบคลุมลกัษณะคุณภาพของการใชปั้จจยัสี' เช่น อาหาร ที'อยูอ่าศยั เครื'องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

 2. องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งออกเป็น 4ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย (Physical)ด้านจิตใจ 

(Psychological) ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Relationship) และดา้นสิ'งแวดลอ้ม (Environment) ดงันี!  [4] 
    1) ดา้นร่างกาย (Physical) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซึ' งมีผลต่อชีวิตประจาํวนั 
ไดแ้ก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้
ถึงความสามารถที'จะจดัการกบัความเจ็บปวด การรักษาทางดา้นการแพทย ์
     2) ดา้นจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ไดแ้ก่ การรับรู้ความรู้สึกทางบวก
ที'มีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั'นใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความคิด ความจาํ สมาธิ การตดัสินใจ 
    3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรู้ดา้นความสัมพนัธ์ของตนเองกบับุ
คลอื'น การรับรู้ถึงการที'ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอื'นในสังคม การรับรู้วา่ตนเองไดเ้ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ
บุคคลอื'นในทางสงัคมดว้ย  
    4) ดา้นสิ'งแวดลอ้ม (Environment)  คือ การรับรู้เกี'ยวกบัสิ'งแวดลอ้มที'มีผลต่อการดาํเนินชีวิต เช่น การ
รับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั มั'นคงในชีวิต การรับรู้ไดว้่าอยู่ในสิ'งแวดลอ้มทาง
กายภาพที'ดี การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน มีสถานบริการสุขภาพ สถานบริการทางสังคม 
การรับรู้วา่ตนมีโอกาสไดรั้บข่าวสาร ไดมี้กิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
 ในการศึกษาผลกระทบของราคายางพาราตกตํ'ากบัการเปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานีในครั! งนี!  ผูศึ้กษาไดส้นใจศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดแนวคิดองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวติแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย (Physical) ดา้นจิตใจ (Psychological) ดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สงัคม (Social Relationship) และดา้นสิ'งแวดลอ้ม (Environment)  
 

3. ขั^นตอนการศึกษา 
1. การกาํหนดผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) 

    1.1 ประชากร คือ ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้าํชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มอาชีพอื'นๆ 
    1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกั ไดแ้ก่ เกษตรกร ผูน้าํชุมชน กลุ่มธุรกิจการคา้ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มอาชีพอื'นๆ ที'

ไดจ้ากการสุ่มอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) ซึ'งรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีดงันี!  
        1) เกษตรกรสวนยางพารา จาํนวน 5 คน 
        2) เจา้ของธุรกิจคา้วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํนวน 1 คน 
        3) เจา้ของธุรกิจการคา้ปุ๋ยและวสัดุอุปกรณ์การทาํสวนยาง จาํนวน 1 คน 
        4) เจา้หนา้ที'ธนาคาร จาํนวน 2 คน 
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        5) บุคลากรทางการศึกษาหรืออาจารย ์จาํนวน 2 คน 
        6) ผูน้าํชุมชน นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 5 คน 
       7) ประธานและกรรมการบริหารสหกรณ์กองทุนทาํสวนยาง จาํนวน 4 คน 

                      8) กรรมการและเจา้หนา้ที'บริหารโรงอดักอ้นยางพร้อมอุปกรณ์ฯ จาํนวน 5 คน 
         รวมทั!งสิ!น 25 คน 
 
การสร้างเครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 

 เครื' องมือที'ใชใ้นการศึกษาคือการสัมภาษณ์โดยสร้างแบบกรอบคาํถามเกี'ยวกบัผลกระทบของราคา
ยางพาราตกตํ'ากบัการเปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในภาคส่วนเกษตรกร  
ธุรกิจร้านคา้ ธุรกิจร้านขายวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจอื'นๆ เพื'อเก็บขอ้มูลสาํหรับการ
วเิคราะห์ต่อไป  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียดดงันี!      1. ทําการติดต่อประสานงานกับผู ้ให้
สมัภาษณ์ดว้ยตนเองพร้อมทั!งขอความอนุเคราะห์การขอสมัภาษณ์ และทาํการนดัหมายวนัเวลาในการสมัภาษณ์ 

   2. ผูศึ้กษาไดใ้ห้แนวทางคาํถามในการสัมภาษณ์เกี'ยวกบัผลกระทบของราคายางพาราตกตํ'ากบัการ
เปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยมีประเด็นคาํถามในภาพรวมประกอบ 
ดว้ยประเด็นต่างๆ ดงันี!  

       1) ขอ้มูลทั'วไปเกี'ยวกบัการประกอบอาชีพของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
       2) ขอ้มูลเกี'ยวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
       3) ขอ้มูลความพึงพอใจของประชากรในการบริหารจดัการแกปั้ญหาราคายางพาราของรัฐบาล   
       4) ขอ้มูลสภาพความเป็นอยูใ่นชีวติ จากราคายางตกตํ'า ที'มีผลกระทบทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และดา้นสิ'งแวดลอ้ม 
       5) ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกี'ยวกบัราคายางพารา 
   3. เมื'อถึงวนันดัหมาย ไดเ้ขา้พบผูใ้หส้มัภาษณ์พร้อมขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนาดว้ยเครื'อง

บนัทึกเสียงและอธิบายใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์รับทราบวา่ ขอ้มูลที'ไดน้ั!นจะนาํไปใชใ้นการศึกษา และเป็นขอ้มูลในการ
ทาํรายงานการคน้ควา้อิสระเท่านั!น ทั! งนี! เพื'อลดความกงัวลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พร้อมกนันี! ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซกัถามผูศึ้กษาก่อน เพื'อสร้างความไวว้างใจและเป็นกนัเอง 

    4. เริ'มการสมัภาษณ์ โดยยึดแนวทางการสนทนาจากคาํถามที'ไดเ้ตรียมมา ขึ!นอยูก่บัผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ย
วา่อาจจะตอบพาดพิงไปถึงประเด็นหรือคาํถามที'ยงัไม่มาถึง ทั!งนี!ผูศึ้กษาสามารถดึงคาํถามเหล่านั!นขึ!นมาก่อน โดย
ไม่ตอ้งเรียงลาํดบัก็ได ้ในช่วงทา้ยของการสมัภาษณ์ ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์สรุปประเด็นที'กล่าวถึงอีกครั! งหนึ' งเพื'อสร้าง
ความเขา้ใจในเรื'องที'สนทนามาทั!งหมด 

     5. แจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าจะนาํขอ้มูลที'บนัทึกไวด้ว้ยการจด และที'บนัทึกดว้ยเครื'องบนัทึกเสียงและ
วดีีโอไปถอดความและสรุปประเด็น จากนั!นจะนาํเสนอในส่วนของการอภิปรายผล  
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     6. ผูว้ิจยัใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 ถึง 
เดือน กรกฎาคม 2556 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 นาํขอ้มูลที'ไดจ้ากการสัมภาษณ์ซึ' งเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัที'เกี'ยวขอ้งซึ' งเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาวิเคราะห์เกี'ยวกบัการเกิดผลกระทบของราคา
ยางพาราตกตํ'ากบัการเปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชนอาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และวิเคราะห์หาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 
 
การนําเสนอข้อมูล 
 การนาํเสนอขอ้มูลนั!นเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยมีการวิเคราะห์เนื!อหาของแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที'เป็น
เอกสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์เนื!อหา (Content Analysis) ดงันั!นผลการวิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลที'ไดจ้ากการวิเคราะห์
ในลกัษณะของการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ' งในการนาํเสนอจะนาํรายละเอียดที'เกี'ยวขอ้งกบั
ผลกระทบของราคายางพาราตกตํ'ากบัการเปลี'ยนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
4. ผลการศึกษา 

 1. การประกอบอาชีพของประชาชนอาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรทาํสวนยางพาราเป็นอาชีพหลกัหลกัและมีการปลูก
สวนปาลม์เป็นอาชีพเสริม ดว้ยเนื'องจากการทาํสวนยางจะมีการเก็บผลผลิตเป็นฤดูกาลซึ' งในช่วงฝนตกจะกรีดยาง
ไม่ไดก็้จะมีการทาํสวนปาล์มแทนในช่วงนั!นสลบักนัไปโดยใชร้ายได้ของแต่ละอย่างมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ส่วนประชาชนที'มีอาชีพอื'นเป็นอาชีพหลกัก็จะมีการปลูกสวนยางเป็นอาชีพเสริมเนื'องจากมีที'ดินเป็นของตนเอง
และในการทาํสวนยางนั!นเมื'อก่อนเคยใหผ้ลกาํไรในราคาสูงจึงทาํรายไดดี้ใหก้บัครอบครัว จึงไดล้งทุนทาํสวนยาง
มาจนถึงปัจจุบนั 

2. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชนอาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานีจากราคายางตกตํ�า  

     2.1 คุณภาพชีวติคุณด้านร่างกาย จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัสภาวะราคายางตกตํ'าอยา่งต่อเนื'องส่งผล
ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายทางกายนอ้ยลง จากที'เคยดาํรงชีวติแบบอบอุ่น มั'นคง ปลอดภยั และสุข
สบายในช่วงที'ราคายางสูง ทาํให้สามารถนาํเงินจบัจ่ายซื!อของที'จาํเป็นและทาํให้ครอบครัวมีความสุขได ้ แต่เมื'อ
ราคายางตกตํ'าลง  ส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของครอบครัว  ไม่สามารถดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือน
เมื'อก่อน  ทาํให้ปัจจุบนัมีความลาํบากมากขึ!น  นอกจากนี! ยงัพบว่าผลของราคายางตกตํ'า เป็นผลให้การบริหาร
จดัการสวนยางพาราที'ยากลาํบากขึ!น อนัเนื'องมาจากค่าแรงเพิ'ม ค่าปุ๋ยเพิ'ม   เนื'องจากประชาชนบางส่วนตอ้งเลิก
จ้างคนงานเพื'อลดต้นทุน แล้วหันมาอดทนทุ่มแรงกายแรงใจการทํางานเอง  เมื'อสะสมงานหนักต่อเนื'อง 
โดยเฉพาะการงดจา้งคนงานมืออาชีพในการฉีดสารเคมีฆ่าหญา้และวชัพืช แลว้มาทาํเองนั!น สุ่มเสี'ยงและก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพอยา่งยิ'ง การตรากตรํางานหนกัขึ!นนี!ทาํให้ร่างกายของพวกเขาอ่อนลา้ลง ภูมิตา้นทานลดลง ทาํ
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ใหเ้กิดอาการปวดหวั แสบตา หายใจติดขดั ปวดเมื'อยกลา้มเนื!อ จนลม้ป่วย ไม่สบาย ทาํใหคุ้ณภาพชีวติดา้นร่างกาย
ลดลงโดยทางตรงและทางออ้ม 
 2.2 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนมีสภาพจิตใจที'มีความกงัวลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเนื'องจากรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพเพิ'มสูงขึ!น เนื'องจากราคาสินคา้
อุปโภค บริโภคมาราคาสูงขึ!นตามการปรับค่าแรงงานขั!นตํ'าของรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกนัประชาชนชาวสวนยาง
ที'ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากราคายางตกตํ'านั!นมีรายไดเ้ขา้มาจุนเจือครอบครัวลดลง บางรายมีการกูย้ืมเงินจาก
ธนาคารมาลงทุนทาํให้สภาพจิตใจแย่ลงอนัเนื'องมาจาก ความทุกข์ใจ  ความเป็นห่วงกงัวล ผลขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน ดา้นรายไดล้ดต่อเนื'อง ตน้ทุนการผลิตเพิ'ม  ผลผลิตที'ออกมาขายไม่ออก ผลผลิตลน้โกดงั ขาดสภาพ
คล่องในการใชเ้งิน ขาดความสามารถในการชาํระหนี!  ความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหนี!น้อยลง ขาดความ
บกพร่องในการคิดสร้างสรรค์ ขาดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ อีกทั! งความกดดนัโดดเดี'ยวจากสังคม 
เศรษฐกิจและภาคการเมือง ก็เพิ'มภาวะเครียดและกดดนัให้ประชาชนมีสภาพจิตใจหดหู่ มีความรู้สึกทอ้แท ้หมด
กาํลงัใจ ความอดทนอดกลั!นนอ้ยลง ทาํใหคุ้ณภาพชีวติดา้นจิตใจตํ'าลงอยา่งยิ'ง  
   2.3 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  จากการศึกษาพบวา่ เมื'อสภาพร่างกายและจิตใจแยล่ง
ในรายปัจเจกบุคคลครอบคลุมทั! งพื!นประชากรที'กวา้ง ก็ย่อมส่งผลกระทบภาพใหญ่ไปยงัคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ให้ลดน้อยถอยลงด้วย การปฏิสัมพนัธ์ การสนทนาปราศรัย การไปมาหาสู่ระหว่าง
ครอบครัว ลูกหลานที'จากไปศึกษาหาความรู้ ญาติผูใ้หญ่ เพื'อนๆ ก็ลดนอ้ยลงไป การติดต่อสื'อสาร สัมพนัธภาพที'
ดีทางสงัคมนอ้ยลง การไปร่วมงานประเพณี งานแต่ง งานบุญ งานบวช งานศพ ก็ไม่พร้อมเพรียงเหมือนอดีตที'ผ่าน
มา ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ การตลาดที'ทําให้เกิดราคายางตกตํ'าแล้วทําให้รายได้ลดน้อยลงนั! น ถือได้ว่า
ประชาชนมีคุณภาพชีวติดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคมที'แยล่งอยา่งเห็นไดช้ดั 

  2.4 คุณภาพชีวิตด้านสิ�งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าทั!งประชาชนทุกอาชีพ และผูน้าํชุมชนรับรู้ว่า
สภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดบัโลกนั!นเป็นผลทาํให้การประกอบอาชีพทาํสวนยางพารานั!นมี
ปัญหาและอุปสรรคส่งผลต่อเนื'องจนถึงระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัว เกิดความคิดวา่ไม่มีความมั'นคงใน
ชีวิตดา้นการเงิน และการดาํรงชีวิตดว้ยความไม่แน่นอนที'ตอ้งอาศยักลไกทางการตลาดที'มีอิทธิพลต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องตนและคนในครอบครัว และเมื'อประชาชนไดรั้บความกดดนัทางเศรษฐกิจและการเงินมากๆทาํใหไ้ม่มี
ความเชื'อถือและไวใ้จสภาพแวดลอ้มเหล่านั!น นอกจากนี!ยงัพบวา่ สิ'งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ซึ'งเป็นสิ'งที'
มนุษยส์ร้างขึ!นมานั!นยงัคงสภาพเดิม ไม่ไดถู้กพฒันาใหเ้ห็นเป็นขอ้แตกต่างอยา่งเด่นชดั แหล่งชุมชุม เช่นตลาดนดั
ซึ' งปกติจะแออดัไปดว้ยประชาชนคนไทยและคนงานผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพื'อนบา้นที'มาจบัจ่ายใชส้อยกนั
อย่างเนื'องแน่น ก็ลดน้อยลง บางตลาดก็ตอ้งปล่อยรกร้างเปล่าประโยชน์ไป ดา้นถนนหนทางก็ชาํรุดทรุดโทรม 
เนื'องจากการบรรทุกหนกัของบรรดารถกระบะ รถสิบลอ้ขนส่งยางพาราและผลปาล์มนํ! ามนั โดยปราศจากการ
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาจากหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง ส่วนสิ'งแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ที'
มีในทอ้งถิ'นก็ยงัมีจดัอยู่ตามปกติเทศกาล แต่ผูค้นที'มาร่วมกิจกรรมก็น้อยลง อย่างเทศกาลทอดกฐิน ทอดผา้ป่า 
หรือ เทศกาลเดือนสิบ ที'ประชาชนทุกครัวเรือนจะตอ้งประกอบอาหารไปทาํบุญถวายพระที'วดัต่างๆนั!น ก็ยงัมี
ปฏิบติัตามปกติประเพณี แต่ผูค้นไม่หลั'งไหลพรั'งพร้อมมาทาํบุญ บริจาคเงิน เหมือนตอนที'ราคายางพาราสูงและ
เศรษฐกิจการคา้ดี 
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  3. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวติจากผลกระทบจากราคายางตกตํ�า  
      3.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจยัการผลติยางพารา จากผลการศึกษาพบว่าในการปลูกยางพารา
นั!นตอ้งมีเงินทุนในการบุกเบิกที'ดินเพื'อทาํสวนยาง และเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลรักษาตน้ยาง เช่น ค่าปุ๋ยที'มี
ราคาแพง ค่าจา้งแรงงานดูแลรักษา และค่าวสัดุอุปกรณ์อื'นๆที'จาํเป็น และปัจจุบนัชาวสวนยางพาราไดป้ระสบกบั
ปัญหาราคายางตกตํ'าทาํใหข้าดรายไดล้ดลง ขาดสภาพคล่องในการหมุนเวียนของเงินทุนส่งผลให้ผลิตยางออกมา
ไดน้อ้ยลง 
 
 3.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านภาระหนีสิ̂น  

จากการศึกษาพบวา่ประชาชนบางรายมีภาระหนี! สินจากการกูเ้งินจากธนาคารเพื'อมาลงทุนในการทาํสวน
ยางพาราและตอ้งมีการชาํระดอกเบี!ยทุกเดือน แต่เมื'อประสบปัญหาราคายางตกตํ'าคาทาํให้รายไดล้ดลงในขณะที'
ปัจจุบันนี! ค่าแรงงานเพิ'มสูงขึ! น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ!น และเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ยงัต้องจ่าย
ค่าแรงงานให้กบัลูกจา้งในอตัราส่วนที'สูงคือร้อยละ 40 ของยอดจาํหน่ายยาง และมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาที'
ตอ้งใชเ้งินทุนเช่นค่าปุ๋ยที'มีราคาแพง และหากเกษตรกรไม่ใชปุ๋้ยก็อาจทาํให้ผลผลิตลดลงก็จะยิ'งทาํให้เกษตรกร
ขาดรายไดแ้ลว้เกิดการกูย้ืมเงินเพิ'มขึ!นและเกิดปัญหาหนี! สินตามมา ซึ' งนอกจากจะทาํให้มีผลโดยตรงต่ออาชีพ
เกษตรกรสวนยางแลว้ยงัมีผลต่อธุรกิจอื'นๆในการสั'งซื!อสินคา้น้อยลงเนื'องจากกาํลงัซื!อของลูกคา้นอ้ยลงเพราะ
ราคายางตกตํ'าทาํใหป้ระชากรรายไดล้ดลง 
  3.3 ปัญหาด้านการจดัการผลติ จากการศึกษาพบวา่ประชาชนยงัมีความรู้เกี'ยวกบัการจดัการผลิตที'ยงัไม่
ถูกวิธี เช่นการใชปุ๋้ยไม่เหมาะสมกบัสภาพของดินและพนัธ์ุยางพารา หรือการเก็บยางพาราให้แห้ง สะอาด คง
คุณภาพ ซึ' งทางผูน้าํชุมชนไดเ้คยปรึกษาหารือให้ทางหน่วยงานราชการ กรมวิชาการเกษตรเขา้มาให้ความรู้และ
ดูแลแต่ก็ไม่ทั'วถึงเนื'องจากจาํนวนบุคลากรของหน่วยงาน และเวลามีจาํกดั 
  4. แนวทางทางแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวติจากผลกระทบจากราคายางตกตํ�า  

เนื'องจากปัญหาราคายางพารานั!นขึ!นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความตอ้งการของตลาดโลกและตลาด
ในประเทศไทย ดงันั!นการแกไ้ขปัญหาเรื'องราคายางพาราในตลาดจึงเป็นเรื'องยาก   ดงันั!นจึงจาํเป็นตอ้งมีแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะ ที'สามารถหลีกเลี'ยงการขาดทุนหรือการเสี'ยงต่อการลงทุนนอ้ยที'สุด จากการสัมภาษณ์ ต่าง
ก็ใหเ้สียงเดียวกนัวา่ควรจะมีนกัวชิาการเกษตรมาใหค้วามรู้เกี'ยวกบัการใชปุ๋้ยที'เหมาะสมกบัสภาพของดิน และทาํ
ใหเ้พิ'มผลผลิตโดยไม่สิ!นเปลืองปุ๋ย อยา่งเช่นที'ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 

ดงันั!นแนวทางการแกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวติควรมีแนวทางดงันี!  
    1) ประชาชนและผูน้าํควรมีการปรึกษาหารือและวางแผนสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนโดยใชห้ลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ'งพาตนเองขึ!นภายในชุมชน หยุดสร้างภาระหนี! สิน และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม อยา่งนอ้ยครอบครัวละ 1 อาชีพ เพื'อช่วยสร้างรายไดเ้พิ'มเติมใหก้บัครอบครัว ซึ' งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอุไร เจือหนองคลา้ (2552: 46) [10] และนทัธปราชญ ์นนัทิวฒัน์กลุ (2551: 59) [6] 

    2) หน่วยงานราชการที'เกี'ยวขอ้งจากภาครัฐบาลควรลงพื!นที'เพื'อดูแลให้คาํแนะนาํเกี'ยวกบัการตลาด
ยางพารา การจดัการผลิตที'ถูกวธีิและกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาดให้กบัประชาชนไดมี้ความรู้และมีการปรับมา
ใชก้บัธุรกิจการผลิตและการคา้ยางพารามากขึ!น 
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    3) ควรมีโครงการเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัแต่ละคน สร้างภูมิคุม้กนัใหต้นเองและครอบครัวเมื'อประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ประชาชนจะไดพึ้'งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั'งยนื โดยไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตทั!งในระยะ
สั!นและระยะยาว 

 
5. อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาทาํให้ทราบวา่ประชาชนอาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ส่วนใหญ่มีการทาํสวนยางเป็น
อาชีพหลกั และมีอาชีพเสริม เช่นทาํสวนปาล์ม สวนทุเรียนสวนขา้วโพด และพืชไร่อื'นๆ และบางภาคส่วนที'ทาํ
อาชีพอื'นเป็นหลกั ก็จะปลีกเวลามาทาํสวนยางเป็นอาชีพเสริม แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมทาํสวนยาง
เนื'องจากยางพารานั!นเป็นที'นิยม เป็นสินคา้ทางการเกษตรที'ให้ราคาสูงและเป็นที'ตอ้งการของตลาดโลกในการ
นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมอื'นๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง และ
อื'นๆอีกมากซึ'งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคีตา จาริก (2555: 1) [1] 
 แต่อย่างไรก็ตามเมื'อเศรษฐกิจของโลกตกตํ'าและราคายางพาราในตลาดโลกลดตํ'าลงก็ส่งผลทาํให้
ประชาชนที'ประกอบอาชีพทาํสวนยางนั!นไดรั้บผลกระทบในวงกวา้งทั!งทางตรงและทางออ้ม มีผลกระทบทั!งดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ โดยเกิดความเครียดจนมีปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย ซึ' งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐพงค ์นาม
วงษา (2552: 100) [8] มีผลกระทบดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม และสิ'งแวดลอ้ม โดยการไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหา
จากทางหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งในสังคมไดเ้ต็มที' เนื'องจากราคายางพาราขึ!นอยูก่บัตลาด และเป็นปัญหาที'เชื'อมโยง
ซบัซอ้นและแกไ้ขไดย้าก ซึ'งสอดคลองกบังานวจิยัของประภารัตน์ ช่างเรือน (2552: 56) [9] 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร̂ังนี ̂
 ควรมีหน่วยงานที'ดีมีหน้าที'ควบคุมดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในด้านต่างๆ เช่น การให้
คาํแนะนาํการปลูกยางพาราที'ถูกตอ้ง การเลือกสูตรและวิธีการใชปุ๋้ยที'เหมาะสม วิธีดูแลทาํนุบาํรุงตน้ยางให้
สมบูรณ์อยา่งสมํ'าเสมอ และมีการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขม้มาช่วยให้ผลผลิตเพิ'ม ให้มีคุณภาพ
มากขึ!น และลดตน้ทุนการผลิตลง ภาครัฐควรช่วยพยงุราคายางพารา ช่วยจดัการอบรมดา้นการบริหารจดัการสวน
ยางและการเงินอยา่งครบวงจร หากทาํเช่นนี! ได ้จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาดา้นต่างๆให้เกษตรกรชาวสวนยาง
อยา่งใกลชิ้ดอยา่งย ั'งยนืต่อไป 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร̂ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากราคายางพาราตกตํ'าในลกัษณะเชิงปริมาณควบคู่ไปดว้ยเพื'อจะไดว้ดัระดบั
ความตอ้งการของเกษตรกรและวดัปริมาณเม็ดเงินที'หายไปจากการประกอบอาชีพของประชาชนในพื!นที'ศึกษา
เนื'องจากผลกระทบราคายางพาราตกตํ'าต่อเนื'องมาเป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ปี 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย ์ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม ซึ' งไดก้รุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํในการจดัทาํรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบบันี!   และขอขอบคุณผูส้นบัสนุน ผูใ้หค้วามร่วมมือ และผูที้'เกี'ยวขอ้งทุกๆท่าน ในการศึกษาวิจยัอิสระในครั! งนี!
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ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจซื�อรถอโีก้คาร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY EGO CAR MUANG KHONKAEN 

 
คณิตภรณ์  ธีระตะโกกลุ1  ดร.ฉตัรวรัญ  องคสิงห์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

ปัจจุบนัการเดินทางโดยรถยนตถื์อวา่มีความสาํคญัในอนัดบัตน้ๆ หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นปัจจยัที. 5 ขอ
สงัคมในยคุปัจจุบนั แต่เนื.องจากการมีอยูอ่ยา่งจาํกดัของทรัพยากร เช่น นํ5 ามนัเชื5อเพลิง ทาํให้เกิดความตอ้งการใช้
รถยนตที์.มีความประหยดัมากขึ5นกวา่ในอดีต ซึ.งอาจเป็นรถยนตที์.สร้างเพื.อการประหยดัพลงังานเป็นวตัถุประสงค์
หลกั เช่น รถยนต ์eco car เป็นตน้ การศึกษาคน้ควา้อิสระนี5  จึงมีวตัถุประสงคเ์พื.อทราบถึงปัจจยัในการเลือกซื5อรถอี
โกค้าร์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื.องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จ.ขอนแก่น จาํนวน 400 
ชุดสถานที.เลือกใชใ้นการกรอกแบบสอบถาม แบ่ง ออกเป็นจาํนวน 4 แห่ง สถานที.ละ 100 ชุดของในเขตอาํเภอเมือง จ.
ขอนแก่น ไดแ้ก่ 1.ในเขตศูนยร์าชการอาํเภอเมือง 2.ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัทพลาซ่า 3.มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4.โชว ์   
รูมรถยนต ์ตวัอยา่งใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถี. ค่าร้อยละ ค่าเฉลี.ย ค่าเบี.ยงเบน และค่าความแปรปรวน
ทางเดียวที.ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 21-25 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอตัราเงินเดือน 20,000 บาท มีอายงุานมากกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายมุากกวา่ 31 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
พบวา่การใหพ้รีเซนเตอร์ หรือ ดารา มาประชาสมัพนัธ์ทางการขาย มีบทบาทต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซื5อรถยนต์
อีโกค้าร์โดยมีค่าเฉลี.ยมากที.สุดมากที.สุด ส่วนปัจจยัดา้นความสามารถในการส่งรถตรงต่อเวลา และ การแจกของแถม 
เคมเปญ มีค่าเฉลี.ยนอ้ยที.สุด 
 
คาํสาํคญั : อีโกค้าร์, ปัจจยัในการเลือกซื5อ 

 
Abstract 

 
The current drive is an important top. Or may be called by a factor 5 for society in modern times. 

However, due to the limited resources such as fuel. Cause the demand for cars that are more affordable than in 
the past. This could be the vehicle to create a energy-saving cars, eco car , etc. The main purpose of this 
independent study . Aims to determine the factors in buying a car, e- kart . The questionnaire is to collect 
information from residents in Muang District , Khon Kaen 400 locations choose to complete the questionnaire 
was divided into 4 sets of 100 attractions in Muang district of Khon Kaen 1. the city district government center . 
                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์.ปรึกษาประจาํสาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Two . Centroid Rutgers Plaza mall . Three . Destination . 4 show room sample statistics to analyze the data by 
frequency , percentage , mean deviation and variance one significance level of .05 was found that the majority is 
. Male, age between 21-25 years of undergraduate education . Salary is $ 20,000 more than last one year, 52.3 
percent were older than 31 years of experience as a presenter or actor to promote sales . Plays a factor in the 
decision to purchase an automobile Kart with most average most The factor of being able to deliver on time and 
giveaways plus Cambridge campaign with an average minimum. 
 
KEYWORDS : EGO CAR, FACTOR IN THE SELECTION 
 
1.บทนํา 

ความตอ้งการของลูกคา้ประเทศเทศไทยมีความเป็นผูน้าํดา้นการผลิตรถยนตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ ผลิตรถยนต์รุ่นต่างๆต่างๆ เพื.อจาํหน่ายในประเทศและเพื.อการส่งออก ทาํให้อุตสาหกรรมรถยนตใ์น
ประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเนื.องความตอ้งการรถยนต์นั.งที.มีอยู่เป็นจาํนวนมากถึงแมจ้ะผ่านช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจมาไม่นานนกั ซึ.งยอดขายรถยนตน์ั.งเพิ.มขึ5นทุกปี ซึ.งทาํใหค้าดการณ์ไดว้า่ในอนาคตปริมาณรถยนตน์ั.งจะ
เพิ.มขึ5นอยา่งสมํ.าเสมอและต่อเนื.องจากการเพิ.มขึ5นของราคานํ5 ามนัส่งผลให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นน ปรับเปลี.ยน พฤติกรรม
การใชร้ถมากขึ5นจากสถานการณ์ราคานํ5 ามนัดิบของตลาดโลกในรอบปีที.ผ่านมาซึ. งมีการระดบัสูงขึ5นอยา่งชดัเจน
ทั5งนี5 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที.ชะลอตวัทาํให้ความตอ้งการใชพ้ลงังานลดลงเนื.องจากกลุ่มคมนาคมขนส่ง
เป็นภาคส่วนที.มีการใชพ้ลงังาประเภทนํ5 ามนัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆประเทศสหรัฐอเมริกาที.มีการใชพ้ลงังานสูงถึงร้อย
ละ 29 ในภาคการคมนาคมขนส่ง เป็นอนัดบัสองรองจากภาคการผลิตอุตสาหกรรม ซึ. งเป็นแนวทางเดียวกบั
สัดส่วนการใชพ้ลงังานของประเทศไทยที.มีการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่งอยูที่.ร้อยละ 36 เป็นอนัดบัสอง
รองจากภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันการที.ความผนัผวนของราคาพลงังานโดยเฉพาะราคานํ5 ามนัดิบที.เกิดขึ5น
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้งทั.วโลก รวมทั5งทาํใหเ้กิดการเปลี.ยนแปลงสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนตท์ั5งดา้นการ
ผลิและการบริโภคละบริษทัเกิดการแข่งขนัในการสรรคส์ร้างยนตรกรรมที.มีคุณภาพ มีการพฒันาเทคโนโลยีการ
ผลิตรถยนต์อย่างเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ เพื.อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานของโลกและการรักษา
สิ.งแวดลอ้มมากขึ5นโดยมีการให้ความสําคญักบัการคิดคน้รถพลงังานทางเลือกใหม่ๆ อาทิ รถยนต ์ Hydrogen, 
Hybrid หรือ Fuel Cellเป็นตน้ควบคู่ไปกบัการพฒันารถยนตที์.มีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานให้มากขณะเดียว
กใันดา้นผูบ้ริโภคสถานการณ์ราคานํ5 ามนัดงักล่าวยงัส่งผลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชแ้ละเลือกซิ5อรถ
ยนตไ์ม่วา่จะเป็นผูบ้ริโภคในต่างประเทศหรือประเทศไทย  การปรับเปลี.ยนพฤติกรรมในการใชน้ํ5 ามนัสาํหรับการ
ขบัขี.รถยนตอ์ยา่งคุม้ค่า เช่น การหันมาใชร้ะบบขนส่งสาธารณะมากขึ5น การปรับพฤติกรรมการขบัขี.ให้ประหยดั
นํ5 ามนั รวมถึงการเลือกใชน้ํ5 ามนัประเภทที.เป็นพลงังานทางเลือกมากขึ5น เช่น แก๊สโซฮอล ์หรือไบโอดีเซลเป็นตน้
ในระยะยาวแลว้ยงัมีผลต่อการพิจารณาเลือกซื5อรถยนต์ว่าผูบ้ริโภคจะเลือกซื5อรถยนต์อย่างไรระหว่างรถยนต์
ประหยดัพลงังานหรือรถยนตที์.สามารถใชพ้ลงังานทางเลือกดงันั5นผูผ้ลิตรถยนตส่์วนใหญ่   จึงให้ความสาํคญักบั
การพฒันารถยนตน์ั.งให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที.สุด  ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑข์องตน
คือการสร้างทางเลือกใหผู้บ้ริโภคทั5งการผลิตยานยนตที์.มีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานสูงและการผลิตรถยนตที์.
สามารถใชพ้ลงังานรถยนต์ที.สามารถใชพลงังานทางเลือกรถยนต์ที.ผลิตนั5นจะตอ้งปล่อยของเสียน้อยลงเพื.อลด
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มลพิษที.อาจเกิดขึ5นกบัสิ.งแวดลอ้มรวมทั5งยงัตอ้งพฒันารถยนตที์.มีมาตรฐานความปลอดภยักบัผูข้บัขี.และผูโ้ดยสาร
มายิ.งขึ5น และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่างๆ ก็มีการปรับระดบัความสําคญัเพิ.มขึ5นดว้ยเช่นกนั  ส่วนของ
ประเทศไทยรัฐบาลจึงไดด้าํเนินการวางกรอบแผนแม่บทพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตร์ะยะที. 2 ขึ5น เพื.อปูทางใน
การไปใหถึ้งเป้าหมายดงักล่าว โดยในแผนแม่บทฯ นี5  ไดต้ั5งเป้าหมายระยะแรกไวว้า่ ประเทศไทยจะตอ้งมีการผลิต
รถยนตใ์ประเทศจาํนวน 1.8 ลา้นคนัในปี 2553 เพื.อกา้วขึ5นเป็นฐานการผลิตแห่งเอเชีย รวมทั5งมีการสร้างมูลค่าเพิ.ม
ใหเ้กิดขึ5นกบัประเทศและที.สาํคญัเมื.อความตอ้งการในตลาดโลกส่วนใหญ่อยูที่.รถยนตน์ั.ง ดงันั5นProductChampion 
ตวัที. 2 ที.จาํเป็นตอ้งเกิดขึ5น ซึ.งนั.นคือจุดเริ.มตน้ของนโยบายรถยนตน์ั.งประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลหรือ Eco-
Car 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื.อศึกษาปัจจยัที.มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จ.ขอนแก่น ในการเลือกซื5อรถยนต์
ประหยดัพลงังาน (อีโคคาร์)   
2.เพื.อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซื5อ
รถยนตพ์ลงังาน (อีโคคาร์) ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จ.ขอนแก่น  
นิยามศัพท์เฉพาะ   
  ผู้บริโภค หมายถึง ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซื5อรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโคคาร์) 

ผู้มอีาํนาจในการตดัสินใจซื�อ หมายถึงผูต้ดัสินใจและเป็นผูจ่้ายเงิน ในการซื5อรถประหยดัพลงังาน      (อีโค คาร์) 
พฤตกิรรม หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลที.ประเมินผลเพื.อตดัสินใจซื5อรถ
ประหยดัพลงังาน (อีโค คาร์) ไดแ้ก่เหตุผลในการซื5อ ชนิดของเครื.องยนต ์ราคา และวธีิการซื5อ 

ปัจจัยที�มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื�อ หมายถึง สิ.งที.มีอิทธิพลกระตุน้การตดัสินใจซื5อรถยนต์ประหยดั
พลงังาน (อีโค คาร์) ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P) ไดแ้ก่
ผลิตภณัฑ ์ (Product)  ราคา (Price)  การจดัจาํหน่าย (Place หรือ distribution))  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พลงังานทางเลือกดังนั5นผูผ้ลิตรถยนต์ส่วนใหญ่   จึงให้ความสําคญักับการพฒันารถยนต์นั.งให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที.สุด  ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนคือการสร้างทางเลือกให้ 
 

2. ขั�นตอนการศึกษา/วธีิดาํเดนิงานวจิยั 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัเรื.องปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อรถยนตป์ระหยดัพลงังาน อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซึ. งเป็นการวิจยัเชิง
สาํรวจ 
เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

เป็นแบบสอบถามมีโครงสร้างหรือแบบเป็นมาตรฐาน โดยใชแ้บบสอบถามแบบเดียวกนัทั5งหมด แก่
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งในเขตอาํเภอเมือง จ.ขอนแก่นรวบรวมแบบสอบถามตามจาํนวนที.กาํหนดโดยมีขั5นตอน
การสร้างแบบสอบถาม ดงันี5  

1. ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากตาํรา ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ที.เกี.ยวขอ้ง รวมทั5งศึกษาวิธีการสร้าง
แบบวจิยั 
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2. ศึกษาวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. นิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปรเพื.อสร้างแบบสอบถาม 

4. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปรที.ใชใ้นการวจิยั 

5. นาํแบบสอบถามที.ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั5 งจากอาจารยที์.ปรึกษา 
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความ
เชื.อมั.น โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิ| แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
SPSS for Windowsค่าความเชื.อมั.นที.วเิคราะห์ไดเ้รียกวา่สมัประสิทธิ| แอลฟา (CoefficentAlpha) 
ขั�นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา เอกสารทาง
วชิาการ สิ.งพิมพ ์วารสาร งานวจิยั วทิยานิพนธ์ และอินเทอร์เน็ต 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการวจิยัครั5 งนี5 เครื.องมือที.ใชคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที.ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ5นเพื.อ
เป็นการศึกษาผูที้.เลือกซื5อรถยนตอี์โกค้าร์ ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 ส่วนที. 1 สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที. 2 ปัจจยัในการการเลือกซื5อรถยนตร์ถประหยดัพลงังาน 
ส่วนที. 3 ขอ้เสนอแนะ 

เกณฑก์ารแปลผล ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกี.ยวกบัการเลือกซื5อรถยนตอี์
โกค้าร์ ในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผูว้จิยัไดแ้ปลความหมายโดยแบ่งเกณฑร์ะดบัคะแนน ดงันี5  

 
เกณฑ์การแปลผล ค่าคะแนน ผูต้ดัสินในเลือกซื5อรถยนต์อีโก้คาร์ ในเขต อ.เมือง จ.

ขอนแก่น ผูว้จิยัไดแ้ปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี.ยในแต่ละดา้น ดงันี5  
 

   ค่าเฉลี.ย      ระดบัความคิดเห็น 
 4.50 – 5.00 ปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อ      มากที.สุด 
 3.50 – 4.49 ปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อ      มาก 
 2.50 – 3.49 ปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อ      ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 ปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อ      นอ้ย 
 1.00 – 1.49 ปัจจยัที.มีผลต่อการเลือกซื5อ      นอ้ยที.สุด 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 วเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื.อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยั
จึงขอกาํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ และอกัษรยอ่ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี5  

 X           หมายถึง  ค่าคะแนนเฉลี.ย 

 S.D.      หมายถึง  ส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน 
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 t  หมายถึง  ค่าแตกต่างของ 2 กลุ่ม 

 F      หมายถึง  ค่าความแตกต่างมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 Sig. หมายถึง  ระดบันยัสาํคญั 

 *  หมายถึง  นยัสาํคญัทางสถิติที.ระดบั 0.05 

จาํแนกตามรายได้เฉลี�ยต่อเดอืน ส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  
45.8  รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  30,001 บาท ขึ5นไปจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0   

สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน 209  คน คิดเป็นร้อยละ 52.3มีอายสูุงกวา่ 
31 ปีขึ5นไป  จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.5  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ หา้งร้านจาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  มีรายได ้ 20,001 – 30,000 บาท 
จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.8 

 

4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
4.1  จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบวา่ เพศ ต่างกนัปัจจยัในการเลือกซื5อรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค คาร์) 

ไม่ต่างกนั  ซึ. งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตา ดิษฐ์บุญเชิญ. (2553) ที.ศึกษาเรื.องปัจจยัที.มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซื5อรถยนต์อีโค คาร์ของผูบ้ริโภคในอ.เมือง จ.ขอนแก่น   เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซื5อรถอีโค คาร์ในการตดัสินใจซื5อ ดา้นเหตุผล  ดา้นชนิด ดา้นราคา ดา้นวิธีการชาํระเงิน และดา้น
ระยะเวลาในการซื5อ  

4.2 จากผลการวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่ อาย ุการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือนต่างกนัปัจจยัในการการเลือก
ซื5อรถยนตป์ระหยดัพลงังาน (อีโค คาร์) ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที. 0.05   ซึ.งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตา 
ดิษฐบุ์ญเชิญ. (2553) ที.ศึกษาเรื.องปัจจยัที.มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซื5อรถยนตอี์โค อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 1. อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื5อรถอีโค คาร์ในการตดัสินใจซื5อ ดา้นราคา 
ดา้นระยะเวลา แต่อายไุม่มีความสมัพนัธ์ ดา้นชนิด ดา้นวธีิการชาํระเงิน  

2. ระดบัการศึกษาสูงสุดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื5อรถอีโค คาร์ในการ
ตดัสินใจซื5อ ในดา้นเหตุผล ดา้นชนิด ดา้นราคา ดา้นวธีิการชาํระเงิน  

3.อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื5อรถอีโค คาร์ในการตดัสินใจซื5อ ดา้นชนิด 
ดา้นราคา ดา้นวธีิการชาํระเงิน  
 
5. กติตกิรรมประกาศ 
             งานวจิยัฉบบันี5สาํเร็จลงดว้ยนี5  เนื.องจากผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากอาจารยที์.ปรึกษา  อาจารย ์
ดร.ฉตัรวรัญ  องคสิงห์  อาจารยพ์ลเรือตรี ดร.วโิรจน์  พิมานมาศสุริยา อาจารย ์ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ  อาจารยด์ร.
สญัญพงศ ์ลิ.มประเสริฐ ที.ไดใ้หค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขใหร้ายงานนี5  มีความสมบูรณ์มาก
ยิ.งขึ5น 
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 ขอขอบคุณกาํลงัใจจากครอบครัว จากเพื.อนร่วมงาน และเพื.อนรุ่น 11 ทุกท่าน ที.ช่วยใหผู้ศึ้กษามีกาํลงัใจ
ในการเรียนและสามารถจดัทาํรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มนี5จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที.ไดใ้หค้วามร่วมมือแก่ผูศึ้กษาเป็นอยา่งดียิ.งในการลงพื5นที.เก็บ
ขอ้มูลวจิยั  
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พฤติกรรมการเปิดรับและความพงึพอใจของพนักงานที�มีต่อวารสาร “นํ�า” 

ของการประปาส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ 

BEHAVIORAL EXPOSURE AND EMPLOYEES’ SATISFACTION TOWARD THE 

JOURNAL “WATER” PROVIDED BY THE HEADQUARTER OF 

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY 
 

กุญชลิกา ภาระพนัธ์1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื�องพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของพนกังานที�มีต่อวารสาร “นํ�า” 
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ่นี.  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) พฤติกรรมการเปิดรับวารสาร “นํ. า” (2) 
ความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” ของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคและ (3) ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 400 ตวัอย่าง    ใชส้ถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าความถี�ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี  มีการศึกษา ระดบั ปริญญาตรี มี
อายกุารทาํงานกบัองคก์าร 1-3 ปี อยูใ่นระดบัชั.น 3-5 สายงานที�สังกดั (รองผูว้่าการบริหาร) เป็นส่วนใหญ่ ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารผ่านทางวารสาร “นํ�า” อย่างสมํ�าเสมอ พนกังานส่วนใหญ่อ่านภาพกิจกรรมในวารสาร “นํ�า” มากที�สุด
โดยอ่านเฉพาะเรื� องที�น่าสนใจ ซึ� งหลงัจากไดอ่้านวารสาร “นํ�า” แลว้พนักงานส่วนใหญ่จะส่งต่อให้แก่เพื�อน
ร่วมงานต่อไป ซึ�งพนกังานส่วนใหญ่ที�อ่านวารสาร “นํ�า” มีเหตุผลในการอ่านคือตอ้งการรู้ขอ้มูลของ กปภ.และคิด
วา่วารสาร “นํ�า” มีประโยชน์กบัหน่วยงาน เพราะทาํให้พนกังานสามารถทราบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ที�เกิดขึ.นภายใน
องค์การ และอยากให้เพิ�มเติมคอลมัน์ที�ให้ความรู้เรื�องบทความเพื�อสุขภาพเพิ�มขึ.น ดา้นความพอใจในวารสาร 
“นํ�า” พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวารสาร“นํ�า” ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.42) โดยมีความพึงพอใจ
ในข่าวสารดา้นการดาํเนินงานของ กปภ.ในระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย 3.66) รองลงมาคือความพึงพอใจในรูปแบบ
สีสันสวยงามน่าสนใจ ในระดับมาก (ค่าเฉลี�ย 3.63) ส่วนด้านความพึงพอใจที�ค่าเฉลี�ยน้อยที�สุดคือด้านบท
สมัภาษณ์ความคิดเห็นของพนกังานต่อเรื�องต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.20) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน 
ระดบัชั.น สายงานที�สงักดั ที�แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับและมีความพึงพอใจในวารสาร “นํ�า” ที�แตกต่างกนั

                                                           

1 สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ออกไป โดยพนกังานเพศหญิง มีความพึงพอใจมากที�สุด พนกังานพึงพอใจในวารสารนํ. าส่วนใหญ่มีอาย ุ 31-40 ปี
มากที�สุด ซึ�งพนกังานที�ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทางวาร “นํ�า” อยา่งสมํ�าเสมอ มีความพึงพอใจในวารสาร “นํ�า” 

เป็นอยา่งมาก 
 
คาํสําคญั : พฤติกรรมการเปิดรับ, ความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า”, การประปาส่วนภูมิภาค 

 
Abstract 

 

This independent study “Employees’ exposure and satisfaction toward the journal “WATER” 
provided by the Headquarter of Provincial Waterworks Authority” was to examine (1) the PWA 
employees’ exposure toward the journal “WATER” (2) their satisfaction thereon and (3) differences 
between personal factors and the PWA employees’ exposure and satisfaction toward the journal 
“WATER” of Headquarter of Provincial Waterworks Authority (PWA). The research tool was a 
questionnaire. The samples were 400 employees from aforesaid organization. The statistics employed in 
this study were frequency, percentage, standard deviation, t-test, and One-way analysis of variance 
(ANOVA). All the test statistics was statistically significant at level 0.05.  

The findings of this independent study were concluded as follows; the majority of samples was 
female, aged 21-30 year old, had bachelor degree, had service period of 1-3 years with rank level 3-5, 
and was mainly under the functional line of the Deputy Governor (Administration). The samples 
regularly received the information and data through the journal “WATER”. The majority of them read 
and followed the activities photos, especially interesting ones. After reading the journal “WATER”, the 
majority of employees would subsequently submit to their colleagues. The employees mainly reading the 
journal “WATER” had the reason to perceive the PWA information and thought that it was beneficial to 
the organization so as to allow them to receive the facts and events occurring within the organization. 
Besides, they would like the journal added with health column. With regard to the satisfaction on the 
journal “WATER”, it was found that the majority was satisfied with the journal “WATER” at the high 
level (average = 3.42). The satisfaction on the operation information of PWA is at the highest level 
(average = 3.66) and the less is the satisfaction on journal’s design and interestingness at the high level 
(average = 3.63). As for the least satisfaction were the interview columns with employees regarding 
various matters at middle level (average = 3.20). 

The result of the hypothetic test showed that the different demographic factors i.e. gender, age, 
educational degree, years of service, position and functional fields had totally variable behavior in 
exposure to or satisfaction with the journal “WATER”.  The female employees were completely 
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satisfied. The employees mainly satisfied with the journal “WATER” were in the age group of 31-40 
year old. Additionally, the employees regularly receiving the news and information through the journal 
had high satisfaction with it.   
 

KEYWORDS : BEHAVIORAL EXPOSURE, SATISFACTION TOWARD THE JOURNAL “WATER”, 
PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY 

 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัมนุษยส์ามารถติดต่อสื�อสารกนัดว้ยวิธีต่าง ๆ สื�อที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสารที�จะช่วยให้การ
ติดต่อสื�อสารแพร่ไปอยา่งกวา้งไกลและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
คือการใชสื้�อสิ�งพิมพใ์นการเผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์เพราะเป็นสื�อที�ไดรั้บความนิยมมาก การใชสื้�อสิ�งพิมพใ์น
การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ถือได้ว่าเป็นการติดต่อสื�อสารอย่างหนึ� งทั. งภายในและภายนอกองค์การ สื�อ
สิ�งพิมพน์บัเป็นสื�อหนึ� งที�สามารถเขา้ถึงบุคลากรไดเ้ป็นอยา่งดี สื�อสิ�งพิมพเ์ป็นสื�อที�สามารถใชเ้ป็นเครื�องมือใน
การเสริมสร้างความเขา้ใจเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลภายในไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใชเ้ป็นเครื�องมือในการผลแพร่ข่าวสารทาํ
ความเขา้ใจกับพนักงานภายในองค์การไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั. งสามารถใช้เป็นเครื�องมือในการเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย กฎระเบียบ และวธีิการปฏิบติังาน จากฝ่ายบริหารไปสู่เจา้หนา้ที�ระดบัต่าง ๆ เพื�อที�เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังาน
จะสามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งและตรงกนัความตอ้งการขององคก์าร การสร้างความเขา้ใจในองคก์ารเป็นสิ�งที�
มีความสาํคญัอยา่งยิ�ง และมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองคก์าร ขวญักาํลงัใจที�ดี วฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจใน
การทาํงาน ลว้นเกิดขึ.นจากการสื�อสารภายในองคก์ารที�ดี  
 เอกชยั กี�สุพนัธ์ (2538) กล่าววา่การสื�อสาร (communication) เป็นกระบวนการที�สาํคญัอยา่งหนึ�งในการ
ทาํงาน ซึ�งจะเป็นการสร้างความเขา้ใจจากบุคคลหนึ�งหรือหน่วยงานหนี�งไปยงัอีกหน่วยงานหนึ�ง ความสาํคญัของ
การสื�อสาร 2 ประการไดแ้ก่ การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคลากร และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้แก่บุคคล
ขององคก์ารไดท้ราบ ดั. งนั.นการสื�อสารจึงเป็นกระบวนการในการส่งข่าวสารระหวา่งบุคคล หรือหน่วยงาน ทั.ง
ภายในและภายนอกองค์การเพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบติังานไดต้รงตาม
วตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 
 ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์ารใดมีการสื�อสารที�ไร้ประสิทธิภาพข่าวลือต่าง ๆ ความบิดเบือนของขอ้มูล
ข่าวสาร จะส่งผลต่อการทาํงานขององค์การนั.น ๆ ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ.นอาจเกิดจากการนาํนโยบายไปปฏิบัติ
ผิดพลาดเนื�องจากเกิดจากการตีความหรือใจความที�ไม่ตรงกนั ก่อใหเ้กิดความผิดพลาดและยงัเกิดความซํ. าซอ้นใน
การทาํงานส่งผลต่อการการทาํงานที�ไร้ประสิทธิภาพ และเกิดผลเสียโดยรวมต่อองคก์ารโดยรวม  
 สุพิน ปัญญามาก (2539) การจดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์นั.น ขอ้ที�ผูจ้ดัทาํควรตระหนกัอยู่ตลอดเวลา 
คือ เอกสารที�จดัพิมพน์ั.นไม่ใช่ทาํขึ.นเพื�อเอาใจบุคคลเพียง 2 คน คือ ผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหาร หรือความพึงพอใจ
ของตนเอง จะตอ้งระลึกถึงตลอดเวลาวา่ เอกสารนั.นจะตอ้งสนองความตอ้งการ ของบุคคลที�สามคือประชาชน อนั
เป็นเป้าหมายใหญ่ 
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การสื�อสารภายในองค์การถือเป็นเครื�องมือหนึ� งที�ผูบ้ริหารนาํมาใชใ้นการสื�อสารกบัพนักงานเพื�อการ
ประสานงาน ทาํความเขา้ใจ หรือบอกเล่าเรื�องราวต่าง ๆ ในการทาํงานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์การ แมว้่า
ภายในองค์การจะมีการแบ่งย่อยเป็นหลายฝ่ายก็ตาม ข่าวสารที�ถูกสื�อออกไปนั.นจะมีความเขม้ของขอ้มูลและ
ประโยชน์ที�แตกต่างกนัไป จึงตอ้งมีการเลือกใชสื้�อให้เหมาะสมกบัข่าวสาร เพื�อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า การ
สื�อสารจะทาํให้พนักงานสื�อสารกบัผูบ้ริหารไดง่้ายขึ.น ทาํให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั
แกปั้ญหาต่าง ๆ ภายในองคก์าร เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์ารที�ตั.งไว ้

การประปาส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื.นที�ในการให้บริการดา้นสาธารณูปโภคกวา่ 74 จงัหวดัทั�วประเทศ 
ยกเวน้ในเขตพื.นที�กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีหน่วยงานในการกาํกบัดูแลแบ่งออกเป็น 10 
เขต 231 ประปาสาขา มีหน่วยบริการ ครอบคลุมพื.นที�เทศบาล 647 แห่ง อบต.77 แห่ง หมู่บา้น 171 แห่ง (ขอ้มูลปี 
2544) โดยมีพนักงานและลูกจา้งปฏิบัติงานอยู่ทั�วประเทศกว่า 6,800 คน ถือได้ว่าเป็นองค์การขนาดใหญ่ที�มี
หน่วยงานในองคก์ารมาก จนทาํใหใ้นบางครั. งการสื�อสารภายในองคก์ารมีความผิดพลาด มีความเขา้ใจไม่ตรงกนั 
นโยบายข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ เกิดความเบี�ยงเบนในเนื.อหาสาระและวตัถุประสงค ์อนัจะส่งผลต่อการบริหารงาน
ภายในองคก์ารขึ.นได ้ 

วารสารเป็นแหล่งขอ้มูลที�มีคุณค่าและมีความสําคญัต่อการศึกษาคน้ควา้วิจัยเป็นอย่างมาก เนื�องจาก
วารสารรายงานใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการและผลงานใหม่ ๆ ในทุกแขนงวิชาซึ� งผูอ่้านหรือนกัวิจยัไม่
สามารถที�จะคน้หาจากสิ�งพิมพอื์�น ๆ ได ้เพราะวารสารเป็นสิ�งพิมพที์�มีรูปแบบในการเสนอข่าวอยา่งรวดเร็วกว่า
สิ�งพิมพอื์�น 

นอกจากวารสารจะเป็นสิ�งพิมพที์�เผยแพร่วิทยาการใหม่  ๆ ทุกแขนงวิชาแลว้ เปรียบเสมือนเวทีแสดง
ความรู้ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ เป็นแหล่งที�จะกา้วไปสู่การยกสถานภาพทางวิชาการและยงัเป็นแหล่งสาํคญั
ในฐานะเป็นแหล่งความรู้ดา้นต่าง ๆ อีกดว้ย บทความทาวารสารมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการอา้งอิง ในดา้นที�มีความสั.น
และกะทดัรัด มกัตอบคาํถามไดดี้และเสียเวลานอ้ยกวา่จะใชห้นงัสือทั.งเล่ม และวารสารเป็นแหล่งขอ้มูลที�เขา้ถึงได้
ง่ายกว่า ดงันั.นวารสารจึงมีเรื�องราวหรือบทความต่าง ๆ ที�ประกอบดว้ยความรู้ใหม่ ๆ ที�เป็นข่าวสารทนัต่อเหตึ
การณ์และความเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 

ดงันั.น จะเห็นไดว้่าการติดต่อสื�อสารมีความจาํเป็น และมีความสําคญัเป็นอย่างมากในการที�จะช่วย
องค์การสามารถดาํเนินกิจการไปได้ด้วยความราบรื�น ด้วยการใช้รูปแบบการติดต่อสื�อสารในแบบต่าง ๆ ที�
เหมาะสม หากหน่วยงานสามารถใชช่้องทางในการติดต่อสื�อสารและวิธีการในการติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ 
ก็จะสามารถทาํใหก้ารบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึ.นดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี.  ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษา เรื�อง “พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของพนักงานที�มี

ต่อวารสาร “นํ�า” ของการประปาส่วนภูมภิาคสํานักงานใหญ่”โดยขอ้มูลที�ไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์การสร้างและพฒันารูปแบบของวารสาร “นํ. า” เพื�อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน
และเพื�อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัองคก์าร อีกทั.งยงัเป็นเครื�องมือในการสร้างความสัมพนัธ์แก่คนใน
องคก์ารอีกช่องทางหนี�งดว้ย ซึ�งจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ารในอนาคตได ้
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื�อ วารสาร “นํ�า” ของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ่ 
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2. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ่ที�มีต่อวารสาร “นํ. า” 
นิยามศัพท์ 

 พฤตกิรรมการเปิดรับ หมายถึง ความถี�ในการเปิดรับเครื�องมือสื�อสารการประชาสมัพนัธ์ ช่องทางที�นาํ
ข่าวสารและความรู้เกี�ยวกบัการประปาส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ วารสารนํ. า , จุลสารสีสนัข่าว 
 การประชาสัมพนัธ์ภายในองค์การ หมายถึง การประชาสมัพนัธ์ที�มุ่งเนน้กลุ่มประชาชนทาํงานอยูใ่น
องคก์ารนั.น ๆ หรือกลุ่มที�มีความใกลชิ้ดกบัองคก์าร มีผลประโยชน์ร่วมโดยตรงกบัองคก์าร 
 สื�อสิ�งพิมพ์ หมายถึง วารสาร “นํ�า”ของการประปาส่วนภูมิภาคซึ� งมีกาํหนดการตีพิมพทุ์ก 2 เดือนมีลกัษณะ
และรูปเล่มคลา้ยนิตยสารแต่แตกต่างจากนิตยสารตรงที�เนื.อหาภายในเป็นดา้นวิชาการมากกวา่ดา้นบนัเทิงใชจ้าํนวนสีและ
ภาพประกอบน้อยกว่าการจดัทาํวารสารมีขึ.นเพื�อสนองนโยบายและความตอ้งการของพนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ บทความทางวิชาการผลงานการวิจยัความรู้ทางวิชาการและ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาการมากกวา่จดัทาํเพื�อธุรกิจการคา้แบบนิตยสารและใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงทางวชิาการ 
 สื�อประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ที�จดัเกิดขึ.นไปสู่ผูรั้บสาร เพื�อใหรั้บทราบความ
เคลื�อนไหวและเกิดความเขา้ใจอนัดีเกี�ยวกบัการประปาส่วนภูมิภาคไดแ้ก่ วารสารนํ. า , จุลสารสีสนัข่าว 
 ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกพึงพอใจของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคที�ไดรั้บจากการ
เปิดรับสื�อประชาสมัพนัธ์ภายใน 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

ธิดา กลัยาณมิตร [1] ไดส้รุปวา่ ประโยชน์ของสื�อประชาสัมพนัธ์ภายในนั.น จากการวิจยัพบว่าทาํให้
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและความเคลื�อนไหวขององค์การตลอดจนช่วยสร้างความสัมพนัธ์ขวญั
และกาํลงัใจระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหาร อีกทั.งยงัเป็นการเผยแพร่ข่าวสารของ กฟภ.และสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้
องคก์าร 

ธนียา โพธานนัท ์ [2] กล่าววา่จากสื�อประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์าร พบวา่พนกังานมีการเปิดรับสื�อ
ประกาศมากที�สุด และมีความสนใจข่าวสารเกี�ยวกบัสวสัดิการมากที�สุด 2. พนกังานมีการใชป้ระโยชน์จากความทนั
ต่อเหตุการณ์ทาํใหท้ราบถึงความเคลื�อนไหวในบริษทัมากที�สุด 3. พนกังานมีความพึงพอใจในสื�อวารสารมากที�สุด และ
พอใจในเนื.อหาสาระที�เป็นประโยชน์ทาํใหไ้ดรั้บความรู้มากที�สุด 4. พนกังานที�มี เพศ อาย ุ อายกุารทาํงานต่างกนั มี
การเปิดรับสื�อเพื�อการประชาสมัพนัธ์ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในสื�อที�ไดรั้บไม่แตกต่างกนั ส่วน
พนกังานที�มีการศึกษาและประเภทพนกังานต่างกนั มีการเปิดรับสื�อเพื�อการประชาสมัพนัธ์ การใชป้ระโยชน ์ และ
ความพึงพอใจในสื�อต่าง ๆ แตกต่างกนั 5. การเปิดรับสื�อเพื�อการประชาสมัพนัธ์ภายในมีความสมัพนัธ์กบัการใช้
ประโยชน ์และความพึงพอใจในสื�อดงักล่าว 

บุญเกียรติ ลวติพิชยวงศ ์ [3] ไดใ้หค้วามเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งใชป้ระโยชนจ์ากการติดตามเหตุการณ์และ
ความเคลื�อนไหวขององคก์ารมากที�สุด มีความคาดหวงัจากการอ่านค่อนขา้งมาก  

อาํภา แกว้คาํฟู [4] ให้ความเห็นวา่พนกังานมีความพึงพอใจในเนื.อหาเรื�องข่าวสารดา้นการปรับเปลี�ยน
ขององคก์ารมากที�สุด ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับและการใชป้ระโยชน์นั.นพบวา่ พนกังานที�เปิดรับ
ข่าวสารมาก จะมีการใชป้ระโยชน์จากข่าวสารมากขึ.นดว้ยตามลาํดบั และพนกังานที�มีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั ใน
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ดา้น เพศ อาย ุระดบัตาํแหน่งในการทาํงานและอายงุาน จะมีการเปิดรับข่าวสารทั.งที�แตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนั 
แต่ไดพ้บวา่พนกังานที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทุกประเภทที�แตกต่างกนัดว้ย 
เครื�องมอืที�ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาครั. งนี. เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ�งแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการ
สอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้าํถามปลายปิด (Close-ended 
Questions) แบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices) ส่วนที� 2 ปัจจยัที�มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน

ด้านต่างๆ 2 พฤตกิรรมการเปิดรับวารสาร “นํXา” เป็นคาํถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับวารสาร “นํ. า” ของ
พนกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นความถี�ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความสนใจ
เนื.อหาในวารสาร “นํ. า” ดา้นเหตุผลในการอ่านวารสาร “นํ. า” ดา้นวธีิการอ่านวารสาร “นํ. า” ดา้นประโยชนข์อง
วารสารนํ. า ซึ�งคาํถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (Close ended Questions) แบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก 
(Multiple Choices) ส่วนที� 3 ความพงึพอใจในวารสาร “นํXา”  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” 
ของพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในข่าวสารดา้นต่าง ๆ ของ การประปา
ส่วนภูมิภาค ความพึงพอใจในบทความ,บทสมัภาษณ์ของผูบ้ริหารและพนกังาน ความพึงพอใจในประโยชนข์อง
วารสาร “นํ. า” ความพึงพอใจในความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ ความพึงพอใจในความรวดเร็ว ทนัต่อเหตกุารณ์ และความ
พึงพอใจในรูปแบบของวารสาร “นํ. า” ทาํงาน ซึ�งเป็นแบบสอบถามที�เป็นลกัษณะประเมินค่า (Rating Scale) โดย
ขอ้ความแต่ละขอ้นั.นจะมีคาํตอบใหเ้ลือกในลกัษณะของการประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scale โดย
กาํหนดคะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัตามลาํดบั ส่วนที� 4 ข้อเสนอแนะเพิ�มเตมิ มีลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ซึ�งเปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถเสนอความคิดเห็นของตวัเองไดอ้ยา่งอิสระ 

ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบหาความเชื�อมั�น (Reliability) ผูว้ิจยัไดมี้การนาํแบบสอบถามจาํนวน 40 ชุดคิด
เป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่งทั.งหมดไปทาํการทดลองใช ้(Pre - test) กบัพนกังานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
รังสิต (ชั.นพิเศษ) กลุ่มตวัอยา่งที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มตวัอยา่ง ก่อนปรับปรุงแกไ้ขและทาํแบบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจริง เพื�อหาความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั. งนี. ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติดว้ย การทดสอบค่าแบบต่างๆดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติโดยใชส้ถิติพื.นฐานไดแ้ก่ คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี� (Frequency) ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่งตวัแปรโดยใช ้ t-test และ One-
Way ANOVA ซึ�งกาํหนดระดบันยัสาํคญัเท่ากบั .05 

 

3. ผลการศึกษา 
การนาํเสนอผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ดงันี.  

ตอนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (54.50%)  มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี(40.80%) มีการศึกษา ปริญญาตรี 
(68.00%)   มีอายกุารทาํงาน 1-3 ปี (41.80%) อยูใ่นระดบัชั.น 3-5 (56.00%) สงักดัสายงาน (รองผูว้า่การบริหาร) ฝ่าย
ปฏิบติัการ(48.80%)  
ตอนที� 2 พฤตกิรรมการเปิดรับ วารสาร “นํ�า” ของการประปาส่วนภูมภิาค 

ผูศึ้กษาจะขอนาํเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของกลุ่มตวัอยา่งที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดเฉพาะสอง
อนัดบัแรกในแต่ละปัจจยัดงันี.  

ความถี�ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่าง(55.00%) รองลงมาคือตอ้งการรู้
ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ทั�วไปภายในเล่ม (42.80%) ประโยชน์ของวาสารนํXา กลุ่มตวัอย่างคิดว่าวารสาร”นํ.า” มี
ประโยชน์มากที�สุด (97.30%) รองลงมาคือไม่มีประโยชน์ (2.80%) ประโยชน์ที�ได้รับจากวารสาร “นํXา” กลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่วารสาร “นํ�า” มีประโยชน์กบั กปภ. ดา้นทาํให้พนักงานสามารถทราบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ที� เกิดขึ.น
ในองค์การ (74.50%) รองลงมาคือ สามารถสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหว่างพนักงานและ
องค์การ (51.50%) ประเภทของคอลัมน์ที�ต้องการเพิ�ม กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการเพิ�มเติมประเภทคอลมัน์
เกี�ยวขอ้งกบับทความเพื�อสุขภาพ (36.00%) รองลงมาคือบทความท่องเที�ยว (30.8%) 
ตอนที� 3. ระดบัความพงึพอใจในวารสาร “นํ�า” ของการประปาส่วนภูมภิาค 

ผูศึ้กษาขอนาํเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกตามปัจจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” 
ของการประปาส่วนภูมิภาค รวม 15 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี.  

ด้านความพงึพอใจในวารสาร “นํXา” ของการประปาส่วนภูมภิาค พบวา่ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที�
มีต่อปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจในวารสาร อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั ( x̄ 3.42) และในรายขอ้มี
ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยขอ้ข่าวสารดา้นการดาํเนินงานของ กปภ. มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั ( x̄ 3.66) รองลงมา 
คือ ความพึงพอใจในรูปแบบสีสันสวยงามน่าสนใจ เท่ากบั ( x̄ 3.63) ข่าวสารดา้นการปรับเปลี�ยนต่าง ๆ ภายใน 
กปภ.มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั ( x̄ 3.60) ความพึงพอใจในความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั( x̄ 3.55) ข่าวสาร
ดา้นนโยบายจากผูบ้ริหาร มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั ( x̄ 3.54) ความพึงพอใจในเนื.อหาที�เขา้ใจง่าย มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั ( x̄
3.48) การนาํเสนอขอ้มูลความรู้หรือขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ทั�วไป และความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผูบ้ริหารและพนกังานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี�ยปานกลางเท่ากนั เท่ากบั ( x̄ 3.41) ความพึงพอใจในบทความ / ความรู้
ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน ระยะเวลาในการเผยแพร่ (ราย 2) จาํนวนหนา้และจาํนวนหนา้ของวารสารนํ. ามีความ
เหมาะสม (60 หนา้) มีค่าเฉลี�ยปานกลางเท่ากนั เท่ากบั ( x̄ 3.34) ดา้นความพึงพอใจในบทสมัภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารต่อเรื�องต่าง ๆ มีค่าเฉลี�ยปานกลางเท่ากบั ( x̄ 3.30) ดา้นสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สาํหรับ
ตนเอง มีค่าเฉลี�ยมาก เท่ากบั ( x̄ 3.31) ดา้นการนาํเสนอมีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ มีค่าเฉลี�ยปานกลาง เท่ากบั ( x̄
3.26) ดา้นบทสมัภาษณ์ความคิดเห็นของพนกังานต่อเรื�องต่าง ๆ มีค่าเฉลี�ยปานกลาง เท่ากบั ( x̄ 3.20) ตามลาํดบั 
ช่วงที� 4 การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัความพงึพอใจในวารสารนํXา 

ผลการทดสอบค่าความแตกต่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยใช ้ t-test และ One-Way ANOVA 
ปรากฏผลดงันี.  
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1. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความพงึพอใจในวารสาร “นํXา” พบวา่ เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา อายกุารทาํงาน ระดบัชั.น สายงานที�สงักดั ที�แตกต่างกนัของพนกังานมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2.ความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมการเปิดรับต่างกนั พบวา่มีความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” ของการ
ประปาส่วนภูมิภาคที�แตกต่าง ความถี�ในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารที�แตกต่างกนัของพนกังาน มีผลต่อความพึง
พอใจในวารสาร “นํ. า” อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

4. การอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ที�ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการประปาส่วนภูมิภาคผ่านทาง

วารสาร “นํ. า” อยา่งสมํ�าเสมอ มีความสนใจอ่านวารสาร “นํ. า” ที�เกี�ยวกบัภาพกิจกรรมมากที�สุด และคิดวา่ข่าวสารที�
ไดรั้บผา่นวารสาร “นํ. า” นั.น มีประโยชน์ต่อตนเองเพราะทาํให้สามารถทราบขอ้เท็จจริง เรื�องราวต่าง ๆ ที�เกิดขึ.น
ในองคก์ารไดโ้ดยจะเลือกอ่านเฉพาะเรื�องที�ตนเองมีความสนใจ เนื�องจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 
21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งถือเป็นช่วงวยัรุ่นและวยัทาํงานตอนตน้ที�มีความ
สนใจในขอ้มูลข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์การ โดยพนักงานที�ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง วารสาร “นํ. า” ของ 
กปภ. อย่างสมํ�าเสมอ จะมีความพึงพอใจในระดับมากต่อขอ้มูลข่าวสารที�ได้รับ วารสารจึงเป็นสื�อเพื�อการ
ประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน (House or Home Journal) เป็นหนังสือวารสารสิ�งพิมพ์ที�ใช้สื�อสัมพนัธ์ใน
หน่วยงานให้รู้หรือเขา้ใจและแจกจ่ายกันเฉพาะภายในหน่วยงาน จัดทาํเพื�อผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นภายใน
หรือภายนอกองค์การก็ได้ จัดทาํเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที�แน่นอน และมีความต่อเนื�อง อาจเนื�องมาจาก
ช่วงอายขุองตวัอยา่งส่วนใหญ่ ที�อยู่ในช่วงของวยัทาํงานตอนตน้ ซึ� งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงมีความสนใจต่อ
ข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน ดงันั.นการวิจยัในครั. งนี. จึงเป็นสิ�งที�สะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับและ
ความพึงพอใจของพนกังานที�มีต่อวารสาร “นํ. า” ทาํใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจ และยงัสามารถนาํผลที�ไดไ้ปเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางดา้นการสื�อสร้าง ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัเพื�อเสริมสร้างภาพลกัษณ์และ
ความผกูพนัภกัดีกบัคนในองคก์ารมากยิ�งขึ.น 
 
5. ข้อเสนอแนะที�ได้จากการศึกษา 

ผลการศึกษาที�ไดน้าํเสนอมาขา้งตน้นี.  ผูศึ้กษาไดน้าํมาสรุปเพื�อนาํไปสู่การวางแผนและพฒันาปรับปรุง 
รูปแบบเนื.อหาของวารสาร “นํ. า” เพื�อสามารถตอบสนองและก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับุคคลในองคก์ารให้มากที�สุด 
ซึ�งจากการวจิยัในครั. งนี.  แสดงให้เห็นพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจในวารสาร “นํ. า” ของพนกังานการ
ประปาส่วนภูมิภาค ให้สามารถนาํไปสู่การหาแนวทางและการเลือกใชสื้�อ เนื.อหาเพื�อการวางแผนลาํกาํหนดกล
ยทุธ์ของการสื�อสารใหมี้ประสิทธิผลมากที�สุด ซึ�งการวจิยัในครั. งนี.พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ข่าวสารด้านการดาํเนินงานของ กปภ.มากที�สุด รองลงมาคือข่าวสารดา้นการปรับเปลี�ยนต่าง ๆ ภายใน กปภ. 
ดงันั.นหน่วยงานจึงจะตอ้งพฒันา ถ่ายทอดและสอดแทรกความรู้สารประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ารอยา่งต่อเนื�อง 
เพื�อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัองค์กร อีกทั.งยงัเป็นการสร้างความผูกพนัภกัดีกบัคน
ภายในองคก์รอีกดว้ย 
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พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา : 

กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล เขตบางนา จังหวดักรุงเทพมหานคร 

ONLINE GAMING HABITS AFFECT THE LEARING OF STUDENTS IN 

SECONDARY SCHOOLS : A CASE STUDY OF LA SALLE COLLEGE, 

BANGNA, BANGKOK 
 

ธนพร เผดิมเกือกลูพงศ ์1     ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นควา้อิสระนี  มีวตัถุประสงค์เพื(อศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ และหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ กบัผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนในระดบัชัน
มธัยมศึกษาเพื(อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการติดเกมของเด็กมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที(ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษา ปีที( 1 - 6 อายรุะหวา่ง 11-19 
ปี ทังชายและหญิง โรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอยา่ง 400 คน เครื(องมือที(ใช้
ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติที(ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ : 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัชันมธัยมตน้ อาย ุ14 - 16 ปี เกรดเฉลี(ย 3.00 ขึนไป และมี
รายไดที้(ไดจ้ากผูป้กครอง 80 - 150 บาทต่อวนั 

2. ประเภทเกมที(เด็กนิยมเล่น คือ เกมส์ผจญภยั (Adventure Game) เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game) และ
เกมส์ที(ใชท้กัษะทางการบงัคบั (Action Game) โดยนิยมเล่นเกมที(บา้น เหตุผลหลกัในการเล่นเกม คือ 
ตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื(อนเป็นผูที้(มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์มากที(สุด สาํหรับ
ปริมาณการเล่นเกมของเด็ก จดัอยู่ในระดบัปานกลาง นั(นคือ เล่นบา้งเป็นครั งคราว และเล่น 1 - 2 
ชั(วโมงต่อวนั และ 1 - 3 วนั ต่ออาทิตย ์ช่วงเวลาที(นิยมเล่น คือ 12.00 น. ถึง 22.00 น. โดยเขา้เล่นเกม 2 
– 5 ครั งต่อวนั มีค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมต่อวนั ตํ(ากวา่ 50 บาท 

 
คาํสาํคญั : พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ อิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์ ปริมาณการเล่นเกม 
 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลยั
นวตักรรมสงัคม 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the behaviors in playing online games and investigate 
relationship of behaviors in playing online games and school-record (Grade) for solve the addictive to online 
games problem of high school students at Lasal school, Bangna, Bangkok. 

The respondents in this study were students of Lasal school, Bangna, Bangkok accounting for 400 
respondents. The instrument used in the study was a questionnaire and the statistics used in the analysis were 
percentage, mean and standard deviation  

The results of the study implied that:  
1. The most respondents were female, Junior high school level age between 14-16 years old with 

higher than 3.00 GPA and have earned income of the parents at 80 to 150 baht/day.  
2. The most popular genres of games were Adventure Games, Fighting Game and Action Game 

respectively, Mostly play at home and the main reasons for playing is to enjoy the games. 
Friends is the most influencer for playing the games. The amount in playing the game was in 
moderate level, which are, playing games occasionally and play 1-2 hours per day, 1-3 days a 
week 2-5 times a day and cost in playing the game is less than 50 baht/day. 
 

KEYWORDS : ADDICTIVE BEHAVIORS, INFLUENTIAL ONLINE GAMES PLAYING, AMOUNT OF 
PLAYING GAMES. 

 

1. บทนํา 
ทุกวนันี เราตอ้งพึ(งพาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสารหรือไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเพิ(มขีด

ความสามารถในการคาํนวณและประมวลผลขอ้มูลไดเ้ร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ อีกทังยงัเก็บขอ้มูลไดม้ากเครือข่าย
สื(อสารทาํให้เราติดต่อถึงกนัไดง่้าย เราสามารถเชื(อมโยงการใชข้อ้มูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ก่อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมที(ตอ้งพึ(งพาไอซีที มีการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสื(อสารและอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการใชข้อ้มูลดิจิตอลจนบางครั งเราเรียก
สังคมใหม่นี ว่า สังคมดิจิตอล หรือ  สังคมออนไลน์  เด็กและเยาวชนจาํนวนมากหลงใหลในเกมออนไลน์ที(
สามารถเล่นพร้อมกนัไดเ้ป็นจาํนวนมาก จนเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ( งของสังคมในยุคปัจจุบนั มีเด็กและ
เยาวชนใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการเล่นเกม เกมออนไลน์สมยัใหม่สร้างโลกสังคมเสมือนจริงที(เรียกวา่ ไซเบอร์

สเปซ จนคลา้ยกบัการทาํกิจกรรมต่างๆไดเ้กิดขึนจริง ขณะเดียวกนัพฒันาการทางดา้นการสร้างเกมก็กา้วหนา้
ขึนอยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดช่องวา่งระหวา่ง ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ผูใ้หญ่ กบั เด็ก สาํหรับปัญหาที(สาํคญัที(เกิด
กบัเด็กและเยาวชนไทย คือการใชเ้วลากบัการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไป จนกลายเป็นเด็กติดเกม ปัญหา
ของเด็กและเยาวชนที(อยู่ในช่วงวยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ และซึมซับสิ( งใหม่ๆ ที( เกิดขึ นมาพร้อมกับ
ความกา้วหนา้ทางดา้นการสื(อสารและเทคโนโลยีสมยัใหม่ซึ( งมีการเกิดขึนและแพร่กระจายไปอยา่งกวา้งขวาง
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และรวดเร็ว อีกทังยงัมีความรุนแรงที(แฝงอยูใ่นสื(อนันซึ(งยาก แก่การควบคุมและป้องกนัได ้ในสงัคมปัจจุบนัเรา
ใหค้วามสาํคญัในเรื(องนีนอ้ยเกินไป การติดเกมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของเด็กและเยาวชนไทยที(
จะเป็นอนาคตที(สาํคญัของประเทศชาติและสงัคมโลก จากปัญหาและขอ้มูลที(ระบุถึงผลกระทบดงักล่าว  ผูว้ิจยั
จึงสนใจที(จะศึกษาเพื(อพิสูจน์วา่ “พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนใน
ระดับมธัยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล เขตบางนา จังหวดักรุงเทพมหานคร” หรือไม่ และเพื(อให้
หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งมีขอ้มูลพืนฐานในการพฒันากลยทุธ์ เพื(อการกาํหนดนโยบายสาธารณะในการควบคุม
หรือจดัระเบียบการใหบ้ริการเกมออนไลน์รวมถึงจดัการปรับเปลี(ยนพฤติกรรมของเด็กใหเ้หมาะสมเพื(อป้องกนั
ผลกระทบต่อการเรียนในทางลบของนกัเรียนในอนาคต 
1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื(อศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนกัเรียนชันมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาล เขต
บางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.เพื(อหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ กับผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก
นกัเรียนในระดบัชันมธัยมศึกษา 

3.เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการติดเกมของเด็กมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
1.2 นิยามศัพท์ทีKใช้ในการศึกษา 
เกมคอมพวิเตอร์  - หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที(ได้รับการคิดค้นขึ นมาเพื(อให้เล่นควบคู่กับเครื( อง
คอมพิวเตอร์ ซึ(ง    อาจจะบรรจุอยูใ่นแผน่ CD  หรือการบนัทึกอยูใ่นระบบอื(นใดที(สามารถเล่นผา่นคอมฯได ้
เกมออนไลน์  - เกมที(เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ( งเกมออนไลน์นี  ผูเ้ล่น
สามารถที(จะสนทนา เล่น แลกเปลี(ยนไอเทมในเกมกบับุคคลอื(นๆ ในเกมได ้เกมออนไลน์ส่วนมากจะเป็นเกม
แบบ MMO (Massive Multiplayer Online) หรือก็คือเกมหลายผูเ้ล่นที(รับจาํนวนผูเ้ล่นไดม้หาศาลในพืนที(ๆหนึ(ง 
(ตังแต่ 100 คนขึนไป) 
เดก็ตดิเกม  - เด็กที(มีแนวโนม้นิสยัหรือบุคลิกภาพเปลี(ยนไปจากปกติที(เป็นอยู ่ชอบเก็บตวั ไม่เป็นมิตร
กบัโลกแห่งความเป็นจริง ชอบสมมุติตวัเองหรือเลียนแบบพฤติกรรมตามเกม 
ผลการเรียน  -  ผลการเรียน คือความสมดุลของความรู้ ความคิด ความสามารถในการวิเคราะห์
สงัเคราะห์ ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการเรียนรู้สิ(งใหม่ ๆ  
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
[1] ปราการ ถมยางกรู อธิบายวา่ ผูที้(มีพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะแยกตวั ไม่สนใจร่วม

กิจกรรมในครอบครัว จะหมกมุ่นอยูก่บัเกมคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา มีพฤติกรรมกา้วร้าวกบัผูป้กครอง ไม่มี
ความรับผิดชอบในการเรียน ละเลยสุขภาพ และใชจ่้ายเงินทองเป็นจาํนวนมากไปกบัการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
และ   [2] ศุภคันิจ  วษิณุพงษพ์ร พบวา่ การเล่นเกมออนไลน์มีผลต่อการเรียนของเด็กนกัเรียนจะมีพฤติกรรมที(
จะแสวงหาการเล่นเกมตลอดเวลาหมกมุ่นอยูก่บัเกมเป็นประจาํทุก ๆ วนั แสดงถึงความสัมพนัธ์ที(ชดัเจนวา่  ผล
การเรียนของนกัเรียนในกลุ่มดงักล่าวตกตํ(าลง ประกอบกบั [3] อรรคพล ศิวนารถ ศึกษาผลกระทบของการติด
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เกมคอมพิวเตอร์ ของเด็กนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีผลการเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นความทนัสมยัของเทคโนโลยี และถึงแมว้า่จะเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ แต่ก็เรียนทนัเพื(อน ๆ ซึ(ง จดัเป็นผลกระทบในดา้นบวก ส่วนผลกระทบดา้นลบ คือ มกัจะพดุคุย
เรื(องเกมคอมพิวเตอร์กบัเพื(อนในชันเรียน บางครั งแอบหลบัในขณะที(ครูกาํลงัสอน ส่วน [4] กมลวรรณ คง
ทรัพย ์พบวา่แนวคิดเรื(องลกัษณะประชากร ปัจจยัเกี(ยวกบัผูรั้บสารที(แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ทังดา้นอาย ุ
เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม การศึกษา และภูมิลาํเนา ยอ่มส่งผลต่อความคิดเห็น ทศันคติ และค่านิยมต่อ
การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนที(แตกต่างกัน ซึ( งจะส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นของผูป้กครองของ
นกัเรียนที(มีต่อการเล่นเกมออนไลน์เมื(อบุคคลมีอายมุากขึน จะมีโอกาสเปลี(ยนใจหรือถูกชกัจูงใจนอ้ยลง เพศ
หญิงมีแนวโนม้และความตอ้งการในการรับส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายจะมีความตอ้งการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีจากการรับข่าวสารควบคู่ไปดว้ย บุคคลที(มีรายไดสู้งจะรับสื(อหลากหลายประเภทกวา่บุคคล
ที(มีรายไดต้ ํ(า โดย [5] ณัฐวุฒิ นาํมณีวงศ์ ให้ความเห็นว่าเกมออนไลน์ในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอย่างมาก
เนื(องจาก ผูเ้ล่นไดเ้ขา้สงัคมจึงรู้สึกสนุกที(จะมีเพื(อนเล่นเกมไปดว้ยกนัมากกวา่การเล่นเกมคนเดียว เกมออนไลน์
หลายเกมมีกราฟิกที(สวยงามมาก จึงเป็นสิ(งที(ดึงดูดให้คนหันมาเล่นเกมออนไลน์ ซึ( งจากผลการศึกษาวิจยัของ 
[6] ศิริไชย หงส์สงวนศรี, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ศึกษาถึงพฤติกรรมการ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมในวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าว ัยรุ่นที( ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 5,567 คน เพศชาย 2,507 คน เพศหญิง3,060 คน อาย ุ14.6+1.7 ปี พบวา่ร้อยละ 23.9 เล่น
เกมมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 46.3 เล่นเกมนอ้ยกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ และร้อยละ 15.4 ไม่เคยเล่นวิดีโอ
เกมหรือเกมคอมพิวเตอร์เลย กลุ่มตวัอยา่งที(เล่นเกมมากกวา่ 4 วนัต่อสัปดาห์ใชเ้วลาเล่นเกมแต่ละครั ง 2.9+1.7 
ชั(วโมง กลุ่มตวัอยา่งที(เคยเล่นเกมเริ(มเล่นเกมตังแต่อาย ุ10.0+2.3 ปี พบ วา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 16.6 เขา้เกณฑ์
วินิจฉัยวา่มีปัญหาการติดเกม (เพศชายร้อยละ 31.5 เพศหญิงร้อยละ 12.7) กลุ่มตวัอยา่งที(มีปัญหาการติดเกม
ยอมรับวา่การเล่นเกมทาํใหผ้ลการเรียนแยล่งมากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งที(ไม่มีปัญหาการติดเกมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  สรุป: นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 23.9 เล่นวิดีโอเกมหรือเกมคอมพิวเตอร์อยา่งสมํ(าเสมอและร้อย
ละ 16.6 มีปัญหาการติดเกม เพศชายมีปัญหาการติดเกมมากกวา่เพศหญิง ดงันัน [7] โสรัจจะ จนัทร์แสงศรี, 
กนกพร กนัทา และ ภูมิ พิพิธวณิชธรรม ไดน้าํเสนอเป็นขอ้เสนอในเชิงนโยบายโดยแบ่งเป็น 5 มาตรการ ซึ( งใน
แต่ละมาตรการสามารถจาํแนกไดเ้ป็นดา้นต่างๆ คือ ป้องกนั แกไ้ข ฟื นฟ ูและพฒันา 

1.มาตรการด้านกฎหมาย  
รัฐบาลควรออกกฎหมายควบคุม อายแุละช่วงเวลาการให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต และควรออก

กฎหมายคุมเขม้เพื(อตรวจสอบความเหมาะสมของเนือหาเกมและควรจดัเรตติงเกมที(ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน 
รวมถึงการผลิตสื(อที(มีแนวโนม้เป็นตวัแบบที(ไม่ดีแก่เยาวชน และรัฐบาลควรสนบัสนุนการศึกษาให้ทั(วถึงแก่
เยาวชนทุกชุมชนในประเทศ  

2.มาตรการทางสังคม  
ทางโรงเรียนควรจดักิจกรรมที(ช่วยสร้างสมัพนัธภาพที(ดีระหวา่งครอบครัวเพื(อป้องกนัไม่ให้เด็ก

หมกมุ่นอยูก่บัการเล่นเกม และในชุมชนแต่ละชุมชนควรใหค้วามร่วมมือจดัตังส่วนกลางเพื(อพูดคุยแลกเปลี(ยน
และดูแลครอบครัวที(มีปัญหาในชุมชนนันๆ โดยที(ทางรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ควรจดักิจกรรมเพื(อสร้าง

    หนา้ 1030



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

เสริมความมั(นใจในตนเองของเยาวชน รวมถึงทางโรงเรียนควรมุ่งเนน้การปลูกฝังทางดา้นคุณธรรมควบคู่กนั
ไปกบัทางด้านวิชาการเพื(อพฒันาและยกระดับจิตใจของเยาวชนให้มีคุณธรรม ส่วนทางรัฐบาลเองควรจะ
จดับริการสงัคมในแง่สาธารณะประโยชน์  

3.มาตรการทางเศรษฐกจิ  
รัฐบาลควรปฏิเสธการนาํเขา้สื(อต่างๆหรือสินคา้ที(ไม่เหมาะสมเพื(อป้องกนัการใชสื้(อผิดประเภท

ของเยาวชน และควรใหง้บสนบัสนุนใหมี้นกัจิตวทิยาหรือนกัพฒันาการเด็กในราคายอ่มเยา และรัฐบาลควรให้
งบสนบัสนุนความสามารถของเยาวชนไทยเช่น ในดา้นการกีฬา หรือจดัตังงบงบประมาณส่งเสริมให้เด็กไทย
สร้างเกมไดเ้องเพื(อพฒันาศกัยภาพของเด็กไทย และเพื(อใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจกิจกรรมอื(นมากยิ(งขึน  

4.มาตรการเกีKยวกบัสืKอ  
สื( อมวลชนควรหลีกเลี(ยงการนําเสนอสิ( งที( มีสิ( งแอบแฝงในทางลบ และควรออกสื(อเพื(อ

สนับสนุนกิจกรรมที(เป็นประโยชน์และน่าสนใจเพื(อให้เป็นทางเลือกใหม่ๆ สื(อควรชี นําให้เยาวชนไทย
ตระหนกัในคุณค่าและศกัยภาพของตนเองเพื(อฟื นฟูสภาพจิตใจของเด็กที(ติดเกมส์ และสื(อมวลชนควรให้การ
สนบัสนุนความสามารถต่างๆของเยาวชนไทย  

5.มาตรการสิKงแวดล้อม  
พ่อแม่ควรเห็นความสาํคญัในการสร้างสัมพนัธภาพที(ดีในครอบครัว ,โรงเรียนควรมีกิจกรรม

ต่างๆที(หลากหลายและเพียงพอที(จะเป็นแหล่งให้โอกาสเด็กในโรงเรียนไดแ้สดงออก และในแต่ละชุมชนควร
จดัสถานที(พกัผ่อนหยอ่นใจ รวมถึงสถาบนัศาสนาควรถูกจดัให้เป็นส่วนหนึ(งให้เพียงพอ และควรจะปลูกฝัง
ความมีวนิยัใหก้บัเด็กตังแต่ยงัเลก็เพื(อนาํไปสู่การพึ(งพาตวัเองไดใ้นอนาคต  
 
3. ระเบียบวธีิการศึกษา 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที(ใชใ้นการศึกษาครั งนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษา ปีที( 1 - 6 อายรุะหวา่ง 11-19 ปี ทังชาย

และหญิง  โรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ(งมีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทังสิน ประมาณ 
5,400 คน  โดยคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างจากสูตรยามาเน่  ที(ระดับความเชื(อมั(นร้อยละ 95 และยอมให้มีความ
คลาดเคลื(อน 0.05 จากสูตรดงักล่าวจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 400 คน และ สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ที(มีความสมบูรณ์กลบัคืนไดค้รบทัง 400 ตวัอยา่ง  
เครืKองมอืทีKใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษา ผู ้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื(องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนันนาํแบบสอบถามมาปรับแกต้ามคาํแนะนาํของ
ท่านอาจารยที์(ปรึกษา  แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ซึ(งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี  
ส่วนทีK 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามเกี(ยวกบัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เกรดเฉลี(ย รายไดจ้ากผูป้กครอง  
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ส่วนทีK 2 พฤติกรรมและปัจจัยทีKมีผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเกม เป็นคาํถามเกี(ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมและ
ปัจจยัที(มีผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเกมของนกัเรียนชันมธัยมศึกษา เป็นประเด็นคาํถามเกี(ยวกบั การหมกมุ่นใน
การเล่นเกม , การควบคุมเวลาเล่นเกม , การแสวงหาเกมที(เล่น  
ส่วนทีK 3 ปัจจัยทีKมีผลต่อการเลือกเกมทีKเล่น จะใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน (Interval scale) 
ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลี(ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน ไดด้งันี  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน 
 
= ขอ้มูลที(มีค่าสูงสุด – ขอ้มูลที(มีค่าตํ(าสุด =  5 – 1  = 0.8 
                         จาํนวนชัน            5 
 
โดยขอ้ความแต่ละขอ้นันจะมีคาํตอบให้เลือกในลกัษณะของการประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert 
scale โดยกาํหนดคะแนนความคิดเห็นแตกต่างกนัดงันี  (จากระดบัพึงพอใจมากที(สุด = 1 ถึงระดบัพึงพอใจนอ้ย
ที(สุด = 5)ระดบัความคิดเห็น/คะแนน, พึงพอใจมากที(สุด=1,พึงพอใจมาก=2,พึงพอใจปานกลาง=3,พึงพอใจ
นอ้ย=4,พึงพอใจนอ้ยที(สุด=5 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติดว้ย การทดสอบค่าแบบต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
สถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี(ย (Mean) และค่าเบี(ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยันีออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที(เป็นขอ้มูลเชิงสถิติ ไดจ้าก

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัจํานวน 10 คน โดยตวัอย่างผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลมีดงันี  
ส่วนทีK 1: ข้อมูลเชิงสถิต ิ
1.ข้อมูลทัKวไป 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.0 
ศึกษาในระดบัชัน มธัยมตน้ คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมา คือ มธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 27.8 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีอาย ุ14-16 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ 11-13 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 17-19 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่ มีเกรดเฉลี(ยสะสม 3.00 ขึนไป คิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ 2.51-3.00 คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 และ 2.00 - 2.50 คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีรายไดที้(ไดจ้ากผูป้กครอง 80-150 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.3 
รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 80 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 และ 150 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.3 
2.พฤตกิรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เล่นเกมประเภท เกมส์ผจญภยั (Adventure Game) มากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 
รองลงมาคือ เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game) คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ เกมส์ที(ใชท้ักษะทางการบงัคบั 
(Action Game) คิดเป็นร้อยละ 43.3 โดยที(กลุ่มตวัอย่าง เล่นเกมประเภท เกมส์การจาํลองสถานการณ์ต่างๆ 
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(Simulation Game) นอ้ยที(สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 ขณะที(กลุ่มตวัอยา่ง เล่นเกมประเภทอื(นๆ คิดเป็นร้อยละ 12.3 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีเหตุผลที(เล่นเกมออนไลน์ คือ ตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมาคือ ตอ้งการผ่อนคลายจากความเครียด คิดเป็นร้อยละ 19.0 รองลงมาคือ ตอ้งการเล่นเกมกบัเพื(อนๆ 
เล่นตามเพื(อน หรือเล่นแข่งกับเพื(อน คิดเป็นร้อยละ 6.8 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ใช้สถานที(เล่นเกม
ออนไลน์ คือ บา้น คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาคือ ร้านอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 2.8 รองลงมาคือ บา้น
เพื(อน/บ้านญาติ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผูที้( มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์ คือ เพื(อน คิดเป็นร้อยละ 80.5 
รองลงมาคือ พี(นอ้งและญาติ คิดเป็นร้อยละ 8.0 รองลงมาคือ ผูป้กครอง คิดเป็นร้อยละ 5.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการเล่นเกมออนไลน์ คือ เล่นบา้งเป็นครั งคราว คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ เล่นเมื(อมี
เวลาวา่งเท่านัน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาคือ ไม่ค่อยสนใจที(จะเล่นมากเท่าไหร่ คิดเป็นร้อยละ 19.3 กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีจาํนวนชั(วโมงที(เล่นเกมออนไลน์ต่อวนั คือ 1 - 2 ชั(วโมง คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 
นอ้ยกวา่ 1 ชั(วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาคือ 3 – 4 ชั(วโมง คิดเป็นร้อยละ 20.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ มีค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมต่อวนั คือ ตํ(ากวา่ 50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 รองลงมาคือ 50 - 70 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.5 รองลงมาคือ 70 - 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 

 
ตารางที( 1 ชื(อเกมออนไลน์ที(เล่นของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

ชื(อเกมออนไลน์ที(เล่น จาํนวน (คน) ร้อยละ 

Ragnarok Online 52 13.0 
Atlantica 19 4.8 
Dekaron 15 3.8 
Sudden Attack 25 6.3 
Special Force 65 16.3 
M star 46 11.5 
Audition 128 32.0 
Love Beat 59 14.8 
Pangya Online 104 26.0 
Black Rogue 9 2.3 
Raycity Online 70 17.5 
Titan Online 11 2.8 
TalesRunner 116 29.0 
Point Blank 110 27.5 
GTA Offline 129 32.3 
Bully Offline 25 6.3 
Rockstar Games 32 8.0 
12Tails Online 61 15.3 
X shot 93 23.3 
อื(นๆ 154 38.5 
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จากตารางที( 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เล่นเกม GTA Offline มากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ 
Audition คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ TalesRunner คิดเป็นร้อยละ 29.0 โดยที(กลุ่มตวัอยา่ง เล่นเกม Black 
Rogue นอ้ยที(สุด คิดเป็นร้อยละ 2.3 ขณะที(กลุ่มตวัอยา่ง เล่นเกมอื(นๆ คิดเป็นร้อยละ 38.5 
3.ปัจจยัทีKมผีลต่อการเลอืกเกมออนไลน์ทีKเล่น 
 
ตารางที( 2 ค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที(มีผลต่อการเลือกเกมออนไลน์ที(เล่น ของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

ปัจจัย 
 

S.D. 

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์   

ความมีชื(อเสียงในตลาดเกมออนไลน์ 2.84 1.14 
มีการแกปั้ญหา, มีเกมใหม่ให้เล่น/ Update Version 2.61 1.06 
เฉลี(ยรายปัจจยั 2.73 0.98 

รูปแบบของเกม   

ตวัเกม 2.12 0.93 
เนือเรื(องของเกม 2.25 1.01 
เฉลี(ยรายปัจจยั 2.18 0.87 

ความพร้อมของอุปกรณ์การเล่น   

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 2.20 0.90 
ประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต 2.14 0.97 
เฉลี(ยรายปัจจยั 2.17 0.87 

 
จากตารางที(  2 พบวา่ ค่าเฉลี(ยปัจจยัที(มีผลต่อการเลือกเกมออนไลน์ที(เล่นในรายปัจจยั มีค่าดงันี  

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี(ยเท่ากบั 2.73 โดยในรายขอ้ ความมีชื(อเสียงในตลาดเกมออนไลน์ มี
ค่าเฉลี(ยมากที(สุด เท่ากบั 2.84  

รูปแบบของเกม มีค่าเฉลี(ยเท่ากบั 2.18 โดยในรายขอ้ เนือเรื(องของเกม มีค่าเฉลี(ยมากที(สุด เท่ากบั 2.25 
ความพร้อมของอุปกรณ์การเล่น มีค่าเฉลี(ยเท่ากบั 2.17 โดยในรายขอ้ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ 

มีค่าเฉลี(ยมากที(สุด เท่ากบั 2.20 
 
ส่วนทีK2:ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมูลหลกั 

จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  สามารถสรุปความเห็นไดด้งันี  
ตวัอย่างทีK 1.นายปริญญา ผู้ปกครอง สัมภาษณ์เมืKอ 06 กรกฎาคม 2556 
 ผูป้กครองมีความเห็นวา่ปัจจยัที(ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนกัเรียน คือ การ
เติบโตท่ามกลางสังคมที(เน้นวตัถุนิยม ขณะที(ผูป้กครองไม่ได้มอบหมายหน้าที(อื(นให้นักเรียนรับผิดชอบ
นอกจากการเรียน รวมทังไม่มีเวลาดูแลลูก  แต่ใชค้อมพิวเตอร์ ใชโ้ทรทศัน์ และใหเ้งิน ใหลู้กดูแลตวัเอง  
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“ ผมตอ้งทาํงาน ออกจากบา้นแต่เชา้ กลบัดึก ไม่มีเวลาดูแลลูกเท่าที(ควร ลูกก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบอะไร เล่น
แต่เกม  พอผมดุเขา้ ลูกก็วา่ผมไม่ใหอิ้สระในการคบเพื(อน  เพราะเขาเล่นเกม ทาํใหส้งัคมเขากวา้งขวางขึน ” 
ตวัอย่างทีK 2.นายรัชชานนท์ ผู้ปกครอง  สัมภาษณ์เมืKอ 06 กรกฎาคม 2556 

ผูป้กครองมีความเห็นวา่เด็กทุกคนตอ้งการความภาคภูมิใจในตนเอง อยากให้คนอื(นยอมรับจึงพยายามหา
วธีิหรือช่องทางในการแสดงออก เช่น ในโลกของเกมออนไลน์ เกมทาํใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนเองเก่ง เมื(อเล่นเกมชนะ
จะไดค้ะแนนเพิ(มหรือไดรั้บรางวลัจากในเกม ความรุนแรงในการติดเกมนันแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเริ(มติด 
เด็กจะใชเ้วลากบัการเล่นเกมมากกวา่การทาํกิจกรรมอื(น ๆ ระยะที( 2 เด็กเริ(มขาดความสัมพนัธ์กบัครอบครัว ใน
การพดูคุยหรือนั(งดูโทรทศัน์กบัผูป้กครอง ระยะที( 3 ระยะร้ายแรง เด็กขาดความสัมพนัธ์กบัครอบครัวมากขึน 
ไม่ทานขา้ว ไม่สนใจในการเรียน 

“ตอนนีชกัจะเป็นมาก  ตอนแรกเล่นวนัละหน ตอนกลบัจากโรงเรียน ตอนหลงัเล่นแบบไม่กินขา้วกินปลา  
บางทีก็ตกัขา้วไปกินหนา้จอ  ใครจะคุยดว้ยก็ไม่คุย การบา้นไม่ทาํ เอาแต่เล่นเกม” 

สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

5. สรุปผลการศึกษา 
ขอ้มูลทั(วไป – กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัชันมธัยมตน้ อาย ุ14 - 16 ปี เกรดเฉลี(ย 3.00 

ขึนไป และมีรายไดที้(ไดจ้ากผูป้กครอง 80 - 150 บาทต่อวนั 
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ – ประเภทเกมที(เด็กนิยมเล่น คือ เกมส์ผจญภยั (Adventure Game) 

เกมส์ต่อสู ้(Fighting Game) และเกมส์ที(ใชท้กัษะทางการบงัคบั (Action Game) โดยนิยมเล่นเกมที(บา้น เหตุผล
หลกัในการเล่นเกม คือ ตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื(อนเป็นผูที้(มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์
มากที(สุด สาํหรับปริมาณการเล่นเกมของเด็ก จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง นั(นคือ เล่นบา้งเป็นครั งคราว และเล่น 1 - 
2 ชั(วโมงต่อวนั และ 1 - 3 วนั ต่ออาทิตย ์ช่วงเวลาที(นิยมเล่น คือ 12.00 น. ถึง 22.00 น. โดยเขา้เล่นเกม 2 – 5 
ครั งต่อวนั มีค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมต่อวนั ตํ(ากวา่ 50 บาท และไม่แน่ใจที(จะเขา้เล่นเกมออนไลน์เปิดตวัใหม่ 
และความมีชื(อเสียงในตลาดเกมออนไลน์ส่งผลต่อการเลือกเกมออนไลน์มากที(สุด  
 ผลจากการสัมภาษณ์ครูและผูป้กครองของนกัเรียนที(ลูกมีพฤติกรรมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ยอมรับวา่ 
การติดเกมของลูกเป็นปัญหาหนักของครอบครัว และมีขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้อยมาก จึงยงัไม่
ทราบวา่ทางออกที(จะแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นอยา่งไร บางครอบครัวยอมรับวา่ การติดเกมทาํให้ลูกตอ้งออกจาก
โรงเรียน นอกจากนีกลุ่มผูป้กครองยงัไดใ้หข้อ้มูล สามารถประมวลผลแยกเป็น 2 กลุ่มไดด้งันี  
กลุ่มทีK 1: กลุ่มที(ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลลูกใชค้อมพิวเตอร์ใช ้โทรทศัน์ ให้เงิน ให้ลูกดูแลตวัเอง นอกจากนี
สังคมยงัขาดพืนที(ให้นกัเรียนไดเ้ล่นหรือทาํกิจกรรม   ขณะที(ผูป้กครองไม่ไดม้อบหมายหนา้ที(อื(นให้นกัเรียน
รับผิดชอบนอกจากการเรียนทาํให้นักเรียนตอ้งอาศยัอยูก่บัอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ จนเกิดปัญหาติดเกมใน
ที(สุด    ผูป้กครองที(มีปัญหาลูกติดเกมบอกว่า พฤติกรรมของลูกเปลี(ยนไป จากแต่ก่อนร่าเริงสดใจ เดี�ยวนี
หมกมุ่น กินขา้วหนา้จอคอม ไม่พูดไม่คุยกบัใคร นอนดึก การเรียนแย่ลง แชทคุยอยู่ตลอดเวลา คบเพื(อนใหม่
แปลกหน้า ใชเ้งินเก่ง กา้วร้าว เริ( มโกหก ชอบมีเรื(องชกต่อยกับคนอื(น หงุดหงิดง่าย สุขภาพจิตและสุขภาพ
ร่างกายเสียสมดุล ผูป้กครองหลายคนยอมรับตนเองไม่เท่าทนัเทคโนโลยี ไม่รู้ว่าเกมที(ลูกเล่นเป็นเกมอะไร 
เนือหาเป็นอยา่งไร เล่นแลว้จะเกิดปัญหาระยะยาวอย่างไรบา้ง คุณครูที(ให้สัมภาษณ์ บอกว่าเด็กที(ติดเกมจะมี
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พฤติกรรมเสี(ยงต่อการเสียตวัและเกี(ยวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ย  ผูป้กครองบางคนแกปั้ญหาการเล่นเกมในร้านเกม
ของลูก โดยการซือ Computer มาใหลู้กเล่นที(บา้น แต่กลบัทาํใหลู้กติดเกมมากขึน 
กลุ่มทีK 2 : กลุ่มที(ผูป้กครองมีเวลาในการดูแล เอาใจใส่ ลูก และผูป้กครองมีความรู้เกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนใหญ่เด็กเล่นเกมที(บา้น มากกว่าที(ร้านเกมจึงทาํให้ผูป้กครองสามารถพูดคุยและตกลงถึงกฎกติกาในการ
เล่นได ้รวมถึงไดมี้โอกาสสอนใหลู้กไดรู้้จกัแบ่งเวลาเรียนและเล่นเกมไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูป้กครองกลุ่มนี ใส่ใจ
ต่อพฤติกรรมที(จะก่อใหเ้กิดปัญหา ไดจ้ดัหากิจกรรมที(จะทาํร่วมกนัในวนัหยดุ กลุ่มนี ส่วนใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์
เพื(อหาขอ้มูลข่าวสารที(เป็นประโยชน์ต่าง ๆ  เลยรู้สึกวา่อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากกวา่มีโทษ 
 

6. การอภิปรายผลการศึกษา 
จากผลลพัธ์ที(ออกมา เมื(อนาํไปเทียบกบัเกณฑค์วามหมายของเด็กติดเกมของ ปราการ ถมยาง อาทิเช่น 

ไม่สามารถควบคุมตวัเองใหเ้ล่นในเวลาที(กาํหนดทาํใหใ้ชเ้วลาในการเล่นนานติดต่อกนัหลายๆ ชั(วโมง หรือเล่น
นานขึนเรื(อยๆ , ใชเ้วลาเล่นเกม เกิน 2 ชม.ต่อวนั,  ขาดไม่ได ้จะมีอาการรุนแรง อารมณ์เสีย จะเห็นไดว้่า 
พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของเด็กมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาลเขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่ไดมี้
ความรุนแรง เด็กส่วนมากมีพฤติกรรมการเล่นเกมอยูใ่นเกณฑ ์นั(นคือ 1 – 2 ชั(วโมงต่อวนั และเล่นเพียง 1 - 3 วนั 
ต่ออาทิตย ์นั(นคือ เล่นเฉพาะวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ โดยเล่นเกมเพื(อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ไดเ้อาจริงเอา
จงั หรือเล่นเพื(อแข่งขนั และไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการเรียน ดูไดจ้ากเกรดเฉลี(ยส่วนใหญ่ของเด็กมากกวา่ 3.0 
หมายถึง เด็กส่วนมากเป็นเด็กเรียนดี ซึ( งสอดคลอ้งกบัการที(เด็กรู้จกัแบ่งเวลาเล่นเกมและ เรียนหนงัสืออย่าง
เพียงพอ 

ปัจจยัในการเลือกเกมเล่นจะเนน้ไปที(ความมีชื(อเสียงในตลาดเกมออนไลน์ และการที(เพื(อนเป็นผูที้(มี
อิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์มากที(สุด นั(นหมายถึง เด็กเล่นเกมเพื(อเขา้สงัคม ไม่ตกยคุ ทาํให้มีการสร้างกลุ่ม
สนทนา สามารถพูดคุยกบัเพื(อนได ้มีการสร้างมิตรภาพ ซึ( งการตีความนี  ถูกยืนยนัโดยความไม่แน่ใจที(จะเขา้
เล่นเกมออนไลน์เปิดตวัใหม่ เนื(องจากตอ้งดูถึงสภาพแวดลอ้มอื(นๆ อาทิเช่น เพื(อนๆ เขา้เล่นเกมนี , เกมนีกาํลงั
เป็นที(นิยม ซึ(งผลลพัธ์ที(ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [8] สมพงษ ์จิตระดบั วิจยัในเรื(องเมืองสีเทาของเด็กและ
เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าเด็กเล่นเกมเพราะเลียนแบบเพื(อน เล่นตามแฟชั(น เล่น
เพราะทนัสมยัตามเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ โดยสาํหรับการเล่นเกมเพื(อสร้างสงัคมนัน ถือเป็นสิ(งที(ดีที(เด็กจะ
ไดรู้้จกัการเขา้สงัคม รู้จกัการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอื้(นเพิ(มเติม  

โดยผลลพัธ์ที(ไดน้ันเกิดจากการที(กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง ซึ( งจากงานวิจยัของ กมลวรรณ 
คงทรัพย ์วิจยัในเรื(องความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการเล่นเกมออนไลน์ของนกัเรียน พบวา่ เพศหญิงกบัเพศ
ชายมีความแตกต่างกนัมากในเรื(องความคิด ค่านิยม และทศันคติ และเพศหญิงมีการเล่นเกมนอ้ยกวา่เพศชาย ซึ(ง
สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ คือ พฤติกรรมการเล่นเกมของกลุ่มตวัอยา่ง มีปริมาณการเล่นเกมอยูใ่นระดบัปกติ ดงันัน 
สาํหรับเด็กมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาล เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงไม่มีปัญหาเกี(ยวกบัการติดเกม
แต่อยา่งใด  

อีกส่วนหนึ(งน่าจะเป็นจากการที(เด็กกลุ่มนี  อยูใ่นสถานศึกษาที(เป็นโรงเรียนเอกชน คณาจารยเ์คร่งครัด
เรื(องกฎระเบียบวนิยั และโรงเรียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที(ดี มีรั วรอบขอบชิด ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ 
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และมีการศึกษาพอสมควร สอดคลอ้งกบั แนวคิดเรื(องลกัษณะประชากร ของ กมลวรรณ คงทรัพย ์ปัจจัย
เกี(ยวกบัการศึกษา ทาํให้บุคคลเกิดความคิด ความตอ้งการ อุดมการณ์ที(แตกต่างกนั บุคคลที(มีการศึกษาสูงจะ
สนใจข่าวสารเพราะเป็นผูรั้บสารที(ดี และมีความรู้กวา้งขวาง จึงมีความเขา้ใจสารไดดี้ และลึกซึ งกวา่ และส่วน
ใหญ่เด็กจะมีคอมพิวเตอร์เล่นอยูที่(บา้นจึงทาํให้ผูป้กครองสามารถ ตรวจสอบดูแลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดจึงเป็นเกราะ
ป้องกนัทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาการติดเกม 

แต่จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบวา่ พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวที(
ผูป้กครองไม่มีเวลาให ้ทาํใหเ้ด็กขาดความอบอุ่น และขาดที(ปรึกษา จึงหันไปหาสิ(งที(เป็นตวัแทนหรือเป็นที(ยึด
เหนี(ยวที(จะทาํให้ตวัเองมีความสุข ความมั(นคงในตัวเองได้ รวมถึงการที(มีเพื(อนในออนไลน์ ที(ชื(นชมใน
ความสามารถทาํใหรู้้สึกภาคภูมิใจ และเด็กกลุ่มนี มีแนวโนม้จะถูกชกัจูงไปในทางที(เสียหายได ้จากแนวคิดของ 
[9] วรเศรษฐ ์ รื(นชดกลุนิษฐ ์เป็นประเด็นหนึ(งที(หลายหน่วยงานอาจยงัไม่ตระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหาที(
เกิดขึน หากมีการศึกษาลงลึกไปในระดบัครอบครัว และโรงเรียนแลว้ จะพบวา่ การติดเกมกลบัเป็นสิ(งสะทอ้น
ให้เห็นถึงความบกพร่องของหน่วยทางสังคมหลายส่วน ตั งแต่ครอบครัว ตัวเด็ก เยาวชน โรงเรียน 
ผูป้ระกอบการร้านเกมและอินเทอร์เน็ต หน่วยงานรัฐที(กาํกบัดูแล กฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง  

ดงันันการติดเกมจึงไม่ไดเ้ป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งที(จะแกปั้ญหาโดยลาํพงั แต่ตอ้งร่วมมือกนั ซึ(ง
แน่นอนวา่ ครอบครัวจะเป็นพืนฐานสาํคญัของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที(เกิดขึน ขณะที(ภาคส่วนอื(นๆ ตอ้ง
ร่วมกนัขจดัปัจจยัส่งเสริมที(ชกันาํเด็กและเยาวชนไปสู่การติดเกม 
 

7. ข้อเสนอแนะทีKได้จากการศึกษา 
1).แมเ้ด็กมธัยมศึกษา โรงเรียนลาซาลเขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่มีปัญหาเกี(ยวกบัการติด

เกม แต่ก็ควรจะมีการดูแลเด็กกลุ่มนีอยา่งต่อเนื(อง เนื(องจากมีเด็กส่วนหนึ(ง ที(ยงัมีการเล่นเกมที(มากเกินไป และ
สุ่มเสี(ยงต่อการประสบปัญหาติดเกม 

2).ผูป้กครอง และครูอาจารย ์ควรให้ความรู้ และดูแลสอดส่องเกี(ยวกบัเกมที(เด็กเล่น เนื(องจาก เกมที(
เด็กส่วนใหญ่เล่น คือ เกมประเภท เกมส์ผจญภยั (Adventure Game) เกมส์ต่อสู้ (Fighting Game) และเกมส์ที(ใช้
ทกัษะทางการบงัคบั (Action Game) ซึ(งอาจมีเนือหา รุนแรง หรืออาจมีสิ(งที(ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนปะปนอยูใ่น
เกมที(เด็กเล่น 

3).ผูป้กครอง และครูอาจารย ์ควรแนะนาํในการคบเพื(อน เนื(องจากการที(เพื(อนเป็นผูที้(มีอิทธิพลต่อ
การเล่นเกมออนไลน์ รวมไปถึง การเรียน หรือการดาํเนินชีวิตดว้ย ดงันัน หากเด็กๆ มีการคบกลุ่มเพื(อนที(ไม่ดี 
และพากนัไปทาํในสิ(งที(ไม่เหมาะสมนัน อาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อเด็ก และสงัคมได ้

 
8. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ฉัตรวรัญ องคสิงห์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม ซึ( งไดก้รุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํในการจดัทาํ
รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ  
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[5] ณฐัวฒิุ นาํมณีวงศ.์ เกมออนไลน์ สไตล์ Siam Warrior Online. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชั(น, 2548. 
[6] ศิริไชย หงษส์งวนศรี, โชษิตา ภาวะสุทธิไพสิฐ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. “พฤติกรรมการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์และปัญหาการติดเกมในวัยรุ่น.”  นาํเสนอในการประชุมวิชาการราชวิทยาลยัจิตแพทย์
แห่งประเทศไทยประจาํปี 2548 .กรุงเทพมหานคร 10-12 ตุลาคม, 2548. 

[7] โสรัจจะ จนัทร์แสงศรี, กนกพร กนัทา และ ภูมิ พิพิธวณิชธรรม. “สภาพการดําเนินชีวิตครอบครัวทีKมีเด็ก
ติดเกมส์ ทัdงด้านบวกและด้านลบและบริการสวัสดิการสําหรับครอบครัว.” สถาบนัวิจยัพฤติกรรม
ศาสตร์, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553. 

[8] สมพงษ ์จิตระดบั. การวจิยัชุดกรุงเทพมหานคร เมอืงสีเทาของเดก็และเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550. 

[9] วรเศรษฐ์  รื(นชดกุลนิษฐ์. “ปัญหาเด็กติดเกมส์.” มหาบณัฑิต, สาขาพฒันาสังคม, คณะสังคมศาสตร์,  
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2555. 
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สาขาอ้อมน้อย  สาขาสามพราน  สาขาสมุทรสาคร 

MOTIVATION OF THE PERSONNEL WORKING ON THE PROJECT MANAGEMENT 

TO REDUCE WATER LOSS OF THE PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY 

OMNOI, SAMPRAN, SAMUTSAKORN, BRANCHES 
 

เสาวลกัษณ์   ฐิตวิริิยะกลุ ¹   ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ ² 

 

บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครั
 งนี
 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาถึงแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการลดนํ
 าสูญเสีย 

และเพื�อหาแนวทางในการเพิ�มระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปา
ส่วนภูมิภาคพื
นที�สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร โดยเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทาํงาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั เอ.พี.เอ็น.เอ็น
เตอร์ไพร์ส จาํกดัและผูที้�เกี�ยวขอ้งในงานโครงการ รวมทั
งสิ
น 200 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชส้ถิติ
ทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจาํเพศชาย อาย ุ20 – 30 ปี การศึกษาตํ�ากวา่ปริญญาตรีมีอายงุาน 
1 - 3 ปี มีเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาทและมีความเห็นวา่ประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการอยู่
ในระดบัปานกลาง 

2. ระดับปัจจัยที� มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยปัจจัยด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน เป็นปัจจยัที�มีผลมากที�สุดต่อแรงจูงใจในการทาํงาน 

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลในดา้น อาย ุวฒิุการศึกษา อายงุาน อตัราเงินเดือน และความเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานโครงการ มีผลต่อปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน 

 
คาํสาํคญั : แรงจูงใจ, โครงการจดัการลดนํ
 าสูญเสีย, การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
¹นกัศึกษาปริญญาตรี ภาควชิาสงัคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
²อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาสงัคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the motivation of the personnel working on the project to 
reduce water loss and to improve the level of motivation of the personnel working on the project to reduce water 
loss of the provincial waterworks authority Omnoi, Sampran, Samutsakorn branches by comparison of the 
factors that affect motivation in the workplace categorize by demographic information of respondents.   The 
respondents in this study were 200 employees of the APN Enterprises company limited. The instruments used in 
the study were a questionnairse and the statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation, 
t-test and F-test. 

Based upon these finding of the study, it was concluded that: 
1. The most respondents were male employees with the age between 20 to 30 year old,educated 

below Bachelor's degree with work experience 1-3 years receiving a salary of 10,001 - 20,000 
baht and opinion towards efficiency of  project management is moderate. 

2. Levels of factors that affect the motivation of the work was medium. The factors that most affect 
the incentive to work was associated with co-workers.  

3. Demographic which are age ,education, work experience, salary and opinions towards efficiency 
of project management is the factor that Influencied the motivation in the workplace. 
 

KEYWORDS : WORKING MOTIVATION, PROJECT TO REDUCE WATER LOSS 
 

1.บทนํา 

โครงการลดนํ�าสูญเสียการลดและควบคุมนํ�าสูญเสีย 
โครงการลดนํ
 าสูญเสียเป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาค จดัทาํโครงการนี
 เพื�อควบคุมการใชน้ํ
 า

ใหมี้ประสิทธิภาพและลดการสิ
นเปลืองนํ
 า การประปาส่วนภูมิภาค จึงไดมี้การจดัการประมูลงานเพื�อให้บริษทัเขา้
มาดาํเนินงานโดยใชชื้�อว่า โครงการจดัการลดนํ
 าสูญเสีย ในพื
นที�ของการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาออ้มน้อย    
สาขาสามพราน    สาขาสมุทรสาคร  ที�จดัไดว้า่เป็นพื
นที�ๆมีปัญหา มีการรั�วไหลของท่อที�ผุเก่ามีการใชน้ํ
 าสูงมาก
เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศและเมื�อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานแลว้ การประปาส่วนภูมิภาคพื
นที�สาขาออ้ม
นอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาครเป็นพื
นที�ๆมีการสูญเสียนํ
 ามากที�สุด ทาํใหพื้
นที�ดงักล่าวเป็นพื
นที�ที�ไดมี้การ
จดัการบริหารโครงการลดนํ
 าสูญเสียเป็นอนัดบัตน้ๆของโครงการของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการบริหาร
จดัการนํ
 าสูญเสียในพื
นที�สาํนกังานประปาส่วนภูมิภาคสาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร  มีพื
นที�
ใหบ้ริการประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร ความยาวท่อประมาณ 800 กิโลเมตร จาํนวนผูใ้ชน้ํ
 า ประมาณ 99,000 ราย 

ในเ ดือนสิงหาคม 2553  ถึง เ ดือนกันยายน 2555 การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดจ้าง  บ ริษัท 
โยโกกาวา ประเทศไทย  จาํกดัและบริษทั เอ พี เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จาํกดั  ทาํงานโครงการลดนํ
 าสูญเสียการ
ประปาส่วนภูมิภาค พื
นที�สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาครพนกังานผูป้ฏิบติังานของโครงการลด
นํ
 าสูญเสียเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการทาํงาน  โดยเฉพาะแรงจูงใจที�ทาํใหพ้นกังานมีความตอ้งการทาํงานให้สาํเร็จตาม
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ค

เป้าหมายของโครงการ  ดงันั
นผูว้ิจยัตอ้งการที�จะใชง้านคน้ควา้อิสระนี
 เพื�อตรวจสอบแรงจูงใจในการทาํงานของ
บุคลากรในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคพื
นที�สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน สาขา
สมุทรสาคร โดยจะนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการทาํงานในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ
น 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาํโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคพื
นที�อื�นๆในประเทศ
ไทยอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  เพื�อศึกษาถึงแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค
พื
นที�สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร 
  เพื�อหาแนวทางในการเพิ�มระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลากรในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของ
การประปาส่วนภูมิภาคพื
นที�สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แรงจูงใจ หมายถึงสิ�งที�บุคคลคาดหวงัโดยสิ�งนั
นอาจเป็นสิ�งที�บุคคลพึงพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้และ
ความคาดหวงันี
จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมที�เรียกวา่การจูงใจ 

 ประสิทธิภาพงานบริหารโครงการ หมายถึง  ความสามารถในการบริหารโครงการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย   

โครงการลดนํ�าสูญเสีย หมายถึง โครงการที�จดัตั
งขึ
นมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารนํ
 าใหมี้การ
สูญเสียลดนอ้ยลง โดยจดัจา้งบริษทัเอกชนมาบริหารงาน 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
ปิยะนุช นรินทร์ (2545 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) เขต 17 พบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ดา้น
ผลงานและการประเมินผล ดา้นความสาํเร็จในชีวิต ดา้นการยกยอ่ง ดา้นสังคมและดา้นสวสัดิการ โดยเรียงลาํดบั
จากมากไปน้อย คือ ด้านสังคม ด้านสวสัดิการ และด้านความสําเร็จในชีวิตพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จาํกดั (มหาชน) เขต 17 ที�มีเพศ อาย ุและรายไดแ้ตกต่างกนัเห็นวา่ ดา้นผลงานและการประเมินผล ดา้นความสาํเร็จ
ในชีวติ ดา้นการยกยอ่ง ดา้นสงัคมและดา้นสวสัดิการไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน พนกังาน
ที�มีอายตุ่างกนัเห็นวา่การหมุนเวยีนเปลี�ยนงานกนัทาํเพื�อสามารถทดแทนกนัไดเ้มื�อมีการโยกยา้ยหรือลาออก และ
พอใจกบัหน้าที�ที�รับผิดชอบในปัจจุบนัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน สําหรับพนักงานที�มีรายไดต้่างกนั
พอใจกบัหนา้ที�รับผิดชอบในปัจจุบนัและผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ณฐัวตัร สนหอม (2550) ศึกษาเรื�อง “ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษา 
บริษทั สมัมากรจาํกดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื�อศึกษาถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  
บริษทั สมัมากรจาํกดั (มหาชน) และ 2) เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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บริษทั สมัมากรจาํกดั(มหาชน) ผลการศึกษา พบวา่ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สมัมากร
จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยเรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ดา้นลกัษณะงาน  ดา้น
บรรยากาศในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นวธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน  ดา้น
เงื�อนไขสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานจากการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่อายงุาน ตาํแหน่ง ในขณะที�เพศ อายสุถานภาพสมรสระดบัการศึกษา
เป็นปัจจยัที�ไม่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

กว ีแยม้กลีบ (2550). แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัทาคาฮาชิโคราช (1995) จาํกดั การวิจยั
ครั
 งนี
 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัทาคาฮาชิโคราช 
(1995) จาํกดั ตามปัจจยัส่วนบุคคลและแผนกงานกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาจาํนวน 302 คนเครื�องมือที�ใชคื้อ
แบบสอบถามซึ�งผลการวดัค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .92 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉลี�ย ค่า
ความเบี�ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ผลการวิจยั
พบวา่ 

1. ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ทาคาฮาชิโคราช (1995) จาํกดั ตามแผนกงาน ปัจจยั
จูงใจด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือด้านลักษณะของงาน ด้าน ความรับผิดชอบ ด้าน
ความกา้วหนา้ ปัจจยัคํ
าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารดา้นการนิเทศดา้นรายไดด้า้นความสัมพนัธ์และดา้นสภาพ
การทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ทาคาฮาชิโคราช (1995) จาํกดั 
    2.1 เมื�อเปรียบเทียบตามเพศพบว่าภาพรวมและปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงานด้าน ความ

รับผิดชอบ และด้านความกา้วหน้า ปัจจยัคํ
 าจุนดา้นการนิเทศด้านรายไดด้้านความสัมพนัธ์และด้านสภาพการ
ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับ นบัถือดา้นลกัษณะของ
งาน ปัจจยัคํ
าจุนดา้นนโยบายและการบริหารไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที�ระดบั .05  

   2.2 เมื�อเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา่ ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้น ความสาํเร็จของงานดา้น
ลกัษณะของงานดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้า ปัจจยัคํ
 าจุนดา้นนโยบายและการบริหารดา้นการ
นิเทศดา้นรายไดด้า้นความสัมพนัธ์และดา้นสภาพการทาํงาน      แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
ส่วนปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

   2.3 เมื�อเปรียบเทียบตามระดบัการศึกษาพบวา่ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จของงานดา้นการ
ยอมรับนบัถือดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัคํ
าจุนดา้นนโยบายและการบริหารดา้นการนิเทศ
ดา้นรายไดด้า้นความสัมพนัธ์และดา้นสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วน
ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

    2.4 เมื�อเปรียบเทียบตามตาํแหน่งงานพบวา่ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จของงานดา้นความ
รับผิดชอบ ปัจจยัคํ
 าจุนดา้นการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนปัจจยัจูงใจดา้นการ
ยอมรับนบัถือดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัคํ
าจุน โดยภาพรวมและดา้นนโยบายและการบริหาร
ดา้นรายไดด้า้นความสมัพนัธ์และสภาพการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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     2.5 เมื�อเปรียบเทียบตามรายไดต้่อเดือนพบวา่ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้นความสําเร็จงานดา้นการ
ยอมรับนบัถือดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ปัจจยัคํ
าจุนดา้นนโยบายและการ
บริหารดา้นการนิเทศดา้นรายไดด้า้นความสัมพนัธ์และดา้นสภาพ  การทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05  

 2.6 เมื�อเปรียบเทียบตามอายพุบวา่ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จของงานดา้นการยอมรับนบั
ถือดา้นลกัษณะของงานดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัคํ
าจุนดา้นและการบริหารดา้นการนิเทศ
ดา้นรายไดด้า้นความสมัพนัธ์และดา้นสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 2.7 เมื�อเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา่ภาพรวมและปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของ
งานดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัคํ
าจุนดา้นนโยบายและการ บริหารดา้นการนิเทศดา้นรายได้
ดา้นความสัมพนัธ์และดา้นสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนปัจจยัจูงใจ
ดา้นความสาํเร็จของงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที�ระดบั .05 

 
3. ขั�นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริษทั เอ.พี.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด   พนักงานใน
โครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร รวมทั
งหมด
เป็นจาํนวน 200  คน  
การสร้างเครืVองมอืทีVใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษานี
ผูศึ้กษาใชว้ธีิการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Reasearch) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการทดสอบ (Pre-test) ความเที�ยงตรงและความน่าเชื�อถือใน
แบบสอบถาม จากนั
นนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิ ซึ�งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี
  
 ส่วนทีV 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายงุาน ประเภทการจา้งงาน  อตัราเงินเดือน  ซึ�งคาํถามเป็นลกัษณะคาํถามปลาย
ปิด (Close ended Questions) แบบมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก(Multiple Choices) 
 ส่วนทีV 2  สภาพการทาํงาน เป็นคาํถามเกี�ยวกบัสภาพการทาํงานของพนกังานภายในบริษทั เอ.พี.เอน็.เอน็
เตอร์ไพร์ส จาํกดั โครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาออ้มนอ้ย สาขาสามพราน สาขา
สมุทรสาคร ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ  ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัโครงการลดนํ
 าสูญเสีย  อุปสรรค
ในการประสานงานภายในบริษทั และ อุปสรรคในการประสานงานระหวา่งบริษทักบัหน่วยงานราชการ  
 ส่วนทีV 3 ปัจจยัทีVมผีลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรในโครงการลดนํ�าสูญเสียของการประปา

ส่วนภูมภิาค สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร 
 เป็นคาํถามเกี�ยวกบันโยบายการบริหารงานบริษทั การปกครองและบงัคบับญัชา  ความสมัพนัธืกบัเพื�อน
ร่วมงาน  สภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมือ  ดา้นผลตอบแทน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน  ซึ�งเป็นแบบสอบถามที�เป็นลกัษณะประเมินค่า(Rating scale) โดยขอ้ความในแต่ละขอ้นั
น
มีคาํตอบใหเ้ลือกในลกัษณะที�เป็นการประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert  
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ส่วนทีV 4. ข้อเสนอแนะเกีVยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท  สอบถามเกี�ยวกบั 
บริษทัฯควรปรับปรุงดา้นใดบา้งเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน  อุปสรรคในการทาํงานของบริษทั  บริษทั
ควรมีแรงจูงใจใดๆ ใหก้บัพนกังานในโครงการลดนํ
 าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาออ้มนอ้ย สาขาสาม
พราน สาขาสมุทรสาคร  โดยมีลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ที�เปิดโอกาสให้
ผูต้อบแบบสอบถามไดอ้ธิบายหรือใหข้อ้แนะนาํเสนอแนะความคิดของตวัเองอยา่งอิสระ 
 

4. ผลการวเิคราะห์/ผลการวจิยัและการอภปิรา 
       การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอผลตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษา โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 4 ส่วน ตามลาํดบั ดงันี
  
ส่วนที� 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เอ.พี.เอน็.เอน็เตอร์
ไพร์ส จาํกดั 
ส่วนที� 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังานบริษทั เอ.พี.
เอน็.เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 
ส่วนที� 4 การสรุปขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัจากความคิดเห็นโดย
อิสระของพนกังานบริษทั เอ.พี.เอน็.เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั 

 

5.บทสรุป/สรุปผลการวจิยั 
  ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการ มีผลต่อปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานระดบั
ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน – ปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื�อน
ร่วมงาน เป็นปัจจยัที�มีผลมากที�สุดต่อ แรงจูงใจในการทาํงาน รองลงมา คือปัจจัยด้านสภาพการทาํงานและ
อุปกรณ์เครื�องมือ และการปกครองและบงัคบับญัชา ตามลาํดบั 

ขอ้เสนอแนะการวิจยัต่อในอนาคต ควรมีการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง
ในอนาคต เพื�อเปรียบเทียบผลกบัปัจจุบนั และสามารถเขา้ใจถึงความเปลี�ยนแปลงไป ทาํให้สามารถแกไ้ขจุดที�
บกพร่องไดอ้ยา่งทนัที และควรมีการเพิ�มปัจจยัอื�นๆ เขา้ไปเพื�อศึกษาเพิ�มเติม อาทิเช่น ประสิทธิภาพการทาํงานของ
พนกังาน ขีดความสามารถของพนกังาน ความสุขในการทาํงาน หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนร่วมงาน เพื�อเป็น
แนวทางในการศึกษาเพื�อเพิ�มแรงจูงใจในการทาํงานต่อไป 
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สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของข้าราชการตํารวจกองสารนิเทศ  

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

CONDITION AND PROBLEMS TO USE INFORMATION TECHNOLOGY FOR 

POLICE OFFICER DIVISION OF INFORMATION, ROYAL THAI POLICE 
 

อนุชา ดอกพิกลุ 1       ดร. ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 2 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระนี  มีวตัถุประสงค์เพื&อศึกษา 1)ระดับสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 2)ระดับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื&องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 101 คน ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ย ค่าความถี& ค่าร้อยละ ค่าเฉลี&ย ค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน และในการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test 
การวเิคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way Analysis of variance (F-test)   
 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีอายุ
ระหวา่ง 30-39 ปีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.2 ระดบัสญัญาบตัรจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 ระยะเวลาในการรับราชการนอ้ยกวา่ 5 ปีจาํนวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.6 ผลการวิเคราะห์พบว่า 1)สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมทั งสิ นอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.63)  2)ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมทั งสิ นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.17) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1)ภูมิหลงัประชากรผูต้อบ
แบบสอบถามต่างกนัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่างกัน 2)สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที& 0.01 
 
คาํสําคญั : เทคโนโลยสีารสนเทศ, ตาํรวจ, กองสารนิเทศ 
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Abstract 
 
 The purpose of this independent study were; 1) The level utilization of information Technology of police 
officer Division of Information, Royal Thai Police., 2) The level of problems in using information Technology 
in the Division of Information Police, Royal Thai Police. The questionnaire was collected information from the 
staff on Division of Information for 101 case studies. And using statistical analysis of the data by frequency, 
percentage, mean deviation, t-test and one-way analysis of variance (F-test). The results showed that major of 
respondents were female 62 cases as 61.4 percent, aged between 30-39 years 42 cases as 41.6 percent, graduated 
for bachelor degree 78 cases as 77.2 percent, commissioner 56 cases or 55.4 percent, the period of service is less 
than 5 years 43 cases or 42.6 percent. The analysis found that; 1) the using for information technology for the 
respondents, overall was high level ( X =3.63), 2) the problems of using information technology for the 
respondents, overall was moderate ( X =3.17) and the result of the hypothesis that; 1) the demographic 
backgrounds of the respondents is not different in using information technology, 2) the using of information 
technology and problems of the using of information technology as a whole was significant correlation of 0.01 
level. 
 
KEYWORDS : INFORMATION TECHNOLOGY, POLICE, DIVISION OF INFORMATION 
 
1. บทนํา 

โดยสภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต หน่วยงานและสถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนั
สารนิเทศ โรงพยาบาล ธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานเอกชนต่างๆ ไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหก้ารจดัการและ
บริการ ทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางนอกจากสื&อสิ&งพิมพแ์ลว้ยงัมีสื&ออื&นๆ เช่น สื&ออิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มูล
จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ&งไดมี้บทบาทในการเสริมการให้บริการ การให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการมากขึ นและ
ในยคุปัจจุบนันี ขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ก็มีปริมาณเพิ&มขึ นอยา่งมากมายหลายรูปแบบ ดงันั น จึงจาํเป็น
ที&จะตอ้งรอบรู้ดา้นการจดัการสารนิเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความสาํคญัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการพฒันาเทคโนโลย ีตลอดจนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ใหท้นัต่อการเปลี&ยนเปลี&ยนแปลงตามยคุสมยั โดยสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ เนน้การ
ใชเ้ทคโนโลยีในการเพิ&มประสิทธิภาพและเพิ&มขีดความสามารถในการแข่งขนัการผลิตและบริการ กระตุน้การ
พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยขีองตนเอง และลดการนาํเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ความสาํคญัต่อมา ไดแ้ก่ 
การพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการรับรู้เท่าทนัโลก สามารถประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นภาครัฐในการใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาเกี&ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อตอบรับการเปลี&ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และพฒันาหน่วยงาน กองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื&อสารในการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยจะตอ้งอาศยั
ความรู้ความสามารถของขา้ราชการตาํรวจเป็นตวัขบัเคลื&อน 
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จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจ
กองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นอย่างไร และมีปัญหาด้านใดบ้าง เพื&อเป็นแนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุง แกไ้ข ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ กองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
ต่อไป  
 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื&อศึกษาระดบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ 
 2.เพื&อศึกษาระดบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1.ขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติที&มีเพศ อายุ การศึกษา ระดับตาํแหน่ง

ระยะเวลาในการรับราชการ ที&แตกต่างกนั ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที&แตกต่างกนั 
2. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์กับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

ขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 นิยามศัพท์ทีKใช้ในการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง แนวความคิด ระบบ วิธี เครื&องมือเครื&องใชใ้นการจดัเก็บประมวลผล คน้
คืน และเผยแพร่สารสนเทศ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ ระบบสื&อสารขอ้มูล และโทรคมนาคม รวมทั ง การประยุกต์ใช้
เครื&องมือหรืออุปกรณ์สารสนเทศเหล่านั นในงานสารสนเทศ หรืองานบริการดา้นอื&นๆ 

สภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหมายถึง สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื&อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชตาํรวจกองสารนิเทศ อนัไดแ้ก่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํงาน ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการใชง้าน ดา้นการใชบ้ริการ 
และดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีโดยบุคลากรเป็นผูป้ระเมินตนเอง แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที&สุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยที&สุด 

ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ขอ้ขดัขอ้งในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื&อการ
ปฏิบติังานของขา้ราชตาํรวจกองสารนิเทศ โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นบุคลากรและดา้นเครื&องมือ
และอุปกรณ์ 
 บุคลากร/เจ้าหน้าทีK หมายถึง ข้าราชตาํรวจกองสารนิเทศ ที& มีต ําแหน่งสูงสุดลงมาถึงตําแหน่งตํ& าสุด 
ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการผูก้าํกบัการ รองผูก้าํกบัการ สารวตัร รองสารวตัร และผูบ้งัคบัหมู่ ซึ& ง
ปฏิบติัหนา้ที&สงักดักองสารนิเทศ อนัเป็นหน่วยงานระดบักองบงัคบัการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ แบ่งได ้2 ระดบั ไดแ้ก่ชั นประทวน และชั นสญัญาบตัร 
 
2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีKเกีKยวข้อง 

แนวคดิเกีKยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คู่มือตาํรวจเล่ม 4 กองบญัชาการศึกษา สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2553 :476) การนาํระบบสารสนเทศมา
ใชใ้นงานสารบรรณ สืบเนื&องจากนโยบายสารสนเทศ ปี 2545-2553 กาํหนดโครงการ E-Government ภายใต้
โครงการหลกั ซึ& งกาํหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานใชร้ะบบบริหาร (Back Office) ช่วยในการปฏิบติังาน
ในปี พ.ศ.2547 ซึ&งในระบบบริหารนี คือ ระบบงานสารบรรณ ซึ&งเป็นระบบที&เกี&ยวขอ้งกบังานเอกสาร เช่น การรับ-
การส่ง ติดตาม คน้หา ตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที&ตอ้งมีส่วนเกี&ยวขอ้งร่วมกนั เอกสาร
บางเรื&องมีกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความเร่งด่วน ระดบัความสาํคญัหรือชั นความลบัของเอกสารเหล่านี  
มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการบริหารของทางราชการอยา่งมีระบบสะดวกและรวดเร็ว 

คู่มือตาํรวจเล่ม 4 กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ (2553 :476) การสื&อสารขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี&ยนขอ้มูลระหว่างผูรั้บผูส่้ง 
โดยผ่านช่องทางสื&อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการส่งขอ้มูล เพื&อให้ผูส่้ง
และผูรั้บเกิดความเขา้ใจซึ&งกนัและกนั 

แนวคดิทฤษฎ ีเกีKยวกบันวตักรรมในองค์การ 
สุชาติ กิจธนะเสรี (2553 :8)  นวตักรรม หมายถึง วิธีการหลกัปฏิบติัแนวคิดและสิ&งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของ

บุคคล ที&นํามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั งในด้านการประดิษฐ์คิดคน้สิ& งใหม่หรือปรับปรุงของเก่าให้
เหมาะสมกบัสภาพงาน มีการพฒันาปรับปรุง โดยผ่านการทดลองหรือวิจยัจนมีประสิทธิภาพน่าเชื&อถือได ้และมี
การนาํไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงและปรับปรุงจนเกิดประสิทธิภาพ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีKยวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
เมธาวฒิุ พีรพรวิทูร (2554 :3) อธิบายไวว้า่ เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดขึ นอยูก่บัคุณภาพ

และความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ เทคโนโลยีจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัก็ต่อเมื&อ
ทรัพยากรมนุษยมี์ขีดความสามารถในการเรียนรู้และใชเ้ทคโนโลยนีั น หาไม่แลว้เทคโนโลยก็ีเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์
หรืออุปกรณ์ประดบัองคก์าร ดงันี องค์การจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาและการบริหารความสามารถสัมฤทธิ{
ของพนักงานเพื&อใช้เทคโนโลยีในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐาน
ความสามารถสมัฤทธิ{ ซึ&งต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษยบ์นฐานงาน จึงมีความจาํเป็นในการระบุตวัแบบของ
การทาํงานที&เป็นเลิศเพื&อใชใ้นการคดัเลือกและพฒันาบุคลากรเพื&อบรรลุผลงานสูงสุดขององคก์าร 

เมธาวฒิุ พีรพรวทูิร (2554 :121) อธิบายวา่ การบริหารสารสนเทศทรัพยากรมนุษยบ์นฐานความสามารถ
สมัฤทธิ{  เป็นการจดัระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรมนุษยทุ์กระบบเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื&อความ
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกตอ้งและความสะดวกรวดเร็วในการตดัสินใจ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีKยวกบัการพฒันาระบบราชการ 
สุรพนัธ์ ทบัสุวรรณ์ (ม.ป.ป.: 231) ไดอ้ธิบายวา่ การพฒันาระบบขา้ราชการไทยจะตอ้งปรับภาคราชการ 

ซึ&งประกอบดว้ย 
1) เพิ&มประสิทธิภาพในการทาํงานของเจา้หนา้ที&ของรัฐใหเ้พิ&มมากขึ น 
2) ลดขนาดของภาคราชการลง 
3) สร้างแรงจูงใจให้ผูมี้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที&ได้รับผลตอบแทนตามขีดความสามารถที&

แทจ้ริง 
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4) ป้องกนัไม่ให้ขา้ราชการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เพื&อการมีผลประโยชน์ร่วมอนัเป็นสาเหตุ
สาํคญัของปัญหาความน่าเชื&อถือและความดอ้ยประสิทธิภาพ 

งานวจิยัทีKเกีKยวข้อง 
เสกสรร อินทรสิทธิ{  (2546) ศึกษาเรื&อง สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี-สารสนเทศ ของกองกาํกบั

การตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 การศึกษาคน้ควา้ครั งนี  มีความมุ่งหมายเพื&อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน  ที& 24 ผลการศึกษาปรากฏดงันี  สภาพการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นบุคลากร ส่วนใหญ่มี
ความรู้และเห็นความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ&งความรู้ที&ไดเ้กิดจากความสนใจ และการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง โดยวธีิอ่านหนงัสือและการ เขา้รับการฝึกอบรม ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารขอ้มูลที&
เกี&ยวขอ้งกับแนวนโยบาย และแผนการดาํเนินงานเพื&อใช้ในการควบคุมกาํกับดูแลขา้ราชการตาํรวจตระเวน
ชายแดนในสงักดั ดา้นขั นตอนและวธีิการ ส่วนใหญ่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานภายในกองกาํกบัการตาํรวจตระเวน
ชายแดนที& 24 เป็นผูด้าํเนินการจดัเก็บขอ้มูลโดยจดั เก็บขอ้มูลในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
ส่วนใหญ่มีการนําอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาใชใ้นการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเครื&องคอมพิวเตอร์ที&นาํมาใชใ้นการจัด
กระทาํขอ้มูลดา้นซอฟตแ์วร์ ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสาํหรับจดัพิมพเ์อกสาร โดยเฉพาะโปรแกรมจดังานเอกสาร
ไมโครซอฟตเ์วร์ิด สาํหรับระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ นอกจากนี  ยงัมีการนาํซอฟตแ์วร์สาํหรับใชง้านอื&นๆ มาใชใ้น
การปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมนําเสนอขอ้มูลสําหรับระบบปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมนําเสนอขอ้มูลสําหรับ
ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 

ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 มีปัญหาโดยรวม และ
ทั ง 5 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1) ดา้นบุคลากร บุคลากรที&มีความรู้เกี&ยวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจาํนวนน้อย และขาดแรงจูงใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานภายในหน่วยงาน เนื&องจากบุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ที&อยูต่ามฐานปฏิบติัการภายนอกกองกาํกบัการ 
2) ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ ขาดการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ และการเห็นความสาํคญัของ
การจดักระทาํขอ้มูลและสารสนเทศของผูบ้งัคบับญัชา 3) ดา้นขั นตอนและวิธีการ ขาดการวางแผนนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชภ้ายในหน่วยงาน และการปรับองคก์รใหเ้หมาะสมสาํหรับที&จะนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ 4)ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปัญหาที&พบ คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที&มีไม่ได้
มาตรฐานเช่นเดียวกบัหน่วยงานอื&น นอกจากนี ยงัมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชข้องบุคลากร 5)ดา้น
ซอฟตแ์วร์ ปัญหาที&พบ คือ การติดต่อประสานงานผ่านระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ ขาดความสะดวก 
เนื&องจากขาดอุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ที&ทนัสมยัในดา้นการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ 

จากผลการศึกษาคน้ควา้ครั งนี  ทาํให้ทราบถึงสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
กาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 วา่อยูใ่นระดบัใดและมีสิ&งใดที&ตอ้งปรับปรุงพฒันา เพื&อให้การปฏิบติังาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการ
ปฏิบติังานทดัเทียมกบัหน่วยงานอื&น 

สุระพนัธ์ ศิลปศาสตร์ (2547) ศึกษาเรื& อง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความตอ้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อการศึกษาในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดักรมสามญัศึกษา การวิจยัครั งนี มีวตัถุประสงค์
เพื&อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการและเพื&อเปรียบเทียบปัญหาความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื&อการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ในดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นวสัดุครุภณัฑแ์ละดา้นการจดัการ โดยจาํแนกตามวฒิุการศึกษา อายรุาชการ ตาํแหน่งและขนาดของโรงเรียน 
ผลการวจิยั พบวา่ 1)สภาพทั&วไปของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรม
สามัญศึกษา จังหวดัอุบลราชธานี มีค ําสั&งตั งแต่เจ้าหน้าที& รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง บุคลากรมี
ความสามารถและมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณและวสัดุครุภณัฑ์ไม่เพียงพอกับความ
ตอ้งการ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายทั งภายในและภายนอก 2)สภาพปัจจุบนั ขา้ราชการครูที&มีวฒิุการศึกษาต่างกนั 
อายุราชการต่างกนั ตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษามาใชใ้นการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกนั 3)ปัญหา
ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อการศึกษามาใชใ้นการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรม
สามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ของขา้ราชการครูที&มีวฒิุการศึกษาต่างกนั อายุราชการต่างกนั ตาํแหน่งต่างกนั 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 4)ความตอ้งการในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษา มาใชใ้นการบริหารงาน ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ของขา้ราชการครูที&มีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั อายรุาชการต่างกนั ตาํแหน่งต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนั 5)ปัญหาในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อ
การศึกษา มาใชใ้นการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี 
จาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 โดยพบวา่ โรงเรียนขนาดกลางกบั
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษา มาใชใ้นการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 6)ความตอ้งการใน
การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษา มาใชใ้นการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 
3. ขัSนตอนการศึกษา/วธีิดาํเดนิงานวจิยั 
 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที&ใชใ้นการศึกษาวจิยัครั งนี  คือ ขา้ราชการตาํรวจชั นสญัญาบตัรและชั นประทวนในกองสารนิเทศ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายอาํนวยการ ฝ่ายเฝ้าฟัง วเิคราะห์ ติดตามและรายงาน ฝ่ายสื&อ
วทิยกุระจายเสียง ฝ่ายสื&อวทิยโุทรทศัน์และสื&อสารสนเทศ ฝ่ายสื&อสิ&งพิมพ ์และฝ่ายพิพิธภณัฑ ์รวมทั งสิ น 101 คน 
(สาํรวจขอ้มูลเดือน มกราคม 2556)ซึ&งไดม้าจากจาํนวนขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศทั งหมดที&ปฏิบติังานอยู ่ณ 
ปัจจุบนั 
 ขัSนตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื&องมือที&ใชใ้นการวิจยัครั งนี เป็นแบบสอบถามมีโครงสร้างหรือแบบเป็นมาตรฐาน โดยใชแ้บบสอบถาม
แบบเดียวกันทั งหมด แก่ขา้ราชการตาํรวจชั นสัญญาบัตรและชั นประทวนในกองสารนิเทศ สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ และรวบรวมแบบสอบถามตามจาํนวนที&กาํหนด โดยมีขั นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงันี  
 1. ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากตาํรา ทฤษฎี และงานวจิยัต่างๆ ที&เกี&ยวขอ้ง รวมทั งศึกษาวิธีการสร้างแบบ
วจิยั 
 2. ศึกษาวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3. นิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปรเพื&อสร้างแบบสอบถาม 
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 4. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปรที&ใชใ้นการวจิยั 
 5. นาํแบบสอบถามที&ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั งจากอาจารยที์&ปรึกษา ไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวน 30 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความ
เชื&อมั&น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ{ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS for Windows ค่าความเชื&อมั&นที&วิเคราะห์ไดเ้รียกวา่สัมประสิทธิ{ แอลฟา (Coefficent Alpha) ซึ& ง
มีค่าสูงที&สุดเท่ากบั 1 แบบสอบถามที&มีค่าความเชื&อมั&นเขา้ใกล ้1 มากเท่าไรก็ยิ&งมีความเชื&อมั&นสูงขึ น (สุวิมล ติร
กานันท์2546: 145) ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ{ แอลฟาเท่ากับ 0.897 ซึ& งถือว่าเป็น
แบบสอบถามที&มีความเชื&อมั&นเหมาะสมแก่การนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง 
 6. นาํแบบสอบถามที&ผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยที์&ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นครั งสุดทา้ย เพื&อ
ตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเกี&ยวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์ สําหรับนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการใชค้่าสถิติในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถี& (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี&ย (mean) ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื&ออธิบายลกัษณะขอ้มูลเกี&ยวกบัภูมิ
หลงัประชากร หรือปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายกุารศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาในการรับราชการ 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic Analysis)สําหรับสมมติฐานที& 1 วิเคราะห์โดยการใช้
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA), t-test, F–test และสมมติฐานขอ้ที& 2หาค่าสัมประสิทธิ{ สหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) สาํหรับทดสอบ โดยที&ค่าสัมประสิทธิ{
สหสมัพนัธ์ จะมีค่าระหวา่ง –1 ≤   r  ≤  1 หรือ 0 r 1≤ ≤  
 
4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ผูว้ิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีอายรุะหวา่ง 

30-39 ปีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 3 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 
ระดบัสัญญาบตัรจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 ระยะเวลาในการรับราชการนอ้ยกวา่ 5 ปีจาํนวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.6 

สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์พบวา่สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมทั งสิ นอยู่

ในระดบัมาก ( X =3.63) เมื&อพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการใชบ้ริการ( X =3.95)และดา้น
การใชเ้ทคโนโลย ี( X =3.66) ส่วนในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ( X =3.42) และดา้นการใชง้าน 
( X =3.47) 

ปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผลการวเิคราะห์พบวา่ ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมทั งสิ นอยู่
ในระดับปานกลาง  ( X =3.17) เมื&อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านได้แก่ ด้านบุคลากร
( X =2.87)และดา้นเครื&องมืออุปกรณ์ ( X =3.47)   

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
จากการวจิยั พบวา่  
1. ภูมหิลงัประชากรผู้ตอบแบบสอบถามต่างกนัปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่างกัน เมื&อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า เพศ อายุ การศึกษา  ระดับตาํแหน่ง และระยะเวลาในการรับราชการต่างกันปัญหาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศไม่ต่างกนัในทุกขอ้ 

2. สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัปัญหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมมคีวามสัมพนัธ์กนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีK  0.01 
 
5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลการวจิยั 
1. จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยภาพรวมทั งสิ นอยูใ่นระดบัมาก เมื&อพิจารณารายดา้น พบวา่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นการใชบ้ริการและดา้นการใชเ้ทคโนโลยี  โดยส่วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการทาํงานและจดัเก็บ
ขอ้มูลและท่านใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการพฒันาผลงาน ส่วนในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจและดา้นการใชง้าน ซึ&งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเสกสรร อินทรสิทธิ{  (2546) เรื&อง สภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยี-สารสนเทศ ของกองกาํกับการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 ที&พบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานภายในกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 เป็นผูด้าํเนินการจดัเก็บขอ้มูลโดยจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบของแฟ้มเอกสาร จัดกระทําข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสําหรับจัดพิมพ์เอกสาร 
โดยเฉพาะโปรแกรมจัดงานเอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ด(Microsoft Word) สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
นอกจากนี  ยงัมีการนาํซอฟตแ์วร์สาํหรับใชง้านอื&น ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น โปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลสาํหรับ
ระบบปฏิบติังาน เช่น โปรแกรมนาํเสนอขอ้มูลสาํหรับระบบปฏิบติัการวนิโดวส์  (Microsoft Power Point) 

2. จากผลการวิจัย ผูว้ิจยัพบว่าปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการตาํรวจกองสารนิเทศ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติโดยภาพรวมทั งสิ นอยู่ในระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณารายดา้น พบวา่อยู่ในระดบัปาน
กลางทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและดา้นเครื&องมืออุปกรณ์ ในขอ้ที&อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
ต่อการใชง้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที&ใชข้าดความเหมาะสมและทนัสมยัปัญหาดา้นความเร็วของระบบเครือข่าย 
ซึ& งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเสกสรร อินทรสิทธิ{  (2546) เรื&อง สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี-สารสนเทศ 
ของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที& 24 ที&พบวา่ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร บุคลากรที&มีความรู้เกี&ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศมีจาํนวนนอ้ย และขาดแรงจูงใจ
ในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานภายในหน่วยงาน เนื&องจากบุคลากรส่วนใหญ่
ปฏิบติัหนา้ที&อยูต่ามฐานปฏิบติัการภายนอกกองกาํกบั   ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ปัญหาที&พบ คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที&
มีไม่ไดม้าตรฐานเช่นเดียวกบัหน่วยงานอื&น นอกจากนี ยงัมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชข้องบุคลากรดา้น
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ซอฟตแ์วร์ ปัญหาที&พบ คือ การติดต่อประสานงานผ่านระบบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ ขาดความสะดวก 
เนื&องจากขาดอุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ที&ทนัสมยัในดา้นการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ 

3. จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบวา่เพศ อาย ุการศึกษา  ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาในการรับราชการต่างกนั
ไม่มีผลต่อปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05ซึ& งสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุระพนัธ์ ศิลปศาสตร์ (2547) เรื&อง สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อ
การศึกษาในการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษา ที&พบวา่ ด้านบุคลากร  ขา้ราชการครูที&มีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั อายรุาชการต่างกนั ตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อการศึกษา
มาใชใ้นการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่แตกต่าง
กนั ส่วนด้านเครืKองมอือุปกรณ์  ปัญหาในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษามาใชใ้นการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัอุบลราชธานีของขา้ราชการครูที&มีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั อายรุาชการต่างกนั ตาํแหน่งต่างกนั พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
1. ควรจดัหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ เพื&อให้การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศของเจา้หนา้ที&มีประสิทธิภาพมากขึ นโดยการเสนอขอเพิ&มงบประมาณจากส่วนกลางเพื&อเพิ&ม
อุปกรณ์ในส่วนที&ขาด 

2.ควรตอ้งดูแลบาํรุงรักษาเครื&องมืออุปกรณ์ ระบบโปรแกรมที&ใชง้าน เพื&อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ นโดยอาจมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบเป็นประจาํทุกเดือน 

3.ควรมีการเพิ&มประสิทธิภาพดา้นความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตโดยเปลี&ยนไปใชร้ะบบที&ให้ความเร็วสูง
กวา่เดิม และมีการกระจายสญัญาณที&แรงและทั&วถึงทุกพื นที& 

4.ควรมีการแกไ้ขซ่อมแซมกรณีอุปกรณ์มีปัญหา โดยเพิ&มความรวดเร็วในการรับ-ส่งอุปกรณ์ที&ชาํรุดไป
ซ่อมแซมหรืออาจเพิ&มเจา้หนา้ที&เฉพาะดา้นในการซ่อมแซม 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัSงต่อไป 
1.ควรศึกษากลุ่มผูใ้ชใ้หห้ลากหลายโดยเฉพาะในหน่วยงานอื&นของกรมตาํรวจ 
2.ควรทาํการศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ช ้
3.การวจิยัครั งนี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื&องมือหลกัในการวิจยั สาํหรับการวิจยั

ครั งต่อไป หากตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกมากขึ นอาจพิจารณาใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ เพื&อขยายผลการศึกษาใหลึ้กซึ งยิ&งขึ น 
 
เอกสารอ้างองิ 
เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร.การบริหารสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์บนฐานความสามารถสัมฤทธิ�  วารสารทรัพยากร

 มนุษย์.สถาบนัทรัพยากรมนุษย.์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554. 
สุชาติ กิจธนะเสรี.ความหมายของนวตักรรม. เอกสารการบรรยาย ไอทีธรรมาภิบาล, 2553. 
สุวิมล ติรกานนัท์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
 2546. 
สุรพนัธ์ ทบัสุวรรณ์.การพัฒนาระบบข้าราชการไทย. สาํนกัหอสมุดกลาง. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, ม.ป.ป.. 
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สุระพนัธ์ ศิลปศาสตร์. “สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื&อการศึกษาในการ
 บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรมสามญัศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหาร
 การศึกษา, มหาวยิาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2547. 
เสกสรร อินทรสิทธิ{ . สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศ ของกองกาํกับการตาํรวจตระเวนชายแดนที5 

 24. สาํนกัวทิยบริการ. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, กองบญัชาการศึกษา. การนาํระบบสารสนเทศมาใช้ในงานสารบรรณ.คู่มือตาํรวจเล่ม 4, 
 2553. 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, กองบญัชาการศึกษา. การสื5อสารข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Data Communications).
 คู่มือตาํรวจเล่ม 4, 2553. 
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มาตรการเกี�ยวกบัประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

MEASURES RELATING TO COMPENSATION IN CASE OF ACCIDENT OR 

EMERGENCY SICKNESS 
 

ทกัษพร  คุณวงศ์1   นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื'อ  (1)  ศึกษาประวติัความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องแนวคิด ทฤษฎี 

และหลกัเกณฑ ์เกี'ยวกบัการประกนัสงัคม และประโยชนท์ดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน  
(2) ศึกษาสภาพปัญหากฎหมายของต่างประเทศกบักฎหมายไทยที'เกี'ยวกบัประโยชนท์ดแทนกรณีประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินตลอดจนปัจจยัอื'นๆที'มีผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย  (3)  วเิคราะห์สภาพปัญหาของ
กฎหมายที'มีผลกระทบเกี'ยวกบัการบงัคบัใชป้ระโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
(4)  คน้หามาตรการทางกฎหมายที'เหมาะสมเกี'ยวกบัประโยชนท์ดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณี
ฉุกเฉินมาปรับใชใ้นกฎหมายไทย ที'มาของงานวจิยั คือ ปัญหาการตีความกรณีฉุกเฉินซึ'งผูป้ระกนัตน ตอ้งเขา้รับ
บริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลเท่านั�น และปัญหาจาํนวนเงิน
ทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที'ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง จาก
ปัญหาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงทาํการวจิยัเอกสารโดยเปรียบเทียบกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศและมาตรฐาน
แรงงานระหวา่งประเทศ ซึ'งผลจากการเปรียบเทียบพบวา่ การปรับปรุงระบบฉุกเฉินที'ควรเปลี'ยนเป็นระบบรัฐจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินใหต้ามจริง แต่ตอ้งส่งตวัผูป่้วยไปรักษายงัสถานพยาบาลของรัฐในเวลาที'กาํหนด
มิฉะนั�นผูป้ระกนัตนจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นเอง และควรปรับปรุงระบบเหมาจ่าย โดยเปลี'ยนไปใช้
ระบบเหมาจ่ายบางส่วนโดยยกเลิกการผกูสิทธิกบัสถานพยาบาล เพื'อใหผู้ป้ระกนัตนสามารถเขา้รับการรักษาไดทุ้ก
สถานพยาบาลในระบบประกนัสงัคม แต่หากโรงพยาบาลนอกระบบประกนัสงัคมจะตอ้งเป็นกรณีฉุกเฉินและมี
กาํหนดเวลาการส่งตวั ทั�งนี�  หากผูป้ระกนัตนเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลใด สถานพยาบาลนั�นก็สามารถนาํ
ค่าใชจ่้ายไปเบิกกบัสาํนกังานประกนัสงัคมไดส่้วนหนึ'ง  

 

คาํสําคญั :  ประโยชนท์ดแทน, ประสบอนัตราย, เจ็บป่วยฉุกเฉิน, ผูป้ระกนัตน 
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Abstract 

 
 This research has the objective for (1) study the history and purpose of concept, theories and principles 

of  Social Security Fund and compensational in case of accident or emergency sickness (2) study legal 
compensation in case of accident and emergency sickness of Thai laws and other law enforcement factors; (3) 
analyze legal compensational in case of accident and emergency sickness as applied to the development of Thai 
laws; (4) search for appropriate legislation apply the rules of compensation in case of accident and emergency 
sickness to Thai laws. Research sources are derived from the Thai  Social Security Act This Act has a very 
stringent rule in discerning emergency cases and imposes varieties of conditions on the insured person in terms 
of the hospital type where they should register. the recommendations  from the research are that it should 
improve the emergency system. The government pay the medical expenses to the insured person according to 
the fact in case of emergency. Anyway, it should send the patient to state is  hospital in a properly time.  
Nevertheless, the insured person must take charge of the expenses themself. Anotherthing, it recommends to 
improve. The postpaid system by using a partial postpaid system , and the way of giving up the right bond to the 
hospital for The insured person can get that medical case in every hospital, and that hospital can ask the refund 
from Social Security Agency.  

 

KEYWORDS : COMPENSATION, ACCIDENT, EMERGENCY SICKNESS, INSURED PERSON 

 

1. บทนํา 
การประกนัสงัคม เป็นโครงการการบริหารทางสงัคมในระยะยาวอีกระบบหนึ'งที'รัฐเป็นผูด้าํเนินการจดัขึ�น

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 โดยการให้ประชาชนผูมี้รายไดแ้ต่ละคนไดมี้ส่วนช่วยตนเองหรือ
ครอบครัวเขา้ร่วมเสี'ยงภยัหรือบาํบดัความทุกขย์ากเดือดร้อนซึ'งกนัและกนัระหวา่งผูมี้รายไดใ้นสงัคม โดยการออก
เงินสมทบเขา้กองทุน เรียกวา่ กองทุนประกนัสังคม  โดยมีนายจา้งลูกจา้งเป็นหลกัในการร่วมออกเงินสมทบเขา้
กองทุนประกนัสังคม ซึ' งในบางประเทศรัฐบาลไดร่้วมออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมดว้ย โดยกองทุน
ประกันสังคมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผูส่้งเงินสมทบ เมื'อเกิดความเดือดร้อน เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร 
ว่างงาน ชราภาพ เป็นตน้ นอกจากนั�นยงัให้ความคุม้ครองและหลกัประกนัแก่ผูป้ระกันตนที'ประสบอนัตราย 
เจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือ การตายอนัมิใช่เนื'องจากการทาํงาน 

ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกนัสังคมของไทยนั�น กาํหนดไว ้4 รูปแบบตามพระราชบัญญติั
ประกนัสงัคม คือ บริการทางการแพทย ์เงินทดแทนการขาดรายได ้เงินค่าทาํศพ เงินสงเคราะห์สาํหรับประโยชน์
ทดแทน ในรูปแบบบริการทางการแพทยต์ามกฎหมายประกันสังคมนั�นเป็นการให้บริการทางการแพทย ์แก่
ผูป้ระกนัตนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เนื'องจากการทาํงาน กรณีคลอดบุตร และกรณีทุพพลภาพ 
นอกจากนี�ยงัมีการใหบ้ริการทางการแพทยใ์นกรณีอื'น ๆ นอกจากที'กาํหนดไวใ้นกฎหมายประกนัสังคม เช่น กรณี
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ทนัตกรรมที'กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เรื'อง
หลกัเกณฑ์และอตัราสาํหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใช่เนื'องจากการทาํงาน
กรณี  ทนัตกรรม เป็นตน้ 

การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยนั� น ประเทศไทยใช้ระบบผูกสิทธิที'
ผูป้ระกนัตนจะตอ้งผูกสิทธิกบัโรงพยาบาลในระบบประกนัสังคมแห่งหนึ'งแห่งเดียว และไม่สามารถเขา้รับการ
รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอื'นได ้เวน้แต่เป็นกรณีการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ' งมีการนิยามไวว้า่ 
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง โรคหรืออาการของโรคซึ' งเกิดขึ�นแบบเฉียบพลนัที'มีลกัษณะรุนแรงอนัอาจเกิด
อนัตรายถึงแก่ชีวิต หรือจาํเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน ซึ' งเป็นบทนิยามที'ไม่ชัดเจน และยากที'
ผูป้ระกนัตนที'มิใช่แพทยจ์ะเขา้ใจ นอกจากนี�ระบบการผกูสิทธิของประเทศไทยยงัก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ผูป้ระกนัตน
อยา่งมาก ผูว้ิจยัจึงสนใจ และทาํการศึกษาต่างๆ และนาํมาเขียน เป็นวิทยานิพนธ์ ในสาขานิติศาสตร์ ซึ' งอาจเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลในประเทศไทยที'ใชร้ะบบประกนัสงัคมเป็นหลกัในการดาํเนินชีวติ 

 

2. ขัDนตอนการศึกษา 
(1) ศึกษาประวติัความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ เกี'ยวกับการ

ประกนัสงัคม และประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

(2)  ศึกษาถึงหลกัการและสภาพปัญหากฎหมายของต่างประเทศกบักฎหมายไทยที'เกี'ยวกบัประโยชน์
ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

(3) ศึกษาแนวคิดและหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และกฎหมายลาํดบัรอง 
รวมถึงอนุสัญญาและขอ้แนะนําขององค์การแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ ในส่วนที'เกี'ยวขอ้งกับประโยชน์
ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

(4) ศึกษา ผลดี ผลเสีย การนาํหลกัเกณฑบ์งัคบัใชป้ระโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยใน
กรณีฉุกเฉินมาปรับใชก้บักฎหมายไทยรวมทั�งเสนอหลกัเกณฑแ์ละมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที'เหมาะสมกบัสภาพสงัคมของประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

3. ผลการวเิคราะห์ 

3.1 ปัญหาต่างๆ ในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

3.1.1 ปัญหาการตคีวามหมายการให้บริการทางการแพทย์และเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

จากการศึกษาวิจัย เรื' อง ปัญหาระบบการให้บริการทางการแพทยแ์ละระบบกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จาก
หลกัเกณฑแ์ละจาํนวนเงินเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบบัที' 3) 
พ.ศ. 2555 ไดร้ะบุระดบัของการเจ็บป่วยฉุกเฉินไว ้คือ (1) เจ็บป่วยฉุกเฉิน (2) ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน (3) ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ทั�งนี�  ตามที'คณะกรรมการแพทยไ์ดอ้อกประกาศดงักล่าว
ออกมานี�  เป็นการออกเพื'อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ' งเป็นกฎหมายที'ตราขึ�น
เพื'อให้มีคณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน (กพฉ) สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ฉุกเฉิน และองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถิ'น (อปท) เขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน อนัจะส่งผลทาํให้ผูป่้วย
ฉุกเฉินไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการเขา้ถึงระบบการแพทยฉุ์กเฉินไดรั้บการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที'มีสิทธิ
ภาพและทนัต่อเหตุการณ์มากขึ�น อยา่งไรก็ตามแมต้ามประกาศคณะกรรมการแพทยแ์ละพระราชบญัญติัการแพทย์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 จะไดมี้การกาํหนดรายละเอียดการเจ็บป่วยฉุกเฉินไวต้ามประกาศคณะกรรมการแพทยแ์ละ
พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551  

3.1.2 ปัญหาค่ารักษาพยาบาลในกรณีประสบอนัตรายและเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

ในกรณีที'ผูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บบริการทางการแพทย์
เนื'องจากประสบอนัตรายฉุกเฉิน คือ (1) กรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลของรัฐ (2) กรณีเขา้รับ
บริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลเอกชน โดยทั�งสองระบบยงัแบ่งการบริการเป็นการรักษาพยาบาลแบบ
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกตามประกาศคณะกรรมการแพทยแ์ละพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551 

ในกรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลของรัฐ ผูป่้วยนอกจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเท่าที'จ่ายจริง
ตามความจาํเป็น ส่วนผูป่้วยในจะไดรั้บค่าบริการดงันี�  คือ (1)  ค่าบริการทางการ แพทย ์ตามจาํนวนเท่าที'จ่ายจริง
ตามความจาํเป็นภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั'วโมง โดยไม่รวมระยะเวลาในวนัหยุดราชการ  หากมี
ว ันหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เ กินเจ็ดสิบสองชั'วโมงนั� น  ให้รับรวมค่าบริการทางการแพทย์ใน
วนัหยุดราชการดว้ย  (2) ค่าห้องและค่าอาหารตามจาํนวนเท่าที'จ่ายจริง  แต่ไม่เกินวนัละเจ็ดร้อยบาทภายใน
ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั'วโมง  โดยไม่รวมระยะเวลาในวนัหยุดราชการ  หากมีวนัหยุดราชการในช่วง
ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั'วโมงนั�น  ใหน้บัรวมค่าบริการทางการแพทยใ์นวนัหยดุราชการดว้ย 

ในกรณีเขา้รับบริการทางการแพทย ์ ณ  สถานพยาบาลเอกชนผูป่้วยนอกจะไดรั้บค่าบริการทางการแพทย์
ตามจาํนวนเท่าที'จ่ายจริงไม่เกินหนึ'งพนับาท  และกรณีที'ค่าบริการทางการแพทยเ์กินหนึ'งพนับาท  ใหจ่้ายคา่บริการ
ทางการแพทย์เ พิ'มเ ติมกรณีที'ได้รับการตรวจรักษาตามรายการตามประกาศคณะกรรมการแพทย์และ
พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551  

3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาระบบการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

3.2.1 แนวทางการพฒันาระบบรักษาพยาบาลของรัฐ  

 การปรับปรุงระบบเหมาจ่ายใหแ้ก่สถานพยาบาลในระบบประกนัสังคมโดย สาํนกังานประกนัสังคมได้
ดาํเนินการใหก้บัคนงานโดยการใชร้ะบบการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายสาํหรับการรักษาพยาบาลโดยการทาํสัญญากบั
โรงพยาบาลในโครงการ มีการจ่ายเงินเพิ'มกรณีฉุกเฉิน กรณีอุบติัเหตุและการรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ชี'ยวชาญพิเศษ 
หลงัจากดาํเนินการมาแลว้ 5 ปี สาํนกังานการประกนัสังคมไดเ้พิ'มอตัราการเหมาจ่ายจาก 700 บาท เป็น 800 บาท 
และมีเงินเพิ'มตามอตัราการใชบ้ริการโดยใชฐ้านการจดัระบบเปอร์เซนต์ไทล์ ในปี 2540 มีการเพิ'มประโยชน์
ทดแทนกรณีทนัตกรรมโดยไดก้าํหนดเพดานจาํนวนเงินที'จะมาเบิกจากสาํนกังานประกนัสงัคม 

ขอ้ดีของระบบเหมาจ่าย  ในระบบเหมาจ่ายนั�นมีขอ้ดี คือ สามารถควบคุมตน้ทุนของการประกนัสังคมได ้
โดยหลกัจากการประกนัสงัคมเปลี'ยนจากระบบจ่ายตามใบเสร็จรับเงินไปเป็นระบบเหมาจ่ายจะพบวา่ไม่มีการเพิ'ม
อตัราการเหมาจ่ายเลยเป็นเวลา 5 ปี โดยเหตุผลที'วา่ อตัราการใชบ้ริการของผูป้ระกนัตนตํ'า ในขณะเดียวกนัเงิน
สมทบเพิ'มขึ�นเนื'องจากค่าจา้งแทจ้ริงเพิ'มขึ�น ปัจจยัสองประการนี�บวกกบันโยบายการลงทุนที'เหมาะสม และการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจที'ดี นําไปสู่การสะสมกองทุนสํารองในระดับที'สูงมาก ระบบเหมาจ่ายจะหลีกเลี'ยงการ
ให้บริการรักษาพยาบาลที'ไม่จําเป็นซึ' งมักเกิดขึ� นกับการจ่ายตามใบเสร็จรับเงิน และยงัสามารถได้รับการ
รักษาพยาบาลอยา่งต่อเนื'อง โดยการใชส้ถานพยาบาลเดิมอยา่งสมํ'าเสมอ การบรรลุวตัถุประสงคใ์นเรื'องคุณภาพ
ขึ�นอยู่กบัความสามารถของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลกั ที'จะบริหารจดัการให้บริการการรักษาพยาบาล โดยใช้
พื�นฐานการสาธารณสุขมูลฐานที'เหมาะสมรวมทั�งการป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ระบบส่งต่อที'เหมาะสม
ตลอดจนการติดตามผลคนไข ้แมว้า่จะบรรลุวตัถุประสงคใ์นการควบคุมคุณภาพแลว้ แต่ในเรื'องของคุณภาพยงัคง
ตอ้งดาํเนินการอีกมาก 

ขอ้เสียของระบบเหมาจ่าย คือ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผูป้ระกนัตน ทาํให้การรับการรักษาพยาบาล
นอกสถานพยาบาลที'ตนผกูสิทธิ ผูป้ระกนัตนตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีฉุกเฉิน 

3.2.2  การพฒันาสิทธิในการรักษาพยาบาลในระบบประกนัสังคม 

การขยายข่ายความคุม้ครองคู่สมรสและบุตร เพื'อคุม้ครองคู่สมรสและบุตรผูป้ระกนัตน ควรขยายข่ายความ
คุม้ครองคู่สมรสที'ไม่ไดท้าํงานและบุตรอายุต ํ'ากว่า 18 ปี ของผูป้ระกนัตน โดยใชห้ลกัการรักษาพยาบาลภายใต้
กรอบงานของประกนัสังคม ขอบข่ายคุม้ครองนี� จะสอดคลอ้งกบัอนุสัญญา ILO ว่าดว้ยความมั'นคงทางสังคม 
(มาตรฐานขั�นตํ'า) ปี 1952 ฉบบัที' 102 มาตร 9 และการคุม้ครองคู่สมรสและบุตร คือ ควรให้เฉพาะประโยชน์
ทดแทนกรณีศึกษาพยาบาล ยกเวน้ ทนัตกรรม เพื'อไม่ใหก้ระทบต่อเงินกองทุน 

การขยายข่ายคุม้ครองกรณีรักษาพยาบาลใหก้บัคนงานที'ออกจากงาน เพื'อใหส้ามารถคุม้ครองโดยบงัคบัแก่
คนงานที'ออกจากงาน ซึ' งเป็นส่วนหนึ' งของการเสนอข่ายคุม้ครองทางสังคมในช่วงที'มีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ�น 
(เนื'องจากคนงานสูงอายอุาจถูกเลิกจา้งก่อน ซึ'งนาํไปสู่การตกงานก่อนเกษียณอาย)ุ และเป็นมาตรการที'ทาํใหม้ั'นใจ
วา่มีการจ่ายเงินสมทบอยา่งต่อเนื'อง และจะมีสิทธิรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาล วิธีเหมาจ่ายช่วยให้
สามารถใหค้วามคุม้ครองไดโ้ดยปราศจากความเสี'ยงทางการเงิน และอาจกาํหนดอตัราเหมาจ่ายที'แตกต่างกนั เช่น 
ควรเสนอเพิ'มอีก 20% ของจาํนวนเงินเหมาจ่าย 

3.2.3  การพฒันาด้านการเงนิ 

เงินสมทบของรัฐ คือ การใชเ้งินภาษีรายไดม้าจ่ายให้ประชาชนที'เป็นผูป้ระกนัตน โดยเฉพาะอยา่งยิ'งเมื'อ
โครงการมีเงินสาํรองจาํนวนมากเช่นนี�  เมื'อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนัของโครงการพฒันา
ประโยชน์ทดแทนใหม่ๆ และความสามารถในการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลแลว้สมควรจะมีการหารือกนัในเรื'อง
ของบทบาทที'เหมาะสมของรัฐแลว้สมควรจะมีการหารือกนัในเรื'องของบทบาทที'เหมาะสมของรัฐในการกาํกบั
ดูแลและร่วมกนัสนบัสนุนการเงินให้โครงการระยะสั�น พึงระลึกไวว้า่ ช่วงปี พ.ศ 2541-2543 ซึ' งเป็นช่วงที'มีการ
ลดอตัราเงินสมทบ เงินสมทบของรัฐบาลยงัคงเป็นสิ'งจาํเป็นในการรักษาดุลยภาพทางการเงินของโครงการเอาไว ้
และการจ่ายเงินสมทบนี� ยงัคงมีความสาํคญั ถา้โครงการมิไดมี้ขอ้ผูกพนัที'จะจ่ายเงินจากสินทรัพยที์'เป็นตน้ทุนมา
สนบัสนุนภายใตส้ถานการณ์ที'มีสภาพคล่องมีจาํกดัในปัจจุบนั 

 

4. บทสรุป 

4.1 สรุปผลการวจิยั 
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ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาการประกนัสังคมในต่างประเทศ ตั�งแต่ระบบประกนัสังคมในแต่ละประเทศ จนถึง
รูปแบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนจากประกนัสงัคม ซึ'งไดผ้ลการศึกษาดงันี�  

4.1.1 ประเทศสวเีดน การประกนัสงัคมในประเทศสวเีดนใหป้ระโยชน์ทดแทน 4 ประเภท คือ บาํนาญชรา
ภาพ (Old-age Pension) บาํนาญพิการทุพพลภาพ (Invalidity Pension) เงินสงเคราะห์การเจ็บป่วย (Sickness 
Allowance) และบาํนาญสาํหรับหญิงหมา้ย (Widow’s Pension) ในส่วนของประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยนั�น 
กฎหมายไดใ้ห้การคุม้ครองโดยไม่มีขอ้จาํกดัวา่จะตอ้งเป็นเหตุที'เกิดจากการทาํงานหรือนอกเวลาทาํงานเพียงแต่
เหตุของการเจ็บป่วยนั�นจะตอ้งไม่ไดเ้กิดจากการกระทาํของผูป้ระกนัตนเองหรือผูป้ระกนัตนยอมให้ผูอื้'นกระทาํ 
อีกทั�งการคุม้ครองไม่ไดมี้การจาํกดัไวเ้ป็นการเฉพาะตวัของผูป้ระกนัตนเท่านั�น แต่ยงัใหก้ารคุม้ครองถึงคนใกลชิ้ด
ของผูป้ระกนัตนดว้ย โดยเฉพาะในกรณีของบุตรของผูป้ระกนัตน ซึ' งยงัไม่ไดท้าํงานมีรายได ้กฎหมายให้บุตร
ไดรั้บประโยชน์ทดแทนในส่วนของบิดามารดาแทน โดยผูป่้วยมีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาล ในกรณีของผูมี้
ครรภ์จะไดรั้บการดูแลตั�งแต่เริ'มตั�งครรภ ์และภายหลงัจากคลอด ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดอ้นัเนื'องจาก
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพอยา่งถาวร และเงินช่วยเหลือผูที้'อยูใ่นระยะพกัฟื� น 

4.1.2 ประเทศองักฤษ โครงการการประกนัสังคมของประเทศองักฤษ ให้ประโยชน์ทดแทนสาํหรับกรณี
ชราภาพ เป็นหมา้ย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนื'องจากการทาํงาน การวา่งงาน และการ
สงเคราะห์ครอบครัว โดยการคุม้ครองของประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย นายจา้งจะจ่ายให้กบัลูกจา้งเท่ากับ
รายไดโ้ดยเฉลี'ย 72 ปอนด์หรือมากกวา่นั�นต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 18 เดือน แต่หากการเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
ทาํงานไดใ้นระยะเวลาหนึ'ง ลูกจา้งหรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระซึ' งมีคุณสมบติัตามเงื'อนไข และไม่มีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาลทดแทน รัฐจะจ่ายเงินใหก้บัผูที้'ไม่มีงานทาํตามเงื'อนไขการเก็บเงินสมทบ ส่วนผูที้'กฎหมายให้ความ
คุม้ครองนั�น คือ ลูกจา้ง ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ และผูที้'ไม่มีงานทาํที'อายตุ ํ'ากวา่ 65 ปี สาํหรับผูช้าย และอาย ุ60 ปี 
สาํหรับผูห้ญิง โดยบุคคลเหล่านั�นตอ้งไม่อยูใ่นช่วงไดรั้บเงินกรณีเจ็บป่วยจากนายจา้งตามที'กฎหมายกาํหนดไว ้

4.1.3 ระบบประกนัสงัคมของมาเลเซีย เป็นระบบประกนัที'มีผลการให้ผลประโยชน์พื�นฐาน คือ กรณี ชรา
ภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย คลอดบุตร และ ประสบอุบติัเหตุเจ็บป่วยเนื'องจากการทาํงาน นอกจากนั�นในระบบ
ประกนัสงัคม ยงัมีโครงการ สวสัดิการเงินกูเ้พื'อการศึกษา และที'อยูอ่าศยั ระบบประกนัของมาเลเซียนี� แตกต่างจาก
ระบบ ประกนัสังคมของประเทศ อื'นๆ คือ มีองคก์รมั'นคงทางสังคม (Social Security Organization /SOCSO) ซึ' ง
เป็นองคก์รเอกชนมาคอยดูแลบริหารงาน ทาํให้มีการปรับเปลี'ยนนโยบายไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัสมยั นอกจากนี�
ระบบประกนัสังคมของมาเลซียยงัมีความคลอบคลุมลูกจา้งทั�งหมดเพราะใชบ้งัคบัสถานประกอบการที'มีลูกจา้ง
ตั�งแต่ 1 คนขึ�นไป นอกจากนี� ยงัไม่มีการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบไว ้แต่จะใชว้ิธีการให้ประโยชน์
ทดแทนจากผลรวมของเงินสมทบที'จ่ายจากนายจา้ง และลูกจา้ง พร้อมดอกเบี�ย ซึ'งแตกต่างจากประเทศอื'น สาํหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีเจ็บป่วยนั�น ประเทศมาเลเซีย จะใชก้ารจ่ายเงินตามใบสาํคญัรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน 
( Fee For Service ) ซึ'งในกรณีนี� รัฐบาลจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั�งหมด และไม่มีการให้ประโยชน์ทดแทน นอกจาก
การประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยเนื'องจาการทาํงาน ซึ'งกาํหนดใหน้ายจา้งรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

4.1.4 ระบบประกนัสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นระบบประกนัที'มีการให้ผลประโยชน์พื�นฐาน คือ 
กรณี ชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย คลอดบุตร และ ประสบอุบติัเหตุเจ็บป่วยเนื'องจากการทาํงาน นอกจากนี� ยงั
มุ่งเน้นเรื'อง สวสัดิการการลงทุน และ สวสัดิการเงินกู ้เป็นหลกัและเป็นเพียงประเทศเดี'ยวในเอเซียที'มีการให้
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ประโยชน์ทดแทนกรณีภยัพิบติัจากธรรมชาติ สําหรับประโยชน์ทดแทนทางการแพทย ์ก็มีการให้ประโยชน์ที'     
คลอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เกือบทั� งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม แต่เนื'องจากระบบ
ประกนัสังคมนี� ใชก้ารจ่ายเงินตามใบสําคญัรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน ( Fee For Service ) ดงันั�นประโยชน์
ทดแทนทางดา้นการแพทยจึ์งมีการจาํกดัวงเงินในการรักษา และเวลาในการรับบริการซึ' งเนื'องจากตอ้งรอใบเสร็จ
ในการเบิกจ่ายทาํใหใ้นบางกรณีผูป้ระกนัตนตอ้งสาํรองจ่ายก่อน นอกจากนี� ยงัมีขอ้เสียคือการบงัคบัใชน้ั�นจะตอ้ง
ใชก้บัสถานประกอบการณ์ที'มีลูกจา้งตั�งแต่ 6 คนขึ�นไป ทาํใหไ้ม่คลอบคลุมถึงลูกจา้งทุกคน  

4.1.5 ระบบประกนัสงัคมของประเทศสิงคโ์ปร์ เป็นระบบประกนัที'มีการใหผ้ลประโยชน์พื�นฐาน คือ กรณี 
ชราภาพ ทุพพลภาพ เจ็บป่วย คลอดบุตร และ ประสบอุบติัเหตุเจ็บป่วยเนื'องจากการทาํงาน นอกจากนั�นรัฐบาล
สิงค์โปร์ ไดมุ่้งเนน้และสนับสนุนการออมทรัพยเ์ป็นหลกั โดยมีการจดัตั�ง กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพกลาง (Central 
Provident Fund Board / CPF) เป็นผูค้อยกาํกบัดูแลการออมเพื'อเลี�ยงชีพภาคบงัคบั เพื'อให้สมาชิกมีเงินออมมาก
เพียงพอสําหรับวยัเกษียณ นอกจากนี�  ในกรณีที'เกิดการเจ็บป่วย สิงค์โปร์ยงัมีระบบประกนัสุขภาพ ซึ' งเป็นส่วน
หนึ'งของระบบประกนัสังคม เรียกวา่ 3MS ( Medisave , Medishield และ Medifund ) ซึ' งระบบนี� เป็นระบบ
ประกนัสังคมที'แตกต่างสร้างความไดเ้ปรียบให้กบัประชากรในประเทศ โดยระบบนี� ไดถู้กยกย่องจาก องค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization) โดยการจดัลาํดบัให้สิงคโ์ปร์ เป็นลาํดบัที' 6 จาก 191 ประทศทั'วโลก 
และเป็นเพียงประเทศเดี'ยวในเอเชีย ที'มีการให้บริการดีเยี'ยมและมีคุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล แต่ระบบ
ประกนัสงัคมนี� มีขอ้เสีย ตือ ปกติบุคคลทั'วไป มกัมีปัญหาดา้นสุขภาพมากขึ�นเมื'อสูงอาย ุดงันั�นอตัราเงินสะสมใน
บญัชี MEDISAVE นี�  จึงตอ้งเพิ'มขึ�นเมื'อสมาชิกมีอายมุากขึ�น  

ทั�งนี�  จากการศึกษาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ในระบบประกนัสงัคมในต่างประเทศ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มิไดมี้
บทนิยามความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉินไวโ้ดยเฉพาะอยา่งเช่นในประเทศไทย แต่ไดว้างหลกัเกณฑเ์กี'ยวกบั
สิทธิประโยชน์ กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย ครอบคลุมถึงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยไม่มีขอ้จาํกดัผูป้ระกนัตน
ในการไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจาการวจิยั คือ การปรับปรุงระบบฉุกเฉินที'ควรเปลี'ยนเป็นระบบรัฐจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณี
ฉุกเฉินให้ตามจริง และตอ้งส่งตวัผูป่้วยไปรักษายงัสถานพยาบาลของรัฐในเวลาที'กาํหนดมิฉะนั�นผูป้ระกนัตน
จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ�นเอง 

การปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลในระบบเหมาจ่าย ควรเปลี'ยนไปใชร้ะบบเหมาจ่ายบางส่วนและแนวทาง
พฒันาระบบประกนัสังคมขั�นสุดทา้ย ซึ' งเป็นการรวมระบบเหมาจ่ายและการจ่ายตามใบเสร็จเขา้ไวด้ว้ยกนั โดย
ยกเลิกการผกูสิทธิกบัสถานพยาบาล แต่จะให้สถานพยาบาลที'เขา้สู่ระบบประกนัสังคมจะไดรั้บการเหมาจ่ายเป็น
รายหัวผูป้ระกนัตนที'มีสถานประกอบการใกลก้บัสถานพยาบาลของตน แต่ในการรักษาพยาบาลผูป้ระกนัตนจะ
สามารถเขา้รับการรักษาไดทุ้กสถานพยาบาลในระบบประกนัสังคม แต่หากโรงพยาบาลนอกระบบประกนัสังคม
ตอ้งเป็นกรณีฉุกเฉินและมีกาํหนดเวลาการส่งตวั ทั� งนี�  หากผูป้ระกนัตนเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลใด 
สถานพยาบาลนั�นก็สามารถนาํค่าใชจ่้ายไปเบิกกบัสาํนกังานประกนัสังคมไดส่้วนหนึ'ง ตามหลกัเกณฑ ์คือ ระบบ
เหมาจ่ายบางส่วน = การเหมาจ่ายบางส่วน+ค่ารักษาพยาบาลที'จ่ายจริงบางส่วน  
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มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการขัดแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าทีรัฐในกรณศึีกษาสัญญา

สัมปทานของรัฐ 

LEGAL MEASURES RELATING THE CONFLICT OF INTERESTS OF GOVERNMENT 

OFFICIALS IN A CASE STUDY OF CONCESSION CONTRACTS 
 

ศิระคุปต ์ ขนาน1 ดร.สุรพล ศรีวทิยา2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื อศึกษานิยามความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  สาเหตุและรูปแบบเกี ยวกบัการ
กระทําที เป็นขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที รัฐในสัญญาสัมปทานของรัฐทั� งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายที กาํหนดความรับผิดชอบของการขดักนัแห่งผลประโยชน์
ของเจา้หนา้ที รัฐในสญัญาสมัปทานของรัฐในประเทศไทย โดยเฉพาะความรับผิดของการขดักนัแห่งผลประโยชน์
ของเจา้หน้าที รัฐในสัญญาสัมปทานของรัฐตามร่างพระราชบัญญติัว่าดว้ยความผิดเกี ยวกบัการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลและโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... เพื อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายใน
เชิงป้องกันปัญหาที เกี ยวกับการขดักนัแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที รัฐในประเทศไทย ทั� งนี� โดยใชร้ะเบียบ
วธีิการวจิยัเอกสารในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางกฎหมายและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื�อหาและเชิงตรรกวทิยา 

ผลการวิจยัพบวา่ กฎหมายที เกี ยวกบัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
ต่างประเทศนั� น มีบทบัญญัติที ชัดเจน ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที ของรัฐทุกกรณี และมีบทลงโทษที รุนแรง แต่
กฎหมายไทยที ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ยงัไม่ครอบคลุมไปถึงเจา้หนา้ที รัฐทุกระดบั  คู่สมรส ญาติของเจา้หนา้ที ผู ้
นั�นดว้ย  ทาํใหเ้ป็นช่องทางใหเ้จา้หนา้ที รัฐใชใ้นการกระทาํความผิด ดงันั�น จากผลการวิจยันี�  ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะวา่
ควรที จะเร่งรัดในการออกร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเกี ยวกบัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....  มาใชบ้งัคบัโดยเร็ว  เนื องจากเป็นกฎหมายเฉพาะดา้นที ไดต้ราขึ�นให้เหมาะสมกบั
สภาวการณ์ปัจจุบนัอีกทั�งยงัมีโทษทางอาญาที รุนแรง โดยใหจ้าํคุกสูงสุดถึง 10 ปี และปรับสูงสุดถึงสี แสนบาทใน
กรณีเจา้หนา้ที ของรัฐโดยใชค้วบคู่กบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 ก็จะเป็นการป้องกนัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมได ้มากกวา่ที 
จะใชม้าตรการแกไ้ขเมื อเสียหายไดเ้กิดขึ�นแลว้ 
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Abstract 
 

 The purpose of this research aims to study definition, concepts and theories, causes and models of 
conflict of interests of Government  officials in concession contracts both in Thailand and foreign countries; to 
analyze problems and obstacles of legal liability of the conflict of interests of Government officials in 
concession contracts in Thailand, especially those in the Draft Act Relating Offence of Conflicts between 
Personal Interests and Public Interests,B.E….in order to recommend guidelines for preventive legal problems-
solving relating the conflict of interests of Government officials in Thailand. The research applied a 
documentary research methodology in legal documents data collection as well as content analysis and logical 
analysis methods. 

The results of this research found that foreign laws relating the conflict between personal interests had 
clear legal dispositions covered all levels of Government official’s categories with strong legal sanctions. 
However, actual Thai laws enforcement was not covered all levels of Government official’s categories, as well 
as their spouses and relatives, who utilized this loophole to commit their guilty. As a result, the researcher 
recommended therefore the Draft Act Relating Offence of Conflicts between Personal Interests and Public 
Interests, B.E. …. Should be adopted and enforced as soon as possible. This specific act is suitable for present 
situation and shall impose severe criminal penalties, in conjunction with the organic Act concerning the 
Prevention and Suppression of Government officials, un conjunction with the organic Act concerning the 
Prevention and Suppression of Corruption, B.E. 2542, in order to prevent conflict of personal interests with 
public interests, rather than corrective measures when damages had occurred latter. 

 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  การแข่งขันทางธุรกิจย่อมมีการพัฒนาตื นตัว

ตลอดเวลา  ทาํใหน้กัธุรกิจภาคเอกชนนอกจากจะปรับปรุงการบริหารกิจการของตนใหดี้อยูเ่สมอแลว้  นกัธุรกิจยงั
ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ที ของรัฐให้ความช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกในการประกอบกิจการทางธุรกิจดว้ย  การพึ งพา
อาศยักนันั�นเอง ทาํใหบุ้คคลทีส่วนเกี ยวขอ้งกบัผลประโยชน์อยา่งหลีกเลี ยงไม่ได ้

การอาศยัความช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกจากเจา้หนา้ที ของรัฐดงักล่าว ไดน้าํไปสู่การใชอ้าํนาจหนา้ที 
ของรัฐเพื อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตวั ถือเป็นการกระทําอนัเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of 
Interests)  ซึ งเป็นการกระทําที อาศัยตําแหน่งและอํานาจที ตนมีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเข้าแทรกแซงการ
ดาํเนินงานในหนา้ที ของตน  เพื อใหต้นเองหรือผูอื้ นไดรั้บประโยชน์โดยที การแทรกแซงนั�นไม่ผิดกฎหมายตั�งแต่
ตน้  หรืออาจกล่าวไดว้า่  Conflict of Interests เป็นส่วนหนึ งของการทุจริตคอรัปชั น (Corruption) เช่น การไปเป็น
ที ปรึกษาใหก้บับริษทัเอกชน  หรือใชข้อ้มูลภายในส่วนราชการที ตนรับผิดชอบอยูไ่ปดกัซื�อที ดินที รัฐจะไปลงทุน  
อยา่งไรก็ตาม  ปัญหาเรื อง “ประโยชน์ขดักนั” เป็นเรื องที เพิ งเกิดขึ�นมาไม่นาน  เป็นการยากที สังคมจะรับรู้และทาํ
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ความเขา้ใจไดท้นั  ไม่เหมือนกบัปัญหาการทุจริตคอรัปชั นที มีมานานและประชาชนทั วไปมีความรู้ความเขา้ใจบา้ง
พอสมควร 

ดว้ยตระหนกัถึงปัญหาการขดัแยง้กนัแห่งผลประโยชน์ของเจา้หนา้ที รัฐดงักล่าวขา้งตน้คณะรัฐมนตรีชุด
พลเอกสุรยทุธ์  จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ไดเ้สนอพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเกี ยวกบัการขดัแยง้ระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....ขึ�นมา  เพื อใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ที ของรัฐ  คู่สมรส  บุตร 
และญาติผูที้ เกี ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที ของรัฐเป็นหลกั  แมต้่อมาจะไดมี้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนหนึ งเขา้ชื อ
เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยวา่  ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวไดต้ราขึ�นโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่  ซึ ง
ศาลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยวา่ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวตราขึ�นโดยไม่ชอบดว้ยบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  เนื องจากมีสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติไม่ครบองค์ประชุมตามที กาํหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั วคราว) พ.ศ. 2549 ตามคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที  17/2551 ทั�งนี�  
ศาลรัฐธรรมนูญไดมี้คาํสั งใหเ้พิกถอนร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว 

 ดว้ยเหตุนี�   วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จึงมุ่งที จะศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเกี ยวกบัการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... เป็นหลัก โดยเฉพาะการขัดกันของ
ผลประโยชน์ของเจา้หน้าที ของรัฐในสัมปทานของรัฐเป็นกรณีศึกษา  เนื องจากร่างพระราชบญัญติัฉบบันี� เป็น
กฎหมายที มีขึ�นเพื อป้องกนัและแก้ไขการขดักันระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกบัผลประโยชน์ส่วนบุคคลของ
เจา้หน้าที ของรัฐ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่  อยา่งไร  และควรที จะมีการนาํมาใชบ้งัคบัหรือไม่  อยา่งไร  
รวมทั�งสมควรนาํมาศึกษาเพื อพฒันาแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวและแสวงหาวิธีบงัคบัใชก้ฎหมายในเชิง
ป้องกนัปัญหาที เคยเกิดขึ�นมาแลว้ เพื อจะไม่ใหเ้กิดขึ�นอีกใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั 

 

2. ขัGนตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวิจยัครั� งนี� ใชว้ิธีการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา  รวบรวมคน้ควา้ขอ้มูล

จากบทบญัญติัของกฎหมาย  หนังสือวารสารกฎหมาย บทความทางวิชาการ สิ งตีพิมพ ์คาํพิพากษา ความตกลง
ระหว่างประเทศ และเอกสารขอ้มูลอื นที เกี ยวขอ้งของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั�งคน้ควา้ขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต และนําขอ้มูลจากการวิจัยเอกสารมาจัดรวบรวมให้เป็นระบบและนํามาวิเคราะห์เพื อหาขอ้สรุป
ผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ 
การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ตอ้งอาศยัการลงทุนในระดบัสูง รัฐบาลของประเทศกาํลงัพฒันายงั

ขาดแคลนเงินทุน จึงตอ้งเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ระบบสัมปทาน 
(Concession) จึงเขา้มามีบทบาทในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน โดยอาศยัพระราชบญัญติัว่าดว้ยให้เอกชนเขา้
ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ งเป็นกฎหมายที มีพื�นฐานมาจากการแสวงหามาตรการใน
การป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ของบรรดานกัการเมืองหรือกลุ่มทุนการเมือง โดยมีหวัขอ้ดงันี�  
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 3.1 สญัญาสมัปทานโครงการทางยกระดบัอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลลเ์วย ์เป็นสัญญาสัมปทานที ทาํ
ขึ�นระหว่างกรมทางหลวงกบับริษทัทางยกระดบัดอนเมือง จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นสัญญาที ทาํให้รัฐตกเป็นฝ่าย
เสียหายอยา่งนอ้ย 4 ประการ กล่าวคือ 

 3.1.1 กรมทางหลวงกาํหนดจุดก่อสร้างระยะทางแค่ 15.4 กิโลเมตร จากถนนวภิาวดีรังสิตไปยงัสนามบิน
ดอนเมือง ทาํใหก้ารจราจรบริเวณหนา้สนามบินดอนเมืองกระจุกตวั ตอ้งขยายเส้นทางโทลลเ์วยจ์ากดอนเมืองไป
ถึงรังสิตในเวลาต่อมา ทั�งที ควรสร้างเลยสนามบินดอนเมืองออกไปตั�งแต่เริ มแรก เพราะในเชิงวิศวกรรมการทาํ
โทลลเ์วยใ์นเมืองขนาดใหญ่ระยะทางสั�น ๆ ไม่เหมาะสม เนื องจากเส้นทางสาธารณะที มีอยูแ่ลว้ถูกเบียดบงัคบัให้
แคบลง แต่เอกชนกลบัไดรั้บประโยชน์จากการเก็บค่าธรรมเนียม 

 3.1.2 ในสัญญาสัมปทานดังกล่าวระบุว่า หากส่วนราชการกระทาํหรือละเวน้กระทาํจนเป็นเหตุให้
จาํนวนยานพาหนะลดลงแลว้ กรมทางหลวงตอ้งเจรจากบัผูรั้บสัมปทานเพื อแกไ้ขผลเสียต่อฐานะการเงินของ
บริษทั โดยปรับอตัราค่าผา่นทางหรือขยายอายขุองสญัญาออกไปหรือเลื อนระยะเวลาเริ มตน้ในการแบ่งปันรายได้
ให้แก่กรมทางหลวง ซึ งทาํให้รัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะหลงัจากนั�นถนนวิภาวดีรังสิตเกิดความแออดัอย่าง
มาก 

 3.1.3 การใหส้มัปทานปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการ
ที มีต่อประชาชน แมจ้ะไม่มีการเวนคืนที ดินแต่การทุบสะพานลอยบริเวณสี แยกหลกัสี และสี แยกบางเขนนั�น สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผูใ้ชเ้ส้นทางดงักล่าวในการสัญจรอยา่งมาก และเป็นสาเหตุประการหนึ งที ทาํให้
โครงการล่าชา้และผูรั้บสมัปทานขาดรายได ้

 3.1.4 การออกแบบโครงการขาดความถี ถว้นเพราะมิได้สร้างจนจรดท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ทาํให้
โครงการนี�ไม่เป็นประโยชน์เท่าที ควร แมก้ารใหส้มัปทานโครงการนี�จะเป็นเหตุใหม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ้ง
สูญเสียที ดินสาํหรับการสร้างทางขึ�น-ทางลงยกระดบั แต่ก็มิไดมี้การหารือกบัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ก่อนการลงนามสญัญาสมัปทาน เมื อภายหลงัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่ยินยอมสูญเสียที ดิน โครงการดงักล่าว
จึงตอ้งเผชิญกบัภาวะชะงกังนั 

 3.2 สญัญาสมัปทานโครงการก่อสร้างทางด่วนสาย บางนา-บางพลี-บางปะกง  ศาลฎีกาไดมี้คาํวินิจฉัยให้
ยกฟ้องกรณีกิจการร่วมคา้บีบีซีดี ซึ งประกอบด้วยบริษัทบิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ เอจี,บริษทั ช.การช่าง จาํกัด
(มหาชน) และบริษทัวลัเทอร์ เบา เอจี ซึ งไดฟ้้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ชดใชค่้าเสียหายพร้อม
ดอกเบี�ยเป็นเงินประมาณ 6,200 ลา้นบาท (ค่าโง่ทางด่วน) เนื องจากไดส่้งมอบพื�นที ก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-
บางพลี-บางปะกง ล่าชา้ตามคาํตดัสินของอนุญาโตตุลาการ ซึ งศาลแพง่ไดพิ้พากษาใหกิ้จการร่วมคา้บีบีซีดีชนะคดี
มาแลว้ แต่การทางพิเศษไดอุ้ทธรณ์คดัคา้นวา่ การดาํเนินการของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพราะทาํ
ขึ�นโดยเจา้หนา้ที รัฐที มีพฤติการณ์ฉอ้ฉล ซึ งคาํพิพากษาของศาลฎีกาในคดีนี� ไดส้ร้างบรรทดัฐานให้เกิดขึ�นใหม่คือ 
การให้ความสําคญักบัประเด็นผลประโยชน์ทบัซ้อน กล่าวคือให้ความสําคญักบัการดาํเนินการของผูมี้อาํนาจที 
ไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตนแทรกเขา้ไปดว้ย  

 ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อเท็จจริงพบว่าก่อนการลงนามในสัญญาจ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง
โครงการทางด่วนสายดงักล่าว ผูว้า่การทางพิเศษในขณะนั�นไดรั้บผลประโยชน์จากฝ่ายกิจการร่วมคา้บีบีซีดี ในรูป
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สิทธิซื�อหุ้นผูมี้อุปการคุณของบริษทั ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) ในราคาตํ ากวา่ราคาตลาด รวมทั�งสิทธิซื�อหุ้นใน
ฐานเป็นกรรมการทางพิเศษอีกจาํนวนหนึ ง และเมื อไดข้ายไปทาํให้มีกาํไรเป็นจาํนวนเงินถึง 2.8 ลา้นบาท อีกทั�ง
ขณะลงนามสัญญาผูว้่าการทางพิเศษในขณะนั�น ก็ทราบถึงความไม่พร้อมหลายประการ เช่น กรมทางหลวงยงั
ไม่ไดอ้นุญาตใหใ้ชพื้�นที ซึ งเป็นเหตุให้บีบีซีดีนาํมาเป็นขอ้อา้งในการเรียกค่าเสียหายถึงกวา่ 6 พนัลา้นบาท โดยมี
บุคคลที มีส่วนเกี ยวขอ้งอาทิเช่น ประธานการทางพิเศษ รวมถึงเครือญาติ,ผูว้า่การ, รองผูว้า่การ,เจา้หนา้ที การทาง
พิเศษที เกี ยวขอ้ง,อนุกรรมการคดัเลือก,อยัการผูต้รวจร่างสัญญา,อนุญาโตตุลาการท่านหนึ ง เป็นตน้ ซึ งขอ้มูล
เหล่านี� แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายการเอื�อประโยชน์หรือสมคบคิดระหวา่งเจา้หนา้ที รัฐกบัเอกชน โดยที ไม่ไดแ้ตะ
ตอ้งไปที นกัการเมืองเลย เพราะหากไดมี้การสืบสาวราวเรื องถึงนกัการเมืองดว้ยก็จะไดเ้ห็นภาพชดัเจนยิ งขึ�น อนั
เป็นการแสดงถึงการร่วมมือกนั 3 ฝ่าย ระหวา่งนกัการเมือง เจา้หน้าที รัฐและเอกชน แต่เมื อถูกจบักุมและลงโทษ 
เจ้าหน้ารัฐมกักลายเป็นฝ่ายเดียวที ต้องรับผิด ในขณะที ฝ่ายการเมืองและเครือญาติซึ งเป็นเอกชนไม่สามารถ
เชื อมโยงถึงไดห้รือกฎหมายไม่สามารถนาํมาใชบ้งัคบัไดเ้ลย 

 3.3 ปัญหาเกี ยวกบัคาํนิยาม “เจา้หนา้ที รัฐ” 

 ประเด็นของคาํว่า “เจ้าหน้าที รัฐ” เป็นจุดสําคัญประการหนึ งที กฎหมายไม่ว่าทั� งในประเทศหรือ
ต่างประเทศให้ความสําคญั เนื องจากการที บุคคลใดจะกระทาํความผิดกรณีผลประโยชน์ขดักนัไดจ้ะตอ้งเป็น
เจ้าหน้าที รัฐเท่านั� น หากไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที รัฐแล้วก็ไม่มีความผิดในการกระทําอันเป็นการขัดกันของ
ผลประโยชน์ไดเ้ลย สาํหรับคาํนิยามของเจา้หนา้ที รัฐตามกฎหมายไทย ไดแ้ก่ 

1) ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

2) ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ นซึ งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 

3) พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

4) ผูบ้ริหารทอ้งถิ นและสมาชิกสภาทอ้งถิ นซึ งมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

5) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะการปกครองท้องที  ได้แก่ ผูว้่าราชการจังหวดั นายอาํเภอ 
ปลดัอาํเภอ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ 

6) กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึงลูกจา้ง
ชั วคราว 

7) บุคคลหรือคณะบุคคลซึ งใช้อาํนาจหรือได้รับมอบอาํนาจให้ใช้อาํนาจทางปกครองของรัฐ ในการ
ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ งตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั�งขึ�นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื น
ของรัฐ 

เมื อพิจารณาถึงลกัษณะของบุคคลทั�ง 7 ประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จะเห็นว่านิยาม “เจา้หนา้ที รัฐ” ตาม
กฎหมายไทยมีความชดัเจนพอสมควร แต่หากเทียบกบักฎหมายเรื องการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หนา้ที รัฐในต่างประเทศแลว้ จะเห็นไดว้า่กฎหมายไทยยงัไม่ไดมี้การบญัญติัถึง
บุคคลบางกลุ่มไว ้ ไดแ้ก่ 

    หนา้ 1068



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

1) เจา้หนา้ที ชั วคราวในหน่วยงานราชการ ถึงแมว้า่จะใชอ้าํนาจรัฐแต่ก็ไม่ไดรั้บแต่งตั�งตามกฎหมายให้เป็น
เจา้หนา้ที รัฐตามกฎหมาย (ลูกจา้งชั วคราว) 

2) อดีตเจา้หนา้ที รัฐที ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ที ของรัฐแลว้ ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม แต่ยงัคงใชอ้าํนาจเสมือน
เช่นเจา้หนา้ที ของรัฐอยู ่

3) เจา้หนา้ที ในกระบวนการยติุธรรม ซึ งนอกเหนือจากความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ก็
ไม่ตอ้งผกูพนัตามกฎหมายอื นอีก 

4) เจา้หนา้ที ของรัฐในหน่วยงานระดบัระหวา่งประเทศ 

โดยบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถือวา่เป็นเจา้หนา้ที รัฐตามกฎหมายไทย แต่บุคคลเหล่านี�ลว้นแต่มีส่วนร่วมใน
การกระทาํการที เป็น “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หรือการขดักันแห่งผลประโยชน์ทั� งสิ�น ดังนั�นแลว้ควรบัญญติั
รวมถึงบุคคลดงักล่าวดว้ยเพื อป้องกนัและควบคุมใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํอนัเป็นการขดักนัระหวา่ง
ผลโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ที ของรัฐทั�ง 7 ประการดงักล่าวขา้งตน้ 

   

4.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที มีความสาํคญัและเป็นปัญหาใหญ่ ในหลาย

ประเทศ สาํหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาสังคม ทั�งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที ทวีความรุนแรงมากขึ�นตลอดระยะเวลาที ผ่านมา เป็นปัญหาที บั นทอนการพฒันาประเทศ
และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสงัคมและความผาสุกแก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีรูปแบบ
การทุจริตที เปลี ยนแปลงและแตกต่างไปจากอดีตมากขึ�น ขยายตวัออกไปในวงกวา้ง และมีลกัษณะที ซบัซอ้นมาก
ขึ�น จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นปัญหาที เกิดขึ�นในหมู่เจา้หนา้ที ของรัฐทุกระดบัตั�งแต่เจา้หน้าที ของรัฐระดบัล่างจนถึง
ระดบัสูง และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อรัฐเป็นจาํนวนมาก 

หลกัการสาํคญัของร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเกี ยวกบัการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ... นี� เป็นกฎหมายที กาํหนดความรับผิดที มีโทษทางอาญาจากการกระทาํที เป็นการขดักนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หน้าที ของรัฐ โดยเน้นไปที การส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที ของรัฐจะตอ้งปฏิบติัหน้าที ดว้ยความซื อสัตยสุ์จริตและเที ยงธรรม ยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ และประชาชนเป็นสาํคญัควบคู่กนัไปดว้ย และยงัไดก้าํหนดขอ้ห้ามที เจา้หนา้ที ของรัฐตอ้งไม่
ดาํเนินการใดอนัมีลกัษณะเขา้มามีส่วนไดเ้สียทั�งในทางตรงหรือทางออ้มเพื อประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้ นอีก
ดว้ย โดยไดก้าํหนดการกระทาํที เป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมไว้
มากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ งอาจอา้งอิงมาจากหลกัการในกฎหมายต่างประเทศ 

ทั�งนี�จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที ไดก้ล่าวมาเกี ยวกบัการกาํหนดความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที ของรัฐ
อนัเนื องมาจากการกระทาํที เป็นการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมนั�น พบว่า
ปัจจุบนักฎหมายที บงัคบัใชโ้ดยหลกัเกี ยวกบัปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นนี� มีมากถึง 8 ฉบบัอยูแ่ลว้ และมีกฎหมาย
ที กาํหนดโทษในทางอาญาอยูถึ่ง 5 ฉบบั ซึ งหากเปรียบเทียบกบักฎหมายในต่างประเทศแลว้จะพบวา่กฎหมายที เรา
บงัคบัใชก้นัอยู่มีจาํนวนกระจดักระจายเกินไป การที จะเพิ มกฎหมายที เป็นการกาํหนดความรับผิดทางอาญาของ
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การกระทาํอนัเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หน้าที ของรัฐ
เพิ มขึ�นอีกฉบบัหนึ ง จึงเป็นการเพิ มเติมภาระทางกฎหมาย และก่อให้เกิดความสับสนต่อผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายมาก
ขึ�น จึงสามารถนาํกฎหมายที มีอยูม่าประยกุตใ์ชไ้ด ้เช่น ประมวลกฎหมายอาญาหมวด 2 เรื อง ความผิดต่อตาํแหน่ง
หน้าที ราชการ การแก้ไขปัญหาโดยการตรากฎหมายขึ�นมาใหม่จึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที ถูกต้อง ซึ งกฎหมายที 
เกี ยวกบั “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” ระหวา่งเจา้หนา้ที ของรัฐแยกไดเ้ป็นกรณีดงันี�  คือ 

1) กรณีผูก้ระทาํความผิดเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ซึ งเป็นเจา้หนา้ที ของรัฐประเภทหนึ งนั�น ไดมี้
การแบ่งแยกกฎหมายที บงัคบัใชก้บัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัการจดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ซึ งไดบ้ญัญติัขอ้หา้มที เป็นความผิดอาญาของผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว ้โดยข้อห้ามเหล่านี� ได้ครอบคลุมหลักการกระทําที เป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที เหมาะสมแลว้พอสมควร อีกทั�งเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย
นี� ร่างขึ�นมาเพื อแก้ไขปัญหา “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ที เกิดมาจากการบริหารที ไม่โปร่งใสซึ งเน้นไปที ความ
รับผิดชอบของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นหลกั การร่างกฎหมาย “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” เพิ มขึ�นมาจึงเป็น
การร่างกฎหมายที ซํ� าซอ้นกนัเกินไป  

2) กรณีผูก้ระทาํความผิดเป็นเจา้หน้าที ของรัฐที มิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง
เฉพาะอื น ๆ นั�น กฎหมายที ควบคุมดูแลเกี ยวกบั “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” นั�นจะเป็นกฎหมายที บญัญติัความรับผิด
เป็นการทั วไป 

จึงควรที จะหนัมาใหค้วามสาํคญักบักฎหมายที มีอยูเ่ดิม และปรับปรุงกฎหมายรวมทั�งมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามที บงัคบัใชก้บัเจา้หนา้ที ของรัฐให้ดีขึ�นแทนโดยไม่ตอ้งตรากฎหมายขึ�นมาใหม่แต่อย่างใด รวมไปถึง
การปรับปรุงแก้ไขมาตรการเกี ยวกับการกระทําอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หนา้ที ของรัฐ โดยการใหค้วามสาํคญักบักฎหมายที มีอยูโ่ดยการพฒันากฎหมายและ
มาตรการป้องกนัและปราบปรามที มีอยูใ่หดี้ยิ งขึ�นนั�นสามารถทาํไดโ้ดยการปรับปรุงตามขอ้สรุปดงันี�  

1) ควรกาํหนดนิยามของคาํวา่ “เจา้หนา้ที ของรัฐ” เพื อกาํหนดแนววธีิการปฏิบติัและสร้างมาตรฐานให้ศาล
นาํไปประยุกต์ใชไ้ด ้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ มเติมบทนิยามหรือปรับปรุงคาํนิยามเดิมให้มีความทนัสมยั  และเป็น
มาตรฐานเดียวกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัการกระทาํที เป็น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” ของเจา้หนา้ที 
ของรัฐเฉพาะในกฎหมายที บงัคบัใชก้บัเจา้หน้าที ของรัฐในตาํแหน่งเป็นการทั วไป (ไม่รวมผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง)  

2) ควรกาํหนดนิยามของคาํวา่ “ผลประโยชน์” หรือ “ประโยชน์ที ไดรั้บ” ที เจา้หนา้ที ของรัฐแสวงหาไดม้า
จากการกระทาํที ใหก้ารขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หนา้ที ของรัฐให้
เป็น 

3) ควรกาํหนดบทบญัญติัความผิดเกี ยวกบั“ผลประโยชน์ทบัซอ้น” โดยเพิ มเติมขอ้บญัญติัในส่วนที เป็น
ความผิดเกี ยวกบัตาํแหน่งหน้าที ราชการ หมวด2 ว่าการกระทาํของเจา้หน้าที ของรัฐเกี ยวกบั “ผลประโยชน์ทบั
ซอ้น”  ทั�งนี�  อาจพิจารณาเพิ มเติมหรือแกไ้ขในมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก็ได ้เนื องจากมาตรา 157 
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แห่งประมวลกฎหมายอาญานี� เป็นบทบญัญติัทั วไปของความผิดเกี ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั น ซึ งสามารถนาํมาใช้
กบัปัญหาที เป็นการทุจริตคอร์รัปชั นไดทุ้กปัญหา และเป็นบททั วไปที บงัคบัใช้กบัเจา้หน้าที ทุกระดบัชั�น การ
เพิ มเติมบทบญัญติัที เป็นการเฉพาะลงไปนั�นจะช่วยให้กฎหมายที มีอยูมี่บทบญัญติัที เป็นการเฉพาะมากขึ�น และ
แยกแยะการนําไปใช้ระหว่างบททั วไปตามมาตรา 157 กับมาตราใหม่ที เพิ มขึ�นมาในเรื องการกระทําที เป็น 
“ผลประโยชน์ทบัซอ้น” ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ งอาจตราเป็นบทบญัญติัเพิ มเติมเช่น มาตรา 157 ทวิ เพิ มวรรคสองลงใน
มาตรา 157 หรือเพิ มเติมเป็นมาตราอื นก็ได ้

4) ควรกาํหนดบทบญัญติัเพิ มเติมในกฎหมายที กาํหนดความรับผิดทางอาญาของการกระทาํที เป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที ของรัฐในทุกๆกฎหมาย 
นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาให้ถือว่าการกระทาํที เป็น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” เป็นความผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย  

5) ควรปรับปรุงโทษของกฎหมายไทยที มีความสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ดงัโทษ
ของการกระทาํที เป็นการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หนา้ที ของรัฐ
ในต่างประเทศ  ซึ งนอกเหนือจากโทษจาํคุกและปรับเป็นการทั วไปแลว้  ยงัมีการกาํหนดโทษอีกบางประเภทที มี
ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากโทษปรับและจาํคุกทั วไปที ใชก้นัอยู ่

6) การเพิ มเติมหลกัความรับผิดตามกฎหมายที เกี ยวกบัการกาํหนดความรับผิดของการกระทาํอนัเป็นการ
ขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ครอบคลุมไปถึงเจา้หนา้ที ของรัฐในจาํพวก
อื นตามหลกัการในกฎหมายต่างประเทศดว้ย  

7) กาํหนดอาํนาจหน้าที องค์กรในการควบคุมและป้องกนัปัญหาการกระทาํที เป็นการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หนา้ที ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ 

ทั�งหมดนี� เป็นขอ้เสนอแนะต่างๆในทางกฎหมายที เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหากสามารถนาํไป
ปฏิบัติได ้ทั� งนี� ก็เพื อปรับปรุงกฎหมาย  องค์กร และระบบต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการกระทาํที เป็นการ
ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หน้าที ของรัฐไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั�งส่งเสริมมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ มขึ�นอีกดว้ย 
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มาตรการทางกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคกรณไีด้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่อง 

ภายหลงัการซ่อมรถยนต์เอาประกนัภัย 

THE LEGAL MEASURES OF CONSUMER PROTECTION IN THE ASPECT OF  

DEFECTIVE OF VEHICLE FROM REPAIR BY GARAGE OF INSURANCE 

 

นาย วรุตม์ รสมณี 1     ดร. สุรพล ศรีวทิยา 2 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 

 

                สารนิพนธ์นี� มีจุดมุ่งหมาย เพื�อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเรื�องมาตรการการคุม้ครองผูบ้ริโภคที�
ไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่องของรถยนตภ์ายหลงัจากการซ่อมเอาประกนัภยั โดยการประกนัภยั
รถยนตข์องประเทศไทย  ในปัจจุบนักฎหมายที�ใชอ้ยูมุ่่งที�จะใหค้วามคุม้ครองแก่ความเสียหายทางกายภาพ  เมื�อมี
การซ่อมเอาประกนัภยัแลว้ รถยนต์เกิดความชาํรุดบกพร่องภายหลงัการซ่อมเอาประกนัภยั กรณีเกิดการโตแ้ยง้
ในทางละเมิดซึ�งภาระในการที�จะตอ้งพิสูจน์ในเรื�องความเสียหายทางฝ่ายผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูพิ้สูจน์ ในการไดรั้บ
การเยียวยาที�ตอ้งพึ�งกระบวนการทางศาลก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคได้รับการชดเชยที�ล่าชา้ รวมทั� งไม่มีองค์กรหรือ
หน่วยงานรัฐที�ตรวจสอบมาตรฐานรถยนตภ์ายหลงัจากการซ่อมเอาประกนัภยั ซึ� งผูบ้ริโภคไม่สามารถตรวจสอบ
ความชาํรุดบกพร่องไดด้ว้ยตวัเอง  ทั� งนี�  เพื�อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคก่อนที�เกิดความเสียหาย แมปั้จจุบนัจะมี
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค เพื�อแกไ้ขเยยีวยา แต่พระราชบญัญติัดงักล่าวก็ยงัไม่ครอบคลุมเพียงพอ  
                ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายโดยการจดัตั�งองคก์รอิสระเพื�อดาํเนินการแทนเพื�อ
คุม้ครองผูบ้ริโภค และควรมีหน่วยงานที�จดัตั�งเพื�อตรวจสอบรถยนตภ์ายหลงัการซ่อมและควรเพิ�มเติมบทบญัญติั
ในกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยให้ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งรับภาระในการพิสูจน์ความชาํรุดบกพร่องเสียหายของ
รถยนตที์�ไดรั้บการซ่อมในส่วนของเครื�องยนตห์รือเทคโนโลยทีี�ไม่สามารถเห็นประจกัษไ์ด ้
 

Abstract 

 
               The purpose of this Independent Study is to study in the legal measures of consumer protection in the 
aspect of defective vehicle of Thailand. Presently laws being intend for protect only physical person. When got 
already repaired vehicle by garage of insurance then happen got damage later repaired vehicle by garage of 
insurance company. In case has controversy in infringement the consumer has duties in proof. In solution to 
depend procedure of court could   make consumer be late to get compensate include have not organization or the 
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state agency to check for standard of vehicle later repairing. Which consumer cannot check for damage of 
vehicle  by self. So that consumer protection before get the damage. Although in the presently, Thailand has The 
Consumer Protection Procedure Act, for solution but the act of legislation still not enough protection. 
               The researcher opinionates for resolving these problems that is arrange the independent organization to 
act on behalf of consumer protection. And agencies should be established to examine the vehicle after the repair 
and should have more provision in the Consumer Protection Law. The consumer does not have the burden to 
proof of car defects that have been damaged in the repair of the engine or the technology that not able to see it 
manifest 
 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

                ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายที�คุม้ครองและเยียวยาช่วยเหลือผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายจาก
ความชํารุดบกพร่องของรถยนต์เป็นการเฉพาะกรณีพบความชํารุดบกพร่องภายหลังจากการซ่อมแซมจาก
ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนตโ์ดยการเอาประกนัภยัจากกรมธรรม์ที�ซื�อไวก้บับริษทัรับประกนัภยัรถยนต์ต่าง ๆ และ
กฎหมายที�มีอยู่ในปัจจุบนัมุ่งที�จะให้ความคุม้ครองแก่ความเสียหายทางกายภาพเท่านั�น คือ ให้ความคุม้ครองแก่
ผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายต่อร่างกาย อนามยั สุขภาพ จิตใจหรือทรัพยสิ์นของรถยนต์คนัเอาประกนัภยัและ
ความเสียหายของคู่กรณี โดยทั�วไปผูบ้ริโภครถยนตที์�ซื�อเอากรมธรรมป์ระกนัภยัไวก้บับริษทัต่างๆนั�น ก็มุ่งที�จะ
ไดรั้บความคุม้ครองในทรัพยสิ์นและความเสียหายส่วนอื�นๆตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์ เมื�อรถยนตค์นัเอา
ประกนัภยัเกิดอุบติัเหตุ เมื�อผูบ้ริโภคนาํรถยนตเ์ขา้ซ่อมกบัศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต ์ยอ่มมีความคาดหวงัวา่รถยนต์
ของตนเองจะไดรั้บการซ่อมแซมให้มีสภาพใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่หากภายหลงัการซ่อมรถยนตน์ั�น รถยนต์
ไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติและอาจเกิดอนัตรายได ้ ซึ� งความชาํรุดบกพร่องภายหลงัการซ่อมนั�นอาจเกิดขึ�น
ทันทีหรือไม่เกิดขึ� นทันทีแต่อาจเกิดขึ� นภายหลังจากการซ่อมอาจเป็นช่วงระยะเวลาต่อมา ซึ� งฝ่ายที�ยงัต้อง
รับผิดชอบยงัคงตอ้งเป็นความรับผิดของผูรั้บประกนัภยัและศูนยบ์ริการซ่อมรถยนตน์ั�นเอง แต่ทั�งนี�ทั�งนั�นก็ยงัเกิด
เป็นปัญหาต่อสูเ้ป็นคดีสู่ศาลในส่วนความรับผิดชอบของคู่กรณีทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นเรื�องการพิสูจน์ความเสียหาย
และตกเป็นภาระการพิสูจน์ของผูบ้ริโภคที�ตอ้งพิสูจน์ว่ารถยนต์ที�ชาํรุดบกพร่องนั�นเกิดจากการซ่อมแซมที�ยงั
บกพร่องอยูน่ั�นเองหรือระยะเวลาความรับผิดชอบที�บริษทัผูรั้บประกนัภยัยงัคงตอ้งผกูพนัตามสัญญา โดยที�บริษทั
ประกนัภยัอาจโตแ้ยง้ถึงการที�ผูบ้ริโภคไดต้รวจสอบและไดล้งลายมือชื�อรับรถไปแลว้ เป็นตน้ 
                อย่างไรก็ตาม แม้ในกฎหมายของประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522, 
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ�นจากสินคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551  หรือประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยเ์กี�ยวกบัการกระทาํละเมิดและกฎหมายประกันภยั อาจจะช่วยเยียวยาปัญหาที�เกิดกบัผูบ้ริโภค ใน
ขณะเดียวกนั หากผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายทาํการฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อผูป้ระกอบธุรกิจตามกฎหมายละเมิด 
ผูเ้สียหายก็จะตอ้งพบกับความยุ่งยากในเรื�องของภาระการพิสูจน์ นอกจากนี� การดาํเนินคดีแพ่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั�นก็มีค่าใชจ่้าย ความไม่สะดวกต่าง ๆ และความล่าชา้ในการดาํเนินคดี ตลอดจน
ระบบการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาที�อยู่บนพื�นฐานของความเท่าเทียมกันของคู่พิพาทก็ไม่เหมาะสมกับการ
ดาํเนินคดีผูบ้ริโภค แต่ทั�งหมดก็ยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี�ยวกบัเรื�องความรับผิดเกี�ยวกบัความชาํรุดบกพร่องของ
รถยนตภ์ายหลงัการซ่อมแซม และในปัจจุบนัรถยนตถึ์งแมจ้ะเป็นสินคา้ที�มีราคาสูง แต่ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่รถยนต ์
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ถือเป็นสินคา้ที�มีความจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริโภคและปริมาณของรถยนตก์็เพิ�มมากขึ�นและมีแนวโนม้จะมากขึ�นอีกใน
อนาคตและเพื�อป้องกนัการแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัความรับผิดทางกฎหมายให้แก่ผูบ้ริโภครถยนตที์�เกิดความชาํรุด
บกพร่องดงัวา่นั�น กล่าวคือ การที�ผูบ้ริโภคฟ้องคดีไดง่้ายขึ�นก็อาจเป็นปัญหาใหค้ดีขึ�นสู่ศาลมากแต่หากมีมาตรการ
ทางกฎหมายที�ชดัเจน ที�กาํหนดบทบาทและหน้าที�ความรับผิดและรับรองสิทธิของผูป้ระกอบการรับประกนัภยั
รถยนต์ ผูป้ระกอบการ ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์และผูบ้ริโภคในกรณีดงักล่าวมาขา้งตน้ก็จะทาํให้เกิดความเป็น
ธรรมกบัผูป้ระกอบการทั�งหลายและการไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายอยา่งเหมาะสมสาํหรับผูบ้ริโภค สารนิพนธ์
ฉบับนี� จึงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกฎหมายที�สามารถนํามาปรับใช้กับการชดใช้เยียวยา
ผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายในกรณีดงักล่าวเป็นการเฉพาะต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาในบทความงานวจิยั 

เพื�อศึกษาที�มา ปัญหา แนวความคิดและทฤษฎีในเรื� องความรับผิดต่อความเสียหายที� เกิดขึ� นกับ
ผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายจากการชาํรุดบกพร่องของรถยนตเ์อาประกนัภยัภายหลงัการซ่อมจากศูนยบ์ริการ
ซ่อมรถ 

เพื�อศึกษาหลกัเกณฑท์างกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายเกี�ยวกบัการประกนัภยัรถยนต ์กฎหมาย
เกี�ยวกบัความรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดขึ�นจากสินคา้ไม่ปลอดภยั ที�จะให้ความคุม้ครองผูที้�ไดรั้บความเสียหาย
จากการชาํรุดบกพร่องของรถยนตภ์ายหลกัการซ่อม ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

เพื�อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา เกี�ยวกบัการไดรั้บความเสียหายกบัรถยนตเ์อาประกนัภยัที�เกิดความ
ชาํรุดบกพร่องเสียหายภายหลงัการซ่อม 

เพื�อศึกษาการพฒันาหลกักฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองรถยนตที์�เกิดความชาํรุดบกพร่องภายหลงัการ
ซ่อมเอาประกนัภยั และศึกษาถึงมาตรการการเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดเช่นวา่นั�น 

 

3. ผลการวเิคราะห์ในบทความ 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภครถยนตที์�ทาํประกนัภยัไวก้บับริษทัรับประกนัภยัทั�งหลายนั�นไดรั้บความเดือดร้อน

จากกรณีรถยนต์ไดเ้ขา้ซ่อมกบัศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์และภายหลงัการซ่อมเอาประกนัภยัรถยนต์ไดเ้กิดความ

ชาํรุดบกพร่องไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ หรืออะไหล่บางชิ�นไม่ไดม้าตรฐานตามที�คาดหมายไว ้ซึ� งในขั�นตอน

การซ่อมรถยนต์นั�น ผูบ้ริโภคไม่สามารถทราบถึงอะไหล่ชิ�นส่วนหรือขั�นตอนการซ่อมการประกอบที�ถูกตอ้งได้

เลย และโดยปกติความชาํรุดบกพร่องที�เกิดขึ�นนั�นก็ไม่ไดเ้กิดชดัเจนในทนัทีที�รับรถจากศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต ์

แต่จะปรากฏเมื�อใชแ้ลว้สกัระยะหนึ�ง ดงันั�นหากมีมาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั

คุม้ครองถึงการเยียวยาผูเ้สียหายจากการชาํรุดบกพร่องของรถยนต์เอาประกนัภายหลงัการเขา้ซ่อม กฎหมายการ

รับประกนัสินคา้และบริการ ก็จะก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคมากขึ�น 
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4. ขอบเขตของการวจิยั 

              สารนิพนธ์ฉบบันี� จะศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎี เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ มาตรการทางกฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายที�เกิดจากสินคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เกี�ยวกับการจ้างทาํของ ซื�อขาย  ละเมิดและกฎหมายการประกันภยัคํ� าจุน มาตรการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเกี�ยวกบัประกนัภยัภาคบงัคบั เกี�ยวกบัการคุม้ครองรถยนตที์�ไดรั้บความชาํรุดบกพร่องภายหลงัจากการ
ซ่อมจากการประกนัภยัรถยนตข์องประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไรและเพียงพอหรือไม่กบัการแกไ้ขปัญหา พร้อมทั�ง
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเกี�ยวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภครถยนต์ที� เกิดความชาํรุดบกพร่องตาม
กฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกาและการรับประกนัสินคา้ (Warranty) เป็นตน้ 
 
5. บทสรุป  

                ปัญหาทางกฎหมายในเรื�องมาตรการการคุม้ครองผูบ้ริโภคที�ไดรั้บความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่อง
ของรถยนตภ์ายหลงัจากการซ่อมเอาประกนัภยั โดยการประกนัภยัรถยนตไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ และภาครัฐได้ตรากฎหมายเกี�ยวกับการประกันวินาศภยัที�เกี�ยวขอ้งกับการประกันภยั
รถยนตอ์อกบงัคบัใชท้ั�วประเทศ คือ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 20 มาตรา 861 ถึงมาตรา 
897 และพระราชบัญญติัประกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 นอกจากนั�นภาครัฐยงัได้ให้ความสําคญัเกี�ยวกับการ
ประกนัภยัรถยนตม์ากขึ�นถึงขนาดไดมี้ตรากฎหมายออกมาในลกัษณะบงัคบัให้ทาํประกนัภยัรถยนต ์Compulsory 
Car-Insurance คือ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัรถจาก พ.ศ.2535 ดงันั�นนับตั�งแต่มีกฎหมายฉบบันี� การ
ประกันภยัรถยนต์จึงถูกแบ่งเป็น 2 ลกัษณะด้วยกัน กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และการ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั การประกนัภยันั�นมิไดเ้ป็นการการประกนัมิใหภ้ยัเกิดขึ�น แต่เป็นการสัญญาวา่ ถา้เกิด
ความเสียหายใดๆ ขึ�น ผูที้�เอาประกนัภยัจะไม่ตอ้งเผชิญต่อความเสียหายนั�นแต่เพียงผูเ้ดียว คือเมื�อเกิดความเสียหาย
ขึ�น บริษทัประกนัภยัก็จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัที�ไดต้กลงกนัไว ้
                  ซึ� งบริษทัรับประกนัภยัรถยนตต์่างๆและกฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนัมุ่งที�จะให้ความคุม้ครองแก่ความ
เสียหายทางกายภาพเท่านั�น คือ ให้ความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคที�ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามยั สุขภาพ 
จิตใจหรือทรัพยสิ์นของรถยนตค์นัเอาประกนัภยัและความเสียหายของคู่กรณี โดยทั�วไปผูบ้ริโภครถยนตที์�ซื�อเอา
กรมธรรมป์ระกนัภยัไวก้บับริษทัต่างๆนั�น ก็มุ่งที�จะไดรั้บความคุม้ครองในทรัพยสิ์นและความเสียหายส่วนอื�นๆ
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ เมื�อรถยนต์คนัเอาประกนัภยัเกิดอุบติัเหตุ เมื�อผูบ้ริโภคนาํรถยนต์เขา้ซ่อมกบั
ศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต ์ยอ่มมีความคาดหวงัวา่รถยนตข์องตนเองจะไดรั้บการซ่อมแซมให้มีสภาพใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั แต่หากภายหลงัการซ่อมรถยนตน์ั�น รถยนตไ์ม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติและอาจเกิดอนัตรายได ้ 
                  กฎหมายเกี�ยวกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบใดหรือของประเทศใดก็ตามจะมี
ลกัษณะที�สาํคญัเหมือนกนั คือ การผลกัภาระการพิสูจน์ (Onus of Proof) ในเรื�องทางเทคนิคใหแ้ก่ผูผ้ลิตหรือผูข้าย
สินคา้ โดยผูบ้ริโภคมีหน้าที�พิสูจน์เพียงว่า ตนได้รับความเสียหายจากสินคา้ที�ชาํรุดบกพร่องหรือไม่ปลอดภยั
อย่างไรเท่านั�น และการให้รัฐมีอาํนาจดาํเนินคดีแทนผูบ้ริโภคได้ ในประเทศไทย พระราชบัญญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซึ� งเป็นกฎหมายกลางในการดาํเนินคดีการคุม้ครองสิทธิให้แก่ผูบ้ริโภคทั�วไปก็มิไดก้าํหนด
ความรับผิดในทางแพง่ของผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายไว ้โดยเฉพาะผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายที�ฝ่าฝืนพระราชบญัญติัจะตอ้ง
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รับโทษทางอาญาและโทษตามมาตรการพิเศษอื�นเท่านั�น จึงไม่ถือวา่เป็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑต์าม
หลกั Product Liability อยา่งแทจ้ริง แนวคิดในปัจจุบนัสาํหรับกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในไทย ภาครัฐไดมี้การ
เขา้มาคุม้ครองผูบ้ริโภคนั�น เนื�องจากแต่เดิมนั�นสินคา้ที�จาํหน่ายสู่ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความซบัซอ้นในการผลิตและ
ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีที�สูงมากนกัทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบความชาํรุดบกพร่องไดโ้ดยไม่ยากนกั ปัจจุบนั
สินคา้หลายชนิดใชเ้ทคโนโลยีขั�นสูงขึ�นตั�งแต่ในขั�นกระบวนการผลิตจนถึงวิธีการใชง้านของผลิตภณัฑน์ั�นเอง 
ผูบ้ริโภคไม่อาจตรวจสอบไดถึ้งความชาํรุดบกพร่องหรือความไม่ปลอดภยัของผลิตภณัฑห์รือสินคา้นั�น ซึ�งอาจเกิด
จากกระบวนการผลิตที�ใช้เทคโนโลยีที�สลบัซับซ้อน รวมทั�งที� เกิดจากผลขา้งเคียงของการใช้สินคา้นั�น ความ
เสียหายจากสินคา้ดงักล่าวมีความสลบัซบัซอ้นกวา่ความเสียหายจากความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ที�เห็นประจกัษ์
หรือที�ผูข้ายหรือผูป้ระกอบการปกปิดไว ้ซึ� งมีบทบญัญติัทางกฎหมายรองรับในเรื�องนี� เพียงเรื�องความรับผิดใน
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ท่านั�น 
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ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

PROBLEMS IN LAWS OF BUREAU OF THE CROWN PROPERTY 
 

ทิฐินนัท ์สุ่มสุนทร 1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

สารนิพนธ์นี� มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
รวมทั�งสถานะของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยสิ์ทธิในการไดรั้บการยกเวน้ภาษีในทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยโ์ดยการศึกษาจากทฤษฎีการเป็นหน่วยงานรัฐ ว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอย่างไรและศึกษา
เปรียบเทียบกบัการจดัการทรัพยสิ์นราชวงศใ์นต่างประเทศทั�งประเทศที�ใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรโดยศึกษาจากระบบการจดัการทรัพยสิ์นในราชวงศ์แห่งประเทศองักฤษประเทศญี�ปุ่น 
ประเทศเดนมาร์ก และประเทศเนเธอร์แลนด ์  

จากการศึกษาพบวา่ สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์มื�อพิจารณาความชดัเจนถึงลกัษณะการจดั
องค์กรมหาชนของภาครัฐ ความเป็นหน่วยงานรัฐพบว่าเนื�องจากการดาํเนินงานของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษัตริย์นั� นปราศจากการกํากับดูแลโดยรัฐบาลและพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษตัริย ์พ.ศ. 2479 แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2484 และแกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 3 พ.ศ. 2491 ในบทบญัญติั
ย ังคงมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น อันได้แก่บทบัญญัติ เ กี� ยวกับอํานาจการใช้สอยทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยแ์ละอาํนาจการพระราชทานแต่งตั�งคณะกรรมการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 

เพื�อเป็นการแกไ้ขและพฒันากฎหมายดงักล่าวควรมีการแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัดงักล่าวในส่วน
ของบทบญัญติัพระราชอาํนาจในการใชส้อยตามพระราชอธัยาศยัในทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยที์�ไดรั้บสิทธิ
ในการยกเวน้ภาษีและเพิ�มบทบญัญติัในการแต่งตั�งคณะกรรมการสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยส่์วน
หนึ�งควรมาจากบุคคลจากรัฐสภาเพราะแกไ้ขเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลหน่วยงานรัฐโดยรัฐบาล 

 
Abstract 

 
This Independent Study has studied legal problems about administration, status of Bureau of The 

Crown Property and the rights in except tax of crown property. From the study on idea theory and 
administration system of Bureau of The Crown Property. Study compare royal house administration with 
another countries both Common Laws and Civil Laws. In administration of The Royal Household has 
independent to use The Crown Estate pass government. About Japan Denmark and Netherlands have 
administration in The Constitution. 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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It is found, as a result of the study that administration of Bureau of The Crown Property problems of 
distinct the be state agency because have no control and no check get from the government and the royal 
prerogative in assets utilization follows the royal command in act of legislation and the right in tax exemption. 
For the editing and develop the law, should be to the editing adjusts the act of legislation  in the part of the royal 
prerogative in assets utilization follows the royal command in Act of legislation and the right in tax exemption 
and improve the provisions of a law in  appoint council of The Crown Property one part  should  person from 
the parliament because correct about control the state agency in the government.  
 
1. บทนํา 

สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นสถาบนัที�มีความสาํคญัและอยูคู่่กบัประชาชนชาวไทยมาแต่โบราณและชาว
ไทยใหค้วามเคารพและเทิดทูนในองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองคใ์นส่วนทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริยก็์ไดอ้ยูคู่่กบัสถาบนัพระมหากษตัริยม์านบัตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและเป็นการยากที�จะจาํแนก
ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริยว์า่ทรัพยสิ์นประเภทใดเป็นทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผ่นดินทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์และทรัพยสิ์นส่วนพระองค์ได้ชัดเจนเพราะในอดีตนั�นระบบการปกครองของไทยได้มีการ
เปลี�ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ของรัฐ  สถานะของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก็์ไดเ้ปลี�ยนแปลงจาํแนกประเภทแตกต่างกนัไปทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษัตริย์บางประเภทได้รับการยกเว ้นภาษีอากรโดยอาศัยเหตุผลทางกฎหมายที�ทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษตัริยเ์หล่านั�นเป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินจดัดาํเนินกิจการเพื�อสาธารณะประโยชน์ให้กบัประชาชนชาว
ไทยแต่การดาํเนินกิจการ การกาํกบัดูแล การตรวจสอบไดไ้ม่เขา้ข่ายที�จะเป็นหน่วยงานของรัฐดงันั�นทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริยเ์ช่นวา่นั�นชอบที�จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือไม่จึงตอ้งมีการศึกษาเกี�ยวกบัสถานะของทรัพยสิ์น
ฝ่ายพระมหากษตัริยเ์พื�อกาํหนดแนวทางที�ชดัเจนและกาํหนดมาตรการทางกฎหมายเพื�อลดปัญหาที�จะเกิดขึ�น
ต่อไป 
 
2. ขั;นตอนการศึกษาอปุกรณ์และวธีิการวจิยั 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ ( Independent Study) ฉบบันี�ดาํเนินการการวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ�งใชว้ธีิการศึกษาคน้ควา้และวจิยัในเชิงเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะห์ขอ้มูล
ที�รวบรวมได ้โดยใชว้เิคราะห์เชิงเนื�อหา (Content Analysis) ซึ�งไดค้น้ควา้จากหนงัสือ บทความ บทวิเคราะห์ ข่าว
จากสื�อมวลชน รายงานการวจิยัวทิยานิพนธ์ (Thesis) กฎหมาย (Laws) ระเบียบ (Regulations) คาํสั�ง (Commands) 
เอกสารวิชาการทั�งที�เป็นกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศตลอดจนขอ้มูลทางอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic 
Data)  และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งการวเิคราะห์ขอ้มูลและตีความตามหลกัเหตุและผล 
 
3. ผลการวเิคราะห์ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

“ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย”์ คือ ทรัพยสิ์นสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งพระมหากษตัริยเ์ท่านั�น สืบต่อกนั
ทางตําแหน่งพระมหากษัตริย์มิได้สืบต่อกันหรือตกทอดกันโดยทางมรดกการบริหารทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์นี� ได้บริหารจัดการดูแลโดยสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนํามาประกอบ
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ประโยชน์เพื�อประชาชนมิใช่ทรัพยที์�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจะทรงนาํไปใชต้ามพระราชหฤทยัความพอใจ
ส่วนพระองคแ์ต่อยา่งใดโดยสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจ์ะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันา
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเยาวชน ในโครงการต่างๆยกตวัอยา่งเช่นโครงการนักอนุรักษต์วันอ้ย โครงการ พฒันาอาชีพ 
ดา้นสิ�งแวดลอ้มรวมไปถึงโครงการฝนหลวงที�เรารู้จกักนัก็ไดน้าํเงินในส่วนทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยนี์�มาใช้
สอยในการทาํโครงการและโครงการวจิยัต่างๆ ดว้ย 

 “ทรัพยสิ์นส่วนพระองค”์ คือทรัพยสิ์นที�เป็นทรัพยส่์วนพระองคข์องพระมหากษตัริยท์รัพยสิ์นส่วนนี�จะ
เป็นส่วนของพระองคโ์ดยแท ้ตอ้งเสียภาษีเหมือนเราๆที�ตอ้งเสียภาษี ไม่ไดรั้บการยกเวน้ไม่วา่จะเป็นเงินเดือนของ
พระองคที์�ตอ้งเสียภาษีรายไดเ้ช่นเดียวกบัเราหรือโรงเรือนตอ้งเสียภาษีเช่นเดียวกนั ทรัพยสิ์นในส่วนนี� มีการสืบ
ทอดโดยทางมรดกพระมหากษตัริยไ์ดท้รัพยส่์วนนี�มาจากพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกฐจากเงินที�ประชาชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทูลเกลา้ถวาย เงินเดือนของพระองคที์�เป็นดอกผลยกตวัอยา่งเช่นพระมหากษตัริยท์รงมีทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริยห์กแสนบาททรัพยห์กแสนบาทนี�ตกแก่ผูด้าํรงตาํแหน่งพระมหากษตัริยพ์ระองคต่์อไปทรงมี
ทรัพยสิ์นส่วนพระองคสี์�แสนบาท มีพระราชโอรสธิดารวมทั�งสิ�นสี�พระองคท์รัพยส่์วนนี� เท่านั�นที�จะตกเป็นมรดก
แก่ทายาทโดยส่วนเท่าๆ กนั 
             “ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผ่นดิน” คือทรัพยสิ์นในพระมหากษตัริยซึ์� งใชเ้พื�อประโยชน์ของ
แผน่ดินโดยเฉพาะ เป็นตน้วา่พระราชวงั 

ในการเปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นส่วนของพระมหากษตัริย ์พบวา่สาํหรับกฎหมายเกี�ยวกบั
การจดัการทรัพยสิ์นพระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ญี�ปุ่น นั�นคือกฎหมายเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์นราชวงศ์อิมพี
เรียล ค.ศ. 1947 (The Imperial Household Economy Law of 1947) ซึ� งราชวงศ์แห่งญี�ปุ่นนั�นจะถูกจาํกดัสิทธิใน
การนําทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยอ์อกแสวงหากาํไรการดาํเนินกิจกรรมใดๆของราชวงศ์จะตอ้งไดรั้บเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลและการดําเนินการใดๆเกี�ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะต้องผ่านรัฐสภาส่วน
สาํนักงานที�ดาํเนินงานการจดัการทรัพยสิ์นพระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงศ์องักฤษนั�นคือ หน่วยงานที�ดูแลจดัการ
ทรัพยสิ์นของพระมหากษตัริย ์คือ สํานักพระราชวงั (The Royal Household) โดยการจดัการทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยแ์ห่งองักฤษนั�นจะดาํเนินภายใตก้ฎหมายแห่งจารีตประเพณีและธาํรงไวซึ้�งพระเกียรติยศแห่งความ
เป็นพระประมุขโดยไม่จาํกดัสิทธิในการใชจ่้ายทรัพยสิ์นส่วน 

พระมหากษตัริยแ์ต่การบริหารจดัการทรัพยสิ์น ทางสาํนกัพระราชวงัจะตอ้งดาํเนินการผ่านรัฐสภาดว้ย
เช่นกนั โดยการทาํบญัชีรายการประจาํปีให้ รัฐสภาดว้ยในประเทศเนเธอร์แลนด์หน่วยงานที�ดาํเนินการเกี�ยวกบั
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์คือสาํนกัราชวงั โดยมีหน่วยที�เรียกวา่ The Queen’s Office จะดาํเนินการจดัเตรียม
เอกสารเพื�อให้กษตัริยแ์ถลงบญัชีรายรับรายจ่ายไดต้ามความเหมาะสมต่อสาธารณะชนและมีบทบญัญติัเกี�ยวกบั
การยกเวน้ภาษีในทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นบางประเภทไวต้ามหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศ
เนเธอร์แลนด์สําหรับประเทศเดนมาร์กได้มีการบัญญัติเ กี� ยวกับการดําเนินการเกี� ยวกับทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยไ์วใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญในบทบญัญติัมาตรา 10 และ 11 แต่เป็นการบญัญติัรายละเอียดไวเ้พียง
เล็กน้อยซึ� งการดาํเนินงานจัดการเกี�ยวกับทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยห์รือทรัพยสิ์นของราชวงศ์ในแต่ละ
ประเทศมีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัในแต่ละประเทศความเห็นของผูเ้ขียนเห็นว่า หากประเทศไทยจะนาํ
กฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้ก็อาจจะนํากฎหมายของประเทศองักฤษมาปรับใช้ได้ตามสมควรเพราะ
ประเทศองักฤษเป็นประเทศที�เป็นระบอบประชาธิปไตยที�พฒันาโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและยงัคงมี
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ความเขม้แข็งของสถาบันพระมหากษตัริยแ์ละความเป็นเอกบุรุษขององค์พระมหากษตัริยซึ์� งต่างกับประเทศ
ตวัอยา่งอื�นๆที�พระมหากษตัริยมี์ลกัษณะคงไวซึ้� งสัญลกัษณ์แต่กฎหมายไม่ไดใ้ห้พระราชอาํนาจในการปกครอง
ใดๆซึ� งแตกต่างกับประเทศไทยที� รัฐธรรมนูญได้บัญญติัให้พระราชอาํนาจในการปกครองประเทศกับองค์
พระมหากษัตริย์และในทางจารีตประเพณีประชาชนไทยให้ความเคารพนับถือกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เปรียบเสมือนศูนยร์วมจิตใจและยงัคงมีความจงรักภกัดีตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
จากการศึกษาพระราชอาํนาจในการใชส้อยทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยพ์บวา่ 

มาตรา 6 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยที์�กล่าวใน มาตรา 5วรรคสองนั�นจะจ่ายไดก็้แต่เฉพาะ
ในประเภทรายจ่ายที�ตอ้ง จ่ายตามขอ้ผูกพนัรายจ่ายที�จ่ายเป็นเงินเดือน บาํเหน็จ บาํนาญ เงินรางวลั เงินค่าใชส้อย 
เงินการจรเงินลงทุน และรายจ่ายในการพระราชกุศลเหล่านี� เฉพาะที�ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว้
เท่านั�น 

รายไดซึ้� งไดห้ักรายจ่ายตามความในวรรคก่อนแลว้จะจาํหน่ายใชส้อยไดก็้แต่โดยพระมหากษตัริยต์าม
พระราชอธัยาศยั ไม่วา่ในกรณีใด ๆหรือโดยคณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองคเ์ฉพาะในกรณีที�เกี�ยวกบัการพระ
ราชกุศลอันเป็นการสาธารณะหรือในทางศาสนาหรือราชประเพณีบรรดาที� เป็นพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษตัริยเ์ท่านั�น 

พระราชอาํนาจในการใชส้อยทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นพระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริย ์(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2491 แกไ้ขมาตรา 6 ดงัที�กล่าวมานั�น ในส่วนบทบญัญติัที�วา่    
“...ใชส้อยไดก็้แต่โดยพระมหากษตัริยต์ามพระราชอธัยาศยั ไม่วา่ในกรณีใด ๆ...”  

ในกรณีนี� ก็เกิดการตีความเป็นที�สงสัยวา่หากกาํหนดให้พระราชอาํนาจในการใชส้อยทรัพยสิ์นไดโ้ดย
พระราชอธัยาศัยนั�นอาจหมายความรวมถึงการใช้สอยในส่วนพระองค์ด้วยนั�นเองซึ� งบทบัญญติันี� ก็จะขดักับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการแบ่งแยกประเภทของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ในการดาํเนินงานของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์ภารกิจหลกั 2 ดา้น คือ 

 1) การจดัประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย ์อนัประกอบดว้ยที�ดินและสิ�งปลูกสร้างกระจายอยู่ในหลาย
จงัหวดัที�มีศกัยภาพแตกต่างกนัทาํใหเ้กิดความหลากหลายของผูเ้ช่า ซึ� งสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์
เจตนารมณ์ในการดูแลผูเ้ช่าทุกระดบัเป็นอยา่งดีและเหมาะสมกบัสถานภาพของผูเ้ช่าแต่ละประเภทดว้ยความเอา
ใจใส่ 

 2) การลงทุนในบริษทัขนาดใหญ่ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2 บริษทั คือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)ซึ�งสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ถือครองหุ้นประมาณร้อยละ 23 
และบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ประมาณร้อยละ 31 ทั�งสองบริษทัต่างมีอิสระในการดาํเนินธุรกิจของ
ตนเองโดยสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์ตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามความเหมาะสม กิจการทั�ง 
2 แห่งบริหารจดัการดว้ยความรับผิดชอบ โปร่งใสเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายตามหลกัธรรมาภิบาล 
(Good Governance) เอาใจใส่ ดูแลและตอบแทนสังคมตามหลกั Corporate Social Responsibility (CSR) อนัเป็น
รากฐานสู่ความยั�งยนื 

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นความดูแลของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีอากรเช่นเดียวกบัทรัพยสิ์นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติั
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จดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์พุทธศกัราช 2479 ในขณะที�ทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ในความดูแลของ
สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองคไ์ม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีอากร 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

เพื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัปัญหาสถานะทางกฎหมายและสิทธิในทางภาษีอากรของสํานักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยค์วรมีการปรับปรุง เพิ�มเติมแก้ไขในส่วนของบทบัญญติัในพระราชบญัญติัจัด
ระเบียบทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์พ.ศ. 2479 และแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัจดัระเบียบทรัพยสิ์นฝ่าย
พระมหากษตัริย ์พ.ศ. (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2491  

ควรมีแกไ้ขปรับปรุงในส่วนของการมาตรา 6 รายไดจ้ากทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยที์�กล่าวในมาตรา 
5 วรรคสองนั�นจะจ่ายไดก็้แต่เฉพาะในประเภทรายจ่ายที�ตอ้งจ่ายตามขอ้ผกูพนัรายจ่ายที�จ่ายเป็นเงินเดือน บาํเหน็จ 
บาํนาญ เงินรางวลั เงินค่าใช้สอย เงินการจรเงินลงทุน และรายจ่ายในการพระราชกุศลเหล่านี� เฉพาะที�ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว้เท่านั�น 

รายไดซึ้� งไดห้ักรายจ่ายตามความในวรรคก่อนแลว้จะจาํหน่ายใชส้อยไดก็้แต่โดยพระมหากษตัริยต์าม
พระราชอธัยาศยั ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

จากบทบญัญติัที� พระมหากษตัริยจ์ะทรงจาํหน่ายใชส้อย ในทางใดๆก็ได ้“ตามพระราชอธัยาศยั ไม่วา่ใน
กรณีใดๆ” นั�นหมายรวมถึงวา่จะทรงจาํหน่ายใชส้อยในกรณีที�จะถูกตีความวา่เป็น “ส่วนพระองค”์ และอาจตีความ
กฎหมายใหอ้าํนาจสิทธิขาดซึ�งอาจกาํหนดใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัอาํนาจการใชส้อยได ้เช่น เพราะประโยชน์สาธารณะ 
หรือมหาชน เป็นตน้ 

ในปัญหาสถานะความเป็นหน่วยงานรัฐของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยโ์ดยที�ปราศจากการ
กาํกบัดูแลจากรัฐบาลควรมีการใหอ้าํนาจรัฐบาลในการตรวจสอบโดยใหส้าํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
จดัทาํรายการบญัชีรายงานประจาํปีโครงการเพื�อประโยชน์สาธารณะต่างๆ ที�ไดใ้ชจ่้ายรวมทั�งรายการทรัพยสิ์น
เสนอต่อรัฐสภา   

ในการแต่งตั�งคณะกรรมการครึ� งหนึ�งควรมีการแต่งตั�งจากบุคคลที�ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาทั�งนี� เพื�อ
จะไดเ้กิดความชดัเจนมากขึ�นในส่วนของความเป็นหน่วยงานรัฐที�มีรัฐบาลเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ทั� งนี� ยงัคงไวซึ้� งอาํนาจของพระมหากษตัริย์ในการแต่งตั�งคณะกรรมการอีกส่วนด้วยความเคารพต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยแ์ละเพื�อธาํรงไวซึ้� งความเขม้แข็งต่อเสถียรภาพของสถาบนัพระมหากษตัริยผ์ูเ้ขียนเห็นว่า การ
บริหารงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยโ์ดย 

สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยน์ั�นเพื�อให้เกิดความคล่องตวัและเป็นอิสระในการดาํเนินงาน
และธาํรงไวซึ้� งความเป็นเอกบุรุษขององค์พระมหากษตัริยค์วรกาํหนดให้อาํนาจใชจ่้ายโดยให้เป็นอาํนาจของ
พระมหากษตัริย ์หรือคณะกรรมการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยโ์ดยที�รัฐบาลมีสิทธิเพียงในการตรวจสอบจาก
รายงานบญัชี 

ในเชิงนโยบาย ควรมีการจดัทาํสื�อเพื�อให้ประชาชนทั�วไปเกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในการแบ่งแยก
ประเภทของทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริยร์ะหวา่ง (1) ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(2) ทรัพยสิ์นส่วนสาธารณะ
สมบติัของแผ่นดินเป็นประเภททรัพยสิ์นที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี และ (3) ทรัพยสิ์นส่วนพระองคที์�ยงัคงตอ้งเสีย
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ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายภาษีเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจถูกตอ้งต่อประชาชนทั�วไปและก่อใหเ้กิดทศันคติที�ดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี� สําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ�งจาก   ท่าน
อาจารย ์ ดร. สุรพล  ศรีวทิยา  ที�ปรึกษาสารนิพนธ์  ซึ�งไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆเพื�อใหส้ารนิพนธ์ฉบบันี� ถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น  ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึ�งในความอนุเคราะห์ที�ไดรั้บ 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที�ไดอุ้ดหนุนการทาํงานและให้กาํลงัใจแก่ผูเ้ขียนเสมอมา  กระทั�ง
การศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�สาํเร็จลุล่วงดว้ยดีขอขอบคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ตาํราหนงัสือทุกท่านที�ผูว้ิจยัใชใ้น
การสืบคน้ขอ้มูลที�ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ ณ  ที�นี�    

คุณค่า ประโยชน์ ความดีอนัเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�   ผูเ้ขียนขอมอบแด่บิดา มารดาครู อาจารย ์
และผูมี้พระคุณทุกท่านผูเ้ขียนมีความซาบซึ� งในความกรุณาอนัดียิ�งจากทุกท่านที�ได้กล่าวนามมาและขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  
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กลไกทางกฎหมายในการใช้สิทธิพทิกัษ์รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

LEGAL MECANISM ON THE EXERCISE OF RIGHTS TO PROTECT THE 

CONSTITUTION UNDER THE CONSTITUTION OF  

THE KINGDOM OF THAILAND, B.E. 2550 
 

จกัรพงศ ์ลิ�มสุวรรณ1  ดร.สุรพล ศรีวทิยา2 

________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื อศึกษาประวติัพฒันาการ แนวคิดทฤษฎี และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
เปรียบเทียบกลไกทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญตามกฎหมายต่างประเทศกบักฎหมายไทย เขต
อาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที เป็นองคก์รพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 68 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 รวมทั�งวเิคราะห์กลไกทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบบันี�  และปัญหาที เกิดขึ�นจากการใชก้ลไกทางกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี� ใหมี้กลไกทางกฎหมายในการใช้
พิทกัษรั์ฐธรรมนูญที มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ�น การวจิยันี� เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) และการวจิยัภาคสนาม (Field Research) 

ผลการวจิยัพบวา่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี ยวกบัสิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญตามมาตรา 68 มาตรา 69 
และมาตรา 237 มีความมุ่งหมายเพื อสร้างกลไกในการพิทกัษไ์วซึ้ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และกลไกป้องกนัการไดม้าซึ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซึ งมิใช่
วถีิทางที บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยแบ่งการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใชสิ้ทธิ
พิทกัษรั์ฐธรรมนูญโดยกลไกทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 และมาตรา 237 และการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ
โดยวธีิการใชสิ้ทธิต่อตา้นโดยสนัติวธีิตามมาตรา 69 นอกเหนือจากกลไกทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 ซึ งเมื อ
เปรียบเทียบกบักลไกในการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญของต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ งประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ควรจะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญของไทยใหมี้ความชดัเจน
และมีประสิทธิภาพมากยิ งขึ�น 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ที ปรึกษาวทิยานิพนธ์ อาจารยป์ระจาํ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต   
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 งานวจิยันี� เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญ และบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
อื นที เกี ยวขอ้งเพื อพฒันาปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญใหมี้ความชดัเจน และได้
ดุลยภาพระหวา่งความมั นคงของรัฐธรรมนูญกบัความไดส้ดัส่วนของมาตรการในการลงโทษผูก้ระทาํความผิด 
 

คาํสําคญั : กลไกทางกฎหมาย, การใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550 

 

Abstract  
 

This research aims to study historical development, concepts and theories, spirit of the Constitution and 
comparison of legal mechanism relating to the exercise of rights to protect constitutional in foreign laws with 
Thai laws, jurisdiction of constitutional court as organ for constitutional protection by virtue of Article 68 under 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550, to analyze legal mechanism to exercise the rights to 
protect the constitution under the said Constitution and its problems, as well as to recommend guideline for 
amendment of  the Constitution, B.E. 2550, and its related organic laws, to be more efficient legal mechanism to 
exercise the rights of constitutional protection. The research applied qualitative research by methods of 
documentary research and field research. 

The results of the research found that the spirit of the Constitution relating rights to protect the 
Constitution by virtue of Articles 68, 69, and 237 respectively, have the purposes to establish mechanism for 
protecting democratic regime of government with the King as Head of State and to prevent acquiring the power 
to rule the country by any means which is not in accordance with the modes provided in this Constitution. The 
exercise of rights to protect the constitution was divided into two aspects: firstly, the exercise of rights to protect 
the constitution through constitutional mechanism under the Article 68 and 237; and secondly, the exercise of 
rights to protect the constitution by modes of the rights to resist peacefully under the Article 69 apart from the 
constitutional mechanism under the Article 68. Compared to the mechanism in protecting the constitution of 
foreign countries, especially in the Federal Republic of Germany, and related laws should be amended so as to 
develop legal mechanism to protect the Thai Constitution to be clearer and more effective. 

This thesis recommends therefore guidelines and measures relating the amendment of the Constitution 
and other related legislations in order to develop and improve legal mechanism on the exercise of rights to 
protect the constitution to be more clearness and equilibrium between the security of the Constitution and the 
balance of measures punishing offenders. 

 

KEYWORDS : LEGAL MECANISHM, THE EXERCISE OF RIGHTS TO PROTECT THE CONSTITUTION, THE 
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND, B.E. 2550  
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1. บทนํา 
ปัญหาทางรัฐธรรมนูญที มีการถกเถียงกนัในแวดวงวิชาการกฎหมายอย่างกวา้งขวาง ในเรื องเจตนารมณ์

และขอบเขตของกลไกในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยา่งยิ งในมาตรา 68 และเขตอาํนาจของศาล
รัฐธรรมนูญกบัการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ ตลอดจนผลของคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ งไดส้ร้างบรรทดัฐานทาง
กฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญขึ�น  

ที มาของกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญดังกล่าวสืบเนื องมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญติั มาตรา 63 และมาตรา 65 ซึ งสร้างกลไกในการพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ
ขึ�นเป็นครั� งแรก จากนั�นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ไดบ้ญัญติัมาตรา 68 มาตรา 69 
ซึ งมีสาระสาํคญัคลา้ยคลึงกนั แต่ไดพ้ฒันากลไกดงักล่าวให้ชดัเจนมากยิ งขึ�น โดยกาํหนดส่วนที  13 วา่ดว้ยสิทธิ
พิทกัษรั์ฐธรรมนูญ ไวใ้นหมวดที  3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและมีประสิทธิภาพยิ งขึ�น นอกจากนี�
ยงับญัญติัมาตรา 237 ซึ งเป็นส่วนขยายของมาตรา 68 เพื อเน้นย ํ�าถึงความสําคญัของกลไกในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญโดยมีเจตนารมณ์ใหป้ระชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของรัฐธรรมนูญ 
และมีสิทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญร่วมกนั  

กลไกในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญดงักล่าวอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการคือ ประการแรกการใชสิ้ทธิ
พิทกัษรั์ฐธรรมนูญโดยกลไกทางรัฐธรรมนูญตามมาตรา 68 และมาตรา 237 เพื อเป็นเครื องมือในการยบัย ั�งการลม้
ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือเพื อให้ไดม้าซึ งอาํนาจในการ
ปกครองโดยวิธีการซึ งไม่เป็นไปตามวิถีทางที บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ และประการที สอง การใชสิ้ทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากกลไกทางรัฐธรรมนูญ โดยวิธีการใชสิ้ทธิต่อตา้นโดยสันติวิธีตามมาตรา 69 ต่อการ
กระทาํใดๆ ที เป็นไปเพื อให้ได้มาซึ งอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ งมิใช่วิถีทางที บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ อนัอาจส่งผลต่อการลม้ลา้งรัฐธรรมนูญไดเ้ช่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กลไกในการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ จะเป็นกลไกซึ งสร้างขึ�นเพื อคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน แต่ภายใตบ้รรยากาศของความขดัแยง้ทางการเมือง และการขาดความรู้ความเขา้ใจใน
ทฤษฎีและหลกัการของรัฐธรรมนูญในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนกบั การใชอ้าํนาจของศาล
รัฐธรรมนูญซึ งเป็นองคก์รพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ จึงเป็นเหตุให้คาํวินิจฉัยที  18-22/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญกลบัมี
ผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองรุนแรงยิ งขึ�น ดงันั�น ความเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกลไกในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์
รัฐธรรมนูญของประชาชน และเขตอาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะที เป็นองค์กรพิทกัษ์รัฐธรรมนูญ จึงมี
ความสําคญัยิ งต่อพฒันาการระบอบประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

2. ขัKนตอนการศึกษาและวธีิการวจิยั 
การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ งใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารทางกฎหมาย ตาํรา วารสาร 
บทความทางวิชาการ หนงัสือพิมพ ์สื ออินเตอร์เน็ต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 รายงานการ
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ประชุมสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2540 และ 2550 คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที 
เกี ยวขอ้ง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ งสมาชิกวุฒิสภา และประมวลกฎหมายอาญา โดยใชว้ิธี
วิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยา (Logical Analysis) แลว้จึงทาํการวิจยั
ภาคสนาม (Field Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื อเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มประชากรตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูมี้ประสบการณ์ในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์รัฐธรรมนูญ (2) 
กลุ่มตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยการพิจารณาคาํวินิจฉัยส่วนบุคคล (3) กลุ่มนักวิชาการซึ งมีความเชี ยวชาญทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ แลว้นาํขอ้มูลที ไดม้าทาํการวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) ตามระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ 
กลไกการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีความสําคญัยิ งต่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

ภายใตรั้ฐธรรมนูญ จากการวิจัยพบว่า กลไกดังกล่าวนี� ยงัมีความไม่ชัดเจนทางวิชาการและมีปัญหาที จะตอ้ง
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุง ดงันั�น วิทยานิพนธ์ฉบบันี� จึงไดน้าํเสนอการวิเคราะห์เจตนารมณ์ ขอบเขตของกลไกทาง
กฎหมายในการใชสิ้ทธิพิทกัษ์รัฐธรรมนูญ และขอบเขตการใชอ้าํนาจของศาลรัฐธรรมนูญที เหมาะสมในฐานะ
องคก์รพิทกัษรั์ฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงันี�  

3.1 เมื อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 68 เห็นไดว้่า บทบญัญติันี� มีความมุ่งหมายเพื อให้
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย มีสิทธิที จะพิทกัษไ์วซึ้ งรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดที ให้การรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดงัเห็นไดจ้ากการบญัญติัไวใ้นหมวดที วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
การบญัญติัคาํวา่ “บุคคลจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพเพื อ...” ในวรรคแรก จึงมีลกัษณะเป็นบททั วไปของขอบเขตในการ
ใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามหมวดนี� เท่านั�น การพิจารณาถึงขอบเขตของมาตรา 68 จึงตอ้งพิจารณาทั�งมาตรา ไม่อาจ
แยกพิจารณาเพียงวรรคหนึ งวรรคใดได ้

ในการพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญไดมี้การกล่าวถึงการเขา้สู่อาํนาจของฮิตเลอร์อยูบ่่อยครั� ง ซึ งแมว้า่
จะเป็นการเขา้สู่อาํนาจโดยชอบธรรม แต่ต่อมาไดมี้การใชอ้าํนาจนิติบญัญติัในการแกไ้ขกฎหมายเพื อเสริมสร้าง
อาํนาจของพรรคนาซี กระทั งสามารถควบคุมอาํนาจรัฐไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประกอบกบัการศึกษารายงานการ
ประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ จึงพอสรุปถึงเจตนารมณ์และขอบเขตของมาตรา 68 ไดว้่า การกระทาํความผิด
ตามวรรคแรกนั�น ไม่ว่าจะโดยการใชสิ้ทธิและ/หรือเสรีภาพก็ดี การใชอ้าํนาจและ/หรือหน้าที ตามกฎหมายก็ดี 
ตลอดจนการใชก้าํลงัทางทหารก็ดี ยอ่มอยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัมาตรา 68 และศาลรัฐธรรมนูญทั�งสิ�น  

3.2 แม้ว่าค ําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจก่อให้เกิดผลประหลาดเกี ยวกับการยื นคําร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ในกรณีการใชสิ้ทธิพิทกัษรั์ฐธรรมนูญ กล่าวคือ จะทาํให้ประชาชนเลือกใชสิ้ทธิในการยื นคาํร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เป็นผลให้บทบาทของอยัการซึ งไดรั้บการบญัญติัอาํนาจหนา้ที ไวอ้าจถูกขา้มไป และยงั
อาจส่งผลใหมี้ปริมาณคดีรัฐธรรมนูญเขา้สู่ศาลมากเกินสมควรอีกดว้ย  
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อยา่งไรก็ตาม เมื อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประกอบกบัการอภิปรายในสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีที มีขอ้สงัเกตวา่หากอยัการสูงสุดไม่ยื นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะมีทางออกอยา่งไร หลงัจากนั�นจึงไดมี้
การแกไ้ขร่างรัฐธรรมนูญ เพื อให้มีการตีความไดก้วา้งมากขึ�น กล่าวคือ การเปลี ยนถอ้ยคาํจาก “...เสนอเรื	 องต่อ

อัยการสูงสุดเพื	อให้ยื	นคาํร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” มาเป็น “...เสนอเรื	 องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและยื	นคาํร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” ศาลรัฐธรรมนูญจึงตอ้งตีความถอ้ยคาํดงักล่าวตาม “หลกั
บูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญ” ซึ งจะตอ้งตีความไปในทางที รัฐธรรมนูญจะมีความมั นคงสูงสุด อนัเป็นหลกัการสาํคญั
ประการแรกที จะตอ้งคาํนึงถึง เนื องจาก มาตรา 68 เป็นบทบญัญติัที มีความสาํคญัในลกัษณะที เป็นผลต่อความ
มั นคงของรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขโดยตรง 

นอกจากนี�  เมื อเปรียบเทียบกลไกดงักล่าวนี�กบัต่างประเทศ เช่น ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาํหนดให ้
รัฐบาล สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา และรัฐบาลในระดบัมลรัฐแลว้แต่กรณี เป็นผูย้ื นคาํร้อง จะเห็นได้
วา่ มีการกาํหนดใหมี้องคก์รซึ งมีสิทธิในการยื นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที หลากหลายที สุดเท่าที เห็นวา่เหมาะสม 
ดังนั� น หากตีความว่าอัยการสูงสุดเท่านั� นที เป็นผู ้มีสิทธิยื นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กลับยิ งก่อให้เกิดผล
ประหลาดและขดัต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างยิ ง กล่าวคือ เป็นการลดค่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ เนื องจากจะทาํให้ประโยชน์แห่งการพิทกัษ์รัฐธรรมนูญนั�นมีค่าตํ ากว่าประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
ตามคดีอาญา ซึ งใหท้างเลือกแก่ประชาชนในการฟ้องคดีอาญาโดยตรงต่อศาลยติุธรรมไดอี้กทางหนึ ง การตีความ
เช่นนี� จึงเป็นการปล่อยให้กลไกดงักล่าวนี�  อยูใ่นดุลยพินิจของอยัการสูงสุดโดยลาํพงัเพียงช่องทางเดียว และเป็น
การตัดสิทธิของประชาชนตลอดจนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในอันที จะใช้อํานาจวินิจฉัยคดีด้วย ศาล
รัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถใช้อาํนาจเพื อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สมดังเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญได ้

3.3 ขอบเขตของการใชสิ้ทธิต่อตา้นโดยสันติวิธีของประชาชนตามมาตรา 69 ไม่อาจมีผลในทางปฏิบัติ 
โดยการบญัญติัถอ้ยคาํในมาตรา 69 มีลกัษณะเป็นการนาํเอาสิทธิการต่อตา้นโดยธรรมชาติ (สิทธิในการกบฏ หรือ 
Rights of rebellion) มาบญัญติัให้เป็นตวัอกัษรเท่านั�น โดยผูว้ิจยัเห็นว่า หากเกิดการลม้ลา้งการปกครองฯ การ
ต่อตา้นโดยสันติวิธีอาจไม่เพียงพอที จะสามารถเรียกคืนอาํนาจในการปกครอง หรือเปลี ยนแปลงระบอบการ
ปกครองใหก้ลบัสู่ระบอบประชาธิปไตยฯ ได ้ 

แต่หากตอ้งการใหมี้ผลเป็นการกระทาํตามมาตรา 69 จะตอ้งมีการบญัญติัหลกัการวา่การกระทาํดงักล่าวไม่
เป็นที ยอมรับตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ยอ่มเป็นโมฆะ และประชาชนมีสิทธิต่อตา้นการ
กระทาํเช่นว่านั�น เพื อให้กลไกดงักล่าวนี� หย ั งรากลึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญทุก
ฉบบัของประเทศไทย ซึ งมิอาจลบลา้งไดโ้ดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัใดฉบบัหนึ ง 

3.4 กลไกตามมาตรา 237 มีปัญหาที ผูว้ิจยัเห็นวา่สมควรแกไ้ข คือ การกาํหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจ
ยบุพรรคการเมือง ซึ งกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคการเมืองนั�นถูกวินิจฉัยว่า มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละ
ละเลย ไม่ควบคุมสมาชิกพรรคการเมืองมิให้ทุจริตเลือกตั�ง (โดยปราศจากขอบเขตทางกฎหมายเพื อประกอบการ
ใชดุ้ลพินิจที ชดัเจน) บทสนันิษฐานเช่นวา่นี� จึงไม่ไดส้ดัส่วน เมื อเทียบกบัประโยชน์ซึ งไดรั้บจากมาตรการดงักล่าว 
เพราะนอกจากมาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อสมาชิกพรรคการเมืองคนอื น ซึ งมิไดมี้ส่วนรู้เห็นต่อการกระทาํ
ดงักล่าวจาํนวนมากโดยไม่เป็นธรรมแลว้ มาตรการดงักล่าวยงัไม่อาจแกไ้ขปัญหาการทุจริตการเลือกตั�งไดอ้ยา่ง
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แทจ้ริง เนื องจากนกัการเมืองมีการปรับเปลี ยนพฤติกรรมโดยการใหมี้ตวัแทนเชิดเพื อทาํการบริหารพรรคการเมือง
แทน 

การตดัสิทธิทางการเมืองเป็นรายบุคคลจึงเป็นทางแกไ้ขปัญหาที ไดส้ัดส่วนที สุด แต่ควรจะคงอาํนาจใน
การยบุพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญไวเ้ช่นเดิม เนื องจาก หากมีกรณีที พฤติการณ์ของพรรคการเมืองโดยรวม 
เป็นอนัตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ งสมควรจะตอ้งยบัย ั�งอุดมการณ์เช่นว่านั�นเสีย แต่ทั� งนี�  
จะตอ้งบญัญติัรายละเอียดต่างๆ ในกฎหมายที มีความเกี ยวขอ้งทั�งหลายอย่างชัดเจน เพื อสร้างกรอบในการใช้
ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญให้มีขอบเขตที ชัดเจน นอกจากนี�  ยงัควรพิจารณาถึงโทษทางอาญาที เหมาะสมต่อ
ผูก้ระทาํความผิด ซึ งอาจช่วยลดปัญหาตวัแทนเชิดของนกัการเมืองไดอี้กทางหนึ งดว้ย  

 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรมีการศึกษาหรือวิจยัถึงผลกระทบและความเป็นไปได ้ ตลอดจนขอบเขตที ชดัเจน ในการแกไ้ข

เพิ มเติม รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 68 โดยเพิ มขอบเขตของ “การกระทาํที เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” เพื อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํนาจในการสั งห้ามการกระทาํที อาจไม่ถึงขั�นเป็นการลม้ลา้งการ
ปกครองฯ หากแต่มีลกัษณะที เป็นปฏิปักษต์่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ดว้ย (บ่อนทาํลายบรรยากาศ
ประชาธิปไตย)  นอกจากนี�  ควรแกไ้ขการตดัสิทธิทางการเมืองใหมี้ความยดืหยุน่ และแตกต่างกนัให้ไดส้ัดส่วนกบั
ความรุนแรงของพฤติการณ์ อาทิ การลม้ลา้งการปกครองฯ ควรมีการตดัสิทธิทางการเมือง ไม่ต ํ ากว่า 10 ปี การ
กระทาํอนัเป็นปฏิปักษฯ์ 3-5 ปี ส่วนการไดม้าซึ งอาํนาจในการปกครองฯ ตั�งแต่ 5-7 ปี เป็นตน้  

4.2 บทบญัญติัมาตรา 69 ในปัจจุบนัเป็นการบญัญติัอาจไม่สามารถต่อตา้นการกระทาํตามมาตรา 69 ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดงันั�น จึงควรมีการพิจารณาแกไ้ขบทบญัญติัดงักล่าวในเชิงปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ในลกัษณะที 
บญัญติัว่าการลม้ลา้งการปกครองฯ การกระทาํอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง และการไดม้าซึ งอาํนาจในการ
ปกครองฯ ไม่เป็นที ยอมรับในประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ และผลอนัเกิดจากการกระทาํให้ถือ
เป็นโมฆะ ซึ งจะทาํใหไ้ม่อาจลม้ลา้งไดโ้ดยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบัหนึ งฉบบัใด 

4.3 ควรมีการแกไ้ขเพิ มเติม บทบญัญติัมาตรา 237 และกฎหมายอื นๆ ที มีความเกี ยวขอ้งกบัการยบุพรรค
การเมืองให้มีความชัดเจน เพื อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถใช้ดุลพินิจในการยุบพรรคการเมืองในกรณีที มี
ขอ้เท็จจริงถึงขนาดจะตอ้งยุบพรรคการเมืองไดอ้ย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี� จะตอ้งพิจารณาถึงโทษทางอาญาที 
เหมาะสม ในกรณีที กรรมการบริหารพรรคการเมืองและหัวหนา้พรรคการเมืองมีความผิดตามมาตรา 237 เพื อเป็น
การป้องปรามการตั�งตวัแทนเชิดเพื อเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองแทนหรือควบคู่กบัการยบุพรรคการเมือง
ดว้ย 

4.4 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาสาํคญัต่อการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ งควรจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพราะนอกจากจะเป็นบทบญัญติัที รองรับการ
ใชอ้าํนาจของศาลรัฐธรรมนูญแลว้ ยงัเป็นการจาํกดัอาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติั เพื อให้
เป็นไปตามหลกัการถ่วงดุลอาํนาจ (Check and balance) ซึ งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัคงคา้งอยูใ่นการการ
พิจารณาของสภาและขาดรายละเอียดต่างๆ เช่น ไม่มีบทบญัญติัว่าดว้ยวิธีการชั วคราวในการพิจารณาโดยเฉพาะ 
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เป็นตน้ ผูว้ิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษารัฐบัญญติัว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ งมีความละเอียด ชดัเจน มีการบญัญติัรับรองอาํนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนวิธีพิจารณา
โดยแยกเป็นรายคดีไวอ้ยา่งเป็นระบบอีกดว้ย 
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สาเหตุการตกเป็นเหยื�อการข่มขืนกระทาํชําเราในเด็ก  ศึกษาเฉพาะในเขตพื�นที�รับผดิชอบ 

สํานักงานอยัการพเิศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5 

THE STUDY OF THE CAUSE TO BE THE VICTIM IN RAPE : CASE STUDY IN THE 

AREA OF OFFICE OF THE ATTORNEY YOUTH AND FAMILY CASE AREA 5 
 

สุรชยั  วรเนติโพธิ� 1     ดร. สญัญพงษ ์ ลิ�มประเสริฐ2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเรื� อง สาเหตุการตกเป็นเหยื�อการข่มขืนกระทําชําเรา ศึกษาเฉพาะในเขตพื+นที� รับผิดชอบ 
สาํนกังานอยัการพิเศษในคดีเยาวชนและครอบครัว 5  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�เป็นสาเหตุในการตกเป็น
เหยื�อการข่มขืนกระทาํชําเราของเด็ก และศึกษารูปแบบและวิธีการข่มขืนกระทาํชาํเราของเด็กตลอดจนเพื�อ
แสวงหาแนวทางป้องกันการตกเป็นเหยื�อการข่มขืนกระทําชําเรา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื�องมือที�ใช้ใน
การศึกษาไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์เจาะลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษา ดงันี+  คือ เด็กหญิงซึ� งมีอายุไม่เกิน 15 ปี 
และเป็นเหยื�อของการถูกข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํนวนทั+งสิ+น 8 ราย อีกทั+งเป็นคดีที�ถูกฟ้อง ณ ศาล จงัหวดันนทบุรี 
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หรืออยูร่ะหว่างการดาํเนินคดีของพนักงานอยัการสํานักงานอยัการพิเศษในคดี
เยาวชนและครอบครัว 

ผลการศึกษาปรากฏวา่ ผูศึ้กษาอาศยัแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวทิยาและเหยื�อวทิยา เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาวจิยั ผลการศึกษาพบสาระสาํคญัที�น่าสนใจ กล่าวคือ เด็กที�ถูกข่มขืนกระทาํชาํเราอายนุอ้ยที�สุดคือ อาย ุ
12 ปี อายมุากที�สุดคือ อาย ุ 15 ปี ผูก้ระทาํผิดคือคนรู้จกัมิใช่คนแปลกหนา้ อาจกล่าวไดว้า่มีเพศสมัพนัธ์กบัแฟน
ของตนเอง สถานที�เกิดเหตุคือบา้นของแฟนนั�นเอง เด็กหญิงเหล่านี+ ส่วนใหญ่มีลกัษณะรูปร่างหนา้ตาดี ขาว อวบ 
สูง และเด็กชอบแต่งตวัไม่มิดชิด บาง รัดรูป ชอบนุ่งสั+น สถานการณ์ที�นาํไปสู่การข่มขืนกระทาํชาํเราหรือการมี
เพศสมัพนัธ์ นั+นพบวา่เด็กหญิงส่วนหนึ�งไดร่้วมดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล ์ ของมึนเมากบัแฟนและส่วนใหญ่
เด็กหญิงจะไปกิน ดื�ม เที�ยวกบัแฟนจนเวลาล่วงเลย และดึก แลว้ไม่ยอมกลบับา้น เด็กหญิงคบหากบัแฟนตนเองมี
การปล่อยตวัใหค้วามสนิทสนม และอยูก่นัสองต่อสองในที�รโหฐาน นอกจากนี+  พบวา่เด็กหญิงเหล่านี+ มีแฟนกนั
ทุกคน และส่วนใหญ่เกือบทุกคนยอมรับวา่เคยมีเพศสมัพนัธ์กบัแฟนมาก่อน เด็กหญิงส่วนใหญ่มิไดถู้กทาํร้าย
ร่างกาย แทบจะกล่าวไดว้า่เด็กหญิงตระหนกัดีวา่การไปอยูก่บัแฟนเช่นนั+น การมีเพศสมัพนัธ์จะเกิดขึ+นอยา่ง
แน่นอน ทั+งๆ ที�อยูก่นัเป็นกลุ่ม พอเพื�อนๆ กลบับา้นแลว้เด็กหญิงก็ยงัคงอยูก่บัแฟนก่อน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ 
สงัคมควรใหค้วามสาํคญักบัการถูกข่มขืนโดยคนแปลกหนา้มากกวา่คนรัก คนรู้จกั ตลอดจนครอบครัวของคู่กรณี
ทั+งสองในการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ของเด็ก 
                                                           

1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาอาชญาวทิยามหาวทิยาลยัรังสิต 
2 สาขาวชิาอาชญาวทิยา  คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

The study in the subject “The study of The Cause to be the victim in rape : Case study in the area of 
Office of the Attorney Youth and Family case area 5” have objective to study the factor to be the victim in the 
case of rape in childen, the typical and method in children rape. And find out the approaches to protect the 
children from rape. This study is qualitative study  using the depth-interview as the tool for collect the data from 
the key informants in this study. The key informants in this study are 8 girls, age not over 15 years old and their 
case are arraign and or the case in the process of Nonthaburi province attorney. The results can be summarized 
as follows. The author use Victimology and Criminology Theory as the frame work for study. The interesting 
subject from the study result are the age of the victim, youngest is 12 years old and oldest are 15 years old. The 
disputant is not the stranger in another way it can explain that they have the sexual with her boyfriend. The 
scene of action is in the boyfriend home. The appearance of the victim are tall, good looking face, well body and 
dress in the thin short and/or sexy appeal. The situation to be the case of rape or have sexual are ; most of victim 
have a night trip with alcohol consume with their boyfriend until late night, giving the close relation and action 
with their boyfriend and stay in private place together. Most of victim accept that had sex with their boyfriend 
before, no abuse. It can explain that the victim accept by themselves that if that still in these situation, the sex 
must be happen no matter what they are in group or not. The suggestions from this study are the society should 
pay more attention in raped by a stranger than love couples and to the families of both parties involved in the 
protection of children having sex. 
 

KEYWORDS : CHILDREN, RAPE, DATE RAPE, STRANGER RAPE, VICTIM 

 

1. บทนํา 
ปัญหาการตกเป็นเหยื�อการกระทาํผิดทางเพศโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการกระทาํความผิดในฐานข่มขืนกระทาํ

ชาํเราต่อเด็กและเยาวชน ถือวา่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งในพื+นที�เขตมีนบุรี ซึ� งมี
จาํนวนคดีในลกัษณะการตกเป็นเหยื�อของเด็กและเยาวชน มีจาํนวนเพิ�มมากขึ+นและทวีความรุนแรงเพิ�มมากขึ+น
ดว้ย โดยนอกจากจะเป็นภยั        ต่อเพศหญิงแลว้ เพศชายเองก็ถือวา่อนัตรายเช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีที�
เหยื�อเป็นเด็กและเยาวชน   

โดยนับวนัยิ�งมีความรุนแรงกนัเพิ�มมากขึ+น และอายุของเหยื�อที�เป็นเด็กและเยาวชน มีอายนุ้อยลงเรื�อยๆ     
จนหลาย ๆ คนคงเกิดความสงสัยวา่เหตุใดคนที�กระทาํผิด และผูต้กเป็นเหยื�อของการกระทาํความผิดจึงมีจาํนวน
เพิ�มมากขึ+น น่าจะเกิดจากสาเหตุใดบา้ง อีกทั+งบทลงโทษทางกฎหมายของบา้นเรามีบทลงโทษและให้คนผิดไดรั้บ
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โทษในอตัรานอ้ยเกินไป หรือความจริงแลว้คนเรามี  มโนธรรม ความคิดผิดชอบชั�วดีลดนอ้ย ถอยลงกนัแน่ เพราะ
ไม่เพียงแต่คนภายนอก หรือ คนที�ไม่รู้จกั ที�เป็นผูล้งมือกระทาํความผิด ปัจจุบนั ปัญหาเหล่านี+ เกิดจากบุคคลใกลต้วั 
หรืออาจเกิดจากการบริโภคสื�อ  หรือ ตวัของเหยื�อเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการที�ทาํให้เกิดการก่ออาชญากรรมการ
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือแมแ้ต่คนในครอบครัว ซึ�งถือเป็นปัญหาที�น่าวติกอยา่งมากในขณะนี+  

การศึกษาครั+ งนี+ มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยคือ  ศึกษาปัจจัยที�เป็นสาเหตุในการตกเป็นเหยื�อการ
ข่มขืนกระทาํชาํเราของเด็ก  ศึกษาถึงรูปแบบ รวมถึงวิธีการถูกข่มขืนกระทาํชาํเราของเด็ก และเพื�อแสวงหา
แนวทางป้องกนัปัญหาการตกเป็นเหยื�อข่มขืนกระทาํชาํเรา 

 

2. ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
ในการศึกษาวิจยัครั+ งนี+ ใชว้ิธีการสาํรวจ คน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Survey) เป็นการศึกษาคน้ควา้

จากเอกสารตาํรา งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัครั+ งนี+  และการสาํรวจ
ภาคสนาม (Field Survey) โดยการสมัภาษณ์เจาะลึกโดยมีแบบสมัภาษณ์เจาะลึก (In depth interview)  

(เป็นเครื� องมือในการรวบรวมข้อมูล) เนื�องจากการวิจัยครั+ งนี+ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูใ้ห้ขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษาครั+ งนี+  คือ เด็กหญิงซึ� งมีอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ� งเป็นเหยื�อจากการถูกข่มขืน
กระทาํชาํเรา จาํนวนทั+งสิ+น  8  ราย และเป็นคดีที�ถูกฟ้อง ณ ศาลจงัหวดัมีนบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
หรืออยูร่ะหวา่งการดาํเนินคดีของพนกังานอยัการ สาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5  

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอขอ้มูลนั+น ผูศึ้กษาใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ  Content  Analysis  และ
นาํเสนอแบบ  Description  Analysis เนื�องจากการวจิยัครั+ งนี+ เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
เด็กซึ�งเป็นเหยื�อในคดีข่มขืนกระทาํชาํเราและเป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป้าหมายที�ใชใ้นการศึกษาครั+ งนี+ปรากฏ

วา่เด็กที�ถูกข่มขืนมีอายนุอ้ยที�สุดเพียง  12  ปีเท่านั+น และเด็กที�มีอายสูุงสุดคือ 15 ปี เด็กทุกคนอยูใ่นวยัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา ผลการเรียนส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปานกลาง ประวติัการศึกษาพบวา่มีการหนีเรียนค่อนขา้งบ่อยมาก เด็กๆ
ทุกคนจดัไดว้า่เป็นเด็กรูปร่างหนา้ตาดี อวบ สูง ผิวขาว ไม่พบมีปัญหาสุขภาพทางกาย มีเพียง  2  รายเท่านั+นที�ป่วย
ดว้ยโรคโลหิตจาง สภาวะทางอารมณ์พบวา่มีทั+งอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย เอาแต่ใจตนเอง มีจาํนวนพอๆ กบัพวก
อารมณ์ดี ร่าเริง พูดคุยสนุก เด็กเหล่านี+ ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไปกับการดูหนัง ฟังเพลง ในด้านการแต่งกายก็
เช่นเดียวกัน เด็กจะระบุการแต่งกายของตนว่าแต่งแบบปกติ ไม่เปิดเผย เรือนร่าง แต่เมื�อถามถึงว่าเคยถูกบิดา 
มารดาดุ ตาํหนิ เรื�องการแต่งกายรัดรูป นุ่งสั+นกลบัปรากฏวา่มีการถูกดุด่าวา่กล่าว และถึงกบัถูกลงโทษ อีกทั+งยงั
เคยเปลี�ยนเสื+อผา้เมื�อออกนอกบา้น เพื�อหลบหลีกการถูกตาํหนิจากบิดา มารดา นอกจากนี+ เด็กเหล่านี+ชอบแต่งตวั มี
การใชแ้ป้ง เครื�องสาํอาง มีโทรศพัท์มือถือ เล่นอินเตอร์เน็ต มีการคบเพื�อนทั+งสูงวยั ต่างเพศ และเพศเดียวกนั เด็ก
เหล่านี+ไวเ้คยมีประวติัตอ้งคดีมาก่อน ส่วนค่านิยมเรื�องพรหมจรรยท์างเพศนั+น เด็กทุกคนไม่ค่อยจะให้ความสาํคญั
เท่าใดนัก เมื�อพิจารณาจากคาํตอบ หรือเหตุผลคือ เด็กจะมอบให้กบัคนที�เขารัก เด็กเหล่านี+ ยอมรับทุกคนมีแฟน 
และ  3  ราย ยอมรับวา่เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัแฟนมาก่อน แต่เมื�อสอบถามถึงการมีเพศสัมพนัธ์และพฤติกรรมของ
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กลุ่มเพื�อน กลบัพบขอ้มูลว่าเด็กทุกคนเคยมีเพศสัมพนัธ์กบัแฟนของตนมาก่อนที�จะมาถูกข่มขืน เด็กเหล่านี+ ให้
ขอ้มูลวา่ไม่เคยเขา้ไปดูเวบ็ไซตล์ามก หรือสื�ออนัไวแ้ค่ในตอนสัมภาษณ์ เกี�ยวกบัพฤติกรรมและกลุ่มเพื�อน พบวา่
กลุ่มเพื�อนมีทั+งเสพยาเสพติด ดื�มสุรา ดูสื�อเกี�ยวกบัเพศสมัพนัธ์ มีการแลกเปลี�ยนความรู้เรื�องเพศสมัพนัธ์กนัในกลุ่ม 

อาชีพของบิดา มารดาของเหยื�อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง มีบา้นเป็นของตนเอง อาทิ แฟลตของการ
เคหะ และทาวเฮาส์ บา้นของตนเองในชุมชน ฐานะไม่ยากจน มีเพียงรายเดียวที�ฐานะค่อนขา้งดี ภูมิลาํเนาเดิมส่วน
ใหญ่เป็นคนต่างจงัหวดั และเด็กส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดา มารดา มีบา้งที�อยูก่บัทั+งปู่ ยา่ ตายาย และบิดา มารดา มี
เพียงรายเดียวที�ครอบครัวบิดา มารดา หยา่ร้างกนั ครอบครัวมีความรักความผูกพนักนัดี พบวา่มีเพียงรายเดียวที�มี
ปัญหาทะเลากัน ขนาดของครอบครัวส่วนใหญ่มี จาํนวน  4  คน  ขนาดใหญ่ที�สุดมี จาํนวน  12  คน มีเพียง
ครอบครัวเดียว  ในดา้นการศึกษาส่วนใหญ่บิดา มารดาจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา และยงัพบว่าจบระดบั
มธัยม และปริญญาตรีก็มี นอกจากนี+ ยงัพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวติัการกระทาํผิดมาก่อน มีเพียง  2  
ครอบครัว ที�สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาถูกล่วงละเมิดทางเพศ การอบรมสั�งสอนบุตร หนา้ที�ส่วนใหญ่ยงัคงเป็น
บิดา และหรือมารดา มีบา้งที�ปู่ ยา่ เป็นผูอ้บรมสั�งสอน 

ความรู้ของเด็กเกี�ยวกบัเพศศึกษาทุกคนระบุวา่ที�โรงเรียนมีการสอนให้ความรู้เรื�องเพศศึกษา แต่เด็กส่วน
ใหญ่เขา้ใจวา่เพศศึกษา คือ การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัการตั+งครรภ ์และการวางตวัในการ
คบเพื�อนต่างเพศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื�อกับผู ้ทําการข่มขืนกระทําชําเรา จาการศึกษาทุกรายปรากฏว่าเหยื�อมี
ความสัมพนัธ์ รู้จกักนัดี มิใช่คนแปลกหนา้แต่อยา่งใด เป็น Date Rape มากกวา่ Stranger Rape มีเพียงรายเดียว
เท่านั+นที�ใชค้วามรุนแรงในการข่มขืนกระทาํชาํเรา นอกนั+น เป็นการมีเพศสมัพนัธ์โดยเหยื�อมิไดข้ดัขืน ซึ� งเหยื�อจะ
อา้งวา่เมา สถานที�เกิดเหตุทุกรณีเกิดขึ+นในบา้นของผูก้ระทาํผิดทั+งสิ+น 

สภาวะแวดลอ้มหรือสถานการณ์ที�นาํไปสู่การข่มขืนกระทาํชาํเรานั+น ส่วนใหญ่ฝ่ายเด็กหญิงมีความสนิท
สนมกบัฝ่ายชายโดยคบหาเป็นแฟนกนั ไปมาหาสู่กนัเสมอ เคยไปกิน ดื�ม เที�ยว สถานบนัเทิงดว้ยกนั กบัเพื�อนกลุ่ม
ใหญ่ แต่เพื�อนๆ พากนัแยกยา้ยกนักลบั แต่ตนเองยงัไม่ยอมกลบัแต่ยงัคงเล่นเกมส์ ดูฟุตบอล อยูใ่นบา้นของฝ่าย
ชายในหอ้งตามลาํพงั เพศสมัพนัธ์จึงเกิดขึ+นทั+งๆ ที�มารดาของฝ่ายชายอยูช่ั+นบนของบา้นดงักล่าว เหยื�อส่วนใหญ่มี
ลกัษณะปล่อยเนื+อปล่อยตวัไปไหนมาไหนดัวยกนักบัแฟนของตนเอง มีเพียงรายเดียวที�ถูกฉุดเขา้ไปข่มขืนใน
แฟลต นอกนั+นเป็นความสัมพนัธ์แบบแฟนกนั ไปกิน ดื�ม เที�ยวดว้ยกนั และมีเพศสัมพนัธ์กนั ถา้สมมติเหยื�อไม่
ประสงคจ์ะมีเพศสมัพนัธ์ดว้ย เหยื�อก็คงไม่ปล่อยใหอ้ยูก่บัแฟนตนเอง มีการดื�มเครื�องดื�มผสมแอลกอฮอลก์นั หรือ
อยูก่นัตามลาํพงัในที�รโหฐาน แฟนชวนไปไหนก็ไปดว้ยกนัตลอด แมก้ระทั+งการที�ถูกฉุดเขา้ไปข่มขืนในแฟลต ผู ้
ศึกษายงัมีขอ้กงัขาว่าเด็กระบุวา่รู้จกักนัดีกบัผูก้รําทาํผิด อยู่แฟลตเดียวกนัแต่คนละตึก ในวนัเกิดเหตุเด็กเป็นขอ
มารดาว่าจะลงไปซื+อของใตถุ้นแฟลต (ซึ� งเป็นเวลากลางคืน) แต่เหตุใดตวัเด็กเองจึงแต่งตวัสวยซึ� งไม่น่าจะเป็น
เวลาที�สมควรแก่การแต่งตวัสวยงามแลว้   และในเมื�อเด็กเองก็ทราบวา่ฝ่ายชายนั�งดื�มสุราอยู ่แต่ทาํไมตนเองเดินเขา้
ไปใหเ้ขาฉุดเขา้ไปข่มขืนในห้อง และทาํไมตวัเด็กเองถึงยงัตอ้งเดินไปอีกตึกหนึ�ง เพื�อให้เกิดการตกเป็นเหยื�อ ซึ� ง
เด็กก็ไม่สามารถระบุเหตุผลได ้

สําหรับลกัษณะการคบเพื�อน ลกัษณะและพฤติกรรมของกลุ่มเพื�อนที�เหยื�อสัมผสัใกลชิ้ดมีลกัษณะเป็น
อยา่งไร จากการศึกษาพบวา่ เด็กส่วนใหญ่เป็นคนมีเพื�อนมากทั+งเพื�อนวยัเดียวกนั ต่างเพศ และเพศเดียวกนั และที�
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น่าสนใจคือ เด็กซึ� งตกเป็นเหยื�อทุกราย ยอมรับเคยมีแฟนมาแลว้ทั+งสิ+น และยอมรับวา่เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัแฟน
มาแลว้ มีเพียง  2  รายเท่านั+น  ที�ไม่รับวา่มีเพศสมัพนัธ์กบัแฟน ซึ�งผูศึ้กษาคิดวา่ขอ้มูลเด็กทั+ง  2  ราย อาจไม่ตรงกบั
ความเป็นจริงนัก ซึ� งจะกล่าวถึงต่อไป จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเพื�อนของเหยื�อต่างมีประสบการณ์ในการมี
เพศสมัพนัธ์ จึงมกัมีการพดูคุยแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัการตั+งครรภ ์และยงั
พบวา่เพื�อนชายในกลุ่มนิยมดื�มสุรา สูบบุหรี�  ยาเสพติด กญัชา ยาไอซ์ เป็นตน้ และกลุ่มเพื�อนชายยงันิยมเอาคลิป
วดิีโอลามกอนาจารมาดูดว้ยกนัในกลุ่มเพื�อน เหยื�อจึงอยูท่่ามกลางกลุ่มเพื�อนที�มีความเสี�ยงสูงต่อการมีเพศสัมพนัธ์
จากสิ�งย ั�วยดุงักล่าว 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
การถูกข่มขืนกระทาํชาํเรานั+น ทุกกรณีเกิดขึ+นในบา้นของฝ่ายชายทั+งสิ+น มิใช่สถานที� ที�เป็นอนัตรายแต่

อย่างใดทั+งสิ+น ทั+ งนี+  ย่อมเป็นที�ประจกัษ์ว่าเหยื�อทาํตนให้ตกเป็นเหยื�อเอง เหยื�อเปิดช่องโอกาสให้แฟนตนเองมี
เพศสมัพนัธ์ดว้ย เหยื�อปล่อยเนื+อ ปล่อยตวัมาก ไม่ยอมกลบับา้นพร้อมเพื�อน แต่เหยื�อสมคัรใจจะอยูก่บัแฟนที�บา้น
แฟนตนตามลาํพงั การมีเพศสมัพนัธ์จึงเกิดขึ+นภายใตส้ถานการณ์ที�เอื+อเช่นนั+น 

เหยื�อหรือผูเ้สียหายในคดีอาชญากรรมทุกประเภท เหยื�อหรือผูเ้สียหายตอ้งสมคัรใจป้องกนัตนเองให้พน้
จากภัยอาชญากรรม  โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีการตัดช่องโอกาสมิให้คนร้ายทําการประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ถา้เหยื�อไม่ประสงค์จะมีเพศสัมพนัธ์กับคู่ควงหรือแฟน จะตอ้งวางระยะห่าง หรือเขา้ใจในการวาง
บทบาท ความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิง ชาย มิให้เกินเลยขอบเขต อนัอาจนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์อิทธิพลของกลุ่ม
เพื�อน เหยื�อตอ้งสวมบทบาทจาํแนก และเลือกเขา้กลุ่ม ร่วมกิจกรรมที�สร้างสรรค์ เพราะอิทธิพลของกลุ่มเพื�อน 
(Peer Group) จะนาํไปสู่พฤติกรรมรวมหมู่ (Collection Behavior) การต่อตา้นประกาศจบักมุสื�อที�เป็นพิษภยัแก่เด็ก 
เยาวชนอยา่งจริงจงั สื�อเหล่านี+ เป็นสิ�งเร้าที�สาํคญัอนัอาจนาํไปสู่คดีอาชญากรรมอื�นๆการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ใหส้ถาบนัครอบครัว ซึ�งเป็นแหล่งใหภู้มิคุน้กนัแก่เด็ก เยาวชน ในการมีค่านิยม วฒันธรรม ความเชื�อ คุณงามความ
ดี บาปบุญคุณโทษ ฯลฯ ซึ�งเป็นปัจจยัตา้นทานมิใหก้ระทาํผิด  และการรณรงคต์่อตา้นเครื�องดื�มแอลกอฮอลแ์ละยา
เสพติด จะเป็นมาตรการป้องกนัที�สาํคญัที�สุด ยาเสพติดและเครื�องดื�มที�มีส่วนผสมแอลกอฮอลน์ั+นมกันาํไปสู่การ
ก่ออาชญากรรม และมกัเป็นสิ�งทาํให้คนตกเป็นเหยื�ออาชญากรรมไดโ้ดยง่าย มาตรการในการควบคุมที�เขา้งวด 
การหา้มจาํหน่าย การหา้มโฆษณา ฯลฯ ตอ้งทาํอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง ผูศึ้กษาคิดวา่น่าจะเป็นมาตรการป้องกนัที�
ตอ้งการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบบันี+ สําเร็จลุล่วงได้ดว้ยดีโดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สัญญพงศ์ ลิ�มประเสริฐ 

ประธานกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผศ.ดร.สุนีย ์กญักิจ  กรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ดร.รัตพงษ ์สอน
สุภาพ และ ดร.ฉตัรวรัญองคสิงห์  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ที�ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํ และตรวจแกไ้ขใน
การดาํเนินการจดัทาํ 
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ขอขอบพระคุณผูเ้กี�ยวขอ้งในสาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5ทุกท่าน  ที�ไดก้รุณาให้
ความรู้และใหค้าํแนะนาํดว้ยดีเสมอมา ผูป้กครองและเด็กและเยาวชนผูต้กเป็นเหยื�อที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านที�ได้
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ผูท้รงความรู้และคุณวุฒิทุกท่าน ที�ได้กรุณาตอบ
แบบสอบถาม ใหค้วามคิดเห็น  ทาํใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นในการวจิยัครั+ งนี+  

ขอขอบคุณคุณสุรัตน์ ธรรมพลานนท์ เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน นายศกัดิ� นรินทร์ ไชยรา เจา้หน้าที�
บนัทึกขอ้มูล ที�ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท่านอยัการพูนศกัดิ�  อุทกภาชน์ ที�ไดใ้ห้ความ
อาํนวยดา้นสถานที�และใหค้าํแนะนาํในหลาย ๆ ดา้นจนวทิยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณสาํนกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5 ที�เอื+อเฟื+ อสถานที�วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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ความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารสังกดั  

สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ กองบัญชาการกองทพัไทย  
THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE MILITARY UNDER NATIONAL 

DEFENCE STUDIES INSTITUTE, ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERS 
 

สิบเอกหญิง จิณณรัตน์  สาํรวมจิต1  ดร.ภทัรียา  สุมะโน2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั# งนี#  มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) เพื+อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการ
ทหาร สงักดั สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย (2) เพื+อศึกษาปัจจยัที+มีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร สงักดัสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย (3) 
เพื+อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างระดับความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหาร สังกดัสถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ ประชากรที+ใชใ้นการศึกษาครั# งนี#  ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารประจาํการที+ปฏิบติัหน้าที+ ณ สถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย ประจาํปีงบประมาณ 2555 จาํนวน 1,416 นาย ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งที+ใชคิ้ดเป็น จาํนวน 311 นาย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วนของชั#นภูมิ เครื+องมือที+ใชร้วบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที+ใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี+ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี+ย ส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi–square และการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวธีิวเิคราะห์เนื#อหาโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 ผลการวิจยั พบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการทหาร สังกดัสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศอยู่ในระดบัสูง และจากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
ปัจจยัที+มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานที+ปฏิบติั และปัจจยัดา้น
ประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการปฏิบติังาน สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า รายไดป้ระจาํมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองค์การ ในขณะที+ เพศ อายุ การศึกษา การสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังานในองค์การ ตาํแหน่ง และ
รายได้เสริมไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างไรก็ตามเมื+อพิจารณาในรายละเอียดของ
องคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ พบวา่การสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนาที+จะดาํรงรักษาความ
เป็นสมาชิกขององคก์าร ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอยา่ง
มากเพื+อประโยชน์ขององคก์าร 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั มี 2 ดา้น คือ (1) ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็น
แบบอยา่งที+ดีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั#งตอ้งเอาใจใส่ดูแลกาํลงัพลอยา่งทั+วถึงและเป็นธรรม ทั#งในเรื+องการ
ปฏิบติังานและเรื+องส่วนตวั ควรเสริมสร้างจุดแขง็ใหเ้กิดขึ#นภายในองคก์ารอยา่งย ั+งยนื ควรมอบหมายงานใหต้รงตาม

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 อาจารยที์+ปรึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ความสามารถของแต่ละบุคคล และเนน้การทาํงานเป็นทีม ตลอดจนมีการจดัระบบหมุนเวยีนการปฏิบติังานในองคก์าร     
ที+ชดัเจน ควรเสริมสร้างบรรยากาศภายในองคก์ารใหมี้ความน่าอยูแ่ละน่าทาํงาน ตลอดจนจดักิจกรรมที+ส่งเสริมใหมี้การ
ปฏิสมัพนัธ์ในองคก์ารใหม้ากขึ#น (2) ขอ้เสนอในการวจิยัครั# งต่อไป ไดแ้ก่ ควรขยายขอบเขตการศึกษาวจิยัในส่วนที+มิได้
ครอบคลุมการศึกษาวจิยัในครั# งนี#  ควรจะมีการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทั#งกองบญัชาการกองทพัไทย 
ที+ปฏิบติังานในทุกสายงานและควรมีการศึกษาวจิยัโดยการนาํความผกูพนัต่อองคก์ารมาใชเ้ป็นตวัแปรอิสระเพื+อหา
ผลกระทบต่าง ๆ   ที+ไดรั้บอิทธิพลจากระดบัความมากนอ้ยของความผกูพนัต่อองคก์าร 

คาํสําคญั  : ความผกูพนั, ขา้ราชการทหาร, สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were (1) to study the degree of commitment to the organization and (2) to 
study  the related factors that affect the commitment and (3) to study ways to enhance the level of organization 
commitment. The population used in this study were 1,416 military staff  under National Defence Studies 
Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters, for fiscal year 2012 and the sample size was 311 persons. By 
using  proportional stratified random sampling, the tools used to collect the data was questionnaire and all 
information was analysed by using a computer program. The statistics used in data analysis included  frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Chi – square, and the correlation analysis  had a statistical significance 
level of 0.05. The result of this research indicated  that  the commitment to the organization was    at a high level. 
And the result from the hypothesis test  revealed that the factors  related to the commitment were the feature of 
the work performed and the experience gained from the operation. For different demographics, it was found that 
gender, age, education,  marital status, period of employment,  position and extra income had no relationship 
with the commitment while annual income did. However when taking details into consideration,  the marital 
status was found to be correlated with the willing determination of being the organization’s staff.   Moreover, it 
was found that period of employment and annual income correlated with the staff ’ s dedication to the 
organization.  

The recommendations were divided  into  two parts. The first part was about applying this  research in 
the organization. The suggestion was that commanders  should be a role model to their subordinates and take 
responsibility to take care all staff fairly both in operation as well as personal  lives. The strong points in the 
organization should be creatively built. They should assign the right jobs to the right persons and encourage 
teamwork including establish fair rotation system. They should create pleasant working environment as well as 
activities to build good relationship among staff in the organization. The second part was about the suggestion 
for further  researches. The educational scope should cover others aspects that have not been mentioned before. 
The commitment  of all staff  in the Royal Thai Armed Forces Headquarters  should be included in the research. 

    หนา้ 1099



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

The new research should bring up the different degrees of commitment  as variables to find out more impacts to 
the organization. 

KEYWORDS : COMMITMENT, MILITARY OFFICIALS, NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE 

 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์ภายในประเทศไทยมีการเปลี+ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มเกิดขึ#นอย่างรวดเร็ว 

เนื+องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที+อยู่ในสภาวะตกตํ+า ความผนัผวนทางการเมือง การเปลี+ยนแปลงทาง
สังคม รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที+เปลี+ยนแปลงไป ส่งผลให้องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งมีการปรับเปลี+ยนนโยบาย 
รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองคก์าร เพื+อให้เกิดความสอดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั การปรับเปลี+ยน
ดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อขา้ราชการผูป้ฏิบติังานที+จาํเป็นตอ้งปรับตวัให้สามารถปฏิบติังานภายใตน้โยบายและ 
การบริหารที+เปลี+ยนแปลงไปทั#งในทางบวกและทางลบ ผลกระทบที+เกิดขึ#นต่อองคก์ารในดา้นบวก คือ องคก์ารมี
การบริหารงานที+มีประสิทธิภาพ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้นในการทาํงานมีเป้าหมายในการทาํงาน
ร่วมกนั แต่บางครั# งการเปลี+ยนแปลงที+รวดเร็วยงัส่งผลในดา้นลบคือ ขา้ราชการผูป้ฏิบติังานจะทาํงานโดยที+ไม่ได้
ผกูพนัต่อองคก์ารเท่าที+ควร ความพึงพอใจในการทาํงานลดลงไป ซึ+ งถา้มีโอกาสที+ดีกวา่ ขา้ราชการก็พร้อม    ที+จะ
ลาออกเพื+อไปปฏิบติังานภายในองคก์ารที+มีความกา้วหนา้ทั#งในดา้นค่าตอบแทน การยอมรับ รวมถึงสงัคมที+ดีกวา่ 

ความผูกพนัต่อองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เพราะหากบุคคลมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารสูง ก็ยอ่มจะมีพฤติกรรมที+ส่งผลให้องคก์ารบรรลุในเป้าหมายที+กาํหนดไว ้การขาดความผูกพนั 
ต่อองค์การ  จึงกลายเป็นปัญหาที+สําคญัมากขึ#น โดยเฉพาะอย่างยิ+งสําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที+
ดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายสําคญัในการให้บริการแก่สาธารณชน สิ+งที+จะทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อ
องคก์ารไดน้ั#นอาจเกิดจากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ในดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงานหรือดา้นการบริหารงาน 
ตลอดจนปัจจยัเกื#อหนุนต่างๆที+ทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จนรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ+งขององคก์าร 
หน่วยงานราชการเป็นองคก์ารที+มีหนา้ที+ในการปฏิบติังานตามนโยบายที+รัฐบาลกาํหนดไว ้ความสาํเร็จหรือความ
ลม้เหลวในการบริหารงานของรัฐบาล     จึงขึ#นอยูก่บัประสิทธิภาพของระบบราชการวา่จะสามารถแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัไดดี้เพียงใด 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะที+เป็นองค์การนําในการประศาสน์วิทยาการดา้นความมั+นคง
แห่งชาติ อย่างมีประสิทธิผลในระดบัมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานที+ดาํเนินการจดัการศึกษาให้มีความรู้ดา้น
ความมั+นคงในระดบัมาตรฐานสากล พฒันางานวจิยัและงานสร้างสรรคท์างวชิาการ โดยมุ่งเนน้การพฒันาองคก์าร
ใหท้นัสมยัและการสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นที+ยอมรับทั#งในประเทศและต่างประเทศ  ดงันั#น กาํลงัพลสังกดัสถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ จึงตอ้งปฏิบติัภารกิจทั# งงานในหน้าที+ประจาํ งานนโยบาย งานสนับสนุนต่าง ๆ งานที+
รัฐบาลมอบหมาย และงานที+ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่การปฏิบติังานของกาํลงั
พลสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีปริมาณมากและต้องปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพตัวชี# วดัผลการ
ดาํเนินงาน จึงจาํเป็นตอ้งมีกาํลงัพลที+มีความเสียสละ ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ และสติปัญญา ปฏิบติัหน้าที+ดว้ย
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ความมานะพากเพียรอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ รวมทั#งมีความสาํนึกในความรับผิดชอบ และมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารหรือกองทพั 

จากสถานการณ์ดา้นสภาวะแวดลอ้มที+มีการเปลี+ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั#งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ความผนั
ผวนทางการเมือง รวมทั#งภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ ไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อองคก์ารและขา้ราชการของสถาบนั
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทพัไทย ทั# งในดา้นสิทธิประโยชน์ ความมั+นคงในอาชีพ ขวญัและ
กาํลงัใจของบุคลากร ซึ+งส่งผลให้สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ตอ้งสูญเสียขา้ราชการที+มีความรู้ ความสามารถ
ไป รวมทั#งตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณเพิ+มขึ#นในการพิจารณาและคดัเลือกขา้ราชการเขา้มาทดแทน อนัจะทาํให้
เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินงานและประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ารขึ#นได ้ทาํให้ผูว้ิจยัมีแนวคิด  ที+จะศึกษา
ในเรื+องของปัจจยัที+จะก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์าร เพื+อที+จะนาํปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั#นมาใชป้ระโยชน์ในการ
เสริมสร้างและเพิ+มพูนให้ข้าราชการทหารมีความผูกพนัต่อองค์การ ซึ+ งถือได้ว่าเป็นสิ+ งยึดเหนี+ยวที+จะทาํให้
ขา้ราชการทหารมีความรัก ความพึงพอใจที+จะร่วมงานกบัองค์การ รวมถึงสามารถที+จะนาํขอ้มูลต่าง ๆ ที+ไดม้า
ปรับปรุงและพฒันาในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 

2. ขัCนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที+เกี+ยวขอ้งมาประกอบการศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎี

เกี+ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 1) ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์าร 2) ลกัษณะของความผูกพนัต่อองคก์าร 
3) ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 4) แนวคิดและทฤษฎีที+เกี+ยวขอ้งกบัความผกูพนัองคก์าร  5)ปัจจยัที+มีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 6) ผลของความผูกพนัต่อองคก์าร ซึ+ งผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของ Steers  มาประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษาครั# งนี#  เนื+องจากแบบจาํลองเกี+ยวกับความผูกพนัต่อองค์การมีความชัดเจน และสามารถอธิบายได้
ครอบคลุม โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รายละเอียดดงันี#  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยกาํหนดความผูกพนัต่อองค์การ (Antecedents of 
Commitment)  จาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม รวม 17 ตวัแปร ประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (Personal 
Characteristic) ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานภายในองคก์าร ระดบัชั#นยศ  และระดบัรายได ้ ปัจจยัดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน (Capability) 
ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  โอกาสกา้วหนา้ในงาน  ความหลากหลายใน
งานที+มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอื้+น  และความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ปัจจัยด้านประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการ
ปฏิบติังาน (Work Experiences) ประกอบดว้ย ความสาํคญัของตนต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นที+พึ+งพิงได ้ 
ความคิดเห็นต่อเพื+อนร่วมงานและองคก์าร  และความน่าเชื+อถือขององคก์าร  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร (Commitment) ซึ+ งจะแสดงออกให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะ 3 ดา้น ประกอบดว้ย  ความเชื+อถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  ความ
เต็มใจที+จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื+อประโยชน์ขององค์การ ความปรารถนาที+จะดาํรงรักษาความเป็น
สมาชิกขององคก์าร 
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ประชากรที+ใชคื้อ ขา้ราชการทหาร สังกัด สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย              
ในปี 2555 ทั#ง 2 ประเภท  คือ นายทหารสญัญาบตัร ชั#นยศตั#งแต่ ร้อยตรีถึง พนัเอก (พิเศษ) นายทหารประทวน ชั#น
ยศตั#งแต่ สิบตรี ถึง  จ่าสิบเอก จาํนวน 1,416 นาย  

เครื+องมือที+ใชใ้นการเก็บขอ้มูลสําหรับในครั# งนี#   คือ ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (closed - ended questions) ในแบบสอบถามไดก้าํหนดคาํตอบหลายคาํตอบ เพื+อให้ผูต้อบ
ไดเ้ลือกขอ้ที+ตอ้งการ และแบบสอบถามปลายเปิด (open – ended questions) ซึ+ งเปิดโอกาสให้ผูต้อบแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

การหาคุณภาพของเครืYองมอื และการหาความเทีYยงตรง 

ขัCนตอนทีYหนึYง  การหาความเที+ยงตรง (validity) โดยการนาํแบบสอบถามไปปรึกษากบัอาจารยที์+ปรึกษา  
แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

ขัCนตอนทีYสอง การหาความเชื+อมั+น (reliability) โดยจะนาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบเบื#องตน้ดว้ยการ 
pre-test โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับ pre-test ที+มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรที+จะทาํการศึกษาวิจยั ทั#งนี# จะทาํการ 
pre-test กบักลุ่มตวัอยา่ง ณ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย จาํนวน 30 นาย แยกเป็น 
นายทหารสัญญาบตัร จาํนวน 15 ชุด และนายทหารประทวน จาํนวน 15 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นรายบุคคล
เหมือนกบัการใชแ้บบสอบถามในสถานการณ์ที+เป็นจริงทุกประการ เพื+อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถอ้ยคาํ   
ที+ใชใ้นแบบสอบถาม ก่อนที+จะปรับปรุงเพื+อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลต่อไป จากนั#นนาํมาวิเคราะห์หาความเชื+อมั+น    
ไดค้่าความเชื+อมั+นเท่ากบั 0.9830 แลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุงอีกครั# ง ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 

ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลไปทาํการวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี#  

แบบสอบถามตอนทีY 1 ขอ้มูลเกี+ยวกบัลกัษณะบุคคล ผูว้ิจัยไดน้าํขอ้มูลมาแจกแจงความถี+ (Frequency)      
หาค่าร้อยละ (Percentage) แยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน           
ในองคก์าร ตาํแหน่งงาน และรายได ้

แบบสอบถามตอนทีY 2 ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเกี+ยวกบัความสามารถในการปฏิบติังานประสบการณ์ที+ไดรั้บ
จากการปฏิบติังาน และความผูกพนัต่อองค์การ คาํถามมีลกัษณะเป็นมาตรวดั (Scale) ตามแบบ Likert’s Scale     
โดยเป็นคาํถามในเชิงบวก หลงัจากตรวจคะแนนแลว้ นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์เพื+อหาค่าเฉลี+ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) รวมทั#งวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะบุคคล 
ความสามารถในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

แบบสอบถามตอนทีY 3 ขอ้มูลเกี+ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร    
ในการวิจยัครั# งนี#  มีผูที้+ เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการสร้างความผูกพนัต่อองค์การ จาํนวนทั#งสิ#น         
204 นาย ดงันั#นเพื+อให้เป็นบรรทดัฐานไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาปลายเปิดทั#ง 3 ขอ้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้จาํนวน
ผูต้อบแบบสอบถามเฉพาะที+เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารทั#ง 204 นาย 
มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 100 จากนั#น จึงนาํขอ้มูลจากการที+ผูต้อบแบบสอบถามอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบของความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความเชื+อมั+นอยา่งแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเต็มใจ
ที+จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื+อประโยชน์ขององค์การ และความ
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ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที+จะคงไวซึ้+ งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ารมาจบัประเด็น แลว้นาํประเด็นที+คลา้ยคลึง
กนัมาจดัเป็นกลุ่มเดียวกนั เพื+อนาํมาแจกแจงความถี+ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลที+ไดจ้าก
ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการตีความเชิงพรรณนา  

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปราย 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวจิยัครั# งนี#  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.4 อายรุะหวา่ง  41 – 50 ปี มากที+สุด   คิด
เป็นร้อยละ 32.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 56.6 มีสถานภาพสมรสมากที+สุด  คิด
เป็นร้อยละ 64.6 โดยมีระยะเวลาการปฏิบติังานในสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 
ส่วนใหญ่รับราชการไม่เกิน 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.4 ดา้นระดบัตาํแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดบัเสมียน คิดเป็นร้อยละ 
49.5 มีรายไดป้ระจาํระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท มากที+สุด คิดเป็นร้อยละ 49.2 และส่วนใหญ่ไม่มีรายไดเ้สริม 
คิดเป็นร้อยละ 63.7 

ความคดิเห็นทีYมต่ีอคุณลกัษณะของงานทีYปฏิบัต ิประสบการณ์ทีYได้รับจากการปฏิบัติงาน และความผูกพัน

ต่อองค์การ  

ความคิดเห็นที+มีต่อคุณลกัษณะของงานที+ปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี+ยเท่ากบั 
3.61) และพบว่า การมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้+น และความมีเอกลกัษณ์ของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง       
ส่วนความมีอิสระในการทาํงาน การมีโอกาสกา้วหน้าในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และความหลากหลาย     
ในงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นที+มีต่อประสบการณ์ที+ได้รับจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี+ย
เท่ากบั 3.73) และพบว่า ความสําคญัของตนต่อองค์การ ความคิดเห็นต่อเพื+อนร่วมงานและองค์การ และความ
น่าเชื+อถือขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ส่วนความรู้สึกว่าองค์การเป็นที+พึ+งพึงได ้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นที+มีต่อความผูกพนัต่อองค์การของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี+ยเท่ากับ 3.86) และ
พบวา่ ความเชื+อถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเตม็ใจที+จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพื+อประโยชน์ขององค์การ และความปรารถนา ที+จะดาํรงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ดา้นเพศ จากการวจิยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์ตามสถานภาพดา้นเพศ 

ดา้นอาย ุจากการวจิยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์ตามสถานภาพดา้นอาย ุ

ดา้นการศึกษา จากการวิจยัพบวา่ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ไม่มีความสัมพนัธ์ตามสถานภาพดา้น
การศึกษา 
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ดา้นการสมรส จากการวจิยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์ตามสถานภาพดา้นการสมรส  

ดา้นระยะเวลาปฏิบติังานในองค์การ จากการวิจยัพบว่า ความผูกพนัต่อองค์การไม่มีความสัมพนัธ์ตาม
สถานภาพดา้นระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร  

ดา้นตาํแหน่ง จากการวจิยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีความสมัพนัธ์ตามสถานภาพดา้นตาํแหน่ง  

ดา้นรายได ้จากการวิจยัพบวา่ ความผูกพนัต่อองค์การไม่มีความสัมพนัธ์ตามสถานภาพดา้นรายไดเ้สริม   
แต่มีความสมัพนัธ์ตามสถานภาพดา้นรายไดป้ระจาํ  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานที+ปฏิบติักบัความผูกพนัต่อองคก์าร จากการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานที+ปฏิบติัสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์การ จากการวิจยัว่า 
ประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั .05 

ความคดิเห็นทีYมต่ีอความผูกพนัต่อองค์การ 

ดา้นความเชื+อถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้คิดเห็น
ตรงกนัวา่ ขา้ราชการส่วนใหญ่ให้การยอมรับและยินดีปฏิบติัตามนโยบาย เป้าหมาย และกฎ ระเบียบของหน่วย รวมทั#ง
ตั#งใจวา่จะช่วยผลกัดนัอยา่งเตม็ความสามารถ เพื+อใหง้านของหน่วยบรรลุตามเป้าหมาย เนื+องจากเห็นวา่   เป็นสิ+งที+
ถูกตอ้งสมควรปฏิบติัตาม นอกจากนั#น ขา้ราชการยงัเชื+อมั+นว่าจะสามารถปฏิบติังานตามเป้าหมายของหน่วยได ้
เนื+องจากเห็นวา่ นโยบาย เป้าหมาย แนวคิด แนวการบริหาร และวิธีปฏิบติังานของหน่วย สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ
ในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดา้นความเต็มใจที+จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื+อประโยชน์ขององค์การ กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้ม
คิดเห็นตรงกนัวา่ขา้ราชการส่วนใหญ่ต่างมีความตั#งใจและเตม็ใจอยา่งมากที+จะทุ่มเทความรู้ความสามารถอยา่งเต็มที+ 
เพื+อให้งานของหน่วยบรรลุเป้าหมายดว้ยการทุ่มเทความพยายามในการทาํงานตามที+ไดรั้บมอบหมายให้ดีที+สุด     
ทุกครั# ง โดยจะหยดุงานหรือ ลาเฉพาะเมื+อมีความจาํเป็นเท่านั#น เนื+องจากมีความรู้สึกวา่การปฏิบติังานเพื+อหน่วยมี
ความสาํคญัมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตวั ซึ+งจะเห็นไดช้ดัเจนจากการที+ขา้ราชการมีความเต็มใจปฏิบติังานที+หน่วย
มอบหมายให้ แมว้่างานนั#นมิได้อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั#น ขา้ราชการยงัมีความเต็มใจที+จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน เพื+อปฏิบัติงานให้หน่วย แมจ้ะไม่ได้ค่าตอบแทน หรือได้รับค่าตอบแทนไม่คุม้ค่าเหนื+อย 
รวมทั#งพยายามศึกษาหาความรู้เพิ+มเติม เพื+อนาํมาพฒันาหน่วยใหดี้ขึ#นอยูเ่สมอ  

ดา้นความปรารถนาที+จะดาํรงรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้คิดเห็นตรงกนัวา่
การตดัสินใจทาํงานใน สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นการตดัสินใจที+ถูกตอ้ง 
เนื+องจากประสบการณ์ที+ไดรั้บจากการปฏิบติังานหน่วยงานแห่งนี# มาห้วงระยะเวลาหนึ+งทาํให้รู้สึกถึงความเป็น   
ส่วนหนึ+ งของหน่วยอย่างแทจ้ริง ซึ+ งจะเห็นไดช้ดัเจนในกรณีเมื+อการทาํงานเกิดความผิดพลาดจนถูกตาํหนิหรือ     
ถูกลงโทษ ขา้ราชการก็ไม่มีความรู้สึกย่อท้อและมีความตั# งใจที+จะทํางานต่อไป รวมทั# งมีความยินดีและยินยอม         
หากจะตอ้งมีการเปลี+ยนงานใหม่ที+อาจไม่มีความถนดั ทั#งนี#  เพื+อความเหมาะสมในหน่วยงาน  
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพนัต่อองค์การ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ดา้น ดงันี#  

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

- การสร้างจุดแขง็ขึ#นภายในองคก์ารโดยพยามยามชี#แจงถึงวสิยัทศัน์ บทบาท ความสาํคญัของหน่วยที+มีต่อ
กองทพั/ประเทศชาติ ภารกิจที+ไดรั้บมอบหมายและผลลพัธ์ที+จะเกิดขึ#นให้ขา้ราชการทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
เพื+อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการที+จะปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนสร้างความเชื+อมั+น 
และเนน้ใหข้า้ราชการเห็นถึงคุณค่าของตนที+มีผลต่อความสาํเร็จของหน่วยดว้ย  

- นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษา โดยส่งขา้ราชการไปเขา้รับการศึกษาทั#งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั#งเปิดการอบรมและชี#แนะสิ+งที+เป็นประโยชน์ต่อการรับราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ โดยใชบุ้คลากร
ภายในหน่วยหรือเชิญบุคคลที+เคยรับราชการในหน่วยที+ประสบความสาํเร็จมาบรรยาย หรือใหแ้นวทางในการปฏิบติังาน
แก่ขา้ราชการอย่างต่อเนื+อง เพื+อให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที+จะทาํงานในความรับผิดชอบตนไดอ้ย่าง     
เตม็ความสามารถ  

- นโยบายการมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยการจดัแบ่งงาน และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในองคก์ารใหเ้หมาะสมเท่าเทียมกนั รวมทั#งมีการจดัระบบหมุนเวียนการปฏิบติังานใน
องคก์าร        เพื+อขจดัปัญหาการแบ่งแยก อนัเนื+องมาจากลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ สวสัดิการ ฯลฯ  

- มีการกาํหนดเป้าหมาย นโยบายเกี+ยวกบัแนวทางการรับราชการในหน่วย ระเบียบ แบบแผน และวฒันธรรม
องค์การให้ชดัเจน โดยให้มีการบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัดและต่อเนื+อง รวมทั#งมีการเสริมสร้างบรรยากาศภายใน
องคก์ารใหมี้ความน่าอยูแ่ละน่าทาํงาน ตลอดจนพยายามส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ในองคก์ารใหม้ากขึ#นดว้ย  

- นโยบายส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และกระตุน้ขา้ราชการให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน รวมทั#งส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงหน่วย เพื+อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของหน่วย ตลอดจน        
ใหแ้ต่ละกองมีการปฏิบติังานร่วมกนัใหม้ากขึ#น  

- นโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ที+ดีในการทาํงาน รวมทั#งจดัอบรมและสัมมนา เพื+อให้ขา้ราชการมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และรับรู้ถึงเป้าหมาย และความสาํคญัของหน่วยที+มีต่อกองบญัชาการกองทพัไทย ตลอดจนรับทราบถึง
แนวทางการรับราชการภายในหน่วย  

2.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

- ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเป็นแบบอยา่งที+ดีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ มีคุณธรรม   มี
ความยติุธรรมในการบริหารองคก์าร ปกครองบงัคบับญัชา และการพิจารณาความดีความชอบ  

- ควรปลูกฝังภาวะความเป็นผูน้าํ ความเสียสละ อุดมการณ์ที+ดีในการทาํงาน การปฏิบติัตามระเบียบและ
นโยบายที+ไดรั้บมอบหมาย และการสร้างจิตสาํนึกในเรื+องการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็นหลกั  

 - ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสร้างความเชื+อมั+นและขวญักาํลงัใจที+ดี รวมทั#งดูแลในเรื+องสิทธิ ความกา้วหนา้ใน
หน้าที+การงาน และสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิการอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และตรงความ
ตอ้งการอยา่งต่อเนื+อง 
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- ควรเปิดโอกาสใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกบัการกาํหนดเป้าหมาย แนวทาง
ดาํเนินการที+มีความสําคญัและค่านิยมขององค์การ ในลกัษณะของการระดมสมองในแต่ละระดับชั#น เพื+อให้
ขา้ราชการรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั#งมีการชี#แจงการดาํเนินการใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้งตรงกนัดว้ย  

- ควรปลูกฝังค่านิยมที+ดีในการปฏิบติังานใหแ้ก่ขา้ราชการ ทั#งที+รับราชการในหน่วยอยูใ่นปัจจุบนั และ     ผู ้
ที+เพิ+งเขา้มารับราชการใหม่ โดยมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื+อง  

- ควรพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ ของขา้ราชการใหสู้งขึ#น อาทิ ดา้นการศึกษา เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
ภาษา ฯลฯ รวมทั#งจดัให้มีการประเมินผลงานของหน่วยทุกปี เพื+อตรวจสอบพฒันาการความกา้วหนา้ของหน่วย 
ทั#งนี# เพื+อการพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นที+ยอมรับโดยทั+วไป  

- ระบบขององค์การจะต้องไม่ขัดแยง้กับข้าราชการ เช่น ระบบคุณธรรม กับ ระบบอุปถมัภ์ เป็นต้น 
นอกจากนั# นในเรื+ องสําคญั ๆ ไม่ควรมอบหมายความรับผิดชอบให้ผูห้นึ+ งผูใ้ดดําเนินการเพียงลาํพงั แต่ควร
ดาํเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน  

- ควรพิจารณาความดีความชอบ และส่งเสริมความกา้วหน้าหน้าที+การงาน รวมทั#งตอบแทนผลการปฏิบติังาน
อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค ตามความสามารถในการปฏิบติังาน มิใช่แบบเฉลี+ย ดว้ยสิ+งที+เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั  

- ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการซกัถาม รวมทั#งผลกัดนั ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ขา้ราชการแสดงความคิดเห็น 
ความสามารถ และศกัยภาพของตนออกมาไดอ้ยา่งเต็มที+ รวมทั#งยอมรับความคิดเห็นที+เป็นประโยชน์ของทุกคน   
เพื+อนาํไปปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพที+ดีขึ#น เนื+องจากบางคนรับราชการในหน่วยมายาวนาน   
ยอ่มทราบดีถึงพฒันาการทั#งดา้นบวกและดา้นลบของหน่วย  

- สร้างวฒันธรรมองคก์ารให้เขม้แข็งและยั+งยืน โดยการส่งเสริมและเสริมสร้างความสามคัคีภายในหน่วย 
มีการจดัระบบแบบพี+เลี#ยง เพื+อปลูกฝังอุดมการณ์ในการทาํงานตามแบบฉบบัของ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
ตั#งแต่แรกเขา้มารับราชการในหน่วยนี#  รวมทั#งสร้างจิตสํานึกให้ขา้ราชการมีความพยายามที+จะตอบแทนหน่วย      
ใหม้ากที+สุด  

- จดักิจกรรมร่วมที+ส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งขา้ราชการในหน่วยให้เพิ+มมากขึ#น เพื+อรับฟังปัญหา 
เสริมสร้างความเขา้ใจ ความจริงใจ ความไวว้างใจ ลดช่องวา่งระหว่างผูบ้งัคบับญัชา กบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
สร้างความเป็นเอกภาพขึ#นภายในหน่วย เช่น จดัการแข่งขนักีฬา จดัให้ขา้ราชการเดินทางไปทศันศึกษาสถานที+
สาํคญั      มีการพบปะสังสรรคห์รือพูดคุยตามโอกาส จดัให้มีการแลกเปลี+ยนความคิดเห็นในการทาํงานระหวา่ง
กอง ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ รวมทั#งเชิญอดีตขา้ราชการซึ+ งเคยรับราชการในหน่วยมาร่วม
กิจกรรมดว้ย เพื+อสื+อใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งกนั  

- ส่งเสริมและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ ความรัก ความสามคัคีภายในหน่วยอย่างต่อเนื+อง โดยเน้นหลกั
คุณธรรมเป็นสาํคญั รวมทั#งทาํใหข้า้ราชการเกิดความอบอุ่นและรู้สึกวา่องคก์ารนี# เปรียบเสมือนเป็นบา้นหลงัที+สอง  

- ให้ความเคารพ เชื+อถือ ยอมรับ ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้ความสําคญัรวมทั#งเห็นถึงแนวความคิดและคุณค่า   
ซึ+งกนัและกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก  
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- เมื+อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บความเดือดร้อน ผูบ้งัคบับญัชาสมควรพิจารณาหาทางให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเมตตา  

 

5. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัCงต่อไป 
1) ควรขยายขอบเขตการศึกษาในส่วนที+มิไดมี้การศึกษาครอบคลุมในครั# งนี#  เช่น การเพิ+มตวัแปรอิสระดา้น

โครงสร้างขององคก์าร ซึ+งเป็นปัจจยัที+น่าจะมีผลต่อความคิดเห็นของขา้ราชการในเรื+องความผกูพนัต่อองคก์าร  

2) ควรจะมีการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของกาํลงัพลกองบญัชาการกองทพัไทย ซึ+ งปฏิบติังานในกรม
ฝ่ายเสนาธิการทุกสายงาน 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัเพื+อหาผลกระทบต่าง ๆ ที+ไดรั้บอิทธิพลจากระดบัความมากน้อยของความผูกพนั       
ต่อองคก์าร เพื+อนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานภายในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ+งขึ#น 

 

เอกสารอ้างองิ 

กรองทอง  อยูสุ่ข. พฤติกรรมองค์การ. คณะพานิชยศาสตร์และการบญัชี. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533. 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์ศูนยสื์+อเสริมกรุงเทพ, 2535. 

สุพานี  สฤษฎ์วานิช. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี .  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

สุพตัรา  สุภาพ. เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยคุใหม่ : เน้นพฤติกรรมมนุษย์. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 
2536 

Baron, A.R. Behaviors  in Organization. Boston : Allyn and Bacon, 1986. 

Cherrington, J.D. Organizational Behavior : The Management of Individual and Organizational  Performance.  
Boston: Allyn and Bacon, 1994. 

Mayer, J.P. & Allen, N.J. Commitment in the Workplace : Theory, Research and Application. Cal : SAGE, 
1997. 

Porter, L. W. et al. Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric  

Technicians. Journal of Applied Psychology 59(5): 603 – 609, 1974. 

Steers, R.M. Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment Administrative Science Quarterly  
22(1): 46 – 56,1977. 

Steers, R.M., and  L.w. Porter. Motivation and Work Behavior. New York: McGraw-Hill, 1983. 

    หนา้ 1107



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

  

    หนา้ 1108



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

 

บทความวิจัย 

 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

    หนา้ 1109



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผลของการให้ข้อมูลก่อนการตรวจต่อระดับความวติกกงัวลของผู้ป่วยโรคหัวใจที�ได้รับการตรวจ

คลื�นเสียงสะท้อนความถี�สูงผ่านหลอดอาหาร 

THE EFFECT OF PREPARATORY INFORMATION ON LEVEL OF ANXIETY 

IN HEART DISEASE PATIENT UNDERGOING TRANSESOPHAGEAL 

ECHOCARDIOGRAPHY 
 

กลุถิรา ชินวฒันา1ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม2 และดร.สุภางคพิ์มพ ์รัตสมัพนัธ์3 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั# งนี# เป็นการวิจยักึ(งทดลอง (quasi - experimental  research) ชนิด 2 กลุ่มวดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง (two group pre-post test design) เพื(อศึกษาผลของการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจ ต่อระดบัความวิตกกงัวล
ของผูป่้วยโรคหัวใจที(ไดรั้บการตรวจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วย
โรคหวัใจจาํนวน 60 คนที(เขา้รับการตรวจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารเป็นครั# งแรก ณ แผนก
ผูป่้วยนอก สถาบนัโรคทรวงอก โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามคุณสมบติัที(กาํหนดไว ้กลุ่มตวัอยา่ง 30 คนแรกเป็น
กลุ่มควบคุมที(ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตวัอยา่ง 30 คนหลงัจดัเป็นกลุ่มทดลองไดรั้บการให้ขอ้มูลก่อนการ
ตรวจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบวดัความวติกกงัวลของสปิลเบอร์เกอร์วดัก่อนและหลงัการให้ขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้t-test  

ผลการวจิยัพบวา่ผูป่้วยโรคหวัใจที(ไดรั้บขอ้มูลก่อนการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร
มีความวิตกกงัวลลดลงกวา่ก่อนการให้ขอ้มูลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) และลดลงกวา่ผูป่้วยที(ไม่ไดรั้บ
ขอ้มูลก่อนการตรวจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) จึงสมควรให้ผูป่้วยโรคหัวใจทุกคนไดรั้บขอ้มูลก่อนการ
ตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร 
 
คาํสําคญั : การใหข้อ้มูลก่อนการตรวจ, ความวติกกงัวล, การตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร 
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Abstract 

 
This research was conducted by quasi-experimental, two group pre-post test design. The purpose was to 

determine the effect of preparatory  information on level of anxiety in heart disease patients who were derived 
undergoing transesophageal echocardiography 60 patients who first received transesophageal echocardiography 
was assigned to control and experimental group at Out Patient Department of the  Central Chest Institute of 
Thailand. The control group received usual care from nursing staff while  the experimental group received  
preparatory  information from the researcher for about 30 minute. Research Instruments included  the 
demographic questionnaire and the Spielberger Stat-Trait Anxiety Inventory. Descriptive and t-test statistics and 
t-test were used to data analysis. 
 The result of this study showed that the mean score of anxiety in the experimental group after 
receiving the preparatory  information  were a lower  than preparative at p =0.000.There was a statistical 
difference between the mean score of anxiety between control and experimental group.The heart disease patients 
should receive information before undergoing transesophageal echocardiography.  
 
KEYWORDS : PREPARATORY  INFORMATION, ANXIETY, TRANSESOPHAGEAL 

ECHOCARDIOGRAPHY 
 
1. บทนํา 
 โรคหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที(สาํคญั เนื(องจากเป็นโรคที(คุกคามต่อชีวิตรวมทั#งส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติ และเป็นสาเหตุที(ทาํใหค้นไทยเสียชีวติมากเป็นอนัดบัหนึ(ง (เดโช จกัราพานิช, 2552) หวัใจเป็นอวยัวะสาํคญัที(
มีหนา้ที(สูบฉีดโลหิตไปเลี#ยงอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย เมื(อหัวใจเกิดความผิดปกติทางโครงสร้าง หรือตวัควบคุม
จงัหวะของหัวใจ  จะทาํให้เกิดโรคได ้เช่น โรคลิ#นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กาํเนิด โรคกลา้มเนื#อหัวใจอ่อนแรง โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ และโรคหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ (นิธิ มหานนท์, 2550) ซึ( งสถานการณ์ปัญหาของการเจ็บป่วยดว้ยโรคหัวใจใน
ปัจจุบนัพบมีอุบติัการณ์สูงขึ#นเรื(อยๆ และเป็นสาเหตุการตายสูงสุดของกลุ่มประชากรทางซีกโลกตะวนัตก จาก
สถิติของสมาคมโรคหัวใจอเมริกนั (American Heart Association) พบวา่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผูเ้สียชีวิตจาก
โรคหวัใจและหลอดเลือดมากกวา่ 2,400 คนต่อวนัหรือ 37 คนต่อวนิาที (Mama`sHealth,  2554) ในประเทศไทยจากสถิติ
กระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตดว้ยโรคหัวใจประมาณวนัละ 96 คน หรือ 4 คน ต่อชั(วโมงและมีแนวโน้มเพิ(มขึ#น
อยา่งต่อเนื(อง (ปิยมิตร ศรีธารา, 2554)  
 จากการทบทวนสถิติผูป่้วยโรคหวัใจที(มารับบริการตรวจรักษา ณ สถาบนัโรคทรวงอกระหวา่งปี พ.ศ. 2553, 
2554, และ 2555 พบผูป่้วยโรคหัวใจมารับบริการตรวจจาํนวน 29,536 คน 30,407 คน และ 31,931 คนตามลาํดบั ใน
จาํนวนผูป่้วยโรคหัวใจที(มารับบริการในช่วงเวลาดงักล่าวพบมีผูป่้วยเสียชีวิตจาํนวน 116 ,122  และ 145 คนตามลาํดบั  
จะเห็นไดว้า่สถิติโรคหัวใจและการเสียชีวิตมีแนวโนม้เพิ(มขึ#นเช่นเดียวกบัประชากรซีกโลกตะวนัตก ปัจจุบนัการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัวใจส่วนใหญ่มีการตรวจพิเศษหลายชนิดเพื(อให้สามารถวินิจฉัย และประเมินความรุนแรงของโรคอีก
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ทั#งใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาผูป่้วยแต่ละคนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  (เดโช จกัรา
พานิชกลุ,  2552 )  
 สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที(ใหบ้ริการดูแลผูป่้วยที(มี
ปัญหาโรคหัวใจและปอดระดบัตติยภูมิ มีบริการตรวจวินิจฉัยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารแก่
ผูป่้วยโรคหวัใจที(มีขอ้บ่งชี#ตามที(กล่าวขา้งตน้ โดยสถิติการใหบ้ริการของกลุ่มงานอายรุศาสตร์หวัใจระหวา่งปีพ.ศ. 
2553, 2554, และ พ.ศ. 2555 พบวา่ผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร จาํนวน 
306 คน, 361 คนและ 368 คนตามลาํดบั (กลุ่มงานอายรุศาสตร์หัวใจสถาบนัโรคทรวงอกปีพ.ศ. 2553-2555) ทั#งนี#
การตรวจเพื(อวินิจฉัยโรคหัวใจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารนั#นเป็นการตรวจที(สําคญันอกจากไดภ้าพ
หัวใจ ณ เวลาที(ตอ้งการ (Real time imaging) แลว้ยงัทาํให้ทราบรายละเอียดเกี(ยวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบและ
ความผิดปกติของหัวใจในรายที(เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนได้ เพื(อประกอบการตัดสินใจให้การรักษาที( ถูกตอ้ง
เหมาะสมแก่ผูป่้วย  

การตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหารจดัเป็นการตรวจพิเศษที(มีขั#นตอนการตรวจที(มี
ผลต่อภาวะจิตใจของผูป่้วยและตอ้งการการเตรียมร่างกายและจิตใจมากกวา่การตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงดว้ย
วธีิอื(น จากสถิติพบวา่ผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารไม่ประสบผลสาํเร็จและมี
ภาวะแทรกซอ้นหลงัการตรวจในปีพ.ศ. 2553, 2554, และ 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.9 (15คน), 6.09 (22คน) และ 3.2 
(12คน) ตามลาํดบั (สถิติของกลุ่มงานอายรุศาสตร์หวัใจสถาบนัโรคทรวงอก ปี พ.ศ. 2553-2555 ) การตรวจไม่สาํเร็จ
และภาวะแทรกซอ้นส่วนใหญ่เกิดจากความวิตกกงัวลโดยผูป่้วยแสดงออกทาง กิริยาท่าทางที(บ่งบอกถึงความวิตกกงัวล 
อาการแสดงก่อนตรวจไดแ้ก่ มือเทา้เยน็ หนา้ซีด และผูป่้วยส่วนใหญ่มกัมีคาํถามเกี(ยวกบัความเจ็บปวดที(จะเกิดขึ#นกบั
ตวัเอง เช่น “ฉันจะกลืนสายไดไ้หมจ๊ะ” “เจ็บมากไหมคะ” นอกจากนี# ในระหว่างที(ทาํการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้น
ความถี(สูงผ่านหลอดอาหารพบวา่ผูป่้วยมีชีพจรเตน้เร็วกวา่ปกติ ค่าเฉลี(ยของความดนัโลหิตก่อนตรวจและระหวา่ง
ตรวจสูงกวา่ปกติ    

จากขอ้มูลที(กล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงความถี(สูงผ่าน
หลอดอาหาร เป็นสภาวะทางอารมณ์ของผูป่้วยที(มีความรู้สึก หวาดหวั(น หวาดกลวั อึดอดั ไม่สบายใจ เกรงวา่จะมี
สิ( งร้ายหรือเหตุการณ์ที(ไม่ดีเกิดขึ# นกับตน ซึ( งความวิตกกังวลลักษณะนี# เรียกว่าความวิตกกังวลขณะเผชิญ
(Spielberger, 2009) จากการทบทวนขอ้มูลทางวชิาการ พบวา่ในปัจจุบนัมีวธีิการดูแลผูป่้วยเพื(อลดความวิตกกงัวล 
2 วิธีคือการใช้ยาและไม่ใช้ยา วิธีการไม่ใช้ยาวิธีหนึ( งคือการให้ขอ้มูล (สุจินดา ริมศรีทองและคณะ, 2550)  
นอกจากนี#ยงัพบรายงานการวจิยัที(รายงานไวว้า่การใหข้อ้มูลอยา่งมีแบบแผนแก่ป่วยที(มารับบริการระงบัความรู้สึก
แบบทั#งตวัมีความวิตกกงัวลน้อยกวา่การให้ขอ้มูลตามวิธีปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ(p = 0.009) (ดวงดาว 
อรัญวาสน์ และคณะ, 2554) 

ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาแนวทางการให้ขอ้มูลอย่างมีแบบแผนกบัผูป่้วยโรคหัวใจที(รับการตรวจคลื(นเสียง
สะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร โดยประยกุตห์ลกัการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจตามแนวคิดของ Leventhal และ Johnson 
(1983) ทั#งนี# เนื#อหาของการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจกบัผูป่้วยโรคหัวใจที(รับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นผ่านหลอดอาหาร ที(
ผูว้จิยัพฒันาขึ#น ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการใหข้อ้มูล โรคหวัใจชนิดต่างๆ  ขอ้บ่งชี#ของการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูง
ผา่นหลอดอาหาร  ขั#นตอนการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร  การปฏิบติัตวัก่อนตรวจ ขณะตรวจ และหลงัตรวจ
คลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร  ภาวะแทรกซอ้นที(อาจเกิดขึ#น โดยจดัทาํเป็นแนวทางการให้ขอ้มูลผูป่้วยก่อนการตรวจ 
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และวดัผลการทดลองดว้ยแบบประเมินความวิตกกงัวล ซึ( งคาดว่าผูป่้วยที(ได้รับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นผ่านหลอดอาหารและ
ไดรั้บการปฏิบติัการพยาบาลดว้ยการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจตามที(ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํขึ#น จะมีผลให้ความวิตกกงัวลของผูป่้วย
ลดลง และผลการวิจยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นการพฒันาการบริการพยาบาลของหน่วยงานได้
อยา่งเหมาะสมต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1) เพื(อเปรียบเทียบระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่าน

หลอดอาหารของกลุ่มทดลอง ในระยะการตรวจก่อนและหลงัการตรวจ 
 2) เพื(อเปรียบเทียบระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่าน

หลอดอาหารของกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลงัการตรวจ 
 3) เพื(อเปรียบเทียบระดบัความวติกกงัวลภายหลงัการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร  

ระหวา่งผูป่้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลงัการทดลอง 
สมมตฐิานของการวจิยั 

การใหข้อ้มูลก่อนการตรวจมีผลทาํใหร้ะดบัความวติกกงัวลของผูป่้วยโรคหวัใจกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองที(มารับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร ในระยะก่อนตรวจสูงกวา่ระยะหลงัการ
ตรวจ 

 

2. ขัJนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวิจยัครั# งนี# เป็นการวิจยักึ(งทดลอง (quasi - experimental  research) ชนิด 2 กลุ่มวดัก่อนและหลงั

การทดลอง (two group pre-post test design) เพื(อศึกษาผลของการให้ขอ้มูลอยา่งมีแบบแผนต่อระดบัความวิตก
กงัวลของผูป่้วยโรคหัวใจที(ไดรั้บการตรวจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษานี#  คือ ผูป่้วยโรคหวัใจที(ไดรั้บการตรวจวินิจฉัยดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารที(มีอายุ
ตั#งแต่ 15 ปีขึ#นไปที(มารับบริการที(แผนกผูป่้วยนอกสถาบนัโรคทรวงอกคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
จาํนวน 60 คน เก็บขอ้มูลตั#งแต่มกราคม 2556 – มีนาคม 2556โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองที(มีอาย ุและค่าคะแนนความวติกกงัวลเท่ากนั จาํนวนกลุ่มละ 30 คน โดย 

1) ผูว้ิจยัผูป่้วยกลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ ผูป่้วยกลุ่มทดลองไดรั้บการพยาบาลจาก
ผูว้จิยัโดยในวนันดัตรวจแจกเอกสารคู่มือการตรวจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารให้แก่ผูป่้วย
ไปศึกษาดว้ยตนเองที(บา้นในวนันดัตรวจและแจง้กาํหนดนดัหมาย 

2)  ก่อนถึงวนันดัตรวจ 1 สัปดาห์ผูว้ิจยัโทรศพัท์ยืนยนัวนันดัตรวจและซกัถามขอ้สงสัยเกี(ยวกบั
การตรวจ  

3) ในวนัตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร ผูว้ิจยัดาํเนินการให้ขอ้มูลก่อนการ
ตรวจตามแผนการให้ขอ้มูลที(จดัทาํขึ#น เป็นเวลา 30 นาทีและขณะแพทยท์าํการตรวจวินิจฉัยผูว้ิจยัให้ขอ้มูลเป็น
ระยะๆ และพูดเสริมแรงบวกให้กาํลงัใจ กระตุน้ให้ผูป่้วยปฏิบติัตวัตามที(สอนไวเ้กี(ยวกบัการกลืนสายตรวจ และ
การหายใจเพื(อผ่อนคลาย หลงัการตรวจผูว้ิจยัให้ขอ้มูลผูป่้วยและญาติเกี(ยวกบัผลการตรวจ แผนการรักษาของ
แพทย ์การนดัครั# งต่อไปและเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและญาติซกัถามขอ้สงสยั 
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เครื�องมอืที�ใช้ดาํเนินการวจิยั  ประกอบดว้ย 
1. แผนการสอนเรื(องการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร ที(ผูว้ิจยัจดัทาํขึ#นจาก

การศึกษาตาํรา เอกสาร วารสารและงานวิจัยต่างๆที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจ วิธีการตรวจ ขั#นตอนการตรวจ การ
ปฏิบติัตวัของผูป่้วยและภาวะแทรกซอ้นที(อาจจะเกิดขึ#น  

2. ภาพพลิกประกอบการใหค้วามรู้ที(ผูว้จิยัสร้างขึ#นเพื(อใชป้ระกอบการสอนควบคู่กบัแผนการสอน 
โดยศึกษาคน้ควา้เอกสารตาํราที(เกี(ยวขอ้งและพิจารณาให้มีความสอดคลอ้งกบัแผนการสอน มีการจดัหารูปภาพ
ประกอบเนื#อหาใหเ้หมาะสม ดึงดูดความสนใจเพื(อช่วยใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ใจสถานการณ์ไดดี้ขึ#น 

3. คู่มือการปฏิบติัตวัสาํหรับผูป่้วยที(รับการตรวจดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร
ซึ( งผูว้ิจยัจดัทาํเป็นเอกสารเพื(อให้ผูป่้วยสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองเพื(อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจวินิจฉัย
ดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร โดยมีเนื#อหาเกี(ยวกบัความหมายของการตรวจดว้ยคลื(นเสียง
สะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร ขอ้บ่งชี#ในการตรวจ การเตรียมตวัก่อนการตรวจ ขั#นตอนการตรวจวนิิจฉยั การ
ปฏิบติัตวัของผูป่้วยขณะแพทยท์าํการตรวจวนิิจฉยั และภาวะแทรกซอ้นที(อาจเกิดขึ#นให้ผูป่้วยไปศึกษาเพื(อเตรียม
ความพร้อมขณะอยูที่(บา้น 

เครื(องมือที(ใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่านมีการ
ปรับแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและนําไปทดลองใช้กบัผูป่้วยจาํนวน 5 คนเพื(อตรวจสอบความ
เหมาะสมทางดา้นภาษาและความเขา้ใจภาษา พบวา่สามารถเขา้ใจไดดี้ 
     เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ประกอบดว้ยแบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลที(ผูว้ิจยัสร้างขึ#น
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี(ยวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ศาสนา ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี(ยต่อเดือน และ
แบบวดัความวติกกงัวลดว้ยตนเอง เป็นแบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชิญ (State-Trait Anxiety Inventory From X-
1) ซึ( งนิตยา  คชภกัดี, สายฤดี วรกิจโภคาทร และมาลี นิสสัยสุข  นาํมาแปลเป็นภาษาไทยจาํนวน 20 ขอ้ลกัษณะขอ้คาํถาม
เป็นการประเมินระดบัความรู้สึกที(เกิดขึ#นต่อสิ(งใดสิ(งหนึ( งที(ก่อให้เกิดความวิตกกงัวลในขณะนั#น ซึ( งในการศึกษา
ครั# งนี# สิ(งที(ก่อใหเ้กิดความวติกกงัวล คือ การเขา้รับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร แต่ละขอ้
แบ่งความรู้สึกเป็น 4 ระดบัคาํถามขอ้ความทางบวก 10 ขอ้ให้คะแนนความรู้สึกไม่มีเลย = 4 คะแนน มีบา้ง = 3
คะแนน มีค่อนขา้งมา  =  2 คะแนน มีมากที(สุด =  1 คะแนน และขอ้ความทางลบ 10 ขอ้ให้คะแนนความรู้สึกไม่มี
เลย  =  1 คะแนน มีบา้ง  =  2 คะแนน มีค่อนขา้งมาก = 3  คะแนนมีมากที(สุด  =  4 คะแนน แบบวดัความวิตกกงัวล
นี#ไดน้าํไปให้ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความตรงตามเนื#อหา (content validity) และตรวจหาความเชื(อมั(น โดยนาํไป
ทดสอบกบัผูป่้วยที(มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 รายและคาํนวณหาค่าความเชื(อมั(นโดยใช้
สัมประสิทธิ| แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient)ไดค้่าความเชื(อมั(น = 0.78 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
                        ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะขอ้มูล 
ดงันี#  
       1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร ใชส้ถิติ
เชิงบรรยายโดยแสดงในรูปความถี( ร้อยละ ค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน 
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      2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการไดรั้บ
ขอ้มูลอยา่งมีแบบแผน โดยใชส้ถิติ pair t-test  
      3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี(ยระดบัความวิตกกงัวลระหวา่งกลุ่มทดลองที(ไดรั้บขอ้มูล
อย่างมีแบบแผน และกลุ่มควบคุมที(ได้รับการดูแลตามปกติ ในระยะหลงัการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test for 
independent sample 

 

3. ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยโรคหัวใจที(ไดรั้บการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่าน

หลอดอาหารโดยใชค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจากผูป่้วยโรคหัวใจที(มารับบริการที(สถาบนัโรคทรวง
อก จาํนวน 60 คน มีรายละเอียดดงันี#  

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) เป็นเพศหญิง  อายเุฉลี(ย 42 ปี สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 73.3)     
อาชีพลูกจา้งร้อยละ 46.70 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 96.70 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา และมธัยม จาํนวน
เท่ากนัคือร้อยละ 43.30  มีรายไดเ้ฉลี(ยต่อเดือน 8,383 บาท มีการวนิิจฉยัโรคเป็นร้อยละ ASD  66.70 

           กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.70  มีอาย ุ38 ปี มีสถานภาพการสมรสคู่ร้อยละ 50.00 
อาชีพลูกจา้งร้อยละ 50.00 นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ  96.70 มีระดบัการศึกษาประถมร้อยละ 40.00  มีรายไดเ้ฉลี(ย
ต่อเดือน 10,467 บาท ส่วนใหญ่มีการวนิิจฉยัโรคเป็น ASD ร้อยละ 76.70 

 เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะท้อน
ความถี(สูงผ่านหลอดอาหารของกลุ่มทดลอง ที(ได้รับขอ้มูลก่อนการตรวจ ด้วยสถิติทดสอบ t-test dependent 
sample พบวา่ ค่าเฉลี(ยคะแนนความวติกกงัวลหลงัการทดลองตํ(ากวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p –
value = .000) (ตารางที( 1) 

 
ตารางที� 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการไดรั้บขอ้มูลก่อน

การตรวจ โดยใชส้ถิติ t-test dependent sample 
 

คะแนน ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

t-test 

p-value 

(2-tailed) พสัิย x  ± SD พสัิย x  ± SD 

คะแนนโดยรวม 40-64 50.97 ± 5.756 35-58 45.57 ± 4.953 7.231 0.000 

       

 
เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะนนระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้น

ความถี(สูงผา่นหลอดอาหารของกลุ่มควบคุม ที(ไดรั้บการดูแลตามปกติ ก่อนและหลงัการตรวจ ดว้ยสถิติทดสอบ t-
test dependent sample พบวา่ ค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลหลงัการดูแลตามปกติ สูงกวา่ก่อนมีการดูแล
ตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p –value = .001) (ตารางที( 2) 
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ตารางที� 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการดูแลตามปกติ โดย
ใชส้ถิติ  t-test dependent sample 

 

กลุ่มควบคุม ก่อน หลงั  

t-test 

p-value 

(2-tailed) พสัิย x  ± SD พสัิย x  ± SD 

คะแนนโดยรวม 42-57 48.57 ± 3.730 43-59 50.27 ± 4.417 -3.508 0.001 
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกังวลของผูป่้วยที(ได้รับการตรวจคลื(นเสียงสะท้อน

ความถี(สูงผา่นหลอดอาหาร ระหวา่งกลุ่มทดลองที(ไดรั้บขอ้มูลก่อนการตรวจกบักลุ่มควบคุมที(ไดรั้บการพยาบาล
ตามปกติในระยะก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test for independent sample  พบวา่ ก่อนการทดลอง
คะแนนเฉลี(ยของความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัส่วนในระยะหลงัการทดลอง
ค่าเฉลี(ยของคะแนนความวติกกงัวลของกลุ่มทดลองตํ(ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p –value = .000) 
(ตารางที( 3) 

 
ตารางที� 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลระหวา่งกลุ่มทดลองที(ไดรั้บขอ้มูลก่อนการตรวจ และ

กลุ่มควบคุมที(ได้รับการดูแลตามปกติ ในระยะก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test for 
independent sample 

คะแนน กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม  

t-test 

p-value 

(2-tailed) พสัิย x  ± SD พสัิย x  ± SD 

ก่อนการทดลอง 40-64 50.97 ± 5.756 42-57 48.57 ± 3.730 -1.917 0.060 
หลงัการทดลอง 35-58 45.57 ± 4.953 43-59 50.27 ± 4.417 3.879 0.000 

 

การอภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยที(พบว่าค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกังวลของผูป่้วยที(ได้รับการตรวจคลื(นเสียง

สะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนและหลงัการตรวจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (p–value=.000) โดยคะแนนเฉลี(ยของความวิตกกงัวลในระยะหลงัการตรวจลดลง แสดงวา่การให้ขอ้มูล
ก่อนการตรวจมีผลทาํให้ระดบัความวิตกกงัวลของผูป่้วยที(มารับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอด
อาหารหลงัตรวจลดลง ทั#งนี#อาจเป็นผลมาจากการใหข้อ้มูลก่อนการตรวจมีกระบวนการขั#นตอนการเตรียมการเป็น
อย่างดี มีแผนการสอนประกอบดว้ยเรื(องการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร  วตัถุประสงค ์
โรคหวัใจ สาเหตุการตรวจ ขั#นตอนการตรวจ การปฏิบติัตวั ภาวะแทรกซอ้น และผลการตรวจพร้อมทั#งภาพพลิก
ใชป้ระกอบการสอนควบคู่กับแผนการสอนและ คู่มือการปฏิบติัตวัสําหรับผูป่้วยที(รับการตรวจดว้ยคลื(นเสียง
สะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหารที(มอบให้ผูป่้วยสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ตรวจวินิจฉัยดว้ยคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารที(มีเนื#อหาที(สอดคลอ้งกบัแผนการสอนโดยเริ(ม
ตั#งแต่การสร้างสัมพนัธภาพที(ดีกบัผูป่้วย การแนะนาํตวัเอง และใชส้รรพนามที(เหมาะสมสาํหรับผูป่้วย การแสดง
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ท่าทีเขา้ใจการเปลี(ยนแปลงทางอารมณ์ของผูป่้วย และยอมรับพฤติกรรมที(ผูป่้วยแสดงออกมา ให้กาํลงัใจ ปลอบใจ 
ใชก้ารสัมผสัตามความเหมาะสมนั#นช่วยให้การสร้างสัมพนัธภาพประสบความสําเร็จเพิ(มมากขึ#นสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฏีการควบคุมตวัเอง (Self Regulatory Theory) ของ LeventhalและJohnson (1983) ที(อธิบายไวว้า่ใน
การช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที( คุกคามหรือเหตุการณ์ที(ตึงเครียด โดยการให้ขอ้มูลที(
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลก่อนเผชิญกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั#น ผูเ้รียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ตนเองได ้และจะเป็นผูที้(ริเริ(มหรือลงมือกระทาํส่งผลให้เกิดความสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์(วางไวส้อดคลอ้งกบั
การศึกษาของยพิุน สังฆะมณี และวาสนา รวยสูงเนิน (2555) ศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งซึ( งเป็นผูป่้วยหลงัผ่าตดัหลอด
เลือดหัวใจโดยกลุ่มตวัอย่างจะไดรั้บการให้ขอ้มูลเตรียมความพร้อมเพื(อการดูแลตนเองหลงัผ่าตดัผ่านวิดิทศัน์
พฒันาขึ#นตามทฤษฎีการปรับตนเองของ Leventhal and Johnsonคะแนนเฉลี(ยของความวิตกกงัวลในกลุ่มทดลอง
ระยะหลงัการทดลองตํ(ากวา่ระยะก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั 0.05 แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม 

2. ผลการวิจยัที(พบวา่ค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลของผูป่้วยกลุ่มควบคุมที(ไดรั้บการตรวจ
คลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหาร ที(ไดรั้บการดูแลตามปกติ ในระยะหลงัการตรวจ สูงกวา่ก่อนการ
ตรวจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p –value=.001) แสดงวา่ผูป่้วยที(ไดรั้บการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่าน
หลอดอาหารมีแนวโนม้ที(จะมีความวิตกกงัวลสูงขึ#นและการให้การพยาบาลตามปกติยงัไม่สามารถลดความวิตก
กงัวลของผูป่้วยไดท้ั#งนี# อาจเนื(องจากผูป่้วยขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่สามารถทาํตามขั#นตอนไดถู้กตอ้ง  การกลืน
สายไม่ถูกวธีิ ทาํใหใ้ชเ้วลาในการตรวจนานขึ#นและบางรายตอ้งใส่สายถึง 3 ครั# ง จึงสามารถใส่สายได ้ และมีผลให้
เกิดภาวะแทรกซอ้นโดยมีเลือดออกขณะตรวจ อีกทั#งขณะตรวจผูป่้วยไม่ไดฝึ้กการผ่อนคลายความเครียด และการ
พูดเสริมแรงบวกอาจไม่พียงพอภายหลงัการตรวจผูป่้วยอาจไดรั้บขอ้มูลไม่เพียงพอ จึงทาํให้เกิดความวิตกกงัวล
เพิ(มขึ#นตรงกบัทฤษฎีของ Leventhal and Johnson (1983) อธิบายการใชท้ฤษฏีการควบคุมตนเอง (self – regulation 
theory)ในการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ที(คุกคามหรือเหตุการณ์ที(ตึงเครียด โดยการให้
ขอ้มูลที(เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลก่อนที(จะเผชิญกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั#น 

 3. ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉลี(ยของคะแนนความวิตกกงัวลของกลุ่มทดลองที(ไดรั้บขอ้มูลก่อนการ
ตรวจ ตํ(ากวา่กลุ่มควบคุมที(ไดรั้บการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p–value=.000) แสดงว่าการไดรั้บ
ขอ้มูลก่อนการตรวจมีผลทาํใหร้ะดบัคะแนนความวติกกงัวลของผูป่้วยลดลงกวา่การไม่ไดรั้บขอ้มูล  ดงันั#นการให้
ขอ้มูลก่อนการตรวจจึงมีความสาํคญัสามารถช่วยลดความวิตกกงัวลของผูป่้วยได ้ประกอบดว้ยผูว้ิจยัไดใ้ห้ความ
มั(นใจกบัผูป่้วยวา่ผูป่้วยจะไดรั้บการดูแลอยา่งดีที(สุดในขณะที(รับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอด
อาหาร การให้ความเชื(อมั(นจะทาํให้ผูป่้วยลดความวิตกกงัวลในการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอด
อาหารได้ ผลที(ตามมาก็คือการตรวจคลื(นเสียงสะท้อนความถี(สูงผ่านหลอดอาหารประสบผลสําเร็จ ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ผลการศึกษาครั# งนี#  ซึ( งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงดาว อรัญวาสน์ และคณะ (2555)ที(พบว่า
กลุ่มทดลองที(ไดรั้บขอ้มูลอยา่งมีแบบแผนจะมีความวิตกกงัวลนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมที(ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั 0.009 
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4. ข้อเสนอแนะ 

    ด้านการปฏิบัตกิารพยาบาล 
 จากผลการวจิยัครั# งนี#พบวา่การใหข้อ้มูลก่อนการตรวจสามารถช่วยลดความวติกกงัวลในผูป่้วยที(มา
รับการตรวจคลื(นเสียงสะทอ้นความถี(สูงผา่นหลอดอาหารได ้ในการนาํแนวทางการใหข้อ้มูลไปใชใ้นการใหข้อ้มูล
ผูป่้วยที(มารับการตรวจ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี#  
 1.ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผูที้( เกี(ยวขอ้งเพื(อให้สามารถนาํแนวทางการให้ขอ้มูลในการตรวจ
วนิิจฉยัทั#ง 3 ระยะ คือ ก่อนการตรวจ ขณะตรวจ และหลงัตรวจโดยมีแผ่นพบัและภาพพลิกประกอบการให้ขอ้มูล
พร้อมทั#งการโทรศพัทส์อบถาม 
 2.การใหข้อ้มูลก่อนการตรวจควรใหญ้าติผูป่้วยเขา้รับการฟังดว้ย เพื(อใหผู้ป่้วยไดรั้บแรงกระตุน้จาก
ญาติหรือคนที(ตนเองรักและไวว้างใจจะช่วยใหผู้ป่้วยสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งขึ#น 
 3.สามารถนาํไปใชใ้นการบริหารหน่วยงานในการใหบ้ริการผูป่้วยที(มารับบริการการตรวจคลื(นเสียง
สะทอ้นความถี(สูงผ่านหลอดอาหารที(ประกอบดว้ยการให้ขอ้มูลก่อนการตรวจ การฝึกการกลืนสาย การฝึกการ
หายใจแบบผอ่นคลาย ซึ(งทาํใหก้ารตรวจประสบผลสาํเร็จ ลดระยะเวลาการตรวจ และลดภาวะแทรกซอ้น 
 ด้านการวจิยั 
 ควรทดสอบผลการให้ขอ้มูลผูป่้วยก่อนการตรวจในกลุ่มผูป่้วยโรคหัวใจที(ได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคหวัใจชนิดเดียวกนัเนื(องจากผูป่้วยโรคหวัใจชนิดเดียวกนัจะไดรั้บการรักษาที(เหมือนกนั 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
                  วิทยานิพนธ์ฉบับนี# ได้สําเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ(งของรองศาสตราจารย ์
ประคอง อินทรสมบติั ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม และ 
ดร.สุภางคพิ์มพ ์รัตสมัพนัธ์ กรรมการควบคุม วทิยานิพนธ์ที(กรุณาให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ รวมทั#งตรวจสอบแกไ้ข 
และเสียสละเวลาใหค้าํปรึกษาดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี#   
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ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลที�สร้างจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

ต่อการเลื�อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยหลงัการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด 

THE EFFECTIVENESS OF THE EVIDENCE-BASED NURSING PROTOCOL ON  

UNPLANNED EXTUBATION IN PATIENTS WITH OPEN HEART SURGERY 
 

นพตัธร  พฤกษาอนนัตกาล 1   ผศ.ดร. อาํภาพร นามวงศพ์รหม 2   ดร. นํ� าออ้ย  ภกัดีวงศ์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบ (Comparative  study) แบบ Retrospective Prospective 
Uncontrolled before and after Intervention Study เพืDอศึกษาประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้าง
ขึ�นจากหลกัฐานเชิงประจกัษต์่อการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ ในผูป่้วยผ่าตดัหัวใจชนิดเปิด กลุ่มตวัอยา่งเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติั กลุ่มละ 121 ราย กลุ่ม
ทีDใชแ้นวปฏิบติัเดิมไดรั้บการดูแลตามปกติและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลทีD
สร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยเพิDมเติมจากแนวปฏิบติัเดิม ประกอบดว้ย (1) แนวปฏิบติัการให้ขอ้มูลทีDจาํเป็น
เกีDยวกบัอาการและการดูแลหลงัการผา่ตดัหวัใจ (2) แนวปฏิบติัการพยาบาลในการประเมินความสบัสนและวุน่วาย 
(3) แนวปฏิบติัการผูกยึดท่อช่วยหายใจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นผูป่้วย แบบ
บนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล แบบบนัทึกขอ้มูลการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ เปรียบเทียบการ
เลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจระหวา่งกลุ่มก่อนและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติั ใชส้ถิติ Fisher’s Exact test 
  ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลจาํนวนผูป่้วยเกิดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจตํDา
กวา่กลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติั แต่เมืDอทดสอบความแตกต่างการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ โดยใชส้ถิติพบว่าไม่
แตกต่างกันขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั� งนี�  คือ ควรมีการวิจัยซํ� า เพืDอทดสอบประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการ
พยาบาลการป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจในผูป่้วยผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดโดยควบคุมคุณภาพของการวิจยั
เพืDอให ้Internal validity  ดีขึ�น 
 

คาํสาํคญั : แนวปฏิบติัการพยาบาล  การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ  การผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 
 

 

 

 

                                                                    

1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร 
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 
             This  Retrospective and Prospective before and after Intervention Study aimed to examine  the 
effectiveness of evidence-based nursing protocol on unplanned extubation in patients with open heart surgery. A 
purposive sample of  242 patients with open heart surgery, 121 in retrospective and 121 prospective group. The 
retrospective group received a usual care. The prospective group received the evidence-based nursing protocol 
comprising (1) Giving essential information regarding signs and symptoms, and post- operative care. (2) 
Agitation assessment guideline; and (3) Guideline for securing the endotracheal tube. Data were collected by 
using the biographic and unplanned extubation recording forms. Fisher’s Exact test was used to compare the 
unplanned extubation rates of the 2 groups. 
             The finding showed that the unplanned extubation rate of the prospective group was below than that of 
the retrospective group, but  not statistical significant. Future research replication is suggested to improve 
research quality regarding internal validity.  
 
KEYWORDS : NURSING PROTOCOL, UNPLANNED EXTUBATION, OPEN HEART SURGERY 
 

1. ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา 
              โรคหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)  เป็นปัญหาสาธารณสุขทีDสาํคญัของโลก จากขอ้มูล 
องคก์ารอนามยัโลกในปี 2010 พบวา่ทุก ๆ ปี มีประชากรอยา่งนอ้ย 20 ลา้นคนทีDเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดและ
โรคหลอดเลือดสมองอุดตนั (World Health Organization: WHO, 2010) จากสถิติพบผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสูงในลาํดบัตน้ ๆ  (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552; American Heart Association: AHA, 
2010)   
               ในประเทศไทยพบวา่อุบติัการณ์ของโรคหวัใจเพิDมจาํนวนมากขึ�นเรืDอย ๆ สถิติของกระทรวงสาธารณสุข 
สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ปี 2551-2552 รายงานถึงจาํนวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคหวัใจจาํนวน 18,820 และ 18,375 
ราย        ต่อจาํนวนประชากร 100,000 คน และสถิติผูป่้วยในรายงานจาํนวนผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือด 169,673 ราย 
โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอืDน ๆ 268,849 ราย โรคหัวใจรูห์มาติคเรื� อรัง 19,458 ราย ต่อ
จาํนวนประชากร 100,000 ราย (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
                วิธีการรักษาโรคหัวใจดว้ยวิธีการผ่าตดัหัวใจนั�น แบ่งได ้2 วิธี ไดแ้ก่ การผ่าตดัหัวใจชนิดปิด (closed 
heart surgery) และการผา่ตดัหัวใจชนิดเปิด (open heart surgery) จากสถิติพบวา่มีผูป่้วยทีDไดรั้บการรักษาดว้ยการ
ผา่ตดัหวัใจในปี 2552 มีจาํนวน 12,801 ราย และเป็นการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิด 10,444 ราย (สมาคมศลัยแพทยท์รวง
อกแห่งประเทศไทย, 2552) การผา่ตดัหวัใจชนิดปิดเป็นการผ่าตดัหัวใจในขณะทีDหัวใจยงัคงทาํหนา้ทีDสูบฉีดเลือด
ไปเลี�ยงร่างกายตามปกติ จึงมีการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจและปอด ส่วนการผ่าตดัหัวใจชนิดเปิดเป็นการผ่าตดัทีD
ใชเ้ครืDองหัวใจและปอดเทียม (Cardiopulmonary Bypass: CPB) ทาํงานแทนหัวใจและปอดของผูป่้วย การผ่าตดั
นิยมผ่าบริเวณกระดูก   ตรงกลางหนา้อก (median sternotomy) เพืDอให้เห็นตาํแหน่งของพยาธิสภาพชดัเจนและ
สะดวกในการผ่าตดั (เพลินตา       ศิริปการและคณะ, 2551; Cohn, 2008) ขณะผ่าตดัหัวใจวิสัญญีแพทยจ์ะให้ยา
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ระงับความรู้สึกชนิดทัDวไป ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครืD องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก (positive-pressure 
ventilators) เพืDอใหร่้างกายไดรั้บปริมาณออกซิเจนทีDเพียงพอ  ทั�งในขณะทาํการผ่าตดัหัวใจและภายหลงัการผ่าตดั
หวัใจ  เมืDอการผา่ตดัหัวใจเสร็จสิ�นผูป่้วยยงัตอ้งไดรั้บการใส่ท่อช่วยหายใจคาไวแ้ละใชเ้ครืDองช่วยหายใจต่อเนืDอง
เพืDอป้องกนัภาวะการหายใจลม้เหลว และกลา้มเนื�อทีDใชใ้นการหายใจไดพ้กั ลดการใชแ้รงทีDใชใ้นการหายใจ (work 
of breathing) (อนนัต ์ วฒันธรรม, 2552) 
              ในการดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัหวัใจ พบภาวะแทรกซอ้นทีDสาํคญัคือ การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ จาก
การทบทวนงานวจิยัในต่างประเทศ พบอุบติัการณ์การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจของผูป่้วยหลงัผา่ตดัหวัใจ ร้อย
ละ    5.9-20 (Moons,  et al., 2004; Birkett, et al., 2005; Krayem, et al., 2006; Chang, et al., 2009) หลงัจากท่อ
ช่วยหายใจ   เลืDอนหลุด ผูป่้วยตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจซํ� าร้อยละ 11-33 ซึD งทาํให้เกิดภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ การสูด
สาํลกั ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ หลอดลมหดเกร็ง การใส่ท่อช่วยหายใจซํ� าลาํบาก ระยะเวลาการใชเ้ครืDองช่วย
หายใจนานขึ�น ระยะเวลาการรักษาในหอผูป่้วยหนักนานขึ�น เกิดการติดเชื�อทีDปอด ซึD งอาจเป็นสาเหตุให้ผูป่้วย
เสียชีวิตได ้นอกจากนี�  การเกิดภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวจะทาํให้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึ�น และ
ค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลเพิDมขึ�น (Boulain, 1998; Curry, et al., 2008) การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจเป็นความ
เสีDยงทางคลินิกทีDส่งผลกระทบกับ      ตวัของผูป่้วยโดยตรง เป็นตวัชี� วดัดา้นความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย 
(Patient Safety Goals) ของกระบวนการดูแลผูป่้วยตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ซึD งความรู้ทีDไดจ้าก
การทบทวนงานวิจยั การป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ คือ การให้ความรู้แก่ผูป่้วย การหยา่เครืDองช่วย
หายใจและถอดท่อช่วยหายใจออกใหเ้ร็ว การควบคุมระดบัความปวด การให้ยาคลายความวิตกกงัวลและยาคลาย
กลา้มเนื�อ การผกูยดึท่อช่วยหายใจ การผกูยดึผูป่้วย การใหค้วามรู้และเพิDมสมรรถนะของพยาบาล 
                สถานการณ์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร ซึDงเป็นโรงพยาบาลระดบั     
ตติยภูมิ หออภิบาลศลัยกรรมหัวใจเป็นหนึDงในเจ็ดของหออภิบาลทั�งหมด  พบอุบติัการณ์การเลืDอนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจ ในระยะ 3 ปี ยอ้นหลงัตั�งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 มีจาํนวนผูป่้วยผ่าตดัหัวใจทีDไดรั้บการใส่
ท่อช่วยหายใจ จาํนวน 135, 190, และ 172 ราย และพบอุบติัการณ์การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ จาํนวน 8, 3 
และ 5 ราย ตามลาํดบั โดยเป็นการเลืDอนหลุดทีDเกิดจากการดึงออกเองของผูป่้วยทั�งหมด พบผูป่้วยตอ้งใส่ท่อช่วย
หายใจซํ� า             ปี พ.ศ.2552 และปี พ.ศ. 2553 ปีละ 1 ราย  ในปี 2552 ภายหลงัผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจออก ไดรั้บ
การใส่ท่อช่วยหายใจซํ� า 1 ราย ซึDงผูป่้วยมีอาการเหนืDอย ไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได ้จนเปลีDยนการรักษา
เป็นการเจาะคอ ขอ้มูลปี 2553 ภายหลงัผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจออกมีการใส่ท่อช่วยหายใจซํ� า จาํนวน 1 ราย ซึD ง
ภายหลงัการใส่ท่อช่วยหายใจซํ� า    ผูป่้วยรายนี� มีอาการหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ เหนืDอย มีภาวะปริมาณเลือดออกจาก
หวัใจลดลง ไม่สามารถหยา่เครืDองช่วยหายใจหรือถอดท่อช่วยหายใจออกได ้ ผูป่้วยมีอาการเลวลงจนเสียชีวิต จาก
ขอ้มูลการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจดงักล่าวเป็นอุบติัการณ์ความเสีDยงทางคลินิกทีDไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ�น 
ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาล เพืDอป้องกันการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจเดิม พบว่า แนว
ปฏิบติัการพยาบาลยงัไม่ครอบคลุม ไดแ้ก่ การประเมินความรู้สึกตวัของผูป่้วย และการเฝ้าระวงัผูป่้วยดึงท่อช่วย
หายใจ มีรูปแบบทีDไม่ชดัเจนและการป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจเดิมนั�นไดท้าํการผกูมดัขอ้มือทั�งสอง
ขา้งของผูป่้วยทุกราย ตั�งแต่หลงัการผ่าตดัหัวใจจนถอดท่อช่วยหายใจออกตามกระบวนการหยา่เครืDองช่วยหายใจ 
ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจทีDจะปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผูป่้วยทีDใส่ท่อช่วยหายใจจากหลกัฐานเชิง
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ประจกัษแ์ละนาํแนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์    มาใชใ้นหออภิบาลศลัยกรรมหัวใจ 
เพืDอใหไ้ดแ้นวปฏิบติัทีDชดัเจน ซึDงจะช่วยลดและป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ  
 
2. กรอบแนวคดิของการวจิยั 
             กรอบแนวคิดของการวิจยันี�สร้างขึ�นจากการทบทวนงานวิจยัทีDมีมาก่อน ทีDศึกษาในผูป่้วยศลัยกรรม ใน
ดา้นปัจจยัทีDเกีDยวขอ้งกบัการเกิดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ สามารถแบ่งออกเป็นปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัดา้น
ผูป่้วยและปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล ซึDงปัจจยัทางดา้นผูป่้วย ไดแ้ก่ อาย ุเพศชาย ความรุนแรงของโรค โรคร่วม 
(Krinsley, et al., 2005; Krayem, et al., 2006; Huang, 2009) ระดบัความรู้สึกตวั (Richmond, et al., 2004) ความ
วติกกงัวล ความเจ็บปวด ความไม่สุขสบาย (รัตนากร  เจริญกุล, 2550; สิริรัตน์  เหมือนขวญั, 2550; Moon, et  al., 
2004; Birkett, 2005; Chang, et al., 2009) ปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ การผูกยึดผูป่้วย (สิริรัตน์  เหมือน
ขวญั, 2550; Birkett, 2005; Richmond, et al., 2004; Chang, et al., 2009) การผูกยึดท่อช่วยหายใจ (Boulian, 1998; 
Richmond, et al., 2004; Birkett, 2005) การไดรั้บยาคลายความวิตกกงัวลและยาคลายกลา้มเนื�อ (Boulian, 1998; 
Moons, et al., 2004; Richmond, et al., 2004; Curry, et al., 2008) ยาควบคุมระดบัความปวด (สิริรัตน์  เหมือนขวญั
, 2550; Bhattacharya, et al., 2007; Curry, et al., 2008) การประเมินความพร้อมของการหยา่เครืDองช่วยหายใจ 
(Boulian, 1998) ช่วงเวลาปฏิบติังานของพยาบาล ประสบการณ์และสมรรถนะของพยาบาล (Curry, et al., 2008; 
Chang, 2009) ดงัรูปทีD 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 

รูปทีD 1 กรอบแนวคิดแสดงปัจจยัทีDมีผลต่อการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ 
 

 หออภิบาลศลัยกรรมหัวใจไดมี้การใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลเดิมในเรืDองการป้องกนัและลดการเลืDอน
หลุดของท่อช่วยหายใจ แต่จากการศึกษาทบทวนงานวิจยัทีDมีมาก่อนทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่แนวปฏิบติัการพยาบาลเดิม
ยงัไม่ครอบคลุม ไดแ้ก่ การประเมินความรู้สึกตวัของผูป่้วย แบบฟอร์มเฝ้าระวงัผูป่้วยดึงท่อช่วยหายใจมีรูปแบบทีD

ปัจจัยด้านผู้ป่วย 
-อาย ุ
-เพศ 
- โรค  ระดบัความรุนแรงของโรคและโรคร่วม 
- ระดบัความรู้สึกตวั  
- ความเจบ็ปวดและความไม่สุขสบาย 
- ความวิตกกงัวล   
* ความสบัสนวุน่วาย กระสบักระส่าย  

ปัจจัยด้านการรักษาพยาบาล 
*การไดรั้บยาคลายความกงัวลและยาคลายกลา้มเนื�อ 
*การผกูยดึผูป่้วย   
*การผกูยดึท่อช่วยหายใจ   
-การไดรั้บยาแกป้วด  
-การหยา่เครืDองช่วยหายใจ 
-ช่วงเวลาปฏิบติังานของพยาบาล   
-ประสบการณ์  สมรรถนะของพยาบาล  

การเลื�อนหลดุของท่อช่วยหายใจ 
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ไม่ชดัเจนและการป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจเดิมนั�นไดท้าํการผูกมดัขอ้มือของผูป่้วยหลงัการผ่าตดั
หวัใจทั�งสองขา้งจนกวา่จะทาํการถอดท่อช่วยหายใจออก ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัมุ่งทีDจะจดักระทาํกบัความสับสน
วุน่วาย การไดรั้บยาคลายความวิตกกงัวลหรือยาคลายกลา้มเนื�อ การผูกยึดผูป่้วย การผูกท่อช่วยหายใจ  ซึD งความ
สบัสนวุน่วายนั�นไดน้าํแบบประเมิน Richmond Agitation-Sedation Scale (2002) มาใช ้ เพืDอรายงานอาการแพทย์
พิจารณาให้ยาคลายความวิตกกงัวลหรือยาคลายกลา้มเนื�อ และทาํการผูกยึดผูป่้วยตามความเหมาะสม รวมทั�งนาํ
วธีิการผกูท่อช่วยหายใจวธีิ Lillehei method (1994) มาใชผ้กูท่อช่วยหายใจ ในผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดทีD
ไดรั้บการใส่ท่อช่วยหายใจคาไวเ้พืDอป้องกนัและลดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ โดยปรับปรุงแนวปฏิบติัการ
พยาบาลเดิมและเพิDมเติมแนวปฏิบัติการพยาบาลทีDสร้างจากจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย แนว
ปฏิบติัการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยหลงัการผ่าตดัหัวใจ แนวปฏิบติัการประเมินความสับสนวุน่วาย โดยใช ้Richmond 
Agitation-Sedation Scale (2002) แนวปฏิบติัการผกูท่อช่วยหายใจวธีิ Lillehei method (1994)   ดงักรอบแนวคิดใน
การวจิยั รูปทีD 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีD 2 กรอบแนวคิดของการวจิยั  
 

วตัถุประสงค์ 
              เพืDอเปรียบเทียบการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจระหวา่งกลุ่มก่อนและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีD
สร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
            การเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจของกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษต์ ํDา
กวา่กลุ่มก่อนการใชแ้นวปฏิบติั 
 
3. วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงเปรียบเทียบแบบ Respective and Prospective before and after intervention  

แนวปฏิบัตกิารพยาบาลที�สร้างจากหลกัฐานเชิง

ประจกัษ์ โดยเพิ�มเตมิจากแนวปฏิบัตกิารพยาบาลเดมิ 

ประกอบด้วย 
-แนวปฏิบติัการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจ   
-แนวปฏิบติัการประเมินความสบัสนวุน่วาย โดยใช ้ 
Richmond Agitation-Sedation Scale (2002) 
-แนวปฏิบติัการผกูยดึท่อช่วยหายใจตามวธีิ  Lillehei 
method (1994)  

การเลื�อนหลดุของท่อช่วยหายใจ  

ในผู้ป่วยหลงัการผ่าตดัหัวใจ 
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กลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยทีDไดรั้บการผา่ตดัทาํทางเบีDยงหลอดเลือดหวัใจ การผา่ตดัลิ�นหวัใจ การผา่ตดัแกไ้ขภาวะหวัใจ
พิการแต่กาํเนิด การผา่ตดัแกไ้ขหลอดเลือดหวัใจโป่งพอง หรือการผา่ตดัเกีDยวกบัพยาธิสภาพของหวัใจ ดว้ยวธีิการ 
open heart ภายใตเ้ทคนิคการใชเ้ครืDองหวัใจและปอดเทียม และการใหย้าระงบัความรู้สึกชนิดทัDวไปและไดรั้บใส่
ท่อช่วยหายใจ และเครืDองช่วยหายใจทีDเขา้รับการรักษาในหออภิบาลศลัยกรรมหวัใจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยา
บาล เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) มี 2 กลุ่มคือกลุ่มก่อนและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติั  กาํหนดเกณฑ์
ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงันี�  ผูป่้วยเพศชายและหญิงทีDอายเุท่ากบัหรือมากกวา่ 20  ปี ยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมการ
วจิยั  

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
  กาํหนดขนาดตวัอยา่งจากงานวจิยัของทองเปลว กนัอุไร (2551) ซึDงทาํการศึกษาผลของการใชแ้นว
ปฏิบติัการพยาบาลต่ออตัราการเกิดท่อหลอดลมคอเลืDอนหลุดในผูป่้วยทีDใส่ท่อหลอดลมคอในหอผูป่้วยหนกั 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีขนาดอิทธิพล (Effect size)  = .378 ระดบันยัสาํคญั (α) = .05 กาํหนดอาํนาจในการทดสอบ 

(1-β) = .80 และนาํไปเปิดตาราง Norwood (2000) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 121 ราย รวมกลุ่มตวัอยา่ง
ทั�งหมด จาํนวน 242 ราย   

 แนวปฏบิัตกิารพยาบาลในกลุ่มก่อนใช้แนวปฏบิัตกิารพยาบาล (Retrospective group) 
                แนวปฏิบติัการพยาบาลทีDใชใ้นกลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล คือ แนวปฏิบติัการพยาบาลทีDใชใ้น
หออภิบาลศลัยกรรมหวัใจเดิม ประกอบดว้ย มาตรฐานการพยาบาลผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจ มาตรฐานการดูแล
ผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจและใชเ้ครืDองช่วยหายใจ แนวปฏิบติัในการจดัการกบัความปวด แนวปฏิบติัการพยาบาลใน
การประเมินความพร้อมในการหยา่เครืDองช่วยหายใจและการหยา่เครืDองช่วยหายใจ   
 
4. เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

ประกอบดว้ยเครืDองมือทีDใชใ้นการทดลอง เครืDองมือทีDใชใ้นการกาํกบัการทดลอง และเครืDองมือทีDใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เครืDองมือทีDใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์      โดยเพิDมเติมจากแนวปฏิบติัเดิม ซึDงประกอบดว้ย  

1) แนวปฏิบติัการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจ เพิ มเติมจากขอ้มูลที ผูป่้วยไดรั้บก่อนการผา่ตดั 

ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลเกี ยวกบัการผา่ตดั การใหข้อ้มูลเกี ยวกบัเครื องมือและอุปกรณ์   ที ใชก้บัผูป่้วย การติดต่อสื อสาร 

การประเมินระดบัความปวด ซึ งผูว้จิยัไดป้รับปรุงแนวปฏิบติัในดา้นขอ้มูลที ตอ้งการสื อสารเพิ มเติมจาก สุธาดา  

กณัหะ (2546) เพื อใหเ้หมาะสม  
2) แนวปฏิบติัการประเมินความสบัสนวุน่วาย Richmond agitation sedation scale (2002) ซึDงผูว้จิยันาํมา

จาก วรัิตน์ วศินวงศ ์(2550) และนาํมาใชป้รับใชใ้นหน่วยงาน               
3) แนวปฏิบติัการผูกท่อช่วยหายใจวิธี Lillehei method (1994) โดยผูว้ิจยัแปลและนาํมาปรับใชด้งันี�  

เตรียม  adhesive plaster ขนาดกวา้ง 2 นิ�ว (ประมาณ 5 เซนติเมตร) ยาว 64 เซนติเมตร ในส่วนปลายของ adhesive 
plaster      ทั�งสองขา้ง  ตดัแบ่งออกเป็น 2 แฉก เท่าๆกนั ยาวขา้งละ 8 เซนติเมตร วดัยอ้นเขา้ไปจากรอยแฉกขา้งละ 
12 เซนติเมตร ใชพ้ลาสติกใสทีDมีขนาดกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตรแปะจากปลายพลาสเตอร์ ยอ้นกลบั
เขา้มาทั�ง 2 ดา้น และนาํผา้ขนาดกวา้ง  5 เซนติเมตร ยาว 24  เซนติเมตร แปะลงบนส่วน adhesive plaster ส่วนทีD
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เหลือบริเวณตรงกลางระหวา่งพลาสติกใสทั�ง 2 ดา้น ขั�นตอนการผูกท่อช่วยหายใจ นาํแผ่น adhesive plaster ทีD
เตรียมไวน้าํมาสอดใตท้า้ยทอย ใหส่้วนทีDเป็นผา้วางอยูกึ่Dงกลางใตท้า้ยทอย ลอกพลาสติกใสออกให้เทปกาวแปะลง
ใตติ้Dงหูพาดผา่นแกม้โดยพลาสเตอร์ส่วนบนแปะพาดริมฝีปากบนและพลาสเตอร์ส่วนล่างแปะใตริ้มฝีปากล่างและ
พนัรอบท่อช่วยหายใจ ส่วนอีกดา้นหนึDงให้ดึงพลาสเตอร์ทีDสอดอยูใ่ตท้า้ยทอยให้กระชบัก่อนแลว้จึงลอกพลาสพ
ลาสติกใสให้เทปกาวแปะพาดผ่านแกม้      พลาสเตอร์ส่วนบนแปะริมฝีปากบนส่วนล่างแปะใตริ้มฝีปากล่างและ
พนัรอบท่อช่วยหายใจ  

เครืDองมือทีDใชใ้นการกาํกบัการทดลอง คือ แบบบนัทึกปฏิบติัการพยาบาลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลทีD
สร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เครืDองมือทีDใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ย  

1)แบบบนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นผูป่้วย ประกอบดว้ย อาย ุเพศ การวนิิจฉยัโรค  ระดบัความรุนแรงของโรค 
(ejection fraction) ซึDงผูว้จิยัไดส้ร้างแบบบนัทึกขึ�นเอง    

2) แบบบนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล ประกอบดว้ย การผกูท่อช่วยหายใจตามวธีิ  Lillehei 
method  
(1994) ค่าคะแนน Richmond agitation sedation scale ตั�งแต่ +1 (Restless) ขึ�นไป การผกูยดึผูป่้วย การไดรั้บยา
คลายความกงัวลหรือยาคลายกลา้มเนื�อ ซึDงผูว้จิยัไดส้ร้างแบบบนัทึกขึ�นเอง   
               3) แบบบนัทึกขอ้มูลการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ 
 
               การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอื 
               ผูว้ิจยันาํแนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ ปรึกษาอาจารยที์Dปรึกษาวิทยานิพนธ์     
ตรวจแกไ้ขเนื�อหาและภาษาทีDใชแ้ละนาํไปให้ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ศลัยแพทยท์รวงอกและหัวใจ 1 ท่าน 
ผูเ้ชีDยวชาญการดูแลผูป่้วยวิกฤติศลัยกรรมหัวใจ 1 ท่าน และพยาบาลผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั�นสูง (APN) สาขา
อายรุศาสตร์และศลัยศาสตร์ 1ท่าน ตรวจสอบโครงสร้าง ความครอบคลุมของเนื�อหา ความสอดคลอ้งกบัวตัถุระ
สงค ์(Content validity) และสาํนวนภาษา (Face validity) ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะทาํการ
แกไ้ขตามคาํแนะนาํ  แลว้นาํแนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์เครืDองมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบ
บนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นร่างกาย แบบบนัทึกขอ้มูลปัจจยัดา้นการรักษาพยาบาล แบบบนัทึกขอ้มูลการเกิดการเลืDอน
หลุดของท่อช่วยหายใจ นาํไปทดลองใชก้บัผูป่้วยทีDมีลกัษณะตรงตามเกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เพืDอศึกษาความ
เป็นไปได ้           ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยนาํปัญหาและอุปสรรคทีDพบมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช้
จริง เนืDองจากแนวปฏิบติัการพยาบาลครั� งนี�  ใชพ้ยาบาลวิชาชีพทีDปฏิบติังานในหออภิบาลศลัยกรรมหัวใจทั�งหมด 
17 คน เป็นผูร่้วมวิจัย ตามขั�นตอนการให้ความรู้และการฝึกปฏิบติั เพืDอให้ผูร่้วมวิจยัสามารถปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษไ์ดถู้กตอ้งตรงกบัผูว้จิยั 
 
                     การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง  

     วทิยานิพนธ์ผา่นการพิจารณาดา้นจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรมการวจิยัในคน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต และคณะแพทยศ์าสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยั
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑคุ์ณสมบติั แนะนาํตวั อธิบายวตัถุประสงค ์และกระบวนการเกบ็ขอ้มูล ชี�แจงให้
ทราบวา่ผูป่้วยสามารถปฏิเสธหรือถอนตวัจากการเขา้ร่วมการวจิยัไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษายา
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บาล ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยซกัถามจนปราศจากขอ้สงสยั เมืDอผูป่้วยยนิดีเขา้ร่วมการวจิยั ให้
ลงนามในแบบฟอร์ม 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ภายหลงัไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการวจิยัจากคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวทิยาลยั
กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลกลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากเวช
ระเบียน   
สาํหรับกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัทาํการพิทกัษ์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ดาํเนินการแผนการทดลองโดยผูร่้วมวจิยั ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึก ขอ้มูลปัจจยัดา้นผูป่้วย  แบบบนัทึก
ขอ้มูลปัจจยัการรักษาพยาบาลและแบบบนัทึกขอ้มูลการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ จากเวชระเบียนผูป่้วย 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic)โดยแสดงความถีD ร้อยละ ค่าเฉลีDยและ
ส่วนเบีDยงเบนมาตรฐาน ทดสอบการกระจายของตวัแปรอายุและระดับความรุนแรงของโรคทีDวดัจากค่า EF 
(Ejection Fraction) ดว้ยสถิติ  Kolmogorov-Smirnov พบวา่การกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ  เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของตวัแปร อายแุละระดบัความรุนแรงของโรค ระหว่างกลุ่มก่อนและกลุ่มหลงัการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล 
โดยใช ้สถิติ Mann-Whitney U test เพศ     การวินิจฉัยโรคและโรคร่วม ระดบัความรู้สึกตวั อาการสับสนวุน่วาย 
ใชส้ถิติ Chi – Square และเปรียบเทียบความแตกต่างของการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจระหวา่งกลุ่มก่อนและ
หลงัการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDปรับปรุงโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ ใชส้ถิติ Fisher’s Exact test 

 
7. ผลการวจิยั  
              ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลเป็นเพศชาย ร้อยละ 61.20 เพศหญิง ร้อยละ 
38.80 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20 - 79  ปี อายตุั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป ร้อยละ 40.50  และมีอายเุฉลีDย 55.88 ปี EF เฉลีDย 58.83%    
โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ ร้อยละ 49.60 โรคลิ�นหัวใจ ร้อยละ 39.70 กลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลเพศชาย ร้อย
ละ 62.80 เพศหญิง ร้อยละ 37.20 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 21-84 ปี อายตุั�งแต่  60 ปีขึ�นไป ร้อยละ 51.20 และมีอายเุฉลีDย 
58.40 ปี EF ค่า เฉลีDย 58.97% โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ ร้อยละ 49.60 โรคลิ�นหวัใจ ร้อยละ 32.20  เมืDอเปรียบเทียบ
ความแตกต่างดา้นเพศ อาย ุการวนิิจฉยัโรค โรคร่วม และระดบัความรุนแรงของโรควดัจาก EF ระหวา่งกลุ่มก่อน
และกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล พบวา่ไม่แตกต่างกนั   
                ขอ้มูลดา้นการรักษาของกลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัตามพยาธิสภาพของ
โรค ผูป่้วยทุกรายมีระดบัความรู้สึกตวัดีและไดรั้บการผูกยึดมือทุกราย ไดรั้บยาแกป้วดและสามารถควบคุมความ
ปวดได ้ผูป่้วยเกิดอาการสบัสนวุน่วาย 24 รายและไดรั้บยาคลายความกงัวลหรือยาคลายกลา้มเนื�อทุกราย ส่วนกลุ่ม
ทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาล ผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัตามพยาธิสภาพของโรค ผูป่้วยมีระดบัความรู้สึกตวัดีและมี
ระดบั stupor 1 ราย   ผูป่้วยทุกรายไดรั้บยาแกป้วดและสามารถควบคุมความปวดได ้จากการใชแ้นวปฏิบติัในการ
ประเมินความสับสนวุน่วาย พบวา่ผูป่้วยมีอาการสับสนวุน่วาย 14 ราย ไดรั้บการผูกยึดเพียง 12 ราย และไดรั้บยา
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คลายความกงัวลหรือยาคลายกลา้มเนื�อ 10 ราย เมืDอเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มก่อนและกลุ่มทีDใชแ้นว
ปฏิบติัการพยาบาลดา้นอาการสบัสนวุน่วาย และระดบัความรู้สึกตวั พบวา่ไม่แตกต่างกนั   
                ผลการวจิยั พบวา่ เกิดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจในกลุ่มก่อนใชแ้นวปฏิบติัจาํนวน 5 ราย (ร้อยละ 
4.10) ส่วนกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติั มีจาํนวน  1 ราย (ร้อยละ 0.80) เมืDอทดสอบความแตกต่างของการเลืDอนหลุดของ
ท่อช่วยหายใจระหวา่งกลุ่มก่อนและกลุ่มทีDใชแ้นวปฏิบติั โดยใชส้ถิติ Fisher’s Exact test พบวา่ไม่แตกต่างกนั   
 

8. อภิปรายผล 
             แนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย แนวปฏิบติัการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย 
แนวปฏิบติัการประเมินความสบัสนวุน่วาย และแนวปฏิบติัในการการผกูท่อช่วยหายใจวธีิ Lillehei method (1994) 
ร่วมกบัการดูแลตามแนวปฏิบติัเดิมของหอผูป่้วย  มีผลทาํใหก้ารเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจทีDเกิดจากการดึงของ
ผูป่้วยลดลงจากก่อนใชแ้นวปฏิบติั 5 ราย เหลือเพียง 1 ราย อธิบายไดว้า่ แนวปฏิบติัการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย ทาํให้
พยาบาลมีแนวทางในการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย ตั�งแต่ระยะเตรียมก่อนผ่าตดัหัวใจ ซึD งขอ้มูลครอบคลุมเกีDยวกบัขอ้มูล
วิธีการผ่าตดัแต่ละประเภททีDผูป่้วยจะไดรั้บ เครืDองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยที์Dจะสอดใส่เขา้สู่ตวัผูป่้วยตั�งแต่
ระยะผา่ตดัหวัใจจนถึงหลงัผา่ตดัหัวใจ วิธีการติดต่อสืDอสารกบัพยาบาลในขณะทีDผูป่้วยคาท่อช่วยหายใจ ขั�นตอน
ในการดูแลผูป่้วยระยะการใชเ้ครืDองช่วยหายใจและการหยา่เครืDองช่วยหายใจ รวมทั�งการตอบขอ้สงสัยของผูป่้วย 
และประเมินความรู้ความเขา้ใจเกีDยวกบัการปฏิบติัตวั ทาํให้ผูป่้วยรู้สถานการณ์หลงัผ่าตดัทีDจะเกิดขึ�นกบัตนเอง
ล่วงหน้า เขา้ใจและให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ส่วนแนวปฏิบัติการประเมินความสับสนวุ่นวาย 
Richmond agitation sedation scale (2002) ทาํให้พยาบาลสามารถประเมินความสับสนวุน่วายไดเ้ร็วและสามารถ
รายงานอาการแก่แพทยเ์จา้ของไขเ้พืDอพิจารณาใหย้าคลายความวติกกงัวลและคลายกลา้มเนื�อ เพืDอให้ผูป่้วยสงบลง 
ซึDงผลการศึกษาพบวา่ ผูป่้วยทีDมีอาการสบัสนวุน่วายลดลงจาก 24 ราย เหลือ 14 ราย และการผูกยึดผูป่้วยลดลงจาก
เดิมซึDงทาํการผกูยดึทุกรายทั�ง 121 รายเหลือการผกูยดึผูป่้วยอยา่งเหมาะสมเพียง 12 ราย นอกจากนี�แนวปฏิบติัการ
ผกูท่อช่วยหายใจวธีิ Lillehei method (1994)  พลาสเตอร์ทีDยดึท่อช่วยหายใจกบัผิวหนงัของผูป่้วยมีความแน่นหนา
มัDนคงทาํให้ผูป่้วยตอ้งใชแ้รงและเวลาทีDมากในการดึงท่อช่วยหายใจออกจนสําเร็จ จึงพบผูป่้วยเพียงรายเดียว ทีD
สามารถดึงท่อช่วยหายใจออกจนสาํเร็จผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจใน
ผูป่้วยผ่าตดัหัวใจชนิดเปิดระหวา่งกลุ่มก่อนใชแ้ละกลุ่มใชแ้นวปฏิบติัพบจาํนวนผูป่้วยเกิดการเลืDอนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจลดลงจาก 5 ราย ลดลงเหลือ จาํนวน 1 ราย อยา่งไรก็ตาม เมืDอทดสอบทางสถิติ  ไม่พบความแตกต่างกนั 
ทั�งนี�อาจเกิดจากการเกิดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจมีจาํนวนไม่มาก และการใชส้ถิติ Chi-Square ซึD งมีอาํนาจ
ในการทดสอบตํDา จึงไม่พบความแตกต่างทีDมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

              ผลการศึกษาครั� งนี�สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเชียงและคณะ (Chiang, et al., 1996) ทีDประเมินผลการใช ้
CQI Program เพืDอลดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจ ในผูป่้วยหนกัโรคหวัใจ ผูป่้วยหนกัอายรุกรรม ผูป่้วยหนกั
ศลัยกรรมและผูป่้วยหนกัผา่ตดัหวัใจ สามารถลดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจลงได ้จากร้อยละ 4.6 เหลือร้อย
ละ 1 การศึกษาของทองเปลว กนัอุไร (2551) ทีDใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทีDพฒันาขึ�นจากหลกัฐานเชิงประจกัษใ์น
การดูแลผูป่้วยหนกั    อายรุกรรมและผูป่้วยหนกัศลัยกรรม โรงพยาบาลสิงห์บุรี พบวา่ การเกิดการเลืDอนหลุดของ
ท่อช่วยหายใจจากการดึงออกเองของผูป่้วยลดลงจาก 58 ราย เป็น 6 ราย  และการศึกษาของสมพร พฤกษท์วศีกัดิ�  
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(2555) ทีDศึกษาผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลต่อการเลืDอนหลุดของท่อหลอดลมคอ ในผูป่้วยศลัยกรรม
ทั�งหมด โรงพยาบาลพระนัDงเกลา้ พบการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจลดลงจาก 37 ครั� ง เป็น 13 ครั� ง    
 

9. ข้อจาํกดัในการวจิยั 
               การทาํวจิยัครั� งนี�  ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนานประมาณ 1 ปี เนืDองจากจาํนวนผูป่้วยทีDไดรั้บ
การผา่ตดัหวัใจลดลง และพยาบาลมีการโอนยา้ยอตัรากาํลงั จากอตัรากาํลงัพยาบาล 17 คน ลดลงเหลือ 14 คน ทาํ
ให้ภาระงานของพยาบาลเพิDมขึ�น ซึD งอาจส่งผลต่อการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั โดยจากการศึกษาแฟ้มประวติัผูป่้วย 
พบว่า ไม่มีการบนัทึกการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยหลงัการผ่าตดัหัวใจ และแนวปฏิบติัการ
ประเมินความสับสนวุน่วาย ในแบบบนัทึกทางการพยาบาล จาํนวน 12 ราย (ร้อยละ 9.92) ตั�งแต่เดือนกนัยายน- 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และไม่มีการบนัทึกคะแนน  Richmond agitation sedation scale จาํนวน 30 ราย (ร้อยละ 
24.79) แต่บนัทึกแบบบรรยายเกีDยวกบัอาการและอาการแสดงของผูป่้วยซึD งสามารถนาํมาเทียบเคียงเป็นระดบั
คะแนน Richmond agitation sedation scale ได ้ส่วนแนวปฏิบติัการผูกท่อช่วยหายใจวิธี  Lillehei method ร่วมกบั
มาตรฐานการพยาบาลผูป่้วยหลงัการผา่ตดัหวัใจผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัปฏิบติัไดทุ้กราย 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
              1. ดา้นการปฏิบัติการพยาบาล จากผลการวิจัยครั� งนี� แนวปฏิบติัการพยาบาลทีDสร้างจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ สามารถลดการเลืDอนหลุดของท่อช่วยหายใจได ้ดงันั�นการนาํแนวปฏิบติันี� ไปใช ้อาจมีประโยชน์กับ
หน่วยงานทีDมีบริบททีDคลา้ยคลึงกบัหออภิบาลศลัยกรรมหวัใจ   
              2. ดา้นการวจิยั ควรมีการศึกษาวิจยัซํ� าของแนวปฏิบติัการพยาบาลการป้องกนัการเลืDอนหลุดของท่อช่วย
หายใจในผูป่้วยผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดและควบคุมคุณภาพของการวจิยัเพืDอให ้Internal Validity ดีขึ�น 
 

11. กติตกิรรมประกาศ  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณบดี หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล และหวัหนา้หออภิบาลผูป่้วยหนกั คณะ
แพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยักรุงเทพมหานคร ทีDอนุญาตให้ทาํวิจยั พยาบาลทุกคนทีDเป็นผูร่้วมวิจยั และกลุ่มตวัอยา่ง
ผูป่้วยทีDไดรั้บการผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดทีDเขา้ร่วมการวจิยั ซึDงมีส่วนเอื�ออาํนวยใหว้ทิยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ความเป็นไปได้ของการจัดการดูแลผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังที�แผนกผู้ป่วยนอก 

FEASIBILITY OF CARE MANAGEMENT FOR PERSONS WITH COPD AT 

OUTPATEINT DEPARTMENT 
 

ศิริรัชต ์มีสติ1    ดร.วารินทร์บินโฮเซ็น2    และ ดร.นํ� าออ้ยภกัดีวงศ์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัแบบ Prospective Intervention Study เพื<อศึกษาติดตามความเป็นไปไดแ้ละ
ผลของการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดยใชก้รอบแนวคิดของ The Nursing 
Role Effectiveness Model ของ Irvin และคณะ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังที<มีประวติัอาการกาํเริบ
เฉียบพลนั ที<แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลลาํลูกกา คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที<กาํหนด 
จาํนวน 16 ราย เข้าร่วมการจัดการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นเวลา 1 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแล แบบสอบถามการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง และ
แบบบนัทึกการเกิดอาการกาํเริบเฉียบพลนั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยายและ สถิติ Paired t-test   

ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีความเป็นไปไดใ้น
การนาํไปปฏิบติั  ค่าเฉลี<ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังหลงัการจดัการดูแล
โดยทีมสหสาขาวชิาชีพสูงกวา่ก่อนการจดัการดูแลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=.000) และ อาการกาํเริบเฉียบพลนั 
ของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง หลงัการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 1 เดือน พบวา่ มี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12.5  ผลการวจิยัครั� งนี� เป็นประโยชน์ต่อการการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังที<มีอาการกาํเริบเฉียบพลนั 
เพื<อพฒันาพฤติกรรมการปฏิบติัตนที<เหมาะสมกบัภาวะโรค 
 
คาํสําคญั : ความเป็นไปได,้ การจดัการดูแล, ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง 
 

Abstract 
 

This prospective intervention study aimed to investigate the feasibility and outcomes of care 
management for persons with COPD by multidisciplinary team. The Nursing Role Effectiveness Model of Irvin 
et al. (1998) was used as a conceptual framework to develop the program. The sample of 16 persons with COPD 
reported of acute exacerbation were purposively recruited to incorporate in the care management at OPD, 
Lumlukka hospital for one month.  Data were collected using the feasibility evaluation  form,  practice  behavior 
___________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดักรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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questionnaire, and the acute exacerbation occurrence record. Descriptive statistics and paired t-test were used to 
analyze the data.  

The findings demonstrated that care management for persons with COPD by multidisciplinary team was 
feasible. The mean score of practice behaviors scores were significantly higher than that before the program (p = 
.000). Furthermore, there was only two cases (12.5%) developed acute exacerbation after one month. The 
findings underscores beneficial of care management by multidisciplinary team to persons with COPD with acute 
exacerbation. This will improve practice behavior to the disease. 
  
KEYWORDS : FEASIBILITY, CARE MANAGEMENT, PERSONS WITH COPD 
 
1. บทนํา 

โรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง เป็นโรคเรื�อรังที<ไม่สามารถรักษาหายขาดได ้เป็นปัญหาสุขภาพของประเทศทั<วโลก 
องค์การอนามยัโลกคาดว่า โรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต อนัดบั 6 และคาดวา่ในปี 2563 จะ
เป็นสาเหตุของการเสียชีวติอนัดบัที< 3 (World Health Organization, 2009) สาํหรับประเทศไทย พบวา่การเสียชีวิต
ของโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ในปี พ.ศ.2548-2551 เพิ<มสูงขึ�น จากอตัราการเสียชีวิต 8.6 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.
2548 เป็น 9.0 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2551 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2551) และยงัพบว่ามีผูป่้วยโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการหายใจ
ลาํบากมากถึง 102,245 ราย ต่อปี และมีจาํนวนผูป่้วยทั<วประเทศ ไม่ตํ<ากวา่ 1,000,000 รายต่อปี ตอ้งเขา้รับการรักษา
ที<แผนกฉุกเฉิน ดว้ยอาการกาํเริบเฉียบพลนั (สงวน นิตยารัมภพ์งศ์, 2550) โรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง จดัเป็นโรคเรื� อรัง
ซึ<งมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เมื<อเป็นแลว้ไม่สามารถกลบัสู่สภาพปกติได ้เป้าหมายในการรักษาโรค
ปอดอุดกั�นเรื� อรังมีหลกัใหญ่ คือ บรรเทาอาการชะลอพยาธิสภาพของโรค ไม่ให้ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว คงสภาพ
การทาํงานของปอดใหเ้สื<อมชา้ที<สุด  

จากการศึกษาของจุก สุวรรณโณ (2549) พบวา่ การหลีกเลี<ยงการสัมผสักบัสิ<งกระตุน้ให้เกิดอาการกาํเริบ
เป็นวธีิหนึ<งที<ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังเลือกใช ้การออกกาํลงักายจะช่วยรักษาความตึงตวัของกลา้มเนื�อ  และยงั
ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู ้ป่วยดีขึ� น การมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที< เหมาะสมถูกต้องกับโรค จะส่งผลให้
สมรรถภาพปอดดีขึ�น (สุลี แซ่ซือ, 2546) การรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย หลีกเลี<ยง
อาหารที<ก่อใหเ้กิดกรดและแก๊สมาก จากการศึกษาของวชิญ ์สิริโรจน์พร (2550) พบวา่ อาการที<มีกรดแก๊สมีส่วนทาํ
ใหท้อ้งอืด และมีผลใหเ้กิดอาการกาํเริบได ้

    การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังเพื<อให้เกิดคุณภาพ ควรนาํทีมสหสาขาวิชาชีพ เขา้มามีส่วน
ร่วมในการดูแล (วินัย สวสัดิวร, 2553)  โดยควรตอ้งมีการจัดการเชิงระบบ ซึ< งนาํไปสู่การบริการที<มีคุณภาพ 
Irvine, และคณะ. (1998) ไดเ้สนอ The Nursing Role Effectiveness Model เพื<อเป็นแนวทางพิจารณาคุณภาพ
บริการพยาบาล โดยพฒันามาจากแนวคิดพื�นฐานซึ<งระบบของ Donabedian (1980) ไดเ้สนอคุณภาพดา้นการดูแล
รักษาผูป่้วยพิจารณา 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) 2) ดา้นกระบวนการ  (Process) 3) ดา้น
ผลลพัธ์ (Outcome) สาํหรับแนวคิดของ Irvine, และคณะ. (1998) เมื<อนาํมาพิจารณาคุณภาพบริการพยาบาล 1.ดา้น
โครงสร้าง ประกอบดว้ย 1.1) ปัจจยัดา้นผูป่้วย 1.2) ปัจจยัดา้นพยาบาล 1.3) ปัจจยัดา้นการจดัองค์กร ไดแ้ก่ การ
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เตรียมบุคลากร การผสมผสานทกัษะของบุคลากรสุขภาพ รูปแบบการมอบหมายงาน 2. ดา้นกระบวนการ 2.1) 
บทบาทอิสระ ซึ< งไดแ้ก่กิจกรรมให้บริการพยาบาล ตามบทบาทหนา้ที<ของพยาบาล โดยใชก้ระบวนการพยาบาล 
2.2) บทบาทที<เกี<ยวขอ้งกบัแพทย ์ไดแ้ก่ กิจกรรมการดูแลตามแผนการรักษาของแพทย ์2.3) บทบาทซึ<งตอ้งปฏิบติั
ร่วมกบัทีมสุขภาพ 3) ดา้นผลลพัธ์ เป็นผลที<เกิดขึ�นภายหลงั จากการให้บริการพยาบาล ทาํให้เกิดการเปลี<ยนแปลง
ต่อสภาพร่างกาย พฤติกรรมหรือความรู้สึกของผูรั้บบริการ Irvine , และคณะ. (1998) นอกจากนี� ยงัมีผลลพัธ์ ไดแ้ก่
ลดค่าใชจ่้าย จาํนวนครั� งในการมาโรงพยาบาล อตัราการตายของผูป่้วย จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล และ ความพึง
พอใจ (สมจิต หนุเจริญกลุ, 2553) 

    จากสถานการณ์ที<ผูว้ิจัยปฏิบัติงานที<แผนกผูป่้วยนอก  ปีพ.ศ.2552  คลินิกโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง 
โรงพยาบาลลาํลูกกาจดัเป็นโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิ  พบวา่มีผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง มาที<แผนกอุบติัเหตุ
ฉุกเฉินดว้ยอาการกาํเริบ จาํนวน 155 ราย และจาํนวนครั� งที<มารักษาในแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 384 ครั� ง รับไวน้อน
โรงพยาบาล 20 ราย และส่งต่อไปรักษาที<โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิอีก 14 ราย และในปี 2553 มีผูป่้วยที<เขา้รับการ
รักษาในแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน จาํนวน 187 ราย และจาํนวนครั� งที<มารักษาในแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 528 ครั� ง รับไว้
นอนโรงพยาบาล 11 ราย ส่งต่อรักษาที<โรงพยาบาลตติยภูมิ 17 ราย (โรงพยาบาลลาํลูกกา, 2553) จากการสอบถาม
พบวา่ 1) ใชย้าพน่ไม่ถูกตอ้ง 2) มีพฤติกรรมสุขภาพที<กระตุน้ใหเ้กิดอาการกาํเริบ เช่น 2.1 สูบบุหรี<  หรือใกลชิ้ดกบั
ผูสู้บบุหรี<  2.2 มีปัญหาการติดเชื�อทางเดินหายใจ เกิดอาการกาํเริบเหนื<อยง่าย และมาพ่นยาที<แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
จากสถิติการมารับบริการของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังที<เพิ<มขึ�น และการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง โดย
บุคลากรที<มีหน้าที<โดยตรงยงัคงทาํหนา้ที<ในบทบาทที<ตนเองไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ 1) แพทย ์ ให้บริการตรวจ
รักษา 2) พยาบาล ซกัประวติัคดักรอง 3) เภสัชกร สอนการใชย้า 4) นกักายภาพบาํบดั สอนการฟื� นฟู สมรรถภาพ
ปอด   แต่ยงัขาดการจดัการเชิงระบบโดยขาดการประสานส่งต่อขอ้มูลและประเมินผลติดตามในการดูแลผูป่้วย
นอก     ดงันั�นผูว้จิยัจึงสนใจ ที<จะศึกษา ความเป็นไปได ้ในการจดัการดูแล โดยมีการผสมผสานทกัษะของทีมสห
สาขาวิชาชีพ มาร่วมดูแลแบบบูรณาการ ซึ< งประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล เภสัชกร และกายภาพบาํบดั ให้มีส่วน
ร่วมในการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง เพื<อพฒันาพฤติกรรมการปฏิบติัตนและลดอตัราการเกิดอาการกาํเริบ
เฉียบพลนัส่งผลใหมี้คุณภาพชีวติที<ดีต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื<อศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง โดยทีมสหสาขาวชิาชีพ  
2. เพื<อเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนก่อนและหลงัการจดัการดูแล ที<เป็นโรคปอดอุด

กั�นเรื�อรัง โดยทีมสหสาขาวชิาชีพ 
3. เพื<อศึกษาอาการกาํเริบเฉียบพลนัของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง หลงัการจดัการดูแล โดยทีมสหสาขา

วิชาชีพในเวลา 1 เดือน  
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง หลงัการจดัการดูแลสูงกว่าก่อนการ

จดัการดูแล  
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2. ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การศึกษาครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบศึกษาติดตามไปขา้งหนา้ (prospective intervention design) ซึ< ง

ศึกษาถึง ความเป็นไปได้ของการจัดการดูแลของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังและผลของการจัดการดูแลต่อ
พฤติกรรม การปฏิบติัตน และอาการกาํเริบ ของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง ของแผนกผูป่้วยนอก  โรงพยาบาลลาํ
ลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑที์<กาํหนดดงันี�  1)  เป็นผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง ที<มา
รับบริการที<แผนกผูป่้วยนอก มีประวติัอาการกาํเริบเฉียบพลนั  2)  มารับบริการที<แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน มากกวา่ 1 
ครั� ง ในรอบ 1 ปี 3)  เลิกสูบบุหรี<  มากกว่า 1 ปี เป็นอยา่งนอ้ย   4) ไม่อยูร่ะหวา่งการรักษาวณัโรคปอด   5)  อ่าน 
เขียน และฟังภาษาไทย รู้เรื<อง 6 ) อยูใ่นเขต อาํเภอลาํลูกกา  7) โทรศพัท ์สามารถติดต่อได ้สะดวก  8) ยินดีเขา้ร่วม
โครงการวิจยั โดยจากแผนการวิจยักาํหนด ระยะเวลา ตั�งแต่ กนัยายน 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555  ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง  มีจาํนวน 16 คน  

แผนการวิจยั    คลินิกโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง    นัดทุกวนัองัคารเวลา 13.00น.-16.00น.  โดย สัปดาห์ที<  1 
ดาํเนินการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผู ้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง พร้อมประสานทีมสุขภาพ เพื<อฝึก 
ปฏิบติัในพฤติกรรมที<ปฏิบติัยงัไม่ถูกตอ้ง ซึ<งไดแ้ก่  การสูดพน่ยา  โดยประสานกบัเภสชักร สอนและฝึกปฏิบติัการ
พน่ยา การฟื� นฟสูมรรถภาพปอด การออกกาํลงักาย  ประสานใหน้กักายภาพบาํบดัฝึกและสาธิต การบริหารการ
หายใจ และผอ่นลมหายใจ พร้อมสาธิต ยอ้นกลบั  สปัดาห์ที< 2  ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ฝึกปฏิบติัเองที<บา้น โดย
ลงบนัทึกในเครื<องมือ  สปัดาห์ที< 3 นดัผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง พบผูว้จิยัพร้อมประเมินผลซํ� าและผูว้จิยัติดตาม
การปฏิบติัตนของผู ้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง โดยติดตามเยี<ยม พร้อมกระตุน้เตือนทางโทรศพัท ์   สปัดาห์ที< 4 
ติดตามเยี<ยมที<บา้น เสนอแนะการแกไ้ขปัญหา  พร้อมฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองต่อที<บา้นในสปัดาห์ที< 5-8 และใน
สปัดาห์ที< 8 นดัผูป่้วยในวนัองัคารเวลา 13.00น. เพื<อประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบติัตน หลงัเขา้ระบบการจดัการ
ดูแล ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง และจาํนวนครั� งของอาการกาํเริบ หลงัการจดัการดูแล  สรุประยะเวลาในการ
จดัการดูแลรวมทั�งสิ�นใชเ้วลา 8สปัดาห์ 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย  1.เครื<องมือในการดาํเนินการวิจยั ไดแ้ก่ 1.1 ) คู่มือในการจดัการ
ดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง 1.2 ) แนวปฏิบติับริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง 1.3) Peak  flow meter 
1.4) แบบบนัทึกการประชุมทีมสหสาขาวชิาชีพ  2) เครื<องมือที<ใชใ้นการกาํกบัการวิจยั ไดแ้ก่ 2.1) คู่มือการปฏิบติั
ตน สาํหรับผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง 2.2) แบบบนัทึกกิจกรรมการบริหารการหายใจ แบบเป่าปาก และการฟื� นฟู
สมรรถภาพปอดโดยการออกกาํลงักาย 3) เครื<องมือที<ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 3.1) แบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคล3.2)แบบสอบถามความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแล ถามความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพและผู ้
เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง 3.3) แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัตน ของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังที< พฒันาโดย
นุชนารถ วรพิมพงษ ์(2553) ซึ< งผูว้ิจยัขออนุญาตใช ้ประกอบดว้ย  พฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุด
กั�นเรื� อรัง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัเพื<อป้องกนัเกิดอาการกาํเริบและส่งเสริมสมรรถภาพปอด ดา้นการปฏิบติั
เมื<อเกิดอาการกาํเริบ  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา  โดยผูว้จิยันาํคู่มือในการจดัการดูแลจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอด
อุดกั�นเรื� อรัง และ คู่มือการปฏิบติัตนสาํหรับผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  3 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและครอบคลุมของเนื�อหา คาํนวณหาดชันีความตรงของเนื�อหา (Content validity index: CVI) เท่ากบั 
0.87 และ 1 ตามลาํดบั  การตรวจสอบความเชื<อมั<น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็น
โรคปอดอุดกั�นเรื�อรังของนุชนารถ วรพิมพงษ ์(2553)   ไปหาค่าความเชื<อมั<นโดยใชส้มัประสิทธิแอลฟาครอนบาค 
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(Cronbach’s alpha Coefficient) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 รายไดค้่าความเชื<อมั<น 0.85  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
กลุ่มตวัอยา่งที<ศึกษาครั� งนี�จาํนวน 16 ราย ไดค้่าความเชื<อมั<นเท่ากบั 0.71 

การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่างโครงการวิจยัไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมการวิจยั
ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลลาํลูกกา  ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งเพื<อ
ชี�แจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและวธีิดาํเนินการวิจยั และประโยชน์ที<คาดวา่จะไดรั้บและชี�แจงให้ทราบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยัไดโ้ดยไม่มีผลต่อการเขา้รับบริการทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต เมื<อ
กลุ่มตวัอยา่งยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัใหล้งนามในแบบฟอร์มยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยั ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง ความเป็นไปไดข้องการจดัการดูแล 
การเกิดอาการกาํเริบเฉียบพลนัหลงัการจดัการดูแลใชส้ถิติเชิงบรรยาย เปรียบเทียบคะแนน พฤติกรรมการปฏิบติั
ตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังก่อนการจดัการและหลงัการจดัการดูแล โดยใชส้ถิติ Paired t-test เมื<อพบว่า
ขอ้มูลมีการกระจายเป็นโคง้ปกติ 
 

3. ผลการศึกษา / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดงันี�   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย (87.50%) ประมาณครึ< งหนึ<งมีอายมุากกวา่ 70 ปี (50.00%) นบัถือศาสนาพทุธ (81.25%) มีสถานภาพการสมรส
คู่ (81.25%) ระดบัการศึกษาประถมศึกษาปีที< 4 (81.25%) มีอาชีพรับจา้งมากที<สุด (68.75%) มีรายไดเ้ฉลี<ยของ
ครอบครัวต่อเดือน อยูร่ะหวา่ง 5,000 – 20,000 (56.25%) รายไดที้<ไดรั้บส่วนใหญ่เพียงพอ (93.75%)  

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลดา้นสุขภาพ มีรายละเอียดดงันี�กลุ่มตวัอยา่งมี ภาวะโภชนาการ
ปกติ มากที<สุด (56.25%)  ส่วนใหญ่เคยดื<มสุราแต่เลิกแลว้ (87.50%) กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดเคยสูบบุหรี<แต่เลิกสูบ
แลว้ (100%) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที<เคยสูบนอ้ยกวา่ 6 ปี (62.50%) ส่วนใหญ่มีระดบัความรุนแรงของของโรคปอด
อุดกั�นเรื�อรังอยูใ่นระดบัปานกลาง (ระดบั 2) (62.50%) 

ความเป็นไปได้ของการจดัการดูแล   
การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั 

โดยวดัทั�งดา้นผูป้ฏิบติัและดา้นผูที้<เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ดงันี�   1) ดา้นผูป้ฏิบติั ซึ<งประกอบดว้ย พยาบาล เภสัช
กร นักกายภาพบาํบัด และแพทย ์ พบว่าการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที<
พฒันาขึ�นมีความเป็นไปได ้ร้อยละ100 ในภาพรวมทีม “มองเห็นถึงคนไขไ้ดรั้บประโยชน์ ผูป่้วย มีผลการรักษาที<ดี
ขึ�น มีการทาํงานเป็นทีมที<มีความเขม้แขง็ และเป็นระบบระเบียบที<ดี” 2)  ดา้นผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง จากผูว้ิจยั
ไดค้ดัเลือก ตามเกณฑ์กลุ่มตวัอย่าง ดงัคุณสมบติัที<กาํหนดไว ้ที<เขา้ร่วมโปรแกรม มีจาํนวน 16 คน โดยเขา้ร่วม
โปรแกรมเป็นระยะเวลา  8สปัดาห์ ยงัคงอยูจ่นสิ�นสุดโปรแกรม มีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรม ใหค้วามคิดเห็นในภาพรวม วา่ “เป็นสิ<งที<ดี มีประโยชน์กบัตนเอง ไม่รู้สึกยุง่ยากอะไร ” 

ผลของการจดัการดูแลผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ ต่อพฤตกิรรมการปฏิบัตติน  
พฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ประกอบดว้ย พฤติกรรมการปฏิบติัตนเพื<อป้องกนั

การเกิดอาการกาํเริบและส่งเสริมสมรรถภาพของปอด และพฤติกรรมการปฏิบติัตนเมื<อเกิดอาการกาํเริบ 
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จากการประเมิน พฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังเพื<อป้องกนัเกิดอาการกาํเริบและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของปอด พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการจดัดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2 – 
8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 5.00 คะแนน (ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน= 1.67) ส่วน
คะแนนภายหลงัจากมีการจดัการดูแล มีคะแนนอยู่ระหว่าง 11-20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี<ยเท่ากบั 17.13 คะแนน (ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน =2.42)  

พฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง เมื<อเกิดอาการกาํเริบ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการ
จดัดูแล มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3 – 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 7.88 คะแนน (ส่วน
เบี<ยงเบนมาตรฐาน =2.75) ส่วนคะแนนภายหลงัจากมีการจดัการดูแล มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 17-20 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 18.81 คะแนน (ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน= 0.98)  

พฤติกรรมการปฏิบติัตนโดยรวม พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการจดัดูแล มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 8 – 19 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 12.87 คะแนน (ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน= 3.12) ส่วนคะแนนภาย
หลงัจากมีการจดัการดูแล มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 29-39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยเท่ากบั 
35.94 คะแนน (ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน =2.62) เมื<อทดสอบการกระจายของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผู ้
เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังพบวา่เป็นแบบโคง้ปกติ  จึงเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของ
ผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ก่อนและหลงัมีการจดัการดูแล ดว้ยสถิติทดสอบ Paired t-test พบวา่ คะแนนพฤติกรรม
การปฏิบัติตนหลงัการจัดการดูแลสูงกว่าก่อนการจัดการดูแลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที<  p–value = .000 
รายละเอียดดงัตารางที< 1 

 
ตารางที� 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี<ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ของ

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการจดัการดูแล โดยใชส้ถิติ Paired t-test 

คะแนนพฤตกิรรม ก่อนการจดัการดูแล หลงัการจดัการดูแล Paired 

t-test 

p-value 

(2-tailed) พสัิย x  ± SD พสัิย x  ± SD 

คะแนนพฤติกรรมโดยรวม 8-19 12.87 ± 3.12 29-39 35.94 ± 2.62 -20.26 .000 
  - การปฏิบติัตนเพื<อป้องกนัเกิดอาการ
กาํเริบและส่งเสริมสมรรถภาพของปอด 

2-8 5.00 ± 1.67 11-20 17.13 ± 2.42   

  - การปฏิบติัเมื<อเกิดอาการกาํเริบ 3-14 7.88 ± 2.75 17-20 18.81 ± 0.98   

 

อาการกาํเริบเฉียบพลนัของผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง หลงัการจดัการดูแลโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ 1 เดือน 
อาการกาํเริบเฉียบพลนัของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง 16 คน พบวา่ หลงัจากมีการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขา
วชิาชีพพบวา่ มีอาการกาํเริบเฉียบพลนั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5   

การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั สามารถอภิปราย เป็น 3 ประเด็น ดงันี�  
1. ความเป็นไปได้ของการจัดการดูแลผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและความเป็นไป

ได้ของการจดัการด้านผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
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การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมี ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั
ทั�งนี�  อธิบายเชิงโครงสร้าง และกระบวนการ ดงันี�  

1.1) เชิงโครงสร้างการจัดการดูแลโดยการผสมผสานบุคลากรสุขภาพในรูปแบบ ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล เภสชักร กายภาพบาํบดั โรงพยาบาลลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลระดบั
ทุติยภูมิ ขนาด30 เตียง  ซึ<งเป็นการจดัการเชิงโครงสร้างของผูป้ฏิบติังานโดย  แพทย ์ มีบทบาทในการตรวจรักษา 
วนิิจฉยั ติดตามผลการรักษา  พยาบาล มีบทบาทในการคดักรอง คน้หาปัญหา วเิคราะห์ วางแผนเพื<อดูแลผูเ้ป็นโรค
ปอดอุดกั�นเรื�อรังเป็นรายกรณี เภสชักร มีบทบาทในการสอนแนะนาํ เรื<องการใชย้า   และฝึกทกัษะการใชย้าพ่นนกั
กายภาพบาํบดั มีบทบาทในการสอนและฝึกทกัษะการไอ อยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการออกกาํลงักายฟื� นฟูปอด   มี
การประชุมหารือร่วมกนัในการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง และกาํหนดแนวทางปฏิบติัที<ชดัเจน โดยใชคู้่มือ
แนวปฏิบติับริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 2553  ซึ< งแนะนาํ
ใหมี้ทีมสหสาขาวชิาชีพ มีส่วนร่วมในการดูแล 

1.2) ดา้นกระบวนการ พยาบาลใชบ้ทบาทอิสระของพยาบาล ในสปัดาห์แรก  ประเมินปัญหาของผูเ้ป็นโรค
ปอดอุดกั�นเรื� อรัง คดักรอง คน้หาปัญหา วิเคราะห์ วางแผนเพื<อดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดอุดกั�นเรื� อรัง เป็นรายกรณี 
และประสานส่งต่อยงัทีมสหสาขาวชิาชีพ   เมื<อพบปัญหาในผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง โดยผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�น
เรื�อรังที<มีค่าคะแนนแบบวดัพฤติกรรมการปฏิบติัตน ตํ<ากวา่ 80%  ประสานต่อใหก้บัทีมสหสาขาวิชาชีพ ฝึกปฏิบติั
ดงันี�  เภสชักร ฝึกทกัษะการพน่ยา  และการใชย้า นกักายภาพบาํบดั ฝึกทกัษะบริหารการหายใจ การออกกาํลงักาย 
การฟื� นฟูสมรรถภาพปอด  การทาํ Pursed lip พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบติัยอ้นกลบั  และ ติดตามผลการ
ปฏิบติัโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในสัปดาห์ที< 2   พยาบาลติดตาม กระตุน้เตือนทางโทรศพัท์ ในสัปดาห์ที< 3  และ
สปัดาห์ที< 4 ทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตามโดยการลงเยี<ยมบา้น ประเมินผลการฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองที<บา้น และให้ผู ้
เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นเวลา 4 สปัดาห์ พร้อมลงบนัทึกในสมุดคู่มือประจาํตวัผูเ้ป็นโรค
ปอดอุดกั�นเรื�อรัง และนดัประเมินผลซํ� าในสปัดาห์ที< 8 

 ความเป็นไปได้ของการจดัการดูแลผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ด้านผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ดา้นผลลพัธ์ หลงัการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ตามเกณฑก์ลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัคุณสมบติัที<กาํหนดไว ้มีจาํนวน 16 คนมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัตนเพื<อป้องกนัอาการกาํเริบและ
พฤติกรรมการปฏิบติัตนเมื<อเกิดอาการกาํเริบสูงขึ�น  ส่งผลให้อาการกาํเริบที<มารับบริการที<แผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน
และผูป่้วยในลดลง  ซึ<งประเมินไดโ้ดยการเก็บขอ้มูลจากเวชระเบียนของผูป่้วยและแพทยว์ินิจฉัยวา่มีอาการกาํเริบ
เฉียบพลนั ภายใน1เดือนหลงัจากไดรั้บการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  และจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมเป็น
ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ยงัคงอยูจ่นสิ�นสุดโปรแกรม มีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ให้
ความคิดเห็นวา่ “เป็นสิ<งที<ดี มีประโยชน์กบัตนเอง ไม่รู้สึกยุง่ยากอะไร”ซึ< งสอดคลอ้งกบั นนัทิยา ภูงาม (2550) ที<
ศึกษาการพฒันาแนวทางการวางแผนจาํหน่ายผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังของทีมสหสาขาวชิาชีพ โรงพยาบาลบา้น
ไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ การวางแผนจาํหน่ายผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ซึ< งประกอบดว้ย แพทย ์เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาํบดั  โภชนากร ผลการประเมินความรู้เรื<องการวางแผน
จาํหน่ายตามรูปแบบ M-E-T-H-O-D ของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพิ<มขึ�นจากระดบัปานกลางก่อนการพฒันา เป็น
ระดบัสูงภายหลงัการพฒันา  ผลการประเมินความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อการวางแผนจาํหน่ายผูเ้ป็น
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โรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง  ดา้นความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี   ผลการประเมินความคิดเห็นของผูรั้บบริการ พบวา่มีความ
พึงพอใจต่อแนวทางการการวางแผนจาํหน่ายที<ไดรั้บจากทีมสหสาขาวชิาชีพ   

2. ค่าเฉลี�ยของคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังหลังการจัดการดูแลโดย

ทมีสหสาขาวชิาชีพสูงกว่าก่อนการจดัการดูแลอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ(p=.000) 
    ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย คือ กลุ่มตวัอย่างที<ไดรั้บการจัดการดูแลตามโปรแกรมใน

คลินิก มีค่าเฉลี<ยคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนที<สูงกว่าก่อนเขา้โปรแกรม ซึ< งมีค่าเฉลี<ยของคะแนนก่อนเขา้
โปรแกรมอยู่ที<  8-19  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ย 12.87 คะแนน ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน 3.12 
ภายหลงัเขา้โปรแกรมคะแนนอยู่ระหวา่ง 29- 39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ย 35.94 ส่วน
เบี<ยงเบนมาตรฐาน 2.62 โดยแยกเป็น   พฤติกรรมการปฏิบติัตนเมื<อเกิดอาการกาํเริบ ก่อนการจดัการดูแลโดย
ทีมสหสาขาวชิาชีพ มีค่าคะแนนก่อนเขา้โปรแกรมอยูที่< 3-14 คะแนน จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน  โดยมีค่าเฉลี<ย ที< 
7.8 คะแนน ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน 2.75คะแนน หลงัมีการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมีคะแนน 17-20 
คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ย 18.81 ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน 0.92  พฤติกรรมการการปฏิบติัตนเพื<อป้องกนัอาการกาํเริบ
และส่งเสริมสมรรถภาพปอด ก่อนการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีค่าคะแนนก่อนเขา้โปรแกรมอยูที่< 2-8  
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าเฉลี<ยที< 5 คะแนน ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน 1.67 หลงัมีการจดัการดูแลโดย
ทีมสหสาขาวชิาชีพ คะแนนอยูที่< 11-20 คะแนนเฉลี<ยที< 17.13 8 คะแนน ส่วนเบี<ยงเบนมาตรฐาน 2.42   อธิบายได้
วา่ ก่อนการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ  พบวา่พฤติกรรมผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ในดา้นพฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนเมื<อเกิดอาการกาํเริบ เช่น การหายใจแบบ Purse lip กลุ่มตวัอย่างไม่มีการปฏิบติั 16 คน คิดเป็น 100% 
หลงัการจดัการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการปฏิบติัอยา่งสมํ<าเสมอ 16 คน คิดเป็น 100%   อาการไอ หายใจ
เขา้ออกลึกๆ ชา้ๆก่อนมีการจดัการ ไม่ปฏิบติั 13 คน คิดเป็น 81.3% หลงัมีการจดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 12 คน คิด
เป็น75%  พฤติกรรมการปฏิบติัเพื<อป้องกนัเกิดอาการกาํเริบและส่งเสริมสมรรถภาพปอด    การออกกาํลงักายเพื<อ
บริหารกลา้มเนื�อไหล่ ก่อนมีการจดัการ ไม่ปฏิบติั 16 คนคิดเป็น 100% หลงัมีการจดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 14 คน 
คิดเป็น 87.5% การออกกาํลงักายเพื<อบริหารทรวงอก ก่อนมีการจดัการ ไม่ปฏิบติั 16 คนคิดเป็น100% หลงัมีการ
จดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 12 คน คิดเป็น 75% การออกกาํลงักายเพื<อบริหารปอด ก่อนมีการจดัการ ไม่ปฏิบติั 16 คน
คิดเป็น 100% หลงัมีการจดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 12 คน คิดเป็น 75% การออกกาํลงักายเพื<อบริหารขา  ก่อนมีการ
จดัการ ไม่ปฏิบติั 15 คนคิดเป็น 93.8% หลงัมีการจดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 6 คน คิดเป็น 37.5% การหลีกเลี<ยงอาหาร
หมกัดอง ก่อนมีการจดัการ ไม่ปฏิบติั 12 คนคิดเป็น 75%หลงัมีการจดัการปฏิบติัสมํ<าเสมอ 10คน คิดเป็น 62.5% 
การหายใจแบบเป่าปากขณะเคลื<อนไหว ก่อนมีการจดัการไม่ปฏิบติั 15คน คิดเป็น 93.8% หลงัมีการจดัการ ปฏิบติั
สมํ<าเสมอ 1 คนคิดเป็น 6.3% ปฏิบติัเป็นบางครั� ง 15 คน คิดเป็น 93.8%    ซึ<งพบไดว้า่คะแนน พฤติกรรมการปฏิบติั
ตนของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง  หลงัมีการจดัการดูแล สูงกวา่ก่อนการจดัการดูแล 

3. อาการกําเริบเฉียบพลัน ของผู้เป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง หลังการจัดการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 1

เดอืน พบว่า ม ี2 ราย คดิเป็นร้อยละ 12.5 
กลุ่มตวัอยา่งที<ไม่มีอาการกาํเริบ 14 ราย ในระยะเวลา 1 เดือน เป็นเพราะมีพฤติกรรมกการปฏิบติัตวัเมื<อเกิด

อาการกาํเริบ เช่น การหายใจแบบเป่าปาก ที<สมํ<าเสมอ และพฤติกรรมการปฏิบติัตนเพื<อป้องกนัอาการกาํเริบและ
ฟื� นฟสูมรรถภาพปอดที<สมํ<าเสมอ เช่น การหลีกเลี<ยงการสัมผสัฝุ่ นละอองและอยูใ่นสถานที<แออดั อยา่งสมํ<าเสมอ 
พร้อมมีพฤติกรรมการปฏิบติัตนเรื<องพื�นฟสูมรรถภาพปอดอยา่งสมํ<าเสมอ เช่น การออกกาํลงักาย เพื<อบริหารปอด 
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การออกกาํลงักาย บริหารกลา้มเนื�อไหล่ การออกกาํลงัการเพื<อบริหารทรวงอก ซึ< งจากการศึกษาของ สุลี แซ่ซือ 
(2546) พบวา่พฤติกรรมการออกกาํลงักายที<เหมาะสมถูกตอ้งกบัโรค จะส่งผลใหส้มรรถภาพปอดดีขึ�น ซึ< งส่งผลให้
ผูป่้วย 14 ราย ไม่พบอาการกาํเริบเฉียบพลนั 
 
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

การจดัการเชิงระบบ ที<ประกอบดว้ย โครงสร้าง กระบวนการ ผลลพัธ์  เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ
การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรัง ซึ< งเชื<อมโยงให้เห็นปัจจยัต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้งในการให้การพยาบาล และ
จะส่งผลให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยการจดัการเชิงโครงสร้างของผูใ้ห้บริการ โดยมีทีมสหสาขา
วิชาชีพ และกระบวนการจดัการดูแลที<เชื<อมประสานทกัษะของแต่ละวิชาชีพ โดยพยาบาลเป็นผูป้ระเมินปัญหา
ของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล  
จากผลการวจิยัพบวา่ วธีิการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความเป็นไป

ได้ในการนําไปปฏิบัติ โดยมีหลักการที<สําคญั คือ พยาบาลผูที้<ทาํหน้าประสานการดูแล โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลประเมินปัญหาและให้การดูแลที<เฉพาะเจาะจงกบัปํญหาของผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื� อรังเป็นรายบุคคล 
และส่งต่อใหผู้เ้ชี<ยวชาญในทีม ตลอดจนพยาบาลมีการติดตามประเมินผล  ทาํใหผู้เ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังที<เคยมี
ประวติัอาการกาํเริบก่อนวนันดัมีพฤติกรรมการปฏิบติัตนที<ดีขึ�นและอาการกาํเริบก่อนวนันดัลดลง ดงันั�นควรนาํ
การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังโดยทีมสหสาขาวชิาชีพไปใชต้่อไป 

ดา้นการวจิยั  
ในการศึกษาวิจยัครั� งนี�   ผูท้าํการวิจยัเชิงทดลองเพื<อ ศึกษาติดตามไปขา้งหนา้ (Prospective Intervention 

Design) เพียง   1 เดือน ควรมีการติดตามผลของพฤติกรรมการปฏิบติัตน และอาการกาํเริบเฉียบพลนัไปขา้งหนา้ 
ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เฝ้าติดตามผลลพัธ์ในระยะยาวและควรเพิ<มขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึ�น 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี� ไดส้าํเร็จไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลืออยา่งดียิ<งของอาจารยร์องศาสตราจารย ์

ประคอง อินทรสมบติั ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น และดร.นํ� าออ้ย ภกัดีวงศ ์
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที<กรุณาให้คาํแนะนําช่วยเหลือ รวมทั� งตรวจสอบแก้ไข และเสียสละเวลาให้
คาํปรึกษาดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี�   

 
เอกสารอ้างองิ 
จุก  สุวรรณโณ. “ประสบการณ์การหายใจลาํบาก การจดัการกบัอาการ และผลลพัธ์ในผูป่้วยโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง

และปัจจยัที<เกี<ยวขอ้ง.” วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2549. 

    หนา้ 1139



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

นนัทิยา ภูงาม. “การพฒันาแนวทางการวางแผนจาํหน่ายผูเ้ป็นโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง ของทีมสหสาขาวชิาชีพ 
โรงพยาบาลบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น.” วทิยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหา    บณัฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารการจดัการ คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550. 
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ความสามารถในการดูแลตนเองและการกลบัมารักษาซํ�าของผู้ป่วย Non–STEMI 

ที,ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติ1 

SELF - CARE  ABILITIES  AND READMISSION RATE OF PATIENTS WITH 

NON –STEMI RECEIVING CLINICAL GUIDELINE –BASED CARE 
 

สินีนาฏ  ฐิตยานุวฒัน์  1    ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม 2    ดร.นํ� าออ้ย  ภกัดีวงศ ์2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
                 การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive study)  เพื6อศึกษาผลลพัธ์ของการใชแ้นวปฏิบติัการ
ดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตาย โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยวดัจากความสามารถในการดูแลตนเอง รวมทั�ง
ติดตามผลของการเขา้รับการรักษาซํ� าภายใน 28 วนั แนวปฏิบัติการพยาบาลสร้างขึ�นโดยใช้  Educative -
Supportive system ของ Orem (1991) เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผูป่้วยไดรั้บการ
วินิจฉัยโรค เป็นกลา้มเนื�อหัวใจตายในกลุ่ม Non-STEMI  เป็นครั� งแรก จาํนวน 38 ราย ซึ6 งไดรั้บการดูแลเป็น
ระยะเวลา 5-7 วนั ในระหวา่งอยูรั่บการรักษา ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง เมื6อผูป่้วยกลบัมาตรวจตาม
นดัใน 2 สปัดาห์และ 6 สปัดาห์หลงัจาํหน่าย  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย และ Wilcoxon Signed Ranks 
Test 

ผลการศึกษาพบวา่ค่าเฉลี6ยคะแนนความสามารถในการดูแลตนเอง หลงัไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติั 
เมื6อกลบัมาตรวจตามนดั  6 สปัดาห์ สูงกวา่ 2 สปัดาห์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) และไม่มีผูป่้วยเขา้รับการ
รักษาซํ� า  
 
คาํสําคญั : แนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยกลา้มเนื�อหัวใจตาย, ความสามารถในการดูแลตนเอง, การเขา้รับรักษาซํ� า, 

ผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายกลุ่ม Non- STEMI  
 

Abstract 

 
This descriptive study aimed to investigate the outcomes, including self-care abilities and readmission 

rate in 28 days, of using Clinical Practice Guideline in Caring of patients with Non-STEMI at Samutprakarn 
Hospital.  Orem’s Educative Supportive System (1991) was used as a conceptual framework of the Practice 

                                                                    

1 นกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Guideline development.  A sample of 38 newly diagnosed with Non-STEMI was purposively recruited for this 
study.  The sample received care from nursing staff during hospitalization.  Self-Care abilities and readmission 
rate were assessed and recorded at 2 and 6 week-follow-up.  Descriptive statistics and Wilcoxon Signed Rank 
Test were used to analyze data.  

The findings showed that the average mean scores of  Self-Care abilities at 6 weeks were higher than 
that of 2 weeks (p=.000).  No readmission rate was found.  
 

KEYWORDS : CLINICAL GUIDELINE-BASED CARE, SELF – CARE ABILITIES, READMISSION, NON-
STEMI PATIENTS 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
                    โรคหลอดเลือดหวัใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที6สาํคญั และเป็นสาเหตุการตายที6พบมากของประชากร
ทั6วโลก  เนื6องจากปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ทั�งทางดา้นเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม  ทาํให้วิถีการดาํเนิน
ชีวติเปลี6ยนแปลงไป ทาํใหก้ารดูแลตนเองลดลง  เช่น การรับประทานอาหารที6ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาํลงักาย 
ทาํใหเ้กิดภาวะเครียดเพิ6มขึ�น ปัจจยัเหล่านี�ลว้นส่งผลใหเ้กิดโรคหวัใจขาดเลือดและภาวะกลา้มเนื�อหวัใจตายตามมา        
                        สถิติในปี ค.ศ. 2002 พบวา่มีผูเ้สียชีวิตจากโรคหัวใจมากกวา่ 16.5 ลา้นคนของประชากรทั6วโลก 
(Lukkarinen and Lukkarinen , 2007) จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2009) พบวา่โรคหลอดเลือด
หวัใจเป็น 1ใน 5 ลาํดบัของสาเหตุการเสียชีวิตในกลุ่มประชากรซีกโลกตะวนัตก ปัจจุบนัแนวโนม้ของประชากร
อยา่งนอ้ย 20 ลา้นคนในทุกๆปี จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
ในประเทศไทยจากสถิติการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากเป็นลาํดบัที6 3รองลงมาจากอุบติัเหตุและ
โรคมะเร็ง ตามลาํดบั (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) และในระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2550  มีอตัราการตายเท่ากบั  
28.2 , 28.4  และ 29.3 ต่อประชากรแสนคนตามลาํดบั (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) (ซึ6 งจะเห็นวา่แนวโนม้ของ
อุบติัการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจเพิ6มสูงขึ�น)   
                   ภาวะกลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนั [Acute Myocardial Infarction, (MI) หรือ Heart attack]แบ่งเป็น 
2 กลุ่มตามลกัษณะของคลื6นไฟฟ้าหวัใจ คือ  ST- Segment Elevation Myocardial Infarction     (STEMI) และ  Non  
ST- Segment Elevation Myocardial Infarction (Non-STEMI) (WHO, 2009) พบวา่ผูป่้วยในกลุ่ม STEMI มกัเกิด
จากลิ6มเลือดอุดตนัในหลอดเลือด (Occlusive thrombus) ซึ6 งจะทาํให้เลือดไม่สามารถไปเลี�ยงหลอดเลือดบริเวณ
ผนงัหวัใจ ส่งผลใหมี้การตายของกลา้มเนื�อหัวใจตลอดผนงัหัวใจ (Transmural infarction) แต่ถา้ไดรั้บการวินิจฉัย
อยา่งรวดเร็วและไดรั้บการรักษา เพื6อเอาลิ6มเลือดที6อุดตนัออกจะช่วยลดบริเวณของผนงักลา้มเนื�อหัวใจที6ตายลงได ้
ส่วนผูป่้วยที6อยูใ่นกลุ่ม Non-STEMI มกัจะเกิดจากลิ6มเลือดหรือคราบไขมนัไปเกาะหลอดเลือดหัวใจไวบ้างส่วน 
ส่งผลใหเ้ลือดไม่สามารถไปเลี�ยงกลา้มเนื�อหวัใจได ้และถา้ผูป่้วย Non -STEMI ไม่ไดรั้บการรักษาและดูแลตนเอง
ที6ดีเพียงพอ จะเป็นผลใหผู้ป่้วย Non –STEMI เขา้สู่ระยะ STEMI ได ้
                       ปัจจยัที6ส่งเสริมให้เกิดภาวะกลา้มเนื�อหัวใจตาย คือ( 1) ความดนัโลหิตสูง พบวา่ผูมี้ความดนัโลหิต
ซีสโตลิกสูงกวา่ 140 /90 mmHg  มีผลต่อการเกิดโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายไดสู้งถึง 2 เท่า เมื6อควบคุมให้ความดนั
โลหิตอยูใ่นเกณฑป์กติ จะช่วยลดอุบติัการณ์ของโรคและลดอตัราการตายของผูป่้วยกลุ่มนี�  (Villablanga, et al., 
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2009) (2) การสูบบุหรี6  พบวา่ผูที้6สูบบุหรี6วนัละ 1 ซองหรือมากกวา่ มีโอกาสเกิดโรคหัวใจได ้3 เท่า เมื6อเทียบกบัผู ้
ไม่สูบบุหรี6  การเลิกสูบบุหรี6จะลดความเสี6ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงโคโรนารี6แข็งลงครึ6 งหนึ6 ง (3) อายแุละเพศ จะ
พบมากในช่วง 60-70 ปี  (4) พนัธุกรรม จะพบในผูที้6มีประวติัในครอบครัวเคยเป็นกลา้มเนื�อหัวใจขาดเลือด           
มีโอกาสที6เป็นโรคนี�มากกวา่ผูที้6ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคนี�  และจะมีความเสี6ยงเพิ6มขึ�นมากขึ�น ถา้มีปัจจยัอื6นร่วมดว้ย
เช่น การสูบบุหรี6  ความอว้น ไขมนัในเลือดสูง (Villablanga, et al., 2009) (5) โรคเบาหวาน พบวา่ผูที้6มีระดบันํ� าตาล
ในเลือดมากกวา่ 7 มก./ดล (126 mg /dl) มีความเสี6ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวา่คนปกติ 2 เท่า (6) 
ความอว้นและการขาดการออกกาํลงักาย พบว่าผูที้6นํ� าหนกัตวัเกินค่าดชันีมวลกาย (BMI) มากกวา่ 25 kg/m และ
ขาดการออกกาํลงักาย มีโอกาสเกิดกลา้มเนื�อหัวใจตายไดม้ากกว่าผูที้6มีดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑป์กติและมีการ
ออกกาํลงักาย  (7) อาหารที6มีรสเค็มและไขมนัสูงและ (8) บุคลิกภาพแบบเอ (มีลกัษณะเอาจริงเอาจงั เคร่งเครียด 
อดทนนอ้ย) มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการเกิดโรคหวัใจขาดเลือด และมีโอกาสเกิดกลา้มเนื�อหวัใจตายซํ� าถึง 5 เท่า 
เมื6อเทียบกบับุคลิกภาพแบบบี  
                     บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายกลุ่ม Non-STEMI นบัมีความสาํคญั
มาก โดยมุ่งเนน้ใหผู้ป่้วยมีบทบาทและความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจาํวนั เช่น บทบาทในการดูแล
ตนเองเกี6ยวกับการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย การสังเกตอาการผิดปกติและ
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ การมาตรวจตามนดัเป็นตน้ โดยพยาบาลจะทาํหน้าที6ดา้นการสอน การสนบัสนุน การให้
คาํแนะนาํ  และการจดัสิ6งแวดลอ้มให้อาํนวยต่อความสามารถและความตอ้งการที6ผูป่้วยจะสามารถดูแลตนเองได ้
ซึ6งผลจากการวจิยัพบวา่ อตัราการเสียชีวิตและการเขา้รับการรักษาซํ� าในโรงพยาบาลลดลง (Cohen, 2002,        ยวุ
เรศ ใสสิสูบ, 2540, จนัจิรา เกียรติสี6สกุล, 2548, ทศันีย ์แดขุนทด, 2549, พิกุล ตินามาส, 2550, วรางคณา อุไรวงษ,์ 
2550)  
                      โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ  โรคกลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนัเป็น
โรคที6มีความรุนแรงอนัดบัหนึ6ง  จากขอ้มูลยอ้นหลงั ตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2548 – สิงหาคม 2549 พบผูป่้วยที6เป็น
โรคกลา้มเนื�อหัวใจตายเฉียบพลนัทั�งกลุ่ม STEMI และ Non-STEMI จาํนวน 343 ราย แยกเป็นกลุ่ม STEMI 
จาํนวน 86 ราย และ Non -STEMI จาํนวน 236 ราย  ในกลุ่ม Non -STEMI  พบวา่มีจาํนวนผูป่้วยที6เสียชีวิต จาํนวน  
43 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.22  และพบอตัราการเขา้รับการรักษาซํ� าก่อนวนันดัภายใน 28 วนัหลงัจาํหน่าย มีจาํนวน 
18 รายคิดเป็นร้อยละ 7.62  จะเห็นไดว้า่อตัราการตายและอตัราการเขา้รับการรักษาซํ� าก่อนวนันัดภายใน 28 วนั
หลงัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัสูง (ขอ้มูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลสมุทรปราการ, 2549) โดยสาเหตุของการเขา้รับ
การรักษาซํ� า เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง จาํนวน4 ราย  ภาวะหัวใจลม้เหลว จาํนวน 5 ราย โรคกลา้มเนื�อหัวใจ
ตายกลุ่ม STEMI จาํนวน 6 ราย และโรคไตวายเฉียบพลนัและเบาหวาน จาํนวน 3 ราย  ซึ6 งผูป่้วย Non-STEMI กลุ่ม
นี� ส่วนใหญ่จะเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยอายุรกรรมสามญั โดยทางกลุ่มงานอายุรกรรมไดพ้ฒันาและนาํแนว
ปฏิบติัมาใชใ้นการดูแลผูป่้วย Non-STEMI ซึ6งประกอบดว้ย การดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายตามขั�นตอน คือ
การประเมินสภาพผูป่้วยจากสภาพการทาํงานของหัวใจ และความสามารถการปฏิบติัตวัในแต่ละวนั รวมทั�งมีการ
ใหค้วามรู้เกี6ยวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด การ Monitor EKG เพื6อประเมินสภาพการทาํงานหวัใจของผูป่้วย ก่อน
รายงานแพทยรั์บทราบถึงอาการผิดปกติ  เพื6อใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ6 งแนวปฏิบติัดงักล่าว
นี� เริ6มใชต้ั�งแต่ปี 2550  และยงัไม่มีการติดตามประเมินผลการดูแลอยา่งเป็นระบบ มีเฉพาะสถิติของโรงพยาบาล ซึ6 ง
ติดตามอตัราการตายและอตัราการรักษาซํ� าดว้ยโรคเดิม  ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจที6จะศึกษาผลการดูแลผูป่้วยที6ไดรั้บ
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การดูแลตามแนวปฏิบติัที6ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั วา่ผูป่้วยมีความสามารถในการดูแลตนเองอยา่งไร มีอตัราการรักษาซํ� า
มากนอ้ยอยา่งไร เพื6อนาํผลที6ไดม้าพฒันาปรับปรุงคุณภาพของการดูแลตามแนวปฏิบติัต่อไป 
คาํถามหลกัการวจิยั 

ผลลพัธ์ของการใชแ้นวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายในผูป่้วยกลุ่ม Non-STEMI ที6
วดัจากความสามารถในการดูแลตนเอง และการเขา้รับการรักษาซํ� า เป็นอยา่งไร 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
                     1. เพื6อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง ที6ไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติั
ของโรงพยาบาลเมื6อกลบัมาตรวจตามนดั 2 และ 6 สปัดาห์   
                     2. เพื6อศึกษาและติดตามผลการกลบัมารักษาซํ� าภายใน 28 วนัหลงัจาํหน่ายของกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วย  
Non-STEMI ที6ไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัของโรงพยาบาล                                                                                                                      
กรอบแนวคดิการวจิยั  
                   การวิจยัครั� งนี� เป็นการติดตามผลของการใชแ้นวปฏิบติัการดูแลในกลุ่มผูป่้วย Non-STEMI   โดยใช้
กรอบแนวคิดของ Irvine และคณะ(1998) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาผูป่้วยในกลุ่ม Non-STEMI ตามแนวคิด
ของ Irvine และคณะ (1998) ซึ6งไดเ้สนอแนวทางในการบริการพยาบาลที6มีประสิทธิภาพ ซึ6 งเป็นมาตรฐานในการ
ดูแลผูรั้บบริการโดยมีองคป์ระกอบทางดา้นคุณภาพที6สาํคญั 3 ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) คือ ปัจจยัที6
ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการการให้บริการและผลลพัธ์การให้บริการ  ไดแ้ก่ความรู้ ทกัษะ ความเชี6ยวชาญในวิชาชีพ
ของผูใ้ห้บริการที6มีผลต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลซึ6งจะส่งผลต่อผูรั้บบริการ  ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยั ไม่ได้
ศึกษาตวัแปรดา้นโครงสร้าง 2) ดา้นกระบวนการ (Process) คือการใหก้ารบริการรูปแบบต่างๆรวมทั�งกิจกรรมการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของผูรั้บบริการ โดยใชก้ระบวนการพยาบาลในการปฏิบติัและอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐาน
วชิาชีพ ในการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัมุ่งที6จะศึกษาผลลพัธ์ของกระบวนการให้การดูแลผูป่้วยกลุ่ม Non –STEMI โดยใช้
แนวปฏิบติัการพยาบาลที6สร้างตามทฤษฎีของโอเร็มในส่วนของระบบสนบัสนุนและให้ความรู้ ซึ6 งประกอบดว้ย 
การสอน การชี� แนะ การสนับสนุนและการสร้างสิ6งแวดลอ้ม  และ 3) ดา้นผลลพัธ์ (Outcome) คือผลที6เกิดขึ�น
ภายหลงัจากการที6ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการพยาบาล ซึ6 งมีผลต่อการเปลี6ยนแปลงทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ
ของผูรั้บบริการ มี 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น  ดา้นผลลพัธ์ทางคลินิก ดา้นความรู้เกี6ยวกบั
โรค ดา้นการดูแลสุขภาพ  ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดา้นความคุม้ค่าใชจ่้าย ซึ6 งในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัมุ่ง
ที6จะศึกษาดา้นความสามารถในการดูแลตนเองและการกลบัมารักษาซํ� าภายใน 28 วนั 
 
2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 
                  การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive study)   ประชากรตวัอยา่งเป็นผูป่้วยที6ไดรั้บการ
วินิจฉัยจากอายรุแพทยผ์ูเ้ชี6ยวชาญดา้นโรคหัวใจวา่ เป็นโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายกลุ่ม Non - STEMI ที6เขา้รับการ
รักษาในหอผูป่้วยอายรุกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการโดยกาํหนดเกณฑค์ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง คืออายตุั�งแต่ 20 ปี
ขึ�นไป ทั�งเพศชายและเพศหญิง  ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นกลา้มเนื�อหัวใจตายกลุ่ม Non-STEMI เป็นครั� งแรก 
สามารถสื6อสาร อ่าน และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ ยินดีและสมคัรใจ เขา้ร่วมโครงการวิจยั ผูว้ิจยัคาํนวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างประสิทธิผลของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตามจากงานวิจัยของ Jiang และคณะ (2007) ที6ศึกษาผลการใช้
โปรแกรมฟื� นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วย Acute Coronary Syndrome โดยนาํค่าเฉลี6ย

    หนา้ 1144



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

พฤติกรรมสุขภาพ มาคาํนวณขนาดอิทธิพล ได ้= 0.51 กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ = .05 อาํนาจในการ
ทดสอบ = .80 ไดข้นาดตวัอยา่ง 34 ราย (Norwood, 2000) เพื6อป้องกนัการสูญหายของกลุ่มตวัอยา่ง จึงเพิ6มอีก 10% 
คือ 4 ราย รวมกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 38 ราย 
              เครื6 องมือที6ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั6วไป แบบสัมภาษณ์ 
ความสามารถในการดูแลตนเอง แบบบนัทึกขอ้มูลดา้นความเจ็บป่วย และแบบบนัทึกการกลบัเขา้รับการรักษาซํ� า
และสาเหตุของการกลบัเขา้รับการรักษาซํ� า 
             1. แบบสอบถามขอ้มูลทั6วไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ความ
พอเพียงของรายได ้สถานภาพสมรส   พฤติกรรมสุขภาพ ดา้นการสูบบุหรี6  และการออกกาํลงักาย 

2. แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดูแลตนเองที6ผูว้ิจยัพฒันาจากคู่มือการปฏิบติัตวัของ
ผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตายในกลุ่ม Non- STEMI ที6เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประกอบดว้ย
ความสามารถในการดูแลตนเอง 7 ด้าน ได้แก่ การทํากิจกรรม การพักผ่อน การรับประทานอาหาร                       
การออกกาํลงักาย การขบัถ่าย การรักษาสมดุลของร่างกาย และการใชย้า จาํนวน 40 ขอ้ ลกัษณะการตอบเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั คือปฏิบติัประจาํ บ่อยครั� ง นานๆ ครั� ง และไม่เคยปฏิบติั ใหค้ะแนนขอ้ความทางบวก
เป็น 4, 3, 2 และ 1 คะแนนตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทางลบ ให้คะแนนเป็น 1, 2, 3, และ 4 คะแนนตามลาํดบั 
คะแนนเตม็มีค่าระหวา่ง 34-136 คะแนน แบ่งระดบัความสามารถในการดูแลตนเอง โดยรวมและรายดา้น ออกเป็น 
3 ระดบั คือระดบัดี 80 - 100 % ระดบัปานกลาง 60 – 79 % และระดบัตอ้งปรับปรุง นอ้ยกวา่ 60 % แบบสัมภาษณ์
ความสามารถในการดูแลตนเองไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื�อหา โดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 คน คาํนวณค่า
ดชันีความตรงเชิงเนื�อหา (Content validity index – CVI)ได ้ .84 ภายหลงัการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูว้ิจยันาํไปใชก้บัผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายชนิด Non STEMI จาํนวน 15 ราย ตอบ เพื6อทดสอบ
ความเขา้ใจดา้นภาษา และทดสอบความเชื6อมั6นชนิดความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency reliability) ได้
ค่าสมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) .82 ในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
38 ราย ไดค้่าอลัฟ่าเท่ากบั .83 

3. แบบบนัทึกขอ้มูลดา้นความเจ็บป่วย ประกอบดว้ยประวติัการเจ็บป่วยในอดีต ประวติัการเจ็บป่วย
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ Lipid profile การรักษาที6ไดรั้บ จาํนวนวนันอนในโรงพยาบาล ยาที6
ไดรั้บกลบับา้นและวนัที6นดัตรวจ Follow up  

4. แบบบนัทึกการกลบัเขา้รับการรักษาซํ� าและสาเหตุของการกลบัเขา้รับการรักษาซํ� า 
5. แนวปฏิบติัในการดูแลผูป่้วย วนัที6 1-5 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที6 1 ดา้นแพทย ์จะมีการประเมินผูป่้วยจากผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ EKG การบริหารยา  ประเภทอาหารผูป่้วย และการวางแผนผูป่้วยก่อนกลบับา้นแผน ส่วน
ที6 2 ดา้นพยาบาล ในพยาบาลจบใหม่ จะมีการนิเทศ และอบรมการให้ความรู้เกี6ยวการดูแลผูป่้วยกลา้มเนื�อหัวใจ
ตาย กลุ่ม Non-STEMI ซึ6งในผูป่้วยในโรคนี� ถือเป็นผูป่้วยที6ตอ้งเฝ้าระวงั จะจดัผูป่้วยไวใ้นโซนการดูแลผูป่้วยวกิฤต
และจะมีการมอบหมายใหพ้ยาบาลที6ดูแลผูป่้วย ดูแลแบบต่อเนื6องจนผูป่้วยกลบับา้น  ในดา้นกิจกรรมของพยาบาล 
จะดูแลในเรื6องการประเมินสภาพผูป่้วยและความสามารถการปฏิบติัตวัในแต่ละวนั การให้ความรู้โดยการสอน
เกี6ยวกบัโรคกลา้มเนื�อหัวใจตาย การชี� แนะเกี6ยวกบัการรับประทานอาหาร ยาและการปฏิบติัตวัที6เหมาะในผูป่้วย
โรคกลา้มเนื�อหวัใจตาย การสนบัสนุนโดยการแจกคู่มือเกี6ยวกบัความรู้ในโรคกลา้มเนื�อหัวใจตายและวิธีการดูแล
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ตนเอง การเฝ้าติดตามการทาํงานของคลื6นไฟฟ้าหัวใจเพื6อประเมินความผิดปกติเบื�องตน้ก่อนรายงานแพทย์
รับทราบถึงอาการผิดปกติ (Monitor EKG) เพื6อแผนในการรักษาต่อไป  
การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง  

วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม ในการวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตและไดรั้บการอนุญาตให้ทาํวิจยัในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ผูว้ิจยัแนะนาํ
ตนเอง อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงวตัถุประสงค ์ประโยชน์ของการทาํวจิยั วธีิการ ขั�นตอนการทาํวจิยั และไดชี้�แจงให้
ผูป่้วยทราบวา่ สามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการพยาบาลในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลที6ไดรั้บจากการศึกษาจะเก็บไวเ้ป็นความลบั การนาํขอ้มูล
ไปอภิปรายหรือเผยแพร่ จะทาํในภาพรวมของการวิจยัเท่านั�น เปิดโอกาสให้ผูป่้วยซักถามจนปราศจากขอ้สงสัย 
เมื6อผูป่้วยยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการจึงใหล้งนามเขา้ร่วมการวจิยั  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ภายหลงัโครงร่างวทิยานิพนธ์ผา่นการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ผู ้วิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้อ ํานวยการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  หลงัจากนั�นประสานงานกบัหัวหนา้หอผูป่้วยใน คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที6เขา้รับการ
รักษาในหอผูป่้วยอายรุกรรมชาย หอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง หอผูป่้วยอายรุกรรมรวม ตามเกณฑคุ์ณสมบติัที6กาํหนด 
ทาํการพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง เมื6อกลุ่มตวัอย่างยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัดว้ยการลงนามยินยอม ผูว้ิจยัจึงเริ6ม
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นความเจ็บป่วย ขอ้มูลความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง 
เมื6อกลบัมาตามนดั 2 สปัดาห์และ 6 สปัดาห์หลงัจาํหน่าย ที6แผนกผูป่้วยนอก และติดตามบนัทึกขอ้มูลการกลบัมา
รับการรักษาซํ� าภายใน 28 วนัหลงัจาํหน่าย จากเวชระเบียน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic) โดยแสดงความถี6 ร้อยละ ค่าเฉลี6ย และ
ส่วนเบี6ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบการกระจายของความสามารถในการดูแลตนเองดว้ยสถิติ Shapiro-Wilk พบว่า 
การกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการดูแลตนเอง เมื6อกลบัมาตามนดั 2 
และ 6 สปัดาห์ ดว้ยสถิติ  Wilcoxon Signed Ranks test สาํหรับขอ้มูลการเขา้รับการรักษาซํ� าในโรงพยาบาลภายใน 
28 วนัดว้ยสถิติเชิงบรรยาย โดยแสดงค่าความถี6และร้อยละ 
 
3. ผลการวจิยั 

1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตาย ในกลุ่มผูป่้วย Non-STEMI ที6ไดรั้บแนวปฏิบติั 
การดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหัวใจตาย จาํนวน 38 ราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-79 ปี อายุเฉลี6ย 
62.42 ปี (SD = 10.64) พบสถานภาพสมรสคู่มากที6สุด จาํนวน 22 ราย รองลงมาคือหมา้ย จาํนวน 13 ราย จบ
การศึกษาระดบัตํ6ากวา่ประถมศึกษาจาํนวน 15ราย รองลงมาคือระดบัประถมศึกษาจาํนวน 14 ราย ไม่ประกอบ
อาชีพ จาํนวน 16 ราย ในกลุ่มที6ประกอบอาชีพพบวา่ มีอาชีพคา้ขายมากที6สุดจาํนวน 13 ราย รองลงมาคือรับจา้ง
จาํนวน 9 รายไดต้่อเดือนพบวา่ มีรายไดร้ะหวา่ง 1,000-30,000 บาท/เดือน รายไดเ้ฉลี6ย 4,789.47 บาท /เดือน (SD = 
5,178.72)  โดยส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 1,444- 7,200 บาท /เดือน สาํหรับความพอเพียงของรายได ้พบวา่ส่วน
ใหญ่มีพอเพียงแต่ไม่มีเหลือเก็บ จาํนวน 26 ราย พฤติกรรมสุขภาพดา้นการสูบบุหรี6  พบวา่ ไม่เคยสูบบุหรี6   25 ราย 
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เคยสูบบุหรี6  13 ราย โดยปัจจุบนัหยดุสูบแลว้ 11 ราย  พฤติกรรมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักาย พบวา่ ไม่เคยออก
กาํลงักาย 29  ราย คนกลุ่มที6เคยออกกาํลงักาย 9  ราย พบวา่ใชว้ธีิการวิ6ง 7 ราย และวดิพื�น 2 ราย  
 เมื6อจาํแนกตามขอ้มูลดา้นความเจ็บป่วย พบมีโรคประจาํตวั 37 ราย โดยพบเป็นความดนั
โลหิตสูงมากที6สุด จาํนวน 35 ราย รองลงมาคือโรคไขมนัในเลือดสูง จาํนวน 13 ราย และโรคที6พบนอ้ยที6สุดคือ
โรคเบาหวาน จาํนวน 7 ราย ยาที6ใชป้ระจาํในผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหวัใจตาย คือ ยาควบคุมความดนัโลหิตสูง Enaril 
5mgมากที6สุด จาํนวน 35 ราย รองลงมาคือยาควบคุมไขมนัในเสน้เลือด จาํนวน 13 ราย และนอ้ยที6สุดคือยาควบคุม
เบาหวาน Glipizide จาํนวน 7 ราย  ส่วนผลการตรวจไขมนัในเลือด พบวา่ Cholesterol มีค่าระหวา่ง139-256  mg 
/dl โดยมีค่าเฉลี6ย221.89 mg /dl   (SD = 19.91) ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑสู์งกวา่ปกติจาํนวน 35 ราย (ร้อยละ 92.1)  ผล 
Triglyceride มีค่าระหวา่ง 122-180 mg /dl โดยมีค่าเฉลี6ย 158.37 mg /dl (SD = 13.33)  พบวา่อยูใ่นเกณฑป์กติ
ทั�งหมด จาํนวน 38 ราย (ร้อยละ 100)  ผล LDL มีค่าระหวา่ง 120 - 173 mg /dl โดยมีค่าเฉลี6ย 150.32 mg /dl (SD = 
14.98) ซึ6งพบวา่สูงกวา่ปกติทั�ง 38 ราย (ร้อยละ 100)  และผล HDL มีค่าระหวา่ง 22 - 40 mg /dl  โดยค่าเฉลี6ย 32.89 
mg /dl (SD = 4.96)  ซึ6 งส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑที์6ต ํ6ากวา่ปกติ จาํนวน 20 ราย   และอยูใ่นเกณฑป์กติ จาํนวน 18 ราย 
(ร้อยละ 47.4) ค่าเฉลี6ย 32.89 mg /dl (SD = 4.96) จาํนวนวนันอนในโรงพยาบาล อยูร่ะหวา่ง 5-6 วนั โดยส่วนใหญ่
(35 ราย) มีจาํนวนวนันอน  5 วนั ตามที6แนวปฏิบติักาํหนด ส่วนยาที6ไดรั้บกลบับา้น พบวา่ไดรั้บยา  ASA (gr V) 
จาํนวน 38 ราย  ยาควบคุมความดนัโลหิตสูง Enaril (5 mg) มากที6สุด จาํนวน 35 ราย  ยาควบคุมไขมนัในเส้นเลือด 
จาํนวน 13 ราย   และยาควบคุมเบาหวาน Glipizide จาํนวน 7 ราย    
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง  เมื6อกลบัมาตามนดั 2 และ 6 สปัดาห์ 
                 เมื6อกลบัมาตามนดั 2 สัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมระหวา่ง 
83-144 คะแนน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) คะแนนเฉลี6ย 105.58 คะแนน (SD =9.67)  เมื6อกลบัมาตามนัด 6 
สัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมระหวา่ง 80-150 คะแนน คะแนนเฉลี6ย 
199.00 คะแนน (SD = 11.11) เมื6อเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความสามารถในการดูแล
ตนเองโดยรวมระดบัดี เพิ6มขึ�นเป็น 8 ราย (ร้อยละ 21.1)  เมื6อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเอง ระหวา่ง
เมื6อกลบัมาตามนดั 2 สปัดาห์และ 6 สปัดาห์ พบวา่ ค่าเฉลี6ยอนัดบัคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวม
เมื6อกลบัมาตามนดั 6 สัปดาห์สูงกวา่ 2 สัปดาห์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) โดยพบวา่ ดา้นการพกัผ่อน 
ดา้นการรับประทานอาหาร ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการขบัถ่าย ดา้นการรักษาสมดุล ดา้นการใชย้า มีคะแนน
สูงขึ�น เมื6อกลบัมาตามนดั 6 สัปดาห์ และสูงกวา่เมื6อวดัที6 2 สัปดาห์ ส่วนดา้นการทาํกิจกรรมไม่แตกต่างกนั ดงั
ตารางที6 1 
   3. การกลบัมารักษาซํ� าภายใน 28 วนั ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 38 ราย ไม่มีรายใดตอ้ง
กลบัเขา้รับการรักษาซํ� า 
 

4. อภิปรายผล 
                 แนวปฏิบัติการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนื�อหัวใจตาย มีผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง  โดย
คะแนนความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยดีขึ�น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000)  อธิบายไดว้า่ แนว
ปฏิบติัที6ผูป่้วยไดรั้บการดูแล โดยใชก้รอบแนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม ดว้ยระบบสนับสนุนและให้
ความรู้ ซึ6 งประกอบดว้ย องค์ประกอบที6สําคญั 4 อยา่ง ไดแ้ก่ การสอน การชี�แนะ การสนับสนุน และการสร้าง
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สิ6งแวดลอ้ม โดยดา้นการสอน ผูว้จิยัสอนเป็นรายบุคคล ตามแนวปฏิบติัวนัที6 1-5  ไดแ้ก่การใหค้วามรู้เรื6องโรค การ
ดูแลตนเอง และการวางแผนก่อนจาํหน่าย โดยมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจก่อนผูป่้วยกลบับา้น และมีการ
ประเมินซํ� าเมื6อผูป่้วยกลบัมาตามนดัภายใน 2 สัปดาห์และ 6 สัปดาห์ตามลาํดบั  จากการไดรั้บความรู้จากการสอน 
ทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจเกี6ยวกบัโรคที6ชดัเจนและการดูแลตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทาํให้ความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูป่้วยดีขึ�น(Adam, 2001) 
 

ตารางที6 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี6ยอนัดบัคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอยา่งเมื6อกลบัมาตามนดั 
2 และ 6 สปัดาห์ โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test 

ความสามารถในการดูแลตนเอง n Mean Rank Sum of Rank Z p-value 

โดยรวม      

       6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 37 19.11 707.00 - 4.883 .000 

       6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 1 34.00 34.00   

ด้านการทํากจิกรรม      

 6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 2 2.50 5.00 .000 1.000 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 2 2.50 5.00   

ด้านการพกัผ่อน      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 17 9.71 165.00 -2.359 .009 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 3 15.00 45.00   

ด้านการรับประทานอาหาร      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 37 19.03 704.00 -4.843 .000 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 1 37.00 37.00   

ด้านการออกกาํลงักาย      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 13 8.31 108.00 -2.758 .006 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 2 6.00 12.00   

ด้านการขับถ่าย      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 32 17.33 554.50 -4.430 .000 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 2 20.25 40.50   

ด้านการรักษาสมดุลของร่างกาย      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 3 6.00 18.00 -1.807 .036 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 9 6.00 60.00   

ด้านการใช้ยา      

6 สปัดาห์ > 2สปัดาห์ 29 15.83 459.00 -4.705 .000 

6 สปัดาห์ < 2สปัดาห์ 1 6.00 6.00   
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                ดา้นการชี� แนะ เป็นวิธีที6ช่วยให้ผูป่้วยตดัสินใจและเลือกวิธีการที6เหมาะสม ในการดูแลตนเองในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรับประทานอาหารเช่น การจาํกดัอาหารที6มีเกลือโซเดียมมาก การจาํกดันํ� าดื6ม (จนัทร์จิรา 
เกียรติสี6สกลุ, 2548) ดา้นการเลือกออกกาํลงักายที6เหมาะสม ตามสภาพผูป่้วยแต่ละราย (Jiang, 2007) เหล่านี�ลว้นมี
ผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองที6ถูกตอ้งและเหมาะสม ภายใตก้ารแนะนาํของแพทยแ์ละพยาบาล  
                  ด้านการสนับสนุน ผูว้ิจัยมีคู่มือในการดูแลตนเองให้ผูป่้วยทุกราย เพื6อทบทวนความรู้ความเขา้ใจ
เกี6ยวกบัเรื6องโรคและการดูแลตนเองที6เหมาะสม และการใหก้าํลงัใจและแรงจูงใจเพื6อให้ผูป่้วยสามารถดูแลตนเอง
ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
                  ดา้นการจัดสิ6งแวดลอ้ม โดยการจดัสถานที6ในการให้ความรู้ ที6 เงียบสงบเป็นส่วนตวั เหมาะกับการ
แลกเปลี6ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูป่้วยสามารถระบายความรู้ต่างๆที6มีได้ เพื6อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั และเป็นการสร้างสมัพนัธภาพที6ดีระหวา่งผูป่้วยและพยาบาล (Adam, 2001)                
                   นอกจากนี� ในการประเมินความสามารถในการดูแลตนเองหลงัใชแ้นวปฏิบติัเมื6อผูป่้วยกลบัมาตามนดั 
2 สัปดาห์ ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความเขา้ใจและให้ความรู้เพิ6มเติมในส่วนที6ผูป่้วยยงัไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง 
อยา่งไรก็ตาม จึงมีผลทาํใหเ้มื6อกลบัมาตรวจตามนดั 6 สัปดาห์ คะแนนความสามารถในการดูแลสูงกวา่ 2 สัปดาห์ 
และไม่พบผูป่้วยเขา้รับการรักษาซํ� าในโรงพยาบาลหลงัจาํหน่ายภายใน 28 วนั ซึ6 งสอดคลอ้งกบัการศึกษาอื6นที6
พบวา่ระบบการสนบัสนุนและใหค้วามรู้ มีผลทาํใหค้วามสามารถในการดูแลตนเองดีขึ�น (จนัทร์จิรา เกียรติสี6สกุล, 
2548; อมรรัตน์ สมมิตร, 2554; Adam, 2010) และการรักษาซํ� าในโรงพยาบาลลดลง (Cohen, 2002) 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
                   ในกลุ่มผูป่้วยสูงอาย ุ ควรเปิดโอกาสใหค้รอบครัวหรือผูดู้แลมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแนวปฏิบติั
เพื6อที6จะสามารถใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม จะเป็นการเพิ6มความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสู้งอาย ุ

2. ดา้นการวจิยั 
                     ควรมีการทาํวิจยัแบบ Intervention ซํ� าหรือติดตามต่อเนื6อง  รวมทั�งควบคุมคุณภาพของการวิจยัให้ดี
ขึ�น เพื6อหาขอ้สรุปเกี6ยวกบัประสิทธิผลของแนวปฏิบติัต่อผลลพัธ์ดา้นผูป่้วยและดา้นโรงพยาบาล 
 

6. กติตกิรรมประกาศ 
                                             ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ หวัหนา้แผนกผูป่้วยนอก หัวหนา้แผนกอายุ

รกรรม ท่านผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเครื6องมือ และขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งที6ใหค้วามร่วมมือในการทาํวิจยั ทาํให้
การวจิยัครั� งนี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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ปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้เป็นความดันโลหิตสูง 

ในโรงพยาบาลชุมชน1 

FACTORS RELATED TO HEALTH PROMOTION BEHAVIORS IN PERSONS WITH 

HYPERTENSION IN COMMUNITY HOSPITAL 
 

สิริกานต ์พน้ภยัพาล 1    ดร. นํ� าออ้ย ภกัดีวงศ ์2    ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์ เพื.อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพและปัจจยัที.มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงที.มารับบริการที.แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ.งในจงัหวดั
อ่างทอง จาํนวน 222 ราย เครื.องมือที.ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสัมภาษณ์การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
และแบบสัมภาษณ์แรงสนับสนุนทางสังคม ที.ไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื�อหา และความเชื.อมั.น
ชนิดความสอดคลอ้งภายใน ดว้ยสถิติสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค ไดค้่า 0.89-0.94  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงบรรยาย และทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติไคสแควร์และ Spearman Rank Correlation 

ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั�งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัตอ้งปรับปรุง ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อายุ รายได ้ระยะเวลาที.เจ็บป่วย ปัจจยัดา้นการรับรู้
ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที. p<.05 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้คือ พยาบาลที.
รับผิดชอบคลินิกความดันโลหิตสูง ควรใช้ผลการวิจัยเป็นพื�นฐานในการพฒันาโปรแกรมเพื.อปรับเปลี.ยน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงที.สูงอาย ุรายไดต้ ํ.า 
ระดบัการศึกษาตํ.า เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมานาน รับรู้ประโยชน์ตํ.า รับรู้อุปสรรคสูง รับรู้สมรรถนะในตนเอง
ตํ.าและมีการสนบัสนุนทางสงัคมตํ.า 
 
คาํสําคญั : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ปัจจยัดา้นการรับรู้, แรงสนบัสนุนทางสงัคม, ผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 
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Abstract 

 
This descriptive-correlational study aimed to investigate health promotion behaviors and  factors 

related to health promotion behaviors in persons with hypertension. Purposive samples were 222 persons with 
hypertension who attended clinic at one community hospital in Angtong province. The instruments used in data 
collection were Demographic data sheet, Health Promotion Behavior Questionnaire, Perceived Benefit, Barrier 
and Self-Efficacy Questionnaire and Perceived Social Support Questionnaire. Content validity and internal 
consistency reliability of the instruments were examined. Cronbach’s alpha were found between 0.89-0.94. Data 
were analyzed by descriptive statistics, Chi-Square and Spearman Rank Correlation.  

The findings revealed that health promotion behavior need to be improved both total and each 
domain. Factors that statistical significantly related to health promotion behavior were education, age, perceived 
benefit, perceived barrier, perceived self-efficacy and social support (p<.05). Behavior modification program 
should be developed and implemented at the clinic which care for persons with hypertension. 

 
KEYWORDS : HEALTH PROMOTION BEHAVIOR, PERCEPTUAL FACTORS, SOCIAL SUPPORT, 

PERSONS WITH HYPERTENSION 
 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรคความดนัโลหิตสูงเป็นภาวะเจ็บป่วยเรื�อรังซึ.งเป็นปัญหาสาํคญัทางดา้นสาธารณสุข จากการ
คาดการณ์ขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization-WHO, 2010) พบวา่ ทั.วโลกมีผูที้.มีความดนัโลหิต
สูงเกือบถึงพนัลา้นคน สาํหรับสถานการณ์โรคความดนัโลหิตสูงในประเทศไทยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสถานการณ์
โลก พบว่ามีผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูงเป็นอนัดบั 1 ของโรคเรื� อรังในปี พ.ศ. 2550-2552 โดยพบ 5,019.0 ต่อ
ประชากรแสนคน มีแนวโนม้เพิ.มสูงขึ�นทุกปี (สาํนกัระบาดวิทยา, 2553) และเป็นสาเหตุการตายเป็นอนัดบัที. 3 
ของประเทศ คือ 31.4 ต่อประชากรแสนคน (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2553) 

ความดนัโลหิตสูง คือ ภาวะที.มีค่าความดนัโลหิตมากกวา่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท (JNC VII, 
2003) แบ่งตามสาเหตุออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ภาวะความดนัโลหิตสูงที.ไม่ทราบสาเหตุ(essential or primary  
hypertension) และชนิดที.ทราบสาเหตุ (secondary hypertension) โดยชนิดไม่ทราบสาเหตุประมาณร้อยละ 90 ของ
ภาวะความดนัโลหิตสูงทั�งหมด (Kaplan, 2010) ปัจจยัที.คาดว่าจะเกี.ยวขอ้งกบัโรคความดนัโลหิตสูงที.ไม่ทราบ
สาเหตุมี 2 ประการ (WHO, 2010) คือปัจจยัที.เปลี.ยนแปลงไม่ไดแ้ละเปลี.ยนแปลงได ้โดยปัจจยัที.เปลี.ยนแปลง
ไม่ได ้ไดแ้ก่ กรรมพนัธ์ุ เพศ อาย ุและเชื�อชาติ ดงันี�   (JNC VII, 2003; Kaplan, 2010) สาํหรับปัจจยัที.เปลี.ยนแปลง
ได ้เป็นวิถีในการดาํเนินชีวิต คือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะด้านอาหาร การออกกาํลงักายและการ
จดัการความเครียด (JNC VII, 2003)    

เป้าหมายของการดูแลผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง จึงเนน้การปรับเปลี.ยนพฤติกรรมให้ผูเ้ป็นความ
ดนัโลหิตสูงมีพฤติกรรมสุขภาพที.ดีขึ�นครอบคลุมทั�งดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการ 
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล การเจริญทางจิตวิญญาณ และการจดัการกบัความเครียด โดยผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง
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ควรคน้หาขอ้มูลความรู้เกี.ยวกบัโรค เขา้รับการรักษา รับประทานยาอย่างต่อเนื.องตามแผนการรักษา ไม่หยุด
รับประทานยาเอง รับการตรวจตามนดัอยา่งสมํ.าเสมอตลอดจนปรึกษาบุคลากรดา้นสุขภาพเมื.อพบความผิดปกติ 
ออกกาํลงักาย โดยเฉพาะการออกกาํลงักายแบบแอโรบิกที.มีความหนกัปานกลาง อยา่งนอ้ย 20-30 นาทีต่อวนั ทุก
วนั เลือกรับประทานอาหารที.มีเกลือตํ.า ไขมนันอ้ย หลีกเลี.ยงอาหารรสหวาน และลดนํ� าหนกั ใชเ้วลาอยูก่บับุคคล
ในครอบครัว ชื.นชมในความสําเร็จของบุตรหลานหรือคนใกลชิ้ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความ
เหมาะสม นอกจากนี�ควรตั�งเป้าหมายในชีวิต โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ พยายามปฏิบติัตนดา้นสุขภาพให้ดีขึ�น และ
รู้สึกพึงพอใจในชีวติ หาเวลาในการพกัผ่อนนอนหลบัแต่ละวนัให้เพียงพอ ทาํใจให้ยอมรับกบัการเปลี.ยนแปลงที.
เกิดขึ�น รวมทั�งหาวธีิผอ่นคลายความเครียดของตนเอง (Antonakoudis, et al., 2007; สมาคมความดนัโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2556)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี.ยวกบัปัจจยัที.มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง ซึ. งจาํแนกเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้ และแรงสนบัสนุนทาง
สังคม  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที.มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดแ้ละระยะเวลาที.เจ็บป่วย (สุธิดา นิรพิฆน์, 2543; อุบลรัตน์ จินดาวณิชย,์ 2545; อารักขา ใจธรรม, 2545; อุมา
กร ใจย ั.งยืน, 2551; สุธี สฤษฎิ� ศิริ, 2555; Cohen, et al, 2012) สาํหรับการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ ที.ประกอบดว้ย 
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผล
การศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
(วาสนา ครุฑเมือง, 2547; สุภรณ์ สุขพรั.งพร้อม, 2551)  ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ผลการศึกษามีทั�งที.สนับสนุนวา่มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อารักขา ใจธรรม, 
2545; วาสนา ครุฑเมือง, 2547; อรุณลดา นางแยม้, 2550) และพบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ (สุภรณ์ สุขพรั.งพร้อม, 2551) ส่วนผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง ส่วนใหญ่สนับสนุนว่ามีสัมพนัธ์ทางบวก (วาสนา ครุฑ
เมือง, 2547; อุมากร ใจย ั.งยืน, 2551; ณิภารัตน์ บุญกุล และรุจิรา ดวงสงฆ์, 2555)โดยเฉพาะพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ (สไบทิพย ์เชื�อเอี.ยม และคณะ, 2554) และการออกกาํลงักาย (สายฝน กนัธมาลี และคณะ, 2550) และ
แรงสนบัสนุนทางสงัคม เป็นตวัแปรที.พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความ
ดนัโลหิตสูง (วาสนา ครุฑเมือง, 2547; อุมากร ใจย ั.งยนื, 2551; ณิภารัตน์ บุญกลุ และรุจิรา ดวงสงฆ,์ 2555) 

จากสถิติผูเ้ป็นความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลชุมชนระดบัทุติยภูมิแห่งหนึ. ง ในจงัหวดั
อ่างทอง  พบวา่ผูป่้วยมีแนวโนม้เพิ.มสูงขึ�นโดยผูม้ารับบริการเป็นผูที้.ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
ในปี พ.ศ. 2552  จาํนวน 480 ราย และเพิ.มสูงขึ�นเป็น 642 ราย ในปี พ.ศ. 2554  และเป็นผูที้.ไม่สามารถควบคุม
ระดบัความดนัโลหิตจาํนวน 278 ราย (ร้อยละ 43.30) และในปี พ.ศ. 2555 พบผูป่้วยที.มารับบริการดว้ยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) จากโรคความดนัโลหิตสูงจาํนวน 32 คน เนื.องจากยงัไม่มีการศึกษาติดตามผลลพัธ์จากการ
ให้บริการของคลินิกความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลวิเศษชยัชาญในดา้นการปรับเปลี.ยนพฤติกรรมสุขภาพมา
ก่อน ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจที.จะศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงและปัจจยัที.มีความ
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง ทั�งนี� ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จะไดข้อ้มูลพื�นฐานที.
ตรงกรณีที.สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการที.เหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาลวเิศษชยัชาญ 
เพื.อป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื.อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง   
2. เพื.อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้ และแรงสนบัสนุนทาง

สงัคมกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 

กรอบแนวคดิของการวจิยั  
ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็นกรอบแนวคิดในการ 

วจิยั โดยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สิ.งที.บุคคลปฏิบติั/กระทาํดว้ยแรงกระตุน้ หรือไดรั้บการจูงใจจาก
ความตอ้งการที.จะเพิ.มความผาสุกและศกัยภาพดา้นสุขภาพของตนเอง จนกลายเป็นวถีิในการดาํเนินชีวติ (Pender, 
1996 cited in Pender, Murdough and Parsons, 2011) ประกอบดว้ย พฤติกรรม 6 ดา้นไดแ้ก่ 1) ความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ 2) กิจกรรมทางกาย  3) โภชนาการ  4) การมีสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 5) การเจริญทางจิตวญิญาณ และ 
6) การจดัการกบัความเครียด  ปัจจยัที.มี ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะและประสบการณ์ของบุคคล  2) ปัจจยัดา้นความคิดและความรู้สึกเฉพาะต่อพฤติกรรม และ 3) ผลลพัธ์
ดา้นพฤติกรรม  

การศึกษาครั� งนี�ผูว้จิยัเลือกศึกษาปัจจยัจากงานวจิยัที.ผา่นมาที.พบความสมัพนัธ์ในกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง โดยปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและประสบการณ์ เลือกศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ   อาย ุ  
ระดบัการศึกษา รายได ้ และระยะเวลาที.เจบ็ป่วย ปัจจยัดา้นความคิดและความรู้สึกเฉพาะต่อพฤติกรรม เลือกศึกษา
ปัจจยัดา้นการรับรู้ ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค  การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และอิทธิพลระหวา่ง
บุคคล เลือกศึกษาแรงสนบัสนุนทางสงัคม     
 

2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 
การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงบรรยายแบบหาความสมัพนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะ 

เจาะจง เป็นผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูงที.มารับการรักษาแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ.งระหวา่ง
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีเกณฑใ์นการเลือกตามคุณสมบติัคืออาย ุ≥  35  ปี  
ทั�งเพศชายและเพศหญิงโดยเพศหญิงตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งการตั�งครรภ ์ สามารถติดต่อสื.อสารภาษาไทยไดดี้ และยนิดี
เขา้ร่วมโครงการวจิยั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คาํนวณจากประชากรผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงที.มารับการรักษาแผนก
ผูป่้วยนอก ปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 642 ราย โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญั=.05  อาํนาจของการทดสอบ =.80 และ 
Sample size for precision of ±5%  เปิดตารางของ Norwood (2000) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  222  ราย 

  ในการศึกษาครั� งนี�  ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามรวม 6 ชุด ซึ. งเป็นเครื.องมือที.พฒันาโดยวาสนา ครุฑ
เมือง (2547) ซึ. งผูว้ิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้จากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของ
เครื.องมือแต่ละชุด ดงันี�  1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นความเจ็บป่วยของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 
2) แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 46 ขอ้ 
ครอบคลุมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั�ง 6 ดา้น คือ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ   กิจกรรมทางกาย โภชนาการ  
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล การเจริญทางจิตวญิญาณ และการจดัการกบัความเครียด ลกัษณะขอ้คาํตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ดงันี�  ไม่เคยทาํ ทาํเป็นบางครั� ง ทาํบ่อยครั� ง  และทาํเป็นประจาํ คะแนนรวมมีค่าระหวา่ง 
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43-172 คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัดี (80-100%) ระดบัปานกลาง (60-79%)  และระดบัตอ้งปรับปรุง (< 
60%)  3) แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 10 ขอ้ ลกัษณะ
ขอ้คาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ดงันี�  ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยน้อย  เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากที.สุด 
คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 10-20 คะแนน 4) แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 7 ขอ้ ลกัษณะการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  4 ระดบั ดงันี�  ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากที.สุด คะแนนรวมมีค่าระหวา่ง  7-28  คะแนน  5) แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนประกอบดว้ยขอ้คาํถามทางดา้นบวกทั�งหมดจาํนวน 8 ขอ้ ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 
ระดบั ไดแ้ก่ ไม่มั.นใจเลย มั.นใจเล็กนอ้ย มั.นใจมาก  และมั.นใจมากที.สุด คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 8-28 คะแนน  
และ 6) แบบสอบถามการสนบัสนุนทางสังคมประกอบดว้ยขอ้คาํถามดา้นบวกทั�งหมดจาํนวน 16 ขอ้ ลกัษณะ
คาํตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ไดแ้ก่ไม่เป็นจริง เป็นจริงนอ้ย เป็นจริงส่วนใหญ่  และเป็นจริง
มากที.สุด  คะแนนรวมมีค่าระหวา่ง 16- 64 คะแนน  เครื.องมือทุกชุดไดต้รวจสอบคุณภาพเครื.องมือดา้นความตรง
เชิงเนื�อหา (content validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 3 ท่าน ดา้นความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency 
reliability) ผูว้จิยันาํ) แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ แบบสอบถามการ
รับรู้อุปสรรค แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมไปให้ผูเ้ป็น
ความดนัโลหิตสูงที.มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างที.แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลขุมชน จาํนวน 30 ราย 
คาํนวนไดค้่าสมัประสิทธิ� อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากบั 0.89-0.94  
  การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง โครงร่างวทิยานิพนธ์ผา่นการพิจารณาทางดา้นจริยธรรม จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทาํวจิยั  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และไดรั้บอนุญาตให้ทาํวิจยั
จากผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล    ผูว้ิจยัไดแ้นะนาํตนเอง อธิบายให้ผูป่้วยทราบถึงวตัถุประสงค ์และขั�นตอนการทาํ
วิจัย ตลอดจนชี�แจงให้ทราบว่าสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการวิจัยหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลที.ไดรั้บจากการศึกษาจะเก็บ
ไวเ้ป็นความลบั การนาํขอ้มูลไปอภิปรายหรือเผยแพร่ทาํในภาพรวมของผลการวิจยัเท่านั�น ผูว้ิจยัตอบขอ้สงสัยจน
ผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูงเขา้ใจอย่างชัดเจนและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ จึงให้ลงนามเขา้ร่วมการวิจัยใน
แบบฟอร์ม      
  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งตามแบบสอบถามที.แผนกผูป่้วยนอก 
โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีต่อคน นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการรับรู้ และแรงสนับสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยสถิติ Chi-
Square และ Spearman Rank Correlation 
 

3. ผลการวจิยั  

1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 222 ราย จาํแนกตามขอ้มูลทั.วไป พบวา่ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี.ย 60.2 ปี สถานภาพสมรสคู่ ระดบัการศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที.ประกอบอาชีพเป็นอาชีพรับจา้งมาก
ที.สุด รายไดต้่อเดือนมากกวา่ 7,200 บาท โดยแหล่งที.มาของรายไดม้าจากบุตรหลาน ซึ.งรายไดเ้พียงพอ และมีเหลือ
เก็บ มีสมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 2-4 คน โดยอาศยัอยูก่บัคู่สมรสและบุตร และยงัสามารถดูแลตนเองได ้ เมื.อ
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จาํแนกตามขอ้มูลดา้นความเจบ็ป่วย พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บการวนิิจฉยัโรคตั�งแต่ 1-5 ปี ประมาณครึ. งหนึ.งสามารถ
ควบคุมความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่ไดป้รับเปลี.ยนวถีิชีวติ ทั�งดา้น
การออกกาํลงักายและการควบคุมอาหาร และไม่มีโรคร่วม ในกลุ่มที.มีโรคร่วม พบวา่ มีไขมนัในเลือดสูงมากที.สุด 

2.  พฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.1)  มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัตอ้งปรับปรุง เมื.อจาํแนกตามรายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ กิจกรรมทางกาย และสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง ดา้นโภชนาการและดา้นการ
เจริญทางจิตวญิญาณอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุงมากที.สุด (ร้อยละ 48.6 และ 48.2 ตามลาํดบั) ส่วนดา้นการจดัการกบั
ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลางมากที.สุด (ร้อยละ 46.8)    

3. ปัจจยัที�มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาย ุรายได ้ระยะเวลาที.เจบ็ป่วย ปัจจยัดา้นการรับรู้
ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแรงสนบัสนุนทางสงัคมมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที. p<.05 
 
ตารางที. 1 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นการรับรู้ และแรงสนับสนุนทางสังคมกบั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง ดว้ยสถิติ Spearman Rank Correlation 

ปัจจยั คะแนนพฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพ 

Correlation coefficient (rs) 

P-value 

ปัจจยัส่วนบุคคล   
อาย ุ -.153 .022 
รายได ้ .387 .000 
ระยะเวลาที.เจ็บป่วย -.165 .014 

ปัจจยัด้านการรับรู้   
การรับรู้ประโยชน ์ .654 .000 
การรับรู้อุปสรรค -.385 .000 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน .824 .000 

แรงสนบัสนุนทางสังคม .636 .000 

 

อภิปรายผล 
1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.1) มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยูใ่น 
ระดบัตอ้งปรับปรุง รองลงมา (ร้อยละ 29.3) อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 3.6  ที.มีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพในระดบัดี  ซึ.งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที.กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ ไม่ปรับเปลี.ยนวถีิชีวติถึงร้อยละ 78.8 และเมื.อ
พิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นที.ตอ้งปรับปรุงมากที.สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กิจกรรมทางกาย (ร้อยละ 86.9) 
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สมัพนัธภาพระหวา่งบุคล (ร้อยละ 63.1) และดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 50.9) และพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถจดัการความเครียดในระดบัดีไดสู้งกวา่ดา้นอื.นๆ (ร้อยละ 46.8)  ผลการวจิยัครั� งนี� ไม่สอดคลอ้งกบั
การวจิยัที.มีมาก่อนของสุรีรัตน์ กลุเฉลิม (2552)  ที.พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงที.มารับบริการแผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลราชวถีิ ร้อยละ 84.16  มีพฤติกรรมสุขภาพภาพรวม ดา้นการดูแลสุขภาพ การออกกาํลงักาย
การบริหารจิตใจและการจดัการความเครียดอยูใ่นระดบัดี   ส่วนดา้นการบริโภคอยูใ่นระดบัพอใช ้ ซึ.งเมื.อพิจารณา
เกณฑใ์นการแบ่งระดบัของการปฏิบติัพฤติกรรม พบวา่ ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารปฏิบติัที.มีคะแนนร้อยละ 80 เป็นตน้ไป 
เป็นระดบัดี ร้อยละ 60-79 เป็นระดบัปานกลาง และตํ.ากวา่ร้อยละ 60 เป็นระดบัตอ้งปรับปรุง ซึ.งสูงกวา่เกณฑ์
คะแนนที.สุรีรัตน์ กลุเฉลิม (2552) กาํหนดร้อยละ 70 ขึ�นไป เป็นระดบัดี ร้อยละ 37-67 ระดบัพอใช ้และตํ.ากวา่ร้อย
ละ 36 เป็นระดบัตํ.า ดงันั�นจึงทาํใหผ้ลการศึกษาที.ไดแ้ตกต่างกนั 

2. ปัจจยัที.มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง 
 2.1 ระดบัการศึกษา  
 พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติ (χ2 = 79.57, p = .000) โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที.มีระดบัการศึกษาสูง (อนุปริญญาและปริญญาตรี) มี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดบัปานกลางสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งที.มีระดบัการศึกษาตํ.ากวา่  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Pender, Murdaugh and Parsons (2011) ที.อธิบายวา่ผูมี้การศึกษาสูงจะมีการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพอนามยัดีกวา่ผูที้.มี
การศึกษาตํ.า เพราะจะแสวงหาสิ.งที.เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัพฤติกรรมเพื.อสุขภาพ และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอารักขา ใจธรรม (2545) และอุบลรัตน ์จินดาวณิชย ์(2545) ที.พบวา่ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r =.35, p< .001) รวมทั�งการศึกษาของ Gee และคณะ (2012) 
ที.พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที.มีพฤติกรรมควบคุมโรคไม่ดี มีระดบัการศึกษาตํ.า     
  2.2 อาย ุ 
  พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์ทางลบระดบัตํ.ากบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนั
โลหิตสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (rs = -.153, p = .022) หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งที.มีอายนุอ้ยมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพดีกวา่ผูที้.มีอายมุากกวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pender, Murdaugh and Parsons (2011) ที.อธิบายวา่ ผูมี้
อายเุพิ.มขึ�น การทาํหนา้ที.ของเซลลแ์ละอวยัวะต่างๆ ลดลง เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลงั ปวดเอว ขอ้เข่าเสื.อม 
เป็นตน้ ซึ.งเป็นปัจจยัขดัขวางการออกกาํลงักาย นอกจากนี�  อายทีุ.มากขึ�นมีผลต่อการเรียนรู้ ทาํใหผู้สู้งอายไุม่
สามารถปรับเปลี.ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัโรคความดนัโลหิตสูงที.เป็นได ้ (สถาบนัเวชศาสตร์
ผูสู้งอาย ุกรมการแพทย,์ 2548)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุธิดา นิรพิฆน์ (2543) ที.พบวา่ ผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง
ที.มีอาย ุ60 ปีขึ�นไปมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่ดีมากกวา่วยัอื.นๆ   

  2.3 รายได ้  
  พบวา่ รายไดมี้ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัตํ.ากบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความ

ดนัโลหิตสูง (rs =.387, p = .000)  หมายถึง ผูที้.มีรายไดม้ากจะปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกวา่ผูที้.มีรายได้
นอ้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pender, Murdaugh and Parsons (2011) ที.วา่รายไดเ้ป็นปัจจยัที.มีผลต่อการดาํเนิน
ชีวติที.จะส่งเสริมใหมี้สุขภาพ อธิบายไดว้า่ ผูที้.มีรายไดม้ากมีโอกาสที.จะแสวงหาสิ.งที.เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เช่น ขอ้มูลความรู้ ดา้นอาหาร เขา้กลุ่มทางสงัคม การหากิจกรรมผอ่นคลายความเครียด เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอารักขา ใจธรรม (2545) ที.พบวา่รายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพของผูที้.เป็น
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ความดนัโลหิตสูง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุธี สฤษฎิ� ศิริ (2555) ที.พบวา่ ผูป่้วยที.มีเงินพอใช ้เหลือเก็บ จะมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกวา่กลุ่มที.เป็นหนี�    

2.4 ระยะเวลาที.เจบ็ป่วย 
 พบวา่ ระยะเวลาที.เจบ็ป่วยมีความสมัพนัธ์ทางลบระดบัตํ.ากบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ของผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (rs =-.165, p = .014) นั.นคือกลุ่มตวัอยา่งที.ป่วยมานาน 
จะมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตํ.า ในขณะที.กลุ่มตวัอยา่งที.ป่วยไม่นาน มีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สูง ซึ.งอธิบายไดว้า่ เมื.อแรกไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรค อาจเป็นตวักระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง พยายามปฏิบติั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามที.ไดรั้บความรู้จากทีมสุขภาพ โดยเฉพาะการรับประทานยา และมาตรวจตามนดั แต่
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการและการออกกาํลงักาย ตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะเฉพาะในการปฏิบติั และ
ตอ้งใชเ้วลานานในการปรับเปลี.ยน เนื.องจากเป็นวถีิชีวติที.ปฏิบติัมาอยา่งต่อเนื.องตลอดชีวติ และเมื.อเจบ็ป่วยนาน
ขึ�น ไม่พบภาวะแทรกซอ้นเกิดขึ�น จึงทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปรับพฤติกรรม  จึงทาํ
ใหย้งัคงพฤติกรรมที.ไม่เหมาะสม 

 2.5 การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 พบวา่ การรับรู้ประโยชน์มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมส่งเสริม 

สุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (rs =.654, p = .000) กล่าวคือผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูง
ที.มีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที.สูง คือ จะสามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิต สามารถ
ทาํงานต่างๆไดดี้ขึ�นและจะสามารถลดภาวะแทรกซอ้น ลดความรุนแรงของโรคและทาํใหมี้สุขภาพจิตดี ลด
ความเครียด และสามารถดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข สนบัสนุนแนวคิดของของ Pender, Murdaugh and Parsons 
(2011) ที.อธิบายวา่การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรมเป็นความเชื.อของบุคคล โดยคาดหวงัประโยชนที์.
จะไดรั้บภายหลงัการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์จากการปฏิบติัพฤติกรรมเป็นแรงเสริมทาํให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติัพฤติกรรมนั�น บุคคลจะปฏิบติัพฤติกรรมตามประสบการณ์ในอดีตที.พบวา่
พฤติกรรมนั�นใหผ้ลทางบวกต่อตนเอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวาสนา ครุฑเมือง (2547) และ สุภรณ์ สุขพรั.ง
พร้อม (2551)  

 2.6 การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 พบวา่ การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสมัพนัธ์ทางลบระดบัตํ.ากบั 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงอยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติ (rs =-.385, p = .000) กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอยา่งที.รับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดบัตํ.ามีแนวโนม้ที.จะปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพสูง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Pender, Murdaugh and Parsons (2011)ที.อธิบายวา่ ถา้บุคคลมีอุปสรรคมาก 
การกระทาํก็จะไม่เกิดขึ�น แต่ถา้บุคคลมีอุปสรรคนอ้ย ความเป็นไปไดที้.จะกระทาํก็จะมากขึ�นดว้ย  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอารักขา ใจธรรม (2545) พบวา่การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r=.-
41, p<.001)    

 2.7 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  พบวา่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (rs =.824, p = .000) แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่งที.เชื.อวา่ตน
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มีความสามารถในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จะมีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูง สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Pender, Murdaugh and Parsons (2011)  ที.อธิบายวา่ ถา้บุคคลรับรู้วา่ตนเองมีความสามารถ บุคคลจะ
ปฏิบติัพฤติกรรมนั�น จากผลการศึกษาอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 55.4 รับรู้วา่ตนเองมีสมรรถนะระดบัตํ.า-
ปานกลาง จึงปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดบัตอ้งปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
วาสนา ครุฑเมือง (2547) ที.พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดับสูงกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r=.741, p<.01) และการศึกษาของธญัรัตน์ ตนัติกฤตยา และ
คณะ (2550) ที.พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(r=.707, p<.01) ในขณะที.การศึกษาของอุมากร ใจย ั.งยนื (2551) พบวา่ การรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนร่วมกบัการรับรู้การสนบัสนุนของครอบครัว สามารถทาํนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายโุรค
ความดนัโลหิตสูง ไดร้้อยละ 38 

 2.8 แรงสนบัสนุนทางสงัคม 
 พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (rs=.636, p= .000) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Pender, Murdaugh and Parsons (2011)ที.อธิบายวา่แรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นอิทธิพลระหวา่งบุคคลที.สามารถชกั
จูงใหบุ้คคลทาํใหเ้กิดการปฏิบติั หรือมีการปรับเปลี.ยนพฤติกรรม อธิบายไดว้า่ กลุ่ม ตวัอยา่งที.ไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสงัคมมากจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที.ดี  ผลการศึกษานี�สอดคลอ้งกบัการศึกษาที.พบวา่ แรงสนบัสนุนทาง
สังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และร่วมกับตวัแปรอื.นในการทาํนายพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพไดร้้อยละ 38-52.7  (อุบลรัตน์ จินดาวณิชย,์ 2545;  ธญัรัตน์ ตนัติกฤตยา และคณะ, 2550; อุมากร 
ใจย ั.งยนื, 2551; ปฐมาภรณ์ ลาลุน และคณะ, 2554) 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
1.  ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ควรจดัใหมี้โปรแกรมปรับเปลี.ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูเ้ป็นความ

ดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงที.สูงอาย ุรายไดต้ ํ.า ระดบัการศึกษาตํ.า เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมา
นาน รับรู้ประโยชน์ตํ.า รับรู้อุปสรรคสูง รับรู้สมรรถนะในตนเองตํ.าและมีการสนบัสนุนทางสงัคมตํ.า  และส่งเสริม
ใหมี้ชมรมผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง เพื.อใหเ้กิดการแลกเปลี.ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบติัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการสนบัสนุนทางสงัคม และเพิ.มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในกลุ่มผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิต
สูง 

2. ดา้นการวิจัย ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที.เกิดจากบริการ
สุขภาพที.ใหแ้ก่ผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงเป็นระยะ และศึกษาภาวะการควบคุมความดนัโลหิตร่วมดว้ย 
 

5. กติตกิรรมประกาศ  
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวเิศษชยัชาญ หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล หวัหนา้แผนกผูป่้วย
นอก ผูท้รงคุณวฒิุในการทดสอบเครื.องมือวจิยั และกลุ่มตวัอยา่งผูเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูงทุกราย ที.เอื�ออาํนวย
ใหว้ทิยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ผลของการออกกาํลงักายด้วยยางยดืต่อความดันโลหิต อตัราการเต้นของหัวใจ 

และอตัราการหายใจของผู้สูงอายุที#มีความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

EFFECTS OF EASY FIT ON BLOOD PRESSURE, HEART RATE AND RESPIRATORY 

RATE AMONG ELDERLY WITH ESSENTIAL HYPERTENSION 
 

นวรัตน์  พระเทพ 1    ผศ.ดร. เกศรา  เสนงาม 2    และ ดร. สุภางคพิ์มพ ์ รัตตสมัพนัธ์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
ความดนัโลหิตสูงเป็นปัจจยัเสี&ยงสาํคญัของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะ

ไตวาย ในผูสู้งอาย ุการวจิยัครั/ งนี/ เป็นการวจิยักึ&งทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื&อศึกษาผลของการออกกาํลงักายดว้ยยาง
ยดืต่อความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจ ของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายทีุ&มารับบริการที&แผนกผูป่้วยนอก สถาบนัโรคทรวงอก จาํนวน 40 ราย แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 20 ราย และกลุ่มควบคุม 20 ราย เครื&องมือที&ใชคื้อ แบบสอบถามขอ้มูลทั&วไป และแบบบนัทึกความดนั
โลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Sign-Rank test และ The Mann-Whitney U test 

ในกลุ่มทดลอง ความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจ 
ภายหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืสปัดาห์ที& 8 ตํ&ากวา่ก่อนการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
และตํ&ากวา่กลุ่มควบคุมที&ไม่ไดอ้อกกาํลงักายดว้ยยางยดือยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั 

การออกกาํลงักายดว้ยยางยืด ส่งผลให้ความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหัวใจ 
และอตัราการหายใจ ของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุลดลง จึงสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางควบคุมความดนัโลหิตดว้ยการออกกาํลงักายในผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุได ้
 

คาํสําคญั : การออกกาํลงักายดว้ยยางยดื, ผูสู้งอาย,ุ ความดนัโลหิตสูง 
 

ABSTRACT 
 

Hypertension is a major risk factor for cardiovascular disease, stroke and renal failure in elder person. 
The aim of this quasi experimental research was to evaluate the effects of Easy Fit exercise on blood pressure, 
heart rate and respiratory rate among elder person with essential hypertension attending Out Patient Department 

                                                                    

1 นกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการพยาบาล มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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at Central Chest of Thailand, 40 subjects were assigned equal number into experimental group and a control 
group of 20 subjects. Instruments used in this study consisted of demographic data recording form as well as 
blood pressure, heart rate and respiratory rate, recording form. Data were analyzed by using descriptive 
statistics, Wilcoxon Sign-Rank test and The Mann-Whitney U test. 

The results revealed that systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate and respiratory rate 
in experimental group after Easy Fit exercise were statistically significant lower than before; and were 
statistically significant lower than those in control group.  

Easy Fit leads to a marked reduction in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate and 
respiratory rate among elder person with essential hypertension. It is a reasonable option for elder person with 
essential hypertension who want to support blood pressure control by exercise.    
 
KEYWORDS : EASY FIT, ELDER PERSON, HYPERTENSION 
 

1. บทนํา 
                        ความดนัโลหิตสูงเป็นหนึ& งในปัจจยัเสี&ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และภาวะไตวาย (Aizawa and Petrella, 2008) รวมทั/งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ ในประชากรสูงอายขุอง
ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2552 มีประชากรสูงอายุเสียชีวิตดว้ยโรคความดนัโลหิตสูงจาํนวน 1,676 รายต่อ
ประชากร 100,000 คน และกองวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ดป้ระมาณการว่าในปีพ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะมี
ประชากรสูงอายจุาํนวน 7,639,000 ราย ซึ& งคิดเป็นร้อยละ 13.36 ของประชากรทั/งหมด (อลัฟารีเสิร์ช, 2554) จึงมี
ความเป็นไปไดที้&จะมีผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงเพิ&มขึ/น เนื&องจากความดนัโลหิตสูงมีความสมัพนัธ์กบัวยัสูงอาย ุ
ซึ&งเป็นผลมาจากความเสื&อมของระบบต่างๆของร่างกายเมื&อสูงวยัก่อใหเ้กิดการแขง็ตวัของหลอดเลือด ทาํให้หลอด
เลือดมีแรงตา้นทานเพิ&มขึ/นส่งผลให ้มีความดนัโลหิตสูงในที&สุด (Aizawa and Petrella, 2008)   
                        การออกกาํลงักายเป็นปัจจยัสาํคญัที&มีอิทธิพลต่อระดบัความดนัโลหิต เนื&องจากช่วยป้องกนัการเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงแขง็ ช่วยเพิ&มแรงตา้นทานของหลอดเลือด และช่วยเพิ&มความยืดหยุน่ของหลอดเลือดแดงใน
รายที&เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Aizawa and Petrella, 2008; Lenz and Monaghan, 2008) จากการศึกษาพบวา่
การออกกาํลงักายที&มีผลต่อการลดระดบัความดนัโลหิตในผูสู้งอายไุดแ้ก่ การออกกาํลงักายแบบแอโรบิก (aerobic 
exercise) เป็นการออกกาํลงักายที&ทาํใหร้ะบบต่างๆ ของร่างกายทาํงานไดดี้ขึ/นโดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจ (กิ&งแกว้ ปาจรีย,์ 2550) เนื&องจากร่างกายเผาผลาญอาหารแบบใชอ้อกซิเจน (aerobic) ช่วยลดความดนั
โลหิตได ้(Toth, 2006) ทั/งความดนัซิสโตลิคและความดนัไดแอสโตลิค (Black and Elliott, 2007) การที&ผูสู้งอายทีุ&มี
ความดนัโลหิตสูง สามารถลดความดนัโลหิตให้อยูใ่นระดบัปกติได ้จะลดโอกาสเกิดอมัพาตไดร้้อยละ 35-40 ลด
โอกาสเกิดกลา้มเนื/อหัวใจตายไดร้้อยละ 20-25 และลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจลม้เหลวได้มากกว่าร้อยละ 50 
(สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย,ุ 2551) การออกกาํลงักายในผูสู้งอายทีุ&สามารถช่วยลดระดบัความดนัโลหิต ไดแ้ก่ การ
ออกกาํลงักายแบบไท่จีxซี&กง (กิ&งดาว ขุ่ยอาภยั, 2548) การออกกาํลงักายแบบฟ้อนเจิง มช. (อรพิน จุลมุสิ, 2551) 
และการออกกาํลงักายที&ช่วยลดความดนัโลหิตและช่วยเพิ&มสมรรถภาพทางกายของผูสู้งอายดุว้ยคือการออกกาํลงั
กายดว้ยยางยดื (ศิริการ นิพพิทา และนภสักร จิตตไ์พบูลย,์ 2551)                   
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                        คลินิกผูสู้งอายุ แผนกผูป่้วยนอก สถาบนัโรคทรวงอก เป็นคลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ของผูสู้งอายุโรคปอดและโรคหัวใจ ผลการดาํเนินงานที&ผ่านมาพบว่าผูสู้งอายุที&มีความดนัโลหิตสูงส่วนใหญ่มี
ความรู้เรื&องการปฏิบติัตวัตามเป้าหมาย แต่ไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตให้อยูใ่นระดบัปกติได ้จากสถิติการ
ให้บริการระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552- เดือน กนัยายน พ.ศ. 2553 พบว่าผูสู้งอายุที&มีความดนัโลหิตสูงไม่
สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหิตให้อยูใ่นเกณฑป์กติมีจาํนวนถึงร้อยละ 16.8 ของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิต
สูงทั/งหมด (สถาบนัโรคทรวงอก, 2553) จากการศึกษาการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดในผูสู้งอายพุบวา่ เมื&อผูสู้งอายุ
ปฏิบติัอยา่งสมํ&าเสมอจะช่วยสร้างความแขง็แรงใหก้ลา้มเนื/อและขอ้ต่อต่างๆของร่างกาย ป้องกนัการเกิดอาการขอ้
ติด ขอ้เสื&อม และช่วยให้มีรูปร่างสมส่วน (ศิริการ นิพพิทา และนภสักร จิตตไ์พบูลย,์ 2551) ทั/งยงัช่วยลดปริมาณ
ไขมนัที&สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย (เจริญ กระบวนรัตน์, 2552) จากการทบทวนวรรณกรรมที&เกี&ยวขอ้ง ผูว้จิยั
ไม่พบการศึกษาผลของการออกกาํลงักายด้วยยางยืดต่อความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการ
หายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดต่อความ
ดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เพื&อ
นาํผลการวจิยัมาใชเ้ป็นทางเลือกหนึ&งในการควบคุมความดนัโลหิตของผูสู้งอายรุ่วมกบัวธีิการรักษาอื&นๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
                         ศึกษาผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืต่อความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจและอตัราการ
หายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต ุ
 

คาํถามการวจิยั 
 การออกกาํลงักายดว้ยยางยดืสามารถลดความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการ
หายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุไดห้รือไม่  
 

สมมตฐิานการวจิยั 
                         1. ค่าเฉลี&ยความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนั
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุกลุ่มทดลองที&ไดรั้บการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืในระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ย
ยางยดืมีค่าตํ&ากวา่ระยะก่อนออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 
                         2. ค่าเฉลี&ยความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนั
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุกลุ่มทดลองที&ไดรั้บการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืในระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ย
ยางยดืมีค่าตํ&ากวา่กลุ่มควบคุมที&ไม่ไดอ้อกกาํลงักายดว้ยยางยดื 
 

2. ขัFนตอนการศึกษาวจิยั  
                        การวจิยัครั/ งนี/ เป็นการวจิยักึ&งทดลอง (Quasi- experimental research) ชนิดสองกลุ่มวดัก่อนและหลงั
การทดลอง (two groups pre-post test design) เพื&อศึกษาผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืต่อความดนัโลหิต 
อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต ุ
 ประชากร 

    หนา้ 1164



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ประชากรที&ศึกษาครั/ งนี/ เป็นผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ แผนกผูป่้วยนอก 
สถาบนัโรคทรวงอก จงัหวดันนทบุรี  
 กลุ่มตวัอย่าง 
                         กลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจงจากประชากร (purposive sampling) สุ่มเขา้กลุ่มโดยการ
จบัฉลาก ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวจิยัที&ใกลเ้คียง (Westhoff, et al., 2008) 
ไดค้่าขนาดอิทธิพล = 0.80 นาํไปหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งที& α = 0.05, power of analysis = 0.80 ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มละ 10 ราย (Burns and Grove, 2005) เพื&อป้องกนัการสูญหายของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงปรับเพิ&มขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 10 ราย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 20 ราย  
   เครื#องมอืที#ใช้ในการวจิยั  
                         เครื&องมือที&ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) คู่มือการออกกาํลงักายดว้ยยางยืด ซึ& งผูว้ิจยัพฒันาขึ/นจาก
การศึกษาตาํราเอกสาร งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้ง และไดรั้บการอนุญาตใหเ้ผยแพร่ท่าการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืจากคุณ
ศิริการ นิพพิทา (2 สิงหาคม 2553) ประกอบดว้ยเนื/อหาเกี&ยวกบัความหมายของความดนัโลหิตสูง เป้าหมายของ
การควบคุมความดนัโลหิตสูง ผลกระทบที&เกิดจากความดนัโลหิตสูง ความสาํคญัของการออกกาํลงักายในผูสู้งอายุ
ที&มีความดนัโลหิตสูง ขอ้ควรระวงัในการออกกาํลงักาย และการออกกาํลงักายดว้ยยางยืด (Easy Fit) 2) ยางยืด
สาํหรับการออกกาํลงักาย ซึ& งผูว้ิจยัประดิษฐ์ขึ/นจากยางหนงัสติ~กขนาดเล็ก โดยครั/ งที& 1 นาํยางหนงัสติ~กขนาดเล็ก
มาร้อยต่อกนัเป็นห่วงจาํนวน 70 ห่วง แต่ละห่วงใชย้าง 5 เส้น ส่วนปลายทั/ง 2 ขา้งนาํท่อพีวีซีขนาดเล็ก ยาว 11 
เซนติเมตร มาผูกเป็นที&จับขณะใช้ออกกาํลงักาย นําไปทดลองใช้กับผูสู้งอายุจาํนวน 10 ราย สอบถามความ
เหมาะสมของการใชง้านแลว้นาํมาปรับขนาดของยางยืด ครั/ งที& 2 ลดความยาวของยางยืดลงเหลือจาํนวน 50 ห่วง 
นาํไปทดลองใชก้บัผูสู้งอายจุาํนวน 10 ราย พบวา่เป็นขนาดที&เหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุจึงนาํมาใชเ้ป็นเครื&องมือในการ
ทดลอง และ3) เครื&องวดัความดนัโลหิตและอตัราการเตน้ของหัวใจชนิดอตัโนมติั และเครื&องมือที&ใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และ2) แบบบนัทึกความดนัโลหิต อตัราการเตน้
ของหวัใจ และอตัราการหายใจ 
 
ขัFนตอนการทดลอง 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

ไดรั้บการพยาบาลตามปกติจากผูวิ้จยัซึ& งเป็นพยาบาล 
ประจาํคลินิกผูสู้งอาย ุ

ไดรั้บการพยาบาลตามปกติจากผูวิ้จยัซึ& งเป็นพยาบาลประจาํคลินิก
ผูสู้งอายรุ่วมกบัการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 

  

1. สปัดาห์ที& 1 ขอความร่วมมือและชี/แจงเกี&ยวกบั 1. สปัดาห์ที& 1 ขอความร่วมมือและชี/แจงเกี&ยวกบัขั/นตอนการวิจยั วดั 
ขั/นตอนการวิจยั วดัความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของ  ความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และ อตัราการหายใจ  
หวัใจ และอตัราการหายใจ ให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวั 
เพื&อควบคุมความดนัโลหิตสูงเรื&องการรับประทานอาหาร   

ให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวัเพื&อควบคุมความดนัโลหิตสูง เรื&องการ
รับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย และการพกัผอ่น 

การออกกาํลงักาย และการพกัผอ่น  
  

2. นดัหมายมาวดัความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของ 2. ผูวิ้จยัสอนการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื ให้กลุ่มทดลองฝึกปฏิบติั 
หวัใจและอตัราการหายใจ เมื&อครบ 8 สปัดาห์ และนดัหมายให้มาออกกาํลงักายที&สถาบนัโรคทรวงอก สปัดาห์ละ 
 3 ครั/ ง ครั/ งละ 30 นาที นาน 8 สปัดาห์ โดยผูวิ้จยัเป็นผูค้วบคุมการ 
 ออกกาํลงักาย ซึ& งประกอบดว้ย 3 ขั/นตอนคือ 1) ระยะอบอุ่นร่างกาย 
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ขัFนตอนการทดลอง (ต่อ) 
 

 

ลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มทดลอง 

 มี 6 ท่า ใชเ้วลา 5 นาที 2) ระยะออกกาํลงักาย มี 10 ท่า ใชเ้วลา 20  
 นาที และ3) ระยะผอ่นคลายร่างกายมี 6 ท่า  ใชเ้วลา 5 นาที (เป็นท่า 
 เดียวกบัระยะอบอุ่นร่างกาย) รวมใชเ้วลา 30 นาที มีความหนกัของ 
 การออกกาํลงักายระดบัปานกลาง ที&ทาํให้อตัราการเตน้ของหัวใจ 
 ขณะออกกาํลงักายเพิ&มขึ/นจากขณะพกัร้อยละ 50 แต่ตอ้งไม่มากกวา่ 
 110 ครั/ งต่อนาที 
  

3. ภายหลงั 8 สปัดาห์ รายที&ตอ้งการออกกาํลงักาย 3. ก่อนและหลงัการออกกาํลงักายทุกครั/ งกลุ่มตวัอยา่ง 
ดว้ยยางยดื ผูวิ้จยัสอนการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื ตอ้งนั&งพกัอยา่งน้อย 5 นาที เพื&อวดั ประเมินและบนัทึก 
และมอบคู่มือการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืกลบัไปฝึก ความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจ 
ปฏิบติัที&บา้น พร้อมแนะนาํการปฏิบติัตวัเพื&อควบคุม  

ความดนัโลหิตสูง  
  

 4. ขณะออกกาํลงักายกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการติดตามอตัรา 
 การเตน้ของหวัใจดว้ยสายสญัญาณที&ต่อจากเครื&อง Casmed รุ่น 740  
  

 5. กลุ่มทดลองไดรั้บการเฝ้าระวงัอาการโดยผูวิ้จยั ถา้เกิดอาการ  
 ใจสั&น หนา้มืด เหนื&อย ปวดกลา้มเนื/อ และปวดศีรษะ ใหห้ยดุ 

 ออกกาํลงักายและแจง้ผูวิ้จยั ผูวิ้จยัวดัและประเมินความดนัโลหิต 
 อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจ ในกรณีที&พบ 

 ความผิดปกติผูวิ้จยัจะส่งต่อการรักษาทนัที 
  

 6. ก่อนการออกกาํลงักายทุกครั/ งผูวิ้จยัจะสอบถาม  

 สนทนา ทบทวนการปฏิบติัตวัเพื&อควบคุมความดนัโลหิตสูง 
  

 7. ภายหลงั 8 สปัดาห์แนะนาํการปฏิบติัตวัเพื&อควบคุมความดนั
โลหิตสูง 

 

3. ผลการวจิยั 

 3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี#ยของค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจของกลุ่ม

ควบคุมระหว่างสัปดาห์ที# 1 และสัปดาห์ที# 8 
                         เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของความดนัซิสโตลิคของกลุ่มควบคุมระหวา่งสัปดาห์ที& 1 และสัปดาห์ที& 8 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั (ค่า Z = -1.83, p = 0.06) ส่วนค่าเฉลี&ยความดนัไดแอสโตลิคในสปัดาห์ที& 8 สูงกวา่สปัดาห์ที& 1 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 (ค่า Z = -3.64, p<0.001)   
                        เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของอตัราการเตน้ของหัวใจของกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที& 8 สูงกวา่สัปดาห์ที& 1 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 (ค่า Z = -2.36, p = 0.02)    
                        เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของอตัราการหายใจของกลุ่มควบคุมในสปัดาห์ที& 8 ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที& 1 
(ค่า Z = -0.81, p = 0.41) ดงัแสดงในตารางที& 1 
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ตารางที# 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของกลุ่มควบคุม 
ระหวา่งสปัดาห์ที& 1 และสปัดาห์ที& 8 (n = 20) 

 

 3.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี#ยของค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ ของกลุ่ม

ทดลองระยะก่อนการออกกาํลงักายด้วยยางยดืและระยะหลงัการออกกาํลงักายด้วยยางยดืเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
                        เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการ
หายใจของกลุ่มทดลอง ระยะก่อนการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืและระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดเป็นเวลา 
8 สัปดาห์ พบวา่ ค่าเฉลี&ยความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจ
ของกลุ่มทดลอง ระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืด มีค่าเฉลี&ยตํ&ากวา่ระยะก่อนการออกกาํลงักายดว้ยยางยืด 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 โดยมีค่า Z = -3.92 (p<0.001), -3.92 (p<0.001), -3.72 (p<0.001) และ -2.27  
(p = 0.02) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที& 2 
 

ตารางที# 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจของกลุ่มทดลอง
ระยะก่อนการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดและระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
(n = 20) 

 

ค่าการวดั ระยะก่อนการออก

กาํลงักาย   

(สัปดาห์ที# 1) 

ระยะหลงัการ 

ออกกําลงักาย  

(สัปดาห์ที# 8) 

mean  rank              Z p-value 

 ( x ±SD) ( x ±SD)    

ความดนัซิสโตลิค 145.63±4.02 131.81±5.50 10.50 -3.92 0.00 
range 140-154 115-138    

ความดนัไดแอสโตลิค 80.08±5.82 71.65±5.76 11.50 -3.92 0.00 
range 71-93 62-83    

อตัราการเตน้ของหวัใจ 83.10±5.38 75.96±5.80 10.42 -3.72 0.00 
range 68-92 65-84    

อตัราการหายใจ 16.73±0.71 16.16±0.36 7.75 -2.27 0.02 
range 16-18 16-18    

ค่าการวดั สัปดาห์ที# 1 

( x ±SD) 

    สัปดาห์ที# 8     mean  rank              

     ( x ±SD) 

      Z   p-value 

(one tail) 

ความดนัซิสโตลิค  144.40±3.21 146.75±3.90 10.88       -1.83  .06 
range    140-154 113-155      

ความดนัไดแอสโตลิค  79.25±8.67 86.55±8.15       4.50    -3.64  .00  

range       63-96 64-109      
อตัราการเตน้ของหวัใจ  83.50±5.06 87.30±7.05      7.88   -2.36  .02  

range       64-92 64-100      
อตัราการหายใจ  16.90±1.02 16.70±.97      3.50 -0.81  .41  

range      16-18 16-18      

(one tail) 
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 3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี#ยของความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ ระยะหลังการ

ออกกาํลงักายด้วยยางยดืในสัปดาห์ที# 8 ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
                       เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจ ระยะหลงัการ
ออกกาํลงักายดว้ยยางยดืในสปัดาห์ที& 8 ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม พบวา่ ระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ย
ยางยดืในสปัดาห์ที& 8 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี&ยของความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหัวใจ 
และอตัราการหายใจ ตํ&ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 โดยมีค่า Z = -5.41 (p<0.001), -5.41 
(p<0.001), -5.41 (p<0.001) และ -5.61 (p<0.001) ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที& 3  
 

ตารางที# 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี&ยของความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจระยะหลงัการออก
กาํลงักายดว้ยยางยดืสปัดาห์ที& 8 ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  

 

ค่าการวดั กลุ่มทดลอง (n =20)    กลุ่มควบคุม (n =20)     Z p-value 

 ( x ±SD) mean 

rank 

( x ±SD) mean 

rank 

  (one tail) 

ความดนัซิสโตลิค 131.81±5.50 10.50 146.75±3.90 10.88  -5.41 0.00 
range 115-138  113-155     

ความดนัไดแอสโตลิค 71.65±5.76 11.50 86.55±8.15 4.50  -5.41 0.00 
range 62-83  64-109     

อตัราการเตน้ของหวัใจ 75.96±5.80 10.42 87.30±7.05 7.88  -5.41 0.00 
range 65-84  64-100     

อตัราการหายใจ 16.16±0.36 7.75 16.70±0.97 3.50  -5.61 0.00 
range 16-18  16-18     

 

4. อภิปรายผล 
 การศึกษาครั/ งนี/พบวา่ ค่าความดนัซิสโตลิค ความดนัไดแอสโตลิค อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัรา 
การหายใจของกลุ่มทดลองระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื มีค่าเฉลี&ยตํ&ากวา่ระยะก่อนการออกกาํลงักายดว้ย
ยางยืดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 (ตารางที&2) ซึ& งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรพิน จุลมุสิ (2551); 
Aizawa and Petrella (2008); Mameletzi et al. (2011) ที&พบวา่เมื&อมีการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก อยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 3 ครั/ ง ครั/ งละ 30- 70 นาที มีความหนกัระดบัปานกลาง และออกกาํลงักายอยา่งต่อเนื&อง 4- 40 สัปดาห์
การออกกาํลงักายในลกัษณะดงักล่าวร่างกายจะตอบสนองโดยยบัย ั/งการทาํงานของระบบประสาทอตัโนมติั มีการ
หลั&งของนอร์อีพิเนฟฟรีนเพิ&มขึ/น ซึ& งมีผลยบัย ั/งการทาํงานของระบบประสาทซิมพาเทติค (Davy and Gentile, 
2007) มีการยบัย ั/งการทาํงานของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน-อลัโดสเตอโรน โดยยบัย ั/งการสร้างพลาสมาเรนิน 
ซึ& งเป็นระบบที&มีผลต่อการเกิดความดนัโลหิตสูง และมีกระตุน้การทาํงานของเอนโดทีเลียมในการสังเคราะห์     
ไนตริคออกไซด ์ซึ&งเป็นสารที&ช่วยใหผ้นงัหลอดเลือดมีความยดืหยุน่ขยายตวัไดดี้ขึ/น แรงตา้นทานของหลอดเลือด
ลดลง (Maeda, et al., 2009) เพิ&มการรับรู้ของบาโรรีเซฟเตอร์ จึงยบัย ั/งการทาํงานของระบบประสาทซิมพาเทติค 
(Deley, Picard and Taylor, 2009; Iellamo, and Volterrani, 2010) ประสาทเวกสัไดรั้บการเสริมฤทธิ�  (Davy and 
Gentile, 2007) ความดนัโลหิตและอตัราการเตน้ของหัวใจจึงลดลง ผลการศึกษาที&พบความแตกต่างของอตัราการ
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หายใจในระยะก่อนการออกกาํลงักาย และระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืนั/น อธิบายวา่การออกกาํลงักายมี
ผลทาํให้กลา้มเนื/อที&ช่วยในการหายใจแข็งแรงขึ/น เนื&องจากกลุ่มทดลองตอ้งออกแรงดึงยางยืด การนาํยางยืดมา
ประยกุตเ์ป็นอุปกรณ์สาํหรับออกกาํลงักายนั/นยงัเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเนื/อ 
(เจริญ กระบวนรัตน์, 2549; ศิริการ นิพพิทา, และนภสักร จิตตไ์พบูลย,์ 2551; ศูนยส์ร้างสุขภาวะผูมี้ปัญหาสุขภาพ
เรื/ อรัง, 2553) จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ& งที&ทาํให้อตัราการหายใจในระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดลดลง การ
เปลี&ยนแปลงของอตัราการหายใจนั/นขึ/นอยูก่บัรูปแบบในการออกกาํลงักาย อาจมีการเปลี&ยนแปลงอยา่งชา้ๆ หรือ
อาจไม่พบการเปลี&ยนแปลง (นฤมล ลียานุวฒัน์, 2553) 
 จากการที&ความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มทดลองระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดตํ&ากวา่กลุ่มควบคุมที&ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย
ดว้ยยางยดื แสดงใหเ้ห็นวา่ การออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 3 ครั/ งต่อสปัดาห์ ต่อเนื&องเป็นเวลา 8 สปัดาห์ สามารถช่วย
ลดความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัราการหายใจได ้แต่สาํหรับกลุ่มควบคุมนั/นไม่สามารถควบคุม
ความดนัโลหิตให้ลดลงได้ โดยค่าเฉลี&ยของความดันซิสโตลิคสัปดาห์ที& 1 ไม่แตกต่างจากสัปดาห์ที& 8 ในทาง
ตรงกนัขา้มค่าเฉลี&ยของความดนัไดแอสโตลิคสัปดาห์ที& 8 สูงกว่าสัปดาห์ที& 1 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที&ระดบั 
0.001 (ตารางที& 1) ซึ&งแตกต่างจากกลุ่มทดลองที&มีค่าเฉลี&ยของความดนัโลหิตระยะหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื
ตํ&ากว่าระยะก่อนการออกกาํลงักายดว้ยยางยืด และตํ&ากว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั 0.001 
(ตารางที& 2 และตารางที& 3) แสดงให้เห็นวา่การปฏิบติัตนของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 
และไดรั้บการดูแลตามปกตินั/นไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตได ้ซึ&งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมามิเลทซิ และ
คณะ (Mameletzi, et al., 2011) ที&พบวา่ ผูสู้งอายกุลุ่มที&ไดรั้บการออกกาํลงักายแบบแอโรบิกมีการรับรู้ของบาโร    
รีเซฟเตอร์ และสมรรถภาพของระบบไหลเวียนและระบบหายใจระยะหลงัการออกกาํลงักายเพิ&มขึ/น และเพิ&ม
มากกวา่กลุ่มที&ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย  
 

5. ข้อเสนอแนะ 
                     1. ผลการวจิยันี/สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการพยาบาลเพื&อควบคุมความดนั
โลหิตของผูสู้งอายทีุ&มีความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต ุ
                     2. ควรศึกษาวจิยัเพื&อเปรียบเทียบผลของการออกกาํลงักายดว้ยยางยดืต่อความดนัโลหิต อตัราการเตน้
ของหวัใจ และอตัราการหายใจในผูป่้วยกลุ่มอายตุ่างๆ 
 

6. ข้อจาํกดัของการวจิยั 
                      กลุ่มทดลองใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการวจิยัอยา่งดียิ&ง เนื&องจากการมีสัมพนัธภาพที&ดีต่อแพทย์
และพยาบาล มีการซักถามเกี&ยวกบัการปฏิบติัตวัเพื&อควบคุมความดนัโลหิตทุกครั/ งที&มาออกกาํลงักาย จึงมีความ
เป็นไปไดที้&สัมพนัธภาพและการให้ขอ้มูลเกี&ยวกบัการปฏิบติัตน อาจส่งผลให้ผลการทดลองเกิดผลดีเกินความ
คาดหมาย 
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สถานการณ์การดูแลผู้ที�ได้รับการตรวจสวนหลอดเลอืดหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 
SITUATION OF CARING PERSONS WHO RECEIVED CORONARY 

ANGIOGRAPHY AT CENTRAL CHEST INSTITUTE 
 

ศิริจนัทร์ แกว้สียา 1    ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น 2    และ ดร.นํ� าออ้ย ภกัดีวงศ ์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

             การวิจยัครั� งนี� เป็นวิจยัเชิงบรรยายเพื(อศึกษาสถานการณ์การดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
เกี(ยวกับปัจจัยเชิงโครงสร้าง  กระบวนการ และ ผลลพัธ์ ในสถาบันโรคทรวงอก โดยใช้ The Nursing Role 
Effectiveness Model ของ Irvin และคณะ (1998) เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ ์
เป็นแฟ้มประวติัผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจจาํนวน 94 แฟ้มและพยาบาลผูดู้แลผูไ้ดรั้บการตรวจสวน
หลอดเลือดหัวใจ จากหอผูป่้วยในอายุรกรรมหัวใจ จาํนวน 60 ราย เครื( องมือที(ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี(ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาล และแบบวดัความรู้เกี(ยวกบั
การดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ แบบบนัทึกขอ้มูลเกี(ยวกบัการดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือด
หัวใจ ทั�ง 3 ระยะ คือระยะก่อนตรวจ ระยะหลงัตรวจ ใน 24 ชั(วโมงและหลงั 24 ชั(วโมง และแบบบนัทึกผลลพัธ์ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
               ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นปัจจยัเชิงโครงสร้าง กลุ่มตวัอย่าง ดา้นผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี(ย 
61.97 ปี (SD= 11.52)  มีภาวะโภชนาการเกินถึงอว้นมากที(สุด (ร้อยละ 59.6) ส่วนใหญ่ไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็นโรค
กลุ่มหลอดเลือดหวัใจ (ร้อยละ 61.6) และมีโรคร่วมเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและไขมนัในเลือดสูง มีประสิทธิภาพ
การบีบตวัของหัวใจอยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 61.6) ดา้นพยาบาล ส่วนใหญ่อายนุอ้ยกว่า 35 ปี ประสบการณ์การดูแล
ผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 1-5 ปี มีคะแนนความรู้ในการดูแลผูที้(เขา้รับการตรวจสวนหัวใจอยูใ่นระดบัดี 
(ร้อยละ 98.3) ปัจจยัเชิงกระบวนการดา้นการดูแลโดยพยาบาล พบวา่พยาบาลปฏิบติัตามแผนการดูแล แต่การบนัทึก
ยงัไม่ครอบคลุม เรื(องความปวดและการจดัการกบัความปวด โดยเฉพาะอาการปวดหลงั (ร้อยละ 77-100) ส่วนปัจจยั
เชิงผลลพัธ์พบวา่ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นใน 24 ชั(วโมง ส่วนภาวะแทรกซอ้นหลงั 24 ชั(วโมง พบการเกิดกอ้นเลือดใต้
ผิวหนังบริเวณตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจขนาดน้อยกว่า 2 เซนติเมตรจาํนวน 3 ราย และพบความ
ผิดปกติของไต 1 ราย ผลการวจิยัสนบัสนุนประโยชน์ของการมีแผนการการดูแลที(สถาบนัโรคทรวงอกไดพ้ฒันาขึ�น 
แต่ควรมีการพฒันาแบบการบนัทึกการดูแลดา้นความปวดและความสุขสบายหลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
เพื(อเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจต่อไป 
 

คาํสําคญั : สถานการณ์การดูแล, ผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ 

                                                                    

1 นกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 

This descriptive study aimed to investigate the situation of caring persons who received coronary 
angiography including structure, process, and output factors at Central Chest Institute. The Nursing Role 
Effectiveness Model by Irvin et al. (1998) was used as a conceptual framework. The sample of 94 patients 
record and 60 nurses who caring persons received coronary angiography and working at medicine ward were 
purposively recruited. Data were collected using the personal data record form, practice questionnaire, 
knowledge related to caring persons received angiography test, pre and post angiography recording form, and 
output recording form. Descriptive statistics was used to analyze the data. 
 The findings found that regarding structure, most of the persons who had undergone coronary 
angiography were male, mean age 61.97 (SD 11.52), overweight to obesity (59.6%), diagnosed coronary artery 
disease with hypertension and hyperlipidemia as co-morbidity, and good ejection fraction (61.6%). Most of 
nurses were age under 35 years old, and 1-5 years of caring experience in coronary angiography, as well as high 
score of knowledge (98.3%). Regarding process, nearly 100 % of nurses performed nursing care as standard of 
care; however, 77-100% of patient records were not found documentation of nursing care for pain and pain 
management especially back pain after 24 hours. Regarding output, no evidence of complication within 24 
hours after coronary angiography had been reported; nevertheless, there were three cases had hematoma and one 
case had renal dysfunction after 24 hours. The findings underscores beneficial of standard of care persons  
undergone coronary angiography by Central Chest Institute to prevent complication but need to improve in 
documentation of nursing care for pain and discomfort to enhance quality of care. 
 
KEYWORDS : SITUATION OF CARING, PERSONS WHO RECEIVED CORONARY ANGIOGRAPHY 
 
1. บทนํา 
            โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด (Coronary Artery Disease or Ischemic Heart Disease) เป็น
โรคเรื�อรังที(เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากรและเป็นปัญหาสาธารณสุขที(สาํคญัของทุก
ประเทศ (สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2553) องคก์ารอนามยัโลกรายงานอุบติัการณ์การเกิดโรคหัวใจทั(ว
โลกประมาณ 8 พนัลา้นคนและมีแนวโนม้เพิ(มขึ�นร้อยละ 2 ต่อปี และคาดวา่ในอีก 20 ปี ขา้งหน้าคือในปี ค.ศ. 
2030 จะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคหัวใจประมาณ 1 พนัลา้นคน (World Health Organization, 2009) ในประเทศไทย
พบวา่โรคหลอดเลือดหวัใจเป็น1 ใน 3 อนัดบัแรกของโรคที(เป็นสาเหตุการเสียชีวติโดยมีแนวโนม้เพิ(มขึ�น จากการ
รายงานสถิติสาธารณสุขไทยปี 2549 และ 2552 พบวา่มีผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจทั(วประเทศคิดเป็นอตัรา 232.68 
และ 293.8 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลาํดบั (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) โดย
พบมากในช่วงอาย ุ60-75 ปีขึ�นไป คิดเป็นร้อยละ 67.95 (สมาคมแพทยโ์รคหวัใจในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554)  

    หนา้ 1172



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

                 สถาบนัโรคทรวงอกเป็นสถาบนัเฉพาะทางดา้นโรคหวัใจ มีจาํนวนผูที้(เขา้มารักษาเพิ(มขึ�นที(แผนกผูป่้วย
ใน และผูป่้วยนอก โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที(รักษาไม่หาย มีโอกาสเกิดซํ� าได้ การได้รับการวินิจฉัยได้
รวดเร็วและถูกตอ้งและการไดรั้บการรักษาอยา่งเร่งด่วนจากแพทยผ์ูเ้ชี(ยวชาญและอุปกรณ์ทางการแพทยที์(ทนัสมยั
จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและป้องกนัความพิการและลดอตัราการเสียชีวิตแก่ผูป่้วยได ้(ธรณิศ จนัทรารัตน์, 
2553) การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac catheterization; Coronary Angiography) เป็นการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดหวัใจในปัจจุบนัที(เป็นมาตรฐาน (gold standard) และเป็นการวินิจฉัยที(ไดผ้ลการตรวจเที(ยงตรงจดัอยู่
ในกลุ่มการตรวจที(เสี(ยงต่ออนัตราย (invasive procedure) เพื(อใชต้รวจและประเมินความรุนแรงรอยโรคของ
กลา้มเนื�อหัวใจตาย การทาํหน้าที(ของหัวใจห้องล่างซ้าย ความพิการของหัวใจ การวดัความดนัของหัวใจ และ
ระดบัออกซิเจนที(ในห้องหัวใจ และหาสาเหตุภาวะหัวใจลม้เหลว (Davidson and Bonow, 2007) ถึงแมก้ารตรวจ
สวนหลอดเลือดหัวใจ จะช่วยในการวินิจฉัยไดร้วดเร็วและแม่นยาํ แต่มีโอกาสที(จะเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก ไดพ้ฒันาระบบการดูแลโดยหน่วยงานอายรุศาสตร์หัวใจ ตั�งแต่ 
พ.ศ. 2549 โดย มีการประชุมการจดัการความรู้เกี(ยวกบัการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจโดยมีการจดัรูปแบบและ
แผนการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจให้มีความชดัเจนเพิ(มขึ�นจากการพฒันาแผนการดูแลผูที้(มา
ตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและไดน้าํไปใชแ้ต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาปัจจยัที(ส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็น
ระบบ และผลของการปฏิบติัจากแผนการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจที(พฒันาขึ�นมาใหม่ ซึ( งจะ
สะทอ้นถึงคุณภาพของการบริการที(เกิดขึ�นกบัผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ จากกรอบแนวคิดรูปแบบ
ประสิทธิภาพของบทบาทพยาบาล (The Nursing Role Effectiveness Model) ของ Irvine และคณะ (Irvine et al, 
1998) ไดก้าํหนดปัจจยัที(จะก่อให้เกิดคุณภาพของการบริการ ประกอบดว้ย 1)โครงสร้าง 2) กระบวนการ และ 3) 
ผลลพัธ์ ที( มีความเฉพาะเจาะจงกับบทบาททางการพยาบาล โดยเฉพาะผลลพัธ์ที( เกี(ยวกับความปลอดภยัจาก
ภาวะแทรกซอ้น ซึ(งเป็นผลลพัธ์ที(สาํคญัต่อการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ดงันั�นผูว้ิจยัจึงสนใจ
ที(จะศึกษาสถานการณ์การดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ โดยใชก้รอบแนวคิดของ Irvine และคณะ 
เพื(อศึกษาเกี(ยวกบัโครงสร้าง กระบวนการ และผลลพัธ์ ในการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ผล
การศึกษาจะเป็นขอ้มูลที(จะนาํไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ
ต่อไป 
 
2.วธีิดาํเนินการวจิยั 
             การวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื(อศึกษาสถานการณ์การดูแลผูที้(ไดรั้บ
การตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ ของสถาบนัโรคทรวงอก ในดา้นโครงสร้าง ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์  
             กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งที(เป็น
แฟ้มประวติัผูที้(มารับการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ ในสถาบนัโรคทรวงอก เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 และไดรั้บการดูแลโดยพยาบาลของสถาบนัโรคทรวงอก และกลุ่มตวัอยา่งที(เป็นพยาบาลซึ(ง
ปฏิบติังานเกี(ยวกบัการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจเป็นระยะเวลาตั�งแต่ 1 ปีขึ�นไป มีความสมคัร
ใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยั 
   เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั  ประกอบดว้ยเครื(องมือที(ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงโครงสร้าง เชิงกระบวนการ 
และเชิงผลลพัธ์ ดงันี�   
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            1. เครื(องมือที(ใชเ้ก็บขอ้มูลปัจจยัเชิงโครงสร้างประกอบดว้ย1.1) แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของผูที้(ไดรั้บ
การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัความรุนแรงของโรค และภาวะเจ็บป่วย
อื(นๆ 1.2)แบบสอบถามพยาบาลผูดู้แลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคลของพยาบาล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
การอบรมเกี(ยวกบัการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 1.3) แบบวดัความรู้เกี(ยวกบัการดูแลผูที้(ไดรั้บ
การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยมีคาํถามเกี(ยวกบัการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจจาํนวน 15 ขอ้
โดยใหเ้ลือกคาํตอบที(ถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว  คะแนนรวมทั�งหมด 15 คะแนน การแปลผลคะแนนพิจารณาตามเกณฑ์
ที(กาํหนดเป็น 3 ระดบัโดยใชว้ธีิการประเมินแบบอิงเกณฑข์องบลูม (Bloom, 1979) โดยคะแนนที(อยูใ่นช่วงร้อยละ 
0-59 หมายถึงมีความรู้ในระดบัตอ้งปรับปรุง คะแนนที(อยูใ่นช่วงร้อยละ 60 -79 หมายถึง มีความรู้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และคะแนนที(อยูใ่นช่วงร้อยละ 80-100 หมายถึง มีความรู้อยูใ่นระดบัดี ดงันั�นคะแนน 12-15 คะแนน เป็น
คะแนนความรู้ระดบัดี คะแนน 9-11 คะแนน  เป็นคะแนนความรู้ระดบัปานกลาง คะแนน 0 - 8 คะแนน เป็น
คะแนนความรู้ระดบัตอ้งปรับปรุง 1.4) แบบสอบถามการปฏิบติัในการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือด
หวัใจ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 46 ขอ้ ครอบคลุมการปฏิบติัการพยาบาลเพื(อการดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวน
หลอดเลือดหวัใจทั�ง 3 ระยะโดยแบ่งเป็นระยะก่อนตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจจาํนวน 20 ขอ้ ระยะหลงัตรวจสวน
หลอดเลือดหวัใจ 24 ชั(วโมงแรกจาํนวน 15 ขอ้ และระยะหลงัตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ  หลงั24 ชั(วโมงจาํนวน 
11 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํตอบเป็นมาตราส่วน 4 ระดบั ดงันี�  ปฏิบติัทุกครั� ง ปฏิบติัส่วนใหญ่ ปฏิบติับางครั� ง และไม่
ปฏิบติั ตอ้งปรับปรุง 

                      2. เครื(องมือที(ใชเ้ก็บขอ้มูลปัจจยัเชิงกระบวนการโดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเองจากแฟ้มประวติัผูรั้บการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ประกอบดว้ย 2.1) แบบบนัทึกกระบวนการดูแลของพยาบาล ประกอบดว้ยกิจกรรม
การพยาบาลที(พยาบาลมีการบนัทึกเมื(อปฏิบติัการพยาบาลเพื(อการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจจาํนวน 
46 ขอ้ ซึ( งครอบคลุมการดูแลระยะก่อน ระยะระหวา่ง และ ระยะหลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 2.2) แบบ
บนัทึกกระบวนการการรักษาของแพทย ์ประกอบดว้ยตาํแหน่งการสวนหลอดเลือด  ปริมาณสารทึบรังสีและ
ระยะเวลาที(ไดรั้บ ขนาดสายสวนหลอดเลือดหวัใจ และยาละลายลิ(มเลือดที(ไดรั้บขณะสวนหลอดเลือดหวัใจ 
                3. เครื(องมือที(ใชเ้ก็บขอ้มูลปัจจยัเชิงผลลพัธ์ ประกอบดว้ย แบบบนัทึกภาวะแทรกซอ้นใน 24 ชั(วโมงแรก 
ไดแ้ก่ การเกิดเลือดออกบริเวณที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ อาการปวด ความดนัโลหิตตํ(า อาการ vasovagal 
reflex  การเกิดกอ้นเลือดใตผ้ิวหนงับริเวณที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ และภาวะแทรกซ้อนหลงั 24 ชั(วโมง 
ไดแ้ก่ การเกิดกอ้นเลือดบริเวณทางผา่นสายสวนหลอดเลือดหัวใจ การติดเชื�อบริเวณตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอด
เลือดหวัใจ และการทาํงานของไตบกพร่อง 
    คุณภาพของเครื�องมือ  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย อาจารยพ์ยาบาลผูเ้ชี(ยวชาญดา้นการพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจ 1 ท่าน แพทยผ์ูเ้ชี(ยวชาญดา้นอายรุกรรม
หวัใจและการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 1 ท่าน และ พยาบาลวิชาชีพผูเ้ชี(ยวชาญดา้นการพยาบาลโรคหัวใจและ
การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 1 ท่าน หาความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก (Difficulty and Discrimination) ของ
แบบวดัความรู้การดูแลผู ้รับการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยนําไปทดสอบกับพยาบาลที(มี คุณสมบัติ
เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ตึกอายรุกรรมหัวใจ 6/5 จาํนวน 10 ราย ไดค้่าความยากง่ายของแบบวดั เท่ากบั 0.91 ค่า
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อาํนาจจาํแนกเท่ากบั 0.45 เมื(อทดสอบกบัพยาบาลที(เป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัจาํนวน 60 ราย พบวา่ความยาก
ง่าย เท่ากบั 0.90 ค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั 0.39 
                  การพทิกัษ์สิทธิKของกลุ่มตวัอย่าง โครงร่างวิจยัไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมการ
วจิยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต และสถาบนัโรคทรวงอก ผูว้จิยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งที(เป็นพยาบาล
ชี�แจงวตัถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาํเนินการวิจัยและประโยชน์ที(คาดว่าจะได้รับ และชี� แจงให้ทราบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยัไดโ้ดยไม่มีผลต่อการปฏิบติังานทั�งในปัจจุบนัและอนาคต เมื(อกลุ่ม
ตวัอยา่งยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัให้ลงนามในแบบฟอร์มเขา้ร่วมการวิจยั สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที(เป็นแฟ้มประวติัผู ้
ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจผูว้จิยัใชร้หสัแทนชื(อ 
                  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 1) แฟ้มประวติัผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ผูว้ิจยัเลือกจากผูที้(ไดรั้บ
การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจตามเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556 ทั�งหมด 4 หอผูป่้วย ไดจ้าํนวน 365 ราย และสุ่มเลือกจากตารางเลขสุ่มไดจ้าํนวนนบั ห่างทุกๆ 9 จาํนวน 
และสุ่มแต่ละตึก โดยเริ(มตน้ที(เลข 55 (Systematic Sampling) จนครบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที(กาํหนดคือ 94 ราย และ
เก็บขอ้มูลจากแฟ้มประวติัตามแบบบนัทึกที(ผูว้ิจยัสร้างขึ�น 2) พยาบาลที(ดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือด
หวัใจ ผูว้จิยัอธิบาย วตัถุประสงค ์การพิทกัษสิ์ทธิ� ของกลุ่มตวัอยา่ง เมื(อกลุ่มตวัอยา่งยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัให้
เซ็นใบยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยั ผูว้ิจยันาํแบบวดัความรู้เกี(ยวกบัการดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ
และแบบสอบถามการปฏิบติัการพยาบาลเพื(อการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจให้พยาบาลเป็นผูต้อบ 
โดยอธิบายเกี(ยวกบัวธีิการทาํแบบวดัความรู้และแบบสอบถามโดยใหเ้วลาทาํคนละ 20 นาที  ผูว้จิยัตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง และครบถว้นของขอ้มูล และนาํขอ้มูลที(ไดท้ั�งหมดไปวเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติ และแปลผลต่อไป 

          วเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัเชิงโครงสร้าง ปัจจยัเชิงกระบวนการ และ ปัจจยัเชิงผลลพัธ์  ดว้ยสถิติเชิง
บรรยาย แจกแจงความถี( ร้อยละ ค่าเฉลี(ย และส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน 
 
3.  ผลการวจิยั 
                3.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง  ประกอบดว้ย 3.1.1) ดา้นผูรั้บบริการ กลุ่มตวัอย่างผูที้(ไดรั้บการตรวจสวน
หลอดเลือดหวัใจ ที(มารับการรักษาที(แผนกผูป่้วยในอายรุกรรมหวัใจ สถาบนัโรคทรวงอก ระหวา่ง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 มีจาํนวนทั�งหมด 94 ราย มากกวา่ครึ( งหนึ( ง (ร้อยละ 55.3) เป็นเพศชาย มี
อายรุะหวา่ง 40-91 ปี อายเุฉลี(ย 61.97 ปี (SD= 11.52) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.1) อายมุากกวา่ 60 ปี และ สถานภาพ
สมรส คู่ (ร้อยละ 75.5) กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดนบัถือศาสนาพุทธ มากกวา่ครึ( งหนึ( ง (ร้อยละ56.4) ประกอบอาชีพ 
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ25.5) สิทธิในการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ (ร้อยละ64.9) ใชสิ้ทธิบตัร
ประกนัสุขภาพ เมื(อจาํแนกตามขอ้มูลดา้นสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีค่าดชันีมวลกาย ระหว่าง 16.89 -35.0 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร  ค่าเฉลี(ย 24.28 กิโลกรัมต่อตารางเมตร(SD=3.84) โดยมีภาวะโภชนาการปกติมากที(สุด 
(ร้อยละ 36.2) ในกลุ่มที(มีภาวะทุพโภชนาการ พบวา่มีนํ� าหนกัเกินมากที(สุด (ร้อยละ 26.6) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 61.6)ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ84) มีโรคร่วม โดยโรคร่วมที(
พบมากที(สุดคือโรคความดนัโลหิตสูงและโรคไขมนัในเลือดสูง (ร้อยละ 45.8 เท่ากนั) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.3) 
ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นเกล็ดเลือด โดยร้อยละ 73.4 ไดรั้บ ASA ร่วมกบั Clopidogrel หรือ Plavix   มีเพียงร้อย
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ละ 19.1 ที(ไดรั้บยาละลายลิ(มเลือดโดยร้อยละ 7.4 ไดรั้บ Warfarin ระดบัความรุนแรงของโรคโดยศึกษาจาก 
ประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจดา้นล่างซ้าย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.1) ประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจอยูใ่น
ระดบัดี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.9) สามารถเคลื(อนไหวร่างกายโดยเดินไดด้ว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.6) ไม่มี
ประวติัการแพย้า/แพอ้าหารทะเล  ส่วนประวติัการใชส้ารเสพติด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.5 สูบบุหรี(และดื(ม
สุรา 3.1.2) กลุ่มตวัอยา่งที(เป็นพยาบาล จาํนวนทั�งหมด 60 คน ปฏิบติังานในหอผูป่้วยที(รับดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจ
สวนหลอดเลือดหวัใจเป็นเพศหญิงทั�งหมดมีอายรุะหวา่ง 23-58 ปี อายเุฉลี(ย 31 ปี (SD= 10.90) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
83.3) มีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี  ทุกรายสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์การดูแลผูที้(เขา้รับ
การตรวจสวนหวัใจ ระหวา่ง 1-20 ปี โดยเฉลี(ย 5.67 ปี (SD= 5.12) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.7) มีประสบการณ์ ตั�งแต่ 
1 ถึง 5 ปีในส่วนของ การเขา้รับการอบรมการดูแลเฉพาะทางโรคหัวใจ พบวา่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) ไม่เคยผ่าน
การอบรมการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจเมื(อประเมินความรู้ในการดูแลผูที้(เขา้รับการตรวจสวน
หวัใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนความรู้อยูร่ะหวา่ง 11-15 คะแนน (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) โดยมี คะแนนเฉลี(ย 
13.52 คะแนน (SD=1.08) เมื(อแบ่งคะแนนความรู้เป็นระดบัตามเกณฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.3) 
มีคะแนนความรู้ในระดบัดี 

    3.2 ปัจจยัเชิงกระบวนการ 
                    กระบวนการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ ประกอบดว้ย การดูแลโดยพยาบาล และ การ

รักษาของแพทย ์ซึ(งเป็นกระบวนการในการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ 
                              3.2.1 การดูแลโดยพยาบาลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการตรวจสวนหวัใจ ระยะหลงัตรวจสวน

หวัใจ 24 ชั(วโมงแรก และระยะหลงัตรวจสวนหัวใจภายหลงั 24 ชั(วโมง ซึ( งประเมินจากแบบสอบถามการปฏิบติั
ของพยาบาล และการตรวจสอบการบนัทึกทางการพยาบาลจากแฟ้มประวติั การพยาบาลระยะก่อนการตรวจสวน
หัวใจแบ่งออกเป็น การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง การประเมินสภาพ การให้ความรู้ และการดูแลให้งดยา 
อาหารและนํ� า ซึ(งมีรายละเอียดดงันี�  
                         1. การพิทกัษสิ์ทธิของผูรั้บบริการ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทุกราย ให้ผูรั้บบริการ/หรือ
ญาติเซ็นยนิยอมการเขา้รับการรักษาทุกครั� ง ในขณะที(ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.3) แนะนาํตนเอง และสถานที(ทุกครั� ง 
ร้อยละ 51.7 มีการแจง้ชื(อแพทยผ์ูท้าํการตรวจสวนหัวใจให้ผูรั้บบริการทราบทุกครั� ง และผลจากการตรวจสอบ
แฟ้มประวติัของผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ จาํนวน 94 แฟ้ม พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.9) มีการ
บนัทึกการให้ผูรั้บบริการ/ญาติเซ็นยินยอมเขา้รับการรักษา แต่ไม่มีการบนัทึกเกี(ยวกบัการแนะนาํตนเอง สถานที( 
และการแจง้ชื(อแพทยผ์ูท้าํการตรวจสวนหวัใจใหผู้รั้บบริการทราบ 

                              2. การประเมินสภาพ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายทาํการซกัประวติัการเจ็บป่วย การแพ้
ยาและอาหารทะเล ชั(งนํ� าหนัก วดัส่วนสูง ประเมินชีพจรหลังเท้า ประเมินและติดตามผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ ในขณะที(กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.3 และ 96.7) ประเมินประสิทธิภาพการบีบตวัของ
หัวใจ ลงขอ้มูล และประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการเกี(ยวกับโรคและการตรวจสวนหัวใจก่อนให้
คาํอธิบาย จากการตรวจแฟ้มประวติัพบวา่ มีการบนัทึกเกี(ยวกบัการซกัประวติั การเจ็บป่วย การแพย้า/แพอ้าหาร
ทะเล นํ� าหนกั ส่วนสูง ผลการประเมินชีพจรหลงัเทา้ ในขณะที(แฟ้มประวติัส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.4-96.8) มีการ
บนัทึกเกี(ยวกบัการประเมินและติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ และความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการ
เกี(ยวกบัโรคและการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจก่อนใหค้าํอธิบาย 
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                        3. การใหค้วามรู้ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายเปิดวดีีทศัน์เรื(องการตรวจสวนหลอดเลือด
หวัใจใหผู้รั้บบริการดู และตอบขอ้ซกัถาม และเปิดโอกาสให้ซกัถามขอ้สงสัยในการปฏิบติัตวัก่อนสวนหัวใจใน
ขณะที(กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.3 -95.0) ใหค้าํอธิบายการเตรียมตวัในการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจใน
หวัขอ้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล วิธีการตรวจ การเตรียมดา้นจิตใจ และเตรียมดา้นร่างกาย และผลการศึกษา
ในแฟ้มประวติัพบวา่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.6-95.7) มีการบนัทึกการให้คาํแนะนาํเกี(ยวกบัการเตรียมตวัในการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ในหัวขอ้วิธีการตรวจ ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล การเตรียมดา้นร่างกาย การ
เตรียมจิตใจ การให้ชมวีดีทศัน์เรื(องการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ และการเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการซกัถามขอ้
สงสยัก่อนการตรวจ 
                        4. การดูแลใหง้ดยา อาหารและนํ� า ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายดูแลให้ผูรั้บบริการงดยา
ละลายลิ(มเลือด ยาลดระดบันํ� าตาลในเลือด และให้งดนํ� าและอาหารก่อนการตรวจ 4-6 ชั(วโมง ในขณะที(กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.3) ดูแลให้ผูรั้บบริการงดยาละลายลิ(มเลือด ผลการวิจยัจากแฟ้มประวติัพบว่า ผูที้(
ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ มีผูไ้ดรั้บยาละลายลิ(มเลือดชนิดรับประทาน จาํนวน 11 ราย และไดรั้บการ
ดูแลใหง้ดยา จาํนวน 10 ราย มีผูไ้ดรั้บยาละลายลิ(มเลือดชนิดฉีด จาํนวน 13 ราย ไดรั้บการดูแลให้งดยาทุกราย มีผู ้
ไดรั้บยาลดความดนัโลหิตหรือลดระดบันํ� าตาลในเลือด จาํนวน 25 ราย ไดรั้บการดูแลให้งดยาทุกราย นอกจากนี�
ในแฟ้มประวติัทุกแฟ้มมีการบนัทึกเกี(ยวกบัการดูแลให้ผูรั้บบริการงดนํ� าและอาหารก่อนตรวจ 4-6 ชั(วโมง ซึ( ง
สอดคลอ้งกนั   

                        การพยาบาลระยะหลงัตรวจสวนหวัใจ 24 ชั(วโมงแรกแบ่งออกเป็นการพยาบาลเพื(อป้องกนัและ
จดัการกบัภาวะแทรกซอ้น และการใหค้าํแนะนาํแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ 
                           1. การพยาบาลเพื(อป้องกนัและจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกราย
วางหมอนทรายบนแผล ประเมินแผล อาการปวดแผล อาการปวดหลงั ผลการตรวจคลื(นไฟฟ้าหัวใจ และสังเกต
อาการที( เกิดจาก vasovagal reflex เช่น เป็นลม ความดันเลือดตํ(า คลื(นไส้ อาเจียน และให้การดูแลเมื(อมี
ภาวะแทรกซอ้นเกิดขึ�น ในขณะที(การประเมินชีพจรหลงัเทา้ทั�ง 2 ขา้งเป็นกิจกรรมที(กลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัทุกครั� ง
นอ้ยที(สุด อยา่งไรก็ตามพบมีการปฏิบติัในระดบัมาก (ร้อยละ 88.3)  ผลการศึกษาจากแฟ้มประวติัพบวา่ ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 70.2-98.9) มีการบนัทึกในเรื(องการประเมินรอบแผล การสังเกตอาการ vasovagal reflex การตรวจ
คลื(นไฟฟ้าหวัใจ สญัญาณชีพ การวางหมอนทราย และการขบัถ่าย แต่ไม่พบการบนัทึกเกี(ยวกบัการประเมินชีพจร
หลงัเทา้ อาการปวดแผลและอาการปวดหลงั ตั�งแต่ร้อยละ 77.7-100 ซึ(งไม่สอดคลอ้งกนั 
                           2. การใหค้าํแนะนาํแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกราย ให้คาํแนะนาํแก่
ผูรั้บบริการ/ญาติในเรื(องเกี(ยวกบัการนอนหงายราบ การงอเข่าขา้งที(ทาํ การทาํกิจกรรมบนเตียง การลุกจากเตียง 
และการรับประทานอาหาร ในขณะที(ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.7) ใหข้อ้มูลผลการตรวจ ผลการศึกษาจากแฟ้มประวติั
พบวา่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.4-96.8) มีการบนัทึกการให้คาํแนะนาํผูรั้บบริการเกี(ยวกบัการนอนหงายราบ การงอ
ขา/แขนขา้งที(ทาํ และการลุกจากเตียง แต่ในแฟ้มประวติัประมาณครึ( งหนึ(ง (ร้อยละ 51.1-56.4) ไม่พบการบนัทึกใน
เรื(องคาํแนะนาํเกี(ยวกบัการรับประทานอาหารและนํ� า และการใหข้อ้มูลผลการตรวจแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ  
                            การพยาบาลระยะหลงัตรวจสวนหัวใจ 24 ชั(วโมงแบ่งออกเป็นการพยาบาลเพื(อป้องกนัและ
จดัการกบัภาวะแทรกซอ้น และการใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้นแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ 
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                           1. การพยาบาลเพื(อป้องกนัและจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกราย
ประเมินอุณหภูมิร่างกาย และภาวะแทรกซอ้นในเรื(องการเกิดกอ้นเลือดและการแพส้ารทึบรังสี ผลการศึกษาแฟ้ม
ประวติัพบวา่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.6-98.9) มีการบนัทึกเกี(ยวกบัการประเมินภาวะแทรกซอ้น การเกิดกอ้นเลือดใต้
ผิวหนงั การเปลี(ยนแปลงของอุณหภูมิ และการแพส้ารทึบรังสีซึ(งมีความสอดคลอ้งกนั 
                           2. การใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้นแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายให้
คาํแนะนาํก่อนกลบับา้นในเรื(องการรับประทานอาหาร การดูแลแผล การรับประทานยา การออกกาํลงักาย การมา
ตรวจตามนดั และภาวะแทรกซอ้นที(ผูรั้บบริการควรมาพบแพทยก่์อนนดั ในขณะที(กลุ่มตวัอยา่งแนะนาํเรื(องการมี
เพศสมัพนัธ์ที(เหมาะสมทุกครั� ง ร้อยละ 61.7 และประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการ/ญาติภายหลงัการให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัเพียงร้อยละ 26.7 ผลการศึกษาจากแฟ้มประวติัทุกแฟ้มพบวา่มีการบนัทึกคาํแนะนาํก่อน
กลบับา้นในเรื(องของการรับประทานอาหาร ส่วนเรื(องการดูแลแผล การรับประทานยา การออกกาํลงักาย การมา
ตรวจตามนัด ภาวะแทรกซ้อนที(ตอ้งมาพบแพทยก่์อนนัด และการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการ
ภายหลงัการให้คาํแนะนาํ ส่วนคาํแนะนาํที(มีการบนัทึกประมาณครึ( งหนึ( ง (ร้อยละ 56.4) ไดแ้ก่ เรื(องเพศสัมพนัธ์
อยา่งเหมาะสม  
              ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการนาํแผนการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจไปใช ้
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.7-85.5) มีความเห็นวา่ การนาํแผนการดูแลไปปฏิบติัมีความ
ยุง่ยากระดบันอ้ย และทาํให้เพิ(มภาระงานระดบันอ้ย และทาํให้เกิดผลลพัธ์ที(ดีกบัผูรั้บบริการระดบัมาก (ร้อยละ 
86.7)  

                                          3.2.2 การรักษาของแพทย ์ขอ้มูลในดา้นการรักษาของแพทย ์เป็นกระบวนการตรวจสวนหลอด
เลือดหวัใจ และการรักษา เมื(อทราบผลการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ  

                                  1. กระบวนการสวนหลอดเลือดหัวใจ ขอ้มูลประกอบดว้ย ตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือด
หัวใจ ขนาดของสายสวนหลอดเลือดหัวใจ การไดรั้ยยาละลายลิ(มเลือด (heparin) การไดรั้บสารทึบรังสี ไดแ้ก่ 
ปริมาณและระยะเวลาที(ไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ ตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหวัใจ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.3) 
เป็นบริเวณขาหนีบ ใชส้ายขนาด 6 Fr. (ร้อยละ 95.7) ไดรั้บ heparin เป็นยาละลายลิ(มเลือด (ร้อยละ 95.7) ใน
ปริมาณ 1000 unit (ร้อยละ 81.9)  สาํหรับสารทึบรังสิที(ใช ้พบวา่ ใชใ้นปริมาณระหวา่ง 30-70 มิลลิลิตร เฉลี(ย 50 
มิลลิลิตร (SD=1.04) โดยพบในปริมาณ 40  มิลลิลิตร มากที(สุด (ร้อยละ 30.9) ระยะเวลาที(ไดรั้บสารทึบรังสี อยู่
ระหวา่ง 1.12 -20.36 นาที เฉลี(ย 19.24 นาที (SD=3.85)  
                            2. การรักษาเมื(อทราบผลการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ขอ้มูลประกอบดว้ย ผลการตรวจ และ
การรักษา ผลการศึกษาพบว่า ผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่มีหลอดเลือดผิดปกติ โดยพบ
ความผิดปกติ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้นมากที(สุด หลอดเลือดตีบนอ้ยกวา่ 50% และหลอด
เลือดตีบ 2 เสน้ (ร้อยละ 27.7, 17.0 และ 12.8 ตามลาํดบั) 
               3.3 ปัจจยัเชิงผลลพัธ์ 
                            3.3.1 การเกิดภาวะแทรกซอ้นใน 24 ชั(วโมงแรก ไดแ้ก่ การเกิดเลือดออกจากตาํแหน่งที(ใส่สาย
สวนหลอดเลือดหัวใจ การแพส้ารทึบรังสี อาการปวดแผล อาการปวดหลัง/ขา ภาวะแทรกซ้อนที( เกิดจาก 
vasovagal reflex ไดแ้ก่ คลื(นไส้อาเจียน ชีพจรชา้ ความดนัโลหิตตํ(า และเป็นลม และการเกิดกอ้นเลือดใตผ้ิวหนงั
ตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหวัใจ ผลการศึกษาพบวา่ใน 24ชั(วโมงแรก หลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
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กลุ่มตวัอย่างทั�งหมดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน แต่ไม่พบการบนัทึกการประเมินความปวดแผล ปวดหลงัและการ
จดัการกบัความปวดในบนัทึกทางการพยาบาล 

              3.3.2 การเกิดภาวะแทรกซอ้นภายหลงั 24 ชั(วโมงไดแ้ก่ การเกิดกอ้นเลือดใตผ้ิวหนงัตาํแหน่งที(
ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ การติดเชื�อบริเวณตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ และการทาํงานของไต
บกพร่อง ผลการศึกษา พบมีการเกิดกอ้นเลือดใตผ้ิวหนงัตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ จาํนวน 3 ราย 
โดยทุกรายเป็นกอ้นเลือดขนาดนอ้ยกวา่ 2 เซนติเมตร ไม่พบการติดเชื�อบริเวณตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือด
หัวใจ มีการประเมินการทาํงานของไตหลงัตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ จาํนวน 35 ราย พบมีความผิดปกติ 1 ราย 
ซึ(งเป็นสาเหตุที(ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งรายนี�ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลนานขึ�นจาก 2 วนั เป็น 4 วนั 
 
4. อภิปรายผล 
               ส่วนที� 1 ปัจจยัเชิงโครงสร้าง  
               1.1 ดา้นผูเ้ขา้รับการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ มากกวา่ครึ( งเป็นเพศชายอายมุากกวา่ 60 ปี ส่วนใหญ่
ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคหลอดเลือดหวัใจ และมีโรคร่วม คือ การเผาผลาญบกพร่อง มีประวติัการสูบบุหรี(  และ
ไดรั้บยาตา้นเกล็ดเลือด และส่วนใหญ่ยงัมีประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจดา้นล่างซา้ยในระดบัดี อธิบายไดว้า่
ปัจจยัที(ส่งเสริมให้เพศชายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวา่เพศหญิงเนื(องจากเพศชายสูบบุหรี(มากกวา่เพศหญิง
เพราะสารทาร์ในบุหรี(มีพิษต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด ทาํใหเ้ยื(อบุผนงัหลอดเลือดแดงเสียหาย (Fukuoka et al., 
2004) โรคหลอดเลือดหัวใจ พบบ่อยในผูสู้งอาย ุเนื(องจากผูสู้งอายมีุการเปลี(ยนแปลงดา้นกายภาพและสรีรวิทยา
ของระบบไหลเวยีนโลหิตในทางที(เสื(อมลง  ส่งผลใหมี้ไขมนัสะสม (White, 2004) กลุ่มโรคการเผาผลาญบกพร่อง
เป็นอีกปัจจยัหนึ(งที(มีความเสี(ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
ไขมนัในเลือดสูง นอกจากนี�ยงัมีปัจจยัร่วมที(ทาํใหเ้กิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ภาวะเครียด โรคอว้น เพราะโรค
ความดนัโลหิตสูงจะส่งผลทาํให้หัวใจทาํงานหนักมากขึ�น กลา้มเนื�อหัวใจมีขนาดใหญ่และแรงดนัเลือดที(สูงจะ
เป็นอนัตรายต่อผนงัหลอดเลือด (Ferebee, 2006) โรคเบาหวานส่งผลใหร้ะดบันํ� าตาลในเลือดสูงจะทาํลายเยื(อบุเยื(อ
บุชั�นในของหลอดเลือด และมีการรวมตวัของเกลด็เลือดที(ผิดปกติ ส่งผลใหห้ลอดเลือดแดงแขง็และตีบตนั ทาํใหผู้ ้
ที(เป็นโรคเบาหวานเสี(ยงต่อการเกิดภาวะกลา้มเนื�อหัวใจขาดเลือดเป็น 2 เท่าของบุคคลปกติ (EI-Hazmi, and 
Warsy, 2001) และผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาวลัย ์แกว้อ่อน (2552) ที(พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที(เขา้รับ
การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไป มีประวติัสูบบุหรี(  และมีโรคร่วม 
ไดแ้ก่โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และไขมนัในเลือดสูง 
               1.2 ดา้นพยาบาลจาํนวนทั�งหมด 60 คน ปฏิบติังานในหอผูป่้วยที(รับดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอด
เลือดหัวใจ จาํนวน 4 หอผูป่้วย เป็นเพศหญิงทั�งหมด 60 คน (ร้อยละ83.3)  มีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี  (ร้อย
ละ อายนุอ้ยที(สุดคือ 23 ปี และมากที(สุดคืออาย ุ58 ปีอายเุฉลี(ยคือ 31ปี(SD=10.90) ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี
ทั�งหมด จาํนวน 60 ราย (ร้อยละ 100) ประสบการณ์การดูแลผูที้(เขา้รับการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ เกินกวา่ครึ( ง
มีประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี (ร้อยละ 61.7) รองลงมา มีประสบการณ์มากกวา่หรือเท่ากบั 11 ปี จาํนวน 13 ราย (ร้อย
ละ21.7) และนอ้ยที(สุดคือประสบการณ์ 6 ถึง 10 ปี จาํนวน 10 ราย (ร้อยละ16.7) ประสบการณ์ตํ(าสุดคือ 1 ปี และ
ประสบการณ์สูงสุดคือ 20 ปี ประสบการณ์เฉลี(ยคือ (5.67) และพบวา่ผูที้(มีประสบการณ์สูงในการดูแลผูไ้ดรั้บการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจมีจาํนวนนอ้ย และไม่ผา่นการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมีจาํนวนมากถึงจาํนวน 45 
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ราย (ร้อยละ75) แต่ระดบัคะแนนการประเมินความรู้ส่วนมากอยูใ่นระดบัดีจาํนวน 59 ราย (ร้อยละ 98.3) คะแนน
การประเมินความรู้ตํ(าสุดคือ 11 คะแนน สูงสุดคือ 15 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี(ยของคะแนนการประเมินความรู้ คือ 
13.52 (SD =1.08) ที(เป็นเช่นนี�อธิบายไดว้า่สถาบนัโรคทรวงอก เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที(ให้บริการดูแลผูป่้วย
โรคหัวใจและทรวงอกโดยเฉพาะพยาบาลที(สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีที(เขา้ปฏิบติังานในสถาบนั จะมี
การอบรมการปฏิบติังานดูแลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการนิเทศการพยาบาลเป็นระบบพี(เลี� ยงดูแล
พยาบาลที(จบใหม่ มี Preceptor, Successor ประจาํหน่วยงาน ซึ( งผูที้(เป็นพี(เลี�ยงตอ้งผ่านการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางโรคหวัใจและทรวงอกเป็นเวลา 4 เดือน โดยจะมีการประเมินเป็นขั�นตอนและมีการประเมินทุก 1, 3, 6  
เดือน จึงส่งผลใหพ้ยาบาลที(ไม่ผา่นการอบรมและมีประสบการณ์การดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ
เกิดความรู้และสามารถปฏิบติัการพยาบาลเพื(อการดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจได ้จึงส่งผลให้
คะแนนดา้นความรู้ในการดูแลผูที้(เขา้รับการตรวจสวนหวัใจอยูใ่นระดบัดี  
 
               ส่วนที� 2 ปัจจยัเชิงกระบวนการ ประกอบดว้ย การดูแลโดยพยาบาล และการรักษาของแพทย ์ 
                2.1 การดูแลโดยพยาบาล 
                    2.1.1 การพยาบาลระยะก่อนการตรวจสวนหวัใจ แบ่งออกเป็น  
                         (1) การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง ซึ(งพบวา่ การพิทกัษสิ์ทธิของผูรั้บบริการ ผลการศึกษา พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งทุกรายให้ผูรั้บบริการ/หรือญาติเซ็นยินยอมการเขา้รับการรักษาทุกครั� ง ในขณะที(ส่วนใหญ่ แนะนาํ
ตนเอง และสถานที(ทุกครั� ง ส่วนการแจง้ชื(อแพทยผ์ูท้าํการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจให้ผูรั้บบริการทราบ กลุ่ม
ตวัอยา่งปฏิบติัทุกครั� งเพียงร้อยละ 51.7 อธิบายไดว้่าพยาบาลให้ความสาํคญัเรื(องการแจง้ชื(อแพทยแ์ก่ผูรั้บการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจนอ้ย เนื(องจากแพทยผ์ูท้าํการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นผูแ้จง้ให้ผูรั้บการตรวจ
ทราบเองเมื(อเขา้ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจแต่อย่างไรก็ตาม เมื(อตรวจสอบขอ้มูลกบัการบนัทึกพบว่าไม่มีการ
บนัทึกเกี(ยวกับการแนะนําตนเอง สถานที( และการแจ้งชื(อแพทยผ์ูท้าํการตรวจสวนหัวใจให้ผูรั้บบริการทราบ 
อธิบายได้ว่า พยาบาลส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักับการบันทึกที(เป็นกิจกรรมการพยาบาลที(เร่งด่วน จึงเห็น
ความสาํคญัเรื(องการแนะนาํตนเอง สถานที( และการแจง้ชื(อแพทยผ์ูท้าํการตรวจให้แก่ผูรั้บการตรวจในระดบันอ้ย 
หรืออาจเป็นไปไดว้า่ รูปแบบการบนัทึกไม่เอื�ออาํนวยให้สะดวกแก่การบนัทึก เมื(อตอ้งให้การดูแลผูป่้วยหลายๆ
คนพร้อมกนั ซึ(งควรจะไดรั้บการแกไ้ขต่อไป 
                         (2) การประเมินสภาพ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกรายทาํการซกัประวติัการเจ็บป่วย การแพ้
ยา/อาหารทะเล ชั(งนํ� าหนกั วดัส่วนสูง ประเมินชีพจรหลงัเทา้ ประเมินและติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  
ในขณะที(กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ประเมินประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจ การลงขอ้มูล และการประเมินความรู้
ความเขา้ใจของผูรั้บบริการเกี(ยวกบัโรคและการตรวจสวนหวัใจก่อนใหค้าํอธิบาย อธิบายไดว้า่ กิจกรรมที(พยาบาล
ปฏิบติัทุกรายนั�นเป็นกิจกรรมที(มีความสาํคญัและตอ้งมีความต่อเนื(องต่อการไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
เพราะการซกัประวติัการเจ็บป่วยและโรคร่วม จะมีผลต่อการไดรั้บยาบางอยา่งเช่น ผูรั้บการตรวจรับประทานยา
ละลายลิ(มเลือด จาํเป็นตอ้งดูแลให้งดยาก่อนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 3-5 วนั  ส่วนยาลดความดนัโลหิต
กลุ่ม ACEI ยาเบาหวาน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการงดยาใน 24 ชั(วโมง เพราะจะมีผลต่อระดบันํ� าตาลในเลือดเพราะผูรั้บ
การตรวจตอ้งงดนํ� าและอาหาร 4-6 ชั(วโมง ซึ(งจะส่งผลใหผู้รั้บการตรวจนั�นมีระดบันํ� าตาลในเลือดตํ(าได ้และยาลด
ความดนัโลหิตจะมีส่วนทาํใหเ้กิด ภาวะไตบกพร่องตามมาไดห้ลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ (Heinrich et al., 
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2005) ส่วนเรื(องการแพย้า/อาหารทะเล สาํคญัเช่นกนั กรณีที(ผูรั้บการตรวจแพอ้าหารทะเล แพทยต์อ้งเพิ(มยาแกแ้พ้

เพื(อป้องกันการแพส้ารทึบรังสี เพราะสารทึบรังสีมีสารไอโอดีนร่วมด้วย การชั(งนํ� าหนักและวดัส่วนสูงมี
ความสาํคญัเช่นกนัคือ แพทยต์อ้งคาํนวณสารทึบรังสีตามนํ� าหนักผูรั้บการตรวจและเลือกขนาดสายสวนหลอด
เลือดหัวใจจากส่วนสูงผูรั้บการตรวจ การคลาํชีพจรหลงัเทา้ก่อนการตรวจ เพื(อประเมินหลอดเลือดที(เทา้ตีบตนั 
กรณีที(คลาํชีพจรไม่พบหรือเบา แพทยจ์ะส่งตรวจ ABI (Ankle Brachial Index)  เพื(อประเมินหลอดเลือดที(เทา้และ
แขนตีบตนั สิ(งที(พยาบาลปฏิบติัเมื(อตรวจสอบการบนัทึก พบวา่ไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลทุกรายเรื(องการประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการเกี(ยวกบัโรคและการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจก่อนให้คาํอธิบาย อธิบายไดว้า่
พยาบาลอาจจะยงัขาดทกัษะในการประเมินความรู้ และไม่มีแบบประเมินความรู้ความเขา้ใจอย่างชดัเจนจึงไม่
สะดวกในการบนัทึก 
                         (3) การให้ความรู้ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างทุกรายเปิดวิดิทศัน์เรื(องการตรวจสวนหลอด
เลือดหวัใจใหผู้รั้บบริการดู เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัและตอบขอ้ซกัถามในการปฏิบติัตวัก่อนการตรวจสวน
หลอดเลือดหวัใจ ในขณะที(กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใหค้าํอธิบายการเตรียมตวัในการสวนหัวใจในหัวขอ้ระยะเวลา
การนอนโรงพยาบาล วิธีการตรวจ การเตรียมดา้นจิตใจ และการเตรียมดา้นร่างกาย อธิบายไดว้า่ พยาบาลรับรู้ว่า
เป็นสิ(งที(สําคญัและเป็นมาตรฐานตอ้งปฏิบติัให้ความรู้แก่ผูป่้วยทุกราย สิ(งที(พยาบาลรายงานว่ามีการปฏิบติัเมื(อ
ตรวจสอบการบนัทึก พบวา่มีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ซึ(งสอดคลอ้งกนั 
                         (4) การดูแลใหง้ดยา อาหารและนํ� า ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกรายดูแลให้ผูรั้บบริการงดยา
ละลายลิ(มเลือด ยาลดระดบันํ� าตาลในเลือด และให้งดนํ� าและอาหารก่อนการตรวจ 4-6 ชั(วโมงอธิบายไดว้า่การงด
ยาละลายลิ(มเลือด และยาลดระดบันํ� าตาลในเลือด มีความสําคญัเพราะถา้ไม่ไดรั้บการงด ผูรั้บการตรวจจะเกิด
ภาวะแทรกซอ้น เช่นระดบันํ� าตาลในเลือดตํ(า การเกิดเลือดออกบริเวณทางใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ หรือการ
เกิดกอ้นเลือดบริเวณที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ สิ(งที(พยาบาลปฏิบติัเมื(อตรวจสอบการบนัทึก พบวา่ มีความ
สอดคลอ้งกนั 
                     2.1.2 การพยาบาลระยะหลงัตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ 24 ชั(วโมงแรกแบ่งออกเป็น 
                         (1) การพยาบาลเพื(อป้องกนัและจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายวางหมอน
ทรายบนแผล ประเมินแผล อาการปวดแผล อาการปวดหลงั ผลการตรวจคลื(นไฟฟ้าหัวใจ และสังเกตอาการที(เกิด
จาก vasovagal reflex เช่น เป็นลม ความดนัเลือดตํ(า คลื(นไส้ อาเจียน และดูแลเมื(อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ�น 
ในขณะที(การประเมินชีพจรหลงัเทา้ทั�ง 2 ขา้ง เป็นกิจกรรมที(กลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัทุกครั� งเพียง ร้อยละ 88.3 อธิบาย
ไดว้่าพยาบาลส่วนใหญ่จะให้ความสําคญัต่อการพยาบาลที(รีบด่วนก่อน เช่น การสังเกตอาการ เป็นลม ความดนั
โลหิตตํ(า คลื(นไส้ อาเจียน เป็นอาการที(เกิดจากการงดนํ� าและอาหารเป็นเวลานาน และ ความเครียดที(ร่างกายและ
จิตใจที(ผูรั้บการตรวจไดรั้บ อาการจะเกิดขึ�นไดใ้น 4 ชั(วโมงแรก ซึ( งพยาบาลจะตอ้งอธิบายการปฏิบติัตวัหลงัจาก
ผูรั้บการตรวจกลบัถึงหอผูป่้วย เกี(ยวกบัการรับประทานอาหารหลงัการตรวจและการให้สารนํ� าหลงัการตรวจ แต่
เมื(อตรวจสอบการปฏิบติัของพยาบาลจากการบนัทึกทางการพยาบาล พบวา่ ไม่พบการบนัทึกเกี(ยวกบัการประเมิน
ชีพจรหลงัเทา้ อาการปวดแผลและอาการปวดหลงั ตั�งแต่ร้อยละ 77.7 -100 อธิบายไดว้า่พยาบาลส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบติั แต่ไม่พบการบนัทึกอาจเป็นเพราะวา่พยาบาลใหค้วามสาํคญักบัภาวะแทรกซอ้นที(เป็นอนัตราย ไดแ้ก่ การมี
เลือดออกที(ตาํแหน่งหลอดเลือดที(ใส่สายสวนหรือการมีลิ(มเลือดอุดตนั ส่วนความไม่สุขสบาย เช่น อาการปวดแผล 
และอาการปวดหลงัที(เกิดจากการนอนเหยียดขา ถึงแมว้า่จะมีการดูแลความไม่สุขสบายก็ตาม เพราะผลกระทบที(
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เกิดขึ�นนั�นไม่ไดเ้กิดขึ�นในทนัที ถา้พบวา่ คลาํชีพจรหลงัเทา้ไม่ได ้เปรียบเทียบกบัก่อนตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 
และ ปลายเทา้เยน็อาจเกิดภาวะลิ(มเลือดอุดตนัที(ปลายเทา้ได ้จดัเป็นภาวะแทรกซอ้นอยา่งหนึ(งหลงัการตรวจสวน
หลอดเลือดหวัใจ (Sherve, Shaw and Brent, 2005) ตอ้งรีบรายงานแพทยแ์ละทาํการรักษาโดยเร่งด่วน  
                         (2) การให้คาํแนะนาํแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายให้คาํแนะนาํแก่ผูรั้บบริการ/
ญาติในเรื(องเกี(ยวกบัการนอนหงายราบ การเหยยีดขาหรือการงอแขนขา้งที(ทาํ การทาํกิจกรรมบนเตียง การลุกจาก
เตียง และการรับประทานอาหาร ในขณะที(ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.7 ให้ขอ้มูลผลการตรวจแก่ผูรั้บบริการ อธิบายได้
วา่ กิจกรรมดงักล่าวเป็นเรื(องที(ผูรั้บการตรวจตอ้งปฏิบติัทนัทีและพยาบาลตอ้งแนะนาํทนัที เพราะจะส่งผลทาํให้
เกิด การบาดเจ็บที(หลอดเลือดและเกิดเลือดออกบริเวณที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (นิตยา ภิมุข, 2548) แต่เมื(อ
ตรวจสอบการปฏิบติัของพยาบาลกบัการบนัทึกการพยาบาล พบวา่  ประมาณครึ( งหนึ( ง ไม่พบการบนัทึกในเรื(อง
คาํแนะนาํเกี(ยวกบัการรับประทานอาหารและนํ� า และการให้ขอ้มูลผลการตรวจแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ อธิบายไดว้่า
พยาบาลอาจให้ความสนใจที(จะบนัทึกในกิจกรรมการพยาบาลที(เร่งด่วนซึ(งจะส่งผลต่อภาวะคุกคามชีวิตจึงยงัไม่
บนัทึกหรือ เป็นเพราะการบนัทึกมีมากจึงไม่สามารถลงขอ้มูลไดค้รอบคลุม 
                      2.1.3 การพยาบาลระยะหลงัตรวจสวนหวัใจภายหลงั 24 ชั(วโมง แบ่งออกเป็น 
                         (1) การพยาบาลเพื(อป้องกนัและจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกราย
ประเมินอุณหภูมิร่างกาย และภาวะแทรกซ้อนในเรื( องการเกิดกอ้นเลือดและการแพส้ารทึบรังสี อธิบายได้ว่า
พยาบาลใหค้วามสาํคญัต่อการเกิดภาวะแทรกซอ้นเพราะถา้เกิดขึ�นแลว้จะเป็นผลลพัธ์ที(เป็นกระบวนการยอ้นกลบั
ถึงการพยาบาลเพื(อการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ เช่น การบาดเจ็บต่อเส้นเลือด การเกิดเลือดออก 
หลอดเลือดทะลุ การเกิดลิ(มเลือดอุดตนั การแพส้ารทึบรังสีรุนแรง และเมื(อตรวจสอบการปฏิบติัของพยาบาลกบั
การบนัทึกพบวา่สอดคลอ้งกนั 
                         (2) การใหค้าํแนะนาํก่อนกลบับา้นแก่ผูรั้บบริการ/ญาติ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกรายให้
คาํแนะนาํก่อนกลบับา้นในเรื(องการรับประทานอาหาร การดูแลแผล การรับประทานยา การออกกาํลงักาย การมา
ตรวจตามนดั และภาวะแทรกซอ้นที(ผูรั้บบริการควรมาพบแพทยก่์อนนดั ในขณะที(กลุ่มตวัอยา่งแนะนาํเรื(องการมี
เพศสมัพนัธ์ที(เหมาะสมทุกครั� ง ร้อยละ 61.7 และประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูรั้บบริการ/ญาติภายหลงัการให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติัตวั เพียงร้อยละ 26.7  และเมื(อตรวจสอบสิ(งที(พยาบาลปฏิบติักบัการบนัทึกทางการพยาบาล 
พบวา่ มีการบนัทึกในเรื(องการให้คาํแนะนาํเรื(องเพศสัมพนัธ์อยา่งเหมาะสม เพียงครึ( งหนึ( ง อธิบายไดว้า่พยาบาล
ส่วนใหญ่ไดรั้บการอบรมเกี(ยวกบัเรื(องการแนะนาํการปฏิบติัตวัก่อนกลบับา้นในหัวขอ้การออกกาํลงักาย และการ
มีเพศสมัพนัธ์นอ้ย แต่เรื(องเพศสมัพนัธ์เป็นความตอ้งการพื�นฐานของชีวิต และเป็นตวัชี�วดับ่งชี�ภาวะสุขภาพขณะ
เจ็บป่วย (ธนิดา เธียรธาํรงสุข, 2543)  พยาบาลจึงควรเพิ(มเติมบทบาทในการให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวัก่อนกลบั
บา้น โดยเนน้เรื(องการออกกาํลงักาย และการมีเพศสมัพนัธ์เพิ(มเติม และควรจดัทาํคู่มือการปฏิบติัตวัหลงัไดรั้บการ
ตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจใหผู้ไ้ดรั้บการตรวจโดยเฉพาะเรื(องเพศสัมพนัธ์เพราะเป็นเรื(องที(สร้างความลาํบากใจ
ในการพดู เพราะผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นผูสู้งอาย ุส่วนผูใ้ห้คาํแนะนาํทั�งหมดเป็นเพศหญิงและ
ส่วนใหญ่ให้คาํแนะนาํนอ้ยในเรื(อง การมีเพศสัมพนัธ์และเรื(องการออกกาํลงักายหลงัการตรวจสวนหลอดเลือด
หวัใจ นอกจากนี�ยงัมีขอ้จาํกดัเกี(ยวกบัอตัรากาํลงัของบุคลากรและอตัราการครองเตียงซึ( งบุคลากรไม่เพียงพอและ
จาํนวนเตียงไม่เพียงพอต่อผูรั้บบริการ จึงมีเวลาจาํกดัในการใหค้าํอธิบายและให้คาํแนะนาํการปฏิบติัตวั เนื(องจาก
ตอ้งรับผูรั้บการตรวจรายใหม่ต่อไป 
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                  2.2 การรักษาของแพทยป์ระกอบดว้ย 
                         (1) กระบวนการสวนหลอดเลือดหวัใจ ผลการศึกษาพบวา่ ตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ 
ส่วนใหญ่ เป็นบริเวณขาหนีบ ใชส้ายขนาด 6 Fr.ไดรั้บ heparin เป็นยาละลายลิ(มเลือด ในปริมาณ 1000 unit 
สาํหรับสารทึบรังสิที(ใช ้พบวา่ ใชใ้นปริมาณระหวา่ง 30-70 มิลลิลิตร เฉลี(ย 50 มิลลิลิตร (SD=1.04) โดยพบใน
ปริมาณ 40 มิลลิลิตร มากที(สุด ระยะเวลาที(ไดรั้บสารทึบรังสี อยู่ระหว่าง 1.12 -20.36 นาทีเฉลี(ย 19.24 นาที 
(SD=3.85) อธิบายไดว้า่บริเวณที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหวัใจบริเวณขาหนีบเป็นที(นิยมมากเนื(องจากเป็นการตรวจ
สวนหลอดเลือดหัวใจครั� งแรก และเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ ไม่ตอ้งใชเ้ทคนิคที(มีความชาํนาญมาก (Aptecar, 
2006)  ปริมาณสารทึบรังสีที(ไดรั้บ แพทยจ์ะคาํนวณจากดชันีมวลกาย และค่าประเมินการทาํงานของไตโดยจะดูจา
กกค่าครีตินินโดยไม่ใหเ้กิน 1.44 มล./ดล. ของผูรั้บการตรวจ  ถา้ดชันีมวลกายมากและค่าครีตินินเกินจะตอ้งไดรั้บ
สารทึบรังสีจาํนวนนอ้ยที(สุดคือประมาณ 30 มิลลิลิตร (Heuser and Henry, 2008) สาํหรับในการวิจยัครั� งนี� กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนมากมีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัทว้มถึงนํ� าหนกัเกินจึงไดรั้บสารทึบรังสีค่าเฉลี(ย 50 มิลลิลิตร 
                         (2) การรักษาเมื(อทราบผลการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ ผลการศึกษาพบวา่ ผูที้(ไดรั้บการตรวจ
สวนหลอดเลือดหวัใจ ส่วนใหญ่มีหลอดเลือดผิดปกติ โดยพบความผิดปกติ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หลอดเลือดหัวใจ
ตีบ 3 เส้น มากที(สุด รองลงมาหลอดเลือดตีบน้อยกว่าร้อยละ 50 และหลอดเลือดตีบ 2 เส้นอธิบายไดว้า่กลุ่ม
ตัวอย่างที(ได้จากการวิจัยครั� งนี�  ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีโรคร่วม คือ 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และ โรคไขมนัในเลือดสูง โดยกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.5 มีประวติัการสูบ
บุหรี(และดื(มสุรา ซึ( งเป็นปัจจยัเสี(ยงที(ทาํให้เกิดหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดตีบ 3 เส้น เป็นระดบัความรุนแรงซึ( ง
อาจจะตอ้งไดรั้บการผา่ตดัในกรณีที(ไม่สามารถขยายหลอดเลือดหวัใจได ้(Webster, Hatchett and Waring, 2008) 
              ส่วนที� 3 ปัจจยัเชิงผลลพัธ์ 
                  3.1 การเกิดภาวะแทรกซ้อนใน 24 ชั(วโมงแรก ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างทั� งหมดไม่เกิด
ภาวะแทรกซอ้น อธิบายไดว้่าสถาบนัโรคทรวงอกเป็นสถาบนัเฉพาะทางดา้นโรคหัวใจแพทยแ์ละพยาบาลดูแล
เฉพาะทางดา้นโรคหวัใจจึงมีความชาํนาญทั�งทางดา้นการรักษาและการดูแล แต่อยา่งไรก็ตามไม่พบการบนัทึกการ
ประเมินความปวดแผล ปวดหลงัและการจดัการกบัความปวดในบนัทึกทางการพยาบาล อธิบายไดว้่า อาจเป็น
เพราะพยาบาลใหค้วามสาํคญัของการบนัทึกพยาบาลเกี(ยวกบัการกิจกรรมการพยาบาลที(เร่งด่วนที(ส่งผลคุกคามต่อ
ชีวติของผูรั้บบริการ โดยพยาบาลส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลผูรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจเพียง 1-
5 ปี และเกินกวา่ครึ( งยงัไม่ผา่นการอบรม จึงอาจจะยงัไม่เขา้ใจหรือเห็นความสาํคญัของการบนัทึกการดูแลเกี(ยวกบั
ความสุขสบาย  

     3.2 การเกิดภาวะแทรกซอ้นภายหลงั 24 ชั(วโมง ผลการศึกษา พบว่าเกิดภาวะแทรกซอ้น จาํนวน 4 
ราย  ภาวะแทรกซ้อนที(พบมากที(สุด คือ การเกิดก้อนเลือดใตผ้ิวหนังตาํแหน่งที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ 
จาํนวน 3 ราย (ร้อยละ3.2) โดยทุกรายเป็นกอ้นเลือดขนาดนอ้ยกวา่ 2 เซนติเมตร ไม่พบการติดเชื�อบริเวณตาํแหน่ง
ที(ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ มีการประเมินการทาํงานของไตหลงัตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ จาํนวน 35 ราย 
พบมีความผิดปกติ 1 ราย อธิบายไดว้า่อาจเกิดจากปัจจยัดา้นผูรั้บบริการที(ภาวะโภชนาการเกิน การใส่สายสวน
หลอดเลือดหัวใจมีความยากกวา่ผูที้(มีภาวะโภชนาการปกติ ซึ( งอาจจะเกิดภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลือดได ้ซึ( ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุญจง แซ่จึง (2553) ที(พบวา่ ผูที้(มีภาวะโภชนาการเกินมีโอกาสเกิดกอ้นเลือดใตผ้ิวหนงั
ไดง่้าย ส่วนผูที้(พบวา่มีการทาํงานของไตบกพร่อง 1 ราย (ร้อยละ1.1) พบวา่เป็นผูสู้งอาย ุซึ( งอายทีุ(มากขึ�นจะส่งผล
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ต่อการทาํงานของไตที(เสื(อมลง จากการศึกษานี�ผูที้(มีภาวะไตบกพร่อง มี อาย ุ86 ปี ซึ( งระดบัครีตินินในเลือดก่อน
การตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจเป็นปกติ แต่หลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ 1 วนั มีการตรวจเลือดซํ� า  พบวา่
มีค่าครีตินินสูงขึ�น ผลการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจของผูป่้วยรายนี� คือ หลอดเลือดตีบ 3 เส้น และมีหลอดเลือด
ไตตีบร่วมดว้ย ซึ(งผูป่้วยรายนี� ไดอ้ยูโ่รงพยาบาลเพิ(มจาก 2 วนัเป็น 4 วนั  แพทยใ์ห้การรักษาคือ ให้สารนํ� าเขา้ทาง
หลอดเลือดดาํและติดตามผลเลือดพบวา่ปกติจึงใหก้ลบับา้น  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้  ในการศึกษาครั� งนี�  พยาบาลมีการปฏิบติัตามแผนการดูแลผูไ้ดรั้บการตรวจ
สวนหลอดเลือดหวัใจอยูใ่นระดบัดี เมื(อสอบถามความพึงพอใจการนาํแผนการดูแลไปใช ้อยูใ่นระดบัดี แต่อยา่งไร
ก็ตามในดา้นการบนัทึกยงัขาดการบนัทึกการพยาบาลที(ครบถว้น ไดแ้ก่ ระยะก่อนตรวจสวนหัวใจ พบการบนัทึก
เกี(ยวกบัพิทกัษสิ์ทธินอ้ย ระยะ 24 ชั(วโมงแรก พบวา่มีการบนัทึกเกี(ยวกบั การประเมินชีพจรหลงัเทา้ การดูแล
ความสุขสบายหลงัการตรวจ น้อย ระยะ 24 ชั(วโมงหลงัการตรวจ มีการบนัทึกเกี(ยวกบัการให้คาํแนะนาํในการ
ปฏิบติัตวัเกี(ยวกบัการออกกาํลงักาย และการมีเพศสมัพนัธ์นอ้ย ดงันั�น จึงมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ดงันี�  

          1. ควรมีระบบการนิเทศและติดตามการปฏิบติัตามแผนการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือด

หวัใจของพยาบาลอยา่งต่อเนื(องเพื(อคงไวซึ้(งคุณภาพของการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ 

          2. ควรมีการปรับปรุงระบบการบนัทึกกิจกรรมการดูแลผูที้(ไดรั้บการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจเพื(อให้

สะดวกต่อการบนัทึกของพยาบาลผูป้ฏิบติังานซึ(งมีความสาํคญัต่อการรับรองคุณภาพของการพยาบาล 

                3. ควรจดัทาํคู่มือการใหค้าํแนะนาํหลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจ ใหค้รอบคลุมวธีิการประเมิน

ความรู้ สาระสาํคญัเกี(ยวกบัการออกกาํลงักาย และการมีเพศสมัพนัธ์ที(เหมาะสม ตลอดจนจดัอบรมใหพ้ยาบาลมี

ความมั(นใจในการใหค้วามรู้ในเรื(องดงักล่าว 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครัQงต่อไป 
                 ควรมีการศึกษาอุบติัการณ์ของอาการปวดหลงัและการจดัการกบัอาการปวดหลงัของผูไ้ดรั้บการตรวจ
สวนหลอดเลือดหวัใจ หลงัจากการนอนเหยียดขา 4 ชั(วโมงซึ( งเป็นการดูแลในระยะ 24 ชั(วโมงแรก หลงัการตรวจ
สวนหลอดเลือดหวัใจ เพื(อนาํไปพฒันาแนวทางการดูแลหลงัการตรวจสวนหลอดเลือดหวัใจต่อไป 
 
5. กติตกิรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ รศ. ประคอง อินทรสมบติั ประธานกรรมการที(ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ที(กรุณา
ใหข้อ้คิดและคาํแนะนาํที(เป็นประโยชน์ต่อการวจิยั ผูอ้าํนวยการสถาบนัโรคทรวงอก ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน และ
ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งที(ใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยั ทาํใหก้ารวจิยันี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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ผลของโปรแกรมการบริหารปอด ต่อปริมาณของเหลวในช่องเยื�อหุ้มปอด 

และความพงึพอใจของผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอกระบบปิด 
EFFECTS OF PULMONARY REHABILITATION PROGRAM ON FLUID DRAINAGE AND 

SATISFACTION WITH CARE IN PATIENT WITH INTERCOSTAL CLOSE CHEST DRAINAGE 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั% งนี% เป็นการวิจัยแบบกึ+ งทดลอง เพื+อศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารปอดต่อปริมาณ

ของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอด และความพึงพอใจของผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกระบบปิด ที+สถาบนัโรคทรวงอก 
โดยใชท้ฤษฏีความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งคือผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่
สายระบายทรวงอก จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื+องมือที+ใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ยโปรแกรมการบริหารปอดตามทฤษฎีความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
บนัทึกปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอด และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป่้วย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติที 

ผลการวิจยัพบว่าโปรแกรมการบริหารปอดมีผลต่อปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอด โดยค่าเฉลี+ย
ปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 (t = 6.9, p = 0.001) ค่าเฉลี+ยความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มทดลองสูง
กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 (t = 8.11, p = 0.001)  

ดงันั%นจึงควรนําโปรแกรมการบริหารปอดมาใช้กับผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกเพื+อฟื% นฟูสภาพการ
ทาํงานของปอดส่วนที+ดี 

 

คาํสําคญั : การบริหารปอด, ความพึงพอใจ, ผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอก 
 

ABSTRACT 
 

This Quasi-Experimental Research study aimed to investigate the effects of pulmonary rehabilitation 
program on fluid drainage and satisfaction in patient with intercostals close chest drainage. Theory of Goal At-
tainment was used as the conceptual framework to develop the breathing exercise program. A purposive sampling 
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of sixty inpatients was recruited for the study and was divided into two groups. Thirty inpatients were used as 
experimental group and thirty inpatients were used as control group. The study was conducted at the Central 
Chest Institute of Thailand. The research instrument consisted of: a recording form of intercostals close chest flu-
id drainage after and before pulmonary rehabilitation program. Data collection was done by using the technique 
of a questionnaire measuring satisfaction with inpatient care. Descriptive statistics and t-test analysis were used to 
analyze data 

The finding indicated that Pulmonary Rehabilitation Program affects on fluid drainage. The mean of 
fluid volume from intercostals drainage in the experimental group had a significantly higher than fluid volume in 
the control group at 0.05. (t = 6.9, p = 0.001). Moreover, the mean scores of the satisfaction with care in experi-
mental group had a significantly higher than the control group at 0.05 (t = 8.11, p = 0.001) 

Pulmonary Rehabilitation Program can be used in the patients with intercostals drainage. 
 
KEYWORDS : BREATHING EXERCISE, SATISFACTION, INTERCOSTALS CLOSE CHEST DRAINAGE 
                                      

1. บทนํา 
 ภาวะที+ผูป่้วยมีของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอด (Pleural Effusion) เป็นสาเหตุสาํคญัของโรคเกี+ยวกบัปอดและทาํ
ให้เกิดอาการเจ็บหนา้อก (chest pain) หายใจลาํบาก (dyspnea) แน่นหนา้อก (orthopnea) (Lim, Kong & Thomson, 
2007) ผูป่้วยที+มีของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอดจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยการเจาะนํ% าออก 
(tapping) และใส่สายระบายทรวงอก (inter-costal drainage) ในทางปฏิบติัการรักษาดว้ยการใส่สายระบายทรวงอก
ตอ้งไดรั้บการฟื% นฟูสภาพปอดเพื+อเพิ+มความสามารถของกลา้มเนื%อทรวงอกให้กลบัมาทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(รังสิมา อิงอร่าม และคณะ, 2553) ผูป่้วยที+นอนพกัอยูบ่นเตียงเป็นเวลานาน 3-6 สปัดาห์ ไม่ยอมขยบัร่างกายเนื+องจาก
กลวัเจ็บ กลวัสายระบายทรวงอกหลุด มกัเกิดลิ+มเลือดอุดตนั และความดนัโลหิตตํ+าเมื+อเปลี+ยนท่า การศึกษาเชิง
คุณภาพเกี+ยวกบัประสบการณ์การไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกของผูบ้าดเจ็บทรวงอก พบวา่ การใส่สายระบาย
ทรวงอกส่งผลให้ผูป่้วยมีความเจ็บปวดเพิ+มขึ%นจากการหดรั% งตวัของกลา้มเนื%อ (ทิพรดา ประสิทธิแพทย,์ 2550) 
นอกจากนี% ผูว้ิจัยในฐานะที+เป็นพยาบาลและปฏิบัติงานในหอผูป่้วยอายุรกรรมปอดพบว่า ผูป่้วยไม่เคลื+อนไหว
ตามปกติ ขาดการกระตุน้การเคลื+อนไหวระยะหลงัใส่สายระบายทรวงอก ผูป่้วยที+มีปริมาณของเหลวในแต่ละวนั
ออกมานอ้ยมีวนันอนโรงพยาบาลนาน เนื+องจากมีของเหลวคั+งอยูจ่าํนวนหนึ+ง จึงทาํให้ปอดไม่สามารถขยายไดเ้ต็ม
ศกัยภาพ ดงันั%นภายหลงัการใส่สายระบายทรวงอก ผูป่้วยควรไดรั้บการฟื% นฟสูภาพปอดภายใน 24 ชั+วโมงเพื+อให้เกิด
การปรับตวัของระบบการหายใจโดยการบริหารปอดเพิ+มความสามารถของกลา้มเนื%อทรวงอกที+ควบคุมการหายใจ
เขา้-ออกที+สมัพนัธ์กนั ทาํใหมี้อากาศไหลเวยีนเขา้ไปในถุงลมแลกเปลี+ยนคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเพิ+มขึ%น 
การหายใจเขา้-ออกชา้และลึก จะช่วยเพิ+มปริมาตรอากาศไดถึ้งร้อยละ 75 (ชูศกัดิ~  เวชแพทย,์ 2538) 
 สถาบนัโรคทรวงอกเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ มีความเชี+ยวชาญเฉพาะทางดา้นโรคปอดและโรคหัวใจ
ดูแลผูป่้วยเกี+ยวกบัระบบทางเดินหายใจ หวัใจและหลอดเลือด จากสถิติผูป่้วยที+เขา้รับบริการที+แผนกอายรุกรรมปอด
มีสาเหตุการป่วยของผูป่้วยในห้าอนัดบัแรกไดแ้ก่ 1) โรคปอดบวม (Pneumonia) 2) ภาวะของเหลวในช่องเยื+อหุ้ม
ปอด (Pleural Effusion) 3) วณัโรคปอด (Pulmonary TB) 4) โรคหลอดลมอุดกั%นเรื% อรัง (COPD) และ5) หอบหืด 
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(Asthma) ตามลาํดบั จากการที+ผูว้จิยัปฏิบติังานในตึกอายรุกรรมปอดและไดท้าํการศึกษาเวชระเบียนยอ้นหลงัตั%งแตปี่ 
2549-2551 พบวา่การที+ผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกมีปริมาตรของเหลวออกมาจาํนวนใกลเ้คียงกนัทุกวนั มีจาํนวน
วนัใส่สายระบายทรวงอกมากกวา่ 14 วนั มีการทรงตวัที+ไม่สมดุล มีการอ่อนแรงของแขนขาและเดินไหล่เอียงหลงั
ถอดสายระบายทรวงอก ผูว้จิยัสนใจทาํการศึกษาผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกเพื+อป้องกนัการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์โดยการศึกษานาํร่องในผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกให้มีการขยบัแขนขาบนเตียงตั%งแต่วนัที+ 2 ของ
การใส่สายระบายทรวงอกจนถึงวนัที+ถอดสาย พบวา่มีปริมาตรของเหลวที+ไหลลงขวดลดลงในวนัที+ 3 ของการใส่
สายระบายทรวงอก (รายงานประจาํตึกอายรุกรรม ประจาํปี 2549-2552)  
 ทฤษฎีการพยาบาลตามความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง เป็นทฤษฎีที+มีการนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการ
ประเมินการสื+อสาร การรับรู้ในการสร้างเป้าหมายของกิจกรรม และความสามารถของผูป่้วย เพื+อกาํหนดรูปแบบการ
พยาบาลที+เหมาะสม เนน้การสร้างสมัพนัธภาพและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วย เพื+อให้บรรลุเป้าหมายตาม
จุดมุ่งหมายที+กาํหนดไวร่้วมกนัโดยมีลาํดบัขั%นตอนดงันี% คือ 1) การแลกเปลี+ยนขอ้มูลและกาํหนดปัญหาร่วมกนั 2) 
การกําหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกัน 3) การค้นหาวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื+อบรรลุ
จุดมุ่งหมาย 4) การตกลงยอมรับวิธีการปฏิบติัการพยาบาลเพื+อนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย และ5) การเกิดปฏิสัมพนัธ์ที+มี
เป้าหมายร่วมกนั (King. I. M., 1981) 
 ในการศึกษาครั% งนี% ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของคิงมาใชใ้นการบริหารปอดของผูป่้วยใส่สาย
ระบายทรวงอก โดยใชก้ระบวนปฏิสมัพนัธ์และมีส่วนร่วมในการตั%งเป้าหมายการพยาบาลกบัผูป่้วย เพื+อความสาํเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที+วางไว ้เพื+อนาํผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัการพยาบาลเพื+อฟื% นฟูสภาพปอดของผูป่้วยที+ไดรั้บ
การรักษาดว้ยการใส่สายระบายทรวงอกอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป  
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  1. เพื+อเปรียบเทียบปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอด ที+ระบายออกจากสายระบายทรวงอกของผูป่้วยที+
ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกระหว่างกลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองที+ไดรั้บโปรแกรม
การบริหารปอด 

  2. เพื+อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

คาํถามการวจิยั 
 1. ปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอดที+ระบายออกจากสายระบายทรวงอกของผูป่้วยกลุ่มทดลองที+
ไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอดมากกวา่กลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติหรือไม่ 

2. ความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผูป่้วยที+ได้รับการใส่สายระบายทรวงในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมหรือไม่ 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ผูป่้วยกลุ่มทดลองที+ไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด มีปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอดที+ระบาย
ออกจากสายระบายทรวงอกมากกวา่กลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการปฏิบติัการพยาบาลตามปกติ  
  2. ผูป่้วยกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด มีความพึงพอใจต่อการพยาบาลมากกวา่กลุ่ม
ควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 
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นิยามศัพท์  
  การบริหารปอด หมายถึง การออกกาํลงักายแบบใชก้ลา้มเนื%อช่องทรวงอก กลา้มเนื%อกระบงัลม โดยการ
หายใจเขา้ทางจมูกพร้อมการยกแขนทั%งสองขา้งขึ%นไดต้ามสามารถจนถึงระดบัเหนือศีรษะ และหายใจออกทางจมูก 
พร้อมวางมือลงอยา่งชา้ๆ ใหส้มัพนัธ์กบัการหายใจเขา้และหายใจออก จาํนวน 20 ครั% งต่อ 5 นาที ให้หยดุพกั 2 นาที 
เป็นเวลา 30 นาที การยกแขนทั%งสองขา้งขึ%นตรงขอ้ศอกจนแนบใบหูทั%งสองขา้งอยา่งชา้ๆ พร้อมกบัการหายใจเจา้สุด
เท่าที+จะทาํไดแ้ลว้หยดุสักครู่ จึงหายใจออกอยา่งชา้ๆโดยค่อยๆลดแขนทั%งสองขา้งลงแนบลาํตวั ขณะบริหารปอด
เมื+อมีอาการเปลี+ยนแปลงใหห้ยดุทาํกิจกรรมทนัที เช่น มีอาการเหนื+อย หายใจลาํบาก  

 ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูป่้วยที+มีต่อการพยาบาลตามโปรแกรมการบริหารปอดที+ปรับมา
จากทฤษฎีความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง 

      ผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก หมายถึง ผูป่้วยที+ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่มีภาวะ Pleural Effusion และไดรั้บการ
รักษาดว้ยการใส่สายระบายทรวงอกแบบปิด 

 ขอบเขตของการวจิยั การวิจยัครั% งนี% เป็นการวิจยัแบบกึ+งทดลอง ศึกษาในผูป่้วยที+ใส่สายระบายทรวงอก
ระบบปิด หอผูป่้วยอายรุกรรมชายและหญิงสถาบนัโรคทรวงอก ระหวา่งวนัที+ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวนัที+ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

2. ขัFนตอนการศึกษา 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครัFงนีF คือ ผูป่้วยที+มีไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยผ์ูรั้กษาวา่เป็น Pleural Effusion 
และไดรั้บการรักษาดว้ยการใส่สายระบายทรวงอกแบบปิด ที+มารับการรักษาเป็นผูป่้วยในของสถาบนัโรคทรวงอก 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างคดัเลือกแบบจับคู่ (Match Pair) คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากงานวิจยัที+
ใกลเ้คียงของอญัชลี วงศใ์หญ่ (2552) นาํมาหาค่าขนาดอิทธิพล โดยใชสู้ตรของ Glass (1976) โดยใชค้่าอิทธิพลขนาด
กลาง (effect size) = 0.50, Power = 0.8 ระดบั α = 0.05 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 27 ราย (Cohen, 1988) เพื+อ
ป้องกนัการสูญหายจึงเพิ+มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างที+คาํนวณได ้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งที+ใชใ้น
การวจิยัครั% งนี%  60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 ราย 

 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ไดแ้ก่ มีอายตุั%งแต่ 20 ปีขึ%นไป เป็นผูป่้วยที+ไดรั้บการ
รักษาดว้ยการใส่สายระบายทรวงอกเป็นครั% งแรก มีระดบัการรู้สึกตวัและรับรู้สภาวะต่างๆไดดี้ สื+อสารภาษาไทยไดดี้ 
และยนิดีใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยั  
       การคดัออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) ไดแ้ก่ ผูป่้วยที+มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
หวัใจ หอบหืด มีการติดเชื%อระหวา่งเก็บขอ้มูล หรือมีการปรับเปลี+ยนแผนการรักษา เช่น การถอดสายระบายทรวงอก
ก่อน 5 วนั หรือไม่สามารถทาํกิจกรรมติดต่อกนัไดภ้ายใน 5 วนั 
 2.2 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 
      1) เครื�องมือที�ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการบริหารปอดสาํหรับผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอก ที+
ผูว้จิยัสร้างขึ%นโดยใชแ้นวคิดทฤษฎีความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงประกอบดว้ย 5 ขั%นตอน คือ 1) การปฏิสมัพนัธ์
แลกเปลี+ยนขอ้มูลและกาํหนดปัญหาร่วมกนั 2) การกาํหนดจุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการพยาบาลร่วมกนั 3) การ
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คน้หาวิธีการปฏิบติัการพยาบาลเพื+อบรรลุจุดมุ่งหมาย 4) การตกลงยอมรับวิธีการปฏิบติัการพยาบาลเพื+อนาํไปสู่
จุดมุ่งหมาย 5) การเกิดปฏิสมัพนัธ์ที+มีเป้าหมาย  
           2) เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูล ประกอบดว้ย 
                    2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้และระดบัการศึกษา  
                   2.2 ใบบนัทึกปริมาณของเหลวที+ออกจากสายระบายทรวงอกในวนัที+ 2 ของการใส่สายระบาย
ทรวงอก บนัทึกของเหลวที+ออกก่อนและหลงัการบริหารปอด ทุกวนัติดต่อเป็นเวลา 5 วนั เพื+อนาํขอ้มูลที+ได ้2 ครั% ง 
เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. และเปรียบเทียบปริมาณของเหลวระหวา่ง 10.00-14.00 น.  

                  2.3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยต่อการพยาบาลที+ไดรั้บ โดยใชแ้บบประเมินความพึง
พอใจของอญัชลี วงศใ์หญ่ (2552) จาํนวน 19 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเนื%อหาโดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 
คน มีการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงนาํไปทดลองใชก้บัผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบาย
ทรวงอกระบบปิดเพื+อตรวจสอบความเหมาะสมทางดา้นภาษาและความเขา้ใจ จาํนวน 30 คน ทดสอบสัมประสิทธิ
ของความคงที+ภายในดว้ยวิธีของครอนบาธ (Chronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเที+ยงของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.83 

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ลกัษณะทั+วไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ประวติัการ
สูบบุหรี+  การออกกาํลงักาย วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงบรรยายแจกแจงความถี+ และร้อยละ 
              2. เปรียบเทียบปริมาณของเหลวในขวดที+ระบายของเหลวจากทรวงอก ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง โดยใชส้ถิติ Independent - t test 
              3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี+ยความพึงพอใจในการพยาบาลของผูป่้วยที+ใส่สาย
ระบายทรวงอกระบบปิด ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชส้ถิติ Independent – t test 
 

3. ผลการวจิยั 

 3.1 ลกัษณะทั�วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
                       กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.7 อายุเฉลี+ย 47 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษา
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจาํนวนเท่ากนัคือร้อยละ 43.3 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 63.3 อาชีพคา้ขายร้อยละ 36.7 
ภูมิลาํเนานอกเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 70.0 รายไดเ้ฉลี+ยต่อเดือน 13,250 บาท ไม่สูบบุหรี+ ร้อยละ 63.3 ไม่เคยออก
กาํลงักายร้อยละ 83.3  

          กลุ่มควบคุมร้อยละ 50 เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากนั อายเุฉลี+ย 51 ปี ทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ มี
ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจาํนวนเท่ากนัคือร้อยละ 46.6 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 63.3 อาชีพ
เกษตรกรร้อยละ 50.0 ภูมิลาํเนานอกเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 70.0 รายไดเ้ฉลี+ยต่อเดือน 8,500 บาท ไม่สูบบุหรี+
ร้อยละ 63.3ไม่เคยออกกาํลงักายร้อยละ 80.0   
 3.2 เปรียบเทียบปริมาณของเหลวในขวดที�ระบายของเหลวจากทรวงอกระหว่างกลุ่มควบคุมและทดลอง                   

         3.2.1 เปรียบเทยีบปริมาณของเหลวที�ออกจากสายระบายทรวงอกของผู้ป่วยที�ได้รับการใส่สายระบาย

ทรวงอกกลุ่มทดลองในวนัที� 1-5 ก่อนได้รับโปรแกรมการบริหารปอด และกลุ่มควบคุม  

    หนา้ 1190



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

           ผลการวจิยัครั% งนี%พบวา่ ค่าเฉลี+ยปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอดของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบาย
ทรวงอกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในวนัแรกไม่แตกต่างกนั (t = 1.62, p = 0.11) ในขณะที+ค่าเฉลี+ยปริมาณ
ของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในวนัที+ 2 ถึง
วนัที+ 5 และค่าเฉลี+ยรวมของปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดของผูป่้วยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 
0.05 ดงัตารางที+ 1  
 

ตารางที� 1 เปรียบเทียบปริมาณของเหลวที+ออกจากสายระบายทรวงอกเวลา 10.00 น.ของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สาย
ระบายทรวงอกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วนัที+ 1-5 ก่อนไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด (n = 30) 

 

วนัที�/กลุ่ม    Range ( X ± SD)                       t   p-value 

วนัที+ 1 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
150-300 
100-250 

 
122.67 ± 46.46 
95.33 ± 35.69 

 
1.62 

 
        0.11 

วนัที+ 2 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-250 
50-150 

 
91.67 ± 45.64 
60.00 ± 20.34 

 
3.47 

 
       0.001 

วนัที+ 3 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-250 
50-150 

 
86.67 ± 39.25 
63.33 ± 2.34 

 
2.82 

 
        0.006 

วนัที+ 4 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-200 
50-100 

 
78.33 ± 36.40 
53.33 ± 12.69 

 
3.55 

 
         0.001 

วนัที+ 5 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-200 
50-100 

 
69.67 ± 27.85 
50.00 ± 0.00 

 
3.87 

 
0.001 

รวมวนัที+ 1-5 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
550-1200 
300-650 

 
439.00 ± 179.35 
322.00 ± 65.94 

 
3.35 

 
0.001 

 

                          3.2.2 ปริมาณของเหลวในช่องเยื�อหุ้มปอดของผู้ป่วยที�ได้รับการรักษาจากการใส่สายระบายทรวงอก  

วนัที� 1-5 ของการใส่สายระบายทรวงอก หลงัได้รับโปรแกรมการบริหารปอด เวลา 14.00 น.  
             ผลการวจิยัครั% งนี%พบวา่ ค่าเฉลี+ยปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุ้มปอดของผูป่้วยที+รับการรักษาจากการใส่
สายระบายทรวงอกกลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด  
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(เวลา14.00 น.) ในวนัที+ 1-5 ดว้ยค่าสถิติทดสอบ Independent – t test พบวา่มีค่าเฉลี+ยรวมของปริมาณของเหลวใน
ช่องเยื+อหุม้ปอดของกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอดมากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+
ระดบั 0.05 ดงัตารางที+ 2 
 
ตารางที� 2 เปรียบเทียบปริมาณของเหลวที+ออกจากสายระบายทรวงอกของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอก 

เวลา14.00 น. ของวนัที+ 1 – 5 ระหวา่งกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด และกลุ่มควบคุมที+
ไดรั้บการพยาบาลปกติ (n = 30) 

 

วนัที�/กลุ่ม Range       ( X ± SD) t p-value  

วนัที+ 1 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
150-300 
100-250 

 
210.67 ± 54.90 
131.67 ± 35.92 

 

5.84 

 
0.00 

วนัที+ 2 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-250 

50-150 

 
175.00 ± 35.92 
108.33 ± 54.90 

 
6.24 

 
0.00 

วนัที+ 3 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-250 

50-100 

 
158.33 ± 57.36 
96.67 ± 22.49 

 

5.84 

 
0.00 

วนัที+ 4 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-200 

50-100 

 
133.33 ± 42.21 
80.00 ± 24.91 

 
5.96 

 
0.00 

วนัที+ 5 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
100-200 

50-100 

 
125.00 ± 38.84 
68.33 ± 24.51 

 
6.76 

 
0.00 

รวมวนัที+ 1-5 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
550-1200 
300-650 

 
793.33 ± 224.66 
485.00 ± 97.51 

 
6.90 

 
0.00 

 

                  3.3. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยที�ได้รับการใส่สายระบายทรวงอกกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม หลงัได้รับโปรแกรมการบริหารปอด 
       ผลการวิจยัครั% งนี%พบวา่ ค่าเฉลี+ยคะแนนและส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการพยาบาลของผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกกลุ่มทดลอง หลงัได้รับโปรแกรมการบริหารปอดสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 ดงัตารางที+ 3 

       เมื+อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผูป่้วยใส่สายระบายทรวงอกกลุ่มทดลองรายขอ้พบว่า 
ผูป่้วยกลุ่มทดลองที+ไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด มีความพึงพอใจสูงสุดเกี+ยวกบัการรูดสายระบายทรวงอกทุกเวร 
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การบนัทึกปริมาณของเหลวที+ออกจากสายระบายทรวงอกอยา่งน้อยเวรละครั% ง การอธิบายเกี+ยวกบัการบริหารปอด 
การเปลี+ยนขวดรองรับของเหลวทุกวนั และการตรวจเครื+องดูดแรงดนัตํ+าทุกเวร ในขณะที+กลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการ
พยาบาลตามปกติมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพยาบาลที+ไดรั้บสูงสุดเกี+ยวกบัการแนะนาํด้วยคาํพูดสุภาพการ
บริการที+เพิ+มความรู้ความสามารถของตนเอง การอธิบายการบริหารปอด การทบทวนวิธีบริหารปอด และการบริการ
ทาํแผลดว้ยความนุ่มนวล ตามลาํดบั 
 

ตารางที� 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอกในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม หลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอด (n = 30)    

กลุ่มตวัอย่าง Range X ± SD t p-value  

กลุ่มทดลอง 71-85 4.25  ±.21 8.11 0.00  

กลุ่มควบคุม 29-76 3.39 ± .53    

 

4. อภิปรายผล 

               4.1 ผลของโปรแกรมการบริหารปอด ต่อปริมาณของเหลวในช่องเยื�อหุ้มปอด 
          ผลการวจิยัพบวา่ ค่าเฉลี+ยปริมาณของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดของผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอก
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในวนัแรกของก่อนการเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยัไม่แตกต่างกนั แต่ภายหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมการบริหารปอดพบว่า ค่าเฉลี+ยปริมาณของเหลวที+ออกจากช่องเยื+อหุ้มปอดของผูป่้วยกลุ่มทดลองมากกว่า
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินั%น อธิบายวา่ในการศึกษาครั% งนี%  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดโปรแกรมการบริหารปอดที+
มุ่งเนน้การหายใจโดยใชก้ลา้มเนื%อกระบงัลม (Diaphragmatic Breathing) ร่วมกบัการยกแขนขึ%นลงพร้อมกนัเพื+อให้
ผูป่้วยมีการใชก้ลา้มเนื%อซี+โครง (Intercostals muscle) และเป็นการเพิ+มปริมาตรภายในช่องทรวงอก ทาํให้มีอากาศ
ไหลเวียนเขา้ในถุงลมเพิ+มขึ%น ปอดมีการแลกเปลี+ยนออกซิเจนเพิ+มขึ%น และถุงลมมีความยืดหยุน่เพิ+มขึ%น ทาํให้เพิ+ม
การระบายของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดมากขึ%น การบริหารปอดที+ใชเ้วลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 20 นาทีทาํให้เนื%อเยื+อบุ
ผนงัปอดดา้นในที+ติดปอด (visceral pleura) เกิดการเคลื+อนไหวและของเหลวในช่องเยื+อหุม้ปอดไหลลงสู่สายระบาย
ทรวงอกไดดี้ขึ%น (American Association of Cardiovascular & Pulmonary Rehabilitation, 2011)  
          ในการศึกษาครั% งนี%  ผูว้จิยัไดก้าํหนดโปรแกรมการบริหารปอดที+มุ่งเนน้การหายใจโดยใชก้ลา้มเนื%อกระ
บงัลม (Diaphragmatic Breathing) ร่วมกบัการยกแขนทั%งสองขา้งขึ%นลงพร้อมกนัเพื+อให้ผูป่้วยมีการใชก้ลา้มเนื%อ
ซี+โครง (Intercostals muscle) ทาํให้ปอดมีการแลกเปลี+ยนออกซิเจนเพิ+มขึ%นและถุงลมมีความยืดหยุ่นเพิ+มขึ%น ทั%งนี%
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถปฏิบติัตามโปรแกรมบริหารปอดไดใ้นวนัแรก เนื+องจากมีอาการปวดบริเวณบาดแผล
ที+ใส่สายระบายทรวงอก วนัที+ 3 สามารถทาํการบริหารไดดี้และเพิ+มการไหลของเหลวทั%งนี%การบริหารปอดทาํใหเ้กิด
การขยายของช่องทรวงอกในแนวนอน เพิ+มปริมาตรของช่องทรวงทาํให้อากาศจากภายนอกไหลเขา้สู่ปอดไดดี้ขึ%น 
(Middleton & Middle, 2002) และการบริหารการหายใจโดยใชก้ลา้มเนื%อกระบงัลมเป็นการหายใจที+ใชพ้ลงังานนอ้ย
ที+สุดแต่มีปริมาตรอากาศเขา้และออกมากที+สุด ผูป่้วยมีส่วนร่วมกิจกรรมดว้ยการควบคุมการหายใจดว้ยตนเอง (จง
รักษ์ อุตรารัชตกิ์จ, 2550) หลีกเลี+ยงการเคลื+อนไหวของบริเวณแผล ทาํให้มีการขยายตวัของปอดอยา่งเต็มที+ (วลยั
นิภา หาพทุธา และอนุสรา มั+นศิลป์, 2548) 
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          นอกจากนี% การนาํทฤษฎีการพยาบาลตามความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงมาใชใ้นการศึกษาครั% งนี%  
ช่วยให้กลุ่มทดลองมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการใส่สายระบายทรวงอก จึงตั% งใจในการบริหารปอดตาม
โปรแกรมเพื+อบรรลุตามเป้าหมายที+ตั%งไวร่้วมกนั จึงเป็นผลใหป้ริมาณของเหลวที+ออกจากช่องเยื+อหุม้ปอดของผูป่้วย
กลุ่มทดลองมีปริมาณมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ตั%งแต่วนัที+ 1 ถึงวนัที+ 5 ของการร่วมโปรแกรม 
 

4.2 ความพงึพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอกของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ผลการวจิยัครั% งนี%พบวา่ ผูป่้วยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี+ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการพยาบาล 

หลงัไดรั้บโปรแกรมการบริหารปอดสูงกวา่กลุ่มควบคุมที+ไดรั้บการพยาบาลตามปกติอธิบายวา่ การใชก้ระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีเป้าหมายโดยพยาบาลสื+อสารให้เกิดความเขา้ใจกิจกรรมตามโปรแกรมการบริหารปอด และการ
ตั%งเป้าหมายร่วมกนัระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย ช่วยให้ผูป่้วยเขา้ใจในการทาํกิจกรรมต่างๆ ที+สอดคลอ้งกบักิจวตัร
ประจาํวนั จึงส่งผลให้ผูป่้วยกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการพยาบาลมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ+ งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของขวญัยุพา สุคนธมาน (2551) ที+พบวา่ การฟื% นฟูสภาพปอดผูป่้วยที+มีปัญหาเกี+ยวกบัการหายใจโดยให้มี
การออกกาํลงักายที+เหมาะสมนั%น จาํเป็นตอ้งให้ความรู้แก่ผูป่้วยและญาติ เพื+อให้เกิดเป้าหมายที+ชดัเจนในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพิกุล วิญญาเงือก (2534) และอญัชลี วงศ์ใหญ่ (2552) ที+พบว่า
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองตามกรอบแนวคิดตามความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงช่วยให้ผูป่้วยมี
ความพึงพอใจต่อการพยาบาลที+ไดรั้บ  
 

5. ข้อเสนอแนะนําผลการวจิยัไปใช้ 

 ด้านการจดัการพยาบาล 
           1. พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการพยาบาล โดยนาํโปรแกรมการบริหารปอดในผูป่้วยใส่สายระบายทรวง

อกระบบปิดทุกราย ไปใชข้ยายผลในหอผูป่้วยอื+นๆ 
           2. พฒันามาตรฐานและแนวปฏิบติัทางการพยาบาลสาํหรับผูป่้วยที+ไดรั้บการใส่สายระบายทรวงอก

ระบบปิด และสามารถขยายผลโดยการอบรมเจา้หนา้ที+ใหเ้กิดทกัษะในการพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐาน  
 

6. ข้อเสนอแนะในการทาํการวจิยัครัFงต่อไป 
             ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชโ้ปรแกรมการบริหารปอดกบัจาํนวนวนันอนของผูป่้วยที+ใส่สาย
ระบายทรวงอกระบบปิด  

 

7. กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี% สําเร็จไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลืออย่างยิ+งจาก รองศาสตราจารย ์ประคอง 
อินทรสมบติั ท่านผูอ้าํนวยการสถาบนัโรคทรวงอก เจา้หนา้ที+และผูป่้วยในแผนกอายรุกรรมปอด ในการอาํนวยความ
สะดวกความร่วมมือการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงกราบขอบพระเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสนี%   
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ผลของการนิเทศทางคลนิิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ ต่อความรู้ ความสามารถ 

ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื$อการหย่าเครื$องช่วยหายใจ 

และ ความพงึพอใจในการนิเทศของพยาบาล 

EFFECTS OF PROCTOR, S CLINICAL SUPERVISION MODEL ON NURSES, 

KNOWLEDGE, VENTILATOR WEANING ABILITY AND SATISFACTION 
 

รังสิยา ไผเ่จริญ 1   ดร.สุภางคพิ์มพ ์รัตสมัพนัธ์ 2   และ ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั" งนี" เป็นการวิจยักึ' งทดลอง แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื'อ
ศึกษาผลของการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ต่อความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการ
หย่าเครื' องช่วยหายใจและความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาล กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
พยาบาลวิชาชีพ หอผูป่้วยหนักระบบหายใจ สถาบันโรคทรวงอก จาํนวน 21 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหย่า
เครื'องช่วยหายใจ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศ โดยวดัก่อนและหลงัการนิเทศทางคลินิก ซึ' งการ
นิเทศทางคลินิกในระยะเวลา 8 สปัดาห์ประกอบดว้ย การประชุมปรึกษาขา้งเตียง การสอน การประชุมปรึกษาเพื'อ
ชี" แนะแนวทาง และการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติ         
Paired t-test 
 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังได้รับการนิเทศทางคลินิก พยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนความรู้
ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลสูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p =0.00, 
0.00 ตามลาํดบั) ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาลหลงัการไดรั้บการนิเทศทางคลินิก ค่าคะแนนเฉลี'ยสูงกวา่ก่อน
การนิเทศทางคลินิก เมื'อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = 0.22) 
ผลการวิจยัครั" งนี"พบวา่ การนิเทศทางคลินิกมีส่วนช่วยทาํให้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อ
การหยา่เครื'องช่วยหายใจ และมีความพึงพอใจในการนิเทศเพิ'มขึ"น 
 
คาํสําคญั : การนิเทศทางคลินิก, ความรู้, ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล, การหยา่เครื'องช่วยหายใจ, ความ

พึงพอใจ 
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Abstract 

 
 The purpose of this quasi-experimental study was to determine the effects of clinical supervision on 
nurses' knowledge, ability ventilator weaning and satisfaction Proctor's three functions interactive model 
consisted of formative, normative, and restorative clinical supervision was used as a conceptual framework of 
study. Twenty one professional nurses in respiratory care unit in Central Chest Institute of Thailand were 
purposively sampling.. Eight weeks clinical supervision consisted of bedside conference, teaching, coaching 
counseling, and nursing care conference. Data were collected using demographic data form, pre and post-test by 
using knowledge questionnaires, ventilator weaning nursing practice forms, and satisfaction questionnaires 
before and after receiving clinical supervision. Data were analyzed by descriptive statistic and Paired t-test. 
 The results revealed that after receiving clinical supervision, the nurses, knowledge and ventilator weaning 
ability had higher score than before receiving clinical supervision (p = 0.00, 0.00 respectively). No statistically significant 
difference in the nurses, satisfaction was found between before and after receiving clinical supervision (p = 0.22). The 
findings of this study indicated that clinical supervision could enhanced nurses' knowledge, abilities in ventilator weaning 

patients and satisfaction. 
  
KEYWORDS : CLINICAL SUPERVISION, NURSES' KNOWLEDGE, ABILITY VENTILATOR 

WEANING AND SATISFACTION 
 
1. บทนํา 
 เครื'องช่วยหายใจ เป็นอุปกรณ์การแพทยที์'ตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั"นสูง การใชเ้ครื'องช่วยหายใจ เป็นวิธีการรักษา
ภาวะการหายใจลม้เหลวที'คุกคามต่อชีวิต และเพื'อประคบัประคองอาการของผูป่้วย มีเป้าหมายเพื'อให้การแลกเปลี'ยน
ก๊าชที'ผิดปกติกลบัมาใกลเ้คียงปกติที'สุด (ทนนัชยั บุญบูรพงศ์, 2555) การใชเ้ครื'องช่วยหายใจพบไดบ่้อยในหอผูป่้วย
วกิฤตทางอายรุกรรม อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่เครื'องช่วยหายใจจะเป็นสิ'งที'สามารถช่วยชีวิตผูที้'เจ็บป่วยไว ้แต่ก็อาจทาํให้
เกิดอนัตราย โดยเฉพาะการใชเ้ครื'องช่วยหายใจเป็นเวลานานมากกวา่ 96 ชั'วโมง จะทาํให้เกิดภาวะอ่อนแรงของกลา้มเนื�อ
และกลา้มเนื�อที�ใชใ้นการช่วยหายใจอ่อนลา้ (Boles et al.,2007) นอกจากนี" ยงัพบภาวะแทรกซอ้นที'สาํคญั และก่อให้เกิด
ผลเสียต่อระบบในร่างกาย ไดแ้ก่ ระบบไหลเวียนโลหิตเปลี'ยนแปลง ซึ' งเกิดจากการใชเ้ครื'องช่วยหายใจ ที'ทาํงานโดยใช้
แรงดนับวก ทาํให้เกิดความดนับวกทั'วทั"งทรวงอก ไปกดการทาํงานของหัวใจและหลอดเลือดใหญ่ ส่งผลให้ความดนั
โลหิตตํ'า ถุงลมปอดแตก การบาดเจ็บของหลอดลมคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ (Eskandar and Apostolakos, 2008) 
รวมทั"งการเกิดเลือดออกในระบบทางเดินอาหารจากความเครียดและการเกิดพิษจากการไดรั้บออกซิเจนที'มาก
เกินไป (มลธิรา อุดชุมพิสัย, 2553) โดยเฉพาะอย่างยิ'ง ภาวะปอดอกัเสบจากการใชเ้ครื'องช่วยหายใจ (Ventilator 
Associated Pneumonia:VAP) ซึ' งทาํให้ผูป่้วยมีอตัราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20-70 (Lode,2000) ส่วนผลกระทบ
ทางดา้นจิตใจของผูป่้วยที'ใชเ้ครื'องช่วยหายใจยาวนานทาํให้รู้สึกทุกขท์รมานจากการสื'อสารลาํบาก รู้สึกไม่ปลอดภยั 
และรู้สึกโดดเดี'ยว (Rotondi,et al., 2002) คุณภาพของการนอนหลบัลดลง(Weinhouse and Schwab, 2006) ความรู้สึก
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เหล่านี"ทาํให้ผูป่้วยเกิดความวิตกกงัวล และส่งผลให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยมีความลาํบากมากขึ"น ทาํให้กระบวนการ
หยา่เครื'องช่วยหายใจมีความล่าชา้ และผูป่้วยตอ้งใชเ้ครื'องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานานขึ"น 
 จากผลกระทบจากการใช้เครื' องช่วยหายใจดังกล่าว ส่งผลให้การดูแลผู ้ป่วยนั" นต้องคํานึงถึง
ภาวะแทรกซอ้นที'อาจเกิดขึ"นจากการใชเ้ครื'องช่วยหายใจ ดงันั"นเมื'อภาวะวิกฤตที'คุกคามชีวิตของผูป่้วยไดรั้บการ
แกไ้ข การหย่าเครื'องช่วยหายใจจึงเป็นขั"นตอนต่อไปที'ใชใ้นการดูแลผูป่้วย ขั"นตอนการดูแลผูป่้วยที'มีภาวะการ
หายใจลม้เหลวเริ'มตั"งแต่การใส่ท่อช่วยหายใจ การใชเ้ครื'องช่วยหายใจ การหยา่เครื'องช่วยหายใจ จนกระทั'งถอดท่อ
ช่วยหายใจ ระยะเวลาทั"งหมดนี"พบวา่ขั"นตอนการหยา่เครื'องช่วยหายใจ (Weaning process) ใชร้ะยะเวลาประมาณ 
40-50% (วิรัช ตั"งสุจริตวิจิตร, 2554) อาจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่นี" ขึ"นอยูก่บัผูป่้วยแต่ละราย และความสามารถของ
แพทยแ์ละพยาบาลในการดูแล (ทนันชยั บุญบูรพงศ์, 2555) ดงันั"นเมื'อผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขสาเหตุที'ทาํให้ใส่
เครื'องช่วยหายใจจนอาการดีขึ"นแลว้ จึงควรเริ'มหยา่เครื'องช่วยหายใจทนัทีเพื'อลดภาวะแทรกซอ้นต่างๆ จากการใช้
เครื'องช่วยหายใจ (MacIntyre et al., 2004) 
 การหย่าเครื'องช่วยหายใจสาํเร็จเป็นเป้าหมายสูงสุดสาํหรับการดูแลผูป่้วยที'ใชเ้ครื'องช่วยหายใจ (Bruton, 
Conway and Holgate, 1999) กระบวนการหยา่เครื'องช่วยหายใจที'มีประสิทธิภาพตอ้งมีการบูรณาการความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยตลอดจนการจดัการโดยอาศยัความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ความสาํเร็จของการ
หยา่เครื'องช่วยหายใจเป็นผลมาจากการประเมินผูป่้วยที'ดี มีเกณฑใ์นการประเมินที'มีความแม่นยาํ สามารถระบุไดว้่า
ผูป่้วยพร้อมที'จะหยา่เครื'องช่วยหายใจเองไดร้วมทั"งวิธีการหย่าเครื'องช่วยหายใจที'เหมาะสม มีการเฝ้าระวงัขณะผูป่้วย
หยา่เครื'องช่วยหายใจ ดงันั"นการหยา่เครื'องช่วยหายใจให้ประสบความสาํเร็จนั"น จึงเป็นบทบาทที'ทา้ทายของพยาบาล 
และจาํเป็นอย่างยิ'งตอ้งมีการพฒันาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผูป่้วยขณะหย่าเครื' องช่วยหายใจ ตอ้งมีแนวทาง
ปฏิบติัการหยา่เครื'องช่วยหายใจ และควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพยาบาล ดงันั"นเพื'อให้งานบริการพยาบาลมีคุณภาพ
ไดม้าตรฐานเกิดผลลพัธ์ที'ดีแก่ผูป่้วยจาํเป็นจะตอ้งอาศยัการนิเทศทางคลินิก (Bowles and Young, 1999) 
 การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ เป็นกระบวนการที'ผูนิ้เทศปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังานโดย
ใชห้ลกัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เพื'อให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหน้าที'ทาง
คลินิกนาํไปสู่ผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ สาํหรับกิจกรรมการนิเทศทางคลินิกที'ผูว้ิจยันาํมาใชไ้ดแ้ก่ การ
สอน การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การประชุมปรึกษาขา้งเตียง และ การสอนแนะ โดยใชว้ิธีร่วมปฏิบติังาน 
เพื'อคน้หาปัญหาของพยาบาลผูรั้บการนิเทศและให้ความช่วยเหลือไปดว้ยในขณะปฏิบติังาน และการเยี'ยมตรวจ
ผูป่้วยร่วมกบัพยาบาลผูรั้บการนิเทศ เพื'อร่วมกาํหนดเป้าหมาย วเิคราะห์ปัญหา ติดตามการปฏิบติัการพยาบาล และ
ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเกี'ยวกบัผลการปฏิบติังาน 
 สถาบนัโรคทรวงอก เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ มีขนาด 342 เตียง และในบริบทของหอผูป่้วยหนกั
ระบบหายใจ พบว่า 5 ลาํดบัแรกของโรคระบบหายใจ ไดแ้ก่ 1) โรคถุงลมปอดอุดกั"นเรื" อรัง 2) ปอดอกัเสบ 3)     
วณัโรคปอด 4) หอบหืด และ 5) มะเร็งปอด สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เป็นโรคระบบหายใจเรื" อรัง ผู ้ป่วยมา
โรงพยาบาลดว้ยภาวะการหายใจลม้เหลวเฉียบพลนั จาํเป็นตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจและใชเ้ครื'องช่วยหายใจ จากสถิติ
ของหอผูป่้วยหนกัระบบหายใจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 มีผูป่้วยที'ใชเ้ครื'องช่วย
หายใจจาํนวน 468 ราย ในจาํนวนนี" มีผูป่้วยพึ'งพาเครื'องช่วยหายใจจาํนวน 420 ราย คิดเป็น ร้อยละ 86.41 ทาํให้
อตัราการใชเ้ครื'องช่วยหายใจสูงถึง ร้อยละ 90 ต่อเดือน ระยะเวลาเฉลี'ยการใชเ้ครื'องช่วยหายใจนานถึง 14 - 30 วนั อตัรา
การเกิดปอดอกัเสบจากการใชเ้ครื'องช่วยหายใจ เฉลี'ย 9.2 ครั" งต่อ 1000 วนัใส่เครื'องช่วยหายใจ ( เกณฑ ์ ≤  6.05  ครั" งต่อ 
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1000 วนัใส่เครื'องช่วยหายใจ) และมีแนวโนม้สูงขึ"น จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้การหยา่เครื�องช่วยหายใจในผูป่้วยที�มี
ภาวะพึ�งพาเครื�องช่วยหายใจเป็นประเด็นสาํคญัในหน่วยงานที�ตอ้งการแกไ้ขและพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลใน
การหยา่เครื'องช่วยหายใจที'มีอยูเ่ดิมใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยโรคระบบหายใจ  
 ในด้านการนิเทศทางคลินิกเพื�อให้มีการปฏิบัติการพยาบาลการหย่าเครื� องช่วยหายใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ พบวา่ไม่มีการวางแผนและไม่มีระบบติดตามกาํกบั เพื�อให้มีการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิก
สาํหรับการหยา่เครื�องช่วยหายใจในผูป่้วยพึ�งพาเครื�องช่วยหายใจอยา่งต่อเนื�องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ขาด
การวางแผนการนิเทศร่วมกนั กิจกรรมการนิเทศที�ปฏิบติัส่วนใหญ่คือการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล การให้
คาํแนะนาํ และการเยี'ยมตรวจผูป่้วย ส่วนการสอนในคลินิกเป็นกิจกรรมที'ปฏิบติัในการนิเทศค่อนขา้งนอ้ย ดงันั"น ผูว้ิจยั
ในฐานะหวัหนา้หอผูป่้วยหนกัระบบหายใจ จึงสนใจที'จะพฒันารูปแบบการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 
เพื'อส่งเสริมใหพ้ยาบาลมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหยา่เครื'องช่วยหายใจ โดยเนน้การสอน
ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรมและร่วมปฏิบติั การสอนแนะขา้งเตียง การให้คาํปรึกษา เพื'อร่วมวิเคราะห์ปัญหา ติดตามการ
ปฏิบัติการพยาบาล คน้หาปัญหาของพยาบาลผูรั้บการนิเทศ และให้ความช่วยเหลือไปด้วยในขณะปฏิบติังาน โดย
รูปแบบการนิเทศทางคลินิกเน้นการสร้างสัมพนัธภาพที'ดีระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัผูนิ้เทศ และการสร้างบรรยากาศที'
เอื"ออาํนวยต่อการทาํงานใหมี้ทศันคติที'ดี นาํไปสู่ความพึงพอใจในการนิเทศทางคลินิกของพยาบาล 
 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื'อเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ก่อนและหลงัไดรั้บ
การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 

 2. เพื'อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ก่อนและหลงั
ไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 

 3. เพื'อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพยาบาลก่อนและหลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตาม
แนวคิดของพร็อคเตอร์ 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจหลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิก สูง
กวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 
 2. คะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจหลงัไดรั้บการนิเทศทาง
คลินิก สูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 
 3. คะแนนความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาลหลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิก สูงกวา่ก่อนไดรั้บการ
นิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ 

 

2. ขัNนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 การศึกษาครั" งนี"  เป็นการวิจยักึ' งทดลอง แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง เพื'อศึกษาผลของการ
นิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ต่อความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล การหยา่เครื'องช่วยหายใจ
และความพึงพอใจต่อการนิเทศทางคลินิกของพยาบาล ที'ปฏิบติังานในหอผูป่้วยหนกัระบบหายใจ สถาบนัโรคทรวงอก 
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทั'วไป และประเมินความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล การหยา่เครื'องช่วย

    หนา้ 1199
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หายใจ และความพึงพอใจต่อการนิเทศทางคลินิกของพยาบาล ก่อนและหลงัการนิเทศทางคลินิก โดยใชร้ะยะเวลา
ดาํเนินการวจิยั 8 สปัดาห์ 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษานี"  คือ พยาบาลวิชาชีพที'ปฏิบติังานในหอผูป่้วยหนกัระบบหายใจตั"งแต่เดือน
มกราคม - มีนาคม 2556 มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยวิกฤตระบบหายใจที'ใชเ้ครื'องช่วยหายใจ ตั"งแต่ 1 ปีขึ"น
ไป จาํนวน 21 คน 
 เครื$องมอืที$ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 
 1. คู่มือการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ที'ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากของ กนกรัตน์ แสงอาํไพ 
(2551)และงานวจิยัที'เกี'ยวขอ้งการนิเทศทางคลินิก ประกอบดว้ย 
 1.1 การนิเทศตามแบบแผน กิจกรรมการนิเทศ คือ การประชุมปรึกษาขา้งเตียงผูป่้วยเป็นรายกลุ่ม
เกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ให้ทีมพยาบาลไดเ้รียนรู้ ศึกษาขอ้มูลจากผูป่้วยโดยตรง
ในการประเมินผูป่้วยที'ไดรั้บการหย่าเครื'องช่วยหายใจ การสอนพยาบาลรายกลุ่มโดยครอบคลุมเนื"อหาเกี'ยวการ
ปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ใชว้ธีิการประชุมปรึกษาเชิงเนื"อหา 
 1.2 การนิเทศตามมาตรฐาน กิจกรรมการนิเทศ คือการสอนชี"แนะพยาบาลรายบุคคลเกี'ยวกบัการ
ปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจตามแนวทางปฏิบติั โดยชี"แนะติดตามการปฏิบติัการพยาบาลและให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัแก่พยาบาลรายบุคคล 
 1.3 การนิเทศตามหลกัสมานฉันท์ กิจกรรมการนิเทศ คือ การให้คาํปรึกษาพยาบาลรายบุคคล
เกี'ยวกบัการแกปั้ญหาในการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ และกลุ่มตวัอยา่งมีการประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาลรายกลุ่มในผู ้ป่วยแต่ละราย โดยร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการอภิปรายในส่วนของการ
ปฏิบติัการพยาบาลที'ทาํไดดี้แลว้ กล่าวชื'นชม และสรุปผลในส่วนที'ควรปรับปรุงเพื'อนาํไปปฏิบติัต่อไป 
 2. แนวทางการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ ที'ผูว้ิจยัสร้างขึ"นจากการศึกษาเอกสาร 
บทความ งานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง แบ่งเป็น 3 ขั"นตอนดงันี"  
 ขั"นตอนที' 1 เริ'มทาํการประเมินความพร้อมทั'วไป และ ประเมินระบบหายใจของผูป่้วยก่อนการหย่า
เครื'องช่วยหายใจ เมื'อแพทยพิ์จารณาแลว้วา่ผูป่้วยมีความพร้อมในการหย่าเครื'องช่วยหายใจโดยใชแ้บบประเมิน
ความพร้อมก่อนการหยา่เครื'องช่วยหายใจ 
 ขั"นตอนที' 2 เมื'อทาํการประเมินแลว้ ผลการประเมินผ่านตามเกณฑก์ารประเมินความพร้อมก่อนการ
หยา่เครื'องช่วยหายใจ จึงรายงานแพทยที์'ดูแลผูป่้วยทราบ เมื'อแพทยพิ์จารณาแลว้วา่ผูป่้วยมีความพร้อมในการหยา่
เครื'องช่วยหายใจ พยาบาลทาํการหยา่เครื'องช่วยหายใจตามแนวทางการหยา่เครื'องช่วยหายใจ (Weaning Protocol) 
ที'หน่วยงานจดัทาํ กรณีไม่ผ่านบางขอ้ รายงานแพทยที์'ดูแลผูป่้วยทราบ เพื'อพิจารณาหย่าเครื'องช่วยหายใจตาม
ความเหมาะสม และทาํการประเมินทุกวนัต่อไป เมื'อแพทยท์าํการแกไ้ขสาเหตุของปัญหาการหยา่เครื'องช่วยหายใจ
ถา้ประเมินผลวา่ผ่าน จึงดาํเนินการหยา่เครื'องช่วยหายใจต่อไป หลงัจากนั"นทดลองหยา่เครื'องช่วยหายใจดว้ยการ
ให้หายใจดว้ยตนเอง 10 นาทีนาน 2 ชั'วโมง โดยประเมินการเฝ้าระวงัระหวา่งการหยา่เครื'องช่วยหายใจ บนัทึก
สญัญาณชีพทุก 15 นาที 2 ครั" ง 30 นาที 1 ครั" ง และ 1 ชั'วโมง 1 ครั" ง 
 ขั"นตอนที' 3 กรณีผา่นการประเมินการเฝ้าระวงัระหวา่งการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ประเมินความพร้อม
ในการถอดท่อช่วยหายใจ แลว้รายงานแพทยท์ราบเพื'อพิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ หรือในกรณีที'หยา่เครื'องช่วย
หายใจดว้ย CPAP (continuous positive airway pressure) 5 cmH2O, PS (Pressure support) 6 cmH2O รายงาน

    หนา้ 1200
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แพทยเ์พื'อพิจารณาใช้ T-piece 6-8 LPM ออกซิเจน 40 % ได้นาน 2 ชั'วโมง ถา้ประเมินผลว่าผ่านจึง
พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจ  
 เครื$องมอืที$ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย 
 1. แบบรวบรวมข้อมูลทั'วไปของพยาบาลวิชาชีพ เกี'ยวกับอายุ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานในหอผูป่้วยหนกัระบบหายใจ ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี'ยวกบัการดูแลผูป่้วยใชเ้ครื'องช่วยหายใจ 
การอบรมเกี'ยวกบัการหยา่เครื'องช่วยหายใจ  
 2. แบบสอบถามความรู้เกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ที'ผูว้ิจยัสร้างขึ"นจาก
ทบทวนวรรณกรรมที'เกี'ยวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี'ยวกบัความรู้ทางการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ
จาํนวนรวม 30 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปรนยั มี 4 ตวัเลือก ใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว มีเกณฑใ์หค้ะแนน
ความถูกตอ้งคาํตอบคือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 3. แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ ใชแ้บบสอบถามของ  
สาวรีย ์ปํญเศษ (2554) ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี'ยวกบั การปฏิบติัของพยาบาลในการหยา่เครื'องช่วยหายใจจาํนวน 59 ขอ้ 
แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1) ระยะก่อนหย่าเครื'องช่วยหายใจ ไดแ้ก่ การประเมินความพร้อมทางร่างกาย การประเมินความ
พร้อมทางจิตใจ การประเมินความเจ็บปวด การประเมินตามเกณฑท์างคลินิก มีขอ้คาํถามจาํนวน 39 ขอ้ 2) ระยะทาํการ
หยา่เครื'องช่วยหายใจ ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย การเลือกวิธีการหยา่เครื'องช่วยหายใจ การประเมินและติดตามอาการ
และอาการแสดงของผูป่้วย การประเมินความวิตกกงัวล การสนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการหย่าเครื'องช่วยหายใจ 
การรายงานแพทย ์มีขอ้คาํถามจาํนวน 11 ขอ้ และ 3) ระยะหลงัการหยา่เครื'องช่วยหายใจมี 2 กรณีคือ กรณีที'ผูป่้วยยงัมีท่อ
ช่วยหายใจ และผูป่้วยถอดท่อช่วยหายใจ กรณีที'ผูป่้วยยงัมีท่อช่วยหายใจ ไดแ้ก่ การดูแลเกี'ยวกบัทางเดินหายใจและการ
ประเมินสัญญาณชีพ และในกรณีผูป่้วยถอดท่อช่วยหายใจ ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย การดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง 
การประเมินสญัญาณชีพ การปรึกษาแพทยพิ์จารณาถอดท่อช่วยหายใจ และการเฝ้าระวงัการหายใจลม้เหลวหลงัการถอด
ท่อช่วยหายใจ มีขอ้คาํถามจาํนวน 9 ขอ้ รวมทุกกระบวนการในแบบประเมินความสามารถมีขอ้คาํถาม 59 ขอ้ ซึ' งลกัษณะ
การตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั ไดแ้ก่ การปฏิบติักบัผูป่้วยทุกราย ปฏิบติักบัผูป่้วยส่วนมาก ปฏิบติักบั
ผูป่้วยบางครั" ง ปฏิบติักบัผูป่้วยนอ้ยราย และไม่ไดป้ฏิบติักบัผูป่้วยมีค่าคะแนน 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลาํดบั 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาล ใชแ้บบสอบถามของกนกรัตน์ แสงอาํไพ 
(2551) ประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ จาํนวน 35 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถาม
เป็นขอ้ความที'แสดงดา้นบวกและดา้นลบ ขอ้คาํถามที'แสดงดา้นลบคือ ขอ้ที' 1,2,4,6,7,10,26,27,28 จดัทาํเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ'ง เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ย
นอ้ยที'สุด 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื$องมอื 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื"อหา ของคู่มือการนิเทศ และแนวทางการปฏิบติัการพยาบาลการหย่า
เครื'องช่วยหายใจ โดยผูท้รงคุณวุฒิที'มีประสบการณ์ในการนิเทศทางคลินิก ในการหย่าของเครื'องช่วยหายใจ
จาํนวน 3 ท่าน ผา่นการตรวจสอบความตรงตามเนื"อหา มีการปรับปรุงแกไ้ขตามที'ผูท้รงคุณวฒิุแนะนาํ 
 การหาความเที'ยงของเครื'องมือ แบบสอบถามความรู้ และ แบบประเมินความสามารถเกี'ยวกับการ
ปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจหาความเที'ยงของเครื'องมือ โดยนาํไปทดลองใชก้บัพยาบาลวิชาชีพงานการ
พยาบาลผูป่้วยวิกฤตที'ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํมาหาค่าความสอดคลอ้งภายในโดยใช ้คูเดอร์ริชารด์สัน 20 (Kuder-

    หนา้ 1201
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Richardson 20: KR-20) ไดค้่าความเที'ยงเท่ากบั 0.88 และ 0.85 ส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศของ
พยาบาล หาความเที'ยงของเครื' องมือ โดยนําไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลผูป่้วยหนัก               
อายรุกรรมหัวใจ นาํมาหาค่าความสอดคลอ้งภายในโดยใชส้ัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha 
coefficient) โดยยอมรับความเชื'อมั'นที'แอลฟาเท่ากบั 0.70 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยั วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม ดงันี"  
 1. ขอ้มูลทั'วไปของพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงบรรยาย โดยแสดงความถี' ร้อยละค่าเฉลี'ยและส่วน
เบี'ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ ก่อนและหลงั
การนิเทศทางคลินิกโดยใชส้ถิติ Paired t-test  
 3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถเกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ก่อนและ
หลงัการนิเทศทางคลินิกโดยใชส้ถิติ Paired t-test  
 4. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลก่อนและหลงัการนิเทศทางคลินิกโดยใช้
สถิติ Paired t-test 
 

3. ผลการศึกษา / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา 
 กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี อายเุฉลี'ย 28.67 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 21 คน(ร้อยละ 
100) ระยะเวลาที'ปฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาลเฉลี'ย 6.24 ปี ระยะเวลาการปฏิบติังานใน หอผูป่้วยหนกัโดยเฉลี'ย 4.14ปี มี
ประสบการณ์การอบรมศึกษาเพิ'มเติมในหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก 5 คน การอบรม
หลกัสูตรวิกฤตนานาชาติ 1 คน และประสบการณ์การฝึกอบรม หรือประชุมวิชาการเกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อ
ช่วยเหลือผูป่้วยให้หยา่เครื'องช่วยหายใจมีเพียง 10 คน ส่วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพ 20 คนเห็นดว้ยอยา่งยิ'งที'ตอ้งมีความรู้
ทางการพยาบาลเกี'ยวกบัการหยา่เครื'องช่วยหายใจที'มีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการพยาบาล 
 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลการหย่าเครื$องช่วยหายใจก่อนและหลังได้รับการ

นิเทศทางคลนิิกตามแนวคดิของพร็อคเตอร์ 
 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจก่อนและหลงัไดรั้บการ
นิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ โดยใชส้ถิติ Paired t-test พบวา่คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการ
หย่าเครื'องช่วยหายใจหลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิกสูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ   
(p= 0.00) ดงัแสดงในตารางที' 1 
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ตารางที' 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจก่อนและหลงัไดรั้บ 
               การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ (n = 21 คน) 
 

ความรู้ใน 
การปฏิบติั 

จาํนวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test p-value 

ก่อน 
หลงั 

21 
21 

23.62 
29.95 

2.52 
0.22 

-11.533 
 

0.00 

 
 เปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการปฏิบัตกิารพยาบาลการหย่าเครื$องช่วยหายใจก่อนและหลังได้รับ

การนิเทศทางคลนิิกตามแนวคดิของพร็อคเตอร์ 
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจก่อนและหลงัไดรั้บ

การนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ โดยใชส้ถิติ Paired t-test พบวา่คะแนนความสามารถในการปฏิบติัการ
พยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจหลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิกสูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (p = 0.00) ดงัแสดงในตารางที' 2 
 
ตารางที' 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วย หายใจก่อนและหลงั 
               ไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ (n = 21 คน) 
 

ความสามารถใน
การปฏิบติั 

จาํนวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test p-value 

ก่อน 
หลงั 

21 
21 

208.81 
217.34 

8.71 
1.50 

-4.802 
 

0.00 

 
 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี$ยความพงึพอใจในการปฏิบัตกิารพยาบาลการหย่าเครื$องช่วยหายใจก่อนและหลัง

ได้รับการนิเทศทางคลนิิกตามแนวคดิของพร็อคเตอร์ 
 ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาลหลงัการไดรั้บการนิเทศทางคลินิก ค่าคะแนนเฉลี'ยสูงกวา่ก่อนการ
นิเทศทางคลินิกเมื'อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยพบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.22) ดงัแสดงใน
ตารางที' 3 
 
ตารางที' 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยความพึงพอใจในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจก่อนและหลงั 
              ไดรั้บการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ (n = 21 คน) 
 

ความพึงพอใจ จาํนวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี'ย ค่าเบี'ยงเบน
มาตรฐาน 

t-test p-value 

ก่อน 
หลงั 

21 
21 

110.38 
116.62 

13.03 
3.33 

2.484 
 

0.22 
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การอภิปรายผล 
 สมมติฐานการวิจยัขอ้ที' 1 คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจหลงัไดรั้บการ
นิเทศทางคลินิกสูงกว่าก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p=0.00) สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยั “คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลการหย่าเครื'องช่วยหายใจ หลงัไดรั้บการนิเทศทางคลินิก สูงกว่าก่อน
ไดรั้บการนิเทศทางคลินิก” 
 อธิบายไดว้า่ จากการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ การที'พยาบาลกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนน
ความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหยา่เครื'องช่วยหายใจภายหลงัการนิเทศทางคลินิกสูงขึ"น เนื'องจาก การ
ทดสอบความรู้ก่อนการนิเทศของพยาบาลผูว้จิยัพบวา่ ในเรื'องการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อการหยา่เครื'องช่วยหายใจ
ในระยะก่อนหยา่เครื'องช่วยหายใจ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดร่้วมปรึกษากบัแพทยใ์นการแกไ้ขสาเหตุการหายใจลม้เหลว
ในระยะทาํการหย่าเครื'องช่วยหายใจ และกลุ่มตวัอย่างยงัมีความรู้ไม่ถูกตอ้งในระยะหลงัถอดท่อช่วยหายใจ
เกี'ยวกบัการทดสอบความดนักระเปาะลมของท่อหลอดลม(Cuff leak test) ก่อนการถอดท่อช่วยหายใจ ดงันั"นผูว้ิจยั
จึงทบทวนความรู้เป็นรายกลุ่ม และวางแผนการนิเทศเนน้ตามความรู้ที'กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ โดยใช้
กิจกรรมการประชุมปรึกษาขา้งเตียงรายกลุ่ม การสอนพยาบาลรายกลุ่มโดยให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้รียนรู้ศึกษาขอ้มูล
จากผูป่้วยโดยตรงในการประเมินผูป่้วยขณะไดรั้บการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ให้การนิเทศแบบชี"นาํให้ขอ้มูลโดยผู ้
นิเทศทาํการสอน จากนั"นกระตุน้ให้กลุ่มตวัอยา่งฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเอง ร่วมกบัวิเคราะห์ปัญหาแสดงความคิดเห็น
และความตอ้งการในการเรียนรู้และได้ร่วมในการวางแผนพฒันาความรู้การปฏิบัติการพยาบาล เพื'อการหย่า
เครื'องช่วยหายใจ ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และรับฟังโดยผูนิ้เทศปรับพฤติกรรมการนิเทศจากผูใ้ห้ขอ้มูล
เป็นผูส้นับสนุนให้กลุ่มตวัอย่างใชข้อ้มูลเชิงประจกัษข์องผูป่้วยในการประกอบการตดัสินใจซึ' งอาจเป็นสาเหตุ
หนึ' งที'ทาํให้มีค่าคะแนนความรู้ภายหลงัการนิเทศทางคลินิกเพิ'มขึ"นสูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก ดงัที'คลิก
แมนและคณะ(2007) กล่าววา่ผูนิ้เทศตอ้งแสดงพฤติกรรมการชี"แนะควบคุมให้นอ้ยลง พยายามกระตุน้สนบัสนุนให้ผูรั้บ
การนิเทศมีพฒันาการด้านความคิด จนกระทั'งผูรั้บการนิเทศสามารถคิดและปฏิบติัได้ดว้ยตนเอง ซึ' งสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ กนกรัตน์  แสงอาํไพ(2551) ที'พบว่าการนิเทศด้วยกิจกรรม การประชุมปรึกษาขา้งเตียง และการสอน
พยาบาลรายกลุ่ม ส่งผลใหพ้ยาบาลสามารถพฒันาความรู้ในการปฏิบติัการพยาบาล มากกวา่ก่อนการไดรั้บการนิเทศทาง
คลินิก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .011) 
 สมมติฐานการวิจยัขอ้ที' 2 คะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล การหย่าเครื'อง ช่วยหายใจหลงั
ไดรั้บการนิเทศทางคลินิก สูงกว่าก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = 0.00) สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยั “คะแนนความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาล การหยา่เครื'องช่วยหายใจ หลงัไดรั้บการนิเทศ
ทางคลินิก สูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก” 
 อธิบายได้ว่า จากการนิเทศทางคลินิกตามแนวคิดของพร็อคเตอร์ ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถจากแบบสอบถามของพยาบาลกลุ่มตวัอย่างก่อนการนิเทศทางคลินิก พบว่า ความสามารถในการปฏิบติั 
การพยาบาลการหยา่เครื'องช่วยหายใจ ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกพยาบาลส่วนใหญ่ยงัปฏิบติักบัผูป่้วยไม่ถูกตอ้งใน
ระยะก่อนหยา่เครื'องช่วยหายใจ ไดแ้ก่การดูแลให้ผูป่้วยไดรั้บการออกกาํลงักายที'มีบุคคลอื'นทาํให้ (passive exercise) ใน
กรณีไม่มีขอ้หา้ม ถึงแมภ้าพรวมพบวา่ คะแนนความสามารถก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกอยูใ่นระดบัสูง ผูว้ิจยัจึงเนน้
เกี'ยวกบักิจกรรมที'เป็นบทบาทโดยตรงของพยาบาล พยาบาลสามารถทาํให้ผูป่้วยไดโ้ดยไม่ตอ้งให้มีคาํสั'งการรักษาของ
แพทย ์โดยใชว้ธีิการสอนแนะพยาบาลรายบุคคลเป็นหลกัในการนิเทศเกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลระยะก่อนการหยา่
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เครื'องช่วยหายใจตามแนวทางการหยา่เครื'องช่วยหายใจที'ผูว้ิจยัสร้างขึ"น พร้อมกบัมีการสร้างบรรยากาศเป็นกนัเองและ
ร่วมปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลขา้งเตียงกบัพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งดว้ย ทั"งนี" ไดส้อดแทรก ความรู้ คาํแนะนาํ และอธิบาย
เหตุผลของการใหก้ารพยาบาลในระยะก่อนหยา่เครื'องช่วยหายใจที'ตอ้งปฏิบติัใหก้บัผูป่้วย เพื'อให้ผูป่้วยมีความพร้อมใน
การหย่าเครื'องช่วยหายใจ และปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อน ผูนิ้เทศคอยชี"แนะและให้ความช่วยเหลือ ให้พยาบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งไดมี้ส่วนร่วมวเิคราะห์ปัญหาผูป่้วยและหาแนวทางแกไ้ข  
 ภายหลงัการสอนแนะ พยาบาลกลุ่มตวัอย่างไดมี้การปรับเปลี'ยนการปฏิบัติการพยาบาลเกี'ยวกับการหย่า
เครื' องช่วยหายใจ ในระยะก่อนการหย่าเครื' องช่วยหายใจ ระยะทาํการหย่าเครื' องช่วยหายใจและระยะหลงัการหย่า
เครื'องช่วยหายใจโดยปฏิบติักบัผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแนวทางปฏิบติัและสอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วย ผูว้ิจยักล่าว
ชื'นชมพร้อมทั"งให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลที'ควรปรับปรุง โดยการชี" แนะให้ขอ้มูลเพิ'มเติม
เกี'ยวกบัแนวทางปฏิบติั พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคของพยาบาลกลุ่มตวัอย่างภายใตบ้รรยากาศที'เป็น
กนัเอง ผูนิ้เทศพร้อมที'จะช่วยเหลือสนบัสนุนให้กลุ่มตวัอยา่งไดพ้ฒันาความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลการหยา่
เครื'องช่วยหายใจ จากกิจกรรมการนิเทศทางคลินิกดงักล่าว เป็นผลให้พยาบาลกลุ่มตวัอย่างมีความสามารถปฏิบติัการ
พยาบาลภายหลงัการนิเทศทางคลินิกสูงกวา่ก่อนการนิเทศทางคลินิกและอยูใ่นระดบัสูงทั"งหมด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของกลัยาณี ธูปแกว้ (2553) ศึกษาผลของการนิเทศทางคลินิก เกี'ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อป้องกนัปอดอกัเสบจาก
การใส่เครื'องช่วยหายใจ โดยการสอนแนะพยาบาลรายบุคคลภายใตบ้รรยากาศที'เป็นกนัเอง พบว่า ความสามารถของ
พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื'อป้องกันปอดอกัเสบจากการใส่เครื'องช่วยหายใจหลงัการนิเทศทางคลินิกมี
ความสามารถสูงกวา่ก่อนการนิเทศทางคลินิก ซึ'งแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
 สมมติฐานการวิจยัขอ้ที' 3 คะแนนความพึงพอใจ ในการนิเทศของพยาบาลหลงัไดรั้บการนิเทศทาง
คลินิก สูงกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิก 
 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจในการนิเทศของพยาบาลหลงัการไดรั้บการนิเทศทางคลินิก ค่าคะแนนเฉลี'ย
สูงกวา่ก่อนการนิเทศทางคลินิกเมื'อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี'ยพบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p= 0.22) 
อธิบายไดว้่า พยาบาลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยนั"นจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศทาง
คลินิก พยาบาลกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ 1) ภาระงานต่างๆมีผลกระทบต่อการร่วมกิจกรรมการนิเทศทางคลินิก 2) 
เป็นการยากลาํบากที'จะจดัเวลาให้เหมาะสมสาํหรับการไดรั้บการนิเทศทางคลินิก และ3) การเขา้ร่วมกิจกรรมการนิเทศ
ทางคลินิกตามที'กาํหนดไวเ้พิ'มความกดดนัในการปฏิบติังานซึ'งตรงกบัประเด็นที'มีต่อผูนิ้เทศก่อนการนิเทศทางคลินิก 
ประกอบกบัขณะทาํการวิจยันี"  มีปัจจยัส่งเสริมในดา้นสภาพแวดลอ้มรบกวนไดแ้ก่ ความเสี'ยงที'จะถูกฟ้องร้องจากญาติ
ผูป่้วย ทาํใหพ้ยาบาลกลุ่มตวัอยา่งรู้สึกทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ ไม่มีอิสระในการปฏิบติังาน 
 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพยาบาลกลุ่มตวัอย่างต่อการนิเทศทางคลินิก ผูว้ิจยันํากิจกรรมการ
นิเทศทางคลินิกได้แก่ การประชุมปรึกษาการพยาบาลรายกลุ่ม เกี'ยวกับปัญหาจากการปฏิบัติการพยาบาลการหย่า
เครื'องช่วยหายใจและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาความเสี'ยงในการปฏิบติัการพยาบาล โดยให้พยาบาลกลุ่มตวัอยา่ง
ไดห้มุนเวยีนกนัเป็นผูน้าํในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและให้กลุ่มมีส่วนร่วมและสรุปในกิจกรรมที'ปฏิบติัการ
พยาบาลที'ทาํไดดี้แลว้ และร่วมกนัสรุปในส่วนที'ควรปรับปรุง เพื'อนาํไปปฏิบติัต่อไป โดยผูนิ้เทศตอ้งมีส่วนร่วมในการ
รับฟัง แนะนาํให้คาํปรึกษาให้กาํลงัใจ สร้างบรรยากาศที'เป็นกนัเอง และกล่าวชมเชยซึ' งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ      
บีเกทและคณะ (Begat et al., 2005) การนิเทศทางคลินิก โดยการช่วยเหลือ สนบัสนุนให้ผูรั้บการนิเทศไดเ้กิดการพฒันา 
มีการจูงใจให้เห็นคุณค่าความสําคญัของงานที'ปฏิบติั และรับรู้ถึงผลงานที'มีความพึงพอใจมากกวา่พยาบาลที'ไม่ไดรั้บ
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การนิเทศทางคลินิก และสอดคลอ้งกับกัลยาณี ธูปแก้ว (2553) ที'พบว่าการนิเทศทางคลินิกด้วยกิจกรรม การให้
คาํปรึกษาพยาบาลรายบุคคลและการประชุมปรึกษาการพยาบาลรายกลุ่ม ส่งผลให้พยาบาลมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ
ทางคลินิกมากกวา่ก่อนไดรั้บการนิเทศทางคลินิกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
 1. ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารการพยาบาล  
 1.1 ควรนาํรูปแบบการนิเทศทางคลินิกไปประยกุตใ์ชใ้นการนิเทศทางการพยาบาล เพื'อพฒันาคุณภาพ
ทางการพยาบาลโดยปรับการนิเทศทางคลินิกให้เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน และผูนิ้เทศควรมีความยืดหยุน่ใน
เรื'องของระยะเวลาในการนิเทศ เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผูรั้บการนิเทศ มีการสร้างสัมพนัธภาพและสร้างบรรยากาศ
ใหเ้ป็นกนัเองไม่เครียด เนน้การมีส่วนร่วม การปฏิบติังานร่วมกนั ให้ผูรั้บการนิเทศพฒันาตนเองดว้ยความพึงพอใจ 
ทั"งดา้นความรู้และทกัษะในการปฏิบติัการพยาบาล ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงาน  

 1.2. การนิเทศทางคลินิก มีการวางแผนการนิเทศ การดาํเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ 
เพื'อใหผู้นิ้เทศใชเ้ป็นหลกัในการนิเทศการพยาบาลใหเ้ป็นหลกัการเดียวกนั มีหลกัการปฏิบติัที'แน่นอน ชดัเจนและ
เขา้ใจไปในทางเดียวกนั  

 1.3. ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้เกี'ยวกบั หลกัการบริหารจดัการเพื'อใหมี้ความสามารถแนะนาํ หรือให ้
คาํปรึกษากบัผูรั้บการนิเทศ รวมทั"งในกรณีทีมีปัญหาซบัซอ้นเกิดขึ"นในหน่วยงานทั"งในเวลาและนอกเวลาทาํการ ผู ้
นิเทศตอ้งมีทกัษะในการแกปั้ญหา (Problem Solving) ได ้
 2. ขอ้เสนอแนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาล 
 2.1. พยาบาลในหอผูป่้วยวิกฤต ควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเนื'องในดา้นความรู้และทกัษะใน
การดูแลผูป่้วยเฉพาะทางดา้นระบบหายใจทั"งพยาบาลที'มีประสบการณ์แลว้ และพยาบาลสาํเร็จใหม่ เพื'อเสริมสร้างองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี" ควรนาํผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยที'ไดรั้บการหย่าเครื'องช่วย
หายใจ และมีการปรับปรุงวธีิการทาํงานเพื'อใหเ้พิ'มคุณภาพการพยาบาลมากขึ"น 
 2.2.ควรพิจารณานําแนวปฏิบัติการหย่าเครื' องช่วยหายใจไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการดูแล
ผูป่้วยในหอผูป่้วยวกิฤตต่อไป และควรมีการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัหน่วยงาน 
 3. ขอ้เสนอแนะดา้นการวจิยั 
 มีการติดตามประเมินผลการวิจยัต่อความสาํเร็จในการหยา่เครื'องช่วยหายใจ อตัราการใส่ท่อช่วยหายใจซํ" า
ภายใน 48 ชั'วโมงหลงัจากถอดท่อช่วยหายใจในผูป่้วยที'วางแผนการหยา่เครื'องช่วยหายใจ และระยะเวลาวนันอนในหอ
ผูป่้วยหนกั 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี" ไดส้าํเร็จไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลืออยา่งดียิ'งของรองศาสตราจารย ์ประคอง 
อินทรสมบติั ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.สุภางคพิ์มพ ์รัตสัมพนัธ์ และผศ.ดร.เกศรา เสนงาม กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที'กรุณาให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ รวมทั"งตรวจสอบแกไ้ข และเสียสละเวลาให้คาํปรึกษาดว้ยดีตลอด
มา ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี"   
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เอกสารอ้างองิ 
กนกรัตน์ แสงอาํไพ. “ผลของการนิเทศ ทางคลินิกต่อความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัการพยาบาลเพื'อจดัการ
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โครงการออกแบบโคมไฟที�ได้รับอทิธิพลมาจากบริบทของหนังตะลุง 

THE LAMP DESIGN INFLUENCED BY THE CONTEXT OF “NANG TALOONG” 
 

บญัชา  จุลุกลุ 1    รศ.สุวทิย ์ รัตนานนัท ์2    เพิ�มศกัดิ�  สุวรรณทตั 3 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การออกแบบโคมไฟที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากบริบทของหนังตะลุงมีวตัถุประสงค์เพื�อสืบทอดศิลปะและ
วฒันธรรมไทยพื1นบา้นให้เขา้กบัความร่วมสมยัของยคุปัจจุบนัเพื�อเป็นการเพิ�มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์โดยนาํภูมิ
ปัญญาและศิลปวฒันธรรมพื1นบา้นมาใชใ้นการออกแบบเพื�ออนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรมไทย ใหค้งอยูสื่บไป โดย
การนาํวสัดุประเภทไม ้วีเนียร์มาใชใ้นการออกแบบโคมไฟ โดยการทดลองฉลุลายในรูปแบบต่างๆให้ออกมาใน
รูปทรงที�สอดคลอ้งกบับริบทของหนงัตะลุง หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจาํทอ้งถิ�นอย่างหนึ�งของภาคใต ้
เป็นการเล่าเรื�องราวผ่านตวัละครที�ใชก้ารแสดงเงาบนจอผา้ โดยนาํความเป็นหนงัตะลุงมาใชใ้นงานออกแบบทั1ง
ลายฉลุ รูปทรงและบริบทต่างๆ ที�สื�อสารออกมาในรูปแบบโคมไฟตั1งโตะ๊โดยผลงานมีดงัต่อนี1  โคมไฟตั1งโตะ๊ 1 ชุด
ประกอบไปดว้ยขาวางโคมไฟและตวัโคมไฟที�สามารถเคลื�อนยา้ยตาํแหน่งและปรับเปลี�ยนทิศทางแสงเงาได ้

 
Abstract 

 

 The lamp design influenced by the context of “Nang Taloong”. Nang Taloong is a folk shadow puppet 
spectacle of the southern region of Thailand.  Objective of The Lamp Design Influenced by the Context of 
“Nang Taloong” project is to inherit the Thai Folks tradition and culture in the contemporary style to add value 
to the lamp by using knowledge and art of Thai folk for as the design.  The material used is wood veneer and 
carving them into Nang Taloong style.  By using Nang Taloong in design; carving and figure the lamps are 
made.  One set of lamp consist of tripod and lamp itself which is portable and moveable. 

 
1. บทนํา 
 หนงัตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจาํทอ้งถิ�นอยา่งหนึ�งของภาคใต ้เป็นการเล่าเรื�องราวผ่านตวัละครที�ใช้
การแสดงเงาบนจอผา้ แต่เมื�อเวลาผ่านไป หนงัตะลุงกลบักลายเป็นความบนัเทิงที�หาดูไดย้ากราคาแพงและยุง่ยาก
กว่า เมื�อเทียบกับสื�อประเภทอื�น เพราะหนังตะลุงตอ้งใช้แรงงานคน และทักษะฝีมือเฉพาะด้านฝีมือมากกว่า
การละเล่นประเภทอื�นและเมื�อถึงยคุสมยัใหม่สื�อประเภทใหม่ๆก็เขา้มาเฟื� องฟู หนงัตะลุง ก็ซบเซาลง ยิ�งเมื�อเขา้สู่

                                                                    

1 นกัศึกษา ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย ์ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 อาจารย ์ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ยคุที�ทุกบา้นมีโทรทศัน์ดู ละครโทรทศัน์จึงเป็นความบนัเทิงราคาถูกและสะดวกสบาย ที�มาแยง่ความสนใจไปจาก
ศิลปะพื1นบา้นเสียเกือบหมดจึงเป็นที�มาของโครงการนี1 ที�ช่วยพฒันาและต่อยอดศิลปะพื1นบา้นหนงัตะลุงโดยศึกษา
เนื1อเรื�อง บทละครและตวัละคร การแต่งกาย ลกัษณะเด่นของแต่ละตวัจนละเอียดแลว้นาํมาซึ� งการออกแบบที�ใช้
บริบทของหนงัตะลุงมาเป็นแนวทางในการออกแบบโคมไฟที�ใชบ้ริบทของหนงัตะลุงมาเป็นสื�อที�ช่วยให้ผูใ้ชแ้ละ
ผูช้มเขา้ใจถึงความสาํคญัและลวดลายที�เด่นชดั ตาํแหน่งและการจดัวางที�เป็นเอกลกัษณ์ที�บอกลาํดบัความสาํคญั
ของตวัละครแต่ละตวั 

 
2.  ขั@นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของหนงัตะลุงที�สะทอ้นวถีิชีวติของคนในภาคใต ้
 2. ศึกษาเนื1อเรื�องและความสาํคญัของหนงัตะลุงและตวัละครแต่ละตวัเพื�อนาํไปสู่กระบวนออกแบบโคม
ไฟที�ตรงกบับริบทของหนงัตะลุงโดยใชห้ลกัการออกแบบและสุนทรียภาพมาวเิคราะห์ 
 3. ศึกษาบทความ บทวิเคราะห์ที�เกี�ยวกบัหนงัตะลุง หนงัใหญ่ เนื1อเรื�องและลกัษณะเด่นของตวัละครเพื�อ
เสริมความรู้ในการวเิคราะห์ และการออกแบบโคมไฟที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากบริบทของหนงัตะลุง 
 4. นาํเอาผลลพัธ์ที�ไดม้าอธิบายและประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบโคมไฟและสื�อประเภทอื�นอีกต่อไป 

 
3.  ผลการวเิคราะห์ 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลเครื�องประดบัและของตกแต่งบา้น 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลการฉลุลายในรูปแบบศิลปวฒันธรรมในแขนงต่างๆ 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลวสัดุไมว้เีนียร์ที�ใชใ้นการพบัขึ1นรูปชิ1นงาน 

 3.1 วฒันธรรมท้องถิ�นประเภทหนังตะลุง 
 นักวิชาการเชื�อว่ามหรสพการแสดงเงา ประเภทหนังตะลุงนี1  เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ เคย
ปรากฏแพร่หลายทั1งในแถบประเทศยุโรปและเอเชีย ในแถบเอเชียการแสดงหนังตะลุงไดแ้พร่หลายเขา้สู่เอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศอินโดนีเซีย (ชวา) เขมร พม่า มาเลเซีย และประเทศไทยแต่เดิมคนในทอ้งถิ�นภาคใต้
เรียกหนงัตะลุงสั1นๆ วา่ “หนงั” ดงัคาํกล่าวที�ไดย้นิกนัวา่ “ไปแลหนงัโนรา” จึงสนันิษฐานวา่ คาํวา่ “หนงัตะลุง” คง
จะเริ�มใชเ้มื�อมีการ นาํหนงัจากภาคใตไ้ปแสดงให้เป็นที�รู้จกัในภาคกลาง จึงไดเ้กิด คาํ “หนงัตะลุง” ขึ1น เพื�อไม่ให้
ซํ1 ากบัหนังใหญ่ ซึ� งแต่เดิม เรียกว่า “หนงั” เช่นเดียวกนั หนงัจากภาคใตเ้ขา้ไปเล่น ในกรุงเทพฯ ครั1 งแรกในสมยั
พระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้ เจา้อยู่หัว โดยพระยาพทัลุง (เผือก) นาํไปเล่นแถวนางเลิ1ง หนังที�เขา้ไปครั1 งนั1นเป็น
นายหนงัจากจงัหวดัพทัลุง คนกรุงเทพฯ จึงเรียก “หนงัพทัลุง” ต่อมาเสียงเพี1ยนเป็น “หนงัตะลุง” หนงัตะลุงเป็น
การเล่าเรื�องราวที�ผกูร้อยเป็นนิยาย ดาํเนินเรื�องดว้ยบทร้อยกรองที�ขบัร้องเป็นสาํเนียงทอ้งถิ�น หรือที�เรียกกนัวา่การ 
“วา่บท” มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะและใชก้ารแสดงเงาบนจอผา้เป็นสิ�งดึงดูดสายตาของผูช้ม ซึ� งการวา่บท การ
สนทนา และการแสดงเงานี1  นายหนงัตะลุง เป็นคนแสดงเองทั1งหมดอุปกรณ์ที�ใชใ้นการแสดงหนงัตะลุงที�สาํคญั 
ไดแ้ก่ จอหนงั ไฟสาํหรับใชส่้องแสง เครื�องดนตรีหนงัตะลุง ประกอบดว้ย ปี� ใน โหม่ง ทบั กลองตุ๊ก ฉิ�ง และแตระ 
โดยมีนกัดนตรีเรียกวา่ “ลูกคู่” ทาํหนา้ที�บรรเลงขณะแสดง ในบรรดาเครื�องดนตรีทั1งหมด “ทบั” เป็นเครื�องกาํกบั
จงัหวะ และท่วงทาํนองที�สาํคญัที�สุด ผูบ้รรเลงดนตรีชิ1นอื�นๆ ตอ้งคอยฟังและยกัยา้ยจงัหวะตามเพลงทบัส่วนรูป
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หนงัที�ใชใ้นการแสดงประกอบดว้ย รูปฤๅษี รูปพระอิศวร รูปเจา้เมือง-นางเมือง รูปพระเอก-นางเอก รูปเทวดา รูป
ยกัษ ์รูปตวัตลก และรูปต่างๆ ซึ� งจะเก็บไวใ้น “แผงหนงั” โดยในส่วนของตวัหนงันี1  “ตวัตลกหนงัตะลุง” เป็นตวั
ละครที�มีความสาํคญัอยา่งยิ�ง และเป็นตวัละครที� “ขาดไม่ได”้ สาํหรับการแสดงหนงัตะลุง บทตลกคือเสน่ห์ หรือ
สีสนั ที�นายหนงัจะสร้างความประทบัใจใหก้บัคนดู เมื�อการแสดงจบลง สิ�งที�ผูช้มจาํได ้และยงัเก็บไปเล่าต่อก็ คือ
บทตลก นายหนงัตะลุงคนใดที�สามารถสร้างตวัตลกไดมี้ ชีวติชีวาและน่าประทบัใจ สามารถทาํให้ผูช้มนาํบทตลก 
นั1นไปเล่าขานต่อไดไ้ม่รู้จบ ก็ถือวา่เป็นนายหนงัที�ประสบ ความสาํเร็จในอาชีพโดยแทจ้ริง 
 3.2 ลกัษณะเด่นและความสําคญัของตวัละคร   
 รูปตวัตลกหนังตะลุง หรือที�เรียกว่า รูปกาก ส่วนใหญ่จะไม่ใส่เสื1อ บางตวันุ่งโสร่งสั1นแค่เข่า บางตวันุ่ง
กางเกง และส่วนใหญ่จะมีอาวธุประจาํตวั ตวัตลกทุกตวัสามารถขยบัมือขยบัปากได ้หนงัแต่ละคณะจะมีรูปตวัตลก
ไม่น้อยกว่าสิบตวั แต่โดยปกติจะใชแ้สดงในแต่ละเรื�องแค่ไม่เกินหกตวัเท่านั1นตวัตลกเอก หมายถึง ตวัตลกที�มี
ชื�อเสียงเป็นที�รู้จกัทั�วไป นายหนงัคณะต่าง ๆ  หลายคณะนิยมนาํไปแสดง มีดงัต่อไปนี1  
 อา้ยเท่ง หนงัจวนบา้นคูขุดเป็นคนสร้าง โดยเลียนแบบบุคลิกมาจากนายเท่ง ซึ� งเป็นชาวบา้นอยูบ่า้นคูขุด 
อาํเภอสะทิ1งพระ จงัหวดัสงขลา เป็นคนรูปร่างผอมสูง ลาํตวัท่อนบนยาวกวา่ท่อนล่าง ผิวดาํ ปากกวา้ง หัวเถิก ผม
หยกิงอ ใบหนา้คลา้ยนกกระฮงั ลกัษณะเด่นคือ นิ1วมือขวายาวโตคลา้ยอวยัวะเพศผูช้าย ส่วนนิ1วชี1กบัหัวแม่มือซา้ย
งอหยกิเป็นวงเขา้หากนั รูปอา้ยเท่งไม่สวมเสื1อ นุ่งผา้โสร่งตาหมากรุก มีผา้ขาวมา้คาดพุง มีมีดอา้ยครก (มีดปลาย
แหลม ดา้มงอโคง้ มีฝัก) เหน็บที�สะเอว เป็นคนพดูจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร ชอบข่มขู่และลอ้เลียนผูอื้�น เป็นคู่หูกบั
อา้ยหนูนุย้ เป็นตวัตลกที�นายหนงัเกือบทุกคณะนิยมนาํไปแสดง 
 อา้ยหนูนุย้ ไม่มีบนัทึกวา่ใครเป็นคนสร้าง หนูนุย้มีบุคลิกซื�อแกมโง่ ผิวดาํ รูปร่างค่อนขา้งเตี1ย พุงโย ้คอตก 
ทรงผมคลา้ยแสม้า้ จมูกปากยื�นคลา้ยปากววั ไวเ้คราหนวดแพะ รูปอา้ยหนูนุย้ไม่สวมเสื1อ นุ่งผา้โสร่งไม่มีลวดลาย 
ถือมีดตะไกรหนีบหมากเป็นอาวธุ พูดเสียงตํ�าสั�นเครือขึ1นนาสิก เป็นคนหูเบาคลอ้ยตามคาํยยุงไดง่้าย แสดงความ
ซื�อออกมาเสมอ ไม่ชอบใหใ้ครพดูเรื�องววั เป็นคู่หูกบัอา้ยเท่ง และเป็นตวัตลกที�นายหนงัทุกคณะนิยมนาํไปแสดง
เช่นกนั 
 นายยอดทอง ไม่มีบนัทึกว่าใครเป็นคนสร้าง แต่เชื�อกนัว่าเป็นชื�อคนที�เคยมีชีวิตอยู่จริง เป็นชาวจงัหวดั
พทัลุง รูปร่างอว้น ผิวดาํ พุงยอ้ย กน้งอน ผมหยิกเป็นลอน จมูกยื�น ปากบุ๋ม เหมือนปากคนแก่ไม่มีฟัน หน้าเป็น
แผลจนลายคลา้ยหนา้จระเข ้ใครพดูถึงเรื�องจระเขจึ้งไม่พอใจ รูปยอดทองไม่สวมเสื1อ นุ่งผา้ลายโจงกระเบน เหน็บ
กริชเป็นอาวธุประจาํกาย เป็นคนเจา้ชู ้ใจเสาะ ขี1ขลาด ชอบปากพูดจาโออ้วดยกตน ชอบขู่หลอก พูดจาเหลวไหล 
บา้ยอ ชอบอยูก่บันายสาว จนมีสาํนวนชาวบา้นวา่ "ยอดทองบา้นาย" เป็นคู่หูกบันายสีแกว้ 
 นายสีแกว้ ไม่มีบนัทึกวา่ใครเป็นคนสร้าง แต่เชื�อกนัวา่เอาบุคลิกมาจากคนชื�อสีแกว้จริง ๆ เป็นคนมีตะบะ 
มือหนัก เวลาโกรธใครจะตบด้วยมือหรือชนดว้ยศีรษะ เป็นคนกลา้หาญ พูดจริงทาํจริง ชอบอาสาเจา้นายดว้ย
จริงใจ ตกัเตือนผูอื้�นใหป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบตามทาํนองคลองธรรม เป็นคนรูปร่างอว้นเตี1ย ผิวคลํ1า มีโหนกคอ ศีรษะ
ลา้น นุ่งผา้โจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวมเสื1อ ไม่ถืออาวธุใด ๆ ใครพูดลอ้เลียนเกี�ยวกบัเรื�องพระ เรื�องร้อน 
เรื�องจาํนวนเงินมาก ๆ จะโกรธทนัที พดูชา้ ๆ ชดัถอ้ยชดัคาํ เพื�อนคู่หูคือนายยอดทอง 
 อา้ยสะหมอ้ หนงักั1น ทองหล่อเป็นคนสร้าง เลียนแบบบุคลิกมาจากมุสลิมชื�อสะหมอ้ เป็นคนบา้นสะกอม 
อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึ�งนายสะหมอ้เองก็รับรู้และอนุญาตให้หนงักั1นนาํบุคลิกและเรื�องราวของตนไปสร้าง
เป็นตวัละครได ้รูปอา้ยสะหมอ้หลงัโกง มีโหนกคอ คางยอ้ย ลงพุง รูปร่างเตี1ย สวมหมวกแบบมุสลิม นุ่งผา้โสร่ง 
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ไม่สวมเสื1อ เป็นคนอวดดี ชอบลอ้เลียนคนอื�น เป็นมุสลิมที�ชอบกินหมู ชอบดื�มเหลา้ พูดสาํเนียงเนิบนาบ รัวปลาย
ลิ1น ซึ�งสาํเนียงของคนบา้นสะกอม มีนายหนงัหลายคนนาํอา้ยสะหมอ้ไปเล่น แต่ไม่มีใครพากยส์าํเนียงสะหมอ้ได้
เก่งเท่าหนงักั1น ปกติสะหมอ้จะเป็นคู่หูกบัขวญัเมือง 
 อา้ยขวญัเมือง เป็นตวัตลกเอกของหนงัจนัทร์แกว้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่มีประวติัความเป็นมา คนใน
จงัหวดันครศรีธรรมราชจะไม่เรียกวา่ "อา้ยเมือง" เหมือนนายหนงัจงัหวดัอื�น ๆ แต่เรียกวา่ "ลุงขวญัเมือง" ซึ� งแสดง
ใหเ้ห็นวา่หากตวัตลกตวันี1นาํบุคลิกมาจากคนจริง ก็คงเป็นคนที�ไดรั้บการยกยอ่งจากคนในทอ้งถิ�นอยา่งสูงทีเดียว อา้ย
ขวญัเมืองหน้าคลา้ยแพะ ผมบางหยิกเล็กน้อย ผิวดาํ หัวเถิก จมูกโด่งโตยาว ปากกวา้ง พุงยานโย ้กน้เชิด ปลายนิ1วชี1
บวมโตคลา้ยนิ1วอา้ยเท่ง นุ่งผา้สีดาํ คาดเขม็ขดั ไม่สวมเสื1อ เป็นคนซื�อ แต่บางครั1 งก็ฉลาด ขี1สงสัยใคร่รู้เรื�องคนอื�น พูด
เสียงหวาน นายหนงัในจงัหวดัสงขลามกันาํขวญัเมืองมาเป็นคู่หูกบัสะหมอ้ นายหนงัในจงัหวดันครศรีธรรมราชแถว
อาํเภอเชียรใหญ่ อ.หวัไทร อ.ปากพนงั อ.ท่าศาลา มกัใหข้วญัเมืองแสดงคู่กบันายยอดทอง หนงัพทัลุง ตรัง นิยมให้เป็น
ตวับอกเรื�อง เฝ้าประตูเมือง หรือเป็นพนกังานตีฆอ้งร้องป่าว 
 อา้ยโถ ไม่มีบนัทึกวา่ใครเป็นคนสร้าง เลียนแบบบุคลิกมาจากจีนบ๋าบา ชาวพงับวั อาํเภอสะทิ1งพระ จงัหวดั
สงขลา เป็นคนที�มีศีรษะเล็ก ตาโตถลน ปากกวา้ง ริมฝีปากล่างเมม้เขา้ไป ลาํตวัป่องกลม สวมหมวกมีกระจุก
ขา้งบน นุ่งกางเกงจีนถลกขา ถือมีดบงัตอเป็นอาวธุ เป็นคนชอบร้องรําทาํเพลง ขี1ขลาดตาขาว โกรธใครไม่เป็น อา้ย
โถมีคติประจาํใจวา่ "เรื�องกินเรื�องใหญ่" ไม่วา่ใครจะพูดเรื�องอะไรก็ตาม โถสามารถดึงไปโยงกบัของกินไดเ้สมอ 
ซึ� งเป็นมุกตลกที�นบัวา่มีเสน่ห์ไม่นอ้ย เพราะไม่ลามกหยาบคาย จึงเป็นตวัตลกที�ดึงความสนใจจากเด็ก ๆ ไดม้าก 
อา้ยโถเป็นเพียงตวัตลกประกอบ มกัเล่นคู่กบัอา้ยสะหมอ้ 
 ผูใ้หญ่พูน ไม่มีบนัทึกว่าใครเป็นคนสร้าง คาดว่าคงจะเลียนแบบบุคลิกมาจากผูใ้หญ่บา้นคนใดคนหนึ� ง 
เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ จมูกยาวคลา้ยตะขอเกี�ยวมะพร้าว ศีรษะลา้น แต่มีกระจุกผมเป็นเกลียวดูคลา้ยหูหิ1วถงันํ1 า พุง
โยย้าน กน้เชิดสูงจนหลงัแอ่น เพื�อนมกัจะลอ้เลียนว่า บนหัวติดหูถงัตกันํ1 า สันหลงัเหมือนเขาพบัผา้ (เส้นทาง
ระหวา่งพทัลุง-ตรัง มีโคง้หักศอกหลายแห่ง) ผูใ้หญ่พูนนุ่งโจงกระเบนไม่มีลวดลาย เป็นคนชอบยยุง ขี1โมโ้ออ้วด 
เห่อยศ ชอบขู่ตะคอกผูอื้�นใหเ้กรงกลวั แต่ธาตุแทเ้ป็นคนขี1ขลาดตาขาว ชอบแสแสร้งปั1 นเรื�องฟ้องเจา้นาย ส่วนมาก
เป็นคนรับใชอ้ยูเ่มืองยกัษ ์หรืออยูก่บัฝ่ายโกง พดูชา้ ๆ หนีบจมูก เป็นตวัตลกประกอบ 
 โดยปกติตวัตลกหนังตะลุงจะตอ้งมีคู่หู เพื�อเอาไวรั้บส่งมุกตลกโตต้อบกนั ในแต่ละเรื�องจะมีตวัตลกเอก
อยา่งนอ้ยสองคู่ คือ เป็นพี�เลี1ยงพระเอกคู่หนึ� ง และเป็นพี�เลี1ยงนางเอกคู่หนึ� ง นอกจากที�ยกตวัอยา่งมา ยงัมีตวัตลก
ประกอบอีกจาํนวนมาก 
 3.3 ประเภทและคุณสมบัตขิองไม้วเีนียร์ 
 วิเคราะห์ขอ้มูลวสัดุไมว้ีเนียร์ที�ใช้ในการพบัขึ1นรูปชิ1นงานไมว้ีเนียร์ที�นํามาใช้ในงานประดิษฐ์และงาน
ออกแบบ นั1น มีหลายประเภท ผูอ้อกแบบสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภทที�จะนาํมาออกแบบ 

1. Natural Colour เป็นวเีนียร์สีธรรมชาติ ที�ไม่มีการยอ้มสีใดๆ ลายไมจ้ะมีความเป็นธรรมชาติตามลกัษณะ
เดิมของเนื1อไมน้ั1นๆ ซึ�งอาจมีตาไมป้รากฏอยู ่และไม่สามารถควบคุมความสมํ�าเสมอของลายได ้ดงันั1นจึงเหมาะกบั
งานที�ตอ้งการความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ 

2.  Fashion Colour คือ วีเนียร์ที�นาํมายอ้มเป็นสีสันต่างๆ ใชส้าํหรับงานตกแต่งที�ตอ้งการความหวือหวา 
ทนัสมยั 
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 3. Recomposed คือ วเีนียร์ที�เกิดจากการจดัเรียงองคป์ระกอบของลายใหม่ เป็นองคค์วามรู้ที�เกิดขึ1นเมื�อราว 
30 ปีที�แลว้ในประเทศอิตาลี ซึ� งผูคิ้ดคน้ไดท้ดลองนาํวีเนียร์สีต่างๆ มาจดัเรียงให้เกิดลวดลายและบีบอดัให้ได้
รูปแบบตามตอ้งการ จากนั1นเมื�อนาํมาฝานดา้นตดัขวางก็จะเกิดลวดลายใหม่ๆ ขึ1น ทั1งที�เลียนแบบลายไมธ้รรมชาติ 
(สามารถควบคุมความสมํ�าเสมอของลายได)้ และลวดลายสีสนัแปลกใหม่ที�ไมธ้รรมชาติไม่มี 
 4. Woven คือ แผน่วเีนียร์สานที�มีลวดลายและพื1นผิวใหม่ๆ ที�น่าสนใจ เกิดจากการนาํวีเนียร์มาตดัเป็นเส้น
เหมือนริบบิ1น แลว้นาํมาสานกนัเป็นลายต่างๆ งานสไตล ์Woven จะใหอ้ารมณ์เรื�องความเป็นไมแ้ละพื1นผิวที�แปลก
ใหม่ รวมทั1งสามารถออกแบบลวดลายการสานไดต้ามที�ตอ้งการ เหมาะกบังานออกแบบที�ตอ้งการความแตกต่าง
เฉพาะตวั 
 5. Inlay ไมเ้ส้นอินเลย ์เกิดจากการนาํไมจ้ริงมายอ้มสีแลว้ต่อกนั ซอ้นทบัจดัลวดลาย อดักนั จากนั1นนาํมา
ผา่ใหเ้กิดลวดลายตรงหนา้ตดัขวาง เหมาะกบังานที�ตอ้งการจบขอบ หรืองานประดบับนผนงัหนา้บาน 
 เทคนิคการขื1นรูปไมว้เีนียร์ในการออกแบบงานประเภทต่างๆ มีเทคนิคต่างๆมากมาย การสร้างงานจากไมว้ี
เนียร์ตอ้งมีเทคนิคในการสร้างงาน การนําเทคนิคไปใชน้ั1นขึ1นอยู่กบัความเหมาะสมของงานที�ออกแบบแต่ละ
ประเภท 
 เทคนิคการสร้างประกอบดว้ย 1) การตดั 2) การฉลุ 3) การพบัและบิด 4) การมว้น และ 5) การสาน 

 3.4 ชนิดและประเภทโคมไฟ 
 1. ดวงโคมไฟเพดานเป็นดวงโคมไฟที�ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝ้าเพดาน หรือหอ้งลงมาจากเพดาน เช่น โคม
ไฟหอ้ยเพดานหรือไฟช่อระยา้ ที�มีรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้ลือกมากมาย ทั1งที�ทาํจากแกว้ พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มี
ทั1งแบบโคมไฟธรรมดา ราคาไม่แพงไปจนถึงโคมไหแชนเดอเลียร์ ที�ประกอบไปดว้ยหลอดไฟเล็ก ๆ มากมาย 
สวยงาม ใหแ้สงสวา่งและความร้อนมาก กินไฟมาก ราคาแพง ไฟติดเพดาน มีทั1งแบบดวงโคมที�ยดึติดกบัฝ้าเพดาน 
ประกบอไปดว้ยที�ครอบ หรือโป๊ะทาํจากแกว้ หรือพลาสติกคลุมหลอดไฟเพื�อช่วยในการกระจายแสง เช่น โคมไฟ
โป๊ะกลมสาํหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์หรือโคมไฟซาลาเปาสาํหรับหลอดไส ้เป็นตน้ และแบบที�ติดตั1งโดยเจาะ
ฝ้า เพดานฝังซ่อนดวงโคมไวภ้ายใน ที�เราเรียกกนัว่า ไฟดาวน์ไลท์ (Down light) ซึ� งให้แสงสว่างไดดี้ สามารถ
เลือกใชช้นิดของหลอดไห ลกัษณะของแสงที�ส่องลงมา และทิศทางการส่องของสาํแสงไดห้ลายแบบเป็นไดท้ั1งไฟ
พื1นฐานและไฟสร้างบรรยากาศ 
 2. ดวงโคมไฟผนงัเป็นชนิดที�ใชย้ึดติดกบัผนงั มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเช่นกนั การกระจายแสงส่วน
ใหญ่ขึ1นอยูก่บัลกัษณะของโป๊ะ มีทั1งแบบให้แสงส่องออกมาตรง ๆ หรือแบบสะทอ้นเขา้ผนงัเพื�อสร้างบรรยากาศ
ใหก้บัหอ้ง เป็นตน้  
 3. ดวงโคมไฟตั1งพื1น ตั1งโตะ๊ เป็นดวงโคมไฟแบบลอยตวัที�ช่วยในการใหแ้สงสวา่งตามจุดต่าง ๆ เป็นพิเศษ 
เช่น ในบริเวณที�นั�งอ่านหนังสือโต๊ะทาํงาน หรือโต๊ะหัวเตียง และยงัใชเ้ป็นของประกอบการตกแต่งในห้องชุด
ร่วมกบัชุดเฟอร์นิเจอร์อื�น ๆ อีกดว้ย เช่น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร เป็นตน้ มีรูปแบบและวสัดุให้เลือกมากมาย
หลายหลายราคา 
 3.5 ความหมายและประเภทของหลอดไฟ 
 ความสวา่งเป็นอีกหนึ�งปัจจยัที�มีความสาํคญัต่อผูอ้ยูอ่าศยั ดงันั1นตามสถานที�ต่าง ๆ และบา้นเรือนที�พกั
อาศยัทั�วไปจึงจาํเป็นตอ้งติดตั1งหลอดไฟเอาไว ้เพื�อคอยใหแ้สงสวา่ง โดยในปัจจุบนัมีหลอดไฟมากมายหลายชนิด
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ใหเ้ลือกสรร ไม่วา่จะเป็น หลอดกลม หลอดตะเกียบ หลอดฟลูออเรสเซนต ์เป็นตน้ หลอดไฟแต่ละประเภทมีการ
ใชง้านและคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไปดงันี1   
 1. หลอดกลมระบบการทาํงานของหลอดกลมคือ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเส้นลวดเล็ก ๆ ที�อยู่ภายใน
หลอด เพื�อทาํให้เกิดความร้อน ความร้อนนี�เองที�เป็นตวัจุดประกายไฟ และให้แสงสวา่ง ซึ� งเป็นสาเหตุที�ทาํให้
หลอดไฟประเภทนี1ใชพ้ลงังานค่อนขา้งมาก และเสื�อมสภาพเร็ว โดยมีระยะการใชง้านแค่ประมาณ 8 เดือน ดงันั1น
ในตอนนี1ผูผ้ลิตจึงหนัความสนใจไปที�การผลิตหลอดไฟแบบอื�นแทน และดว้ยหลอดไฟที�มีอายกุารใชง้านนานกวา่ 
และประหยดัพลงังานมากกวา่ ทั1งนี1 มีการคาดกนัวา่หลอดไฟประเภทนี1 จะถูกลดจาํนวนการใชง้านลงเรื�อย ๆ และ
หมดไปในที�สุด 
 2. หลอดฟลูออเรสเซนตห์ลอดยาวที�นิยมนาํมาใชง้านในที�พกัอาศยั หลอดไฟประเภทนี1 มีกระบวนการให้
แสงสวา่งคือ ส่งผ่านประจุอิเล็คตรอนซึ�งเกิดจากขั1วลบผ่านสารเรืองแสงที�ใชเ้คลือบหลอดไฟไปยงัขั1วบวก เป็น
กระบวนการที�ใชพ้ลงังานไฟฟ้าค่อนขา้งมาก โดยส่วนใหญ่เป็นหลอดประเภท T12 หรือที�เรียกกนัทั�วไปวา่หลอด
อว้น หากเป็นไปไดค้วรที�เลือกหลอดผอมแบบ T8 หรือ T5 ที�มีขนาดของหลอดเล็กกวา่ แต่ให้ความสวา่งเท่ากนั 
จะช่วยประหยดัพลงังาน 
 3. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตห์ลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์ หรือที�รู้จกักนัทั�วไปในชื�อของ หลอด
ตะเกียบ นั1นถูกพฒันาขึ1นมา เพื�อใชแ้ทนหลอดไสแ้บบเก่า เพราะหลอดตะเกียบนอกจากจะมีขนาดกะทดัรัดแลว้ ยงั
เพิ�มระดบัความสวา่ง และมีอายกุารใชง้านที�มากขึ1น โดยมีอายกุารใชง้านเฉลี�ยถึง 7 ปี หรือประมาณ 8,000 ชั�วโมง 
อีกทั1 งยงัสามารถประหยดัพลงังานได้มากถึง 4 เท่าของหลอดไฟแบบเก่าด้วย ขนาดของหลอดตะเกียบแบ่ง
ออกเป็น 5 ชนิดดว้ยกนัคือ 2U 3U 4U 5U และ 6U สามชนิดหลงัเหมาะกบัโรงงานหรืออาคารเชิงพาณิชยม์ากกวา่  
 4. หลอดฮาโลเจนหลอดฮาโลเจนเป็นหลอดไฟที�ประกอบดว้ยไสท้งัสเตน เมื�อเทียบกบัหลอดไฟทั�วไปแลว้
หลอดไฟฮาโลเจนมีอายกุารใชง้านที�นานกวา่ เนื�องจากสามารถทนต่อความร้อนไดดี้กวา่ไสห้ลอดทั�วไป โดยมีอายุ
การใชง้านเฉลี�ยประมาณ 1,500 - 3,000 ชั�วโมง นอกจากนี1 ให้ระดบัความสวา่ง และความถูกตอ้งของสีที�มากกวา่
หลอดแบบอื�น ๆ ดงันั1นส่วนมากจึงนิยมนาํมาใชก้บัพื1นที�สาํหรับสินคา้เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั1งนี1สามารถนาํมาใชใ้น
บา้นไดเ้ช่นกนั เหมาะกบับริเวณที�ตอ้งการแสงสวา่งเป็นพิเศษ อยา่งเช่น มุมอบั หอ้งทาํงาน เป็นตน้ 
 5. หลอด HID หลอด HID หรือมีชื�อเต็มวา่ High Intensity Discharge เป็นหลอดที�ให้ระดบัความสวา่งกวา่
หลอดฮาโลเจนประมาณ 3 - 4 เท่า และมีอายกุารใชง้านที�นานกวา่หลอดไฟแบบอื�น ๆ ซึ� งถา้หากนาํมาเปรียบเทียบ
กบัหลอดกลมแลว้มีระยะการใชง้านมากกวา่ถึง 20 เท่าเลยทีเดียว ดงันั1นจึงเหมาะกบัพื1นที�ที�ตอ้งการความสวา่งเป็น
พิเศษ อยา่งเช่น ลานจอดรถ เป็นตน้ 
 6. หลอดไฮบริดฮาโลเจนหลอดไฟฟ้าที�พฒันาขึ1นมาจากหลอดไฟ 3 ประเภทดว้ยกนัคือ หลอดตะเกียบ 
หลอดกลม และหลอดฮาโลเจน เพื�อให้มีระดบัความสวา่งมากขึ1น และมีอายกุารใชง้านที�ยาวนานยิ�งขึ1น ทั1งนี1 เมื�อ
นาํมาเปรียบเทียบกบัหลอดกลมแลว้จะมีอายกุารใชง้านนานกวา่ถึง 8 เท่า เหมาะกบัการใชง้านในบา้นเรือนและที�
พกัอาศยัทั�วไป 
 7. หลอดไฟ LED ราคาของหลอดไฟ LED ค่อนขา้งสูงกวา่หลอดไฟทั�วไปอยูส่ักหน่อย แต่ถา้หากนาํมา
เปรียบเทียบการใชง้านและคุณภาพแลว้ถือวา่หลอดไฟแบบ LED คุม้ค่ากบัราคาของมนัอยูไ่ม่นอ้ย เพราะหลอดไฟ
ประเภทนี1สามารถเปิด-ปิดไดบ่้อยครั1 ง ไม่มีการเสื�อมสภาพไปตามจาํนวนการกดสวิตช์ นอกจากนี1 ไม่มีการปล่อย
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รังสียวู ีหรือก๊าซอนัตราย อีกทั1งยงัใหแ้สงที�สบายตากวา่หลอดชนิดอื�น ที�สาํคญัยงัช่วยประหยดัพลงังานไดถึ้ง 70% 
เมื�อเทียบกบัหลอดไส ้

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 1 วเิคราะห์รูปทรงลกัษณะเด่นและเทคนิคการฉลุลาย 

 
จากรูปที� 1 สามารถนาํรูปทรงและเทคนิคการฉลุมาใชใ้นการออกแบบไดด้งันี1  

 
 

รูปที� 2 รูปทรงและเทคนิคการฉลุลาย 
 

การทดลองฉลุลายของหนงัตะลุงลงบนแผน่ไมว้เีนียร์ 
 

 
รูปที� 3 โคมไฟวเีนียร์ 
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4.  สรุปผลการวจิยั 
 การออกแบบโคมไฟที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากบริบทของหนังตะลุงมีวตัถุประสงค์ เพื�อประยกุตศิ์ลปะและ
วฒันธรรมพื1นบา้นทางภาคใตใ้หเ้ขา้กบัรูปฟอร์มใหม่ๆของเฟอร์นิเจอร์และมีความร่วมสมยั เป็นการเพิ�มมูลค่าของ
การออกแบบโคมไฟโดยนาํภูมิปัญญาจากศิลปวฒันธรรมมาออกแบบ เพื�ออนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรมไทย ต่อ
ยอดใหค้งอยูสื่บไป โดยการนาํไมว้เีนียร์มาใชใ้นการออกแบบเป็นโคมไฟ โดยการทดลองฉลุลวดลายและมวนขึ1น
รูปในรูปแบบต่างๆ ใหอ้อกมาเป็นรูปทรงที�สอดคลอ้งกบัศิลปวฒันธรรมไทย ที�หยิบยกมานั1น คือ หนงัตะลุงเป็น
การศิลปวฒันธรรมทางภาคใต ้โดยนาํความเป็นหนังตะลุงมาใชใ้นงานออกแบบทั1งเอกลกัษณ์ของรูปทรง และ
ลวดลายที�สื�อถึงหนงัตะลุง จนไดอ้อกมาเป็นโคมไฟจากบริบทของหนงัตะลุงที�ดึงเอาเอกลกัษณ์ของหนงัตะลุงเป็น
การศิลปวฒันธรรมทางภาคใต ้มาใชใ้นงาน โดยผลงานโคมไฟมีดงัต่อไปนี1  ผลงานมีดงัต่อนี1  โคมไฟตั1งโต๊ะ 1 ชุด
ประกอบไปดว้ยขาวางโคมไฟและตวัโคมไฟที�สามารถเคลื�อนยา้ยตาํแหน่งและปรับทิศทางของแสงเงาไดแ้ละยงั
เป็นแนวทางในการออกแบบสิ�งใหม่ๆที�มีแรงบนัดาลใจมาจากหนงัตะลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 4 โคมไฟที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากบริบทของหนงัตะลุง 

 
เอกสารอ้างองิ 
เกษม ขนาบแกว้. การศึกษาภูมิปัญญาที�ปรากฏในบทหนังตะลงุ ของ หนังสกลุ เสียงแก้ว.  
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โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสําหรับผู้พกิารทางการมองเห็น 

DESIGNING COOKWARE  FOR THE VISUALLY IMPAIRED 

 
อนุพงศ ์ สุทธะลกัษณ์ 1  ดร.เพิ�มศกัดิ�  สุวรรณทตั 2 รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท ์3 

 
 

บทคดัย่อ 
 

ปัจจุบนันี%คนตาบอดหรือผูมี้ความพิการทางการมองเห็น เป็นกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสที�ควรจะไดรั้บโอกาส
และสิทธิในดา้นความรู้และความสามารถเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมโอกาสให้เขาเหล่านั%นมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที�ดี เท่าเทียมไม่น้อยไปกวา่คนปกติ  สามารถพึ�งพาตนเองโดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม จึงมี
ความจาํเป็นที�เราควรจะช่วยกนัเป็นแสงสวา่งนาํทางให้กบักลุ่มคนผูมี้ความพิการทางการมองเห็น ในการศึกษา
คน้ควา้พบวา่งานออกแบบและผลิตภณัฑส์าํหรับบุคคลกลุ่มนี% ยงัมีให้เห็นกนัไม่มากนกั จึงเป็นเหตุผลให้ผูด้าํเนิน
โครงการสนใจที�จะสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื�อช่วยให้บุคคลในกลุ่มนี% สามารถเลือกสิ�งที�ดีช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการใชชี้วติประจาํวนั  

ในการทาํวิทยานิพนธ์นี% เป็นโครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสําหรับผูมี้ความพิการทางการ
มองเห็น มีจุดประสงค์เพื�อความสะดวกปลอดภยัในการประกอบอาหารรับประทาน เป็นโครงการที�ได้ศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูลจาก การสังเกต การสอบถาม การสร้างแบบร่าง การจาํลองอุปกรณ์และมีการทดสอบการใชง้าน
โดยมุ่งเน้นเพื�อส่งเสริมคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผูพิ้การทางการมองเห็นผ่านกระบวนการทาํอาหารดว้ยเตา
ไมโครเวฟ ทาํให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองและมีความมั�นใจในตนเอง ซึ� งอุปกรณ์ดงักล่าวจะประกอบดว้ย ชุด
การหั�น,ชุดชอ้นตวง,ชุดเครื�องปรุงรสและชุดจานชามเซรามิคที�สามารถใชป้รุงอาหารในเตาไมโครเวฟโดยอุปกรณ์
ดงักล่าวจะถูกบรรจุลงในกล่องไมที้�ง่ายต่อการใชง้าน  

ผลที�ไดจ้ากการวจิยัและออกแบบ ชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูมี้ความพิการทางการมองเห็น    ช่วยให้
สามารถ ทาํอาหารรับประทานไดเ้องอยา่งง่ายๆ มีความสะดวกปลอดภยัและประหยดัเวลา ช่วยส่งเสริมคุณค่าและ
พฒันาคุณภาพชีวติของกลุ่มผูมี้ความพิการทางการมองเห็นใหดี้ยิ�งขึ%น. 

 

คาํสาํคญั : ชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูพิ้การทางการมองเห็นไดแ้ก่, มีด เขียงและอุปกรณ์ป้องกนัมีดบาด, ชุด
ชอ้นตวง , ชุดเครื�องปรุงรส , จานชามเซรามิคสาํหรับเตาไมโครเวฟ  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการออกแบบ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 

Nowadays, the blind and visually impaired persons deserve to have the opportunity to improve the 
quality of their lives.  Disadvantaged people should be given the same rights as others; equal to and not less than 
the rights of non-disadvantaged persons.   With the proper knowledge and skills they are able to rely on 
themselves without being a burden to their family or society.  Therefore it is necessary for us to help.  In the 
study and research for this design, it was obvious that there were not any products like this available for this 
group, which further increased my interest in this project to create products that would help these people to have 
a chance to select a good thing for convenience and daily life.   

This thesis designs a set of cookware for the blind.  It aims to facilitate the preparation of safe to eat 
foods.  The research consists of observational data, draft simulations and test equipment applications with a 
focus on increasing the quality of life.  The microwave process allows for self-help and self-confidence.  These 
devices consist of a chopping board, a measuring spoon set, a condiment set and a set of ceramic plates that can 
be used for cooking in the microwave.  These cooking accessories are stored in a wooden box that is easy to use. 

The results of this show that the blind can easily prepare their own food safely, which enhances value 
and improves the lives of this disadvantaged group. 
 

KEYWORDS : THE SET OF COOKWARE INCLUDES A BUTCHER’S KNIFE WITH CUT PROTECTION, 
A MEASURING SPOON SET, A CONDIMENT SET AND CERAMIC PLATES THAT 
ARE MICROWAVE SAFE. 

 

1. บทนํา 
ผูมี้ความพิการทางการมองเห็น  คือ ผูที้�มีความบกพร่องทางร่างกาย  การที�ดวงตามองไม่เห็นทาํให้คนตา

บอดไม่สามารถใชชี้วิตไดส้ะดวกสบาย  ถูกกีดกั%นออกจากสังคมบนพื%นฐานความเชื�อแบบเวทนานิยม และไม่ได้
รับการส่งเสริมเพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตเท่าที�ควร  ดงัคาํกล่าวของ ดร. เคนเน็ธ ปราชญต์าบอดแห่งศตวรรษที� 20 
ที�วา่ “ ปัญหาที�แทจ้ริงของคนตาบอดมิใช่การมองไม่เห็น ปัญหาที�แทจ้ริงคือ ความเขา้ใจที�ผิดพลาดและการขาด
ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง หากคนตาบอดไดรั้บการศึกษาฝึกอบรมอยา่งถูกตอ้งและไดรั้บโอกาสที�เท่าเทียมกบับุคคลทั�วไป
แลว้ การตาบอดก็เป็นแค่เพียงความไม่สะดวก หรือความน่ารําคาญทางกายภาพเท่านั%น (ที�มา: มณเฑียร บุญตนั.
กรุงเทพฯ.2546.) ” จากปัญหาขา้งตน้ทาํให้ขา้พเจา้สนใจในการที�จะศึกษาเกี�ยวกบัการใชชี้วิตของกลุ่มผูพิ้การ
ทางการมองเห็น  โดยเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบัการทาํอาหารรับประทาน จากการศึกษาทาํให้ทราบวา่ผูพิ้การทางการ
มองเห็นจะใชก้ารวธีิการดมกลิ�น การชิมรส การฟังเสียง การสมัผสั และการจดจาํตาํแหน่ง ในการประกอบอาหาร
และกิจกรรมอื�นๆ  จากปัญหาที�กล่าวมา ทาํใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจที�สร้างสรรคชุ์ดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผู ้
พิการทางการมองเห็น ดว้ยการใชว้สัดุเครื�องปั% นดินเผา โลหะ ไม ้ และมีการใชอ้กัษรเบรลลซึ์� งจะทาํให้ผูที้�มีความ
พิการทางการมองเห็นนั%นสามารถประกอบอาหารไดเ้อง ดว้ยเตาไมโครเวฟ ซึ� งในการศึกษาโครงการนี% จะเป็น
แนวทางสาํหรับการพฒันางานออกแบบสาํหรับผูพิ้การต่อไปในอนาคต 
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2. ขัAนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากนั%นนาํมาสู่กระบวนการงานออกแบบเพื�อการพฒันา

รูปแบบของชุดอุปกรณ์ทาํอาหารเพื�อผูพิ้การทางการมองเห็น  เพื�อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมี
ขั%นตอนในการดาํเนินงานดงัต่อไปนี%   

 
ขั%นตอนที� 1 ศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมของผูมี้ความพิการทางการมองเห็นที�เกี�ยวกบัการทาํอาหารรับประทาน 
การหั�น จะใชนิ้%วในการวดัระยะ  การปรุงรสใชก้ารดมกลิ�นและใชนิ้%วในการวดัปริมาณ การปรุงอาหาร จะใชเ้ตา
ถ่านหรือเตาแก๊สในการประกอบอาหาร 
 

            

ภาพที� 1  ผูมี้ความพิการทางการมองเห็นใชนิ้%วสมัผสั การปรุงอาหารใชเ้ตาถ่านและเตาแก๊ส 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 20 มกราคม 2555 

 
ขั%นตอนที� 2  ศึกษาและวเิคราะห์อุปกรณ์เครื�องครัวต่างๆ ที�มีขายอยูท่ั�วไปพบปัญหาคือไม่เหมาะสม  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการออกแบบและผลิตมากเพื�อการใชง้านของคนปกติ  
 

                              
 

 
  

ภาพที� 2 มีด เขียง ชอ้นตวง ชุดเครื�องปรุง จานและชาม สาํหรับทาํอาหาร  ประเภทต่างๆ 
ที�มา : http://www.kitchenwaremarket.com [Online]. เขา้ถึงเมื�อวนัที� 8 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
ขั%นตอนที� 3  ศึกษาเกี�ยวกบั อกัษรเบรลล ์ ( Braille code ) ซึ�งเป็นตวัอกัษรสาํหรับผูพิ้การทางการมองเห็น ซึ�งถูก
พฒันาขึ%นเพื�อใชแ้ทนตวัอกัษรปกติพบวา่ อกัษรเบรลลที์�เป็นตน้ฉบบัในภาษาต่างประเทศจะอ่านและเขียนง่าย 
เนื�องจากใชต้วัพยญัชนะสระและวรรณยกุตแ์บบเดียวกนัซึ�งต่างกบั อกัษรเบรลลใ์นภาษาไทย ที�มีความหลากหลาย 
ในตวัพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์     
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ภาพที� 3 อกัษรเบรลลพ์ยญัชนะภาษาไทย 
ที�มา : http://www.slri.or.th [Online]. เขา้ถึงเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2555 

 
สรุปผลตวับ่งชี%พบวา่ การประกอบอาหารเพื�อรับประทานเองนั%นเป็นเรื�องยากและเป็นอนัตรายมาก ซึ�ง

เป็นผลอนัเนื�องมาจากความบกพร่องทางร่างกายและอุปกรณ์เครื�องครัวที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ไม่เหมาะสมกบับุคคลใน
กลุ่มนี%  จากการศึกษาวเิคราะห์ พอจะสรุปผลประเด็นสาํคญัที�จะนาํไปสู่แนวทางในการออกแบบดงัต่อไปนี%  

1. ความปลอดภยั  ผูมี้ความพิการทางการมองเห็นในประเทศไทย กวา่ 80 – 90 เปอร์เซ็นต ์ยงัไม่สามารถ
ประกอบอาหารเพื�อรับประทานเอง ส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งพึ�งพาผูอื้�น ดงันั%น การออกแบบจึงจาํเป็นตอ้ง 
ทาํใหเ้กิดความปลอดภยั โดยมีอุปกรณ์ป้องกนั และมีการใชเ้ตาไมโครเวฟแทนเตาถ่านและเตาแก๊ส     

2.   ความสะดวกในการใชง้าน  การทาํอาหารรับประทานของผูพิ้การทางการมองเห็น ควรเพิ�มความ
สะดวก ลดขั%นตอนที�สลบัซบัซอ้น การออกแบบเครื�องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชุดอุปกรณ์การหั�น  ชุด
อุปกรณ์ในการปรุงรส  และภาชนะ ควรออกแบบใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ช ้

3.   การจดัวางตาํแหน่ง  เนื�องจากการรับรู้ของผูพิ้การทางการมองเห็นเกิดจากการจดจาํเป็นหลกั  การ
ออกแบบจึงตอ้งคาํนึงถึงการจดัวางที�จะช่วยใหเ้กิดการจดจาํ จากการคน้ควา้ขอ้มูล พบวา่ ในส่วนของ
การรับประทานอาหารของบุคคลกลุ่มนี%  จะใชก้ารจดัวางชนิดอาหารโดยบอกตาํแหน่งตามเขม็นาฬิกา 
ซึ�งจะทาํใหส้ามารถตกัอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

4.   อกัษรภาษาเบรลล ์ เป็นภาษาอกัษรสาํหรับผูมี้ความบกพร่องทางการมองเห็น ใชก้ารสมัผสัเพื�อการอ่าน
และการเขียน ในการออกแบบผูว้จิยัเลือกใชอ้กัษรเบรลลใ์นรูปแบบภาษาไทย เพื�อการอธิบายเกี�ยวกบั
อุปกรณ์และการใชง้าน ซึ�งจะถูกนาํมาใชใ้นส่วนของอุปกรณ์และตวักล่องบรรจุไม◌้ 

5.   การใชล้กัษณะรูปทรงและลกัษณะพื%นผิว  จากการศึกษาเกี�ยวกบัอุปกรณ์เครื�องครัวต่างๆพบว่า ส่วน
ใหญ่จะมีรูปทรงและพื%นผิวที�ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ทาํให้ผูพิ้การทางการมองเห็นไม่สามารถ
แยกแยะถึงความแตกต่าง  ผูว้ิจยัจึงคิดว่าการออกแบบอุปกรณ์เครื�องครัว จะตอ้งมีการใช้ลกัษณะ
รูปทรงและพื%นผิวใหมี้ความแตกต่างกนั เพื�อช่วยใหง่้ายต่อการจดจาํและการใชง้าน   

จากการศึกษาและสรุปผลประเด็นสําคญั ผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะมีการออกแบบชุดอุปกรณ์เครื�องครัวที�ผู ้
พิการทางการมองเห็นสามารถประกอบอาหารรับประทานไดเ้องดว้ยเตาไมโครเวฟ มีความสะดวกและปลอดภยั 

 
แบบร่าง 2 มิติ แนวความคิด ชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูมี้ความพิการทางการมองเห็น  ระยะแรก 
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ภาพที� 4 แบบร่าง 2 มิติ 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 3 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
ขั%นตอนกระบวนการออกแบบและการผลิตชิ%นงาน 

1. การสร้างแบบร่าง 2 มิติ ชุดอุปกรณ์ประกอบดว้ย มีด เขียง ที�ป้องกนัมีดบาด ชอ้นตวง ชุดเครื�องปรุง และ
จานชาม  เพื�อนาํไปสู่การขยายเป็นแบบสามมิติ 
 

          
ภาพที� 5 แบบร่าง 2 มิติ 

ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 3 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

2. การสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ ขนาดเท่าจริงเพื�อใชใ้นการทดลองสมัผสั และสอบถามความความคิดเห็นจาก
ผูมี้ความพิการทางการมองเห็น 
 

               
ภาพที� 6 แบบจาํลอง 3 มิติ  มีด เขียง จาน ชาม ชุดเครื�องปรุงรสและที�ป้องกนัมีดบาด 

ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 3 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

3. การนาํแบบจาํลอง 3 มิติ ขนาดเท่าจริงใหผู้มี้ความพิการทางการมองเห็นทดลองสมัผสั ใชง้านเพื�อหา
ขอ้สรุปนาํไปสู่การผลิตผลงานจริง 

 

  Microwave 
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วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

     

ภาพที� 7 ภาพการทดสอบแบบจาํลอง 3 มิติ ณ ศูนยพ์ฒันาอาชีพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 3 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
4. สรุปแบบร่างงานออกแบบจากขอ้เสนอแนะ นาํมาพฒันาปรับปรุงกาํหนดเลือกใชว้สัดุใหมี้ความ

เหมาะสมต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ ไม ้(Wood) ,โลหะสเตนเลส ( Stainless stell ) และเครื�องปั% นดินเผา  
( Pottery) 

 

         

ภาพที� 8 สรุปแบบร่าง 3 มิติเพื�อนาํไปผลิตผลงานจริง 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 4 กนัยายน 2555 

 
5. กระบวนผลิตชิ%นงานออกแบบ ชอ้นตวง มีด เขียงไมย้างพาราพร้อมถาด และที�ป้องกนัมีด ใชว้สัดุที�มี

ความคงทนต่อการใชง้าน สแตนเลส ( Stainless Steel ) มีความแขง็แรงทนทาน และไม่ขึ%นสนิม ในการผลิตผลงาน
ใชเ้ทคนิค การตดั การพบัและการเชื�อม ซึ�งในส่วนของการทาํชอ้นตวง ที�ป้องกนัมีดบาด จะใชแ้ผน่สเเตนเลสชนิด
บาง วดัและตดัโดยกรรไกรตดัโลหะ พบัดว้ยเทคนิคการพบัในร่อง V.Die ( Bottoming ) เป็นการพบั 90 องศา และ
การเชื�อม ( Welding Stainless ) โดยการบรัดกรีตะกั�ว ขดัผิวมนัเพิ�มความสวยงามดว้ยการใชแ้ผน่ลามิเนตลายไม้
ปิดทบัดา้นบน     ในส่วนของถาดสเเตนเลสที�ยดึติดกบัตวัเขียงที�ทาํจากไมย้างพารา ใชว้ธีิการเดียวกนักบัการทาํ
ชอ้นตวง  แต่ในส่วนของการทาํมีด การตดัใชเ้ครื�องตดัเลเซอร์ ( CNC Laser Cut Machines ) เชื�อมชิ%นงานให้
ติดกนัดว้ยการเชื�อมอาร์ค ( arc welding )  

 

                    

ภาพที� 9 เทคนิคการตดั การเชื�อมอาร์ค  และการพบัสแตนเลส 
ที�มา : www.siamstainless.com [Online]. เขา้ถึงเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2555 

    หนา้ 1223



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

         

ภาพที� 10 ภาพผลงานจริง ชอ้นตวง  มีด เขียงพร้อมถาดสแตนเลสและที�ป้องกนัมีดบาด 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 4 กนัยายน 2555 

 
6. กระบวนผลิตชิ%นงานออกแบบชุดเครื�องปรุงรส   ใชว้สัดุประเภทไมย้างพารากลึงเป็นกระปุกไม ้ สาํหรับ

ใส่วตัถุดิบปรุงรสประเภท  นํ% าตาล เกลือ ผงปรุงรส  ส่วนวตัถุดิบประเภทของเหลว เช่น นํ% าปลาหรือซีอิ%ว
ขาว ใชว้สัดุสแตนเลสที�คุณสมบติัไม่เป็นสนิม กลึงเป็นกระปุกสาํหรับใชบ้รรจุ  ในส่วนของฝากระปุกไม ้
มีการใชอ้กัษรเบรลลภ์าษาไทย  ช่วยในการบอกชนิดของวตัถุดิบในการปรุงรส  

 

                        

ภาพที� 11 วธีิการผลิตกระปุกไมย้างพาราและกระปุกสแตนเลส ดว้ยวธีิการกลึง 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 11 เมษายน 2556 

 

                                                    

ภาพที� 12 ชิ%นผลงานจริง กระปุกเครื�องปรุงทาํจากไมย้างพารา ฝากระปุกติดแผ่นสแตนเลสวงกลมอกัษรเบรลล์
ภาษาไทยกดักรดและกระปุกสแตนเลสสาํหรับใส่ซีอิ%วขาว 

ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 15 เมษายน 2556 
 

7. กระบวนการผลิตชิ%นงานออกแบบชุดภาชนะเครื�องปั% นดินเผาจานชาม ผูว้จิยัเลือกที�จะใชเ้ครื�องปั% นดินเผา 
ที�ทาํจากดินสโตนแวร์( Stone ware pottery)  เพราะทาํจากเนื%อดินเหนียวผสมหินฟันมา้และทราย ทน
ความร้อนสูง นาํมาขึ%นรูปดว้ยการปั% นแป้นหมุน (Wheel Throwing ) เผาที�อุณหภูมิ 1200 - 1260 องศา
เซลเซียสในบรรยากาศแบบออกซิเดชั�น เนื%อหยาบ ผิวขรุขระ มีรูพรุนนอ้ย ดูดซึมนํ% าได ้ 3 เปอร์เซ็นต ์ 
ตกแต่งดว้ยการเคลือบผิวมนักึ�งดา้น นํ% าเคลือบที�ใชเ้ป็นนํ% าเคลือบอุณหภูมิสูง ( High –Temperature )  
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ภาพที� 13  วธีิการผลิตชุดภาชนะเครื�องปั% นดินเผาจานชาม การขึ%นรูปแป้นหมุน นํ% าเคลือบ และเตาเผา 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 5 มีนาคม 2556 

 

                                                  

ภาพที� 14  ผลงานชิ%นสาํเร็จชุดภาชนะเครื�องปั% นดินเผา จาน ชาม สโตนแวร์ 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 15 เมษายน 2556 

 
8. กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องไมส้าํหรับใส่ชุดอุปกรณ์ทาํอาหาร  เป็นรูปแบบของชิ%นชกัโดยการ

เลื�อนปิดเปิด มีที�จบัเป็นแผน่ป้ายสแตนเลสอกัษรเบรลลภ์าษาไทย  กล่องไมด้า้นนอกใชว้สัดุทาํจากไมอ้ดั
ปูแผน่ลามิเนตลายไม ้ ส่วนตวัลิ%นชกัไมใ้ชไ้มย้างพาราเคลือบนํ% ายาแลค็เกอร์ดา้น เพื�อกนัเชื%อราและ
ความชื%นเพิ�มความแขง็แกร่งใหก้บัเนื%อไม ้   
 

                               

ภาพที� 15  ภาพกล่องไมภ้ายในบรรจุอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูพิ้การทางการมองเห็น 
ที�มา : นายอนุพงศ ์สุทธะลกัษณ์ , 30 เมษายน 2556 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
สําหรับการออกแบบเนื�องจากเป็นการออกแบบชุดอุปกรณ์หลายชิ%น มีความซับซ้อนและต้องให้

เหมาะสมกบัผูใ้ช้งาน ในระยะแรก มีความสร้างแบบร่าง 3 มิติ เพื�อนาํไปทดลองใช้ และรับฟังขอ้เสนอแนะ
ค่อนขา้งจะใชเ้วลามากพอสมควร และส่วนใหญ่ตวัชิ%นงานตอ้งหาช่างที�มีความชาํนาญเฉพาะทางเพื�อให้ตวัผลงาน
ออกมาตรงกับความคิด  โดยเฉพาะชิ%นงานออกแบบที�ใช้เทคนิคเกี�ยวกับเครื�องปั% นดินเผา ซึ� งมีความซับซ้อน 
ผลงานใชว้ธีิการขึ%นจานและชามดว้ยแป้นหมุนทาํใหชิ้%นงานมีความหนา มีนํ% าหนกัมาก จึงทาํให้เกิดการหดตวัและ
บิดตวัของเนื%อดินในขั%นตอนของการเผาและเคลือบ วิธีการแกไ้ขถา้เป็นไดค้วรใชว้ิธีการทาํพิมพห์ล่อชิ%นงานจาก
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นํ% าสลิปจะทาํใหไ้ดชิ้%นงานที�สมบูรณ์และไดจ้าํนวนมาก ในส่วนของผลงานถึงแมว้า่จะเป็นการออกแบบเพื�อผูที้�มี
ความพิการทางการมองเห็นแต่คนทั�วไปก็สามารถใชอุ้ปกรณ์ชุดนี%ไดเ้ช่นกนั 

ผลงานชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูมี้ความพิการทางการเห็นนี%หากจะใชไ้ดผ้ลสมบูรณ์ตามที�คิดออก 
แบบในอนาคตน่าจะมีการพฒันาการออกแบบเตาไมโครเวฟที�มีเสียงพดูเพื�อบอกเวลาแก่ผูมี้ความพิการทางการ
มองเห็น ซึ�งในปัจจุบนัยงัไม่มีใครคิดคน้ ทั%งนี% เพื�อช่วยใหเ้กิดความสะดวกปลอดภยัในการประกอบอาหารมาก
ยิ�งขึ%น 
 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ทาํอาหารสาํหรับผูมี้ความพิการทางการมองเห็น จะเป็นชุดอุปกรณ์ที�

สามารถประกอบอาหารรับประทานไดเ้องแบบง่ายๆ ดว้ยเตาไมโครเวฟที�มีความสะดวกปลอดภยั เป็นการส่งเสริม
ศกัยภาพและเพิ�มคุณภาพชีวติกบัผูพิ้การในกลุ่มนี%  
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โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลติภัณฑ์เครื�องเคลอืบดินเผาโดยการขึ นรูปผ้า 

ด้วยเทคนิคการใช้ความร้อนแป้งมันเพื�อการนําบรรจุภัณฑ์กลบัมาใช้ใหม่ 

ในรูปแบบของใช้ในชีวติประจําวนั 

DESIGNFORCERAMIC PACKAGING BY USING FLOUR HEAT TECHNIQUE 

TO REUSE PACKAGING IN THE FORM OF USED IN DAILY LIFE 
 

สุรชยั ไชยธวชัพทุธิพร1      รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์ครื%องเคลือบดินเผา โดยการขึ+นรูปผา้ดว้ยเทคนิคการใชค้วามร้อน
แป้งมัน เพื%อการนําบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของใช้ในชีวิตประจําวนัมีวตัถุประสงค์เพื%อให้ได้
กระบวนการการขึ+นรูปวสัดุและผลงานที%ออกแบบจากกวสัดุธรรมชาติที%เป็นกระบวนการทางธรรมชาติทั+งหมด 
เป็นมิตรต่อสิ%งแวดลอ้ม และเพื%อการนาํเอาบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบของใชใ้นชีวิตประจาํวนั  โดยการ
ทดลอง และพฒันาในการใชว้สัดุ  พฒันาโครงสร้าง  รูปแบบการห่อหุ้มในรูปแบบต่างๆให้ออกมาผสมผสานกบั
แนวความคิดเรื%องของEcoDesign(Economic & Ecological Design; EcoDesign or Green Design) ซึ% งเป็นแนวทาง
หนึ%งของการจดัการเชิงรุก กล่าวคือ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการให้เป็นมิตรต่อสิ%งแวดลอ้ม มุ่งเนน้การ
ลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใชง้าน และเพิ%มปริมาณการนาํกลบัมาใชใ้หม่ส่วนวสัดุที%เลือกใชม้าเป็นบรรจุ
ภณัฑน์ั+นไดเ้ลือกวสัดุที%เป็นเส้นใยธรรมชาติที%สอดคลอ้งกบัแนวความคิดโดยการนาํวสัดุประเภทผา้มาใชใ้นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑป์ระสานกบัการขึ+นรูปดว้ยแป้ง โดยการทดลองการพบั มว้น ห่อ พนั ผกูในรูปแบบต่างๆ  โดย
คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างเซรามิคและบรรจุภณัฑ์ ในแง่ของการใชร่้วมกนัสอดคลอ้งกนั  เรื%องราว 
และแรงบนัดาลใจ  อีกทั+งยงัคาํนึงถึงการใชง้านในชีวติประจาํวนัไดจ้ริง  เกิดการใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่การที%เป็น
เพียงบรรจุภณัฑ ์ โดยผลงานมีดงัต่อไปนี+   บรรจุภณัฑส์าํหรับจาน 3 ชุด  บรรจุภณัฑส์าํหรับถว้ย 3 ชุด  บรรจุภณัฑ์
สาํหรับชาม1ชุด  บรรจุภณัฑ์สาํหรับแจกนั 1ชุด สามารถที%จะนาํมาใชไ้ดจ้ริงหลงัจากการแปรสภาพบรรจุภณัฑ์
และยงัเป็นแนวทางในการคิดคน้รูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑที์%เกิดจากการขึ+นรูปดว้ยแป้ง 
 
คาํสาํคญั: เครื%องเคลือบดินเผา, การนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่, เทคนิคการใชค้วามร้อนแป้งมนั 
 
 
 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2ที%ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์ 
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Abstract 
 
 To design packaging for ceramic products by using technique of using powder heat to bring back product 
to reuse, in the form of cloth for daily life aims to study the process of materials and masterpiece from natural 
resource which is all natural process. It is friendship to environment and reuse for daily life by testing and 
develop materials, develop structure of packing to mix with idea of EcoDesign(Economic & Ecological Design; 
EcoDesign or Green Design), which is a proactive management  approach  is to design environmentally friendly 
products and services. Focus on reducing waste, Extended use and Increase the amount of recycling and re-use. 
Materials of clothes used designed with powder by wrapping, roll, tie in the form realizing relation of ceramic 
and packing, to be compatible in content and inspiration, also use of daily life actually and benefit than packing. 
By this following masterpiece,plate package3 set, packagecup3 set, and package bowls 1 set, vase package 1 set, 
and can use actually after transferring package and being trend of new idea of packagefrom using powder. 
 
KEYWORDS : CERAMIC,REUSE,TECHNIQUE OF USING POWDER HEAT 
 

1. บทนํา 

วสัดุแต่ละชิ+นลว้นมีเรื%องราวอยู่เบื+องหลงัการนาํเสนอวสัดุชนิดต่างๆ ที%มีการออกแบบและใชง้านอยู่ใน
ปัจจุบนัเพื%อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของวสัดุรวมถึงการผสมผสานระหวา่งวสัดุกบัการออกแบบที%แสดงให้เห็น
ถึงความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดผลงานชิ+นใหม่ๆ ที%ดูแปลกตาและเหนือความคาดหมายในขณะเดียวกัน
กระแสการอนุรักษแ์ละใส่ใจในสิ%งแวดลอ้มก็เป็นแรงบนัดาลใจสาํคญัอีกประการหนึ%งที%นกัออกแบบจาํนวนมาก
ใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชว้สัดุจึงทาํใหเ้กิดการคิดคน้สร้างสรรคว์สัดุใหม่ๆ เกิดขึ+นมากมายในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัมนุษยเ์ริ%มเห็นความสาํคญัของผลกระทบจากอุตสาหกรรมการผลิตที%เกิดขึ+นต่อสิ%งแวดลอ้มบนโลก 
จึงได้มีการตั+ งกฎเกณฑ์มากมายขึ+ นมาเพื%อบังคับใช้กับผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น ผูผ้ลิตจะต้อง
รับผิดชอบในการกาํจดัซากผลิตภณัฑห์ลงัหมดอายกุารใชง้านจากผูบ้ริโภคการหา้มไม่ใหใ้ชส้ารเคมีที%เป็นอนัตราย
ต่อสิ%งแวดลอ้มในการผลิตชิ+นส่วนและการประกอบผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้  ซึ%งขอ้บงัคบัต่างๆ เหล่านี+  ทาํให้ผูผ้ลิตตอ้ง
ปรับตวัเองเพื%อให้สามารถอยูร่อดในธุรกิจต่อไดด้งันั+นเมื%อผูผ้ลิตตอ้งการผลิตสินคา้ตวัหนึ%งออกมาสู่ตลาดจาํเป็น
อยา่งยิ%งที%จะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ%งแวดลอ้มในการผลิตสินคา้ตวันั+นๆ ตั+งแต่การออกแบบการผลิตกระทั%งถึง
การใชง้านจนหมดอายขุองผลิตภณัฑอ์ยา่งครบวงจรแหล่งที%มา: (www.vcharkarn.com) 

ดงันั+นการขึ+นรูปวสัดุจากเสน้ใยธรรมชาติดว้ยเทคนิคการให้ความร้อนแป้งมนั เพื%อที%จะสามารถนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ในรูปแบบของผา้ที%ใชใ้นชีวติประจาํวนัจึงเป็นอีกหนึ%งทางเลือกที%น่าสนใจในการออกแบบผลิตภณัฑต่์างๆ 
ไดใ้นอนาคตทั+งเรื%องของการอนุรักษธ์รรมชาติการสร้างมุมมองแนวคิดที%แปลกใหม่ในการออกแบบรวมทั+งยงัเป็น
การสร้างสรรคก์ระบวนการผลิตที%เป็นมิตรต่อสิ%งแวดลอ้ม 
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2. ขั นตอนการศึกษาและวธีิการวจิยั 
การออกแบบบรรจุภณัฑเ์ครื%องเคลือบดินเผาโดยการขึ+นรูปผา้ดว้ยเทคนิคการใชค้วามร้อนแป้งมนัเพื%อการ

นาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบของผา้ที%ใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีระเบียบวิธีการการวิจยัตามลาํดบัขั+นตอน
ดงัต่อไปนี+  

 
2.1 เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

วิจยัในเชิงการทดลอง การสาํรวจทิศทางดา้น Eco Design ที%เกี%ยวกบับรรจุภณัฑ์ และการวิจยัที%
เกี%ยวขอ้งในรูปแบบเอกสารอา้งอิง 

 
2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆดา้น Eco Design ที%เกี%ยวกบับรรจุภณัฑ ์
2) ศึกษาขอ้มูลที%เกี%ยวกบับรรจุภณัฑเ์พื%อนาํมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 
3) ศึกษา และทดลองเกี%ยวกบัวสัดุและเทคนิคการขึ+นรูปต่างๆเพื%อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
4) ผลิตผลงานเชิงทดลองเพื%อให้ไดบ้รรจุภณัฑ์สาํหรับจาน บรรจุภณัฑส์ําหรับถว้ย   บรรจุภณัฑ์

สาํหรับชาม บรรจุภณัฑส์าํหรับแจกนั 
 

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1) วเิคราะห์ขอ้มูลบรรจุภณัฑ ์
2) วเิคราะห์ขอ้มูลวสัดุที%ใชใ้นการทาํบรรจุภณัฑ ์
3) วเิคราะห์ขอ้มูลเทคนิคการขึ+นรูปต่างๆเพื%อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
4) วเิคราะห์ขอ้มูลที%ไดจ้ากการทดลองผลิตชิ+นงาน 

 

3. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผูอ้อกแบบนําขอ้มูลที%ได้ที%ทดลองทาํมาวิเคราะห์ รวบรวมนาํมาคิดเป็นงานออกแบบ ซึ% งมีบรรจุภณัฑ์

สาํหรับจาน 3 ชุด บรรจุภณัฑส์าํหรับถว้ย 2 ชุด บรรจุภณัฑส์าํหรับชาม 1 ชุด บรรจุภณัฑส์าํหรับแจกนั 1ชุด งานนี+
เริ%มจากการที%สนใจกระบวนการลงแป้งผา้ในงานโรงแรม ซึ% งผูอ้อกแบบจึงไดน้าํกระบวนการที%น่าสนใจนี+มาต่อ
ยอดในการออกแบบได้ ผสมผสานกับแนวความคิดเรื%องของEco Design ที%กล่าวถึงกระบวนการผลิตที%เป็น
ธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ% งแวดล้อม และการนําผลิตภัณฑ์กลบัมาใช้ใหม่ ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์ จากการ
ผสมผสานแนวคิดทั+งหมดจึงไดส้ร้างบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบของใชใ้นชีวติประจาํวนั  

การเลือกใชก้ระบวนการผลิตเกิดจากธรรมชาติทั+งหมดทาํให้ตอ้งเลือกใชแ้ป้งมนัที%มีคุณสมบติัพิเศษ คือ 
เมื%อถูกความร้อน จะละลายง่าย  มีความเหนียว และมีคุณสมบติัสามารถรักษา สภาพความเหนียวไดเ้หมือนเดิมไม่มี
การคืนตวั เนื+อแป้งใสเป็นเงา พอเยน็แลว้จะติดกนั  สามารถใชแ้ป้งมนัมาเป็นวสัดุประสานจากธรรมชาติ  

การขึ+นรูปผา้ดว้ยเทคนิคของการใหค้วามร้อนแป้งมนัที%เป็นกระบวนการทางธรรมชาติทั+งหมด เป็นมิตรต่อ
สิ%งแวดลอ้ม  ทั+งในการนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่นั+นผูอ้อกแบบไดเ้พิ%มเติมเรื%องความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ%งของที%
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ถูกห่อหุม้กบัตวับรรจุภณัฑ ์ที%สามารถใชร่้วมกนัได ้หรือมีความเกี%ยวขอ้งกนั ส่วนวสัดุที%เลือกใชม้าเป็นบรรจุภณัฑ์
นั+น ผูอ้อกแบบไดเ้ลือกวสัดุที%เป็นเสน้ใยธรรมชาติที%สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรื%องของ Eco Design 

 

3.1การศึกษาการทดลองเกี�ยวกบัวสัดุ และเทคนิคต่างๆ 

3.1.1การทดลองครั งที�1 
เป็นการทดลองโดยการนาํวสัดุแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ผา้ดิบ ผา้ใยสังเคราะห์ กระดาษใยกลว้ย กระดาษ

ใยมะพร้าว กระดาษเยื%อไผ่ เพื%อหาวสัดุที%มีคุณสมบัติเหมาะสมที%สุด เพื%อใช้เป็นวตัถุดิบในการออกแบบโดย
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกวสัดุที%นาํมาใชใ้นการทดลองนั+นเลือกวสัดุที%มีลกัษณะเป็นเส้นใยที%เชื%อมต่อกนัเป็นแผ่น 
ทั+งวสัดุธรรมชาติและวสัดุสงัเคราะห์  

 

ภาพที� 1 ทดลองวสัดุ 

ผลที�ได้จากการทดลองครั งที� 1 

จากการทดลองวสัดุที%เหมาะสมที%สุด จะเป็นวสัดุชนิดเส้นใยผา้ เพราะเหมาะแก่การออกแบบเพื%อ
การนาํกลบัมาใช้ใหม่ได้เนื%องจากวสัดุชนิดอื%นเมื%อลา้งแป้งออกหมดแลว้ไม่สามารถแปรสภาพกลบัมาเป็นรูป
แบบเดิมได ้

3.1.2การทดลองครั งที�2 
เป็นการทดลองหาความเหมาะสมและคุณสมบติัของวสัดุที%สามารถนาํไปสร้างชิ+นงานใดๆไดบ้า้ง 

 

ภาพที% 2 ทดลองหาความเหมาะสม และคุณสมบติัของวสัดุบรรจุภณัฑส์าํหรับรองเทา้ 
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ภาพที% 3 ทดลองหาความเหมาะสม และคุณสมบติัของวสัดุที%ใส่ของ 
 

 

ภาพที% 4 ทดลองหาความเหมาะสม และคุณสมบติัของวสัดุตะกร้า 
 

ผลที�ได้จากการทดลองครั งที�2 
จากการทดลองประเภทของชิ+นงานที%เหมาะสมมากที%สุด คือ งานบรรจุภณัฑ ์เนื%องดว้ยคุณสมบติั

กบัตวัประสาน มีความแขง็แรงเพียงพอเพื%อการห่อหุม้เท่านั+น  สามารถที%จะขึ+นรูปเป็นภาชนะไดแ้ต่ไม่แข็งแรงพอ 
ส่วนสิ%งของที%บรรจุภณัฑห่์อหุม้นั+นตอ้งเป็นสิ%งของที%โดนนํ+ าได ้เพื%อที%สะดวกต่อกระบวนการแปรสภาพในการนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ได ้

 

3.1.3การทดลองครั งที�3 
เป็นการทดลองทาํงานบรรจุภณัฑ์สําหรับจานเครื%องเคลือบดินเผา เพราะเครื%องเคลือบดินเผา

สามารถที%จะโดนนํ+ าแลว้ไม่เสียหาย เนื%องดว้ยการแปรสภาพของบรรจุภณัฑต์อ้งผ่านการแช่นํ+ า โดยบรรจุภณัฑ์ที%
ห่อหุม้นั+นเป็นผลิตภณัฑที์%ทาํจากของที%ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

 

ภาพที% 5 การทดลองทาํงานบรรจุภณัฑส์าํหรับจานเครื%องเคลือบดินเผาจากผา้เช็ดตวั 
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ภาพที% 6 การทดลองทาํงานบรรจุภณัฑส์าํหรับจานเครื%องเคลือบดินเผาจากเสื+อยดื 

ผลที�ได้จากการทดลองครั งที�3 

แบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี+  
1) สีสนัและพื+นผิวของผา้ที%เลือกใช ้มีผลต่อการคราบแป้งที%เกิดขึ+น โดยผา้ที%ออกโทนอ่อนๆ

ค่อนไปทางขาวและพื+นผิวของผา้ที%ละเอียดจะทาํใหเ้กิดคราบนอ้ย 
2) ปริมาณแป้งที%ผสมนํ+ ามีผลต่อคราบแป้งที%เกิดขึ+น 
3)ปริมาณแป้งที%ผสมนํ+ ามีผลต่อความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
4)การจบัคู่สร้างเรื%องราวระหวา่งบรรจุภณัฑก์บัตวังานเครื%องเคลือบดินเผาตอ้ง

สมเหตุสมผลในการใชร่้วมกนั 
 

3.1.4การทดลองครั งที�4 
เป็นการทดลองทาํงานบรรจุภณัฑโ์ดยเนน้ไปที%บรรจุภณัฑส์าํหรับเครื%องเคลือบดินเผาที%อยูบ่นโต๊ะ

อาหาร โดยการจบัคู่สร้างเรื%องราวระหวา่งบรรจุภณัฑก์บัตวังานเครื%องเคลือบดินเผา แลว้ตวับรรจุภณัฑแ์ปรสภาพ
เป็นสิ%งของที%ใชใ้นชีวติประจาํวนัที%ทาํจากผา้ แยกเป็น2ประเภท  

 
1) ใชร่้วมกนั เช่น จานใชร่้วมกบัผา้ปูโตะ๊,ถุงมือกนัร้อนใชร่้วมกบัชาม  
2) ไดแ้รงบนัดาลใจ เช่น แกว้กบัเสื+อยืด,แจกนักบัผา้พนัคอ โดยมองที%ลกัษณะการใชง้าน

เมื%อเป็นบรรจุภณัฑก็์ทาํหนา้ที%ห่อหุม้ ป้องกนัเครื%องเคลือบดินเผาเมื%อแปรสภาพเป็นสิ%งของที%ใชใ้นชีวิตประจาํวนัก็
ทาํหนา้ที%ห่อหุม้ป้องกนัร่างกายมนุษย ์

 

 

 

 

 ภาพที� 7 การทดลองทาํงานบรรจุภัณฑ์สําหรับแจกนัเครื%องเคลือบดินเผา

จากผ้าพนัคอ 
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ภาพที� 8 การทดลองทาํงานบรรจุภัณฑ์สําหรับชามเครื%องเคลือบดินเผาจากถุงมอืกนัร้อน 

 

 

ภาพที� 9 การทดลองทาํงานบรรจุภัณฑ์สําหรับจานเครื%องเคลือบดินเผาจากผ้าปูโต๊ะ 

 

ผลที�ได้จากการทดลองครั งที�4 

 
แบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันี+  

1) สามารถทดลองอยา่งอื%นที%ไม่ใช่จานแต่ก็ยงัเป็นเครื%องเคลือบดินเผา เช่น แกว้แจกนั ชาม 
ได ้

2) ตอ้งคาํนึงถึงเรื%องพื+นที%และช่องวา่ง ดว้ยวิธีการพบั การมว้น ให้มีอากาศช่วยในการกนั
กระแทก 

3) สามารถที%จะจดัเป็นชุดๆไดห้รือเพิ%มเรื%องราวเขา้ไปในชิ+นงาน 
4)ตอ้งคาํนึงถึงเรื%องการขนส่งและการประหยดัพื+นที%ในการบรรจุ 

 

3.1.5 ผลติชิ นงานจริง 
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ภาพที� 10 การผลติชิ นงานจริง 

3.2รูปแบบงานสําเร็จ 

 

ภาพที% 11 บรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์ครื%องเคลือบดินเผาโดยการขึ+นรูปผา้ดว้ยเทคนิคการใชค้วามร้อนแป้งมนั
เพื%อการนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบของใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
การออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรับผลิตภณัฑเ์ครื%องเคลือบดินเผาโดยการขึ+นรูปผา้ดว้ยเทคนิคการใชค้วาม

ร้อนแป้งมนัเพื%อการนาํบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบของใชใ้นชีวติประจาํวนั  มีวตัถุประสงคเ์พื%อใหไ้ด้
กระบวนการขึ+นรูปวสัดุ ที%เป็นกระบวนการทางธรรมชาติทั+งหมด และไดผ้ลงานที%ออกแบบจากกวสัดุธรรมชาติ  
เป็นมิตรต่อสิ%งแวดลอ้ม  ลดการสูญเสียใหเ้ป็นศูนย ์ โดยการนาํวสัดุประเภทผา้มาใชใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ประสานกบัการขึ+นรูปดว้ยแป้ง โดยการทดลองการพบั มว้น ห่อ พนั ผกู ในรูปแบบต่างๆ  โดยคาํนึงถึง
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งเครื%องเคลือบดินเผา และบรรจุภณัฑใ์นแง่ของการใชร่้วมกนัสอดคลอ้งกนั  เรื%องราว 
และแรงบนัดาลใจ  อีกทั+งยงัคาํนึงถึงการใชง้านในชีวติประจาํวนัไดจ้ริง เกิดการใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่การที%เป็น
เพียง Package  โดยผลงานมีดงัต่อไปนี+   บรรจุภณัฑส์าํหรับจาน3ชุด  บรรจุภณัฑส์าํหรับถว้ย3 ชุดบรรจุภณัฑ์
สาํหรับชาม 1ชุด  บรรจุภณัฑส์าํหรับแจกนั1ชุด สามารถที%จะนาํมาใชไ้ดจ้ริงหลงัจากการแปรสภาพบรรจุภณัฑ์
และยงัเป็นแนวทางในการคิดคน้รูปแบบใหมข่องบรรจุภณัฑที์%เกิดจากการขึ+นรูปดว้ยแป้ง 

 

เอกสารอ้างองิ 
เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย.“หลกัการของ Eco Design” [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก 

:http://www2.mtec.or.th/website/article_list.aspx?id=46&cate=26,15ตุลาคม 2555 

ฉตัรชยั จนัทร์เด่นดวง.“การออกแบบเพื�อสิ�งแวดล้อม” [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://vcharkarn.com/varticle/38802,15 ตุลาคม 2555. 

ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ.“Eco Design คืออะไร” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.mtec.or.th/ecodesign2012/index.php?option=com_content&view=article&id=5:ecodesign&c
atid=1:ecodesign&Itemid=23,15 ตุลาคม 2555 
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โครงการออกแบบเชิงทดลองครัวเคลื�อนที�ในพื�นที�สาธรณะ 

STREET FOOD/ STREET ART – AN EXPERIMENTAL, UNSANCTIONED KITCHEN 
 

จารุตม ์จนัทร์ประภานนท์1     David Marc Schafer2     รศ.ไพจิตร อิ#งศิริวฒัน์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 พื(นที#สาธารณะ เป็นที#ที#เรามาเจอกนั เป็นพื(นที#ของการเดินทาง พบปะ พูดคุย เมินเฉย พื(นที#สาธารณะเป็น
พื(นที#ของเรา และก็ไม่ไดเ้ป็นของเรา หรือจะใหพ้ดูอีกอยา่งหนึ#งวา่เป็นพื(นที#ส่วนรวม การคน้ควา้และวจิยันี( เพื#อเป็น
การหา จุดร่วม และ จุดต่างของทั(งสองวฒัธรรม เพื#อพฒันาเป็นผลงานศิลปะ 
ถนนที#เรียงรายดว้ยอาหาร ร้านคา้ ที#เป็นเหมือนเชื(อเพลิงเติมพลงัให้คบัคนกรุงเทพตั(งแต่ กรรมกร จนถึงพนกังาน
บริษทั บนเกา้อี(พลาสติก ที#ปกคลุมพื(นที#เต็มไปหมด บนกาํแพง ในซอย ตามตึกต่างๆ เต็มไปดว้ยงานศิลปะขา้ง
ถนน ที#แสดงถึงความคิดเห็นของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ ความคิดสร้างสรรคเ์หล่านี( เพิ#มรสชาติ มุมมอง และ มิติใหม่ๆ 
ใหก้บักรุงเทพมหานคร 
 อาหารขา้งถนนเป็นการบริการแบบผิดกฏหมาย ศิลปะขา้งถนนเป็นการแสดงผลงานแบบผิดกฏหมาย งาน
ออแบบชิ(นนี( จะดึงเอาจุดร่วมและจุดต่างของทั(งสองวฒัธรรมมาพฒันาเป็นครัวเคลื#อนที# เพื#อใชใ้นการทาํอาหาร
สาํหรับ เชฟขา้งถนน 
 

คาํสาํคญั : การศึกษาระหวา่งการยดึครองพื(นที#สาธารณะของศิลปะขา้งถนน และ อาหารริมถนน 
 

Abstract 
 

My research explores the overlap of two cultures that take ownership of the public space. The streets of 
Bangkok are lined with food stalls and food carts hat cook the food, which feeds the city; Construction workers 
and office workers share meals on the plastic stools that cover the sidewalks. The walls, fences, and sois of 
Bangkok are filled with spray painted murals, tags and stencil images which express the thoughts and obsessions 
of a young generation. These creative outbursts gives flavor, dimension, and texture to the Bangkok street. 

Street food is unsanctioned public service, street art is an unsanctioned personal expression. My project 
is to design a kitchen in the areas where street food/art both overlap and conflict. 
 

KEYWORDS : DESIGN A KITCHEN IN THE AREAS WHERE STREET FOOD/ART BOTH OVERLAP 
AND CONFLICT 

                                                           

1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1.บทนาํ 

 พื(นที#สาธารณะเป็นพื(นที#ส่วนรวมที#ใครก็ไดใ้นสังคมสามารถใชใ้นการ เดินทาง พบปะ พูดคุย ประทว้ง 
พื(นที#สาธารณะจึงเป็นเหมือนพื(นที#วา่งที#เปิดโอกาสใหพ้ลเมืองไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเติมสีสนัลงไป เป็นสื#อเชิง 
mass media ที#ไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ก็เป็นเรื#องผิดกฏหมายถา้เราจะยดึพื(นที#สาธารณะเพื#อการคา้ หรือการกระทาํใดใด 
ที#เหมือนเป็นการทาํลายทรัพยสิ์นในพื(นที#สาธารณะ 
 อาหารริมถนน เป็นการคา้อาหารแบบผิกกฏหมายขา้งถนน เนื#องจากไม่ไดมี้การจ่ายค่าเช่า หรือภาษีตามที#
รัฐบาลกาํหนด หรืออาจจะจ่ายเป็นส่วยให้กบัตาํรวจในแต่ละพื(นที#นั(นๆไป เป็นวฒัธรรมหนึ#งในหลายๆประเทศ
แถบเอเชีย – การยดึพื(นที#สาธารณะเพื#อการคา้ ทาํมาหากิน ปัจจยัหนึ#งในการทาํให้เกิดวฒันธรรมนี( ขึ(นมาจากการที#
ประชากรในเมืองมีความเหลื#อมลํ( าทางฐานะรายไดไ้ม่ไดสู้งนกั เช่นกรรมกรที#มาจากต่างจงัหวดั ดว้ยอาหารใน
เมืองอาจไม่ถูกปาก หรือราคาอาจจะแพงไป ทาํให้แม่คา้เกิดไอเดียขายอาหารราคาถูกริมถนนเพื#อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของคนบางกลุ่มในสงัคมเมือง ปัจจุบนัอาหารริมถนนมีเยอะมากขึ(นเรื#อยๆ ในกรุงเทพเองก็แทบจะทุกมุม
ถนนจะตอ้งมีอาหารริมถนนขาย เหมือนเป็นเชื(อเพลิงเติมพลงัใหก้บัคนกรุงเทพหรือพนงังานบริษทั ไปเสียแลว้ 

ในขณะเดียวกนั บนกาํแพงก็มีการยึดพื(นที#อีกลกัษณะนึง โดยการพน้สี ไปบนกาํแพงหรือเรียกวา่ Graffiti 
แต่ในกรณีของ Graffiti นั(นการยดึพื(นที#เพื#อทาํงานศิลปะ ดูจะเป็นเหมือนการแสดงจุดยนืของกลุ่มคนบางกลุ่ม เป็น
การยึดพื(นที#แบบไม่หวงัผลกาํไร Graffiti ถูกจดัอยูใ่นงานศิลปะแขนงหนึ#ง เป็นงานศิลปะเชิงกฏบ ต่อตา้นสังคม
เป็นงานศิลปะที#หมิ#นเหม่ระหวา่งความเป็นศิลปะและขยะสายตา งานประเภทนี( เกิดขึ(นในแถบ ยโุรปก่อนที#จะเขา้
มาในเอเชีย และ ประเทศไทย ปัจจุบนัตามกาํแพงในเมืองก็อาจจะมีงานประเภท Graffiti อยูเ่ต็มไปหมด บา้งก็มี
ความหมาย บา้งก็เป็นแค่การพน้สีทาํลายทศันียภาพของกรุงเทพ แต่ทา้ยที#สุดแลว้มนัก็เป็นการยึดพื(นที#สาธารณะ
เช่นกนั ถา้สังเกตุและมองไปรอบๆกรุงเทพ เราจะเห็นการยึดพื(นที#สาธารณะทั(งสองประเภทนี( เต็มไปหมด บา้งก็
แยกกนั บา้งกอูยูใ่กลก้นั กลายเป็นวา่ พื(นที#สาธารณะแลว้ จริงๆ ก็ไม่ใช่พื(นที#สาธารณะอีกต่อไป 

ดว้ยความแตกต่างของการยึดพื(นที#ทั( งสองวฒัธรรม และความเหมือนในเรื#องของการใชพื้(นที#สาธารณะ
แบบไม่ถูกกฏหมายทาํให้ผมอยากศึกษาและพฒันางานออกแบบเชิงทดลองจากพฤติกรรมของทั(งสองวฒันธรรม
เพื#อพฒันาลกัษะรถเขน็ขายอาหาร ใหส้อดคลอ้งกบัการยึดพื(นที#สาธารณะแบบผิดกฏหมาย เพราะในปัจจุบนั การ
ตั(งร้านอาหารริมถนน เหมือนร้านจะใหญ่ขึ(นเรื# อยๆและกลายเป็นเรื# องปกติไปเสียแลว้ทั( งๆที#มนัเป็นเรื# องผิด
กฏหมายดว้ยซํ( า 
 

2.ขั�นตอนการศึกษา 

 ขั�นตอนที� 1 - ค้นคว้า 

 เนื#องจากงานออกแบบ เป็นงานออกแบบเชิงทดลอง และเป็นงานออกแบบจากแรงบนัดาลใจส่วนตวัจึงมี

การคิดคน้กฏในการออกแบบของตวัเองจากการหาขอ้มูลของทั(งสองวฒัธรรม เริ#มจากการถ่ายภาพรถเข็นขาย

อาหารริมถนน และ งาน กราฟฟิตี(  ตามกาํแพง ศึกษาคน้ควา้ความเหมือนและความต่างจากทั(งสองวฒันธรรมและ

ศึกษาจากพฤติกรรมการทาํงานของทั(งสองแบบ เพื#อนาํมาพฒันารูปแบบและเพื#อหากลุ่มเป้าหมายสาํหรับครัวชิ(นนี(  
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รูปที# 1. คน้ควา้เกี#ยวกบั graffiti ตามทอ้งถนน 

 

 
รูปที# 2. คน้ควา้ครัวเคลื#นที#ริมถนน 

 

 ขั�นตอนที� 2 - คดักรอง 

 ในขั(นตอนนี(  คือขั(นตอนการ จดัขอ้มูลจากการศึกษาเกี#ยวกบั วฒันธรรมของทั(งสองแบบ เพื#อนาํมาใชเ้ป็น

กฏในการออกแบบครัวเคลื#นที# และหากลุ่มเป้าหมายที#ชดัเจน 
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รูปที# 3. ทาํกราฟ linear เพื#อศึกษาหากลุ่มเป้าหมาย และสร้างกฏในการออกแบบ การคน้ควา้จุดเชิ#มและจุดต่าง 

 

 
รูปที# 4. หากลุ่มเป้าหมายสาํหรับครัวเคลื#อนที# และพบวา่เชฟ น่าจะเป็นกลุ่มที#ใชค้รัวชุดนี(  
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 ขั�นตอนที� 3 - พฒันางานออกแบบ 

 หลงัจากที#ไดข้อ้มูลต่างๆจากการวิจยั ไดน้าํมาพฒันาเป็น sketch design เพื#อทาํ prototype กบัวสัดุจริง

เนื#องจากในพฤติกรรมของ graffiti artist จะตอ้งมีการหนีแบบคล่องตวั อุปกรณ์ต่างๆในการออกแบบ ถูกพฒันามา

ใหเ้ก็บ และ เปิดง่าย. กระทดัรัด ต่อการขนยา้ย 

 

 
รูปที# 5. Sketch design 

 

 
รูปที# 6. Sketch design 

 

 
รูปที# 7. Final sketch design 
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 ขั�นตอนที� 4 – ขึ�นแบบ 

 พฒันาจากภาพ sketch เป็นตวั prototypeเพื#อทดสอบประสิธติภาพการใชง้านจริงสําหรับนาํไปพฒันาต่อ

เป็นตวัจริงโดยนาํไปใหช่้างเหลก็ขึ(นโครงจากแบบ sketch ตามรูปที# 10 โดยใชข้าโต๊ะแบบพบัไดเ้ป็นฐานของโต๊ะ

ครัวพฒันาระบบการใชภ้ายในการการศึกษาลกัษณะการทาํครัวทั(งแม่คา้ และ เชฟตามร้านอาหาร และได้แรง

บนัดาลใจการเก็บโตะ๊จากกระเป๋าเดินทางลอ้ลาก เนื#องจากมีความกระทดัรัด พกพาสะดวก สามารถยกขึ(นที#สูงได ้

นํ( าหนกัเบา ในตวัวสัดุ จากตวัตน้แบบนั(นใชเ้หลก็แผน่เจาะรู แต่ถา้พฒันาต่อไดใ้นระบบอุส่าหกรรมอาจจะพฒันา

ไปถึง stainless steel เนื#องจากเบาและไม่ขึ(นสนิม อาจจะสามารถพฒันาให้สะพายหลงัได ้ก็จะยิ#งพกพาสะดวกได้

ง่ายมากขึ(น 

 

 

         
รูปที# 8. เป็นภาพ prototype ตอนเปิดฝา   รูปที# 9. เป็นภาพครัวตอนเก็บ 

 

 

       
รูปที# 10. ภาพตอนกาํลงัขึ(นแบบ final    รูปที# 11. ภาพตอนแบบรถเขน็เสร็จสมบูรณ์ 
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3. ผลการวจิยั 

 ผลการวจิยัจากการไดท้ดลองใชต้วั prototype ไดพ้ฒันาขึ(นมาในรูปแบบของครัวเคลื#อนที# ที#สามารถใชไ้ด้
จริง และเป็นเหมือนอุปกรณ์ สาํหรับเชฟที#ตอ้งการ showcase งานตวัเองในพื(นที#สาธารณะจากการที#ไดน้าํ เนื(อหา
ของทั(งสองวฒันธรรมที#ศึกษามารวมกนั ครัวเคลื#อนที#ชิ(นที#เป็นครัวส่วนตวั ที#เชฟพกพาไดส้ะดวก นาํติดตวัไปได้
ทุกที# สามารถนาํใส่รถ หรือเขน็ขึ(นบนัไดเลื#อน เขา้ลิฟ หรือจะเขา้ที#แคบๆไดเ้ป็นการแสดงผลงานของเชฟในพื(นที#
สาธารณะที#ไม่ใช่แค่บนพื(นถนนแต่สามารถเขา้ไปในตึกไดเ้ลย 
 

 

รูปที# 12 ครัวเคลื#อนที# แบบ final 
 

 
รูปที# 13. ครัวเคลื#อนที#นอกสถานที#               รูปที# 14. ภาพครัวดา้นใน 

    หนา้ 1242



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1สรุปผลการวจิยั 
 ในการทดลองงานออกแบบครัวเคลื#อนที#ครั( งนี(  เป็นการพฒันางานออกแบบมาจากวฒันธรรมขา้งถนนของ 
Graffiti Artist และ รถเขน็ขายอาหารริมถนน มาใชใ้นงานออกแบบครัวเคลื#อนที#สาํหรับเชฟ ที#อยากแสดงผลงาน
บนพื(นที#สาธารณะ เป็นการพฒันาอุปกรณ์เพื#อใชใ้นการโปรโมท งานศิลปะ ในรูปแบบอาหารของเชฟหรืออาจจะ
ถูกพฒันาไปใชจ้ริง ในลกัษณะครัวริมถนน ก็อาจเป็นไดเ้พราะ ใชพื้(นที#เลก็กวา่ รถเขน็ขายของปัจจุบนั 
 

4.2 ขอ้เสนอแนะ 
 ครัวเคลื#อนที#ชุดนี(  สามารถนาํไปพฒันาต่อในระบบอุส่าหกรรม ได ้อาจทาํให้เกิดงานศิลปะขา้งถนนมาก
ขึ(นในรูปแบบของอาหาร เพราะศาสตร์ของการปรุงก็เหมือนเป็นศิลปะอยา่งหนึ#ง อีกทั(งยงัสามารถเป็นอุปกรณ์ให้
เชฟไดโ้ชวฝี์มือบนพื(นที#สาธารณะไดอี้กดว้ย 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุกๆคนที#มีส่วนร่วมในวทิยานิพนธ์ครั( งนี(  
ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที#ไดใ้หค้าํแนะนาํต่างๆเพื#อนาํมาพฒันาและแกไ้ข 
ขอขอบคุณอาจารยD์avid Marc Schaferที#คอยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาต่างๆมาโดยตลอ 
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โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื�องมือ อุปกรณ์ที�สามารถเคลื�อนที�ได้ 

FURNITURE AS TOOL : OBJECT CAN MOVE THEMSELVES 
 

ธชายธุ ปั	 นทอง1DAVID MARC SCHAFER2 รศ.ไพจิตร อิ#งศิริวฒัน์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

            งานวิจัยเรื# อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื#องมือที#สามารถเคลื#อนที#ได้ เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ
มหาบณัฑิต ของมหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรศิลปะมหาบณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยใช้
หลกัการ การออกแบบอยา่งย ั#งยนื (Sustainable design) หรือการออกแบบที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม (Green design, 
Eco-design หรือ Design for the environment) ซึ# งจะใชก้ลุ่มเป้าหมายคือนกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกัหรืออพาท
เมนต์ ที# มีพื	นที#จ ํากัด และอยู่อาศัยเป็นช่วงเวลาสั	 นๆ โดยผลิตภัณฑ์ที#จะออกแบบนั	 นจะต้องมีคุณสมบัติที#
หลากหลาย (Multi Function) และสามารถเคลื#อนยา้ยไดง้่าย สะดวก และประหยดัพื	นที# 
 
คาํสาํคญั : เฟอร์นิเจอร์, เครื#องมือ, การออกแบบอยา่งย ั#งยนื 
 

Abstract 
 

The purpose of the Study of Furniture as tool : Object can move themself design, Master of Arts Degree 
Thesis of Rangsit University, is to design products by using sustainable design principle or green design 
principle. The target group is undergraduates whom are temporarily living in a dormitory or apartment with a 
limited space/area. The product that is going to be designed must have multi function. It should easily and 
conveniently be relocated and it must be space saving. 
 
KEYWORDS : FURNITURE, TOOL, SUSTAINABLE DESIGN 
 
 
 
 
_________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 

1.1 ความสําคญัและที�มาของปัญหา 

ปัจจุบนัปัญหาสิ#งแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องทุกชีวติ ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาวะอากาศ

ที#แปรเปลี#ยน ความร้อนที#เพิ#มสูงขึ	น หรือโรคภยัที#ร้ายแรงขึ	น เหล่านี	ลว้นเป็นผลจากการกระทาํของมนุษยที์#ไดบ้ั#น

ทอนธรรมชาติทั	 งโดยรู้ตวั และไม่รู้ตวั ซึ# งในขณะนี	 ทุกประเทศทั#วโลกกาํลงัประสบปัญหาสิ#งแวดลอ้มอย่าง

ต่อเนื#อง โดยเฉพาะปัญหาที#เกิดจากขยะที#นบัวนัจะมีเพิ#มมากขึ	นตามจาํนวนประชากรที#เพิ#มขึ	น และความตอ้งการ

ที#เพิ#มขึ	น ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาขยะตกคา้งจากการกาํจัดเนื#องจากขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้บาง

ประเภทไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ# งขยะส่วนใหญ่ เป็นผลิตภณัฑ์ที#ไม่สามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติในขณะที#ความตอ้งการใชมี้แนวโนม้เพิ#มมากขึ	น และความคงทนของผลิตภณัฑมี์นอ้ย ทาํให้อายกุารใช้

งานสั	 น และแปรสภาพเป็นขยะ ซึ# งขยะเหล่านี	 ยงัก่อให้เกิดมลพิษเพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักทําหรือมี

ส่วนประกอบของพลาสติก หรือสารก่อมลพิษที#ยอ่ยสลายไดย้าก 

ซึ# งผูจ้ดัทาํมีความเห็นวา่ การลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพมากที#สุดคือตอ้งเริ#มตั	งแต่ 

กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยใชห้ลกัการ การออกแบบอยา่งย ั#งยนื (Sustainable design) หรือการออกแบบ

ที#เป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้ม (Green design, Eco-design หรือ Design for the environment) ซึ# งจะใชก้ลุ่มเป้าหมายคือ

นกัศึกษาที#อาศยัอยู่ในหอพกัหรืออพาทเมนต ์ที#มีพื	นที#จาํกดั และอยูอ่าศยัเป็นช่วงเวลาสั	นๆ โดยผลิตภณัฑที์#จะ

ออกแบบนั	นจะตอ้งมีคุณสมบติัที#หลากหลาย (Multi Function) และสามารถเคลื#อนยา้ยไดง่้าย สะดวก และ

ประหยดัพื	นที# โดยนาํแนวคิดดา้นสิ#งแวดลอ้มเขา้ไปในขั	น ตอนการออกแบบ เพื#อพฒันาผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรต่อ

สิ#งแวดลอ้ม ซึ#งรวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางดา้นสิ#งแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์รูปแบบของวตัถุดิบ อายกุารใช้

งาน การจดัการซากที#หมดอาย ุการลดผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์โดยควบคู่

กบัการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นอื#นๆ เช่น ตน้ทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นตน้   

จึงเกิดโครงการออกแบบผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้มขึ	น โดยจะนาํแนวคิดการออกแบบอยา่งย ั#งยืน

มาใชเ้ป็นตน้แบบในการออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื#อกลุ่มนกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาทเมนต ์ซึ# งจะพิจารณา

เลือกวตัถุดิบที#สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้มีความคงทน และมีอายกุารใชง้านที#นาน และเลือกใชว้ตัถุดิบที#ไม่สามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละย่อยสลายไดย้ากให้น้อยที#สุด รวมถึงกระบวนการผลิตที#ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ#งแวดลอ้ม 

รวมถึงตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์ที#มีดีไซน์ที#ทนัสมยัแปลกตา และ

ประโยชน์ใชส้อยที#สามารถใชไ้ดห้ลากหลาย (Multi function) ในชีวิตประจาํวนั ซึ# งตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลงตวัสมบูรณ์แบบ โดยคาํนึงถึงสิ#งแวดลอ้มเป็นสาํคญั และนาํแนวคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

เสมือนเครื#องมือ (Furniture as tools) เพื#อให้เฟอร์นิเจอร์มีหน้าที#การใชง้านที#หลากหลายมากยิ#งขึ	น สามารถ

เคลื#อนที#ไดส้ะดวกเหมาะกบัผูใ้ชง้านที#มีพื	นที#จาํกดั มีการเคลื#อนยา้ยบ่อยครั	 ง อยา่งนกัศึกษาเป็นตน้ 

 

    หนา้ 1245



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

1.2 จุดมุ่งหมายของงาน 

เพื#อศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัการการออกแบบที#ย ั#งยนื (Sustainable Design) เพื#อนาํเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและผลิตผลิตภณัฑส์าํหรับกลุ่มนกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาทเมนต ์
 

1.3 แนวคดิของกระบวนการออกแบบอย่างยั�งยนื (Sustainable Design) 

 
 
1.4  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

- ผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้ม 

- นกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาทเมนต ์สามารถใชส้อยผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชน์

การใชง้านสูงสุด 

- นกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาทเมนต ์เปลี#ยนทศันคติมาใชผ้ลิตภณัฑที์#เป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้มมาก

ขึ	น 

- ลดปริมาณขยะ จากการทิ	งของนกัศึกษาเวลายา้ยที#อยูอ่าศยั เนื#องจากไม่สะดวกในการขนยา้ย 

- สามารถลดปริมาณขยะ จากผลิตภณัฑที์#เป็นพิษต่อสิ#งแวดลอ้ม และผลิตภณัฑที์#วงจรชีวติสั	น ไม่มีความ

คงทน 

- สามารถลดปัญหาโลกร้อน โดยการนาํวตัถุดิบมาทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และกระบวนการผลิตที#ไม่

ก่อใหเ้กิดมลพิษกบัสิ#งแวดลอ้ม 

- ก่อใหเ้กิดการพฒันาที#ย ั#งยนื การบูรณาการการออกแบบผลิตภณัฑก์บัการวจิยัใหเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคม 
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1.5  วตัถุประสงค์ 

- ทาํความเขา้ใจเกี#ยวกบัหลกัการการออกแบบอยา่งย ั#งยนื (Sustainable Design) 

- สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้มและยั#งยนื 

- ออกแบบผลิตภณัฑห์รือเฟอร์นิเจอร์ใหเ้หมาะกบัการใชง้านและตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มคนที#

อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาร์ทเมนต ์ฯลฯ 

- ออกแบบผลิตภณัฑห์รือเฟอร์นิเจอร์ที#เป็นเสมือนเครื#องมือ และมีการใชง้านที#หลากหลายตามความ

ตอ้งการของกลุ่มนกัศึกษาที#อาศยัอยูใ่นหอพกั หรืออพาร์ทเมนต ์

- เพื#อชวยรณรงคล์ดปัญหาโลกร้อน โดยการนาํวตัถุดิบมาทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และกระบวนการผลิตที#

ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษกบัสิ#งแวดลอ้ม 

- เพื#อใหผู้ท้าํการวจิยัไดอ้อกแบบและพฒันาความคิดสร้างสรรคม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสิ#งแวดลอ้ม 

- เพื#อการพฒันาที#ย ั#งยนื การบูรณาการการออกแบบผลิตภณัฑก์บัการวจิยัใหเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคม 

 

2. วธีิการวจิยั 

2.1 ขัOนตอนการศึกษา 

- ศึกษาคน้ควา้แนวคิดของกระบวนการออกแบบอยา่งย ั#งยนื (Sustainable Design) 

- วเิคราะห์และออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑ ์ รวมถึงขั	นตอนกระบวนการผลิต 

- คน้ควา้และรวบรวมวตัถุดิบที#เป็นไปได ้ และสามารถนาํมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ ์

- สาํรวจตลาด และทาํการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

- ทาํการผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบ 

- ทดสอบการใชง้านของผลิตภณัฑต์น้แบบ รูปแบบการใชง้านที#หลากหลาย การปรับเปลี#ยนใหเ้ป็นเสมือน

เครื#องมือของตวัผลิตภณัฑ ์และการทดสอบความเหมาะสมในการใชง้านกบัสดัส่วนร่างกายของมนุษย ์

- จดัแสดงผลงานเพื#อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 

- รายงานผลการดาํเนินงาน 

2.2  ทฤษฏี และหลกัการที�นํามาใช้ในการวจิยั 

2.2.1  แนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

- เฟอร์นิเจอร์รูปแบบทางการ (Formal Furniture Style) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที#นิยมมาตั	งแต่สมยั

โบราณ มีเฉพาะในปราสามราชวงัเท่านั	น 

- เฟอร์นิเจอร์ท้องถิ#น (Provincial Style Furniture) เครื# องเรือนแบบไม่เป็นทางการหรือ 

เฟอร์นิเจอร์ที#ลอกเลียนแบบจากแบบไม่เป็นทางการ โดยการตดัทอนลดส่วนจากรูปแบบเดิมโดยให้เขา้

กบัประโยชน์ใชส้อยของคนในทอ้งถิ#น 
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- เฟอร์นิเจอร์แบบทนัสมยั (Modern Style Furniture) เฟอร์นิเจอร์ที#เกิดขึ	นในช่วงศตวรรษที# 20 

โดยเนน้การออกแบบตามความคิดสร้างสรรค ์โดยมีความตอ้งการดา้นประโยชนใ์ชส้อยใหม้ากที#สุด 

2.2.2 รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที�ทนัสมยั 

 การออกแบบสมยัใหม่และการออกแบบร่วมสมยัได้ถือกาํเนิดขึ	นประมาณ ค.ศ.1990 จาก

ศิลปะบริสุทธ์ สู่ศิลปะประยกุต ์โดยผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ#งประดิษฐ์เรียกว่าศิลปะปฏิบติัเกิด

ประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการการออกแบบชีวิตและสร้างสรรคชี์วิตของ

ตนให้ดียิ#งขึ	นกวา่เดิม (Create Better Life By Cooper – Hewitt.1989 อา้งถึง กุลจิต เส็งนา.2550 : 7) ในปี ค.ศ. 

1890-1989 Micheal Thonet ถือวา่เป็นผูริ้เริ#มแห่งวงการออกแบบร่วมสมยั Art Nouveau 

 George E. Dieter (2000:47-49) (อา้งใน กุลจิต เส็งนา.2550 : 8) การออกแบบอุตสาหกรรม 

(Industrial Design) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) ที#ดีนั	น ตอ้งมีคุณสมบติั 7 ประการดงันี	  

1.ประโยชน์ใชส้อย (Function Performance Requirement) ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

หรือผูใ้ชง้านและมีคุณภาพในการใชง้าน (Quality of the user Interface) ในที#นี	หมายถึง ความง่าย และความ

สะดวกสบาย ในการใชง้าน รูปทรงที#กระชบัในการจบั มีความแข็งแรงทนทานต่อการใชง้าน มีความปลอดภยัใน

การใชง้าน 

2.ประสิทธิภาพในการทํางาน (Complementary Performance Requirement) หมายถึง 

ผลิตภณัฑที์#มีช่วงอายุการใชง้านที#คุม้ค่ามีความเหมาะสมในการใชง้าน มีคุณภาพที#ไวว้างใจได ้ง่ายต่อการดูแล

รักษาและซ่อมบาํรุง (Ability to maintain and repair the product) นอกจากนั	นการออกแบบผลิตภณัฑที์#ดีตอ้ง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3.รูปทรงภายนอกสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย (Physical Requirement) และ

มีความเหมาะสมในการใชง้าน (Appropriate use of resource) และมีความแตกต่างที#โดดเด่น (Product 

Differentiation) 

4. เป็นผลิตภณัฑที์#เป็นมิตรกบัสิ#งแวดลอ้ม (Environment Requirement) 

5.มีรูปลกัษณ์สวยงาม (Aesthetic Requirement) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ (Emotional 

Appeal)  

6.มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Manufacturing Technology 

Requirement) 

7.มีตน้ทุนที#เหมาะสม (Cost) (Dieter, 2000 : 13, 47, 49) 

2.2.3 ผลติภัณฑ์ที�มวีงจรชีวติเป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม (Total Life Cycle)\ 

 เป็นผลิตภณัฑ์ที#มีวงจรชีวิตเป็นมิตรต่อสิ#งแวดลอ้มในที#นี	  หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที#มีวตัถุดิบใน

การผลิตที#ไม่เป็นพิษต่อสิ#งแวดลอ้มไม่ส่งผลกระทบต่อสิ#งแวดลอ้มในกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ที#ประหยดั
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พลงังานในการผลิต และหลงัจากการใชง้านสามารถนาํคืนไปสู่ธรรมชาติได ้โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมูลค่าสูงใน

การทาํลาย หรือไม่สร้างมลพิษใหแ้ก่สงัคมและสิ#งแวดลอ้ม 

2.2.4 สัดส่วนมนุษย์ 

 ในการเลือกขอ้มูลการวดัสดัส่วนร่างกายมนุษยไ์ปใชเ้พื#อการออกแบบผลิตภณัฑน์ั	น ขอ้มูลดงักล่าวควร

จะเป็นตวัแทนของประชากรทั	 งหมด ที#จะเป็นผูใ้ชสิ้#งของที#ไดรั้บการออกแบบนั	นๆ โดยมีหลกัการออกแบบ

เพื#อใหรั้บกบัสัดส่วนขนาดร่างกายของมนุษยอ์ยู ่2 ประเภท คือ การออกแบบเพื#อประชากรทั#วไปโดยไม่จาํกดัวยั

และเพศ และการออกแบบเพื#อกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ# ง เช่น กลุ่มวยัรุ่น เด็ก ผูใ้หญ่ คนชรา คนพิการ 

นกักีฬา นกัดนตรี และกลุ่มชาวต่างชาติ เป็นตน้ 

 การนาํขอ้มูลการวดัสดัส่วนไปใชน้ั	น ไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวัแน่นอน เพราะร่างกายแต่ละส่วนของมนุษย์

นั	นไม่มีความเกี#ยวข้องหรือสัมพนัธ์กันในทางสถิติ เช่น คนที#มีแขนสั	 นก็ไม่จําเป็นตอ้งมีขาสั	 นไปด้วย การ

ออกแบบสิ#งของหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ นั	นถือเป็นทั	 งศาสตร์และศิลป์ที#จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลของส่วนร่างกายที#

สมัพนัธ์กนัมาประกอบมากกวา่ 1 ส่วน ในการออกแบบแต่ละครั	 ง อาจใชว้ิธีนาํหุ่นจาํลอง (Model) มาช่วยในการ

ออกแบบก็ได้ ซึ# งหุ่นจาํลองนี	 สามารถที#จะยืดหรือหดความยาวของแต่ละส่วนร่างกายให้สอดคลอ้งกับขนาด

สดัส่วนของกลุ่มเป้าหมายได ้หรืออาจใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Auto CAD เป็นตน้ ส่วนแนวทาง

และลาํดบัขั	นตอนในการนาํขอ้มูลการวดัสดัส่วน ร่างกายไปใชใ้นการออกแบบนั	นมีหลายแนวทาง เช่น 

  1. กาํหนดส่วนของร่างกายส่วนที#สาํคญัมากที#สุดต่อการออกแบบนั	น เช่น การออกแบบวสัด

หรือสิ#งของที#มีดา้มจบั (Handle) ส่วนที#สาํคญัก็คือ ความยาวของมือที#สอดคลอ้งกบัดา้มจบันั	น 

  2. เลือกใชข้อ้มูลหรือตารางค่าที#เหมาะสม ไดม้าตรฐาน และครอบคลุมกลุ่มประชากรหรือ

กลุ่มเป้าหมายมากที#สุด 

  3. กาํหนดกลุ่มประชากรหรือกลุม่เป้าหมายที#ใชเ้ป็นฐานในการออกแบบสิ#งนั	น โดยแยก กลุ่ม

ใหช้ดัเจนเช่น กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่มเด็ก สตรี และคนชรา เป็นตน้ 

  4. อาจสร้างตน้แบบ (Prototype) หรือหุ่นจาํลองของสิ#งที#ไดรั้บการออกแบบไว ้เพื#อนาํไปให้

กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองใช ้และนาํขอ้มูลทั	งหมดมาวิเคราะห์หาทางแกไ้ขปรับปรุง ก่อนนาํไป

สร้างเป็นแบบจริงที#ใชง้านต่อไป (ธวชัชานนท ์สิปปภากลุ, 2548 : 75) 

 

3. ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

เมื#อไดศึ้กษาในทางทฤษฏีเกี#ยวกบัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงศึกษาขอ้มูลพื	นฐานของอุปกรณ์ที#จะ

นาํมาใชแ้ลว้ ในขั	นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือปฏิบติั ซึ# งในส่วนนี	 จะเป็นการปฏิบติังานจริง โดยหาขอ้ผิดพลาด 

ปัญหา และความเป็นไปไดข้องงานพร้อมไปกบัการปฏิบติังาน โดยขั	นตอนในการออกแบบสามารถแบ่งไดเ้ป็น

ดงันี	  
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3.1 การทดลองร่างภาพ 

ผลงานทดลองครั	 งนี	 ไดท้าํการศึกษาเกี#ยวกบัเฟอร์นิเจอร์ ดงันั	นจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนพื	นฐาน

ต่างๆ ของร่างกายมนุษย ์ที#มีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูใ้ชที้#ถูกตอ้ง โดยการศึกษาจากหนังสือ กายศาสตร์และกายวิภาค

เชิงกล (Ergonomics) ซึ#งเป็นความรู้พื	นฐานทางกายวิภาค เป็นการนาํหลกัทางกายศาสตร์มาผสมผสานเขา้กบัการ

ทาํงานของมนุษย ์ซึ# งมีความสาํคญัต่อการออกแบบ และอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ ์ทาํให้ออกแบบได้

เหมาะสมกบัการใชง้าน และสภาพร่างกายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

เมื#อไดท้ราบถึงหลกัการพื	นฐานเกี#ยวกบัการกาํหนดขนาด สดัส่วน ของผลิตภณัฑเ์พื#อที#จะกาํหนดหนา้ที#

ให้มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการใชง้านของร่างกายมนุษยแ์ลว้ ในขั	นตอนต่อไปจะเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ ์

โดยในขั	นตอนแรกนั	นจะเป็นการสเก็ตในรูป เพื#อทดลองหาขนาดความยาวในด้านต่างๆ รวมถึงรูปแบบที#

เหมาะสมที#สุด เพื#อที#จะนาํไปพฒันาในขั	นต่อไป 

 
รูปที� 1.1 รูปแบบจาํลองผลิตภณัฑใ์นดา้นต่างๆ 

 

 
รูปที� 2.1 รูปแบบการใชง้านในดา้นต่างๆ 

    หนา้ 1250
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รูปที� 2.1 รูปแบบการใชง้านในดา้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 
3.2 การทดลองในรูปแบบจาํลอง 

การทดลองในรูปแบบจาํลองนั	น ทาํขึ	นเพื#อเป็นการทดลองหาความเป็นไปได ้ความลงตวัของสัดส่วน 

และขนาดของดา้นต่างๆ ในการออกแบบวา่เหมาะสมหรือไม่ 

 

3.3 ผลติงานต้นแบบที�ออกแบบในขนาดที�ใช้งานได้จริง 

เมื#อไดท้ราบถึงขนาด สดัส่วน และความเป็นไปไดใ้นการออกแบบจากการทดลองในรูปแบบจาํลองแลว้ 

ขั	นตอนต่อไปจะเป็นการนาํขอ้มูลที#มาทาํการทดลองในขนาดที#สามารถใชง้านไดจ้ริง โดยการเลือกวสัดุเป็นไม่อดั 

 

 
รูปที� 3.1 ภาพงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื#องมือ 
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รูปที� 3.2 ภาพรูปแบบการใชง้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนเครื#องมือ 
 

4. ผลการวจิยั 

การการศึกษาทฤษฏีที#เกี#ยวขอ้งในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงศึกษาขอ้มูลของวสัดุที#จะนาํมาใชเ้ป็น

อยา่งดี และมีการทดลองทาํตวัตน้แบบขึ	น ทาํให้ทราบถึงปัญหาและความสาํคญัในการทาํงานชิ	นนี	  สามารถสรุป

ไดว้่าวสัดุ และคุณสมบติัในการใชส้อยของเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ#งที#สาํคญัมากต่อผลิตภณัฑ ์เนื#องวตัถุประสงค์ของ

การออกแบบผลิตภณัฑชิ์	นนี	จาํเป็นจะตอ้งมีการเคลื#อนยา้ย พลิกแพลง เพื#อใชง้านในแต่ละดา้น นํ	 าหนกัของงานจึง

ควรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการใชง้านเพื#อความสะดวกต่อผูใ้ช ้และเฟอร์นิเจอร์สามารถปรับเปลี#ยน มีคุณสมบติัใช้

สอยที#หลากหลาย สามารถปรับเปลี#ยนเป็นเครื#องมือไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้สามารถใชเ้ฟอร์นิเจอร์เพื#อเป็น

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เป็นเครื#องมือสาํหรับผูใ้ชง้าน ดงัรูปที# 4.1 และ 4.2 
 

 
รูปที� 4.1 ภาพแสดงเมื#อติดตั	งเกา้อี	 เขา้กบัตวัเฟอร์นิเจอร์เพื#อเป็นที#จบัในขณะเคลื#อนยา้ย 
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รูปที� 4.2ภาพแสดงเมื#อติดตั	งสิ#งของเขา้กบัตวัเฟอร์นิเจอร์เพื#อจบัเก็บสิ#งของในขณะเคลื#อนยา้ย 

 

โดยรูปแบบของการเคลื#อนที# เฟอร์นิเจอร์จะสามารถเคลื#อนที#ไดเ้มื#อมีการประกอบเกา้อี	 เขา้กบัตวักล่อง

หลกัดา้นหนา้ และมีการออกแบบตวัยดึดา้นขา้งซา้ยขวาของเฟอร์นิเจอร์ เพื#อป้องกนัไม่ใหช้ั	นวางของดา้นซา้ยขวา

เกิดการเคลื#อนที#ขณะใชง้าน และเพื#อความสะดวกในการเคลื#อนยา้ยเฟอร์นิเจอร์ ซึ# งในหลกัการของการเคลื#อนยา้ย

นั	น ไดมี้การออกแบบลอ้ที#ทาํให้สามารถเคลื#อนยา้ยไดอ้ยา่งสะดวกยิ#งขึ	น สามารถเคลื#อนยา้ยบนพื	นที#ต่างระดบั 

หรือบนัไดได ้ดงัรูป 4.2 

 
รูปที� 4.2 ภาพรูปแบบการเคลื#อนยา้ยของเฟอร์นิเจอร์ 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากจุดประสงคห์ลกัของการออกแบบผลิตภณัฑชิ์	นนี	  คือ ตอ้งการที#ผูใ้ชส้ามารถใชง้านผลิตภณัฑไ์ดเ้กิด

ประโยชน์และคุม้ค่ามากที#สุด ดงันั	น การที#ผลิตภณัฑจ์ะสามารถใชง้านไดร้อบดา้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการเคลื#อนยา้ย

และพลิกแพลงอยูต่ลอดเวลา เรื#องวสัดุที#นาํมาใชจึ้งเป็นสิ#งที#สาํคญัในการออกแบบชิ	นงานนี	 เป็นอยา่งมาก การที#ได้

ศึกษาทดลองหาแนวทางการออกแบบใหม่ๆ ในการใชง้านและศึกษาขอ้มูลในเรื#องของวสัดุที#จะนาํมาใชใ้นครั	 งนี	  
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ผลของการศึกษาทาํใหไ้ดรู้้จกัการเลือกใชว้สัดุทดแทน จึงถือวา่เป็นสิ#งสาํคญัที#จะนาํมาดดัแปลงและพฒันากบังาน 

โดยจุดเด่นของงานชิ	นนี	ไม่เพียงแต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที#สามารถเคลื#อนยา้ยได ้มีคุณสมบติัในการใชง้านที#หลากหลาย

รูปแบบ แต่ยงัป็นเฟอร์นิเจอร์ที# มีอายุการใชง้านที#ยาวนาน วตัถุดิบที#นาํมาใชส้ามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้มีความ

แขง็แรงคงทน และมีอายกุารใชง้านที#นาน และเลือกใชว้ตัถุดิบที#ไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละยอ่ยสลายได้

ยากให้นอ้ยที#สุด รวมถึงกระบวนการผลิตที#ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ#งแวดลอ้ม ซึ# งตรงตามแนวคิดการออกแบบอยา่ง

ย ั#งยนื 

ในการพฒันาขั	นต่อไป ควรจะหาวสัดุที#มีนํ	 าหนักเบากวา่วสัดุเดิมที#ใชอ้ยู่ เนื#องจากมีนํ	 าหนักมาก และ

ควรจะออกแบบผลิตภณัฑที์#มีรูปทรงที#ทนัสมยั มีความโปร่งและสวยงามยิ#งขึ	น เพื#อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของกลุ่มผูใ้ชซึ้#งเป็นนกัศึกษามากยิ#งขึ	น และควรที#จะศึกษาบริษทัออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชั	นนาํอยา่งเช่น IKEA เพื#อ

เป็นแนวคิดในการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ความสะดวกในการใชง้าน ขนส่ง และ DIY (Do It Yourself) มากยิ#งขึ	น 

และในการออกแบบให้สอดคลอ้งกับการใชง้านจริงควรจะมีการคาํนวณสมดุลซ้ายขวาของเฟอร์นิเจอร์ และ

คุณสมบติัในการรับมากยิ#งขึ	น 
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Abstract 
 

Designed for universal accessibility and practicality, The objectives an item of furniture which can be 

played as a musical instrument by both musicians and non-musicians, bringing the benefits of music closer to 

regular life. As a common household object, the object has a dual purpose: attractive home furnishing as well as 

usable instrument playable by nonprofessional musicians. Therefore there is no need to store it when not in use, 

and it is designed to be safe from weather, dust or minor damage. There is also no setup time necessary, so this 

object can be played instantly without hassle. All the notes on this object are from normal Western music 

instruments, making it capable of typical songs or melodies.  
 

KEYWORDS : EXPERIMENTAL INSTRUMENTATION, FURNITURE, MUSIC, MULTIPURPOSE 

ADAPTATION 

 

1. Introduction 
Used to express ideas and emotions in cultures throughout the world, music is one of few human constants. 

The sounds of music are created by using instruments, an activity which produces joy and satisfaction. Studies 

have shown that brain function and mood benefit from playing music. 

This research focused on how to bring people’s lives closer to music. To not only passively listen – but 

physically play.    

Humans from all around the world have their own kinds of music. No matter where, every tribe and creed 

knows how to play music or sing. Since its invention 10,000 years ago, music has been created by these different 

groups for celebration, ritual or entertainment. After 10,000 years, humans wouldn’t continue producing music if 

it didn’t provide something important. That enjoyment continues today, from sitting through piano concertos to 

humming in the shower. All this despite the fact that, unlike food and sex, music is not necessary for survival. 

This might be because music has many positive effects. Research has proven that those who are exposed to 

or play music do better in school than those who don’t. Playing a musical instrument also relieves stress and 

calms the mind. One of the studies, from Northwestern University in the United States, found that musical 
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training enhances an individual’s ability to recognize emotion in sound. “Previous research has indicated that 

musicians demonstrate greater sensitivity to the nuances of emotion in speech,” according to the report. 

On the contrary, there are no known negative effects to learning music. It can be frustrating, but improving 

provides a sense of satisfaction. It’s also something available to everyone. People don’t need a “real” instrument 

to play music. People in Brazil use tires, buckets, floor wood panels and more to create music. 

However in modern urban life, music is mostly experienced through a CD player, streaming Internet audio 

or department store background. So overworked city people have grown distant to music, yet have great need of 

its benefits. 

This project focused on get non musicians playing music and therefore relieving them from stress. As 

another benefit, children and people with disabilities could benefit from this project.  

The idea was to take a common object that people spend a lot of time with every day and redesign it as an 

instrument. The chair was chosen as everybody sits on one for long periods. It is also a practical size to turn into 

a musical instrument, unlike a sofa or refrigerator. PVC pipe has already been used to make chairs. Using the 

same material, it seemed possible to cut the pipes into different lengths to make a xylophone-type instrument. 

Each of the pipes would be tuned to each musical note. Whenever the user wants, he or she can play with the 

xylophone chair immediately. The chair and this opportunity to make music will always be available because it 

will never be put away. Because it is a chair. 

 

2. Research and procedure 
The design for this project was how to make furniture that also can be music instrument. The first step was 

to consider every type of music instrument to understand how they generate sounds. They are three main types of 

instruments : string, woodwind and percussion. String instruments use the vibration of the strings to generate 

sound. The different tensions of the strings create different sound frequencies. Woodwind sounds come from the 

reed, which vibrates when the player blows into the mouthpiece. Percussion generates sound by striking surfaces 

at different tensions. Percussion instruments can be tuned to play different notes. For example, a xylophone is 

made of tubes, each cut to a different length. This produces different notes.  

The design direction for this furniture-instrument was to combine instrument and furniture together, but but 

not just by adding an instrument to a piece of furniture. The whole design must be the instrument in it self. This 

made the design more interesting. Otherwise a guitar or any other instrument could just be glued to furniture 

such as a stool, and the project would be done.  

A percussion instrument seemed the best fit for this idea. Initial concept began from thinking about the 

xylophone, possibly designed as a table, but this was too straight-forward to design. A PVC-pipe xylophone was 

more interesting because the tube is long and can be bent in any direction, and the notes will still be in tune. 

Each note comes from different resonances achieved by different lengths. The length of the lowest note could be 

three meters. The higher notes will get shorter and shorter. Giving the length, it is possible to build furniture 
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from it. A formula was used to calculate the length for each pipe according to each note frequency, assuming the 

speed of sound is 13,300 inches/sec. 
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+
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Table 1 Tube length according to note frequency 

Note (semitone) Freq (Hz) Tube size (in) Tube length (in) 

C2 65.40 0.75 51.52 

C#2 69.29 0.75 96.34 

D2 73.41 0.75 90.95 

D#2 77.78 0.75 85.87 

E2 82.40 0.75 81.07 

F2 87.30 0.75 76.54 

F#2 92.49 0.75 72.26 

G2 98 0.75 68.23 

G#2 103.83 0.75 64.42 

A2 110 0.75 60.82 

A#2 116.54 0.75 57.43 

B2 123.47 0.75 54.23 

C3 130 0.75 51.52 

 

The first design was made from cut PVC pipes that were joined with 90-degreejoints (pic 1). The length of 

the pipes was very long. The level of the pipe was not equal and was hard to play. The structure was very weak.  

The next experiment was with bending the pipes to replace the need to use joints. This was done using a 

heat gun, giving the pipe a more continuous curve (pic 2). The problem was that it can’t be bent too much, 

otherwise the pipe would be flat, making part of the tube extend further than the actual chair.  

The way to make the tube bend more was to close one end of the tube and fill it with sand. The sand helped 

support the tube wall from the inside, so the tube wouldn’t go flat when bent.  

After bending each tube, the next task was assembling the structure of the chair. The tubes were neither 

level to each other nor completely parallel to the ground. A mold was needed to make the tubes line up and bend 

at same angle, so a mold was built. The mold made it easier to hold the tube while bending each angle. After 

this, every tube had the same length and angle in every part. Using these techniques, a usable prototype of the 

tube system was ready to test for making music. 
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One way to play the object was to tap the end of a tube with a finger, but it was still difficult to play. One 

experiment was with opening and closing a lid at the end of each tube. The idea of the lid was to help compress 

more air, thus making it easier to produce sounds. Building an easy lid system proved impractical because it 

needed to be reopened when not tapped, and not too wide to tap closed. So this idea was dropped. A second 

experiment was to cover the month of the tube with drum skin; the same principle as the lid idea but without 

moving parts. Stretching the tape and sticking it to the end of the tube created a flat surface. This made the 

instrument easier to produce compared to the lid idea. 

The structure of the chair was hard to design since each of the tubes lengths were not equal. The difference 

between the shortest tube and the longest tube was high. The instrument was meant to be close to a real 

instrument. The note order needed to be the same as the real instrument, in this case the closest relative being the 

xylophone. The notes went from low note starting form to the high note on the left. This meant that the longest 

pipe would be at the right, and the shortest tube would be at left, making it difficult to build a usable chair. The 

tubes needed to support its own structure and the weight of a person. Therefore more experiments were done 

with different tube bending to find a design that could support the weight. 

The tubes were put together and attached to each other using shrinking tube. Clampers are used in the parts 

that needed a stronger hold. 
 

 
Pic 1. Using 90-degree joint 

 

 
Pic 2. Using heat to bend the pipes. 
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pic 3. The pipe are not level 

 

 
pic 4.Tape use as drum skin 

 

 
pic 5. The finish design 

 

3. Result 

The finished prototype can be played while sitting on the Object, but the structure was not fully stable. A 

person can sit forward to face a table, or sit backward on the chair to create music. It only takes a few minutes to 

learn how to tap it, and after that it is easy to play. Creating complex music is of course much simpler if the 
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player knows piano or xylophone note layout. The white notes (natural) are in the bottom row, and the black 

notes (sharp or flat) are in the top row, similar to a xylophone layout.  

The drum skin makes it easier to tap and make sound. Children can play it easily with their small fingers. 

The sound is louder than without the skin. The notes are in tune to a piano, and songs can be played on it. The 

chair doesn’t need to much care because it is made from PVC pipes which are difficult to break. The pipes were 

left unfinished with their original color but sanded to make the Objectless shiny.  

 

4. Conclusions 

4.1 Research conclusion 

The Object is an opportunity to create and play music at any moment in the day. There is no need to put it 

into storage or a case when not being played. It can fit into life’s daily routine, bringing music closer to people. 

From available research on the topic, the Object should contribute to relieving stress and improving creativity. 

The music and melodies that can be produced by it are endless, depending on the player’s creativity and skill. 

The idea of designing a furniture-instrument has many other possible applications. It could be incorporated 

into any kind of common furniture, tool or object. Future inquiry could include not only furnishing. 

The main challenge in this design was how to build it so every part meant something to the instrument. Not 

just attaching a normal instrument onto furniture, but making it part of the furniture.  

The key building processes which worked best for the Object were filling PVC tubes with sand to make 

them more bendable. This design allowed the tubes to be bent to support the structure and yet retain their correct 

pitch. Also the tape that acted as drum skin, which helped to make the chair easier to play. Finally an unfinished 

surface was chosen to show the raw material and give it a more contemporary appeal. 

4.2 Suggestions 

The design can be further developed to a product design that can be mass produced. The material can 

change from PVC to steel tube that can withstand more weight and might have better appearance. The idea can 

be applied to other type of furniture or any office appliance. Finally, work on the appearance of the object 

making it more attractive and fit in with its surrounding environment.     
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โครงการออกแบบทดลองเขียนบทกลอนด้วยแสง เพื�อสร้างบทกวแีห่งปรากฏการณ์ 

WRITING WITH LIGHT; THE POETICS OF PHENOMENOLOGY 
 

ฉตัรบดินทร์ ทพัโพชา 1 David Marc Schafer 2 รศ.ไพจิตร อิ#งศิริวฒัน์ 2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 ปรากฏการณ์แสงที#เกิดขึ1นได้สร้างความสวยงามประดับไวใ้นโลกใบนี1 มาอย่างยาวนาน  แสงส่งผล
กระทบต่อการรับรู้ของมนุษยใ์นด้านอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพที#แตกต่างกัน มนุษย์ได้เรียนรู้และ
วเิคราะห์ ตีความปรากฏการณ์แสง เกิดเป็นภูมิปัญญา ความเชื#อที#ตกทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น   เมื#อภาษาไดเ้กิดขึ1นใน
อารยธรรมโลก อารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพก็ถูกใชเ้ป็นส่วนประกอบสาํคญัต่อการถ่ายทอดเรื#องราวเป็น
บนัทึก บทประพนัธ์ บทกวีมากมาย ดว้ยเหตุนี1 จึงไดเ้กิดแนวคิดเพื#อทาํการศึกษาและทาํการทดลองคุณสมบติัของ
แสงและการเกิดปรากฏการณ์แสงเพื#อออกแบบอุปกรณ์ที#เปรียบเสมือนปากกาเพื#อเขียนบทกวีดว้ยภาษาใหม่ มีนํ1 า
หมึกเป็นแสง มีปรากฏการณ์แสงดั#งตัวอักษร ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพเป็นบทกวีแห่ง
ปรากฏการณ์ จากอิสระทางความคิดให้ปรากฏการณ์แสงผสานสัมพนัธ์จากตวัอกัษรเป็นคาํเป็นประโยคไปจนถึง
บทกวีดว้ยการตีความของผูมี้ปฏิสัมพนัธ์ สามารถสรุปการศึกษาทดลองไดด้งันี1  1) พบว่าวสัดุหลากหลายชนิด
สามารถนาํมาใชเ้ป็นตวักลางสร้างปรากฏการณ์แสงที#แปลกใหม่ได ้2) เรียนรู้ขอบเขตของแสง คุณสมบติัของแสง 
และการเกิดปรากฏการณ์ในรูปแบบต่างๆนาํไปสู่การสร้างปรากฏการณ์แสงใหม่ๆ 3) ปรากฏการณ์แสงที#เกิดจาก
การทดลองส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพโดยปราศจากการควบคุมและอิทธิพลอื#นๆ 4) การมีสมาธิ
และให้เวลาจดจ่อกบัการสร้างบทกวีแห่งปรากฏการณ์ทาํให้เกิดการคน้พบการผสมผสานลกัษณะอนัสวยงามใน
ธรรมชาติของแสงที#ไม่เคยพบเห็น 
 

คาํสาํคญั : แสง, บทกว,ี ปรากฏการณ์ 
 

Abstract 
 

Light phenomena have created beauty in this world for a long time.  Light affects human perception 
such as different emotions, feelings, and aesthetics.  Human learns, analyzes, and interprets the light phenomena 
to build wisdom and belief passed from one generation to the next.  When languages are invented to the world 
civilization, the emotions, feelings, and aesthetics are used as important elements of notes, poetics, and poems.  
Therefore, this study aims to investigate and experiment properties of lights and light phenomena to design         
a tool compared as a pen.  The new poetics are written with new language while the lights are applied as ink.  
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The light phenomena are alphabets to convey the emotions, feelings, and aesthetics as the phenomenology.  
Freedom of thought combines the light phenomena and the alphabets together to generate words, sentences,  and 
poetics by utilizing reactor’s  interpretation.  The results can be concluded as follows;  1) Various  materials  can 
be used as media of new and strange light phenomena, 2) Extents, properties, and phenomena of lights can lead 
to new light phenomena, 3) The tested light phenomena affect the emotions, feelings, and aesthetics without any 
control and influence, and 4) Concentration and time spent for creating the poetics of phenomenology can help 
discover an integration of beautiful light phenomena which have never been found before. 
 

KEYWORDS : LIGHTS, POETICS, PHENOMENA 
 

1. บทนํา 
 งานวิทยานิพนธ์นี1 ได้อา้งอิงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที#มีผลกระทบต่อมนุษยคื์อ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเกี#ยวเนื#องกบัแสง ซึ#งถือวา่เป็นปรากฏการณ์ที#สร้างความงดงามอยา่งมากให้แก่โลกใบนี1   และมนุษยเ์ป็น
สัตวผ์ูมี้จินตนาการ มีสัญชาติญาณแห่งความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ ความรู้สึก สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และคิด
วเิคราะห์ตีความสิ#งต่างๆไดม้ากมายเกิดเป็นความเชื#อ ภูมิปัญญา องคค์วามรู้  วิทยาการที#กา้วรุดหนา้เกินสัตวร่์วม
โลกชนิดอื#น มนุษย์เรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ที# เกิดขึ1 นและมีผลกระทบกับตนเองถึงอารมณ์ ความรู้สึก และ
สุนทรียภาพที#แตกต่างกนั เช่น แสงของฟ้าแลบในช่วงฝนฟ้าคะนองมกัก่อใหเ้กิดความตกใจตื#นกลวัพร้อมกบัความ
เชื#อหากผิดคาํสาบานจะโดนฟ้าผ่า แสงจากพระจนัทร์และพระอาทิตยท์รงกลด  ก่อให้เกิดความรู้สึกพิเศษอนั
งดงามซึ#งไม่มีให้เห็นบ่อยนกัไปจนถึงเกิดความเชื#อถึงสิ#งยึดเหนี#ยวจิตใจหรือเทพเจา้ดลบนัดาลสิ#งเหล่านี1 ให้เห็น
เป็นมงคลแก่ชีวิตและเกี#ยวขอ้งกบัพิธีกรรม เป็นตน้ มนุษยโ์ลกผูเ้ป็นสัตวส์ังคมดาํรงชีพเป็นกลุ่ม ครอบครัว หมู่
คณะ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความตอ้งการต่อมนุษยด์ว้ยกนัเองถือเป็นสิ#งสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ภาษา
กายจึงเกิดขึ1น ต่อมาเมื#อสังคมมนุษยเ์ติบโตกวา้งขวางขึ1นตวัอกัษรไดถู้กประดิษฐ์คิดคน้ขึ1นใชใ้นอารยธรรมโลก
เพื#อบันทึกเหตุการณ์ เรื# องราว ความรู้ที#ได้ค้นพบ เกิดบทประพนัธ์ บทกลอน บทกวีมากมายโดยใช้อารมณ์ 
ความรู้สึก และสุนทรียภาพของผูเ้ขียนประกอบลงในงานเหล่านั1น 
 ดงันั1นจึงไดมี้แนวคิดที#จะศึกษาคุณสมบติัของแสง และการเกิดปรากฏการณ์แสง เพื#อคน้หาความเป็นไปได้
ที#จะนาํแสงอนัเป็นสิ#งที#มนุษยไ์ดพ้บเห็นอยูบ่่อยครั1 งและมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพอยา่งที#
ไดก้ล่าวมาแลว้ มาเป็นภาษาใหม่เพื#อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพเป็นบทกว ี 
 โครงการวิทยานิพนธ์นี1 เป็นการศึกษาทดลองเรื# องของแสง แหล่งกําเนิดแสง วสัดุตัวกลางทาํให้เกิด
ปรากฏการณ์แสง รวมทั1งการควบคุมแสง เพื#อออกแบบอุปกรณ์ที#เปรียบเสมือนปากกาเพื#อเขียน บทกวี โดยมีนํ1 า
หมึกเป็น แสง มีปรากฏการณ์แสงดั#งตวัอกัษร สร้างบทกวีแห่งปรากฏการณ์   อนัเป็นบทประพนัธ์ของผูใ้ชที้#จะมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อผลงานดว้ยอิสระทางความคิดอยา่งสิ1นเชิง 
 
2. ขั=นตอนการศึกษา 
 1. งานศึกษาทดลองนี1ไดเ้ริ#มทาํการศึกษาผลงานของศิลปินที#ใชแ้สงมาเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการสร้างสรรค์
ผลงานคือ Olafur Eliasson และ James Turrell 
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  1.1 ตวัอยา่งที# 1 ผลงาน 1m³ light โดย Olafur Eliasson  ในปี ค.ศ.1999 ผลงานชิ1นนี1ประกอบดว้ย
หลอดไฟฮาโลเจน และละอองนํ1า ที#ทาํใหเ้กิดลาํแสงใหไ้ดเ้ห็นลูกบาศกสี์#เหลี#ยมขนาด กวา้ง 100 cm ยาว 100 cm 
และสูง 100 cm 
 

 
รูปที# 1 ผลงาน 1m3 light โดย Olafur Eliasson 

ที#มา: http://www.olafureliasson.net, 18 มิถุนายน 2556 
 

  จากการสงัเกตและวเิคราะห์ผลงาน 1m³ light ของ Olafur Eliasson พบวา่ ปรากฏการณ์แสงที#เห็นนี1
จะเกิดขึ1นไม่ไดถ้า้หากวา่ไม่มีอนุภาคของละอองนํ1 าที#ลอยไปมาผา่นสมัผสัแสง ผูศึ้กษาจึงไดค้วามรู้วา่ หากแสงไม่
สมัผสัหรือมีผลประทบต่อตวัแปรหรือตวักลางใดๆปรากฏการณ์แสงอาจไม่เกิดขึ1นก็เป็นได ้
  1.2 ตวัอยา่งที# 2 ผลงาน Round Rainbow  โดย Olafur Eliasson  ในปี 2005 ผลงานชิ1นนี1ประกอบไป
ดว้ยไฟสป๊อตไลท ์ วงแหวนอะคริลิก และขาตั1ง จดัแสดงในหอ้งสี#เหลี#ยมทึบแแสง แสงที#ผา่นตวักลางอยา่งวง
แหวนที#ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ในพื1นที#วา่งรอบๆ ใหเ้ห็นถึงการแปรเปลี#ยนรูปร่างรูปทรงอยา่งสวยงาม 

 

 
รูปที# 2 ผลงาน Round Rainbow โดย Olafur Eliasson 

ที#มา: http://www.olafureliasson.net, 18 มิถุนายน 2556 
 

  จากการสงัเกตและวเิคราะห์ผลงาน Round Rainbow  โดย Olafur Eliasson พบวา่ ปรากฏการณ์แสง
ที#เห็นนี1 เกิดขึ1นจากแสงส่องผา่นตวักลางวงแหวนอะคริลิกที#มีลกัษณะโปร่งใสหอ้ยจากดา้นบนลงมาโดยใหเ้กิดการ
เคลื#อนไหวหมุนตามแรงของธรรมชาติเอง จึงทาํใหเ้กิดการหกัเหของแสงภายในวงแหวนเกิดเป็นดั#งสายรุ้งส่อง
ผา่นไปยงักาํแพงหอ้งรอบๆแปรเปลี#ยนรูปร่างอยา่งสวยงาม ผูศึ้กษาจึงไดค้วามรู้วา่ หากปล่อยใหต้วักลางไร้การ
ควบคุมเช่นหอ้ยวงแหวนอะคริลิกไวใ้หห้มุนตามแรงจากธรรมชาติ อาจทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์แสงอยา่งไม่คาดคิด 
ซบัซอ้น และหลากหลายเพียงแขวนตวักลางไวเ้ท่านั1น 
  1.3 ตวัอยา่งที# 3 ผลงาน Afrum โดย James Turrell ในปี ค.ศ.1966 ผลงานชิ1นนี1ประกอบดว้ยแสง
และพื1นที#วา่ง เป็นวสัดุในการกระตุน้การรับรู้ และเป็นการทดลองทางดา้นจิตวทิยาอีกดว้ย 
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รูปที# 3 ผลงาน Afrum โดย James Turrell 
ที#มา: http://collections.lacma.org, 20 มิถุนายน 2556 

 

  จากการสงัเกตและวิเคราะห์ผลงาน Afrum โดย James Turrell พบวา่ เมื#อฉายแสงสีขาวบริสุทธิ} รูป
เรขาคณิตง่ายๆเขา้สู่มุมห้องทาํให้เกิดมิติเป็นรูปทรงสามมิติลูกบาศก์ที#ดูเหมือนสามารถจบัตอ้งได ้เป็นเหมือน
ประติมากรรมแห่งแสง ผูศึ้กษาจึงไดค้วามรู้ว่า การเลือกลกัษณะของพื1นที# และการใช้รูปเรขาคณิตง่ายๆเป็น
ส่วนประกอบในการทดลองก็สามารถสร้างมุมมองที#แปลกใหม่ที#มีผลต่อการรับรู้ทางสายตาของมนุษย ์ซึ# งไม่
จาํเป็นตอ้งอธิบายสิ#งใดเพียงแค่ยนืมองและใหเ้วลากบัการรับรู้ของสายตาเท่านั1น 
  1.4 ตวัอยา่งที# 4 ผลงาน The Light Inside โดย James Turrell ในปี ค.ศ. 1999 ผลงานชิ1นนี1 ถูกติดตั1ง
ในอุโมงคท์างเดินเชื#อมระหวา่งอาคารใตดิ้น เขาสร้างประสบการณ์อนัน่าทึ#งที#ดูเหมือนล่องลอยท่ามกลางอวกาศ 
ประกอบดว้ยไฟ Neon ที#มีการแปรเปลี#ยนของแสงสีตลอดเวลา 

 

 
รูปที# 4 ผลงาน The Light Inside โดย James Turrell 

ที#มา: http://www.mfah.org, 20 มิถุนายน 2556 
 

  จากการสงัเกตและวเิคราะห์ผลงาน The Light Inside โดย James Turrell พบวา่ ทางเดินเชื#อมนี1
ไม่ใช่แค่เพียงเพื#อใชเ้ป็นทางเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเท่านั1น แต่ยงัใหป้ระสบการณ์อนัน่าทึ#ง ไหลลื#น ล่องลอย
ดว้ยแสงสีที#เปลี#ยนไปตลอดการกา้วเดิน ผูศึ้กษาไดค้วามรู้วา่ แสง นอกจากจะใหค้วามสวา่งไสวแลว้สีของแสงยงั
สามารถทาํใหเ้กิดมิติของความกวา้งขวาง และยงัใหอ้ารมณ์ความรู้สึกที#ล ํ1าลึก ไหลลื#น ล่องลอย แมก้ระทั#งสามารถ
จมดิ#งลงในหว้งความรู้สึกไดเ้ช่นเดียวกนั ยิ#งหากแสงมีการแปรเปลี#ยนสีอยา่งชา้ๆยิ#งสร้างความรู้สึกที#ล่องลอย
ไดม้ากขึ1นดั#งมีการเคลื#อนไหวของมวลสารอยา่งชา้ๆ 
 ศิลปินทั1งสองท่านนี1 มีความเขา้ใจและเชี#ยวชาญในดเรื#องของแสงและพื1นที#เป็นอยา่งมาก ที#สาํคญัยงัเขา้ใจ
ในการรับรู้ (Perception) ของมนุษยอี์กดว้ย เขาไดน้าํจุดเด่นและคุณสมบติัของแสงและพื1นที# มาใชอ้ยา่งชาญฉลาด
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โดยที#ผูช้มอาจไมค่าดคิด ตอกย ํ1าและปลูกจิตสาํนึกถึงการมีอยูข่องปรากฏการณ์แสงใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจมากขึ1นในสิ#ง
ที#คุน้เคยมา  (Axel Feuss, 2011) ทาํใหผู้ช้มมีปฏิสมัพนัธ์กบัผลงาน สร้างอารมณ์ความรู้สึกของผลงานต่อผูช้ม และ
จาํลองธรรมชาติใหผู้ช้มสามารถจบัตอ้งผา่นความเขา้ใจและสมัผสัได ้ ทั1งนี1 จึงนาํเอาลกัษณะเด่นของทั1งสองศิลปิน
มาประยกุตเ์ขา้กบังานศึกษาทดลองและสร้างผลงานใหผู้ช้มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมสร้างบทกวแีห่งปรากฏการณ์
ไดด้ว้ยตนเอง 
 2. หลงัจากไดศึ้กษาผลงานของศิลปินทั1งสองท่านที#กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั1น จึงเริ#มทาํการทดลองเบื1องตน้
อยา่งหลากหลายดว้ยการส่องแสงจากแหล่งกาํเนิดแสงหลายชนิดผา่นวตัถุโปร่งแสง โปร่งใสและตวักลางต่างๆ ซึ#ง
อาจนาํไปสู่การคน้พบปรากฏการณ์แสงที#แปลกใหมเ่ป็นการศึกษาและเขา้ใจในแสงและการเกิดปรากฏการณ์แสง
มากขึ1น และจากที#ไดท้าํการทดลองแลว้จึงเลือกแหลง่กาํเนิดแสงที#มีความเขม้ของแสงสูงเมื#อส่องผา่นตวักลางแลว้
ยงัคงความเขม้ของแสงอยู ่ โดยการทดลองไดใ้ชแ้หล่งกาํเนิดแสงคือ หลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอด
อินแคนเดสเซนตส์ปอตไลท ์หลอดLED และแสงเลเซอร์ พอจะแสดงใหเ้ห็นได ้ดงันี1  
  2.1 หลอดฮาโลเจน 
 

 

รูปที# 5 ความเขม้ของแสงจากหลอดฮาโลเจน เมื#อส่องผา่นตวักลาง 
 
  2.2 หลอดฟลูออเรนเซนต ์T5 
 

 
รูปที# 6 ความเขม้ของแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต ์T5 เมื#อส่องผา่นตวักลาง 

 
  2.3 หลอดอินแคนเดสเซนตส์ปอตไลท ์
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รูปที# 7 ความเขม้ของแสงจากหลอดอินแคนเดสเซนตส์ปอตไลท ์เมื#อส่องผา่นตวักลาง 

 

  2.4 หลอด LED 

 
รูปที# 8 ความเขม้ของแสงจากหลอดLED  เมื#อส่องผา่นตวักลาง 

 

  2.5 เลเซอร์ 

 
รูปที# 9  ความเขม้ของแสงจากแหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ เมื#อส่องผา่นตวักลาง 

 

 จากที#ไดท้ดลองและสงัเกตแหล่งกาํเนิดแสงที#มีคุณสมบติัของความเขม้ของแสงสูงจึงไดเ้ลือก หลอดฮาโล
เจน และเลเซอร์ โดยหลอดฮาโลเจนมีความเขม้ของแสงสูง สามารถปรับลดควบคุมความเขม้ของแสงได้1  เมื#อส่อง
ผา่นตวักลางยงัคงรักษาความเขม้ของแสงอยู ่ และแสงเลเซอร์เป็นแหล่งกาํเนิดแสงที#น่าสนใจมีความเขม้ของแสง
สูงและมีลกัษณะเป็นลาํแสงที#มองเห็นไดจึ้งนาํมาทดลองในขั1นต่อไปดว้ย 
 3. เมื#อไดเ้ลือกแหล่งกาํเนิดแสงที#ใหค้วามเขม้ของแสงสูงแลว้ ในการทดลองยงัพบวา่ เมื#อแสงส่องผ่านวตัถุ
และตวักลางต่างๆให้ลกัษณะปรากฏการณ์แสงที#แปลกใหม่มากมาย เพื#อหาตวักลางที#สามารถสร้างปรากฏการณ์
แสงเป็นตวัอักษรหนึ# งตวัมาประกอบกันเป็นคาํและประโยคจนเป็นบทกวีนั1น จึงได้กําหนดใช้รูปเรขาคณิต 
สามเหลี#ยม สี#เหลี#ยม วงกลม รูปอิสระ เสน้ และสี ซึ# งเป็นองคป์ระกอบทศันธาตุพื1นฐานที#เขา้ใจไดง่้าย ดงัตวัอยา่ง
ดา้นล่างนี1  
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รูปที# 10  ลกัษณะปรากฏการณ์แสง เมื#อแสงส่องผา่นตวักลางรูปสามเหลี#ยม 

 

 
 

รูปที# 11 ลกัษณะปรากฏการณ์แสง เมื#อแสงส่องผา่นตวักลางรูปวงกลม 
 

 
 

รูปที# 12 ลกัษณะปรากฏการณ์แสง เมื#อแสงส่องผา่นตวักลางรูปสี#เหลี#ยมผืนผา้ 
 

 เมื#อไดรู้ปแบบตวักลางและสามารถทาํให้เกิดปรากฏการณ์แสงเป็นรูปเรขาคณิตแลว้ จึงใชก้ระดาษลูกฟูก
หรือกระดาษลงัเป็นวสัดุสาํหรับทาํตวักลางตดัเป็นแผ่นวงกลมและเจาะรูปสามเหลี#ยม สี# เหลี#ยม วงกลม รูปอิสระ
ดว้ยเครื#องตดัเลเซอร์ ซึ# งกระดาษชนิดนี1 มีความหนาแข็งแรง นํ1 าหนักเบาเหมาะแก่การเคลื#อนยา้ยและติดตั1ง ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี1  

 
รูปที# 13 ตดักระดาษลูกฟกูเป็นวงกลมและเจาะรูปอิสระดว้ยเครื#องตดัเลเซอร์ เพื#อใชเ้ป็นตวักลางให้แสงส่องผ่าน

เกิดปรากฏการณ์แสง 
 

 จากนั1นใส่แกนหมุนทาํดว้ยท่อพลาสติก แป้นหมุนจากโฟมยาง ส่วนตวักลางที#จะยอ้มแสงใหมี้สีจะเจาะ
เป็นช่องสี#ช่องในแผน่วงกลมเดียวกนัติดขึงดว้ยกระดาษแกว้สี แดง นํ1 าเงิน เหลือง หรือแม่สีนั#นเอง และตวักลางรูป
เรขาคณิตอื#นจะติดขึงกระดาษแกว้สีไวบ้างส่วนบนแผน่ตวักลางนั1นเช่นกนั 
 

 
รูปที# 14 ตวักลางที#ใชย้อ้มสีใหแ้สง ขึงกระดาษแกว้แม่สี ใส่แกนหมุนดว้ยท่อพลาสติกพน่สีเคลือบดาํ 
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รูปที# 15 ตวักลางรูปอิสระ ขึงกระดาษแกว้สีบางส่วน เพื#อใหแ้สงที#ลอดผา่นมีสีเป็นบางส่วน 

 

 จะเห็นไดว้า่ สิ#งสาํคญัของงานชิ1นนี1ไม่ไดเ้นน้ที#การใชว้สัดุที#สวยหรูมีราคา เพียงแตใ่ชอุ้ปกรณ์ง่ายๆหาได้
ตามทอ้งตลาดแตใ่หผ้ลของปรากฏการณ์แสงที#เกิดขึ1นอยา่งสวยงามเป็นสาระสาํคญัที#ผูศึ้กษาตอ้งการใหเ้ป็นผล
ของการ์ถ่ายทอดอารมณ์ออกเป็น บทกวแีห่งปรากฏการณ์ 
 ในส่วนของแสงเลเซอร์ที#ไดน้าํมาทดลองและเลือกใชอี้กหนึ#งแหล่งกาํเนิดแสง ไดท้าํการทดลองยงิแสง
เลเซอร์ผา่นคริสตลั ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ของเลเซอร์แยกออกเป็นแฉกเกิดรูปที#แปลกซบัซอ้น เมื#อหมุนผลึก
คริสตลัลาํแสงเลเซอร์ก็แปรเปลี#ยนรูปไปตามมุมที#แสงหกัเห 
 

 
รูปที# 16 ลกัษณะของปรากฏการณ์แสง เมื#อแสงเลเซอร์ส่องผา่นผลึกคริสตลั 

 

 เมื#อไดป้รากฏการณ์ที#แปลกใหม่เกิดจากการใชแ้สงเลเซอร์ จึงไดป้ระดิษฐอุ์ปกรณ์ดงัภาพที# 17 เพื#อใชส้ร้าง
ปรากฏการณ์นี1 ขึ1นโดยเมื#อหมุนแท่งเหลก็แลว้ คริสตลัจะหมุนอยา่งชา้ๆทาํใหแ้หล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ที#ติดคงที#ยงิ
แสงผา่นมุมผลึกของคริสตลัในดา้นที#ไม่ซํ1 ากนัเกิดการประจายแสงและแปรเปลี#ยนของปรากฏการณ์แสง 
 

 
รูปที# 17 อุปกรณ์สร้างปรากฏการณ์ดว้ยแสงเลเซอร์ 
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 อุปกรณ์ทั1งหมดนี1จะถูกติดตั1งในหอ้งสี#เหลี#ยมผืนผา้มีขนาดประมาณ 4 เมตร x 1.50 เมตร ทาสีขาวโดยรอบ
ปิดทึบ แสงอื#นไม่สามารถส่องเขา้มารบกวนได ้ตาํแหน่งมองภาพเจาะทะลุใชเ้พียงสองตามอง อุปกรณ์ที#ใชแ้สง
จากหลอดฮาโลเจนจะมีทั1งหมด 5 ชิ1น หมุนบงัคบัควบคุมตวักลางแผ่นวงกลมจากแป้นหมุนรอบๆช่องมองภาพ 
โดยทุกแป้นหมุนจะติดตั1 งดิมเมอร์ปรับลดความเข้มของแสงเพื#อให้ผูช้มมีทางเลือกที#จะสามารถกาํหนดให้
แหล่งกาํเนิดแสงดวงใดดบัมืด สว่างมาก หรือสวา่งนอ้ยได ้ภายในห้องทึบแสงผนงัดา้นที#ผูช้มส่องผ่านเขา้มาจะ
ติดตั1งหลอดฮาโลเจนไวส่้องแสงผ่านตวักลางวงกลมรูปเรขาคณิตต่างๆ โดยให้องศาของลาํแสงพุ่งตรงไปยงั
ตาํแหน่งฉากรับแสงหรือผนงัอีกดา้นหนึ#งบริเวณที#ตรงกบัช่องมองภาพ และในส่วนของอุปกรณ์ที#ใชแ้สงเลเซอร์มี
ทั1งหมด 2 ชิ1น จะติดตั1งในลกัษณะเช่นเดียวกบัอุปกรณ์ขา้งตน้ทั1ง 5 ชิ1น เพียงแต่ไม่ติดตั1งดิมเมอร์ปรับแสงแต่ติดตั1ง
สวติซ์เพื#อใชปิ้ดเปิดเท่านั1น 
 

 
รูปที# 18 ภายนอกหอ้งสี#เหลี#ยม ผูช้มสามารถส่องภาพไดโ้ดยช่องตรงกลางและสร้าง บทกวีแห่งปรากฏการณ์ ดว้ย

แป้นหมุนทั1ง 7 แป้นรอบๆ 
 

 
รูปที# 19 ภายในหอ้งสี#เหลี#ยม ติดตั1งอุปกรณ์สร้าง บทกวแีห่งปรากฏการณ์ ทั1ง 7 ชิ1น 

 

 
รูปที# 20 ตวัอยา่ง บทกวแีห่งปรากฏการณ์ ที#ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมสร้างสรรคด์ว้ยอิสระทางความคิด 
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3. ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาทดลองจึงไดพ้บวา่ 
 1. เมื#อแสงจากหลอดฮาโลเจนส่องผา่นกระดาษแกว้สี ทาํใหเ้กิดแสงสีต่างๆที#มีความเขม้ของแสงสูง เมื#อ
แสงลอดผา่นช่องรูปเรขาคณิต เกิดแสงตามรูปเรขาคณิตทบัซอ้นกนัหลายชั1นอยา่งสวยงาม  
 2. เมื#อแสงและเงาจากตวักลางมากกวา่หนึ#งแบบตกกระทบทบัซอ้นกนัเกิดมิติที#ผสานสมัพนัธ์รูปแบบที#
แปลกใหม ่ 
 3. แสงและเงานั1นไม่อาจอยูแ่ยกจากกนัได ้ มีแสงจึงมีเงา และความงามประกอบขึ1นไดด้ว้ยสองสิ#งนี1 ซึ# งถือ
เป็นปรากฏการณ์ที#มีผลกระทบตอ่อารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรียภาพของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงไม่วา่จะอยูใ่นสถานะ
เช่นไรก็ตาม  
 4. การเกิดปรากฏการณ์แสงในลกัษณะต่างๆ ในระยะระหวา่งแหล่งกาํเนิดแสงและฉากรับแสงที#เท่ากนั 
เมื#อตวักลางใกลแ้หล่งกาํเนิดแสงพบวา่ แสงที#ตกกระทบบนฉากรับแสงสีขาวมีลกัษณะขอบของรูปมวัและขนาด
ใหญ่ และเมื#อตวักลางไกลจากแหล่งกาํเนิดแสงและใกลก้บัฉากรับแสงพบวา่ แสงที#ตกกระทบบนฉากรับแสงสี
ขาวมีลกัษณะขอบของรูปคมชดัและขนาดเลก็ลง  
 5. วสัดุหลากหลายชนิดสามารถนาํมาใชเ้ป็นตวักลางสร้างปรากฏการณ์แสงที#แปลกใหม่ได ้ 
 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 4.1 สรุปผลการออกแบบทดลอง  
  จากการที#ผูช้มไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัผลงาน หลายคนต่างสนุกสนานกบัการหาความสวยงาม
จากอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ให้เวลากบัการมองดูแลว้หาความลงตวัจากความคิดที#เป็นอิสระดว้ยการปรับ
หมุน เปิดปิดอุปกรณ์เหล่านั1น นอกจากนี1ผูใ้ชเ้กิดความอยากรู้อยากเห็นถึงกระบวนการทาํ การติดตั1ง และลกัษณะ
ของตวักลางที#ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ที#ตนเห็นเป็นเช่นนั1น เป็นการตอกย ํ1าวา่ แสงที#พบเห็นอยูร่อบตวัก็สามารถทาํ
อะไรไดม้ากกวา่เพียงแค่ส่องสวา่ง  
 4.2 ขอ้เสนอแนะ  
  1. เนื#องจากการใชรู้ปเรขาคณิตอาจไม่เป็นอิสระที#มากพอที#จะสร้างสรรคบ์ทกวแีห่งปรากฏการณ์
ไดแ้ปลกใหมเ่ท่าใดนกั เพราะวา่การหมุนวงลอ้ที#เกิดการซํ1 าไปมาทาํใหข้อบเขตของการสร้างปรากฏการณ์แสงที#
แคบลง มีเพียงแค่สี#เหลี#ยม สามเหลี#ยม วงกลม หากวา่เพิ#มรูปอิสระที#มากขึ1นหรือใชก้ารผสมผสานระหวา่งรูป
เรขาคณิตในตวักลางเดียวกนัที#มากกวา่สองแบบขึ1นไปอาจสร้างสรรคบ์ทกวไีดง้ดงามและกวา้งมากกวา่นี1  และหรือ
อาจเปลี#ยนตาํแหน่งการจดัวางตวักลางในรูปแบบระนาบเหมือนการเรียงคาํเป็นประโยค หรือใชแ้หล่งกาํเนิดแสงที#
แตกต่างกนัออกไป  
  2. นอกจากนี1ยงัสามารถนาํวธีิการสร้างบทกวแีห่งปรากฏการณ์เหล่านี1ไปสร้างอารมณ์ ความรู้สึก 
และสุนทรียภาพในการจดัแสดงนิทรรศการ และการจดัแสงใหก้บัสิ#งของในพิพิธภณัฑ ์  
  3. สามารถนาํวิธีการสร้างบทกวแีห่งปรากฏการณ์ไปใชค้วบคู่กบัการแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดง
บนเวทีที#สะทอ้นอารมณ์ต่างๆ   
  4. นาํวธีิการสร้างบทกวแีห่งปรากกฏการณ์ไปใชใ้นการตกแต่งอาคารสถานที#ในเวลากลางคืน หรือ
สร้างอารมณ์ร่วมต่องานสถาปัตยกรรมโดยใชพื้1นที# แสงและเงา 
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โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมของมุสลมิเพื�อการออกแบบพื�นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนย้ายได้ 

PLAY SPACE : A MUSLIM CULTURAL STUDY TO DESIGN 

THE MOVABLE PRAYER AREA 
 

จารุณี วจิิตรพงษ ์1   อ.เพิ�มศกัดิ� สุวรรณทตั 2    รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท ์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที�มีบทบญัญติัให้ผูที้�นบัถือศาสนาอิสลามปฏิบติัตามบทบญัญติัอย่างเคร่งครัด 
การละหมาดถือเป็นบทบญัญติัที�สําคญัอย่างหนึ� งที�กาํหนดให้ชาวมุสลิมทุกคนปฏิบติั การสร้างพื2นที�ความเป็น
ส่วนตวัในการปฏิบติัการละหมาดของชาวมุสลิมไดเ้ปลี�ยนไปจากเดิมมาก  เนื�องจากสังคมปัจจุบนัมี ความเร่งรีบ
และมีเวลาเป็นตวักาํหนดซึ� งการใชพื้2นที�ก็ถูกจาํกดัความเป็นส่วนตวับางพื2นที�มีความแออดัการทาํวิทยานิพนธ์
โครงการออกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดไ้ดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปวฒันธรรมของมุสลิม มี
วตัถุประสงคเ์พื�อ ตอ้งการสร้างพื2นที�ความป็นส่วนตวัในการปฏิบติัการละหมาดให้กบัสตรีมุสลิมในยุคปัจจุบนั
ของการทาํงานภายในสาํนกังาน ใหมี้ความสะดวกสบายและเป็นการง่ายต่อการปฏิบติัศาสนกิจไดร้วดเร็วและทนั
กบัเวลาในการละหมาดโดยทาํการทดลองดว้ยวิธีการพบัวสัดุ ในรูปแบบต่างๆให้ออกมาเป็นรูปทรงที�สอดคลอ้ง
กับบริบทของศิลปวฒันธรรมมุสลิม โดยรูปแบบที�หยิบยกมานั2น คือ รูปดวงดาวที�ถอดแบบลวดลายมาจาก
สถาปัตยกรรมของมสัยิด โดยนํารูปทรงเรขาคณิตมาเป็นโครงสร้าง ซึ� งได้จากการศึกษาค้นควา้สังเกต การ
สอบถาม การสร้างแบบร่าง การจาํลองพื2นที�และมีการทดสอบการใชพื้2นที�การใชง้านโดยมุ่งเนน้เพื�อส่งเสริมคุณค่า
พื2นที�ของการละหมาดและคุณภาพชีวิตของสตรีมุสลิมในยคุปัจจุบนั ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถนาํชิ2นงานมาใชไ้ดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็วพร้อมทั2งง่ายในการพกพาและเคลื�อนยา้ยไดแ้ละมีความเป็นส่วนตวัเพิ�มขึ2น ซึ� งพื2นที�ละหมาด
เคลื�อนยา้ยไดด้งักล่าวจะประกอบดว้ยวสัดุ เช่น แผน่โพลีคาร์บอเนต หนา 6 มิลลิเมตรซึ�งมีลกัษณะเบาและแขง็แรง
คงทนต่อการขึ2นโครงสร้างภายในแผน่ฟองนํ2 าขนาดบางใชใ้นการรองรับนํ2 าหนกัในการคุกเข่าเนื2อผา้โพลีเอสเตอร์
ลกัษณะเนื2อเหนียวทาํความสะอาดง่ายใชหุ้้มแผ่นโพลีคาร์บอเนต์ โดยวสัดุดงักล่าวไดน้าํไปประกอบในการขึ2น
โครงสร้างและออกแบบใหชิ้2นงานมีผา้ปูละหมาดติดอยูด่า้นในของตวัชิ2นงานซึ�งเป็นการง่ายต่อการปฏิบติัศาสนกิจ
ในที�ทาํงานผลที�ไดจ้ากการวิจยัและออกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดส้ามารถช่วยให้สตรีมุสลิมมี
ความเป็นส่วนตวัมากขึ2นในการปฏิบติัศาสนกิจในการละหมาดในช่วงเวลาทาํงาน โดยพื2นที�ละหมาดสามารถ
เคลื�อนยา้ยตวัชิ2นงานได้ง่ายสะดวกและเบาในการพบัเก็บ ช่วยส่งเสริมคุณค่าให้กบัพื2นที�ของการละหมาดและ
คุณภาพชีวติของสตรีมุสลิมในยคุปัจจุบนัใหดี้ยิ�งขึ2น 

คาํสาํคญั : ชุดพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยได,้ วสัดุ , กระบวนการผลิต 

                                                           

1 นกัศึกษา ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารย ์ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 

 Islam is a religion that has laws for all Muslims citizens to follow and perform strictly. Among those 
things, prayer is regarded as one of the important laws that Muslims must perform. Nowadays, the private area 
for them to do the obligatory prayer has been changed a lot due to the hasty lifestyle of the society has limited 
the use of the space.The thesis project to design the movable prayer area is inspired by the Muslim cultures. The 
main objective is to build the private area for Muslim women who are working in the office which has a little 
space to perform a prayer, and give them more convenient selection while praying during rush hour and to make 
them always being in time of daily prayer duration.  The experiment is starting from folding the paper in various 
formats into a shape that harmoniously go with the context of Muslim culture. Thus, those formats will be in a 
star shape and has reproduced from the mosque architecture by having a geometry figure as a major structure. 
This idea has derived from multi studies, queries, drafts creations, area simulations and examinations. 
Particularly, our focus is to promote and realize the value of prayer area as well as to support a quality of our 
Muslim women’s life in the modern ages. Apart from this, it is very easy for them to use and comfortable to 
move away or bring along to any places especially to earn more privacy area. This movable prayer area 
composed of polycarbonate sheets thickness 6 millimeter which is light and has high durability while doing 
structure works. Next, sponge sheets use to support the weight while kneeling and a strong and easy to clean 
canvas texture use to cover the polycarbonate sheet. All these mentioned materials will be brought to build a 
structure and the prayer math which design to attach inside will be easy for them to perform a prayer in daily 
period.The results of the research as well as the design of a movable prayer area enable to help our Muslim 
women gain a privacy area while performing the obligator prayer in daily life. The prayer area is easily to move 
and convenient to use and keep. This kind of material helps to promote the essential of prayer and  give the 
better quality of Muslim women’s life at a present time. 
 
KEYWORDS : MATERIALS USE TO DESIGN THE MOVABLE PRAYER AREA CONSISTS OF 

POLYCARBONATE , MATERIAL , PROCESS 
 

1. บทนํา 

 หลกัศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที�มีบทบญัญติัให้ผูที้�นับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การ
ละหมาดจึงถือเป็นบทบญัญติัที�สาํคญัอยา่งหนึ�งที�ไดก้าํหนดใหผู้ที้�นบัถือศาสนาอิสลามทุกคนปฏิบติั การละหมาด
หรือการนมสัการพระเจา้คือการแสดงความเคารพต่อพระเจา้เป็นการปฏิบติัเพื�อแสดงความภกัดีต่อพระเจา้การ
สาํรวมจิตระลึกถึงพระเจา้การละหมาดเป็นการขดัเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ� อยูต่ลอดเวลานอกจากนี2 ยงัเป็นการ
สร้างพลงัใหเ้ขม้แขง็การสาํรวมจิตหรือการทาํสมาธิเพื�อมิใหจิ้ตใจวอกแวกไปในเรื�องต่างๆเป็นภาวะที�จิตใจไดเ้ขา้
ไปสมัผสักบัความเป็นเอกภาพกบัพระเจา้ ทาํใหจิ้ตสงบตั2งมั�นอดทน ผูที้�มีความทุกขแ์ละประสบปัญหาชีวติในดา้น
ต่างๆการละหมาดเป็นเครื�องช่วยที�ดีที�สุด ทั2 งยงัฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในหน้าที� ให้อยู่ใน

    หนา้ 1273



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ระเบียบวินัย รักษาความสะอาดและยงัเป็นการบริหารร่างกายอย่างดียิ�งหากเป็นการละหมาดรวมยงัเป็นการ
แสดงออกถึงความสามคัคีพร้อมเพรียง ความเสมอภาคและภราดรภาพอีกดว้ยการทาํละหมาดเป็นกิจที�ตอ้งทาํเป็น
ประจาํวนัละ 5  เวลาคือ 
 1) เวลาย ํ�ารุ่ง เรียกวา่ละหมาด ซุบฮี ปฏิบติั 2 ร็อกอะฮ ์
 2) เวลากลางวนั เรียกวา่ละหมาด ซุฮฺรี ปฏิบติั 4 ร็อกอะฮ ์
 3) เวลาเยน็ เรียกวา่ละหมาด อซัรี ปฏิบติั 4 ร็อกอะฮ ์
 4) เวลาพลบคํ�า เรียกวา่ละหมาด มฆัริบปฏิบติั 3 ร็อกอะฮ ์
 5) เวลากลางคืน เรียกวา่ละหมาด อิชาอป์ฏิบติั 4 ร็อกอะฮ ์  
 การละหมาดไม่จาํเป็นตอ้งละหมาดในศาสนสถาน (มสัยิด) เท่านั2น แต่ชาวมุสลิมทุกคนสามารถปฏิบติัได้
ทุกที�เมื�อถึงเวลา หากพื2นที�นั2นมีความสะอาด แต่เนื�องดว้ยวิถีชีวิตในปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนไปจากเดิมมาก พื2นที�ในที�
ทาํงานหรือในสงัคมก็เปลี�ยนไป จึงเป็นผลทาํใหผู้ที้�นบัถือศาสนาอิสลามมีพื2นที�ในการละหมาดอยา่งจาํกดัและไม่
สะอาด  จึงไม่สามารถปฏิบติัศาสนกิจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามหลกัการอิสลาม (การีม อบัดุลเลาะฮ,์2522: 12) 
 จากปัญหาขา้งตน้ทาํให้ขา้พเจ้าสนใจในการที�จะศึกษาเกี�ยวกับการออกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถ
เคลื�อนยา้ยไดเ้ป็นการส่งเสริมใหช้าวมุสลิมที�ประสบปัญหาเรื�องพื2นที�การละหมาดไดท้าํการละหมาดอยา่งสะดวก
และเป็นส่วนตวั ลกัษณะตวัชิ2นงานสามารถพบัเก็บสะดวก  เป็นการศึกษาเทคนิคการพบัเก็บในรูปแบบที�แตกต่าง
กนั วสัดุที�ใชเ้พื�อสร้างความกลมกลืนระหว่างตวัชิ2นงานกบัสภาพแวดลอ้มภายในสํานักงานเพื�อให้ผูใ้ชส้ามารถ
ละหมาดในสถานที�ทาํงานและง่ายสาํหรับการพกพาและเคลื�อนยา้ยไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความเป็นส่วนตวัเพิ�มขึ2น 
ซึ� งการศึกษาครั2 งนี2 มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสภาพความเป็นส่วนตวัในพื2นที�ละหมาด
ของชาวมุสลิมที�ตอ้งทาํงานในสาํนกังาน โดยมีการศึกษาจากเนื2อหาทางทฤษฎีทางจิตวิทยาและทางสถาปัตยกรรม
ชาวมุสลิมที�มีการศึกษามาแลว้นาํมาวิเคราะห์ออกมาเป็นหลกัการในการออกแบบระดบัของสภาพพื2นที�ในการ
ปฏิบติัศาสนกิจการละหมาดโดยลกัษณะดงักล่าวที�ไดท้าํการศึกษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผู้หญิงชาวที�ตอ้ง
ปฏิบติัศาสนกิจการละหมาดและทางกายภาพที�สามารถก่อใหเ้กิดสภาพเป็นส่วนตวัที�เหมาะสมโดยอาศยักลไกของ
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของระดับที�กาํบังช่องเปิดและกายภาพที�โอบลอ้มเพื�อ
นาํมาใชอ้อกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วโดยมีบริบทของพื2นที�ละหมาดของ
ชาวมุสลิมที�ตอ้งทาํงานในสาํนกังาน เป็นสถานที�ทาํการทดลองออกแบบ 
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการออกแบบมีลกัษณะดงัต่อไปนี2  

1)สภาพการณ์ของพื2นที�ละหมาดของชาวมุสลิมที�ตอ้งทาํงานในสาํนกังาน ซึ� งในภาพรวมของลกัษณะทาง
กายภาพของพื2นที�เดิมมีการออกแบบสาํหรับกิจกรรมอยู่แลว้แต่เนื�องดว้ยสภาพการณ์ที�แทจ้ริงนั2นปริมาณการใช้
สอยความถี�ในการใชพื้2นที�ในแต่ละช่วงเวลาที�มีความแตกต่างกนัทาํให้พื2นที�บางพื2นที�มีความแออดัขาดสภาพเป็น
ส่วนตวัที�เหมาะสม 
 2)ในความหมายของสภาพความเป็นส่วนตัว สภาพการณ์หรือสถานการณ์ในพื2นที�ที�ต้องทํางานใน
สาํนกังาน ณ ช่วงเวลาใชง้านมีผลต่อการรับรู้สภาพเป็นความส่วนตวัจากการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลเนื2อหาที�มี
ความเกี�ยวข้องมีเนื2อหาและข้อโต้แยง้ในหลายกรณีผูอ้อกแบบจึงสรุปและประมวลผลของเนื2อหาต่างๆที�มี
ความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกนัและทาํการแบ่งระดบัของสภาพเป็นความส่วนตวัในพื2นทีทาํงานในสํานกังานในการ
ปฏิบติัศาสนกิจการละหมาด 
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3)ในการออกแบบพื2นที�สภาพความเป็นส่วนตวั ประเด็นสาํคญัที�มีผลต่อสภาพความเป็นส่วนตวัในพื2นที�
ทาํงานในสํานักงาน ดงันั2นการออกแบบพื2นที�เหมาะสมในการปฏิบติัศาสนกิจการละหมาดคือ การควบคุมหรือ
ลดทอนของแต่ละพื2นที�โดยใชก้ลไกขององคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม (ระยะห่างระดบัที�กาํบงัช่องเปิดและ
กายภาพที�โอบลอ้ม)  
 ผลที�ไดจ้ากการทดลองออกแบบลกัษณะของพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดที้�ออกแบบใหม่ใน
สาํนกังานมีลกัษณะของการสร้างสรรคพื์2นที�วา่งที�สามารถปรับเปลี�ยนการใชส้อยในพื2นที�ตามช่วงเวลารองรับต่อ
การปฏิบติัศาสนกิจการละหมาดที�เกิดขึ2นในช่วงเวลานั2นให้มีความสะดวกสบายในการเคลื�อนยา้ยตวัชิ2นงานและ
สร้างสภาพความเป็นส่วนตวัเพิ�มมากขึ2นในการปฏิบติัศาสนกิจการละหมาด 
 

2. ขั�นตอนการดาํเนินงานการวจิยั 
  โครงการออกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดเ้ป็นการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการสร้างพื2นที�ของผู ้
ปฏิบติัศาสนกิจในการละหมาดในที�สถานที�ทาํงานเกี�ยวกบัการใชพื้2นในการละหมาดวิธีการและวสัดุในการขึ2น
โครงของสร้างพื2นใหมี้ความกลมกลืนภายในสถานที�ทาํงานโดยการคน้ควา้หาขอ้มูลจากวิธีการละหมาดตามหลกั
คาํสอนของอิสลามจากนั2นนาํมาสู่กระบวนการงานออกแบบ เพื�อการพฒันารูปแบบของการขึ2นโครงสร้างพื2นที�
ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยได้เพื�อให้เหมาะสมกับความตอ้งการของผูใ้ช้ โดยมีขั2นตอนในการดาํเนินงาน
ดงัต่อไปนี2  
 ขั2นตอนที� 1ศึกษาหาความสําคญัของการแบ่งกั2นพื2นที�ชายหญิงและวิเคราะห์พฤติกรรมในการละหมาดตาม
บทบญัญติัศาสนาอิสลามภายในสถาปัตยกรรมมสัยิดในกรุงเทพฯไดแ้ก่ มสัยิดตน้สนมสัยิดบางหลวงมสัยิดผดุง
ธรรมอิสลามมสัยดิสวนพลูมสัยิดยามิอุล้อิสลามเพื�อหาความเป็นอตัลกัษณ์ในอิสลามและสร้างความเขา้ใจในการ
ออกแบบของการขึ2นโครงสร้างพื2นที�และวเิคราะห์ลวดลายจากสถาปัตยกรรมมสัยิด เพื�อนาํมาออกแบบโครงสร้าง
โดยนาํรูปทรงเรขาคณิตที�มีลกัษณะเป็นรูปดวงดาว มาทาํการออกแบบ 
 ขั2นตอนที� 2ศึกษาวเิคราะห์การปฏิบติัท่าทางในการละหมาดตามบทบญัญติัศาสนาอิสลาม เช่น การยกมือจด
ระดบับ่าการยนืตรงในท่าเดิมการกม้ลงใชมื้อทั2งสองจบัเข่าไวศี้รษะทาํแนวตรงกบัสนัหลงัไม่หอ้ยลงและไม่เงยขึ2น
การเงยขึ2นมาสู่ที�ยืนตรงการกม้ลงกราบโดยให้หนา้ผากและจมูกจดพื2นมือวางแนบพื2นในระดบัเข่าหัวเข่าทั2งสอง
วางบนพื2นและปลายนิ2วสัมผสัพื2นการลุกขึ2นมานั�งพกัพร้อมกบัอ่านบทขอพรในอริยบทต่างๆเพื�อวิเคราะห์วิธีการ
ละหมาดของหญิงและชายวเิคราะห์พื2นที�ละหมาดโดยยดึหลกัมาตรฐานของผา้ปูละหมาดและส่วนสูงผูห้ญิงเอเชีย
ในปัจจุบนัเพื�อนาํมาออกแบบโครงสร้าง โดยการหาค่าขนาดของความสูงความกวา้งความยาวของพื2นที� 
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ภาพที�1 วิเคราะห์พื2นที�ละหมาดโดยยึดหลกัมาตรฐานของผา้ปูละหมาดและส่วนสูงผูห้ญิงเอเชียในปัจจุบัน 

เพื�อใหไ้ดค้่าขนาดพื2นที� ความสูง 165 เซนติเมตร กวา้ง 65 เซนติเมตร มีความยาว 120 เซนติเมตร มาทาํ
การออกแบบโครงสร้าง 

 

 ขั2นตอนที� 3 ศึกษาและวเิคราะห์การใชพื้2นที�ในสาํนกังานที�มีสภาพการณ์ที�แทจ้ริงนั2นวา่ปริมาณการใชส้อย
ความถี�ในการใช้พื2นที�ในแต่ละช่วงเวลาที�มีความแตกต่างกนัทาํให้พื2นที�บางพื2นที�มีความแออดัขาดสภาพเป็น
ส่วนตวัที�เหมาะสมภายในที�ทาํงานและทาํใหใ้นการประกอบศาสนกิจในการละหมาดของวฒันธรรมมุสลิมในยคุ
ปัจจุบนัเพื�อออกแบบโครงสร้างให้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มภายในสาํนกังานที�ตอ้งการความเร่งรีบใน
ช่วงเวลาทาํงานของสงัคมยคุปัจจุบนั 
 ขั2นตอนที� 4 ศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคการขึ2นโครงสร้างโดยทาํการทดลองดว้ยวิธีการพบักระดาษใน
รูปแบบต่างๆให้ออกมาเป็นรูปทรงที�สอดคลอ้งกบับริบทของศิลปวฒันธรรมมุสลิม เช่น รูปแบบพบัทบัซา้ยขวา 
เป็นตน้ เพื�อพฒันา 
 

 
 

ภาพที� 2 การทดลอง 
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ขั2นตอนที� 5ศึกษาและวิเคราะห์ทดลองเทคนิคกบัวสัดุจริงในการขึ2นโครงสร้าง โดยทาํการทดลองดว้ย
วธีิการพบั สอด เยบ็ มว้น การจบัจีบ ลกัษณะวสัดุเป็นผา้ที�บุเพดานรถยนต ์เพื�อพฒันาเทคนิคกบัวสัดุจริงของการ
ขึ2นโครงสร้างดงัที�แสดงในรูป 
 

 
 

ภาพที� 3 ทดลองผา้ที�บุเพดานรถยนต ์
 
 ขั2นตอนที� 6ศึกษาและวิเคราะห์ทดลองพฒันาเทคนิคกบัวสัดุจริงในการขึ2นโครงสร้าง โดยทาํการทดลอง
ดว้ยวธีิการติดตีนตุ๊กแกกบัผา้ที�บุเพดานรถยนตล์กัษณะพบัเก็บไปมา การใชโ้ครงเหล็กเป็นตวัโครงดา้นในแลว้หุ
มดว้ยผา้ตาค่ายมีลกัษณะการเปิดใชดึ้งเหล็กออกมาทีละอนัการใชแ้ผ่นไมก้ระดาษอดัหนา 2 มิลลิเมตร ลกัษณะมี
ตวับานพบัเป็นตวัยดึโครงสร้าง เพื�อพฒันาเทคนิคกบัวสัดุจริงของการขึ2นโครงสร้างพฒันาเทคนิคกบัวสัดุจริงใน
การขึ2นโครงสร้าง โดยทาํการทดลองดว้ยวิธีการเยบ็ผา้สักหลาดติดกนัเป็นช่องๆไวส้าํหรับสอดกระดาษลงัหนา 2 
มิลลิเมตรไวด้า้นใน มีลกัษณะการเปิดแบบพบัเก็บไปมาเพื�อนาํมาพฒันาการใชง้านและหาขอ้สรุปนาํไปสู่การผลิต
งานจริง 

 ขั2นตอนที� 7 ศึกษาและวิเคราะห์ทดลองพฒันาเทคนิคกบัวสัดุจริงในการขึ2นโครงสร้าง โดยทาํการทดลอง
ดว้ยวธีิการเยบ็ผา้สกัหลาดติดกนัเป็นช่องๆไวส้าํหรับสอดกระดาษลงัหนา 2 มิลลิเมตรไวด้า้นใน มีลกัษณะการเปิด
ใชแ้บบสองชิ2นขดักนัอยูมี่ตีนตุก๊แกเยบ็ติดเป็นตวัเชื�อมในการพบัเก็บ เพื�อพฒันาเทคนิคการใชง้านและหาขอ้สรุป
นาํไปสู่การผลิตงานจริง นาํมาพฒันาปรับปรุงกาํหนดเลือกใชว้สัดุให้มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ ผา้บุ
เพดานหลงัคารถยนต์  ตีนตุ๊กแก กระดาษลงัหนา 2 มิลลิเมตร และผา้มนัแววสีเขียวใชส้าํหรับเป็นผา้ปูละหมาด 
โดยทาํการปรับปรุงขนาดการใชง้านและวธีิการพบัเก็บ  เพื�อหาขอ้สรุปนาํไปสู่การพฒันาในครั2 งต่อไป 
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รูปที�4 ทดลองวสัดุ 
 

 ขั2นตอนที� 8สรุปแบบ เพื�อนาํไปผลิตผลงานจริงจากขอ้เสนอแนะ  นาํมาพฒันาปรับปรุงกาํหนดเลือกใช้
วสัดุใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ แผน่โพลีคาร์บอเนต หนา 6  มิลลิเมตรแผน่ฟองนํ2 าขนาดบาง ผา้โพลี
เอสเตอร์พร้อมติดผา้ปูละหมาดภายใน โดยทาํการแกไ้ขปรับปรุงขนาดการใชง้านและวิธีการพบัเก็บ  เพื�อสรุป
นาํไปสู่การผลิตและใชง้านไดจ้ริง 

 

 
 

รูปที� 5 วสัดุที�เลือกใช ้
 

 
 

รูปที� 6 ปรับปรุงแกไ้ขขนาดการใชง้านและวิธีการพบัเก็บที�เรียบง่าย มีความกวา้ง 65 เซนติเมตร ความยาว 120 
เซนติเมตร ความสูง 165 เซนติเมตร 
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รูปที� 7 วธีิการใชง้าน 
 

3. ผลการวเิคราะห์ 
 โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรมของชาวมุสลิมเพื�อการออกแบบพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดจ้ะ
เป็นชุดพื2นที�ละหมาดที�สามารถช่วยให้สตรีชาวมุสลิมมีความเป็นส่วนตวัมากขึ2นในการปฏิบติัศาสนกิจในการ
ละหมาดในช่วงเวลาทาํงานสามารถเคลื�อนยา้ยตวัชิ2นไดง่้ายสะดวกและเบาในการพบัเก็บ ช่วยส่งเสริมคุณค่าพื2นที�
ของการละหมาดและคุณภาพชีวติของสตรีชาวมุสลิมในยคุปัจจุบนัผูใ้หดี้ยิ�งขึ2น 
 

4.บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
            จากการสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบชุดพื2นที�ละหมาดที�สามารถเคลื�อนยา้ยไดส้าํหรับสตรีชาวมุสลิมในการ
ปฏิบติัศาสนกิจในการละหมาดที�ตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากขึ2นในสถานที�ทาํงานภายในสาํนกังานปัจจุบนัที�มี
ความเร่งรีบทั2งทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและความเป็นอยู ่ความตอ้งการปฏิบติัศาสนกิจในแต่ละวนัของการการ
ละหมาดจึงมีความสําคญัในการออกแบบและการขึ2นโครงสร้างของพื2นที�ในตวัชิ2นงานทาํให้ทราบผลของการ
เลือกใชว้สัดุ เช่น แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มิลลิเมตร แผ่นฟองนํ2 าขนาดบางผา้โพลีเอสเตอร์พร้อมติดผา้ปู
ละหมาดภายใน เพื�อสะดวกและง่ายต่อการใช ้ซึ�งผูว้จิยัเลือกใชแ้ผน่โพลีคาร์บอเนต หนา 6 มิลลิเมตรซึ� งเป็นแผ่นที�
มีความคงทนแข็งแรงและมีนํ2 าหนักเบาเป็นการง่ายในการขึ2นโครงสร้างภายในส่วนแผ่นฟองนํ2 าขนาดบางใชใ้น
การรองรับนํ2 าหนกัในการคุกเข่าเหมาะสมในการใชเ้ป็นผา้ปูละหมาดเยบ็ติดกบัตวัชิ2นงานส่วนผา้โพลีเอสเตอร์สี
เทามีลกัษณะเนื2อเหนียวกันนํ2 าทาํความสะอาดง่ายใชหุ้มแผ่นโพลีคาร์บอเนต์และตวัฟองนํ2 าเพื�อเป็นการสร้าง
ชิ2นงานให้มีวสัดุและสีที�มีความกลมกลืนกบัสภาพในสถานที�ทาํงานภายในสาํนกังาน โดยวสัดุดงักล่าวไดน้าํไป
ประกอบในการขึ2นโครงสร้างผา้ปูละหมาดติดอยูด่า้นในของตวัชิ2นงาน ซึ� งเป็นการง่ายต่อการปฏิบติัศาสนกิจใน
แต่ละช่วงเวลาในการทาํงาน เป็นการออกแบบที�สอดคลอ้งระหว่างศิลปวฒันธรรมของสตรีชาวมุสลิมกบัความ
เป็นอยูข่องคนในสงัคมยคุปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรทดลองเทคนิคของวสัดุในการขึ2นโครงสร้าง ที�เนน้ความเบาและคงทนในการใชง้านเพื�อทาํให้เกิดการ
พฒันาและสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบใหม่ๆช่วยส่งเสริมคุณค่าพื2นที�ของการละหมาดอยา่งเป็นส่วนตวัและเพิ�ม
คุณภาพชีวติของสตรีชาวมุสลิมในยคุปัจจุบนัใหดี้ยิ�งขึ2น 
 
5. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที�ไดใ้หค้าํแนะนาํต่างๆเพื�อนาํมาพฒันาและแกไ้ขวทิยานิพนธ์ครั2 งนี2  
ขอขอบคุณอาจารยเ์พิ�มศกัดิ�  สุวรรณทตั ที�คอยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาต่างๆมาโดยตลอด 
 

เอกสารอ้างองิ 
การีม อบัดุลเลาะฮ.์คู่มือมสุลิมเบื�องต้น.  กรุงเทพฯ : วงศเ์สงี�ยม, 2522. 
พทุธิกนัต ์สมมาตย.์“ความรู้สึกปลอดภยัในพื2นที�สาธารณะ :ศึกษาเนื2อหาสภาวะเป็นส่วนตวัและการอยูร่วมกนัใน

พื2นที�สาธารณะ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร.2553. 
เพญ็ศรี กาญจโนมยั. บทบาทมสุลิมในปลายอยธุยา-ธนบุรี.พ.ศ.2300-2325. กรุงเทพฯ : วรวฒิุการพิมพ,์ 2523. 
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โครงการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจําเพาะสิ�ง 

SPECITIC DISPLAYS FOR ANCIENT OBJECTS 
 

ประภาสิริ คร้ามสมอ 1    อรพรรณ สาระสาสิน 2    รศ.ไพจิตร อิ�งศิริวฒัน์ 2 

________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษามีวตัถุประสงค์คือ เพื�อการศึกษาการจัดแสดงวตัถุโบราณในคลงัวตัถุโบราณทางวรรณคดี ใน
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไชยานาํเสนอแนวทางที�เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดสาํหรับการจดัแสดงวตัถุโบราณใน
คลงัวตัถุโบราณทางวรรณคดี พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ ไชยา จากความรู้และการเก็บขอ้มูลทางประวติัศาสตร์แนวทาง
นโยบายเพื�อนํามาพฒันาการสําหรับการจัดแสดงวตัถุโบราณในคลังวตัถุโบราณทางวรรณคดี ปัจจุบันให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบว่าโบราณวตัถุมีปริมาณมากหลากหลายประเภท และมีร่องรอยชาํรุด โดยสามารถแยก
ประเภทได ้7 ประเภท คือ ประเภทเครื�องปั7 นดินเผา ประเภทประกอบสถาปัตยกรรม ประเภทปติมากรรม ประเภทโลหะ 
ประเภทกระดูกสัตว ์ประเภทแกว้ ประเภทอื�นๆ เช่น เป้าหลอมโลหะการจดัการที�เหมาะสมกบัการจดัแสดงวตัถุโบราณ
ในคลงัวตัถุโบราณทางวรรณคดี พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไชยาควรเป็นการจดัแสดงในรูปแบบเพื�อการเรียนรู้และการ
อนุรักษโ์ดยคาํนึงถึงความปฏิสัมพนัธ์ที�ผูเ้ขา้ชมจะไดรั้บจากการชมให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและเอื7อประโยชน์ต่อเยาชน
รุ่นหลงัไดมี้การตระหนกัในการดูแลรักษาอนุรักษห์วงแหนโบราณวตัถุอนัเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของ ประเทศให้อยู่คู่
กบัประเทศสืบต่อไป 

รูปแบบในการจดัแสดงโบราณวตัถุในคลงัวตัถุโบราณทางวรรณคดีที�เหมาะสมเป็นรูปแบบการจดัการอยูบ่น
พื7นฐานของความตอ้งการของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อ วตัถุโบราณ พิพิธภณัฑ์ประชาชน สังคม 
ประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 
 
คาํสําคญั : การจดัแสดงฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�ง, ฐานรองรับเชี�ยนหมากโบราณ ,ฐานรองรับลูกปัดไชยา ,

ฐานรองรับเศียรพระพทุธรูปโบราณ 
 

Abstract 
 

           The purpose of this project was to study the display of artifacts and investigate an appropriate approach 
that helps to maximize the benefit of the artifact exhibition in the Gallery of literature objects in Chaiya National 
Museum based on the knowledge and historical data. This study led to the conclusion that; 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

    หนา้ 1281



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

           1. The category of archeology objects could be divided into 7 categories which are; earthenware, part of 

architecture, Metal, Bone, small sculpture and others.  

           2.The optimum approach for archeological exhibition in the Gallery of literature objects in Chaiya 

National Museum is on the basis of Learning and Conservation display which not only create an awareness of 

artifacts attendance, but also cherish the artifacts as an important resource of the country. 

           3.The exhibition must be presented base on the demand and requirement of the people involved for the 

sake of artifact itself, visitors, museum, society, and country. 

KEYWORDS : SPECIFIC DISPLAYS FOR ANCIENT OBJECTS, THE ANCIENT BETEL-BOX 
PEDESTAL, THE CHAIYA BEADS PEDESTAL, THE ANCIENT BUDDHA HEAD 
PEDESTAL. 

 
1. บทนํา 
           ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นจดัวา่เป็นความรู้ทฤษฎีทุกชุมชนทั�วโลกความแตกต่างกนัขององศาสนาความเสื�อม
ของสิ�งแวดลอ้มและการแกปั้ญหาในสภาพพื7นที�แต่ละแห่งยอ่มพฒันาเป็นความรู้อนัเป็นที�พึ�งทั7งดา้นประโยชน์ใช้
สอยทางร่างกายและเป็นประโยชน์ทางจิตใจไปในคราวเดียวกนัศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นจึงเป็นสิ�งบ่งบอกความคิด
ความเชื�อของการจดัการความรู้ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นจึงไม่ใช่สิ�งที�มีขอบเขตเฉพาะ
วตัถุ และระบบสุนทรียภาพเท่านั7น ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�นย่อมกินความถึงระบบโครงสร้างของสังคม ศาสนา 
เศรษฐศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์ฯลฯทั7 งหมดได้พฒันาจนสัมพนัธ์กันทุกมิติขึ7นอยู่กับว่าเราจะ
ถอดรหสัความรู้จากศิลปวฒันธรรมไดอ้ยา่งไรศิลปวฒันธรรมถูกกล่าวถึงในมิติต่างๆตั7งแต่ยคุที�ยงัมีความเชื�อเรื�อง
สกัสิทธิu ในธรรมชาติและไดพ้ฒันามาเป็นความเชื�อทางศาสนาหลกัๆของโลก  
           ผู ้วิจัยได้คัดเลือกพื7นที� ศึกษาคืออําเภอไชยาจังหวดัสุราษฎร์ธานีเพราะพื7นที�ดังกล่าวเป็นแหล่งที� มี 
ศิลปวฒันธรรมดั7งเดิมปรากฏให้เห็นอยู่ทั7 งในรูปของโบราณสถานทางศาสนาประติมากรรมจิตรกรรมรวมทั7 ง
ศิลปะพื7นบา้นและสิ�งประดิษฐเ์พื�อใชใ้นอาชีพเกษตรผูว้จิยัเห็นวา่การวิจยัครั7 งนี7สามารถคน้หาประวติัความเป็นมา
และความสาํคญัของศิลปะศรีวชิยัโดยเฉพาะการจดันิทรรศกาเป็นการรวบรวมสิ�งของและวสัดุเป็นชุดๆเพื�อขมวด
ความคิดตามวตัถุประสงคท์างการศึกษาหากเป็นกิจกรรมดา้นการคา้การจดันิทรรศการเป็นการแสดงผลงานสินคา้
ผลิตภณัฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั�วไปชมหรือเป็นการจัดแสดงสื�อที�รวบรวมได้แก่ชุมชนอาจเป็นผลงานศิลปะ
อุตสาหกรรมหรือการโฆษณาสินคา้นอกจากนี7อาจเป็นการรวบรวมงานประติมากรรมต่างๆหรือสิ�งของอื�นๆเพื�อ
จดัแสดงในที�สาธารณชนที�ผูค้นสามารถเขา้ไปชมไดเ้ป็นการสร้างความสนใจใหก้บัผูที้�ผา่นไปผา่นมาการใหข้อ้มูล
เกี�ยวกบัความรู้ความคิดเร้าใหเ้กิดความสนใจเกี�ยวกบัเนื7อหาซึ�งกระตุน้ใหมี้ 

การกระทาํบางอย่างปัจจุบนัการจดันิทรรศการของพิพิธพณัฑ์มีปันหาจากในหลายดา้นที�ทาํให้ไดรั้บ
ความนิยมนอ้ยลงปันหาที�ถือวา่สาํคญัอีกอยา่งหนึ�งคือเนื7อที�ที�จดัสรรไวเ้ฉพาะสาํหรับการจดัแสดงงานทางศิลปะ
ดา้นต่างๆซึ�งจะอาํนวยประโยชน์ต่อการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มที�ตามแนวความคิดหรือในกรณีที� 2 
เมื�อมีความจาํเป็นตอ้งจดัแสดงในพื7นที�ที�มีความหนาแน่นของสิ�งแวดลอ้มรอบขา้งจึงจาํเป็นตอ้งออกแบบให้มี
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ภูมิคุม้กนัทางสภาวะแวดลอ้มเพื�อมิให้งานที�จดัแสดงถูกกลืนและบดบงัโดยสิ�งแวดลอ้มรอบขา้งโดยสามารถจดั
สภาพที�คลา้ยความเป็นอยู่ของงานจริง หรือคาํนึงการจดัองค์ประกอบหลายอย่างเช่นแท่นฐานการรวมกลุ่มการ
กลบัค่าการใหแ้สงหรือการเคลื�อนไหวความเป็นไปไดใ้นอนาคต 

         ปัจจุบนัพิพิธภณัฑที์�มีอยูไ่ดรั้บความนิยมนอ้ยลงไปเรื�อยๆถือวา่เป็นปันหาที�สาํคญัดงันั7นการจดัองคป์ระกอบ
ให้ผูเ้ขา้ชมเกิดความสนใจเป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�ง กล่าวคือการใชป้ระโยชน์เนื7อที�ภายในเป็นสิ�งที�ควรปรับเปลี�ยน
ใหบ้ริการความรู้และให้ความบนัเทิงโดย เขา้ถึงผูช้มและสามารถมีประติสัมพนัธ์กบัผูช้มไดอ้ยา่งง่ายดายเป็นการ
บริการความรุ้ที�แตกต่างจากอดีตโดยสิ7นเชิง 

           วิทยานิพนธ์ฉบบันี7 ไดเ้สนอแนะแนวทางความเป็นไปได้ในการออกแบบการจดันิทรรศการศิลปะในที�
สาธารณะซึ�งในปัจจุบนัมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งให้ความสาํคญักบังานกราฟิกในฐานะที�มีบทบาทสาํคญัใน
การสื�อประชาสัมพนัธ์และการสร้างภาพลกัษณ์ที�ตรึงใจและมีค่าแก่การจดจาํการจดันิทรรศการที�มีการออกแบบ
แกปั้ญหาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ของการจดัองค์ประกอบของพื7นที�และสิ�งแวดลอ้มรอบชิ7นงานและเป็นการนํา
แนวคิดที�จะนาํศิลปะออกนาํเสนอต่อสาธารณชนทั�วไปในวงกวา้งเพิ�มโอกาสในการรับรู้ประสบการณ์ไดง่้ายและ
ใกลต้วัมากขึ7น 

 

2. ขั=นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
       จากการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาและสอบถามเบื7องตน้ไดพ้บปัญหาที�สาํคญัของการจดัการคลงัโบราณวตัถุ 
คือ ฐานรองรับวตัถุโบราณที�นาํมาใชเ้พราะในปัจจุบนัจากการศึกษาขอ้มูลการเขา้ชมพิพิธภณัฑใ์นหลายๆที�รวมทั7ง
ภิภิธภณัฑแ์ห่งชาติไชยานั7นส่วนมากมีการจดัการนาํตวัวตัถุโบราณมาวางไวบ้นแท่นหรือวางในตูแ้กว้เพื�อหลีกเหลี�
ยงไม่ให้วตัถุโบราณเกิดความเสียหายจากผูเ้ขา้ชม แต่เนื�องจากวตัถุโบราณในหลายๆ ชิ7นมีความไม่สมบูรณ์แบบ 
ทั7งที�เกิดจากกาลเวลา และมีลกัษณะเดิมที�ไม่สมบูรณ์มาแต่ตน้ทาํให้การจดัวางวตัถุโบราณลงบนแท่นวางมิไดเ้ป็น
การส่งเสริมและรักษายืดอาอายวุตัถุโบราณนั7น จากการตั7งคาํถามแลว้นาํมาวิเคราะห์ว่าจะทาํอยา่งไรไม่ให้พิพิธ
พณัฑดู์วงัเวงและเงียบเหงาและเราสามารถยดือายวุตัถุโบราณของลํ7าคา้นี7 อยา่งไรให้รุ่นลูกหลานไดไ้วศึ้กษาต่อใน
ภายหน้าจึงไดคิ้ดสร้างฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�งที�ตวัฐานรองรับวตัถุโบราณมีความสัมพนัธ์กบัตวัวตัถุ
โบราณเพื�อจะช่วยในเรื� องของการรองรับตวัวตัถุโดยเฉพาะและยงัสามารถยืดอายุรักษาและยงัทาํให้ผูช้มเกิด
ปฏิสมัพนัธ์ที�ง่ายต่อความเขา้ใจสามารถบอกเล่าเรื�องราวที�เกี�ยวขอ้งวตัถุโบราณชิ7นนั7นไดดี้ 

           1.ผลิตภณัฑที์�ออกแบบสามารถสื�อให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑที์�ออกแบบกบัโบราณวตัถุได้
เป็นอยา่งดี 
           2. ผลิตภณัฑที์�ออกแบบสามารถบอกเล่าเรื�องราวหรือสร้างปฏิสมัพนัธ์ใหผู้ช้มไดมี้ความรู้สึกร่วมและเขา้ใจ
เรื�องราวประวติัความเป็นมาของโบราณวตัถุชิ7นนั7นมากขึ7นผลิตภณัฑที์�ออกแบบสามารถช่วยรักษาหรือช่วยยืดอายุ
สภาพความสมบูรณ์แบบของตวัโบราณวตัถุไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
ขั=นตอนที�1 

 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาที�พบในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติไชยา ว่าภายในมีการเก็บและ
โชวว์ตัถุโบราณมรดกสําคญัทางโบราณคดีเช่นไร เมื�อเขา้ไปศึกษาและสอบถามและเก็บรบรวมขอ้มูล จึงไดพ้บ
ปัญหา ของการจดัวางวตัถุโบราณ ที�มีความหลากหลายและความไม่สมบูรณ์แบบของวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�ง 
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ภาพที� 1   ภาพพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไชยา 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 17มกราคม 2555 

 

ขั=นตอนที�2 

 เริ�มจากการเลือกหาโบราณวตัถุตวัอยา่งที�มีความชาํรุดไม่สมบูรณ์แบบ และมีรูปทรงขนาดชนิดที�แตกต่าง
กนั เพื�อนาํมาเป็นตน้แบบในการสร้างฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�ง ดงัตวัอยา่ง คือ 

                1 เชี�ยนหมากทองเหลอืงโบราณ 

 
ภาพที� 2 ภาพ เชี�ยนหมากโบราณ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 20มกราคม 2555 
 

2 ลูกปัดไชยา 
 

 
ภาพที� 3  ภาพลูกปัดไชยาโบราณ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ, 20มกราคม 2555 
3 เศียรพระพุทธรูปโบราณ 

 

 
ภาพที� 4  ภาพเศียรพระพทุธรูปโบราณ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ, 20มกราคม 2555 
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ขั=นตอนที�3 

 ในกระบวนการออกแบบนั7นผูอ้อกแบบเริ�มจากการคิดเกี�ยวกบัลกัษณะฐานรองรับวตัถุโบราณทั7งสามชิ7น
โดยเริ�มจาก 

 เชี�ยนหมากในขั7นแรกเริ�มจากการศึกษาประวติัความเป็นมาความหมายของตวัโบราณวตัถุแลว้เริ�ม
สงัเกตวา่ตวัโบราณวตัถุนั7นตอ้งการฐานรองรับอยา่งไรจึงสร้างความสมัพนัธ์ของของสองสิ�งนี7 ไดดี้ที�สุดจากขอ้มูล
จึงสรุปแนวความคิดไดว้า่ 

- เชี�ยนหมากเป็นภาชนะสาํหรับใส่หมากพลูและอุปกรณ์การกินหมาก 
- เป็นอุปกรณ์ที�ตั7งอยูก่บับา้นเลยไม่มีหูหิ7ว 
- เป็นสิ�งที�ใชน้าํมารับแขกที�มาเยี�ยมเยอืน (เปรียบเสมือนชุดรับแขก) 
- เป็นอุปกรณ์ที�แสดงถึงฐานะของผูเ้ป็นเจา้ของเช่นชาวบา้นมกัใชย้า้นลิเพา,ไม,้แต่ถา้เป็น 
  ของคหบดีหรือเจา้นายที�สูงศกัดิuมกัใชท้องเหลือ เลี�ยมนาค เลี�ยมทอง หรือทาํดว้ยเครื�องถม 

 จึงไดเ้ริ�มจากคิดรูปร่างออกมาในเบื7องตน้คือการสร้างโต๊ะรับแขกรองรับเชี�ยนหมากโบราณและมีขา
โตะ๊ที�หลากหลายขนาด รูปทรง รูปแบบ เพราะเปรียบขาโต๊ะที�หลากหลายแตกต่างกนั คือ คนที�แขกที�หลากหลาย 
ชนชั7น เผา่พนัธ์ ที�ไดม้าเยี�ยมเยอืนแลว้หลงัจากนั7นก็เริ�มเขา้กระบวนการทาํรูปสามมิติจากคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที� 5 ภาพจาํลองเชี�ยนหมากโบราณและโตะ๊วางเชี�ยนหมาก 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ, 3 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

หุ่นแขวนลูกปัดไชยาโบราณ ลูกปัดไชยาโบราณในขั7นแรกเริ�มจากการศึกษาประวติัความเป็นมา
ความหมายของตวัโบราณวตัถุแลว้เริ�มสงัเกตุ 
วา่ตวัโบราณวตัถุนั7นตอ้งการฐานรองรับอยา่งไรจึงสร้างความสมัพนัธ์ของของสองสิ�งนี7ไดดี้ที�สุดจากขอ้มูลจึงสรุป
แนวความคิดไดว้า่  

- ลูกปัด คือ เครื�องประดบัที�มีความนิยมเป็นอยา่งมากของคนในยคุนั7น โดยความนิยมนี7 มีทั7งในผูช้าย 
และผูห้ญิง โดยการนาํมาแขวนคอ แขวนขอ้มือขอ้เทา้  

- ลุกปัด เป็นเครื�องบ่งบอกของ ฐานะของผูค้รอบครอง 
- ลูกปัด เป็นสิ�งศกัดิu สิทธ์ฺมีไวบู้ชา 
- ลูกปัด บ่งบอก ถึงความสมบูรณ์ของทอ้งถิ7นในสมยันั7น วา่มีการทาํการคา้ การติดต่อ การแลกเปลี�ยน 

              จึงไดเ้ริ�มจากคิดรูปร่างออกมาในเบื7องตน้คือการสร้างรูปทรงจาํลองของผูห้ญิงที�สวมใส่ ลูกปัดโดยการ
คาํนึงถึงผูส้วมใส่ที�มีฐานะรํ� ารวยจึงออกแบบตวัหุ่นให้มีลกัษณะที�อวบทว้ม แสดงถึงฐานะของผูม้ ั7งคั�งและความ
สมบูรณ์ของความเป็นอยูใ่นทอ้งถิ�นสมยันั7น หลงัจากนั7นก็เริ�มเขา้กระบวนการทาํรูปสามมิติจากคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที� 6  ภาพจาํลองตวัอยา่งจาํลองสตรี ที�อวบอุดมสมบูรณ์ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 3 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

 เศียรพระพุทธรูปโบราณ ในขั7นแรกเริ� มจากการศึกษาประวติัความเป็นมาความหมายของตัว
โบราณวตัถุแลว้เริ�มสงัเกตวา่ตวัโบราณวตัถุนั7น ตอ้งการฐานรองรับอยา่งไรจึงสร้างความสมัพนัธ์ของของสองสิ�งนี7
ไดดี้ที�สุด จากขอ้มูลจึงสรุปแนวความคิดไดว้า่ 

- เศียรพระพทุธรูป นี7 เกิดขึ7นในสมยัสุโขทยั 
- เศียรพระพทุธรูป คน้พบจากใตฐ้านเจดีย ์ทางภาคใต ้
- เศียรพระพทุธรูปมีลกัษณะที�อ่อนโยนรูปหนา้มนแสดงถึงสกลุช่าง 
- การฝังวตัถุมงคลของคนสมยัเก่ามกัจะฝังไวต้ามเจดียต์่างๆ 
จึงไดเ้ริ�มจากคิดรูปร่างออกมาในเบื7องตน้คือการสร้างฐานรองรับในรูปแบบที�มีลกัษณะรูปทรงที�ตดัทอน

มาจากรูปทรงเจดียส์มยัสุโขทยั ที�มีขนาดของชั7นที�ตวัชั7นลา้ง จะมีขนาดแตกต่างจากชั7นอื�นๆรูปทรงของแบบมี
ความกลมมนอ่อนชอ้ยตามลกัษณะการทาํงานของสกลุช่างในสมยัสุโขทยั 

 

 
ภาพที� 7 ตวัอยา่งจาํลองฐานวางเศียรพระพทุธรูป โดยการจาํลองจากรูปทรงเจดียสุ์โขทยั 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ, 3 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

ขั=นตอนที�4  

 จดัทาํรูปแบบฐานวางรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�ง ตามวสัดุที�เหมาะสม 

 เชี�ยนหมาก 

 จากรูปแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเด่นที�นาํมาใชเ้พื�อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโต๊ะและตวัเชี�ยนหมาก จุดที�
นาํมาเชื�อมคือดา้นลา้งของภาชนะนั7นมีการทาํใหเ้วา้โคา้เขา้ไปตวัโตะ๊จึงออกแบบให้มีขนาดหนา้โต๊ะแบบนูนหลงั
เต่าเพื�อการรองรับและการออกแบบโต๊ะจากการถอดแบบรูปทรงตวัภาชนะมาสร้างความสัมพนัธ์ได้ดียิ�งขึ7น
หลงัจากได้มีการออกแบบเบื7องตน้โดยการจาํลองแบบจากโปรแกรมแลว้นั7นขั7นตอนต่อมาผูอ้อกแบบได้เริ� ม
กระบวนการขึ7 นแบบจําลองที�สามารถจับต้องได้โดยผูอ้อกแบบ คาดหวงัว่าจะสามารถมองเห็นปัญหาจาก
แบบจาํลอง 3 มิติไดช้ดัเจนมากยิ�งขึ7นซึ�งจะนาํมาถึงการพฒันาและการแกปั้ญหาไดต้รงประเด็นมากขึ7น โดยการทาํ
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แบบจาํลองวสัดุที�ใช ้คือ การกลึกไมใ้หเ้ท่าขนาดจริง ทั7งนี7 เพื�อง่ายต่อการปรับเปลี�ยนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑ ์

 

 
ภาพที� 8 ตวัอยา่ง ดา้นบนของโตะ๊วางเชี�ยนหมาก 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

 
ภาพที� 9 ตวัอยา่ง ดา้นบนของโตะ๊วางเชี�ยนหมาก 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

 หุ่นวางลูกปัดโบราณ 

 หลงัจากไดมี้การออกแบบเบื7องตน้ โดยการจาํลองแบบจากโปรแกรมแลว้นั7น ขั7นตอนต่อมาผูอ้อกแบบได้
เริ�มกระบวนการขึ7นแบบจาํลองที�สามารถจับตอ้งได้โดยผูอ้อกแบบ คาดหวงัว่าจะสามารถมองเห็นปัญหาจาก
แบบจาํลอง 3 มิติไดช้ดัเจนมากยิ�งขึ7นซึ�งจะนาํมาถึงการพฒันาและการแกปั้ญหาไดต้รงประเด็นมากขึ7น โดยการทาํ
แบบจาํลองวสัดุที�ใช ้คือ การเลเซอร์ หุ่นตามลายเส้นตน้แบบที�ออกแบบไวใ้ห้เท่าขนาดจริงทั7งนี7 เพื�อง่ายต่อการ
ปรับเปลี�ยนรูปทรงของตวัผลิตภณัฑ ์

 

 
ภาพที� 10 ตวัอยา่งจาํลองสตรี โดยการแกะเสน้ดว้ยเลเซอร์ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
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ภาพที� 11 ตวัอยา่งจาํลองสตรี โดยการแกะเสน้ดว้ยเลเซอร์ 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 7 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
ฐานวางเศียรพระพุทธรูปโบราณ 
มีการใชไ้มเ้ป็นวสัดุในการทาํโดยรูปแบบการเลือกสรรใช้ไมเ้นื7อแข็งที�มีสีของไมส้วยนํามากลึงตาม

รูปแบบที�ไดอ้อกแบบไว ้
 

 
ภาพที� 12 ตวัอยา่งจาํลองฐานวางเศียรพระพทุธรูป โดยการจาํลองจากรูปทรงเจดียสุ์โขทยั 

ที�มา : นางสาว ประภาสิริ คร้ามสมอ , 7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
            จากการศึกษาพบว่าโบราณวตัถุมีปริมาณมากหลากหลายประเภท และมีร่องรอยชาํรุด โดยสามารถแยกประเภท
ได ้7 ประเภท คือ ประเภทเครื�องปั7 นดินเผา ประเภทประกอบสถาปัตยกรรม ประเภทปติมากรรม ประเภทโลหะ ประเภท
กระดูกสัตว ์ประเภทแกว้ ประเภทอื�นๆ เช่น เป้าหลอมโลหะการจดัการที�เหมาะสมกบัการจดัแสดงวตัถุโบราณในคลงั
วตัถุโบราณทางวรรณคดี พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติไชยาควรเป็นการจดัแสดงในรูปแบบเพื�อการเรียนรู้และการอนุรักษ์
โดยคาํนึงถึงความปฏิสัมพนัธ์ที�ผูเ้ขา้ชมจะไดรั้บจากการชมให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดและเอื7อประโยชน์ต่อเยาชนรุ่นหลงั
ได้มีการตระหนักในการดูแลรักษาอนุรักษ์หวงแหนโบราณวตัถุอนัเป็นทรัพยากรที�สําคญัของประเทศให้อยู่คู่กับ
ประเทศสืบต่อไปจากการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�งทาํให้ทราบผลของการ
เลือกใชว้สัดุในออกแบบตวัผลิตภณัฑ ์เช่นไมซึ้� งในส่วนของการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�งนี7 ได้
จดัการใชไ้มม้าเป็นฐานรองรับของทั7งโบราณทั7งสามชิ7นซึ� งเป็นไมที้�นิยมนาํมาผลิตและมีความคงทนแข็งแรงโดย
การใช้ไม้เนื7 อแข็งเพื�อประโยชน์และความคงทนถาวรให้พื7นผิว สี และสัมผสัที� เป็นธรรมชาติ  โต๊ะรองรับ
เชี�ยนหมากไดมี้การออกแบบใหร้องรับตวัเชี�ยนหมาก ซึ�งมีจุดเด่นคือตวัโต๊ะมีลกัษณะดา้นบนของโต๊ะเท่ากบักน้ที�
วางของตวัเชี�ยนหมาก  หุ่นที�ใชแ้ขวนลูกปัดไชยา มีลกัษณะการออกแบบในการเนน้รูปร่างของสรีระของผูห้ญิงที�
อุดมสมบูรณ์โดยการใชล้ายเส้นลงในพื7นไมจ้ากเครื�องเลเซอร์ ฐานรองรับเศียรพระโบราณมีลกัษณะของการนาํ
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รูปแบบเจดียใ์นสมยัอยธุยาถึงช่วงตน้สุโขทยัมาใชซึ้� งเป็นสมยัที�สร้างพระพุทธรูปอีกทั7งมีการออกแบบการจดัวาง
ตาํแหน่งของวตัถุโบราณที�ช่วยเพื�อใหเ้กิดการความหนา้สนใจมากยิ�งขึ7น 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
           โครงการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณจาํเพาะสิ�งเป็นการออกแบบฐานรองรับวตัถุโบราณที�เป็นสมบติั
ของชาติซึ�งมีความหลายหลายทางวฒัธรรมช่วงเวลาสิ�งของและการเก็บรักษา ดงันั7นการออกแบบฐานรองรับวตัถุ
โบราณจาํเพราะสิ�งจึงเป็นสิ�งที�ช่วยยดือายกุารเก็บรักษา วตัถุโบราณ  
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โครงการออกแบบอุปกรณ์เพื�อช่วยเหลอืผู้สูงอายุ 

ที�มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื%อข้อมือ 

THE EQUIPMENT DESIGN TO ASSIST THE ELDERLY 

WITH MUSCULOSKELETAL WRIST PROBLEM 
 

เอมหทยั  มยักลู 1   รศ.สุวทิย ์ รัตนานนัท ์2   และ ธีรนพ  หวงัศิลปคุณ 2 
 

 

บทคดัย่อ 
 

ผูสู้งอายเุป็นวยัที$พวกเราทุกคนตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะดว้ยการเปลี$ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ
ที$เสื$อมถอย จึงทาํใหก้ารทาํงานของอวยัวะต่างๆในร่างกายไม่เหมือนเดิม “มือ”  ก็เป็นอวยัวะสาํคญัของผูสู้งอาย ุที$
ตอ้งมีการใชง้านเคลื$อนไหวอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะหยิบจบัสิ$งของหรือการใชง้านในกิจกรรมอื$นๆ ซึ$ งสิ$งที$สาํคญั
ที$สุดของมือ นั$นคือการใชมื้อในการรับประทานอาหาร  แต่เมื$ออายเุพิ$มมากขึ7นยอ่มทาํให้มีความเสี$ยงต่อการเป็น
โรคเรื7 อรังที$ส่งผลกบัมือจนทาํให้ไม่สามารถใชมื้อหยิบจบัสิ$งของหรือชอ้นไดอ้ยา่งปกติ   วิทยานิพนธ์ฉบบันี7 จึง
มุ่งเนน้ศึกษาเกี$ยวกบัผูสู้งอายทีุ$มีอาย ุ60 ปีขึ7นไปที$มีปัญหาเกี$ยวกบัระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือ โดยศึกษาจาก
กลุ่มผูสู้งอายทีุ$เขา้รับการรักษาจริงจากแผนกกายภาพบาํบดัโรงพยาบาลท่าแซะจงัหวดัชุมพรโดยทาํการศึกษาและ
เฝ้าสังเกตพฤติกรรม และศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากนักกายภาพ บาํบดัชาํนาญการเพื$อเป็นขอ้มูลในการออกแบบ
อุปกรณ์    จากการศึกษาพบวา่ 

1.ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาในระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือ ส่วนมากจะเป็นวยัที$สามารถช่วยตวัเองไดบ้า้ง 
แต่ในการรับประทานอาหารจะมีผูดู้แลหรือลูกหลานคอยป้อนอาหารให้ แมว้า่จะหยิบจบัไดบ้า้ง แต่จะเป็นการ
เปลืองเวลาของผูดู้แล  จนทาํให้ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาไม่ค่อยมีพฒันาการในการใชมื้อ ทาํให้ขอ้ต่อของมือเกิดยึดติด  
จนไม่สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งคนปกติทั$วไป 

2.ปัจจุบนัอุปกรณ์ที$ช่วยเหลือผูสู้งอายนุั7นไดมี้การออกแบบอยา่งหลากหลายตามความตอ้งการในดา้นตา่งๆ
ของผูสู้งอายุ แต่อุปกรณ์ที$ช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาเกี$ยวกบัมือในการรับประทานอาหารนั7นยงัไม่ค่อยมีการ
ออกแบบที$เป็นจาํเพาะเจาะจง สาํหรับนิ7วมือ โดยอุปกรณ์ที$มีอยูใ่นทอ้งตลาดจะเป็นส่วนนอ้ย จะตอ้งสั$งและนาํเขา้
อุปกรณ์เสริมจากต่างประเทศเขา้มา  ซึ$งจะใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้ายสูง 

จึงนาํไปสู่การพฒันาดา้นการออกแบบเพื$อทาํใหผู้สู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อมือสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ชิ7นนี7 ในการรับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งพึ$งพาผูดู้แล 

 

คาํสาํคญั    : ผูสู้งอาย,ุการเปลี$ยนแปลงของสภาพร่างกาย, มือ,อุปกรณ์ช่วยเหลือ,การรับประทานอาหาร 
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Abstract 
 

The elderly is the age group that we all should care about because their physical and mental conditions 
are deteriorated and their organs change. Hand is one organ that is important for the elderly as they have to use 
hands almost all the times including carrying things, holding things, or using in various activities as well as for 
eating. However, when growing older, the elderly is risky to have chronic disease that affects the hands to the 
extent that they cannot use them to hold things or to hold spoon for eating normally. This thesis aimed at 
studying into the elderly whose age is over 60 years who have problem of wrist muscle and bone system. The 
study was done onto the elderly who have undergone real treatment from the physiotherapy department of Tasae 
Hospital, Chumporn Province, by studying and observing the behavior and studying into information from the 
professional physiotherapist in order to use the information in designing the equipment. According to the study, 
it was found that:  

1.The elderly who have a problem of wrist muscle and bone system mostly can help themselves; 
however, when having food, they have to have someone taking care. Although they can hold things to some 
extent, it wastes the carer’s time and the elderly then do not have development in using their hands, resulting in 
the fact that the hands’ joints are fixed and cannot be used no more that affect the normal daily lives.  

2.Currently, the aiding device for the elderly is designed in various ways depending on various needs of 
the elderly. However, there are not many aiding device for the elderly who have a problem of hands used for 
eating, that are designed especially for fingers. There are not many devices found in marketplace and these 
devices have to be ordered and imported from foreign countries; this takes a lot of time and is costly.  

So, this leads to the development of the design to make the elderly who have a problem of bone system 
and wrist muscle able to use the device to aid  when having food by themselves without having to rely on 
someone. 
 

KEYWORDS : THE ELDERLY, PHYSICAL AND MENTAL CHANGE, HAND, DEVICE TO AID, 

HAVING FOOD 
 

1. บทนํา 
ปัญหาภาวะประชากรสูงอายใุนประเทศไทย  นาํไปสู่ความจาํเป็นในการปรับตวัเพื$อรองรับและการเตรียม

ความพร้อมในการดูแลผูสู้งอายทีุ$เพิ$มขึ7น “ปี พ.ศ.2555 พบว่าประเทศไทยมีผูสู้งอายจุาํนวน 13,509,000  คน ” 
(สถาบนัวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลยั มหิดล, www.ipsr.mahidol.ac.th , 24 กนัยายน 2555) สุขภาพของ
ผูสู้งอายุจะเกิดการเปลี$ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจที$เสื$อมถอยลงไป ทาํให้มีความเสี$ยงต่อการเป็นโรค
หลายอยา่ง เช่นโรคขอ้เสื$อม โรคขอ้รูมาตอยด ์โรคเกาต ์โรคพากินสนั โรคกลา้มเนื7ออ่อนแรงALS โรคอมัพาต อมั
พฤกษแ์ละอาการนิ7วล็อค โรคเหล่านี7 ส่งผลไปยงัระบบกระดูก กลา้มเนื7อ และขอ้มือ ทาํให้เกิดอาการเจ็บปวด สั$น 

    หนา้ 1291



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชา และอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมขอ้มือและนิ7วมือให้กาํหรือหยิบจบัอะไรได ้ลกัษณะการเคลื$อนไหวของมือ
ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหานั7นจะมีขอ้จาํกดัในการกาํ การเหยยีด การกระดก การบิดขอ้มือ และการคว ํ$ามือหรือหงายมือ จะ
เคลื$อนไหวและขยบัไดน้อ้ยกวา่ผูสู้งอายใุนวยัเดียวกนัที$ไม่ไดมี้ปัญหา (กานดา ใจภกัดี, 2542:141 – 151) เมื$อ
ผูสู้งอายเุกิดอาการจะทาํใหก้ารใชมื้อในการหยบิจบัชอ้นเป็นไปไดอ้ยา่งยากลาํบาก ทิศทางของการเคลื$อนไหวของ
มือผูสู้งอายมีุขีดจาํกดั ทาํใหช้อ้นปกติที$ใชก้นัทั$วไปไม่สามารถที$จะตอบโจทยต์่อผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาได ้เพราะชอ้น
โดยปกติมีขนาดที$เป็นมาตรฐานเหมาะแก่การใชง้านของคนทั$วไป  แต่เนื$องจากมือของผูสู้งอายุมีปัญหาลกัษณะ
มือจะแบน การจบัจะตอ้งแบไม่เน้นการกาํ ถึงแมว้่าผูสู้งอายุที$มีปัญหาจะสามารถยกชอ้นขึ7นมาไดแ้ลว้ แต่ดว้ย
ขีดจาํกดัของการบิดขอ้มือ ทาํใหไ้ม่สามารถที$จะนาํอาหารเขา้ปากเองได ้จึงตอ้งพึ$งพาและเป็นภาระต่อผูดู้แลที$ตอ้ง
คอยป้อนอาหารใหอ้ยูต่ลอดเวลาและแมว้า่ในปัจจุบนัไดมี้การออกแบบชอ้นหลายประเภทตามความตอ้งการของ
คนในสังคมอยา่งหลากหลาย แต่ในประเทศไทยนั7นการให้ความสาํคญักบัการออกแบบอุปกรณ์ (ชอ้น)สําหรับ
ผูสู้งอายุที$มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื7 อข้อมือแบบเฉพาะ เจาะจงยงัเป็นส่วนน้อย โดยจะตอ้งนําเข้า
อุปกรณ์เสริมจากต่างประเทศเขา้มาแทน จะใชเ้วลานานและมีค่าใชจ่้ายสูง   

 

2. ขั%นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
งานวจิยัชิ7นนี7ไดท้าํการศึกษาขอ้มูล ประกอบดว้ย เอกสาร บทความที$เกี$ยวกบัผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา โรคเรื7 อรัง

ที$ส่งผลต่อมือ เช่นโรคขอ้เสื$อม โรคขอ้รูมาตอยด ์โรคเกาต ์โรคพากินสัน โรคกลา้มเนื7ออ่อนแรงALS โรคอมัพาต 
อมัพฤกษแ์ละอาการนิ7วล็อค โดยศึกษาเกี$ยวกบัลกัษณะการเคลื$อนไหวของมือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาเพื$อนาํมาใชเ้ป็น
ขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษาลกัษณะการเคลื$อนไหวจริงของผูสู้งอาย ุและทาํการศึกษาจากกลุ่มผูสู้งอายทีุ$เขา้รักษาจริง
จากแผนกกายภาพบาํบดัโรงพยาบาลท่าแซะ จงัหวดัชุมพร โดยเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ขอ้มูลจากนัก
กายภาพบาํบดัชาํนาญการ เพื$อเป็นขอ้มูลในการออกแบบอุปกรณ์    

ลกัษณะการเคลื$อนไหวมือของผูสู้งอายทีุ$เป็นโรคเรื7อรัง (วนิดา แสงศรี, สัมภาษณ์, 21 กนัยายน 2555) การ
บิดมือซา้ยขวา คนปกติจะสามารถบิดขอ้มือเขา้หานิ7วโป้งได ้20 องศา บิดไปทางนิ7วกอ้ยได ้30 องศา/ผูสู้งอายุที$
ป่วยจะสามารถบิดไปทั7งสองทางไดป้ระมาณ 0 - 5 องศา,การกระดกขอ้มือขึ7นลง คนปกติการกระดกขอ้มือขึ7น 60 
องศา ลง 60 องศา / ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาจะประมาณ 0-10  องศา,การคว ํ$าหงายมือ คนปกติคว ํ$าซา้ยและขวา 80-80 
องศา /ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหามี 3 ระดบั ดงันี7  ระดบั 1 ประมาณ 30-50 องศา /ระดบั 2 ประมาณ0-30 องศา / ระดบั 3 
ประมาณ 0 องศา      
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รูปที$ 1  ภาพแสดงการบิดมือซา้ยขวา , การกระดกขอ้มือขึ7นลง , การคว ํ$ามือหงายมือ 

ที$มา : วนิดา แสงศรี, สมัภาษณ์, 21 กนัยายน 2555. 

 การงอ ขอ้นิ7วโป้ง คนปกติ 80 องศา / ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาประมาณ0 -20 องศา , การงอ ขอ้นิ7วชี7  คนปกติ 
70 องศา / ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหางอขอ้นิ7วชี7ประมาณ 0 -20 องศา ,  การพบักาง  ขอ้นิ7วโป้งคนปกติ  พบั 60 องศา กาง 
50  องศา / ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา พบัประมาณ 0 - 1องศา กางประมาณ 0 - 30 องศา ถา้อมัพฤตอมัพาตจะ 0 องศา    

 

รูปที$ 2.6  ภาพแสดงการงอนิ7วโป้ง, การงอนิ7วชี7 , การพบั กาง นิ7วโป้ง 
ที$มา : วนิดา แสงศรี, สมัภาษณ์, 21 กนัยายน 2555. 

 การกาํนิ7วชี7   ขอ้นิ7วชี7  คนปกติ 100  องศา / ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหากาํขอ้นิ7วชี7ประมาณ 0-40 องศา  , การกาํมือ  
คนปกติ 90  องศา /  ผูสู้งอายมีุปัญหา กาํมือ 0-35  องศา  
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รูปที$ 2 ภาพแสดงการกาํนิ7วชี7 , การกาํมือ 

ที$มา : วนิดา แสงศรี, สมัภาษณ์, 21 กนัยายน 2555. 

 

รูปที$ 3 ตวัอยา่งมือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือ 

หลงัจากการเก็บรวบรวมปัญหา ขอ้มูลและขอ้จาํกดัของการเคลื$อนไหวของขอ้มือผูสู้งอายแุลว้ จึงนาํไปสู่
การวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ เพื$อพฒันาไปสู่ทิศทางในการออกแบบให้ออกมาเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการที$จะ
ช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือ สามารถใชจ้ริงได ้จึงนาํไปสู่การออกแบบและการ
พฒันาเพื$อใชเ้ป็นแบบในการผลิต 
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แบบร่างที$ 1 แบบสอดนิ7วชี7หวัตรง จะเนน้การออกแบบที$เหมาะสาํหรับการช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา ไม่
สามารถหยบิจบัสิ$งของชิ7นเลก็ๆได ้แต่สามารถบิดขอ้มือและงอนิ7วไดบ้า้ง  

 

รูปที$ 4 ภาพตวัอยา่งแบบที$ 1เพื$อใชเ้ป็นแบบในการผลิต 

แบบร่างที$  2  แบบสอดนิ7วชี7หวัเอียง 45  องศา  จะเนน้การออกแบบที$เหมาะสาํหรับการช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ที$มีปัญหา ไม่สามารถหยบิจบัสิ$งของชิ7นเลก็ๆได ้ไม่สามารถบิดขอ้มือได ้แต่สามารถงอนิ7วไดบ้า้ง  

 

รูปที$ 5 ภาพตวัอยา่งแบบที$ 2  เพื$อใชเ้ป็นแบบในการผลิต 

 

แบบร่างที$  3  แบบสอดฝ่ามือจะเนน้การออกแบบที$เหมาะสาํหรับการช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา ไม่

สามารถหยบิจบัสิ$งของชิ7นเลก็ๆได ้นิ7วมือไม่มีแรง ไม่สามารถงอนิ7ว แต่สามารถยกมือขึ7นลงได ้  

 

รูปที$ 6  ภาพตวัอยา่งแบบที$ 3เพื$อใชเ้ป็นแบบในการผลิต 

นาํแบบตวัอยา่งมาทาํการทดลองกบัผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือที$เขา้มารับการ
รักษาที$แผนกกายภาพ โรงพยาบาลท่าแซะ  จงัหวดัชุมพร จาํนวน 3 ราย 
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รูปที$ 7 ภาพการทดลองใชแ้บบตวัอยา่ง ของผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา  

การนาํแบบตวัอยา่งไปผลิตจริงทาํการผลิตแบบออกมาทั7งสิ7น 3 แบบ เลือกใชว้สัดุ สแตนเลส และไม ้โดย
ในแต่ละแบบจะแบ่งออกเป็น 2  ชุด ชุดที$ 1 จะใชส้แตนเลสเป็นส่วนประกอบ  ชุดที$  2 จะไมเ้ป็นส่วนประกอบ ทั7ง
สองชุดจะมีรูปร่างที$เหมือนกนัหมดแตกต่างกนัตรงวสัดุที$ใช้ในการผลิต ซึ$ งการใชง้านจะขึ7นอยู่กบัอาการของ
ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา 

ชุดที$ 1 สแตนเลส  แบบ  1  สอดนิ7วชี7หวัตรง,  แบบที$ 2 สอดนิ7วชี7หวัเอียง 45องศา, แบบที$ 3  สอดฝ่ามือ 

 

รูปที$ 8  ภาพงานออกแบบที$เป็นสแตนเลส 

ชุดที$ 2 ไม ้   แบบ  1  สอดนิ7วชี7หวัตรง,  แบบที$ 2 สอดนิ7วชี7หวัเอียง 45องศา, แบบที$ 3  สอดฝ่ามือ 
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รูปที$ 9 ภาพงานออกแบบที$เป็นไม ้

ภาพอุปกรณ์ (ชอ้น) เพื$อช่วยเหลือผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือ 

 

รูปที$ 10  ภาพเซ็ตงานออกแบบ 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
จากการทดลองใชง้านของผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อขอ้มือที$เขา้รับการรักษาที$แผนก

กายภาพบาํบดั โรงพยาบาลท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ทั7ง  2  ราย  สรุปไดว้า่ 
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รูปที$ 11 ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหา ทดลองใชอุ้ปกรณ์(ชอ้น) จริง 

ชุดที$ 1  ผลิตดว้ยสแตนเลส    แบบที$  1 สอดนิ7วชี7หวัตรง   ผูสู้งอายทุั7ง 2 รายสามารถใชง้านไดจ้ริง ผูสู้งอายุ
คนที$1 ชอบแบบอุปกรณ์(ชอ้น) ที$ทาํดว้ยสแตนเลสมากกวา่ เพราะมีนํ7 าหนัก สามารถบงัคบัทิศทางของอุปกรณ์ 
(ชอ้น) ในการตกัอาหารเขา้ปากได ้  /   แบบที$  2  สอดนิ7วชี7หวัเอียง  45  องศา  ผูสู้งอายทุั7ง 2 รายสามารถใชง้านได้
จริง ชอบที$หัวอุปกรณ์(ชอ้น) เอียง 45  องศา ในการยกเขา้ปากไม่ตอ้งบิดขอ้มือมาก  /  แบบที$  3  สอดฝ่ามือ  
ผูสู้งอายทุั7ง 2 รายสามารถใชง้านไดจ้ริง มีความถนดัในการสอดฝ่ามือเขา้ไปที$ตวัอุปกรณ์(ชอ้น)ไดอ้ยา่งง่ายดาย ยึด
กบัฝ่ามือไม่หลุดง่าย ทาํใหส้ามารถบงัคบัทิศทางไดต้ามตอ้งการ  

ชุดที$  2 งานออกแบบที$ทาํดว้ยไม ้ แบบที$  1 สอดนิ7วชี7หัวตรง   ผูสู้งอายทุั7ง 2 รายสามารถใชง้านไดจ้ริง มี
นํ7 าหนกัเบา ง่ายต่อการยก ไม่ตอ้งใชแ้รงในการยกมาก  /   แบบที$  2 สอดนิ7วชี7หวัเอียง  45  องศา  ผูสู้งอายทุั7ง 2 ราย
สามารถใชง้านไดจ้ริง มีนํ7 าหนกัเบา ง่ายต่อการยก หวัอุปกรณ์(ชอ้น)มีการเอียง บิดเขา้หาปาก 45 องศา ยิ$งทาํให้ง่าย
ต่อการตกัอาหารเขา้ปาก ไม่ตอ้งบิดขอ้มือ   /  แบบที$  3  สอดฝ่ามือ  ผูสู้งอายทุั7ง  2 รายสามารถใชง้านไดจ้ริง ไม่
หลุดง่ายบงัคบัทิศทางไดต้ามตอ้งการ 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
4.1 สรุปผลการวิจยั  จากที$ไดศึ้กษาขอ้มูลและสังเกตพฤติกรรมของผูสู้งอายทีุ$มีปัญหาในการเคลื$อนไหว

มือ รวมทั7งไดท้าํการรวบรวมและสมัภาษณ์ขอ้มูลจากนกักายภาพบาํบดัชาํนาญ จนทาํให้มีการพฒันาการออกแบบ
ออกมาทั7งสิ7น 3 แบบ แต่ละแบบจะมีการใชว้ดัสุในการออกแบบที$แตกต่างกนั จากการทดลองกบัผูสู้งอายุที$มี
ปัญหาระบบกระดูกและกลา้มเนื7อมือ โดยสรุปผลการทดลองในแต่ละแบบไดด้งันี7  

แบบที$ 1 จะเหมาะสาํหรับผูสู้งอายทีุ$ไม่สามารถหยบิจบัสิ$งของชิ7นเล็กๆได ้แต่สามารถบิดขอ้มือและงอนิ7ว
ไดบ้า้ง ผูสู้งอายจุะสามารถสอดนิ7วชี7 เขา้ไป และสามารถตกัอาหารเขา้ปากได ้ไม่มีปัญหาในการบิดขอ้มือ  
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แบบที$  2  จะเหมาะสาํหรับผูสู้งอายทีุ$ไม่สามารถหยิบจบัสิ$งของชิ7นเล็กๆได ้ ไม่สามารถบิดขอ้มือได ้แต่
สามารถงอนิ7วไดบ้า้ง จะมีการงอส่วนหัวของชอ้นบิดเขา้หาตวัผูสู้งอาย ุ45 องศา โดยที$ผูสู้งอายไุม่จาํเป็นตอ้งบิด
ขอ้มือเขา้หาตวัเองเพื$อใหต้กัเขา้ปากได ้ 

แบบที$  3  จะเหมาะสาํหรับผูสู้งอายทีุ$ไม่สามารถหยบิจบัสิ$งของชิ7นเลก็ๆได ้นิ7ว มือไม่มีแรง ไม่สามารถ
งอนิ7ว แต่สามารถยกมือขึ7นลงได ้สอดมือเขา้ไปในชอ้นทั7งฝ่ามือ เพื$อหลีกเลี$ยงปัญหาในการหยิบจบั โดยอาศยัการ
ยกมือขึ7นลงที$ผูสู้งอายทีุ$ป่วยสามารถทาํได ้ 

วสัดุที$มีการใชใ้นการออกแบบที$ต่างกนันั7น การใชง้านก็จะขึ7นอยูก่บัอาการของผูสู้งอายแุตกต่างกนัไป ซึ$ ง
การออกแบบที$เป็นสแตนเลสจะทาํใหช้อ้นมีนํ7 าหนกัมากขึ7น ใชเ้พื$อบงัคบัทิศทาง และไม่หกเปรอะเปื7 อน  และการ
ออกแบบที$เป็นไมน้ั7นจะมีคุณสมบติั เบา เหมาะสําหรับผูสู้งอายุที$มีกลา้มเนื7อมืออ่อนแรง ไม่สามารถยกของที$มี
นํ7 าหนกัได ้  

4.2  ขอ้เสนอแนะ  เนื$องดว้ยผูสู้งอายุที$มีปัญหากลา้มเนื7ออ่อนแรง จึงควรลดนํ7 าหนกัลงให้เหลือน้อยที$
สุดแต่ยงัสามารถคงความแข็งแรงทนทานในระดบัหนึ$ง เนน้ออกแบบโครงสร้างให้กลวงภายใน และอาจเปลี$ยน
วสัดุเป็นพลาสติกทั7งหมดเพื$อลดนํ7 าหนกั ซึ$งสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์อื$นๆในชีวิตประจาํวนัได ้เพราะ
ผูสู้งอายทีุ$มีปัญหายอ่มส่งผลที$การใชง้านในอุปกรณ์อื$นๆดว้ย ดงันั7นถา้มีการพฒันาให้เพิ$มมากขึ7น โดยยึดฐานของ
อุปกรณ์เดิมใหส้ามารถเปลี$ยนหวัชอ้นเป็นอุปกรณ์อื$นๆ อยา่งเช่น นาํไปใชก้บัหัวแปรงสีฟัน  แกว้นํ7 า สิ$งของต่างๆ
ที$สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ขา้ดว้ยกนัได ้ก็จะยิ$งส่งผลใหง้านออกแบบชิ7นนี7 มีประสิทธิภาพมากยิ$งขึ7น  

 

เอกสารอ้างองิ 
กานดา  ใจภกัดี. วิทยาศาสตร์การเคลื�อนไหว(kinesiology). กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2542, 141-151. 

วนิดา แสงศรี. นกักายภาพบาํบดัชาํนาญการ. สมัภาษณ์ , 21 กนัยายน 2555. 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล. ผลสาํรวจอายเุฉลี$ยของผูสู้งอาย.ุ [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก :   
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที�กระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงความสําคัญ 

ของการอ่านส่วนประกอบในผลติภัณฑ์เสริมความงาม 

PACKAGING DESIGN THAT ENCOURAGES CONSUMERS TO READ  

THE INGREDIENTS IN BEAUTY PRODUCTS 
 

นิชา วศิรุตวาณิชย์1    อ.ธีรนพ หวงัศิลปคุณ 2     รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท ์2 

 
 

บทคดัย่อ 
 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนักรู้ถึงความสําคญัของการอ่านส่วนประกอบใน
ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม มีวตัถุประสงคเ์พื#อ กระตุน้เตือนใหผู้บ้ริโภคเห็นความสาํคญัของการอ่านสลากบนบรรจุ
ภณัฑอ์ยา่งถูกวิธี ส่งเสริมผูบ้ริโภคในเรื#องการอ่านสลากอยา่งละเอียดถี#ถว้นก่อนตดัสินใจซื6อผลิตภณัฑ ์ ส่งเสริม
ให้ผูผ้ลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการนาํเสนอขอ้มูลจริงต่อผูบ้ริโภค และเป็นการสร้างสรรค์บรรจุภณัฑ์
รูปแบบใหม่ที#แตกต่างออกไป โดยการนาํความอยากรู้อยากเห็นของมนุษยเ์ป็นตวัแปลสาํคญัในการออกแบบ นาํ
ลกัษณะการแกะบรรจุภณัฑ์ในผลิตภณัฑ์อื#นๆมาพฒันาต่อยอด จนเป็นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ที#มีลกัษณะให้
ความรู้ควบคู่ไปกบัการแกะบรรจุภณัฑใ์นแต่ละขั6นตอน จนไดอ้อกมาเป็นบรรจุภณัฑที์#มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ
เป็นประโยชน์ในดา้นส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมีความรู้เพิ#มขึ6นในเรื#องของการอ่านสลากบนบรรจุภณัฑ ์ซึ#งนาํมาใชง้าน
ไดจ้ริง และยงัเป็นแนวทางในการคิดคน้รูปแบบใหม่ของการออกแบบบรรจุภณัฑอี์กดว้ย 
 
คาํสาํคญั : ตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัของการอ่านสลาก, บรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่ 
 

Abstract 

 
Packaging design that encourages consumers to read the ingredients in beauty products are prompting 

consumers to realize the importance of reading the label on the packaging correctly. Encourages consumers to 
read the label carefully before decide to purchase. Encourage manufacturer to have social responsibility by 
providing practical information to consumers. And creation the new format design of packaging by adopting a 
human curiosity is essential to stimulating design. The packaging design characteristics were development from 
other products. This packaging gives consumers the knowledge couple with the opening inside the packaging. 
The packaging is unique and useful in promote consumers to have more knowledge on the subject of reading the 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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label on the packaging which were actually used. And also a way to creation new forms of packaging design as 
well.  
 
KEYWORDS : AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF READING LABELS, NEW PACKAGING 

FORMAT 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัเรื#องความสวยความงาม มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากในสังคม สังเกตไดจ้ากผลิตภณัฑด์า้นนี6 มีความ
หลากหลายขึ6น มีการแข่งขนัดา้นการประชาสมัพนัธ์สูง ทาํให้ผูห้ญิงหรือแมก้ระทั#งในผูช้ายมีผลิตภณัฑด์า้นความ
สวยความงามเป็นจาํนวนมากขึ6นตามไปดว้ย 

ผลิตภณัฑเ์สริมความงามในปัจจุบนัมีหลายชนิด ไม่วา่จะเป็นแบบที#รับประทานเขา้ไปในร่างกาย หรือ
แบบใชภ้ายนอกร่างกาย  มีหลายยี#หอ้ใหเ้ลือก โดยเฉพาะในชนิดใชท้าภายนอกก็มีการแข่งขนัทางการตลาดกนัมาก 
สังเกตไดจ้ากการเปิดตวัผลิตภณัฑต์วัใหม่อยู่ทุกเดือน สาเหตุที#ผูผ้ลิตตอ้งแข่งขนักนัอย่างหนักหน่วงเช่นนี6  อาจ
เพราะผูบ้ริโภควางใจมากกวา่ชนิดรับประทาน แต่ในผลิตภณัฑบ์างชนิด หากศึกษาไม่ละเอียดหรือใชง้านไม่ถูกวิธี
อาจมีผลกระทบต่อร่างกายได ้เช่น ระคายเคืองผิว ทาํให้ผิวบอบบาง อ่อนแอลง หรือในบางรายอาจเป็นแผลไหม้
ตกสะเก็ดได ้แต่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ละเลยที#จะคาํนึงถึงผลกระทบที#เกิดขึ6นกบัตนเองในอนาคต สาเหตุเนื#องจากการ
ไม่ใส่ใจศึกษาขอ้มูลสารส่วนประกอบบนผลิตภณัฑ ์กระทั#งการไม่ใส่ใจศึกษารายละเอียดวิธีใชที้#ถูกตอ้ง รวมถึง
การเชื#อเพียงคาํโฆษณาและกระแสสงัคม 

ดงันั6น การศึกษาคุณสมบติั ส่วนประกอบและวิธีใชง้านบนผลิตภณัฑเ์สริมความงามจึงจาํเป็นอยา่งยิ#ง 
นอกจากจะช่วยใหผู้บ้ริโภคมีความรู้เพิ#มขึ6นแลว้ ยงัช่วยลดปัญหาการแพที้#จะเกิดขึ6นได ้ผูศึ้กษาจึงสนใจที#จะศึกษา
และออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์เสริมความงาม เพื#อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความสาํคญัของการอ่าน
ส่วนประกอบในผลิตภณัฑเ์สริมความงามมากยิ#งขึ6น 
 
2.ขัIนตอนการศึกษา 
 งานวจิยัชิ6นนี6ไดท้าํการศึกษาหารูปแบบบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่ที#สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัรู้หรือ
เห็นความสาํคญัของการอ่านสลากบนบรรจุภณัฑม์ากขึ6น ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเกี#ยวกบัสารประกอบที#อนัตราย
ต่อร่างกายนั6น เป็นส่วนสาํคญัเพื#อนาํมาเป็นขอ้มูลในการคดักรองวา่ขอ้มูลส่วนใดบา้งที#น่าสนใจและควรมีปรากฏ
อยูใ่นบรรจุภณัฑ ์ เนื#องจากขอ้มูลเหล่านี6 มีเป็นจาํนวนมากและมกัเป็นในเรื#องของสารเคมีและวทิยาศาสตร์ ดงัที#
แสดงในรูปที# 1 ซึ#งเป็นสิ#งที#ยากต่อการเขา้ใจ ผูอ้อกแบบจึงใชเ้วลาในการคน้ควา้วา่ควรทาํอยา่งไรใหส้ามารถยอ่ย
ขอ้มูลเหล่านี6มาเป็นขอ้มูลที#เขา้ใจง่ายต่อบุคคลทั#วไป  
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รูปที# 

ในการออกแบบใหก้ลุ่
นี6  และในการออกแบบบรรจุภณัฑ์นั6นสิ#งที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจได้มากขึ6น คือจะตอ้งมีความใหม่  ความ
แตกต่าง ความสนุกสนาน และความเซ็กซี#เร้าใจ 
ทราบถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของแต่ละรูปแบบนั6น แลว้จึงนาํมาผสมผสานใหไ้ดป้ระสิทธิผลที#

รูปที# 2. การออกแบบภาพ 

รูปที# 3 การออกแบบภาพ Pictograph
เหมาะสมต่อการใชง้านของผลิตภณัฑ ์

 

การออกแบบภาพสัญลกัษณ์ 
ออกแบบสัญลกัษณ์แบ่งแยกผลิตภณัฑแ์ต่ละชิ6นวา่ใชก้บัส่วนใดของร่างกาย
เมื#อลงลึกในรายละเอียด ตาํแหน่งของแต่ละพื6นผิวลว้นแตกต่างกัน ผลิตภณัฑ์ที#นํามาใช้
นอกจากนี6  ไดล้องออกแบบภาพสญัลั
3 ส่วน คือ การรับเขา้ทางปาก การดูดซึมทางเยื#อบุเมือก
สุขภาพแตกต่างกนั ในส่วนของการระบุถึงช่วงเวลา
ชนิดให้ผลที#ต่างกนัเมื#อโดนแสง
เขา้ใจง่าย แต่ภาพสญัลกัษณ์เรื#องของการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย
ให้ยากต่อการเข้าใจ และในส่วนของการระบุถึงช่วงเวลาการใช้งาน ก็ยงัสื#อสารกับผู ้บริโภคได้
ผูอ้อกแบบจึงตอ้งพฒันาการออกแบบเพิ#มเติม

 
รูปที# 1. แสดงภาพสารประกอบที#มีอยูใ่นผลิตภณัฑเ์สริมความงาม

 

ในการออกแบบใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกสนใจอ่านสลากบนบรรจุภณัฑน์ั6นเป็นหวัใจหลกัของงานวจิยั
ออกแบบบรรจุภณัฑ์นั6นสิ#งที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจได้มากขึ6น คือจะตอ้งมีความใหม่  ความ

กสนาน และความเซ็กซี#เร้าใจ ฉะนั6นผูอ้อกแบบจึงทดลองออกแบบสลาก
ทราบถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของแต่ละรูปแบบนั6น แลว้จึงนาํมาผสมผสานใหไ้ดป้ระสิทธิผลที#

 
การออกแบบภาพ Pictograph แสดงลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑบ์นส่วนต่างๆของร่างกาย

 
Pictograph แสดงลกัษณะการดูดซึมของสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

เหมาะสมต่อการใชง้านของผลิตภณัฑ ์ 

ออกแบบภาพสัญลกัษณ์ Pictograph ที#ใชส้าํหรับผลิตภณัฑเ์สริมความงามโดยเฉพาะ 
แบ่งแยกผลิตภณัฑแ์ต่ละชิ6นวา่ใชก้บัส่วนใดของร่างกาย ดงัที#แสดงรูปที# 

ตาํแหน่งของแต่ละพื6นผิวลว้นแตกต่างกัน ผลิตภณัฑ์ที#นํามาใช้
ลองออกแบบภาพสญัลกัษณ์ที#ระบุเรื#องการดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย ดงัที#แสดงในรูปที# 

คือ การรับเขา้ทางปาก การดูดซึมทางเยื#อบุเมือก และการดูดซึมเขา้ทางผิวหนัง แต่ละส่วนจะมีผลเสียต่อ
นของการระบุถึงช่วงเวลาการใชง้านเป็นส่วนสาํคญัที#ควรจะใส่ใจ

แสง ซึ# งภาพสัญลกัษณ์ในการแบ่งส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นภาพที#มนุษยเ์รา
าย แต่ภาพสญัลกัษณ์เรื#องของการดูดซึมเขา้สู่ร่างกายที#ออกแบบมา เป็นภาพใหม่ที#ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกั จึงทาํ

ให้ยากต่อการเข้าใจ และในส่วนของการระบุถึงช่วงเวลาการใช้งาน ก็ยงัสื#อสารกับผู ้บริโภคได้
ผูอ้อกแบบจึงตอ้งพฒันาการออกแบบเพิ#มเติม 

แสดงภาพสารประกอบที#มีอยูใ่นผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

อ่านสลากบนบรรจุภณัฑน์ั6นเป็นหวัใจหลกัของงานวจิยั
ออกแบบบรรจุภณัฑ์นั6นสิ#งที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจได้มากขึ6น คือจะตอ้งมีความใหม่  ความ

สลากหลายรูปแบบเพื#อให้
ทราบถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของแต่ละรูปแบบนั6น แลว้จึงนาํมาผสมผสานใหไ้ดป้ระสิทธิผลที#สุด  

แสดงลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑบ์นส่วนต่างๆของร่างกาย 

แสดงลกัษณะการดูดซึมของสารพิษเข้าสู่ร่างกายและแสดงช่วงเวลาที#

ลิตภณัฑเ์สริมความงามโดยเฉพาะ มีการ
ดงัที#แสดงรูปที# 2 พื6นผิวของมนุษย์

ตาํแหน่งของแต่ละพื6นผิวลว้นแตกต่างกัน ผลิตภณัฑ์ที#นํามาใช้ก็แตกต่างกันเช่นกัน 
ดงัที#แสดงในรูปที# 3 ซึ# งแบ่งออกเป็น 

และการดูดซึมเขา้ทางผิวหนัง แต่ละส่วนจะมีผลเสียต่อ
เป็นส่วนสาํคญัที#ควรจะใส่ใจ เนื#องดว้ยสารแต่ละ

ภาพสัญลกัษณ์ในการแบ่งส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นภาพที#มนุษยเ์ราคุน้เคย 
เป็นภาพใหม่ที#ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกั จึงทาํ

ให้ยากต่อการเข้าใจ และในส่วนของการระบุถึงช่วงเวลาการใช้งาน ก็ยงัสื#อสารกับผู ้บริโภคได้ไม่ชัดเจน 
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รูปที# 4. ภาพ Graphic ในการออกแบบสลากบนบรรจุภณัฑ์

กราฟฟิค (Graphic)
ของผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยมีการออกแบบดังนี6  ภาพสัญลักษณ์ คือภาพที#
คุณสมบติัใดต่อผิวหลงัใชง้าน เรียงจากซา้ยไปขวาตามรูปที# 
ของสีจากเขม้ไปหาอ่อน สื#อวา่ผลิตภณัฑชิ์6นนี6 มีผลใหผ้ิวขาวขึ6น เซ็ทตรงกลางของรูปที# 
ผลิตภณัฑชิ์6นนี6 ใหผ้ลในเรื#องขอ
ออกไปทั6งสองขา้ง สื#อวา่ผลิตภณัฑชิ์6น
ถึงลกัษณะความเหมาะสมของผิวที#
ผิวเทียบกบัสี มาจากการสงัเกตุ
ผิวมนั สีเทาหมายถึง ผิวแหง้ สีชมพู
การเขา้ใจ เนื#องดว้ยผูบ้ริโภคเป็นบุคคลที#ไม่เคย
สื#อสารไดง่้าย ผูอ้อกแบบจึงเริ#มศึกษาและทดลองการออกแบบบรรจุภณัฑม์ากขึ6น

ในส่วนนี6 มีการเน้
ใชไ้ดทุ้กเวลาเขา้มาร่วมในการ
เพื#อให้สามารถสื#อสารไดง่้ายเมื#อมองในครั6 ง
บางชนิดที#มีความไวแสง หรืออาจมีผลทาํใหผ้ิวไวต่อแสงหลงัใชง้าน สีขาว จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสม
จะใชใ้นเวลากลางวนั  และใชภ้าพสัญลกัษณ์ขอ
จะระบุว่าผลิตภณัฑ์เหมาะสมจะใชใ้นเวลากลางคืน มีภาพสัญลกัษณ์ของพระจนัทร์ เป็นตั
ช่วงเวลาการใชง้าน สีขาวและสีดาํ จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสมจะใชไ้ดท้ั6งเวลากลางวนัและกลางคืน ซึ#งก็
ใชภ้าพของทั6งพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์อยูด่ว้ยกนั เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องเวลาการใชง้าน
สื#อสารไดไ้ม่ดีพอ เนื#องดว้ยการมี
ภาพสญัลกัษณ์ออกทาํใหไ้ม่สามารถสื#อสารไดอ้ยา่งชดัเจน 
ยงัไม่สามารถสื#อสารต่อผูบ้ริโภคได ้อีกทั6งยงัไม่สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจในการอ่านส

 
 

                     

รออกแบบสลากบนบรรจุภณัฑ ์   รูปที# 5. แสดงการออกแบบ
 

(Graphic) คือภาพพื6นหลงัของสลากที#ติดบนบรรจุภณัฑ ์ซึ# งทาํหนา้ที#
ของผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยมีการออกแบบดังนี6  ภาพสัญลักษณ์ คือภาพที#แบ่งว่า
คุณสมบติัใดต่อผิวหลงัใชง้าน เรียงจากซา้ยไปขวาตามรูปที# 4 นั#น ภาพเซ็ทแรกจะเป็นเส้นตรงและมีการไล่ระดบั
ของสีจากเขม้ไปหาอ่อน สื#อวา่ผลิตภณัฑชิ์6นนี6 มีผลใหผ้ิวขาวขึ6น เซ็ทตรงกลางของรูปที# 4 

องของจุดด่างดาํ และเซ็ททางขวาของรูปที# 4 เป็นลกัษณะเสน้หยกัพร้อมกบัมีหัวลูกศรชี6
ออกไปทั6งสองขา้ง สื#อวา่ผลิตภณัฑชิ์6นนี6 ใหผ้ลในเรื#องของการลดเลือนรอยเหี#ยวยน่แห่งวยั สี คือสญัลกัษณ์ที#แสดง
ถึงลกัษณะความเหมาะสมของผิวที#ต่อผลิตภณัฑ ์ซึ#งลกัษณะของผิวถูกออกแบบเป็น 4 ชนิด ซึ#งในการระบุ
ผิวเทียบกบัสี มาจากการสงัเกตุผลิตภณัฑที์#มีอยูใ่นทอ้งตลาดวา่ผิวลกัษณะใดจะถูกแทนดว้ยสีใด 

สีชมพหูมายถึง ผิวผสม สีเขียวหมายถึง ผิวแพง่้าย ในการออกแบบมีหลายจุดที#ยากต่
เป็นบุคคลที#ไม่เคยมีความรู้รายละเอียดส่วนนี6มาก่อน จึงทาํใหเ้กิดความสบัสนทางการ

ผูอ้อกแบบจึงเริ#มศึกษาและทดลองการออกแบบบรรจุภณัฑม์ากขึ6น 
ในส่วนนี6 มีการเน้นในเรื#องของผลิตภณัฑ์ที#เหมาะสมต่อการใช้ในเวลากลางวนั กลางคืน หรือ

ร่วมในการออกแบบ โดยใชสี้ดาํและขาวเป็นตวัระบุวา่ผลิตภณัฑ์ชิ6นใดเพราะกบัช่วงเวลาใด 
ดง่้ายเมื#อมองในครั6 งแรก ซึ# งในเรื#องของผลิตภณัฑที์#ระบุช่วงเวลาการใชง้าน มกัจะมีสาร
หรืออาจมีผลทาํใหผ้ิวไวต่อแสงหลงัใชง้าน สีขาว จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสม

จะใชใ้นเวลากลางวนั  และใชภ้าพสัญลกัษณ์ของพระอาทิตย ์เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องของช่วงเวลาการใชง้าน สีดาํ 
จะระบุว่าผลิตภณัฑ์เหมาะสมจะใชใ้นเวลากลางคืน มีภาพสัญลกัษณ์ของพระจนัทร์ เป็นตั
ช่วงเวลาการใชง้าน สีขาวและสีดาํ จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสมจะใชไ้ดท้ั6งเวลากลางวนัและกลางคืน ซึ#งก็

ภาพของทั6งพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์อยูด่ว้ยกนั เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องเวลาการใชง้าน
สื#อสารไดไ้ม่ดีพอ เนื#องดว้ยการมีสัญลกัษณ์ที#ใส่ลงไปนั6นมีความซํ6 าซ้อนและยงัไม่มีความลงตวัสวยงาม เมื#อนาํ

ไม่สามารถสื#อสารไดอ้ยา่งชดัเจน ความคลุมเครือที#เกิดขึ6นทาํให้
ยงัไม่สามารถสื#อสารต่อผูบ้ริโภคได ้อีกทั6งยงัไม่สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจในการอ่านส

 

แสดงการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบร่างที# 1 

คือภาพพื6นหลงัของสลากที#ติดบนบรรจุภณัฑ ์ซึ# งทาํหนา้ที#บอกถึงคุณสมบติั
แบ่งว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ6นให้

นั#น ภาพเซ็ทแรกจะเป็นเส้นตรงและมีการไล่ระดบั
4 เป็นสัญลกัษณ์จุด สื#อวา่

เป็นลกัษณะเสน้หยกัพร้อมกบัมีหัวลูกศรชี6
แห่งวยั สี คือสญัลกัษณ์ที#แสดง

ชนิด ซึ#งในการระบุลกัษณะ
ผิวลกัษณะใดจะถูกแทนดว้ยสีใด สีเหลืองหมายถึง 

ในการออกแบบมีหลายจุดที#ยากต่อ
จึงทาํใหเ้กิดความสบัสนทางการ

ใช้ในเวลากลางวนั กลางคืน หรือ
สีดาํและขาวเป็นตวัระบุวา่ผลิตภณัฑ์ชิ6นใดเพราะกบัช่วงเวลาใด 

แรก ซึ# งในเรื#องของผลิตภณัฑที์#ระบุช่วงเวลาการใชง้าน มกัจะมีสาร
หรืออาจมีผลทาํใหผ้ิวไวต่อแสงหลงัใชง้าน สีขาว จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสม

พระอาทิตย ์เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องของช่วงเวลาการใชง้าน สีดาํ 
จะระบุว่าผลิตภณัฑ์เหมาะสมจะใชใ้นเวลากลางคืน มีภาพสัญลกัษณ์ของพระจนัทร์ เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องของ
ช่วงเวลาการใชง้าน สีขาวและสีดาํ จะเป็นสีที#ระบุวา่ผลิตภณัฑเ์หมาะสมจะใชไ้ดท้ั6งเวลากลางวนัและกลางคืน ซึ#งก็

ภาพของทั6งพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์อยูด่ว้ยกนั เป็นตวัระบุย ํ6าในเรื#องเวลาการใชง้าน แต่ในการออกแบบนี6
สัญลกัษณ์ที#ใส่ลงไปนั6นมีความซํ6 าซ้อนและยงัไม่มีความลงตวัสวยงาม เมื#อนาํ

ความคลุมเครือที#เกิดขึ6นทาํใหก้ารออกแบบรูปแบบนี6
ยงัไม่สามารถสื#อสารต่อผูบ้ริโภคได ้อีกทั6งยงัไม่สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคสนใจในการอ่านสลากมากขึ6นได ้
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รูปที# 6. การออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบร่างที# 2    รูปที# 7. แสดงการออกแบบบรรจุภณัฑแ์บบร่างที# 3 

 
ผูอ้อกแบบเริ#มปรับเปลี#ยนรูปแบบของตวักล่องบรรจุภณัฑใ์ห้มีรายละเอียดเพิ#มขึ6น โดยมุ่งเนน้ไป

ที#การแกะตวับรรจุภณัฑใ์หมี้การกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครู้สึกมีความอยากรู้ จึงมีแนวคิดที#วา่ หากออกแบบลกัษณะการ
แกะบรรจุภณัฑ์ให้มีการชี6 นาํให้ผูบ้ริโภคดูขอ้ความที#ซ่อนอยู่ภายใน จะสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจอ่าน
ขอ้มูลมากขึ6นได ้ซึ#งตรงกบัลกัษณะการออกแบบบรรจุภณัฑที์#มีความใหม่ และทาํใหเ้กิดความน่าสนใจมากขึ6น อีก
ทั6งยงัมีความแตกต่างกบับรรจุภณัฑ์รูปแบบเดิม พื6นที#กระดาษภายในกล่องบรรจุภณัฑ์ไม่เสียเปล่า เพราะเรา
สามารถนาํกระดาษส่วนนั6นมาเป็นพื6นที#สาํหรับใส่ขอ้มูลสาํคญัที#ตอ้งการสื#อสารต่อผูบ้ริโภค ซึ# งในที#นี6หมายความ
วา่ตวับรรจุภณัฑน์ั6นทาํหนา้ที#เป็นสลากที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจอ่านขอ้มูลมากขึ6นนั#นเอง รูปแบบการแกะใน
เบื6องตน้ยงัไม่ลงตวั ตอ้งศึกษาเพิ#มเติมจากกล่องบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑที์#มีจาํหน่ายทั#วไปตามทอ้งตลาด กระทั#ง
รวมไปถึงบรรจุภณัฑอื์#นๆที#มีรูปแบบการแกะที#ค่อนขา้งหลากหลายเพิ#มเติม  

แบบร่างที# 3 นี6 ไดท้ดลองลกัษณะการเปิดบรรจุภณัฑเ์พิ#มเติม ที#น่าสนใจคือรูปแบบการเปิดตามรอย
ปรุบนตวัผลิตภณัฑ ์เนื#องดว้ยมนุษยเ์รามีความคุน้ชินกบัการเปิดตามรอยปรุอยูแ่ลว้ เป็นลกัษณะการเปิดที#เขา้ใจง่าย 
เป็นไปตามสเต็ปโดยอตัโนมติั  อีกทั6งยงัเป็นวิธีการเปิดที#กระตุน้ให้สนใจไปกบัการฉีกที#เป็นไปในทิศทางที#ถูก
กาํหนดไว ้ ทาํใหบ้รรจุภณัฑมี์ความน่าสนใจเนื#องดว้ยผูบ้ริโภคไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ต่อการใชง้าน ลกัษณะการเปิดของ
ผลิตภณัฑใ์นแบบร่างที# 3 เริ#มทดลองลกัษณะการเปิดผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของการฉีกออกทีละชั6น การออกแบบ
ลกัษณะเช่นนี6  ตอ้งคาํนึงถึงทิศทางของการเปิดเป็นสาํคญั ปัญหาหนึ#งที#พบเป็นในเรื#องของการลาํดบัขั6นของการ
เปิดบรรจุภณัฑ์ เนื#องจากเมื#อทาํการใชง้านจริงแลว้ มีการติดขดัหลายครั6 ง และยงัตอ้งคาํนึงถึงความสวยงาม ทิศ
ทางการใหข้อ้มูลและความรู้แก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย จึงตอ้งทาํการปรับเปลี#ยนการออกแบบใหม่หลายครั6 ง  

หลงัจากได้รูปแบบการเปิดบรรจุภัณฑ์ออกมาลงตวัตลอดจนความสวยงาม มาสู่ขั6นตอนการ
ออกแบบภาพกราฟฟิคเพื#อนาํมาใชบ้นบรรจุภณัฑ ์ซึ# งจะตอ้งจูงใจและสามารถให้ความรู้ในเรื#องของความสาํคญั
ของการอ่านสลากบนบรรจุภณัฑ ์ในการอ่านสลากของบรรจุภณัฑน์ั6นเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ#ง เนื#องดว้ยผลิตภณัฑ์
เหล่านี6 มีส่วนประกอบของสารเคมี ในบางชนิดมีสารบางตวัที#ส่งผลกระทบต่อผิวของผูใ้ชห้ากใชผ้ิดวธีิ  
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รูปที# 8. การออกแบบเสน้สีใชแ้บ่งประเภทของผลิตภณัฑ ์       รูปที# 9. การออกแบบลายเสน้เพื#อใหแ้ยกสินคา้ได้
ง่ายเมื#อสินคา้ถูกบรรจุในบรรจุภณัฑ ์

 
รูปที# 10. การออกแบบ Pictographเพื#อใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภค 

 
ผูอ้อกแบบไดน้าํสินคา้ที#มีจาํหน่ายอยู่จริงในสังคมมาเป็นตวัอยา่งในการออกแบบครั6 งนี6 ชื#อผลิตภณัฑ์ว่า 

Peach Miki ซึ# งเป็นสินคา้ของคนไทย มีขายทั6งลกัษณะออนไลน์และมีตวัแทนจาํหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินคา้
ทั#วไป มุมมองของผูผ้ลิตเป็นในลกัษณะที#รับผิดชอบต่อสงัคม มีการใหข้อ้มูลจริงบนผลิตภณัฑผ์ูอ้อกแบบจึงไดน้าํ
สินคา้ยี#หอ้ Peach Miki มาเพื#อเป็นตวัอยา่งในการออกแบบบรรจุภณัฑค์รั6 งนี6 เพื#อเป็นการช่วยจดัระเบียบการจดัส่ง
ให้ง่ายขึ6น และยงัช่วยให้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑดู์ดีขึ6น ผูบ้ริโภคถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ผูบ้ริโภคที#
สนใจการอ่านสลากก่อนตดัสินใจซื6อสินคา้ และ 2. ผูบ้ริโภคที#ไม่เคยใส่ใจอ่านก่อนตดัสินใจซื6อสินคา้ ขั6นตอน
เริ#มตน้ บรรจุภณัฑภ์ายนอกมุ่งเนน้การออกแบบไปที#ผูบ้ริโภคประเภทที# 1.   

โลโกข้อง Peach Miki ดงัที#แสดงในรูปที# 8 มีความเป็นเอกลกัษณ์ที#ตรงกบัภาพลกัษณ์ของทางแบ
รนดอ์ยูแ่ลว้ ผูอ้อกแบบจึงไม่ไดท้าํการเปลี#ยนแปลงการออกแบบในส่วนของโลโกนี้6  เสน้สี จะเป็นตวัแบ่งประเภท
ของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดให้ออกเป็นหมวดหมู่ ซึ# งเส้นสีนี6 จะถูกวางอยู่ตาํแหน่งบนสุดของบรรจุภณัฑ์ เพื#อให้
สามารถมองเห็นชดัเจน โดยมีการแบ่งเสน้สีออกเป็น 4 สี ดงันี6  สีฟ้า คือ ผลิตภณัฑใ์นหมวดของตวับาํรุง สีส้ม คือ 
ผลิตภณัฑใ์นหมวดของการผสมสารกนัแดด สีเขียว คือ ผลิตภณัฑใ์นหมวดของการขดัผิว สีชมพู คือ ผลิตภณัฑใ์น
หมวดของการทาํความสะอาดผิว ในส่วนของภาพลายเสน้ดงัที#แสดงในรูปที# 9 ที#เป็นรูปผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ช่วย
ทาํใหส้ามารถแยกแยะออกไดโ้ดยง่ายวา่ผลิตภณัฑที์#ผูบ้ริโภคกาํลงัตดัสินใจซื6อคือผลิตภณัฑอ์ะไร และผูอ้อกแบบ
ไดน้าํภาพของ Pictograph ที#ไดอ้อกแบบไวต้อนตน้ดงัที#แสดงในรูปที# 10 มาใชใ้นการออกแบบแบบร่างชิ6นนี6  เนื#อง
ดว้ยภาพ Pictograph นี6 เป็นภาพที#เขา้ใจไดโ้ดยง่าย และในเรื#องของการแยกพื6นที#สาํหรับใชผ้ลิตภณัฑก็์ถือเป็นสิ#ง
สาํคญัที#ผูบ้ริโภคควรปฏิบติัตาม 

    หนา้ 1305



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
รูปที# 11. การออกแบบ Information graphicใหค้วามรู้กบัผูบ้ริโภค 

 
 

 
รูปที# 12. การออกแบบ Information graphic ใหค้วามรู้กบัผูบ้ริโภค 

 
ขั6นตอนการออกแบบให้ผูบ้ริโภคประเภทที# 2 มุ่งเน้นการให้ขอ้มูลและความรู้ภายในตวับรรจุ

ภณัฑ ์ดงัที#แสดงในรูปที# 11 แสดงถึงลาํดบัของพื6นผิวที#มีอตัราการดูดซึมจากมากไปหานอ้ย และขอ้ความที#กระตุน้
ให้ผูบ้ริโภคสนใจอ่านสลาก และในรูปที# 12 เป็นการพูดถึงวิธีการอ่านสารประกอบในผลิตภณัฑเ์สริมความงาม
แบบง่ายต่อการเขา้ใจ รวมไปถึงสัญลกัษณ์สําคญัต่างๆบนสลากบรรจุภณัฑเ์สริมความงามที#เห็นกนัทั#วไป ดงัที#
กล่าวไวต้อนตน้วา่ผูอ้อกแบบสนใจลกัษณะการเปิดผลิตภณัฑอ์อกทีละชั6น เพื#อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ
และใส่ใจอ่านสลากมากขึ6น ขอ้มูลเหล่านี6 จึงควรอยูด่า้นใน และมีการแกะบรรจุภณัฑอ์อกเป็นลาํดบัขั6น เพื#อทาํให้มี
การลาํดบัการอ่านจากขอ้มูลที#มีความสาํคญัมากที#สุดไปหานอ้ยที#สุด 
 
3. สรุปผลการวจิยั 

งานวจิยัชิ6นนี6 ขั6นตอนการผลิตของบรรจุภณัฑต์วัตน้แบบนั6นมีวธีิที#ไม่ซบัซอ้น เพียงพิมพภ์าพการ
ออกแบบที#ทาํการออกแบบสําเร็จแลว้ออกมา ทั6งตวัที#ออกแบบภายนอกกล่องและภายในกล่องบนกระดาษสติก
เกอร์ นาํมาแปะทบับนกระดาษอาร์ทมนัทั6งสองดา้น แลว้นาํกระดาษเหล่านี6 ไปตดัฉะลุออกดว้ยเครื#อง CNC ตาม
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แนวเสน้ประที#ออกแบบไว ้จากนั6นก็นาํชิ6นส่วนทั6งหมดมาขึ6นรูปเป็นกล่องและติดดว้ยกาวร้อน เพียงเท่านี6 ก็เสร็จ
เรียบร้อย ซึ#งในขั6นตอนของการผลิตจริงจะสามารถทาํไดโ้ดยง่ายและประหยดัดว้ยกระบวนการของอุตสาหกรรม 
 

  
 

     รูปที# 13. แสดงการแกะบรรจุภณัฑที์ละขั6นตอน       รูปที# 14. แสดงบรรจุภณัฑแ์บบสาํเร็จ 
 

ขั6นตอนการเปิดบรรจุภณัฑน์ั6นจะมีลาํดบัขั6นทั6งหมด 6 ลาํดบั ดงัที#แสดงในรูปที# 13 ดงันี6  ขั6นตอน
การเปิดขั6นที# 1 เป็นขอ้มูลสาํคญัที#สุดที#ผูบ้ริโภคควรทราบ นั#นคืออตัราการอ่านสลากของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์หล่านี6  เมื#อ
เทียบกบัอตัราการแพข้องผูที้#ใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมความงาม ในส่วนนี6 จะเป็นสิ#งที#กระตุน้ให้ผูบ้ริโภครู้สึกใส่ใจการ
อ่านสลากอยา่งถูกวธีิมากขึ6น จากนั6นคือวธีิการอ่านขอ้มูลสารประกอบแบบง่ายที#สุดที#ควรทาํความเขา้ใจ และตาม
ดว้ยอตัราการดูดซึมของผิวแต่ละส่วนบนร่างกายนั6น ขั6นตอนการเปิดขั6นที# 2 เป็นขอ้มูลในส่วนของอายกุารใชง้าน
ของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท ซึ# งมีระบุเป็นประเภทไวท้ั6 งหมดว่าประเภทใดมีอายุการใชง้านหลงัจากเปิดใชง้าน
เท่าใด และอีกดา้นเป็นขอ้มูลอธิบายถึงสัญลกัษณ์สาํคญัที#นาํมาใชบ้นบรรจุภณัฑเ์สริมความงามทั#วโลก ขั6นตอน
การเปิดขั6นที# 3 เป็นการเปิดขั6นสุดทา้ยก่อนเห็นผลิตภณัฑภ์ายใน ซึ#งขั6นตอนนี6จะเป็นการฉีกออกจากตวับรรจุภณัฑ ์
เพื#อให้สามารถนาํบรรจุภณัฑ์ออกจากกล่องไดง่้าย ขั6นตอนการเปิดขั6นที# 4 ส่วนนี6 จะเป็นส่วนของสติ6กเกอร์ที#
สามารถใหผู้บ้ริโภคนาํไปเขียนวนัที#และแปะไปบนตวัผลิตภณัฑชิ์6นนั6นไดท้นัทีหลงัเปิดใช ้ ขั6นตอนการเปิดขั6นที# 
5 และ 6 เมื#อทาํการเขียนวนัที#ที#เปิดบรรจุภณัฑแ์ลว้ ก็แกะสติ6กเกอร์แลว้นาํไปแปะไวบ้นตวับรรจุภณัฑด์า้นในได้
ทนัที เพื#อเตือนความจาํแก่ผูบ้ริโภคว่าสินคา้แต่ละชิ6นนั6นเปิดใชว้นัที#เท่าไหร่ จะเป็นการง่ายต่อการจดจาํและคดั
แยกผลิตภณัฑที์#หมดอายแุลว้ในภายหลงั  

ขอ้มูลที#ใส่ไวภ้ายในบรรจุภณัฑ์นี6 จะเป็นขอ้มูลสําคญัที#ส่งผลกระทบโดยตรงกบัผูบ้ริโภค หาก
ผูบ้ริโภคไม่ศึกษาให้ดี จะทาํให้ไม่มีความรู้ในการเลือกซื6อสินคา้ที#เหมาะกบัตวัเอง และมีความเสี#ยงต่อการเกิด
อาการแพไ้ดต้ลอดเวลา 
 
 
 
 

    หนา้ 1307



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวจิยั 

การออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑเ์สริมความงาม เพื#อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการอ่านส่วนประกอบในผลิตภณัฑเ์สริมความงามเป็นการออกแบบให้ผูบ้ริโภคเรียนรู้และใส่ใจต่อการอ่าน
สลากบนบรรจุภณัฑม์ากขึ6น ทั6งนี6 เพื#อลดอตัราการใชง้านผิดวธีิหรือผิดประเภทของผลิตภณัฑ ์อีกทั6งยงัลดอตัราการ
เกิดอนัตรายจากการแพส้ารประกอบบนผลิตภณัฑเ์นื#องจากมีการให้ความรู้เกี#ยวกบัวิธีการอ่านสารประกอบซึ#งจะ
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดเ้ริ#มตน้ทาํความรู้จกักบัสารประกอบมากขึ6น มีความรู้เกี#ยวกบัอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑแ์ต่
ละประเภท มีความรู้เกี#ยวกับการแบ่งแยกผิวในแต่ละส่วนในเรื#องการดูดซึมมากน้อยต่างกนัอย่างไร มีความรู้
เกี#ยวกบัความหมายของสญัลกัษณ์สาํคญับนบรรจุภณัฑเ์สริมความงาม และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคใส่ใจสังเกตตนเอง
วา่เหมาะหรือไม่เหมาะกบัสารประกอบใด โดยมีการออกแบบเป็นตวับรรจุภณัฑอ์อกมาที#สามารถนาํมาใชง้านได้
จริง 

4.2 ขอ้เสนอแนะ  
ผูป้ระกอบการด้านเครื#องสําอางสามารถนําผลงานการออกแบบนี6 ไปใช้ในการออกแบบ

พฒันาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เสริมความงามรูปแบบใหม่ เพื#อเป็นการต่อยอดจากการออกแบบบรรจุภณัฑ์ และ
สามารถนาํแนวทางการออกแบบบรรจุภณัฑนี์6ไปพฒันาและใชง้านจริง เพื#อแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมในเรื#อง
การให้ขอ้มูลและให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภค ดา้นรูปแบบการผลิตที#จะนาํมาใชจ้ริง สามารถทดลองกบัวสัดุอื#นๆหรือ
วธีิการแกะผลิตภณัฑใ์นรูปแบบอื#นๆที#เหมาะสมกบัผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการได ้
 
5. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุกๆคนที#มีส่วนร่วมในวทิยานิพนธ์ครั6 งนี6 
ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นที#ไดใ้หค้าํแนะนาํต่างๆเพื#อนาํมาพฒันาและแกไ้ข 

ขอขอบคุณอาจารย ์ธีรนพ หวงัศิลปคุณ ที#คอยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาต่างๆมาโดยตลอด 
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เพื	อส่งเสริมวฒันธรรมสร้างหัตถกรรมใหม่ให้ชุมชน 

JEWERY DESIGN INSPIRATION FORM “CLOTH SCRIPTURE” THE MON 

FOR NEW HANDICRAFT TO THE COMMUNITY 
 

ทศพร เทียนศรี 1    อ.ธีรนพ หวงัศิลปคุณ 2    รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท์  2 

 
 

บทคดัย่อ 

 
ในประเทศไทยมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยักนัอยูม่ากมายชาวไทยเชื'อสายมอญเป็นหนึ+งในชนกลุ่มนอ้ยที+มีความ

ผูกพนัธ์กบัคนไทยมาชา้นานปัจจุบนังานหัตกรรมของชาวมอญนั'นเหลืออยูเ่พียงไม่กี+ชนิดและในสภาพสังคมที+
กาํลงัแปรเปลี+ยนไป มีวตัถุดิบที+น่าสนใจมากมายเกิดขึ'นในโลกวตัถุดิบบางอย่างสามารถนํามาประยุกต์ใชก้ับ
ความรู้ดั' งเดิมที+มีมาตั'งแต่รุ่นบรรพบุรุษสามารถนาํมาพฒันางานหัตกรรมให้น่าสนใจมากขึ'น อีกทั'งการกลบัมา
มองหาแรงบนัดาลใจในชุมชนเพื+อสร้างงานออกแบบจากวฒันธรรมชนกลุ่มน้อยในพื'นถิ+นจะเป็นสิ+งที+สามารถ
สร้างเอกลกัษณ์ให้กบัชุมชนแลว้ยงัมีคุณค่าทางจิตใจ มีเรื+องราวมีที+มาน่าสนใจและยงัสามารถสร้างเอกลกัษณ์
ใหก้บัชุมชนนั'นๆ ไดอี้กดว้ย 
 
คาํสําคญั : หตัถกรรมใหม่, มอญ, วฒันธรรม 

 
Abstract 

 
In Thailand, there are many minorities live. Thailand is one of the Mon ethnic minorities. Mon has long 

ties with Thailand. Current handcrafted of the Mon remaining few species. In society are changing to. There are 
many interesting things happen in the material world. Some materials can be applied to traditional knowledge 
that has come from the ancestors. It can be handcrafted to develop more interesting. Also,looking back for 
inspiration to the community. Designed to create a culture of local minorities.To create a unique and valuable to 
the community in mind.  
 
KEYWORDS : NEW HANDCRAFT, MON, CULTURE 
 
___________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที+มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูม่ากมายนบัตั'งแต่ภาคเหนือจรดภาคใตเ้ช่นมง้ เยา้ กระเห
รี+ยง มูเซอ ซาไก มอแกนบา้งก็เป็นกลุ่มที+เร่ร่อน บา้งก็ตั'งถิ+นฐานแบบกึ+งถาวรแต่ก็มีหลายกลุ่มที+ตั'งถิ+นฐานอยูใ่น
ประเทศไทยมาตั'งแต่สมยับรรพบุรุษมีศิลปะวฒันธรรมต่อเนื+องยาวนานและมีวิถีชีวิตกลมกลืนไปกบัคนไทยจน
แทบแยกไม่ออก ชาวมอญเป็นกลุ่มชนที+อาศยัอยูใ่นพื'นที+ของประเทศไทยมาชา้นานความผูกพนัของชาวไทยมอญ
หรือมอญในประเทศไทยเริ+มปรากฏในสมยัสุโขทยัพระร่วงเจา้ไดต้ั'งพระนามใหแ้ก่มะกะโทวา่พระเจา้ฟ้าร่วง หรือ
พระเจา้วาริหูปกครองอาณาจกัรมอญมอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที+เคยมีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวฒันธรรม  ศาสนา 
และการคา้ในแถบดินแดนสุวรรณภูมิซึ+งในปัจจุบนัไดแ้ก่ ประเทศไทยมาเลเซีย พม่า เขมร ลาว และเวยีดนาม  ชาว
มอญเป็นชนชาติที+รักความสงบ แต่กลบัถูกรุกรานจากชาติที+มีกาํลงัเหนือกวา่ดว้ยมุ่งหวงัความเป็นใหญ่จนเป็นเหตุ
ใหม้อญตอ้งสูญเสียแผน่ดินในที+สุดตามประวติัศาสตร์กล่าววา่ชาวมอญไดอ้พยพเขา้สู่ดินแดนไทยหลายครั' งตั'งแต่
สมยักรุงศรีอยุธยาเรื+ อยมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั'งสิ'น ๙ ครั' ง แต่ละครั' งไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั'งถิ+นฐานทาํมาหากินอยูต่ามสถานที+ต่างๆ รอบๆ เมืองหลวงเช่น สามโคกปากเกร็ด พระประแดง 
บา้นโป่ง เป็นตน้ สิ+งที+น่าชื+นชมคือแมว้า่มอญจะไม่มีแผ่นดินเป็นของตนเองแต่ชาวมอญเป็นกลุ่มชนที+มีความยึด
มั+นในประเพณีวฒันธรรมของตนอยา่งเหนียวแน่นอาจกล่าวไดว้า่ครั' งหนึ+ งชาวมอญเคยเป็นชนชาติที+มีอารยธรรม
อนัยิ+งใหญ่ นบัแต่บรรพบุรุษชาวมอญตั'งแต่ยคุสมยัทวารดีเป็นตน้มา ซึ+ งไดส้ร้างสรรคม์รดกทางวฒันธรรมของ
ชาวมอญไวม้ากมายมหาศาลทั'งในดา้นลทัธิศาสนา ความเชื+อ ประเพณี พิธีกรรม ประติมากรรม ภาษา วรรณคดี 
การดนตรีและการบนัเทิง สิ+งเหล่านี'ไดผ้งัรากลึกอยูใ่นดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยอนัเป็นปัจจยัพื'นฐานที+
สาํคญัแห่งการพฒันาสู่วฒันธรรมไทยในปัจจุบนัวถีิชีวติของชาวมอญกบัชาวไทยจึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากแม้
ความเชื+อประเพณีและการละเล่นของไทยบางอยา่งก็ไดรั้บอิทธิพลจากมอญจนแทบไม่เห็นความแตกต่างระหวา่ง
มอญกบัไทยไดเ้ลย 

เมื+อการกระจายตัวของประชากรมีจํานวนเพิ+มมากขึ' นรวมถึงการผลิตแบบเน้นจํานวนในระบบ
อุตสาหกรรมทาํให้เกิดสินคา้โหลที+เหมือนกนัไปหมดจนไม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบันได้อีกต่อไปการกลับมามองหาแรงบันดาลใจจากวฒันธรรมชนกลุ่มน้อยในพื'นถิ+นจะเป็นสิ+ งที+สร้าง
เอกลกัษณ์และความแตกต่างให้กบัผูผ้ลิตไดก้ลุ่มผูบ้ริโภคยงัมองหางานออกแบบในลกัษณะที+ตนเองไม่คุน้ชิน มี
เรื+ องราวที+น่าจดจาํ น่าสนใจมีคุณค่าทางจิตใจและตอ้งสามารถเชื+อมโยงกับวิถีชีวิตของผูค้นและสภาพสังคม
ปัจจุบนัได ้กรรมวิธีในการสร้างผา้ห่อคมัภีร์เพื+อถวายให้กบัวดัเป็นสิ+งหนึ+ งที+หายไปจากสังคมปัจจุบนัเนื+องจาก
สภาพสงัคมที+เปลี+ยนแปลงไปมากประชากรชาวมอญไม่ไดท้าํนาเป็นอาชีพหลกัอีกต่อไปจึงไม่มีใครที+จะสนใจใน
การทาํผา้ห่อคมัภีร์จากวธีิการถกั ทอแต่จะเนน้ไปทางการซื'อผา้สาํเร็จรูปแลว้นาํลูกปัดมาตกแต่งใหมี้ความสวยงาม
มากกวา่ส่วนผา้ห่อคมัภีร์แบบเดิมก็หายไปจากสงัคมปัจจุบนัจะมีหลงเหลือไวเ้พียงในพิพิทธภณัฑเ์ท่านั'นส่วนงาน
หัตกรรมที+ยงัทาํอยู่ในปัจจุบนัมีเพียงการทอผา้และปั' นหมอ้ ไหต่างๆ สิ+งนี' ทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญัของ
วฒันธรรมวา่การนาํอตัลกัษณ์ผา้ห่อคมัภีร์มอญมาสร้างแรงบนัดาลใจในการออกแบบเครื+องประดบัให้เกิดเป็น
รูปแบบที+ทนัสมยัขึ'นนั'นมีประโยชน์สามารถผลิตสินคา้ที+เป็นชุดคอลเล็คชั+นออกมาจาํหน่ายและสามารถสร้าง
หัตถกรรมใหม่ให้กบัชุมชนไดจึ้งจดัทาํโครงการออกแบบเครื+องประดบัที+ไดแ้รงบนัดาลใจจาก "ผา้ห่อคมัภีร์” 
กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญเพื+อส่งเสริมวฒันธรรมสร้างหตัถกรรมใหม่ใหชุ้มชน 
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2. ขัMนตอนการศึกษา 

จากโจทยต์ั'งตน้ผูว้ิจยัตอ้งการหาหัตกรรมใหม่ให้กับชุมชนเพื+อสร้างโอกาสในการผลิตสินคา้ที+มีความ
แตกต่างและเป็นจุดขายให้กบัชุมชนแต่วา่ก็ยงัตอ้งใชพื้'นฐานความรู้ทางงานฝีมือที+มีอยูข่องคนในชุมชนเอง จาก
การเก็บขอ้มูลในขั'นปฐมภูมิพบว่าคนมอญนั'นมีความสามารถในงานศิลปะหัตถกรรมพื'นบา้นเช่นงานปั' น งาน
แกะสลกัและงานหัตถกรรมพื'นบา้น ผูว้ิจยัจึงนาํองคค์วามรู้ดั'งเดิมของชาวมอญเป็นแนวทางในการหาวสัดุชนิด
ใหม่ที+สามารถสร้างงานหัตถกรรมที+มีคุณค่าทั'งทางจิตใจและคุณค่าทางความงามจึงมาลงตวัที+เครื+องประดบั ใน
ขั'นตน้ผูว้ิจยัไดล้งพื'นที+เพื+อเก็บขอ้มูลและหาสิ+งแรงบนัดาลใจสหรับการสร้างงานหัตถกรรมใหม่จากการต่อยอด
สิ+งเดิมที+มีมาแต่เก่าไดพ้บสิ+งที+น่าสนใจและไม่ไดพ้บเห็นที+ไหนไดง่้ายนักคือ “ผา้ห่อคมัภีร์” ผูว้ิจยัไดร้วบรวม
แนวคิดเบื'องตน้เพื+อมาวเิคราะห์วธีิคิดเกี+ยวกบัศาสนาและความเชื+อของชาวมอญเนื+องจากผา้ห่อคมัภีร์นั'นเป็นสิ+งที+
ชาวมอญถือว่าเป็นสิ+งของที+มีมงคลสูงสุด เป็นสิ+งที+นาํไปถวายพระเพราะฉะนั'นการนาํไปใชจึ้งจาํเป็นตอ้งรู้ถึง
รายละเอียดและขอบเขตของการนาํไปใชเ้พื+อจะไดห้ลีกเลี+ยงการกระทบกระทั+งดา้นความเหมาะสมและความเชื+อ  

จากการเก็บขอ้มูลทั'งจากเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่ผา้ห่อคมัภีร์นั'นจะพบไดจ้ากพระภิกษุมอญ และ
ผา้ห่อคมัภีร์แบบถกัพบไดใ้นพิพิทธภณัฑว์ดับา้นม่วง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรีปัจจุบนัไม่มีผูป้ระดิษฐแ์ลว้ เนื'อเรื+องใน
คมัภีร์แต่ละฉบับเกี+ยวขอ้งกับศาสนา ประเพณี วฒันธรรม กฎหมาย ประวติัสถานที+ต่างๆ และประวติับุคคล 
วรรณคดีไทย ตาํราต่างๆ  

 
ผา้ห่อคมัภีร์แบ่งได ้2 ประเภทคือ 
1.ประเภทผ้าถัก 

 

 
 

รูปที+ 1 ประเภทผา้ถกั 
 

ผา้กลุ่มนี' จะมีลวดลายในลกัษณะที+เป็นรูปทรงเรขาคณิตวางต่อกนัเป็น pattern 2 มิติสีสันที+ปรากฏบนผืน
ผา้มีทั'งสีที+ยอ้มจากธรรมชาติและสารเคมี ชนิดผา้ที+จะใชถ้กันิยมเป็นผา้ฝ้ายเนื+องจากเมื+อสมยัอดีตชาวบา้นปั+นฝ้าย
ใชเ้อง ลวดลายที+อยูบ่นผืนผา้ผูถ้กัจะเป็นคนออกแบบลวดลายเองโดยไม่มีหลกัการหรือแบบแผนในการถกัแบบ
ตายตวัเนื+องจากผูถ้กัและผูที้+นาํไปถวายจะไม่สามารถทราบไดว้า่เมื+อถวายไปแลว้พระจะนาํไปห่อคมัภีร์ใด 

 

    หนา้ 1311



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

2.ประเภทผ้าทอ  

 

 
 

รูปที+ 2 ประเภทผา้ทอ 
 

ผา้กลุ่มนี' จะมีลวดลายเป็นลายพิมพ์และเป็นผา้สําเร็จรูปที+ซื'อมาจากร้านขายผา้และเป็นผา้ที+ได้มาจาก
ประเทศต่างๆ เช่นผา้ทอจากญี+ปุ่น พม่า อินเดียและผา้ทอพื'นบา้นที+ชาวบา้นทอขึ'นมาใชเ้อง ลวดลายดั'งเดิมที+ชาว
มอญนิยมทอมากที+สุดคือ ลายดอกพิกลุ ลายกระดองเต่าและลายตารางตาถี+ (คลา้ยกบัผา้ขาวมา้) ผูว้ิจยัเห็นถึงความ
น่าสนใจของผา้ถกัเนื+องจากเป็นรูปทรงที+เป็นเรขาคณิตมีความทนัสมยัในตวัเอง และเทคนิคการต่อลวดลายใน
ลักษณะเดียวกับ Modular จึงนําลวดลายมาออกแบบและปรับเปลี+ยนในบางลักษณะเพื+อทดลองทําเป็น
เครื+องประดบัในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ 

ผูว้จิยัไดน้าํลวดลายที+มีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที+มีลกัษณะคลา้ยกบั Modular บนผา้ห่อคมัภีร์ประเภท
ถกัมาออกแบบเครื+องประดบัที+ใหค้วามทนัสมยัน่าสนใจ  
 
 

 
 

รูปที+ 3 เครื+องประดบัที+มีรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ 
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รูปที+ 4 ลกัษณะรูปทรงที+ถอดออกมาจากผา้ห่อคมัภีร์ 
 

 
 

รูปที+ 5 ขั'นตอนการทดลองนาํไปปั' นดว้ยดินเกาหลี 
 

หลงัจากนั'นจึงนาํมาปั' นดว้ยดินเกาหลีจากลวดลายทั'งหมดที+ถอดแบบออกมาจากผา้ห่อคมัภีร์ลว้นแต่เป็น
รูปทรงเรขาคณิตซึ+งลวดลายแต่ละชิ'นนั'นจะเขา้ชุดในกลุ่มของมนัเอง ผูว้ิจยัจึงนาํกลุ่มกราฟฟิกที+มีลกัษณะเหมือน 
Modular ซึ+งสามารถนาํมาต่อยอดพฒันาเป็นผลิตภณัฑไ์ดจึ้งเลือกตน้แบบมา 10 ชิ'นเพื+อนาํมาพฒันาต่อ 

 

 
 

รูปที+ 6 ขั'นตอนการนาํมาตดัทอนรายละเอียดเพื+อนาํไปพฒันาต่อ 
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เมื+อนาํมาพฒันาแลว้พบวา่มีปัญหาเกิดขึ'นเนื+องจากไม่สมารถจดัวางให้ลงตวัไดจึ้งไดน้าํรูปทรงดั'งเดิมมา
พฒันาปรับเปลี+ยนการจดัวางใหมี้ความหลากหลายมากขึ'น 

 

 
 

รูปที+ 7 ขั'นตอนการนาํมาพฒันาต่อ 
 

หลงัจากนั'นจึงนาํมาสู่ขั'นตอนการทดลองออกแบบเครื+องประดบัเป็นเซ็ท ใน 1 เซ็ทจะประกอบไปดว้ย
สร้อยคอ กาํไลขอ้มือ แหวน ต่างหูและเขม็กลดั เนื+องจากผูว้จิยัเห็นวา่คนมอญนั'นมีทกัษะการปั' นที+ดีแต่เมื+อทดลอง
กบัดินแลว้พบวา่รายละเอียดที+มีอยูบ่นงานเป็นรูปแบบที+ไม่เหมือนกบัที+ผูว้ิจยัคาดหวงัเอาไวจึ้งเปลี+ยนวสัดุจากดิน
ไปเป็น Silver Clay ซึ+ งเป็นเงินที+มีรูปร่างคลา้ยดินสามารถขึ'นรูปจากการปั' นดว้ยมือได้เหมือนกบัดินแต่ให้
รายละเอียดในเนื'องานมากกวา่อีกทั'งรูปแบบหลงัจากผลิตแลว้ใหค้วามใกลเ้คียงกบัที+ตอ้งการไดม้ากกวา่และผูว้ิจยั
ไดท้ดลองผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมดว้ยการใชเ้ครื+อง CNC ฉลุลวดลายบนแผ่นไมว้ีเนียร์เนื+องจากไมว้ีเนียร์
เป็นวสัดุที+มีราคาถูก หาง่าย นํ' าหนกัเบาและการนาํไมม้าทาํเครื+องประดบัสามารถสร้างความน่าสนใจใหก้บังานได ้
จุดเด่นของผลิตภณัฑช์นิดนี' คือผูผ้ลิตสามารถนาํมาจดัวางไดแ้บบอิสระไม่มีรูปทรงที+ตายตวัทาํใหผ้ลิตภณัฑที์+ผลิต
ขึ'นแต่ละชิ'นมีเอกลกัษณ์ในตวัของมนัเองและสามารถนาํไปใชไ้ดห้ลายโอกาส 

 
 

 
 

รูปที+ 8 ขั'นตอนการนาํมาทาํเครื+องประดบัดว้ย Silver Clay 
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รูปที+ 9 ขั'นตอนการนาํมาทาํเครื+องประดบัแบบอุตสาหกรรม (CNC) ดว้ยไม ้Veneer 

3. ผลการวจิยั 
จากการถอดแบบและเขา้สู่กระบวนการพฒันาแบบนั'นไดรู้ปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานที+ใหม่จากการ

นาํ Silver Clay มาทาํเครื+องประดบันั'นไดรั้บผลตอบรับมากกวา่การใช ้CNC ในการผลิตผลงานเนื+องจากมีทกัษะ
ในการปั' นเป็นทุนเดิมทาํให้สามารถผลิตไดท้นัทีและไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนอะไรเพิ+มรวมถึงผลงานแต่ละชิ'นจะดูมี
ความเป็นงานหตัถกรรม (Craft) มากกวา่งานที+ผลิตจาก CNC  

 

                              
 

รูปที+ 10 ผลงานสาํเร็จจากการปั' นดว้ย Silver Clay                  รูปที+ 11 ผลงานสาํเร็จจากการผลิตดว้ย CNC 
 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัออกแบบเครื+องประดบัที+ไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ผา้ห่อคมัภีร์” กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญเพื+อส่งเสริม

วฒันธรรมสร้างหตัถกรรมใหม่ให้ชุมชนทาํให้ไดผ้ลงานที+ต่อยอดมาจากองคค์วามรู้ในงานหัตถกรรมดั'งเดิมและ
ไดผ้ลงานที+สามารถนาํมาผลิตไดจ้ริงเหมาะกบัคนรุ่นใหม่ มีคุณค่าทางจิตใจและมีความน่าสนใจผ่านเรื+องราวที+ถูก
เก็บไวใ้นพิพิธภณัฑร์วมถึงการนาํมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพื+อใหจิ้ตวญิญาของบรรพบุรุษยงัคงอยูต่น้ไมไ้ม่มีราก
ฉันใดก็ไม่สามารถยืนหยดัอยู่ไดฉ้ันนั'น คุณค่าของทกัษะและภูมิปัญญาที+ถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบนัสามารถ
สร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัชาวมอญไดอ้ยา่งมหาศาลหากรู้วธีิในการนาํสิ+งที+มีมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกทาง 
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5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณพระมหาขวญัเมือง ขนัติธโร เจา้อาวาสวดัใหญ่นครชุมน์ นายสวสัดิ{  เจิมเครือ ปราชญ์

ชาวบา้นดูแลพิพิธภณัฑม์อญบา้นม่วงที+กรุณาใหข้อ้มูลเกี+ยวกบัผา้ห่อคมัภีร์มอญทั'งในพิพิธภณัฑแ์ละในกรุเก็บผา้
ที+วดั กลุ่มแม่บา้นหตัถกรรมมอญ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรีที+ไดส้ละเวลาให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล ขอบคุณ อ.
ธีรนพ หวงัศิลปะคุณ และอาจารยป์ระจาํสาขาการออกแบบทุกท่านที+ให้คาํแนะนาํและวิธีแกปั้ญหาในผลงาน อ.
อนุสรณ์ ธิปตยานนท์ ที+ให้ขอ้มูลเกี+ยวกับลวดลายแนะนาํหนังสือรวมถึงสถานที+เก็บขอ้มูลเพิ+มเติมที+เกี+ยวขอ้ง 
ขอบคุณนายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชที+ช่วยให้คาํแนะนําในเรื+ องการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลขั'นตน้ ขอบคุณ
เพื+อนๆ MFA โดยเฉพาะน.ส.นิชา วศิรุตมว์านิช นายฉตัรบดินทร์ ทพัโพชา น.ส.จารุณี วจิิตรพงษ ์และนายขวญัชยั 
จุลวราภรณ์ที+คอยช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจในการทาํงานวจิยัชิ'นนี' ใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 

“ เครื�องประดับ.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.patchra.net, 3 ธนัวาคม 2555 
เอกสารประกอบการสอน “ศิลปะกับสังคมไทยหน่วยที� 7” มหาวทิยาลยัสุโขทยั-ธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ, 2544. 
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“เราเป็นซึ
งกันและกนั”  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวกบัของใช้ประจําวนั 

โครงการวจัิยเชิงทดลองการออกแบบชุดชงชา เพื
อเพิ
มความสัมพนัธ์ครอบครัว 

“WE ARE EACH OTHER: DOMESTIC RELATIONSHIPS AND EVERYDAY 

OBJECTS” EXPERIMENTAL RESEARCH : TEA SET FOR 

INCREASE FAMILY RELATIONSHIPS 
 

อจัฉรา นาคลดา1  รศ.ไพจิตร อิ�งศิริวฒัน์ 2   อ.อรพรรณ Marc Schafer2 
 

 

บทคดัย่อ 
 

โครงการวจิยัเชิงทดลอง ในหวัขอ้ “เราเป็นซึ�งกนัและกนั” ความสัมพนัธ์ในครอบครัวกบัของใชป้ระจาํวนั 
เกิดขึ9นจากการตั9งสมมุติฐานวา่ ของใชใ้นชีวิตประจาํวนัสามารถออกแบบให้เขา้ถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวได ้
จากการศึกษาวฒันธรรมชา ความสมัพนัธ์ครอบครัว และกระบวนการชงชาที�ลดขั9นตอนลงเพื�อเชื�อมต่อคนต่างวยั
ใหเ้ขา้หากนั ดว้ยรูปแบบชุดชงชาไมก้ลึงที�ออกแบบเฉพาะให้สัมพนัธ์กบักระบวนการชงชาและคาํสอนของแม่ที�
กลมกลืนเป็นธรรมชาติและแฝงความอบอุ่นตามวิถีแบบชาวตะวนัออก ทาํให้ลูกรู้จกัคิดและเขา้ใจบทบาทหนา้ที�
ในการอยูร่่วมกบัสงัคมอยา่งใส่ใจผูอื้�น 

ชุดชงชาที�เนน้คุณค่ามากกวา่มูลค่านี9  จะช่วยให้คาํสอนของแม่คงอยู ่และถูกสอดแทรกลงในกระบวนการ
ชงชาให้ระลึกถึง และสืบทอดเป็นมรดก อีกทั9งยงัสามารถคิดพฒันาต่อยอดในงานออกแบบของใชป้ระจาํวนัชุด
อื�นๆ ที�มีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมการดาํเนินชีวติของคนในครอบครัว 
 

คาํสําคญั : กระบวนการชงชา, ความสมัพนัธ์ครอบครัว, ของใชป้ระจาํวนั  
 

Abstract 
 

This is an experimental research studies, Chinese tea culture and its relationship to the family inevitably 
leads to the procedure of making tea in a way that reduces the barriers preventing connections between members 
of different ages. The tea making set is made from wood. It is designed to relate to the procedure of making tea 
and a mother’s teaching, which is concerned with the warmth of the Eastern people. It is easier to teach children 
to understand the roles of living together, living in society and caring about the feelings of others. 
The tea set emphasizes value more than cost. It helps a mother’s teaching exist longer and allow her to use this 
procedure to help children reflect on her teaching, preserving this heritage.  It also develops the idea of other 
objects that can portray the expression of family relationships that have a similar culture and lifestyle. 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 
งานวิจยัเชิงทดลอง  “เราเป็นซึ� งกนัและกนั” ความสัมพนัธ์ในครอบครัวกบัของใชป้ระจาํวนั เกิดขึ9นจาก

การตั9งสมมุติฐานว่า งานออกแบบจะสามารถช่วยสร้างสัมพนัธภาพที�ดีในครอบครัว และช่วยให้แม่สอนลูกผ่าน
รูปแบบงานและวธีิการใชข้องใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเรื� องวฒันธรรมชาจีนและความสัมพนัธ์ครอบครัว พบว่าการชงชาจีนเป็น
กิจกรรมทางวฒันธรรมที�แสดงถึงวถีิชีวติในครอบครัว  และความผกูพนัโดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งแม่กบัลูก
ที�ลึกซึ9 งมั�นคงและผกูพนักนัตลอดไป ดงันั9นหากการชงชามีการลดขั9นตอนลงบา้งเพื�อให้ร่วมสมยัจะช่วยเชื�อมต่อ
คนต่างวยัใหเ้ขา้หากนัได ้ และดว้ยรูปแบบและกระบวนการชงชาที�ออกแบบให้มีความสัมพนัธ์กบัคาํสอนของแม่ 
ที�กลมกลืนเป็นธรรมชาติและแฝงความอบอุ่นตามวิถีแบบชาวตะวนัออก ดว้ยสมาธิที�เกิดในระหว่างชงชาจาก
ภาชนะไมก้ลึงจะถ่ายทอดความรัก ความผูกพนัที�แม่มีต่อลูก ช่วยทาํให้การสอนเรื�องการแบ่งปัน การให้กาํลงัใจ 
การให้เกียรติ  และการอ่อนน้อมถ่อมตนเขา้ใจได้ง่ายขึ9น ช่วยให้ลูกรู้จกัคิดและเขา้ใจบทบาทหน้าที�ในการอยู่
ร่วมกบัสงัคมอยา่งใส่ใจผูอื้�น  

ชุดชงชาที�ออกแบบที�เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่านี9  จะช่วยให้คาํสอนของแม่คงอยู่ และถูกถ่ายทอดลงใน
กระบวนการชงชา ใหร้ะลึกถึงความสมัพนัธ์ที�ดี และสืบทอดเป็นมรดกต่อไป 
 

2.  ขัKนตอนการศึกษาและทดลอง 

2.1 จุดเริ
มต้น ตั9งสมมุติฐานจากความสมัพนัธ์ของกิจกรรมที�ผา่นการใชง้านของใชป้ระจาํวนักบัสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถใชเ้ป็นสื�อในการออกแบบช่วยสร้างสัมพนัธภาพที�ดีในครอบครัวได ้ จึงทาํให้เกิดแนวคิดใน
การทดลองออกแบบชุดชงชาจีน ดว้ยคาดวา่รูปแบบที�ออกแบบขึ9นจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีของครอบครัว 
ช่วยให้การสอนลูกง่ายขึ9นและชวนให้จดจาํ ดว้ยผูว้ิจยัมีความเชื�อวา่ “ไม่มีความสาํเร็จใดชดเชยความลม้เหลวใน
บา้นได”้ (สุวรรณา โชคประจกัษช์ดั, 2555 : 59) 

2.2  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ในเรื�องเกี�ยวกบัวฒันธรรมชาจีน ความสัมพนัธ์ครอบครัว วสัดุ การทดลองใช้
งานจากภาชนะที�มีอยูเ่ดิม และการทดลองสร้างชิ9นงาน ดงัต่อไปนี9  

 2.2.1 ศึกษาเรื�องวฒันธรรมชาจีน เช่น ความเป็นมาของชาจีน วถีิชีวติกบัสญัญะของชาจีน ยคุสมยั
ของธรรมเนียมการดื�มชาของชาวจีน ประเภทของชา ภาชนะชงชาจีน รูปแบบถว้ยชาจีน กระบวนการชงชาจีน และ
คุณประโยชนข์องชาจีน 

 2.2.2 ศึกษาเรื�องความสัมพนัธ์ครอบครัว เช่น ทฤษฎีความผูกพนั สายสัมพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูก
และสงัคมประกิต การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งพอ่แม่กบัลูกวยัรุ่น ศกัยภาพในการเลี9ยงดูลูก ตน้แบบที�ดีและ
บทบาทต่อลูกวยัรุ่น การใชเ้วลาอยา่งมีคุณภาพ และจริยธรรม 

 2.2.3 ศึกษาเรื�องคุณค่าวสัดุ เช่น เนื9อดิน ไมที้�นิยมนาํมาใช ้ภาชนะไมก้ลึง และสารเคลือบไม ้จาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้า่ การชงชาจีนเป็นวฒันธรรมการดื�มของคนเอเชียโดยเฉพาะคนเชื9อสายจีน มิติ
สงัคมวฒันธรรมที�ซ่อนเร้นอยูใ่นวถีิแห่งชาที�มีมาชา้นาน เป็นสัญลกัษณ์แห่งจิตใจงดงาม สะทอ้นคุณธรรมภายใน 
ทั9งเป็นเครื�องดื�มดบักระหายและมีคุณค่าดา้นการเป็นยาที�หลากหลาย ส่วนในเรื�องความสมัพนัธ์ครอบครัวนั9น “พอ่
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แม่มีบทบาทที�ตอ้งชี9แนะลูกใหพ้ฒันาไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ กล่อมเกลาค่านิยมทางสงัคม ช่วยให้ลูกเรียนรู้การสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนอื�นๆ” (วทิยากร เชียงกลู, 2552 : 51) เพื�อเพิ�มความสัมพนัธ์ครอบครัวให้แข็งแรงขึ9น 
จึงควรใชเ้วลาให้มีค่าและมีความสุขร่วมกนั ดว้ยการจดักิจกรรมร่วมกบัลูกโดยสอดแทรกการสอนลูกเพื�อพฒันา
ลูกในดา้นบวก “ปลูกฝังใหลู้กเกิดความมั�นคงภายใน เด็กที�เติบโตท่ามกลางความรัก ความปลอดภยั และความสุข 
จะไม่เป็นธาตุของวตัถุสิ�งของ” (สุวรรณา โชคประจกัษช์ดั, 2555 : 50) “ความรักของพ่อแม่มีความสาํคญัมาก การ
ปฏิเสธจะใหค้วามรักจะเป็นสาเหตุให้ลูกอยูใ่นสภาพลม้เหลวที�จะเจริญงอกงามได ้ไม่ต่างไปจากการไม่ไดเ้ลี9ยงดู
ลูกใหกิ้นอาหารที�มีคุณค่าเพียงพอ  (Andrew Vachss, อา้งถึงในวทิยากร เชียงกลู, 2552 : 7) 

      
รูปที
 1 กิจกรรมชงชาตามขั9นตอนมาตรฐานร่วมกบัลูกจากภาชนะที�มีจาํหน่ายทั�วไป 

 

กระบวนการชงชาเป็นกิจกรรมที�ทาํร่วมกนัในครอบครัว ช่วยเชื�อมความสัมพนัธ์ที�ดีและสอดแทรกการ
สอนลูกได ้ช่วยใหก้ารสอนง่ายขึ9น อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ รูปแบบชุดชงชาที�ออกแบบใหม่ไดล้ดขั9นตอนการชง
ชาลงให้ร่วมสมัยจะช่วยเชื�อมต่อคนต่างวยัให้เกิดความรู้สึกที� ดี  สนุกกับรูปแบบงานและวิธีการสื� อสาร
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว มีขนาดพอเหมาะกบัมือลูก ไม่หนกั ไม่ร้อน และใชง้านสะดวก การเลือกวสัดุทดลอง
มุ่งเนน้ไปที�วสัดุจากธรรมชาติ โดยแสดงสจัจะของวสัดุ เพื�อความสอดคลอ้งกบัคาํสอนที�เป็นธรรมชาติของแม่ 

2.3 ขัKนตอนการทดลอง เลือกทดลองดว้ยดินและไม ้เนื�องจากเป็นวสัดุธรรมชาติที�ใหค้วามรู้สึกเป็นมิตร จึง
ทาํการศึกษาและทดลองตามขั9นตอน ดงันี9  

 2.3.1 การทดลองสร้างชิKนงานครัK งที
 1 (Model Sketch 1) เป็นการหารูปทรงที
แตกต่างจาก

ความคุ้นเคย ออกแบบและทดลองสร้างรูปทรงดว้ยการผสมผสานวสัดุ เช่น ถว้ยเคลือบกบัผา้ป่าน กระดาษกบัดิน
ญี�ปุ่น การเพิ�มวสัดุมนัวาวใตฐ้าน การจดัวาง การเขา้ชุด และขนาดที�สมัพนัธ์กนั เพื�อคน้หารูปแบบที�แตกต่าง พบวา่
รูปทรงที�เกิดจากการผสมผสานกนัของภาชนะที�แตกต่าง ทาํให้เกิดรูปทรงแปลกตาและให้อารมณ์ความรู้สึกที�
น่าสนใจ โดยเฉพาะรูปทรงถว้ยปากแตรและถว้ยเคลือบกบัผา้ป่าน 

 

 

รูปที
 2 การทดลองขึ9นรูปดว้ยผา้ กระดาษ ดินญี�ปุ่น และการจดัความสมัพนัธ์ของรูปทรง 

 

 2.3.2 การทดลองสร้างชิKนงานครัKงที
 2 (Model Sketch 2) เป็นการออกแบบและทดลองขึKนรูปด้วย

ดนิปากเกร็ดและดนิพอร์ชเลน จากการออกแบบและทดลองสร้างรูปทรงดว้ยแป้นหมุนจากดินปากเกร็ด ตกแต่งผิว
ดว้ยดินด่านเกวยีน  รวมทั9งการทดลองทาํแม่พิมพซี์ลีโคนและหล่อชิ9นงานดว้ยดินพอร์ชเลน (Porcelain) พบวา่การ
ขึ9นรูปดว้ยแป้นหมุนจากดินปากเกร็ดมีขอ้ดีในการขึ9นรูปไดเ้ร็ว การควบคุมรูปทรงและขนาดตามที�ตอ้งการทาํได้
ยาก แต่ไดรู้ปทรงผิดเพี9ยน เมื�อผา่นการเผาไฟสูงจะมีการบิดเบี9ยวและหดตวัสูง ส่วนชิ9นงานหล่อจากดินพอร์ชเลน 
ปัญหาการบิดเบี9 ยวจากการเผาด้วยไฟสูงมีน้อยกว่า แต่ยงัคงมีการหดตวัสูง ขอ้ดีของดินปากเกร็ดคือ สามารถ
ตกแต่งผิวดว้ยดินด่านเกวยีนไดดี้ ไดสี้และพื9นผิวที�ดูเป็นธรรมชาติ ส่วนการควบคุมขนาด รูปทรง และการสัมผสั
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เขา้รูปกนัพอดีทาํไดค้่อนขา้งยาก ส่วนชิ9นงานพอร์ชเลนจะไดชิ้9นงานที�มีความเหมือนกนั แมท้าํการตกแต่งผิวแลว้ก็
ตาม ทาํใหข้าดลกัษณะเฉพาะ ดูเป็นงานตลาดทั�วไปที�มีคุณค่านอ้ย 

 

   
 

  

รูปที
 3 การทดลองขึ9นรูปแป้นหมุนดว้ยดินปากเกร็ดร่วมกบัดินด่านเกวยีน 

 

       

รูปที
 4 (ซา้ย) รูปแบบที�เลือกจากงานดิน  
รูปที
 5 (ขวา) ชุดถว้ยและกาชาหล่อจากดินดว้ยพอร์ชเลนเผาดิบ 

 

 2.3.3 การทดลองสร้างชิKนงานครัKงที
 3 (Model Sketch 3) เป็นการออกแบบและทดลองขึKนรูปด้วยไม้ 
ดว้ยวธีิการกลึงโดยใชไ้มส้กัและไมแ้อช การทดลองเชื�อมความสมัพนัธ์ดว้ยการสลบัการจดัวางและเชื�อมต่อเพื�อหา
แนวคิดในรูปแบบใหม่ รวมทั9งทดลองเคลือบผิวดว้ยเลคเกอร์สูตรนํ9 า และนํ9 ามนัรักษาเนื9อไม ้พบวา่สีธรรมชาติของ
ไมมี้ความสาํคญัเนื�องจากงานวิจยันี9 เนน้ที�ความสัมพนัธ์ครอบครัว เป็นการสอนของแม่สู่ลูก ไมส้ักกลึงมีสีที�เขม้ 
ใหค้วามรู้สึกหรูหรา มีค่า เก่าแก่ เป็นทางการ แขง็กร้าว และจริงจงัเกินไป จึงเปลี�ยนมาเป็นไมแ้อชกลึง ซึ� งมีสีและ
ลายที�อ่อนเบา ใหค้วามรู้สึกละเมียดละไมน่าสมัผสั สมยัใหม่ และสะทอ้นความเรียบง่ายแบบตะวนัออกไดดี้ อีกทั9ง
ชิ9นงานกลึงที�ไดมี้ลกัษณะลายไมเ้ฉพาะในแต่ละชิ9นงาน แต่เนื�องจากไมแ้อชนาํเขา้มีขอ้จาํกดัของขนาด จึงใชก้าร
เพาะไม ้เพื�อใหไ้ดข้นาดตามแบบที�กาํหนด และทดลองกลึงขวางเสี9 ยนไม ้ซึ� งไดผ้ลดี คือ สามารถลดการแตกของ
เนื9อไมที้�ขอบชิ9นงาน ทาํให้ไดป้ากชิ9นงานที�บางกวา่ และเห็นลวดลายวงไมภ้ายในถว้ยชดัเจน ช่วยให้งานชุดนี9 มี
ความพลิ9วไหวอ่อนๆ ที�เป็นธรรมชาติ ในความสงบนิ�งของรูปทรงที�สมดุลช่วยใหเ้กิดสมาธิ ส่วนการเคลือบผิวงาน
ใชเ้ลคเกอร์สูตรนํ9 า ซึ�งมีคุณสมบติัที�ดีกวา่นํ9 ามนัรักษาเนื9อไม ้และเป็นมิตรต่อผูใ้ช ้ผูผ้ลิต และสิ�งแวดลอ้ม 

 
 

            

รูปที
 6 (ซา้ย) การทดลองกลึงขึ9นรูปดว้ยไมส้กั  

รูปที
 7 (ขวา) กาชาและชุดถว้ยชากลึงจากไมแ้อชพร้อมเคลือบผิว  
 

 2.3.4 การทดลองสร้างชิKนงานครัKงที
 4 (Model Sketch 4) เป็นการหาความสัมพันธ์จากการสลับจัด

วางชุดชงชา และฐานงาน โดยการทดลองเชื�อมความสัมพนัธ์จากการสลบัจดัวางและเชื�อมต่อเพื�อหาแนวคิดใน
รูปแบบใหม่ รวมทั9งการผสมผสานรูปทรงที�ไดจ้ากการขึ9นรูปดว้ยไมส้กั ไมแ้อช และดินปากเกร็ด นาํมาจดัวางรวม
เพื�อหารูปแบบใหม่ที�สมัพนัธ์กบัแนวคิด “เราเป็นซึ�งกนัและกนั” ในเรื�องความสัมพนัธ์ของรูปทรงที�สอดคลอ้งกบั
การสอน โดยตวัรูปแบบชิ9นงานแต่ละชิ9นจะตอ้งสามารถแสดงความหมายสอดคลอ้งกบัเรื�องราวที�ตอ้งการ พบวา่
จากการฉีกกฎเกณฑ์รูปแบบภาชนะ ทาํให้เกิดรูปแบบใหม่ที�มาจากความสัมพนัธ์ของรูปทรงที�คลา้ยกัน การ
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ปรับเปลี�ยนขนาดและสถานะ การใชง้าน การลดขั9นตอนกระบวนการชงชาใหส้มัพนัธ์กบัรูปแบบการสอนและการ
ทาํกิจกรรมร่วมกนัของแม่ลูก การออกแบบใหมี้ขนาดที�ลดหลั�นกนั แสดงถึงบทบาทความสาํคญัในครอบครัว  การ
สวมกนัพอดี แสดงถึงการสมัผสัและการโอบอุม้ ส่วนฐานรองงานที�มีระดบัความสูงตํ�าต่างกนัจะช่วยส่งเสริมการ
สอนเรื�องการใหเ้กียรติและการถ่อมตวั 

 

           
รูปที
 8 (ซา้ย) การทดลองสลบัจงัหวะจดัวางเพื�อหารูปทรงใหม ่

รูปที
 9 (ขวา) การทดลองหาความสมัพนัธ์ใหม่จากรูปทรงที�เกิดจากวสัดุที�แตกต่าง 

 

   

รูปที
10 ฐานรองชุดชาไมแ้อช และ ฐานรองชุดชาต่างระดบั 

 

2.4 ผลจากการทดลองสร้างชิKนงานทัKง 4 ครัKง ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปสาํหรับใชพ้ฒันางานในขั9นสุดทา้ย ดงันี9  
 2.4.1 รูปทรง โดยไดแ้รงบนัดานใจจากการทดลองในครั9 งที� 1 ถว้ยเคลือบกบัผา้ป่าน ที�เป็นรูปทรง

ปากแตรที�ใหค้วามรู้สึกละเมียดละไม อ่อนโยน อีกทั9งรูปทรงกลมของถว้ยยงัสื�อความหมายถึงความกลมเกลียวกนั
ของคนในครอบครัว การไม่มีเล่ห์เหลี�ยม การเปิดเผย การวางใจกนัในครอบครัว ขยายผลสู่ชิ9นงานอื�นๆ โดยการ
ปรับเปลี�ยนขนาดใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน และการสมัผสัเขา้ชุดเชื�อมต่อกนั 

 2.4.2 วสัดุ  เลือกใชไ้มแ้อช เพราะมีคุณลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัแนวคิดความสัมพนัธ์ครอบครัว คือ
ให้ความรู้สึกเบา ชวนสัมผสั สะท้อนความเป็นผูห้ญิง และอบอุ่นแบบตะวนัออก การขึ9นรูปใช้วิธีกลึง เพราะ
ชิ9นงานไมที้�กลึงสามารถสวมหรือสมัผสักนัไดแ้นบสนิท อีกทั9งสามารถแยกซ่อมหรือเพิ�มชิ9นงานยอ่ยไดส้ะดวก มี
ขั9นตอนผลิตที�น้อยกว่า ไม่จาํเป็นตอ้งทาํทั9งชุด ดว้ยไมแ้ต่ละชิ9นมีความงาม ลวดลายและเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงมี
คุณค่าในทุกชุดที�สร้างขึ9น อีกเหตุผลหนึ�งคือ ไมน้ั9นยงันาํความร้อนไดน้อ้ยกวา่วสัดุชนิดอื�น จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีหู
หรือด้ามจับกา และไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบเดิม สามารถใช้สองมือประคองกาและถ้วย ส่งเสริมให้การสื�อ
ความหมายการประคบัประคองชดัเจนขึ9น จนมีคุณค่าเพียงพอกบัการเก็บรักษาและส่งต่อเป็นมรดก      

 2.4.3 การทําผวิ เคลือบเลคเกอร์ใสสูตรนํ9 าชนิดปลอดสารพิษ ซึ� งสามารถทนความร้อน กนัรั�วซึม 
ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม สามารถนาํไปใชก้บัภาชนะบรรจุอาหารรวมทั9งของเล่นเด็กเลก็  

 2.4.4 ฐาน ความสูง 2 ระดบั แทนความหมายเรื�องการให้เกียรติและการถ่อมตวั ช่องนํ9 าทิ9งซ่อนอยู่
ใตก้าชา สามารถยกแยกฐานเป็น 3 ชิ9น เพื�อสร้างมุมมองใหม่ในการจดัวาง สําหรับตาํแหน่งการวางชิ9นงานเซาะ
เป็นร่องดว้ยเครื�อง CNC ขนาดต่างๆ ตามขนาดของฐานชิ9นงาน กาํหนดตาํแหน่งการวางและตกแต่งเป็นเชิงสญัญะ
สะทอ้นความเป็นจริงของมนุษย ์
 

3. ผลจากการวจิยั คือสามารถสร้างงานออกแบบชุดชงชาที�มีรูปแบบเฉพาะที�สามารถสื�อสารคาํสอนแม่สู่ลูก จาก
ความหมายที�เกิดในรูปแบบของชุดชงชา และความหมายที�เกิดในขั9นตอนกระบวนการชงชา ดงันี9  
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3.1 รูปแบบของชุดชงชาและความหมาย 

 

   
รูปที
 11 ชุดกานํ9 าชา (ป้านชา) 

   
 

   

รูปที
 12 ชุดถว้ยนํ9 าชา 

       

รูปที
 13 ชุดถํ9าชา 

     

รูปที
 14 ชุดจานขนม  

 
รูปที
 15 ฐานชุดชงชาไมแ้อชยอ้มสีโอก๊เขม้ ระนาบ 2 ระดบั เจาะร่องจริงและลวงตา  

ซ่อนตรงตาํแหน่งฐานแต่ละชิ9นงาน 

   
รูปที
 16 แสดงช่องเจาะสาํหรับใชนิ้9วสอดเพื�อยกฐานและใชด้นัฐานออก  

โดยเผยใหเ้ห็นกล่องรองนํ9 าทิ9งภายใน และชิ9นส่วนฐานทั9งหมด 
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รูปที
 17 ชิ9นงานแยกส่วนก่อนการประกอบเขา้ชุด ที�ออกแบบใหส้ามารถจบัเขา้ชุดกนัได ้

 

        
 

 

     
รูปที
 18 ฐานรองชุดชาที�ประกอบเขา้ชุดแลว้ สามารถปรับแยกเป็นฐานโปร่ง 

 
ตารางที
 1 แสดงคาํอธิบายรูปแบบและความหมายของชุดชงชา 

ส่วนประกอบ ลกัษณะ แสดงความหมาย 

ชุดกานํKาชา (จากรูปที� 11) 
1. ตวักา 
2. ฝากานํ9 าชา (รูปทรงเหมือนถว้ย

คว ํ�า เมื�อหงายขึ9นใชเ้ป็นถว้ยได)้ 

• ขนาดใหญ่ • ความเป็นผูน้าํครอบครัว 

• สองมือประคองรินนํ9 าชา • การประคบัประคองดว้ยสองมือ  
   การดูแล การใส่ใจ 

ชุดถ้วยชา (จากรูปที� 12) 
1. ถว้ยปากบานต่างขนาด 2 ใบ 
2. ฐานรองชุดถว้ย (เมื�อแยกออกจาก

ชุดจะเป็นฐานของถว้ยเลก็ และ
เมื�อแยกจากถว้ยเลก็แลว้พลิกขึ9น
จะใชเ้ป็นจานของหวาน) 

3. ปลอกหุม้ชุดถว้ย (เมื�อแยกจากชุด
จะเป็นฐานของถว้ยใหญ่ เมื�อแยก
จากถว้ยใหญ่จะเป็นกระบอกใส่
ชอ้นได)้ 

• การสวมประกอบกนัของชุดถว้ยชา  • ความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัว 
• ถว้ยขนาดเลก็และขนาดกลาง • ลูกและแม่ 
• ถว้ย 2 ใบที�เก็บสวมร่วมกนั • ความใกลชิ้ด การประคบัประคอง 

และโอบอุม้ดูแล  
• ถว้ยทรงกลมปากบาน • การเปิดเผย ไม่มีเล่ห์เหลี�ยม 
• มีฐานรอง • การส่งเสริม เกื9อกลู 
• ถว้ยกลึงบาง จิบชาอยา่งละเมียด

ละไม 
• ความสมัพนัธ์ที�ตอ้งใส่ใจดูแล 

• การเปลี�ยนไปวางลงในตาํแหน่งที�
ต ํ�ากวา่ชิ9นงานอื�น 

• ฐานรองและปลอกหุม้ถว้ย ปรับใช้
งานได ้

• การนอบนอ้มถ่อมตวั 
 
• คุณค่าของคนที�ซ่อนอยู ่
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ตารางที
 1 แสดงคาํอธิบายรูปแบบและความหมายของชุดชงชา (ตอ่) 
ส่วนประกอบ ลกัษณะ แสดงความหมาย 

ชุดถํKาชา (จากรูปที� 13) 
1. ถํ9าชา (ที�ใส่ใบชา) 
2. ถว้ยใส่ชอ้นของหวาน 
3. ปลอกหุม้ (ช่วยปิดปากถํ9าชา

สามารถวางชอ้นหรือขนมชิ9นเลก็) 

• ใชก้ารเคาะใบชาลงในกาชาใหไ้ด้
ปริมาณที�ตอ้งการสมัพนัธ์กบั
ปริมาณนํ9 าร้อน 

• สมาธิ ความพอดี ความเหมาะสม 

• ถว้ยใส่ชอ้นของหวาน (ใชเ้ป็นถว้ย
ขนาดเลก็ได)้ กน้ถว้ยเซาะร่องใช้
ปิดปากถํ9าชาเมื�อไม่สวมปลอกหุม้ 

• ความเป็นผูส้นบัสนุน 

ชุดจานขนม (จากรูปที� 14) 
1. จานขนมต่างขนาด 2ใบ 
2. ชอ้นขนม 

• ตกัแบ่งขนมใหก้นั 
• จานทรงตื9นและลึก คว ํ�าเขา้ชุดพอดี 

สามารถสลบัตาํแหน่งกนัได ้

• การแบ่งปัน 
• การเป็นกาํลงัใจแก่กนั 
   ความเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ชุดฐานรองชุดชงชา  
(จากรูปที� 15-18) 
1. ฐานสวม 2 ระดบั  
2. กล่องรับนํ9 าทิ9งใตร่้องจริง           

ตรงกบักานํ9 าชา 
 

• พื9นที�มีระดบัรองรับชิ9นงานตาม
ขนาดของฐานชิ9นงาน เป็นร่อง
ระบายนํ9 าจริง ร่องหลอก และร่อง
เรียบตื9น 

• ความเป็นจริงของมนุษย ์
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ใหเ้ท่าทนั 

   (ความจริง มายา และความจริงใจ) 
 

• การวางถว้ยลงในตาํแหน่งที�ต ํ�ากวา่
ภาชนะอื�นๆ 

• การใหเ้กียรติผูอื้�นและการลดตวัลง 

 

 

3.2 ความหมายที
เกดิจากขัKนตอนในกระบวนการชงชา  
กระบวนการชงชาจากงานชุดนี9  จะช่วยถ่ายทอดความสัมพนัธ์ความรักของแม่สู่ลูกและแฝงวิธีการสอนลูก

โดยผา่นกลิ�นไอของวฒันธรรมเอเชียในอีกรูปแบบหนึ�ง  
การใชชุ้ดชงชา เริ� มจากการจับคู่ชิ9นส่วนของชุดชงชาให้เขา้ที� จะช่วยให้แม่สอนลูกให้รู้จกัคาํว่าการจัด

ระเบียบชีวิต ตามหนา้ที�ที�พึงปฏิบติั ขั9นตอนการเลือกใบชา การลา้ง การกระตุน้ จะสอนให้ลูกเขา้ใจความหมาย
ของการรู้จกัเลือกและจดัการให้เกิดประโยชน์ การควบคุมปริมาณของใบชาให้สัมพนัธ์กบัปริมาณนํ9 าร้อน และ
ระยะเวลาการแช่ใบชา จะช่วยส่งเสริมเรื�องสมาธิ ความรู้จกัพอดี การปรับใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และรู้จกัการ
รอคอย รูปแบบของชุดถว้ยชาและการใชง้านจะช่วยถ่ายทอดความรัก การใส่ใจ และการโอบอุม้ดูแลของแม่ที�มีต่อ
ลูก การรินนํ9 าชาสลบัไปมาสองถว้ยและการจิบนํ9 าชาอยา่งแผว่เบา ช่วยสอนเรื�องการแบ่งปัน สิ�งที�ดีเผื�อแผ่เสมอกนั 
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความสุนทรี การเอาใส่ใจ รวมทั9งการถนุถนอมรักษานํ9 าใจกนั การสร้างสัมพนัธภาพ
ที�ดีต่อผูอื้�น การอยูร่่วมกนัในสงัคมตอ้งมีความเอื9ออาทร การแบ่งปัน การให้กาํลงัใจ และการชื�นชมกนั สิ�งเหล่านี9
ถูกสื�อดว้ยการใชง้านจากชุดจานขนม รูปแบบของฐานรองชุดชาถูกออกแบบให้มีความต่างของระดบั ช่วยให้การ
สอนเรื�องการใหเ้กียรติ การอ่อนนอ้มถ่อมตนเขา้ใจไดง่้ายขึ9น ทั9งการรู้จกัหนา้ที�และตาํแหน่งบทบาทของตน ช่อง
ฐานงานแต่ละชิ9นมีขนาดและวิธีเซาะร่องที�แตกต่าง จะทําให้ลูกรู้จักคิดและเข้าใจบทบาทหน้าที�  หนทางที�
เหมาะสมกบัตน และธรรมชาติของจิตใจมนุษย ์ชิ9นงานและชิ9นส่วนเสริมที�ออกแบบให้สวมกนัไดอ้ย่างลงตวั 
สามารถแยกจากชุดเพื�อปรับใชง้านได ้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดของครอบครัวและคุณค่าของคนที�
ซ่อนอยู ่
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รูปที
 19 กระบวนชงชาที�แฝงคาํสอนของแม่  

ในเรื�องการรู้หนา้ที� รู้สติ สมาธิ รู้ตื�น รู้เลือก รู้เวลา รู้แบ่งปัน รู้ถ่อมตน รู้ชื�นชม และรู้เท่าทนั 

 

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการวิจัย สภาวการณ์ปัจจุบัน ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวถดถอยลง จากการตั9 ง
สมมุติฐานและทาํการทดลอง ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความมั�นใจวา่กระบวนการชงชาเป็นวิธีการหนึ� งที�สามารถนาํมาใช้
เป็นสื�อในการสอนลูกใหรู้้จกัคิดและเขา้ใจการดาํเนินชีวิต โดยผ่านกระบวนการใชง้านที�อาศยัชุดชงชาที�ผลิตจาก
ไมแ้อชกลึงที�มีรายละเอียดของสีและลายไมเ้ฉพาะในแต่ละชิ9นงาน เช่นเดียวกับความคลา้ยคลึงกนัของคนใน
ครอบครัวแต่แฝงบุคลิกนิสยัที�แตกต่างกนั การให้ขนาดของกานํ9 าชาที�ใหญ่เพื�อแสดงถึงบทบาทของผูน้าํ การสวม
ซอ้นกนัสนิทของถว้ยชาที�มีฐานรองพร้อมปลอกหุ้ม เสมือนความรักที�แม่มีต่อลูกที�ค่อยประคบัประคองโอบอุม้  
ส่งเสริม ปกป้อง และใกลชิ้ด นอกจากเป็นการเรียนรู้ขั9นตอนการชงชาที�ถูกตอ้ง ยงัเป็นการฝึกฝนสมาธิ การรู้จกั
ตนเองและการรู้จกัผูอื้�น ตลอดจนนาํไปสู่การสร้างสมัพนัธภาพที�ดีต่อคนในครอบครัวและสังคมต่อไป ผลงานชุด
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นี9 เป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ครอบครัวผ่านวฒันธรรมการดื�มชาตามแนววิถีตะวนัออกโดยมีการปรับรูปแบบ
และลดขั9นตอนการชงชาใหเ้หลือแต่แก่นเพื�อความร่วมสมยั ช่วยเชื�อมต่อคนต่างวยัให้เขา้หากนัอยา่งกลมกลืนเป็น
ธรรมชาติและอบอุ่น ทาํใหเ้กิดความทรงจาํดีๆ จนมีคุณค่าเพียงพอเพื�อการตกทอดเป็นมรดก ที�แฝงเรื�องราวให้เล่า
สู่กนัฟัง 

4.2 ข้อเสนอแนะ การออกแบบชุดชงชาที� เกิดจากการวิจัยเชิงทดลองนี9  สามารถพฒันาต่อทั9 งในด้าน
แนวความคิด รูปแบบและวสัดุ อีกทั9งยงัสามารถคิดต่อยอดในงานออกแบบของใชป้ระจาํวนัชุดอื�นๆ ที�สมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนใชเ้พื�อทาํกิจกรรมร่วมกนั ซึ� งจะช่วยให้งานออกแบบมีประโยชน์และมีคุณค่ามากกวา่แค่การใช้
สอย  
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การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เพื�อปลูกจิตสํานึกต่อเยาวชน เรื�อง จริยธรรมทางเพศ 

THE 3D ANIMATION DESIGN FOR BUILDING THE CONSCIOUS OF 

YOUTH IN SEXUAL ETHICS 

 
ชยันนท ์ คูรูชิม่า1 รศ.พิศประไพ สาระศาลิน2 ผศ.ธรรมศกัดิ�   เอื!อรักสกลุ3 

________________________________________ 

 

บทคดัย่อ 
 

ผูใ้หญ่ในสงัคมไทยมกัคิดวา่เรื*องเพศศึกษาเป็นเรื*องที*น่าอบัอายหากจะนาํมาพดูกนั และจะเป็นการไป
กระตุน้ทาํใหเ้ยาวชนเกิดอยากมีเพศสมัพนัธ์กนัก่อนวยัอนัควรเร็วขึ!น ความคิดเหล่านี!ทาํใหเ้ยาวชนตอ้งหาทางออก
ดว้ยการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ดว้ยตนเองซึ*งทาํใหเ้กิดผลเสียตามมาดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

งานวจิยันี! จึงไดน้าํปัญหาที*เกิดขึ!นมาวเิคราะห์หาแนวทางแกไ้ขช่องวา่งนี!  โดยทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
และทฤษฎีต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้ง เพื*อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปลูกจิตสาํนึกต่อเยาวชนเรื*องจริยธรรมทางเพศ โดยพบวา่
สื*อแอนิเมชนัเป็นทางเลือกที*ดีในการแกไ้ขช่องวา่งนี!ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและลงตวั 

ผลสรุปการทดลองพบวา่ การชี!ใหเ้ห็นผลที*ตามมาเป็นลาํดบัเป็นสิ*งสาํคญัที*ตอ้งเนน้ เพราะสามารถทาํให้
เยาวชนเกิดจิตสาํนึกต่อเรื*องจริยธรรมทางเพศ วา่เป็นเรื*องที*ตอ้งใหค้วามสาํคญั และตระหนกัถึงผลร้ายที*จะตามมา
ในอนาคต ดา้นแอนิเมชนัพบวา่การใชเ้ทคนิคเนน้สีหนา้แววตาของตวัละครสามารถสื*อความหมายและดึงดูดความ
สนใจจากเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคที*หวอืหวาเพื*อเรียกความสนใจเพียงอยา่งเดียวเสมอไป 
การใชลู้กเล่นในวธีิการดาํเนินเรื*องนั!นเป็นอีกวธีิที*สามารถสร้างความประหลาดใจและชวนใหค้นดูติดตามไดดี้ 
ถึงแมเ้นื!อเรื*องจะเป็นเรื*องที*เรียบง่ายก็ตาม การใชแ้อนิเมชนั 2 มิติสอดแทรกในงาน 3 มิติ สามารถทาํใหเ้ยาวชน
แยกแยะระหวา่งเรื*องราวปัจจุบนักบัเหตุการณ์จาํลองไดช้ดัเจนง่ายขึ!น อีกทั!งยงัสร้างอารมณ์แปลกใหม่ในการ
รับชมไดอี้กดว้ย 

 

คาํสําคญั : คอมพิวเตอร์อาร์ต ; แอนิเมชนั, จิตสาํนึก, เยาวชน, จริยธรรมทางเพศ 
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Abstract 
 

Adults in Thai society often think that sex education is an embarrassing topic to discuss and it may 
encourage the adolescents to participate in an intimate relationship prematurely at early age. The adolescents 
would have to find their way out by searching for knowledge and experience themselves which would result in 
negative consequences because of their ignorance. 

Therefore, this study brought in the occurred problem to analyze in order to find solutions to this gap by 
doing research in related information and theories to be applied for raising awareness of sexual ethics among the 
adolescents. The study shows that animation media is a good choice to resolve this gap effectively and perfectly. 

This study can be concluded that pointing out consequential results respectively is an important matter 
that needs to be emphasized as it will help raising awareness of sexual ethics among the adolescents that this is 
an important matter they should focus on and be aware of negative consequences that may occur in the future. 
Regarding on the animation, it is found that by using techniques that emphasize on the facial and eyes 
expression of the characters can convey the meaning and attract the adolescents’s interest very well without 
always using striking techniques to draw their attention only. Using features to tell the story is another way to 
create surprise and make the audiences want to follow the story very well, even though it’s just a simple story. 
Using 2D animation within 3D animation work can also help the adolescents clearly distinguish between current 
stories and simulations easier and help building up new strange mood to watch the story as well. 

  

KEYWORDS : ANIMATION, AWARENESS, YOUTH, SEXUAL ETHICS 

 

1. บทนํา 
ดว้ยลกัษณะของสังคมไทยเป็นสังคมที*ค่อนขา้งปิดกั!นการนําเรื*องเพศศึกษามาพูดหรือสอนแก่เยาวชน 

เพราะผูใ้หญ่มกัคิดว่าเรื* องเพศศึกษาเป็นเรื* องที*น่าอบัอายหากจะนํามาพูดคุยกัน และยงัเกรงว่าจะเป็นการไป
กระตุน้ทาํใหเ้ยาวชนเกิดอยากมีเพศสมัพนัธ์กนัก่อนวยัอนัควรเร็วขึ!น ซึ*งเป็นความคิดที*ไม่ถูกตอ้ง เด็กวยัรุ่นทุกคน
สนใจเรื*องเพศ และตอ้งการขอ้มูลเรื*องนี!ตราบเท่าที*เขามีชีวิตอยู ่เขาตอ้งการความรู้วิธีจีบกนั ขอความรัก แต่งงาน 
มีครอบครัว เขาจะแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ (รัจรี นพเกตุ, 2542 : 176) ทาํให้เยาวชนตอ้งหาทางออกดว้ยการ
แสวงเอาเองซึ* งไม่ค่อยจะถูกตอ้ง ดว้ยความที*เยาวชนเป็นวยัที*ยงัขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในเรื*องนี!  และหาก
เยาวชนไม่ไดรั้บคาํชี!แนะ ใหค้วามรู้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ก็อาจเป็นเหตุให้เยาวชนพลั!งเผลอทาํผิดจริยธรรมโดย
การแอบไปมีเพศสมัพนัธ์กนัก่อนวยัอนัควร ซึ*งเยาวชนยงัอยูใ่นวยัเรียน วยัศึกษา ยงัมีอนาคตอีกยาวไกล ทาํให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมาและอาจเกิดมีการตั!งครรภ์เกิดขึ!นในขณะที*เยาวชนยงัไม่พร้อมที*จะมีภาระหนา้ที* หรือตอ้งมี
ครอบครัว ทาํใหเ้ยาวชนตอ้งเสียอนาคตทางการศึกษา และตอ้งออกจากโรงเรียนไปในที*สุด 
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พอ่แม่ในสงัคมไทยส่วนใหญ่มกัสอนลูกวา่ ไม่ควรมีความสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน แต่จากการสาํรวจ
เท่าที*กล่าวมาแลว้มากกวา่ 50% ที*คนมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน เรามั*นใจไดแ้ค่ไหนวา่บุตรหลานของเราจะปฏิบติั
ตามคาํสอน ปัญหาเรื*องการคุมกาํเนิดควรจะสอนหรือไม่ พ่อแม่หลายคนคิดว่า การสอนเรื*องนี! เท่ากบัเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความสําส่อน และผลของการไม่พูดทาํให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง เป็นตน้ว่า มีลูกโดยที*ไม่
ตอ้งการ ติดโรคร้ายแรง ฯลฯ (รัจรี นพเกตุ, 2542 : 174)  

ฟรอย ์ไดก้ล่าววา่ “เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และมีความตอ้งการทางเพศมาตั!งแต่เล็กๆ เมื*อเด็กโตเป็น
หนุ่มสาวแลว้ ความตอ้งการทางเพศจะยิ*งทวีขึ!น (สุโท เจริญสุข, 2520 : 36) จึงเป็นเรื*องสาํคญัที*คนในสังคมตอ้ง
ร่วมมือกนัรับผิดชอบใหก้ารศึกษา ใหค้าํแนะนาํเรื*องเพศศึกษา และการมีจริยธรรมทางเพศต่อเยาวชนอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม หากเราตอ้งการให้เยาวชนมีจริยธรรม มีทศันคติในเรื*องเพศอยา่งถูกตอ้ง จึงเป็นหนา้ที*ของพวกเราทุก
คนที*ตอ้งปลูกฝังเรื*องนี!ต่อเยาวชน 

การออกแบบและการเลือกใชสื้*อเพื*อปลูกจิตสํานึกต่อเยาวชน โดยการเปลี*ยนทศันคติเรื*องจริยธรรมทาง
เพศของเยาวชนให้เขา้ใจถูกตอ้งนั!น จึงตอ้งมีการออกแบบและเลือกใชสื้*อที*จะที*ตอบสนองความพึงพอใจและ
ความตอ้งการของเยาวชนได ้เพื*อใหก้ารสื*อสารนี! เกิดประสิทธิภาพ การผลิตสื*อแอนิเมชนั 3 มิติ เป็นทางเลือกที*ดีที*
จะนาํมาใชต้่อเรื* องนี!  ด้วยลกัษณะของแอนิเมชนั 3 มิติ ที*มีความทันสมยัและไดรั้บความสนใจจากเยาวชนใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก สาเหตุเพราะแอนิเมชนั 3 มิติ มีความแปลกใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ จินตนาการไดอ้ยา่ง
อิสระ มีความน่าตื*นตาตื*นใจจาก แสง สี เสียง และมิติของภาพ  ที*สาํคญัแอนิเมชนั 3 มิติ สามารถดึงดูดความสนใจ
จากเยาวชนและทําให้เยาวชนเปิดรับสารและจดจาํได้เป็นอย่างดี  จะเห็นได้จากผลงานวิจัยเรื* อง การศึกษา
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนและความสนใจ ของนกัเรียนช่วงชั!นปีที* 2 ที*มีต่อการ์ตูนแอนิเมชนัรูปแบบ 2
มิติ และ 3 มิติ (สรชยั ชวรางกรู, 2550 : 94) และยงัมีงานวจิยัอื*นๆ ที*สนบัสนุนแนวคิดนี! อีกดว้ย ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นวา่
ควรจดัทาํการออกแบบแอนิเมชนั เพื*อปลูกจิตสาํนึกต่อเยาวชนเรื*องจริยธรรมทางเพศ โดยใชแ้อนิเมชนัในรูปแบบ 
3 มิติ 

 

2. ขัDนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 ขั!นตอนการศึกษา 
2.1.1 ศึกษาขอ้มูลที*เกี*ยวขอ้งกบัโครงการ 2 ส่วน คือ 

2.1.1.1 ศึกษาขอ้มูลที*เกี*ยวขอ้งกบัเยาวชน เช่น ทศันคติวยัรุ่นต่อเรื*องจริยธรรมทางเพศ จิตวิทยา
วยัรุ่น และเอกสารอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม 

2.1.1.2 ศึกษาขอ้มูลที*เกี*ยวกบัการทาํแอนิเมชนั  ไดแ้ก่ทฤษฎี งานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสาร สิ*ง
ตีพิมพ ์และเอกสารอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้ง 

2.1.2  สมัภาษณ์เยาวชนช่วงอาย ุ15-17 ปี  และผูมี้ประสบการณ์ดา้นแอนิเมชนั เพื*อนาํขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุงผลงานใหถู้กตอ้งและเหมาะสมยิ*งขึ!น 

2.1.3  นาํเสนอผลงาน Storyboard, Storyboard Animatic, Character Design 

2.1.4  นาํเสนอผลงานในรูปแบบแอนิเมชนั 3 มิติ เวลา 2.30 นาที 
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2.1.5  กลุ่มเป้าหมายหลกั  เยาวชน ช่วงอายรุะหวา่ง 15-17 ปี 

2.1.6  ระยะเวลาที*ใชใ้นกระบวนการทาํงาน  ประมาณ 1 ปีการศึกษา 

2.2 อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.2.1  ขั!นตอนการเก็บขอ้มูล 

2.2.1.1  ศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎี งานวจิยั เอกสารและบทความที*เกี*ยวขอ้ง 

2.2.1.2  ศึกษาขอ้มูลการสร้างแอนิเมชนั 

2.2.2  ขั!นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื*อการออกแบบ 

เป็นการนาํเอาขอ้มูลที*ไดม้าวเิคราะห์หารูปแบบ และแนวทางในการออกแบบแอนิเมชนั 

   2.2.3  ขั!นตอนการดาํเนินงาน 

ออกแบบ  เพื*อนาํเสนอเอาขอ้มูลที*ไดม้าวิเคราะห์เป็นแนวทางความคิดในการสร้างผลงานออกแบบตาม
ขั!นตอนดงันี!  

1. Pre-Production 

(1) การวางแผนเนื!อเรื*อง (Story Planning), เขียนบท (Script Writing) 

(2) การรวบรวมขอ้มูลเพื*อใชใ้นการออกแบบ แนวความคิดทางศิลปะ (Concept Art) 

(3) การออกแบบตวัละคร (Character Design) 

(4) การออกแบบฉาก (Background Design) 

(5) เขียนบทภาพ (Storyboard) 

(6) บทภาพเคลื*อนไหว (Storyboard Animatic) 

2. Production 

(1)  การปั! นหุ่น (Modeling) 

(2)  การเซ็ตอพัตวัละคร (Rigging) 

(3)  การสร้างภาพเคลื*อนไหว (Animation) 

(4) การจดัแสง (Lighting) 

3. Post-Production 

(1)  การประมวลผลภาพ (Rendering) 

(2)  การตดัต่อ (Editing) 

(3)  การบนัทึกเสียง (Vocal Track) และดนตรีประกอบ (Music) 

(4)  Composite เป็นไฟลแ์อนิเมชนัที*เสร็จสมบูรณ์ 
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2.3.4 ขั!นตอนการประเมินชิ!นงาน 

โดยประเมินความเขา้ใจของเนื!อหาและประสิทธิภาพของชิ!นงาน จากผูเ้ชี*ยวชาญเพื*อนาํมาวิเคราะห์และ
สรุปผล 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
การวิจยันี! ไดน้าํเสนอผลงาน ผ่านสื*อแอนิเมชนัรูปแบบการ์ตูน 3 มิติ โดยใชเ้ทคนิคในการจดัแสง ใชมุ้ม

กลอ้ง ทาํใหไ้ดรู้ปแบบที*มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม เพื*อสร้างความน่าสนใจ และใชเ้ทคนิครูปแบบ 2 มิติ แทรก
ตอนช่วงไคลแมกซ์ของเรื*องเพื*อให้เกิดความแปลกตา สร้างความตื*นเตน้ชวนติดตามไปกบัเรื*องจนจบ  อีกทั!งยงั
สอดแทรกสาระเพื*อช่วยปลูกจิตสาํนึกเรื*องจริยธรรมทางเพศต่อเด็กและเยาวชนเขา้ดว้ยกนั 

3.1  ตวัละคร 

สร้างตวัละครเป็นเด็กวยัรุ่นชายหญิงหน้าตาน่ารัก ออกแบบเครื*องแต่งกายให้เขา้กับวยัรุ่นยุคปัจจุบัน  
เพื*อให้กลุ่มเป้าหมายซึ* งเป็นเยาวชนดูแลว้รู้สึกมีประสบการณ์ร่วม และออกแบบตวัละครคุณครูแต่งกายสุรูปเพื*อ
เป็นแบบอยา่งที*ดีใหแ้ก่เยาวชน 

 

 
 

รูปที� 1 ตวัละคร (Character) 
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3.2  ฉาก 

สร้างฉากโรงเรียนสอนพิเศษใหใ้กลเ้คียงหอ้งเรียนพิเศษในปัจจุบนั เพื*อใหค้นดูรู้สึกมีประสบการณ์ร่วม  

 

 
รูปที� 2 ฉาก (Location) 

 
3.3  ลาํดบัรูปแอนิเมชนั 

พลอยและนทัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมปลายอาย ุ15 ปี พลอยและนทัมีความสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ ทั!งสอง
คนไปเรียนพิเศษดว้ยกนั นทัไดแ้อบส่งกระดาษเขียนขอ้ความชวนพลอยไปบา้นของนทัคืนนี!  เพราะพ่อและแม่ไม่
อยูจึ่งหวงัมีเพศสมัพนัธ์กบัพลอย คุณครูแนนซึ*งเห็นเด็กทั!งสองไม่ตั!งใจเรียน จึงเรียกให้พลอยตอบคาํถามที*เขียน
บนกระดานว่า ความหมายของคําว่า คิดก่อนทําเป็นภาษาอังกฤษที*ถูกต้องคือคาํไหน พลอยจึงได้สติจาก
ความหมายของคาํศพัทน์ั!น และไดไ้ตร่ตรองถึงผลร้ายที*จะตามมาภายหลงัหากขาดสติย ั!งคิด จึงไดต้อบปฏิเสธนทั
ไป 

 

 
 

รูปที� 3 ลาํดบัรูปแอนิเมชนั 
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4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
จากการสร้างแอนิเมชนั 3 มิติ เพื*อใชป้ลูกจิตสาํนึกต่อเยาวชน เรื*องจริยธรรมทางเพศนั!น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึง

ปมที*มาของปัญหานี!  และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ไดพ้บคาํตอบของปัญหาคือ เกิดจากการที*ผูใ้หญ่เห็นวา่เรื*องการ
ให้ความรู้ทางเพศศึกษาต่อเยาวชนด้วยตนเองนั! น เป็นเรื* องที*น่าอับอาย ไม่ควรพูดออกมาให้เยาวชนได้รับรู้ 
หรือไม่รู้วา่จะพดูอยา่งไร เพราะกลวัวา่จะเป็นการชี!นาํ เร่งให้เยาวชนอยากมีเพศสัมพนัธ์กนัก่อนวยัอนัควรเร็วขึ!น 
จึงส่งผลทาํใหเ้ยาวชนขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อเรื*องเพศศึกษาอยา่งถูกตอ้ง ทาํใหพ้วกเขาตอ้งแสวงหาความรู้เรื*อง
นี!ดว้ยตวัเอง และก่อใหเ้กิดผลร้ายต่างๆ ตามมา เพราะความไม่รู้ และขาดประสบการณ์ 

ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชแ้อนิเมชนั 3 มิติ เรื*อง Liquid Paper เป็นสื*อกลางในการสอนเรื*องจริยธรรมทางเพศ ต่อ
เยาวชนแทนผูใ้หญ่ โดยจาํลองเหตุการณ์ และรูปแบบการดาํรงชีวิตของวยัรุ่นทั*วไป ผ่านตวัละครที*ชื*อว่าพลอย
และนทั ซึ*งเปรียบเสมือนกระจกส่องวยัรุ่นในสงัคมยคุปัจจุบนั โดยจาํลองให้เห็นถึงผลร้ายต่างๆ ที*จะตามมา หาก
เยาวชนขาดจริยธรรม ไม่รู้จกัยบัย ั!งชั*งใจตนเองต่อเรื*องเพศสัมพนัธ์ในวยัเรียน ซึ* งจะทาํให้พวกเขาตอ้งสูญเสีย
อนาคตที*สดใส ที*รอพวกเขาอยูใ่นวนัขา้งหนา้  

หัวใจสาํคญัของงานวิจยันี! แสดงให้เห็นวา่ หากเยาวชนมีสติย ั!งคิดสักนิดก่อนทาํสิ*งใดก็ตาม รู้จกัยบัย ั!งชั*ง 
นึกถึงอนาคตในวนัขา้งหนา้ ก็จะทาํใหพ้วกเขาไม่ตอ้งสูญเสียสิ*งดีดีต่างๆ ที*รอพวกเขาอยูใ่นอนาคตวนัขา้งหนา้ 

ขอ้เสนอแนะ จากการวจิยัเพื*อสร้างชิ!นงานแอนิเมชนั 3 มิติชิ!นนี!  ผูว้จิยัคน้พบวา่ หากตอ้งการสร้างชิ!นงานที*
ดีสักเรื* องนั!น ไม่จาํเป็นตอ้งมาจากการใช้เทคนิคที*ยอดเยี*ยมที*สุด น่าตื*นตาตื*นใจที*สุด แต่ชิ!นงานที*ดีที*สุดนั! น 
สามารถสร้างขึ!นไดจ้ากการจบัใจความสาํคญั จบัหัวใจหลกัของชิ!นงานไดอ้ยา่งชดัเจนแม่นยาํ สื*อสารออกมาได้
อยา่งตรงจุดประสงคเ์ช่นกนั เพื*อใหง้านวจิยัสาํเร็จลุล่วง ตอ้งทาํการวางแผนอยา่งเป็นระบบ เป็นลาํดบัขั!นก่อนหลงั 
ไม่ขา้มขั!นตอนใดขั!นตอนหนึ*ง ก็จะสามารถช่วยลดความสบัสนวุน่วายในการทาํงาน และลดขอ้ผิดพลาดในการทาํ
วจิยัได ้หากทาํไดเ้ช่นนี!แลว้ งานวจิยัก็จะสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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โครงการออกแบบแอนิเมชัน เรื�อง “วรีบุรุษ” 

3D ANIMATION DESIGN PROJECT TITLE “HEROIC” 
 

กิตติพงษ ์แกว้ประเสริฐ1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

โครงการวจิยัชิ�นนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื อถ่ายทอดเรื องราวที ใหอ้ารมณ์ของความเป็นนิทานพื�นบา้นไทยที 
ผสมผสานศิลปะแบบจินตนิมิต และเล่าเรื องที สะทอ้นสงัคมในปัจจุบนัเกี ยวกบัการนาํผลงานของผูอื้ นมาเป็นของ
ตวัเอง  โดยใช ้ ทฤษฎีการเขียนบทภาพยนตร์ ใชก้ารออกแบบ ทฤษฎีสี ทฤษฎีการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
การศึกษาความเป็นไทย การแต่งกาย ที อยูอ่าศยัในอดีต การสงัเกตจากสภาพแวดลอ้มเพื อสร้างตวัละครและฉาก 
รวมถึงบรรยากาศ แสงและสีทั�งหมดในงานแอนิเมชนั เพื อถ่ายทอดเรื องราวทั�งหมด และใหไ้ดแ้อนิเมชนัที มีความ
บนัเทิงและใหแ้ง่คิดแก่ผูรั้บชมได ้โดยในบทความวจิยัชิ�นนี�จะเล่าถึงกระบวนการออกแบบแอนิเมชนั ซึ งมีขั�นตอน
เริ มตั�งแต่การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล การเขียนบท การออกแบบตวัละคร การออกแบบฉาก การสร้างโมเดล 3 มิติ การ
ออกแบบการเคลื อนไหว ตลอดจนถึงการลาํดบัภาพ และขั�นตอนการใส่เสียงประกอบ ตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการวจิยั 
 

คาํสําคญั: แอนิเมชนั, จินตนิมิต 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to telling the story which is based on folktale and combine fantasy into 
the story. The story would focus on reflecting a situation of person who copy the other’s work and claim that it 
belong to him/her which is always happen in this present. This research would apply theory of screenplay, make 
use of the design of color’s theory, theory of composition. Moreover, the researcher also study the way of real 
Thai traditional living; dressing, accommodation in the past, observation an environment to create characters, 
scenes, environment, emotional climate through consider about light and color in this work, for translate the 
story which rich of entertain and valuable for audience. This research would also concentrate on inform the 
process of animation design which is start with literature review, writing script, create characters, design scenes, 
create 3D models, design movement, arrange pictures and also apply the sound.  

KEYWORDS : ANIMATION, FANTASY 
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1. บทนํา 
1.1 ในปัจจุบนันี� วงการแอนิเมชนัไดพ้ฒันาไปอยา่งมาก และมีการสร้างผลงานกนัอยา่งแพร่หลายทั วโลก 

แต่ละประเทศก็จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะที บ่งบอกความเป็นตนเองไว ้และประเทศไทยของเรานั�นก็เป็นประเทศที มี
วฒันธรรมเก่าแก่ และมีศิลปะที สวยงามจึงเป็นข้อดีในการนําไปใช้ในแอนิเมชัน และได้มีผูที้ สร้างผลงาน
แอนิเมชันที เป็นไทยออกมาแลว้มากมายไม่ว่าจะเป็นสื อโทรทัศน์ และสื อโรงภาพยนตร์ เช่นเรื อง ก้านกลว้ย 
นางในบาดาล นาก สุดสาคร นิทานเวตาล และอีกมากมาย ซึ งส่วนใหญ่จะเป็นการนาํตวัละครและเรื องราวที มีอยู่
แลว้ในอดีตนาํกลบัมาทาํใหม่ ตวัผูว้ิจยัจึงตอ้งการที จะศึกษาและสร้างแอนิเมชนัที มีความเป็นเอกลกัษณ์ไทย โดย
ใชเ้รื องราวที สร้างขึ�นเองแต่มีวิธีการเล่าเรื องและตวัละครที เป็นเอกลกัษณ์ของนิทานพื�นบา้นไทย และออกแบบ
งานสร้าง องค์ประกอบต่างๆที สะท้อนความเป็นไทยร่วมสมยัผสมผสานศิลปะแบบจินตนิมิต เขา้ใจง่าย ใน
รูปแบบของผูว้จิยั 

1.2 นอกจากนั�น ในการสร้างแอนิเมชนัที ดีนั�นจะตอ้งมีในส่วนของเนื�อเรื อง หรือบทที ดีเช่นกนั ตวัผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า สังคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ความคาดหวงั และผลตอบแทนต่างๆก็มีสูงตามไปดว้ย จึงทาํให้
ผูค้นในสงัคมตอ้งดิ�นรน แข่งขนั และต่อสูก้บัปัญหามากมายเพื อเอาตวัรอดในสังคมยคุโลกาภิวฒัน์นี� ดว้ยวิธีต่างๆ 
หนึ งในนั�นคือการสร้างผลงานให้เป็นที ยอมรับของสังคมเพื อผลประโยชน์ต่างๆที ตามมา และเพราะการแข่งขนั
และกดดนัที มีสูงนี�  จึงอาจทาํให้ผูค้นสนใจในตวัผลงาน มากกว่าวิธีการที จะไดม้าซึ งผลงานนั�นๆ หนึ งปัญหาที 
สาํคญันั นก็คือ การนาํผลงานของผูอื้ นมาเป็นของตวัเอง ไม่วา่จะเป็นการขโมยความคิด ขโมยตวัผลงาน หรือเป็น
การทาํตามลอกเลียนเพื อผลประโยชน์ของตนเอง จึงควรที จะมีการสร้างจิตสาํนึกและวิธีคิดที ดีในการสร้างผลงาน
ดว้ยตวัเอง เพื อรักษาสิทธิd ของเจา้ของงานและเพื อสร้างความภาคภูมิใจในการทาํสิ งดีดว้ยตวัเอง มิใช่เพียงความ
ตอ้งการในผลตอบแทน 

ดงันั�นงานภาพยนตร์แอนิเมชนัเรื องนี�จะพดูถึง การแยง่ชิงผลงานของผูอื้ นมาเป็นของตวัเองเพื อประโยชน์
ส่วนตนโดยไม่สนใจที มาของผลงานนั�น ดว้ยวิธีการเล่าเรื องในอารมณ์ที ดูตลกร้าย เพื อจะให้ดูไม่ยดัเยียดหัวขอ้
มากไปนักและจะใชว้ิธีการเล่าแบบนิทานหรือการ์ตูนเพียงแต่แฝงนัยยะไวใ้นการกระทาํของตวัละคร เพื อรักษา
ความสนุกของเรื องไว ้ไม่ให้เป็นการสอนที น่าเบื อ และพื�นเรื องกบัภาพในผลงานเรื องนี� จะมีกลิ นอายของนิทาน
พื�นบา้นเพื อสอดคลอ้งกบัการออกแบบที เป็นไทย และสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ใหต้วัผลงานเองอีกดว้ย 

ทั�งหมดนี� จึงทาํใหผู้ว้จิยัอยากจะสร้างผลงานภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติเพื อไวเ้ป็นสื อบนัเทิงที แฝงสาระ
ให้ผูช้มทุกเพศทุกวยัไดค้วามสนุกสนาน เขา้ใจ และรู้สึกถึงเรื องนี� ไดดี้กว่าเพียงตวัหนังสือ อีกทั�งตอ้งการสร้าง
ผลงานที เป็นประโยชน์ต่อวงการแอนิเมชนัและเป็นแนวทางใหผู้ที้ สนใจศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์  
เพื อสร้างงานภาพยนตร์แอนิเมชนัเทคนิคสามมิติที มีศิลปะความเป็นไทยผสมผสานศิลปะแบบจินตนิมิต ที 

ถ่ายทอดเรื องราวที เสียดสีสงัคม เกี ยวกบัการนาํผลงานของผูอื้ นมาเป็นของตนเอง และกระตุน้ใหค้นมีจิตสาํนึก อีก
ทั�งยงัสร้างความบนัเทิงแก่ผูที้ ไดรั้บชม 
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3. อุปกรณ์และวธีิการ 
3.1 แนวคิดในการผลิต 

ที ให้อารมณ์ของความเป็นนิทานพื�นบา้นไทยที ผสมผสานศิลปะแบบจินตนิมิต และเล่าเรื องที สะท้อน
สงัคมในปัจจุบนัเกี ยวกบัการนาํผลงานของผูอื้ นมาเป็นของตวัเอง 

3.2 ขั�นตอนการดาํเนินงานวจิยั  

3.2.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลเกี ยวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์ในประเทศไทย การแต่งกายของไทยหรือสยามใน
อดีตทั�ง เสื�อผา้ เครื องนุ่งห่ม เครื องประดบั ของผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก โดยเนน้ไปที ยคุสุโขทยัเป็นหลกั ศึกษาการ
แต่งกายในวรรณคดีจากหนงัสือ ละครโทรทศัน์ การ์ตูน และแอนิเมชนั ศึกษาขอ้มูลเกี ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ที อยู่
อาศยั ลกัษณะของบา้นเรือน ลกัษณะภูมิประเทศ ที เหมาะสมกบัการดาํเนินเรื อง ศึกษาเรื องป่าเบญจพรรณ ตน้ไม้
และพืชพรรณต่างๆ สภาพของแสง อุณหภูมิของสีในแต่ละช่วงเวลา ศึกษาเรื องสัตวหิ์มพานตเ์พื อเพิ มความเป็น
ศิลปะแบบจินตนิมิต 

3.2.3 ศึกษารวบรวมขอ้มูลเกี ยวกบัความหมาย ความสาํคญัของศิลปะ ทฤษฎีสี ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีสีในเชิง
จิตวิทยาหรือเชิงสัญลกัษณ์ และ  ศึกษาองคป์ระกอบพื�นฐาน ในการสร้างสรรคง์านศิลปะ ประกอบดว้ย จุด เส้น 
รูปร่าง รูปทรง ระนาบ นํ� าหนกั รวมถึงคุณสมบติัของพื�นผิว และบริเวณวา่ง ทฤษฎีสี องคป์ระกอบภาพที เกิดจาก 
รูปร่าง รูปทรงต่างๆ การวางองคป์ระกอบของภาพ  

3.2.2 ศึกษาวเิคราะห์รูปแบบ และเทคนิคการนาํเสนอจาก ทฤษฎีภาพยนตร์ ศึกษามุมกลอ้งของภาพยนตร์
ในมุมมองต่างๆ ที สื อถึงอารมณ์ของบทภาพยนตร์ โดยมุมกลอ้งที กวา้ง หรือมุมกลอ้งที แคบ จะทาํให้เกิดจุดนาํ
สายตาที หลากหลาย และระยะการมองที แตกต่างกนัออกไป จะช่วยทาํให้เพิ มอารมณ์ให้กบัตวับทแอนิเมชนัมาก
ยิ งขึ�น และศึกษาทฤษฎีภาพในเชิงสญัญะของภาพยนตร์ ที ผูก้าํกบัออกแบบไวใ้นภาพยนตร์ นาํหลกัการคิดมาใส่ไว้
ในบทแอนิเมชนั  

3.2.4  ศึกษาการเล่าเรื องของภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ โครงสร้างในการเขียนบท ศึกษาตวัอยา่ง
การเล่าเรื องของนิทานพื�นบา้นไทย ที มกัจะมี เจา้เมือง ฤๅษี นกัรบ และสตัวป์ระหลาดต่างๆ  

 3.2.5 ศึกษารวบรวมขอ้มูลแอนิเมชัน โดยศึกษา ความหมายของแอนิเมชนัประเภทต่างๆ รวมถึง
ส่วนประกอบต่างๆ ในงานแอนิเมชนั และขั�นตอนในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั 

3.3 วเิคราะห์และสรุปผล 

วิเคราะห์ขอ้มูลทั� งหมดเพื อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์ ผลงานแอนิเมชันที สามารถ
ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นไทย ตั�งแต่การวางโครงเรื อง การกาํหนดแนวทางในการออกแบบการผลิตแอนิเมชนั 
จนกระทั งถึงการตดัต่อลาํดบัภาพ และขั�นตอนการใส่เสียงประกอบ โดยมีขั�นตอนดงันี�  

3.3.1 การสร้างเนื�อเรื อง เริ มตน้จากการคิดแก่น หรือประเด็นของเรื องที ตอ้งการจะสื อกบัผูรั้บชม ซึ งก็คือ
เรื องการนาํผลงานของผูอื้ นมาเป็นของตนเอง จากนั�นก็เริ มคิดเรื องยอ่ โดยคิดจากขอ้มูลต่างๆที ไดค้น้ควา้ และให้
ไดอ้ารมณ์ของความเป็นนิทานพื�นบา้น มีความเป็นศิลปะแบบจินตนิมิต และแฝงการเสียดสีเขา้ไป จึงออกมาใน
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ลกัษณะของเรื องตลกร้าย จากนั�นนาํบทยอ่มาปรับแกไ้ข และลงรายละเอียดของเรื อง ตวัละคร สถานที  เวลา และ
นาํบทไปสร้างเป็นบทภาพต่อไป 

3.3.2 การออกแบบ ออกแบบตวัละครที เหมาะสมกบัเรื อง ออกแบบลกัษณะ รูปร่าง หนา้ตา อุปนิสัย การ
แต่งกาย เครื องประดบัที ดูมีความเป็นไทย รวมไปถึงท่าทางในการเคลื อนไหวต่างๆ สร้างความตอ้งการของตวั
ละคร เหตุผลต่างๆในการตดัสินใจเพื อให้ตวัละครมีความเป็นมนุษยแ์ละสมจริงมากขึ�น ออกแบบฉาก สถานที  
บรรยากาศ ตน้ไม ้บา้นเรือน แสง สี ต่างๆใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินเรื อง  

3.3.3 ขั�นตอนการผลิต  

-  เริ มจากขึ�นรูปโมเดลจาํลอง  โดยการขึ�นโมเดลตวัละครและสิ งของเครื องใชติ้ดตวั ตามบทภาพยนตร์ที 
ออกแบบไว ้ตามหลกัการจดัวางองคป์ระกอบภาพ โดยใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya  

- วางมุมกลอ้ง ขนาดภาพ การเคลื อนไหวของกลอ้ง ตามจงัหวะ อารมณ์และบรรยากาศของแต่ละฉาก 

-  แอนิเมท หรือการสร้างการเคลื อนไหวของตวัละคร ทาํการเคลื อนไหวตามเนื�อเรื องที กาํหนดไว ้

-  จดัแสง จากจุดต่างๆของฉาก เริ มจากทิศทางแสงหลกั และเพิ มเติมในจุดต่างๆต่อไป เป็นการเพิ มอารมณ์
ของภาพ และความสวยงามของภาพ 

- ประมวลภาพเพื อใหไ้ดภ้าพนิ งออกมา  

- จดัองค์ประกอบภาพ เป็นการนาํภาพเคลื อนไหวแลว้ มาประกอบรวมกนั ปรับสี แสง เงา พื�นผิว ให้
สวยงามและตรงกบัโครงเรื องมากยิ งขึ�น โดยโปรแกรม After Effect  

- การลาํดบัภาพ นาํภาพในส่วนที จดัองคป์ระกอบแลว้ มาวางเรียงกนั ตามบทที กาํหนดไว ้และตดั ต่อภาพ 
เพื อใหไ้ดจ้งัหวะของการเล่าเรื องที ดี 

- การใส่เสียงประกอบ  โดยนาํไฟลภ์าพยนตร์เงียบที ลาํดบัภาพมาแลว้ มาใส่เสียง เพื อเพิ มอรรถรสในการ
รับชมและสื อสารเรื องราวในบทภาพยนตร์ใหเ้ขา้ใจง่ายยิ งขึ�น  

 

4. ผลการวจิยัและข้อวจิารณ์ 
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้การสร้างแอนิเมชนัที ถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศแห่งความสงบเงียบ มี

ผลการวจิยัดงัต่อไปนี�   

4.1 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ช่วงเวลาใกลพ้ระอาทิตยต์กดิน นกัดาบ และเด็กผูติ้ดตามไดเ้ดินทางไปที หุบเขาเพื อปราบสัตวป์ระหลาดที 
ชื อ ไกรสรนาคา ที มีหวัละหางเป็นนาค แต่มีร่างกายเหมือนเสือ เมื อพบเจอกบัไกรสรนาคาผูติ้ดตามเกิดความกลวั 
และยนืรวบรวมความกลา้อยู ่ฝ่ายนกัรบก็ชกัดาบคู่กระโจนเขา้ไปต่อสู้พวัพนักบัไกรสรนาคา ผูติ้ดตามเห็นเช่นนั�น
จึง ตั�งใจจะเขา้ไปช่วย แต่ดาบของนกัรบเล่มหนึ งก็กระเด็นมาปักอยู่ตรงหน้าของผูติ้ดตาม เมื อมองไปจึงเห็นว่า 
นกัรบไดถู้กอุง้เทา้ของไกรสรนาคากดอยูที่ พื�น ผูติ้ดตามก็ขวญัหนีดีฝ่อไม่กลา้เขา้ไปสู้ ไดแ้ต่หมอบอยูก่บัพื�น ยก
โล่ปิดหนา้ ฝ่ายนกัรบยงัไม่ยอมแพ ้ขวา้งดาบในมือปักที ขาหนา้ของไกรสรนาคา ทาํใหไ้กรสรนาคายกเทา้ที ทบัร่าง
นกัรบอยู ่ดว้ยความรวดเร็วนกัรบกระโดดไปดึงดาบที ปักอยูที่ ไกรสรนาคาออก และกระโดดขึ�นฟันคอของไกรสร
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นาคาขาดสะบั�น แต่ในเวลานั�นหางของไกรสรนาคาก็ไดฟ้าด กระแทกร่างของนกัรบจนกระเด็นตกหนา้ผาไป หัว
ของไกรสรนาคาก็ร่วงมาตรงที ผูติ้ดตามอยู ่เมื อไดเ้ห็นหวัของสตัวป์ระหลาดที ขาดแลว้ ผูติ้ดตามจึงดีใจ ตั�งใจจะนาํ
หัวกลบัเมืองเพื อสร้างชื อเสียงให้กบัตนเอง ระหว่างไดล้ากหัวไกรสรนาคาผ่านป่า ก็ผ่านหน้าฤๅษีตนหนึ ง ฤๅษี
ชาํเลืองตามาเห็นเขา้ ก็นิมิตว่า หากตนไดห้ัวของไกรสรนาคามาครอบครองคงจะมีพลงัแกร่งกลา้ ผูค้นศรัทธา
มากมาย จึงไดแ้ยง่ชิงกบัผูติ้ดตามนกัรบ ในระหวา่งที ดึงกนัไปดึงกนัมา หัวของไกรสรนาคาก็กลิ�งกระดอน ตกเขา
ไป หวัที ตกลงมาก็กลิ�งไปหยดุอยูต่รงหนา้ชาวนาที กาํลงัขดุดินอยูแ่ถวนั�น ชาวนาคิดวา่หัวของไกรสรนาคานี� น่าจะ
แลกเงินไดม้หาศาลจึงคิดจะควา้ไว ้แต่ผูติ้ดตามนกัรบกบัฤๅษีก็วิ งมาตดัหนา้ไปซะก่อน ชาวนาจึงวิ งตามไปแยง่ชิง
ดว้ย ทั� งสามวิ งแย่งกนัไปแย่งกันมา จนถึงเมือง ก็ชนกบัทหารร่างใหญ่เขา้ ทั� งสามจึงชูหัวของไกรสรนาคาขึ�น 
แสดงวา่เป็นผลงานของพวกเขา แต่เจา้เมืองก็เขา้มาและสั งทหารจบักุมสามคนที นาํหัวของไกรสรนาคามา ต่อมา
ไดมี้การสร้างอนุสาวรียเ์จา้เมืองผูพิ้ชิตไกรสรนาคาขึ�น มีชาวเมืองสรรเสริญมากมาย  

4.2 สตอรี บอร์ด (Storyboard)  

เป็นการ  นาํขอ้มูลบทภาพยนตร์มาวิเคราะห์ แลว้จึง ร่างภาพฉากและสิ งของประกอบฉาก ตามบทโดยนาํ
ทฤษฎีมุมกลอ้งที สามารถสื ออารมณ์ต่างๆ มาใชใ้นการออกแบบสตอรี บอร์ด 

 
รูปภาพที� 1 สตอรี บอร์ด (Storyboard) 

4.3 ฉาก  

จากการนาํขอ้มูลบทภาพยนตร์กบัสตอรี บอร์ด มาทาํการออกแบบฉาก โดยแบ่งเป็นออกเป็นฉากต่างๆ
ดงัต่อไปนี�  

4.3.1 ฉากยอดเขาที อยูข่องไกรสรนาคา เป็นเขาสูงชนั ลกัษณะมีความเป็นศิลปะแบบจินตนิมิต มากที สุด
ในเรื อง เพราะเป็นที อยูอ่าศยัของสตัวป์ระหลาด ปลายยอดคลา้ยหัวนาค มีบรรยากาศแสงช่วงพระอาทิตยต์กดิน มี
แสงหลกัสีสม้ และสีบรรยากาศเป็นสีม่วงอมชมพ ู
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4.3.2 ฉากป่า ออกแบบจากป่าเบญจพรรณ ที อยู่ในภูมิประเทศใกลเ้คียงกบัเรื อง และมีลกัษณะยอดโปร่ง
เหมาะต่อการออกแบบแสงใหส้วยงาม แสงหลกัสีเหลือง บรรยากาศรอบๆ สีเขียว มีความแฟนตาซีเลก็นอ้ย 

4.3.3 ฉากทุ่งนา เป็นพื�นที ค่อนขา้งราบเห็นทิวเขาอยูไ่กลๆ ลกัษณะแสงเวลาเที ยงตรง แสงหลกัสีขาว มี
บรรยากาศสีเหลืองปนนํ� าตาล 

4.3.4 ฉากเมือง เหตุการณ์แรกเกิดขึ�นแถวๆ กาํแพงเมือง แสงหลกัสีขาว มีแสงบรรยากาศสีฟ้าอ่อน ต่อมา
เป็นพื�นที วางอนุสาวรีย ์เป็นพื�นที เมือง บา้นเรือนทรงไทยทาํจากไม ้ใชแ้สงหลกัสีขาวอมสม้ แสงบรรยากาศสีฟ้า  

 

5. การอภิปรายผล  
5.1 ส่วนของการคิดบท มีความยาก และสําคญัต่อโครงการเป็นอย่างมาก ซึ งตอ้งใชเ้วลาในส่วนนี� มาก 

เพราะตอ้งการสร้างเรื องราวใหม่ ที ตอ้งตอบโจทยท์ั� งความเป็นไทย แฟนตาซี และความตลกร้ายเสียดสีสังคม
เพื อใหไ้ดส้าระและความบนัเทิง จึงตอ้งนํ� าขอ้มูลต่างๆ มากลั นกรอง และใชเ้วลาในการหาเรื องยอ่ และวิธีการเล่าที 
ดี จึงยอ้นกลบัไปเริ มคิดที จุดเริ มตน้พื�นฐาน เช่นเรื องราวของ อศัวินปราบมงักร แลว้จึงใส่ความหักมุมเขา้ไป เช่น 
ถา้มงักรตายจะเป็นอยา่งไร หรือถา้อศัวินแพจ้ะเป็นอย่างไร จนไดค้วามคิดที ว่าอศัวินและมงักรตายทั�งคู่ แลว้ใช้
ผูติ้ดตามอศัวินเป็นตวัดําเนินเรื อง จากนั�นจึงนํามาออกแบบในเรื องราวที มีความเป็นไทย และค่อยๆ ต่อเติม
เรื องราวจนสมบูรณ์ และปรับเปลี ยนแกไ้ข จนไดบ้ทสมบูรณ์  

5.2 ส่วนของการออกแบบ เนื องจากตวัผูว้จิยัมีความสนใจในการสร้างตวัละครในแบบไทยพื�นบา้นอยูแ่ลว้ 
จึงมีภาพในใจอยู่แลว้ประมาณหนึ ง แต่เมื อนาํมาใชป้ระกอบบท และจากการหาขอ้มูลต่างๆแลว้ ก็ทาํให้ภาพใน
ตอนแรกเปลี ยนไป และมีการแกไ้ขตวัละครแต่ละตวัหลายครั� ง บางตวัอาจจะมีการแกไ้ขเล็กนอ้ย แต่บางตวัตอ้ง
เปลี ยนเกือบทั�งหมด และจากการหาขอ้มูลที เดิมตั�งใจจะเลือกยคุสุโขทยัหรือเก่าแก่กวา่นั�น เพื อจะไดใ้ส่ความแฟน
ตาซี และใหเ้รื องอยูใ่นช่วงก่อนมีประวติัศาสตร์ แต่นั นก็ทาํใหไ้ม่มีขอ้มูลอา้งอิง วา่จริงๆแลว้ เสื�อผา้ เครื องแต่งกาย 
บา้นเรือนนั�นเป็นอยา่งไร จึงตอ้งใชก้ารเทียบเคียงจากในสมยัอยธุยาที มีขอ้มูลมากมายบา้ง เพื อเติมในส่วนที ไม่
สมบูรณ์ และในการออกแบบนั�นผูว้จิยัตอ้งการสร้างสรรคสิ์ งใหม่ๆ จึงไดมี้การออกแบบสิ งของ ลวดลาย ต่างๆขึ�น
ใหม่ แต่ในการออกแบบตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัเรื องเช่นกนั 

5.3 ในส่วนของการผลิตแอนิเมชนั เนื องจากในการผลิตแอนิเมชนันั�น จะมีขั�นตอนที ละเอียดและแตกต่าง
กนั จะตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะทาง ในแต่ละขั�นตอน เช่น ตวัละครสามมิติ ที ตอ้งใชค้วามถนดัในการปั� น การ
เขียนฉากสองมิติที ตอ้งใชค้วามถนดัของการวาดและระบายสี การวางกลอ้งที ใชค้วามถนดัในการถ่ายทาํ หรือการ
ตั�งค่าต่างๆที ใชค้วามถนดัในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ จึงเป็นเรื องยากมากที คนหนึ งคนจะถนดัในทุก
ขั�นตอน สิ งนี� จึงทาํใหก้ารวจิยัและผลิตแอนิเมชนัดว้ยตวัคนเดียว จะใชเ้วลานานและมีความยากพอสมควร 

5.4 ส่วนของตวัเรื องของแอนิเมชนั ที ไม่ไดว้างกลุ่มเป้าหมายของผูรั้บชม จึงอาจจะทาํให้การรับสารที สื อ
ไปนั�น อาจจะไม่เท่ากนัหรือไม่ตรงกนั ซึ งจุดนี� ผูว้ิจยัเห็นว่างานแอนิเมชนัเป็นงานศิลปะแขนงหนึ ง จึงมีความ
เป็นไปไดใ้นการสื อสารที ไม่เหมือนกนัในแต่ละบุคคล และในแอนิเมชนัเรื องนี� ก็มิไดเ้ป็น โฆษณาหรือรณรงคที์ มี
ความชดัเจนในการสื อสาร เช่น เด็กๆอาจจะมองวา่เป็นแค่เรื องสนุกสนานทั วไป แต่ถา้ผูใ้หญ่อาจจะถึงประเด็นที 
เสียดสี เป็นตน้  
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6. บทสรุป  
จึงสรุปไดว้า่ โครงการออกแบบแอนิเมชนัเรื อง “วีรบุรุษ”  เป็นการเล่าเรื องผ่านสื อแอนิเมชนัเพื อถ่ายทอด

เรื องราวแฟนตาซีที มีความเป็นไทยแบบพื�นบา้น ในเนื�อเรื องที สะทอ้นสงัคมในเรื องการแยง่ชิงผลงานของผูอื้ น 

ดงันั�นผูว้ิจยัจึงจะเริ มการทดลองสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัโดยศึกษา คน้ควา้ทฤษฎีดา้นศิลปะ ความเป็น
ไทย สภาพแวดลอ้มของไทย หลกัต่างๆในการออกแบบ หลกัในการสร้างเรื องราวแฟนตาซี ทฤษฎีดา้นภาพยนตร์ 
เพื อสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั ที สามารถถ่ายทอดความเป็นไทยผสมผสานแฟนตาซี ในลกัษณะที ให้ความบนัเทิง
และสอดแทรกขอ้คิดไปพร้อมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั�งนี�การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จะตอ้งมีการ ศึกษาคน้ควา้เพิ มเติมอยา่งต่อเนื อง ให้มีความสมบูรณ์ยิ งขึ�น 
อยา่งไรก็ตามรายละเอียดทางดา้นเนื�อหาสาระ และขอ้มูลของเอกสารนี�  จะเป็นประโยชน์กบัวงการแอนิเมชนั หรือ
ต่อผูรั้บชมและผูส้นใจ ศึกษาและสร้างผลงานแอนิเมชนัต่อไป 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 
ในการศึกษาโครงการออกแบบแอนิเมชนั ครั� งนี�  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน, ผศ.ดร.
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คณาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิตทุกท่าน, ครอบครัวของผูว้ิจยั ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี ยวขอ้งทุกท่านที ช่วยเหลือเป็น
กาํลงัใจใหโ้ครงการออกแบบนี�  ประสบความสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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โครงการออกแบบแอนิเมชัน 3  มิติ เพื�อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว 

A THREE-DIMENSIONAL ANIMATION DESIGN PROJECT FOR ASSISTANCE 

IN RAISING CHILDREN TO RESIST VIOLENCE 
 

คมกฤช มานนท ์1 ผศ.ดร.อวรุิทธ์ เจริญทรัพย์2 

________________________________________ 
 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

โครงการวจิยัชิ*นนี*  มีวตัถุประสงคเ์พื-อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูใ้หญ่บางคนที-ชอบใชค้วามรุนแรงในการ
แกปั้ญหานั*นเติบโตขึ*นมาจากเด็กในครอบครัวที-ใชค้วามรุนแรงมาก่อน เมื-อโตขึ*นเป็นผูใ้หญ่ก็จะทาํร้ายลูกของตน
แบบเดียวกบัที-ตนเองเคยโดนกระทาํ แลว้ลูกที-โดนทาํร้ายก็จะทาํร้ายลูกของเขาอีกต่อไปไม่สิ*นสุด เหมือนลูกไมที้-
หล่นไม่ไกลตน้ เป็นวฏัจกัรแห่งความรุนแรงที-ไม่รู้จบ ผลงานชิ*นนี* มุ่งชี*ใหผู้ช้มตระหนกัวา่เด็กที-ถูกกระทาํความ
รุนแรงมาก่อนไม่เพียงจะสืบทอดการกระทาํความรุนแรงนั*นต่อไป  แต่จะกระทาํความรุนแรงตอบสนองกลบัคืน
ไปสู่ผูที้-ทาํร้ายตนเองในทนัทีเหมือนกนั ซึ-งเป็นเช่นเดียวกนักบัคาํสอนเรื-องกฏแห่งกรรมของศาสนาพทุธ และ
เพื-อใหผู้ช้มกลุ่มเป้าหมายที-เป็นผูใ้หญ่หนัมาสนใจในตวังานจึงเลือกใชรู้ปแบบของสื-อภาพยนตร์แอนิเมชนั 3  มิติ
บนฉากจริงเพื-อใหเ้กิดความรู้สึกสมจริงใหม้ากที-สุด บทวจิยัชิ*นนี*ไดร้วบรวมกระบวนการทาํงานทุกขั*นตอนเอาไว้
ตั*งแต่ตน้จนจบกระบวนการ ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูล การสงัเคราะห์ขอ้มูล การเขียนบท และการผลิตภาพยนตร์
แอนิเมชนั 

Abstract 
 

In this paper describing a research project carried out by the researchers, it is shown how the researchers 
commenced research with an awareness that often adults who prefer to use violence in solving problems grew 
up in families in which violent acts were perpetrated.  It is known that children in such families as adults often 
resort to violence in dealing with their own children.  As such, these adults imitate how they were treated as 
children in interactions with their own children.  In this vein, such children will go on to use violence against 
their own children in an endless cycle of unremitting intra-familial violence in a stark reflection of the adage 
“like father, like son.”   

 In the completed project, the researchers strive to inculcate in viewers the awareness that children 
treated with violence will themselves “inherit” the tendency to resort to violent acts. If harmed by others, their 
tendency is to reciprocate by retaliating with alacrity through almost instantly inflicting violence on the person 
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or persons who harmed them.  Such a response is analogous to significant aspects of the doctrine of karma as 
taught in Buddhism.  

Accordingly, in order to draw the strict attention of adult target viewers to this untoward state of affairs, 
the researchers developed a three-dimensional animation film as a medium of instruction projected onto a 
screen.  The researchers intended that at least the virtual outcome of actualizing virtual feelings could be 
witnessed and perhaps through this process of simulation even vicariously experienced by the viewers of the 
film.  

This research paper describes the work processes involved in developing this project.  All steps taken—
from commencement to completion—are sequentially discussed and analyzed seriatim. The steps taken were as 
follows: data collection, data synthesis, script writing, and animation movie production.  

  

1. บทนํา 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของโครงการ 
จากขอ้มูลสถิติของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนตั*งแต่ พ.ศ. 2544  ถึง พ.ศ. 2553 พบวา่เด็กไทยก่อ

คดีความรุนแรงต่างๆเพิ-มขึ*นอยา่งต่อเนื-องตลอดในทุกๆปี โดยในปี พ.ศ. 2553 เพียงปีเดียวเด็กในประเทศไทยก่อ
คดีมากกว่าสี-หมื-นคดี แมจ้ะมีองค์กรของรัฐหลายหน่วยงานที-มีหน้าที-ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แลว้ ยงัมี
องค์กรเอกชนอีกจาํนวนไม่น้อยที-คอยสอดส่องช่วยเหลือ แต่จาํนวนคดีที-เด็กก่อขึ*นนั*นกลบัมิไดล้ดน้อยถอยลง 
หน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชนเหล่านั*นคงมีบทบาทเพียงแกปั้ญหาเมื-อเกิดเหตุร้ายขึ*นมาแลว้ แลว้สาเหตุที-
แทจ้ริงเล่าคืออะไร 

เมื-อพิจารณาดูสถิติดงักล่าวโดยละเอียดพบวา่ในปี พ.ศ. 2553 คดีความของเด็กทั*งสี-หมื-นกวา่คดีนั*น เด็กที-
กระทาํความผิดส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นเด็กที-เติบโตมาพร้อมหนา้กบัครอบครัวของตนเองมากกวา่เด็กเร่ร่อนเสีย
อีก เพราะจาํนวนของเด็กเร่ร่อนที-ก่อคดีขึ*นในปีเดียวกนัมีเพียง 93  ครั* งเท่านั*นเอง (กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน,2554) จึงเป็นที-น่าสงสยัเป็นอยา่งยิ-งวา่ “ครอบครัว” ใช่หรือไม่ ที-เป็นตน้เหตุแห่งปัญหาทั*งปวงที-เกิดขึ*นใน
สงัคม 

ครอบครัวคือสงัคมแรกที-เป็นดั-งเบา้หลอมที-จะหล่อให้เด็กออกมาเป็นคนดีหรือร้ายก็ได ้ เด็กที-โดนทาํร้าย
จากผูใ้หญ่ในครอบครัวนั*น เมื-อเติบโตขึ*น บาดแผลแห่งความคบัแคน้ใจในวยัเยาวน์ั-นเองที-ไดก้ลายเป็นแรงผลกั
ใหพ้วกเขาก่อเหตุร้ายเอาคืนครอบครัวและสังคมเช่นเดียวกนักบัที-ตนเองเคยโดนกระทาํมาก่อน คนเจ็บจาํพวกนี*
จะกระทาํความรุนแรงต่อลูกของตน แลว้ลูกของพวกเขาก็จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที-ใชค้วามรุนแรงต่อครอบครัวและ
ผูอื้-นอีกต่อไปรุ่นแลว้รุ่นเล่าไม่รู้จบ เป็นดั-งวฏัจกัรหรือห่วงโซ่แห่งความรุนแรงที-ไม่สิ*นสุด  

และดว้ยสาเหตุและผลลพัธ์ดงัที-ไดก้ล่าวมาทั*งหมดขา้งตน้นั*น ขา้พเจา้จึงปรารถนาเป็นอยา่งยิ-งที-จะศึกษา
และผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั* นขึ*นในโอกาสนี*  เพื-อร่วมเป็นส่วนหนึ- งในการกระตุน้เตือนให้สังคมได้
ตระหนกัถึงสาเหตุและผลกระทบของเด็กที-ถูกกระทาํความรุนแรงในครอบครัว ก่อนที-พวกเขาจะเติบโตขึ*นแลว้
กลายเป็นผูใ้หญ่ใจโหดที-พร้อมจะกระโจนออกไปก่อความโหดร้ายรุนแรงต่อครอบครัวของตนและสงัคมภายนอก
อยา่งที-ไม่รู้จกัจบจกัสิ*น 
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1.2  วตัถุประสงคข์องโครงการ 
เพื-อศึกษาและผลิตภาพยนตร์ที-มีคุณค่าต่อสังคม โดยเน้นการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน 3   มิติขนาดสั* น

ต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว เพื-อชี*ใหผู้ช้มไดเ้ห็นวา่เด็กที-ถูกกระทาํความรุนแรงมาก่อนไม่เพียง
จะสืบทอดการกระทาํความรุนแรงนั*นต่อไป หากแต่จะกระทาํความรุนแรงกลบัคืนไปสู่ผูที้-ทาํร้ายตนในทนัที 

 
2. ขั=นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 

2.1 ขั*นตอนการดาํเนินงานวจิยั  
ศึกษาขอ้มูลที-เกี-ยวกบัความรุนแรงต่อเด็กจากเอกสารและตาํรา, ศึกษาการผลิตโฆษณา, การผลิตภาพยนตร์

แอนิเมชนั, การออกแบบตวัละครและฉาก, การใชสี้, แสง, ศึกษาตวัอยา่งการรณรงคต่์อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อ
เด็ก จากใบปิดโฆษณา จากภาพยนตร์โฆษณาทั*งของไทยและต่างประเทศ และงานวจิยัต่างๆที-เกี-ยวขอ้ง 

2.2 ขั*นตอนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั  
หลงัจากไดข้อ้มูลที-เกี-ยวขอ้งแลว้ จึงเขา้สู่ขั*นตอนของการผลิตภาพยนตร์โดยมีกระบวนการทาํงานดงันี*  
ขั*นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) ไดแ้ก่ การสรุปขอ้มูลเพื-อเขียนเป็นบทภาพยนตร์, การออกแบบตวั

ละครและฉาก, การทาํบทภาพนิ-ง, การบนัทึกเสียงและการทาํบทภาพเคลื-อนไหว, การประเมินผลงานก่อนฉายจริง 
(Pretesting) 

ขั*นตอนการผลิต (Production) ไดแ้ก่ การปั* นหุ่น 3   มิติ และ การใส่กระดูก, การทดสอบการเคลื-อนไหว, 
การสร้างภาพนิ-ง, การสร้างภาพเคลื-อนไหว, การจดัแสง 

ขั*นตอนหลงัการผลิต (Post Production) ไดแ้ก่ การซอ้นภาพ, การตดัต่อลาํดบัภาพ, การประมวลผล, การ
นาํเสนอผลงาน 

 
3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้และผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนัที-ถ่ายทอดตน้เหตุและการสืบทอดความรุนแรง 
ซึ-งไดผ้ลดงัต่อไปนี*  

3.1  การกาํหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Concept) 
แนวความคิดในการออกแบบในส่วนของเนื*อหา ไดน้าํเอาคาํสอนเรื-องกฎแห่งกรรมของศาสนาพุทธมาใช ้

กล่าวคือ ผลของการกระทาํทุกๆอยา่งจะหมุนวนกลบัมาสู่ตวัของผูก้ระทาํ ทาํดีไดดี้ ทาํชั-วไดช้ั-ว 
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รูปที� 1 แนวความคิดในการออกแบบจากวงลอ้ของ กฎแห่งกรรม 
แนวความคิดในการออกแบบในส่วนของภาพ เกิดขึ*นจากการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายผูช้มก่อนแลว้จึงเลือก

เทคนิคในการออกแบบ กล่าวคือ ปัจจยัที-ใชใ้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ใช้กลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ คือการแสดงจาํนวนประชากรโดยการแยกตามอายุจาก 33 ถึง 42 ปี เพศชาย  แลว้จึงเลือกใช้
เทคนิคของภาพยนตร์แบบ Rotoscope โดยการนาํเอาตวัการ์ตูนที-เคลื-อนไหวจริง (Animated Cartoon Material)  มา
ผสมเขา้กบัสิ-งที-เคลื-อนไหวจริงๆ (Live Action)  เพื-อให้ดูมีชีวิตสมจริง ขณะเดียวกนัก็ไดภ้าพที-แปลกออกไปจาก
ชีวติจริงๆเพื-อกระตุน้การจดจาํของผูช้ม 

3.2  บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
 เพื-อรักษาความสนใจของผูช้มกลุ่มเป้าหมายให้มากที-สุด  จึงกาํหนดให้มีความยาวเพียง   1  นาที โดยใช้

วธีิการนาํเสนอภาพยนตร์เรื-องนี* ในรูปแบบ  Slice of Life ที-เป็นเช่นเดียวกบัการแสดงละคร ซึ- งเป็นเหมือนสมการ 
สภาพ (Predicament)  + ทางออก (Solution)  = ความสุข (Happiness)  โดยการนาํสถานการณ์เสี* ยวหนึ-งในชีวิตจริง
มาแสดง เพื-อใหผู้ช้มเกิดความคิดวา่ เหมือนไดเ้ห็นตวัของตวัเองในฉากนั*น กล่าวคือ ให้ความรุนแรงในภาพยนตร์
เรื- องนี* อยู่ในรูปแบบของการกระทาํความรุนแรงจากพ่อสู่ลูกชายของตน แลว้ลูกชายก็จะทาํร้ายพ่อกลบัทันที 
ขณะที-ก็ไดชี้*ทางแกปั้ญหาเอาไวด้ว้ยวา่ หากพอ่ทาํดีต่อลูก ลูกก็ยอ่มที-จะทาํดีต่อพอ่เช่นเดียวกนั 

ปัจจัยในการพฒันาความคิด (Idea)  ให้เป็นเรื- องราว (Story) จึงอยู่บนพื*นฐานสําคัญคือ ตวัละครหลัก 
(พระเอก) มีความตอ้งการ แลว้จึงเกิด action หรือมีการกระทาํ แลว้มีความขดัแยง้ จนถึงจุดสูงสุดทางอารมณ์และ
จุดคลี-คลายเรื-อง 

การผูกเรื-อง (Plot) เป็นแบบ Minimalism โดยมีลกัษณะดงันี* คือ จบเรื-องแบบเปิด เพื-อกระตุน้ให้ผูช้ม
กลบัไปคิดทบทวนต่อเมื-อไดช้มภาพยนตร์แลว้ 

การกาํหนดเงื-อนไขของหนัง (Setting) ไดแ้ก่ ยุคสมยั (Period)  ที- เกิดขึ*นคือ ยุคปัจจุบนั พ.ศ.2554 ใน
สถานที- (Location) คือ บา้นที-มีปัญหาทางเศรษฐกิจหลงัหนึ-งในประเทศไทย  ระยะเวลา (Duration) ตั*งแต่ที-เด็กคน
หนึ- ง (ตวัละครหลกั) ถือกาํเนิดจนถึงขณะที-ปรากฎให้เห็นบนจอภาพยนตร์ ระดบัของความขดัแยง้ (Level of 
Conflict) คือระดบัความขดัแยง้ในมิติดา้นมนุษย ์เป็นการขดัแยง้ในจิตใจตวัเอง (ของเด็ก/ตวัละครหลกั)  ผสมกบั
ความขดัแยง้ภายนอก ที-มีต่อพ่อของตน ซึ- งเป็นสิ-งที-ตวัละครจะตอ้งเผชิญหนา้ดิ*นรนต่อสู้ระหวา่งความรักความ
เคารพที-มีต่อพอ่และการเอาชนะพอ่เพื-อปกป้องตนเองใหอ้ยูร่อด 

ความขดัแยง้ (Conflict) ของตวัละคร สร้างขึ*นจากการวางประเด็นของเรื-องเอาล่วงหน้า โดยใชป้ระโยค
หลกัสาํคญั (Premise) เป็นคาํถามวา่ “อะไรจะเกิดขึ*น ถา้ ...” (What if)   คือ  “อะไรจะเกิดขึ*นถา้เด็กที-ถูกพ่อทุบตีทาํ
ร้ายทุกวนัลุกขึ*นมาปกป้องตวัเอง”  

บทพูดในภาพยนตร์ เลือกใชบ้ทบรรยายที-ไม่เห็นตวัละคร (Off-Screen)   เนื-องจากภาพยนตร์สั*นมีเวลา
จาํกดัในการพฒันาเรื-องราวจึงตอ้งใชก้ารบรรยายเพื-อความเขา้ใจในเรื-องราวใหเ้ร็วขึ*น โดยเป็นบทบรรยายประเภท
บทบรรยายภายใน (Interior) กล่าวคือ เป็นบทพูดของตวัละครคนเดียวเพื-อถ่ายทอดความในใจ เพื-อสารภาพ เพื-อ
เนน้ในเรื-องของความลึกซึ* งทางอารมณ์  

3.3  การออกแบบตวัละครและฉาก  
แนวทางการสร้างตวัละครและฉากใชเ้ทคนิคการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร(Textual Research) โดยการ

เตรียมคาํถามที-ตอ้งการเอาไวล้่วงหนา้ แลว้คน้ควา้จากตาํราและเอกสารต่างๆ ซึ-งไดข้อ้มูลที-เป็นประโยชน์มาใชใ้น
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การทาํเคา้โครง (Out Line) ของภาพยนตร์ ไดแ้ก่ รายงานของนายแพทยร์ณชยั คงสกนธ์  ที-พบวา่ ร้อยละ 90   ของ
ผูก้ระทาํความรุนแรงเป็นผูช้ายในครอบครัวที-สามีภรรยาอายุระหวา่ง 30-40 ปี จึงเป็นที-มาของการกาํหนดกลุ่ม
ผูช้มเป้าหมาย และการกาํหนดตวัละครหลกั (พอ่) และผูก้ระทาํความรุนแรงอายนุอ้ยที-สุดคือ 11 ปี คือที-มาของการ
กาํหนดตวัละครหลกัอีกตวั (ลูก) ขณะที-ขอ้มูลที-บ่งชี*วา่ปัญหาความรุนแรงมีความสัมพนัธ์กบัฐานะของครอบครัว 
จึงเป็นที-มาของการกาํหนดสถานที- (Location) ของเรื-องให้เป็นบา้นที-มีปัญหาทางเศรษฐกิจหลงัหนึ-งในประเทศ
ไทยดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

องค์ประกอบศิลป์ที-เลือกใช ้ไดแ้ก่ เส้น รูปร่างรูปทรง สี และแสง กล่าวคือ เส้นที-พาดบนอกเสื*อของพ่อ 
คือเส้นแหลมคม (Sharp) เหมือนฟันปลาฉลาม เพื-อให้ความรู้สึกวา่เป็นสิ-งอนัตราย น่ากลวั มีพิษ ขณะที-เส้นที-
ปรากฎบนอกเสื*อของลูกคือเส้นคลื-น (Wave)  ให้ความรู้สึกนุ่มนวม น่าสัมผสั แต่ก็ชวนให้ครุ่นคิดวา่ วนัหนึ-งเส้น
คลื-นอาจจะกลายเป็นเสน้ฟันปลาก็ไดห้ากเราไม่ช่วยกนัป้องกนัแกไ้ข 
 

 
รูปที� 2 เสน้แหลมคมบนอกเสื*อของพอ่ และเสน้คลื-นบนอกเสื*อของลูก 

 
รูปร่างรูปทรง ไดแ้ก่ การเลือกออกแบบตวัละครพ่อกบัลูก (ตวัละครหลกั) เป็นคนรูปร่างผอมบาง เพื-อ

สะทอ้นภาพของบุคคลที-มีปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงกาํหนดใหส้วมใส่เสื*อผา้เรียบง่าย และบา้นที-เป็นฉากหลงัก็
กาํหนดใหเ้ป็นบา้นไมซ้อมซ่อดว้ยวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

สีที-เลือกใชเ้พื-อวางเป็นโครงสีหลกั (Theme) คือสีแดง มีที-มาจากสีของไฟและเลือด ภาษาฮีบรูเรียกสีแดง
วา่ dm และเลือดวา่ dom ซึ- งมาจากรากศพัท์เดียวกนั ทั*งเลือดและไฟมีนยัยะทั*งดา้นดีและร้าย อาจเป็นไดท้ั*งความ
รัก ความอบอุ่น ความเมตตากรุณา หรือความกา้วร้าว สงคราม และ ความเกลียดชงั ส่วนชาวอียิปตโ์บราณ สีแดง
เป็นสีของทะเลทรายและ เซธ เทพแห่งความมืดและความดุร้าย คาํวา่ Making Red แปลวา่การฆ่าและการกระทาํ
ชั-วร้ายทั*งหลาย ส่วนคาํวา่ Red Affairs มาจากการที-นกัเขียนชาวอียิปตใ์นอดีตจะใชห้มึกสีแดงเวลาเขียนถอ้ยคาํ
หยาบคาย (Passion of Color, 2547 : 100-101) 

อารมณ์ของแสงแบ่งเป็น 2  ช่วงไดแ้ก่ ช่วงชีวติสวา่งไสวขณะที-พอ่ทาํดีต่อลูกกาํหนดให้มีลกัษณะของภาพ
ยอ้นแสงอาทิตยแ์ลดูอบอุ่น (Silhouette) ขณะที-ช่วงมืดหม่นเมื-อพ่อทาํร้ายลูกให้มีลกัษณะของความมืดปกคลุม
พื*นที-ส่วนใหญ่ของภาพ แสงที- เล็ดรอดมาอย่างน้อยนิดนั*นถูกส่องขึ*นมาจากด้านล่างเป็นแสงส่องจากใตค้าง 
เหมือนที-นิยมใชใ้นการจดัแสงของภาพยนตร์แนวผีของไทย 

3.4  บทภาพนิ-ง (Storyboard)  
เป็นการนาํตวัละครและฉากที-ออกแบบไวม้าวาดเป็นภาพวาดลายเส้น แสดงมุมกลอ้ง ลาํดบัเหตุการณ์และ

ท่าทางการแสดงของตวัละครตามบทภาพยนตร์ 
3.5  บทภาพเคลื-อนไหว (Animatic)  
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เป็นการนาํผลการบนัทึกเสียงตามบทภาพยนตร์มาตดัต่อให้ดูกลมกลืนเขา้กนักบัเพลงและบทภาพนิ-ง เพื-อ
ใชเ้ป็นตน้แบบในการสร้างภาพยนตร์จริงต่อไป โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro 

 
รูปที� 3 ตวัอยา่งบทภาพเคลื-อนไหว (Animatic) 

 
3.6  ตวัละคร 3  มิติ และการใส่กระดูก 
เป็นการปั* นหุ่น 3   มิติ ขึ*นมาในคอมพิวเตอร์แลว้ใส่ผิวหนงั และกระดูก โดยโปรแกรม Autodesk Maya 

และ Blender 
3.7  การเคลื-อนไหวตวัละคร (Animate) 
โดยการขยบัหุ่น 3   มิติ ให้ดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ (Animate) ดว้ยโปรแกรม Autodesk Maya และ Blender 

โดยขยบัตวัละครตามบทภาพเคลื-อนไหว  
3.8 การประมวลผลภาพเคลื-อนไหว (Render) 
เป็นการส่งออกภาพเคลื-อนไหวจากโปรแกรมที-ใชข้ยบัหุ่น 3   มิติ ออกมาเป็น วีดิทศัน์ (Video clip) ขนาด

สั*น 
3.9  การประกอบภาพและการตดัต่อภาพยนตร์ (Composite/Edit) 
 โดยการนาํ วีดิทศัน์ (Video clip) ขนาดสั*น เสียงเพลงและเสียงพากษ์มาเรียบเรียงเขา้ไวด้ว้ยกนั ดว้ย

โปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro แลว้ประมวลผลเป็นวีดิทศัน์ (Video clip) ความยาว 1 
นาทีของภาพยนตร์ที-เสร็จสมบูรณ์เพียงชิ*นเดียวเพื-อนาํเสนอต่อไป 

3.10   การทาํงานที-ใชเ้วลานานที-สุดคือ ขั*นตอนการรวบรวมขอ้มูลเพื-อสรุปและสร้างเป็นบทภาพยนตร์
ขึ*นมาใหม่ เพื-อให้มีเนื*อหาสะทอ้นความรุนแรงตามที-กาํหนด และเพื-อหลีกเลี-ยงไม่ให้เหมือนกบัที-ใครเคยทาํมา
ก่อน 

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 

สรุปไดว้า่ โครงการออกแบบแอนิเมชนั 3   มิติ เพื-อต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวนี*  ไดชี้*
ใหผู้ช้มตระหนกัวา่เด็กที-ถูกกระทาํความรุนแรงมาก่อนไม่เพียงจะสืบทอดการกระทาํความรุนแรงนั*นต่อไป  แต่จะ
กระทาํความรุนแรงกลบัคืนไปสู่ผูที้-ทาํร้ายตนเองในทนัทีเหมือนกนั 

การประเมินผลงาน ไดส้าํรวจความคิดเห็นภายหลงัการรับชมจากกลุ่มเป้าหมาย  โดยวิธีการเลือกนาํเสนอ
ต่อผูช้มที-เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงก่อนการฉายจริง (Pretesting) ให้แก่ผูช้ายวยั 33-42 ปี 5 ราย พบวา่ ส่วนใหญ่
รู้สึกสะเทือนใจและจะทบทวนการปฏิบติัเลี*ยงดูลูกของตนใหดี้  
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อย่างไรก็ตามจากกรณีศึกษาที-พบในรายงานประจาํปีของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ หรือสสส . ที-สะทอ้นให้เห็นว่า การรณรงคท์างสังคมนั*น กว่าที-จะมองเห็นคาํวา่ประสบความสาํเร็จได้
จริงๆนั*นจะตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการยาวนานเป็นเวลาแรมปี และการรณรงคเ์หล่านั*นก็ตอ้งใชสื้-อหลากหลาย
ชนิด อีกทั* งตอ้งมีความต่อเนื-องจริงจังสมํ-าเสมออีกด้วย การทดลองสร้างงานรณรงค์ในครั* งนี* จึงยงัห่างไกลล
ความสาํเร็จในระดบันั*นมาก ไดแ้ต่เพียงจุดประกายความคิดขึ*นต่อผูที้-เกี-ยวขอ้งในวงแคบๆเท่านั*น อย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจยัชิ*นนี* สามารถที-จะนาํไปปรับใชใ้นการรณรงค์ต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กอย่างเป็นระบบได้
ต่อไปในอนาคต 

 
5. กติตกิรรมประกาศ  

ในการศึกษาครั* งนี*  ผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาจากผูมี้พระคุณจาํนวนมากไดแ้ก่ บิดามารดา อ.สันทดั มานนท ์
อ.วไิล มานนท ์อาจารยที์-ปรึกษา ผศ.ดร.อวรุิทธ์ เจริญทรัพย ์คณาจารยข์องคณะดิจิทลัอาร์ต อ .พิศประไพ สาระศา
ลิน อ.ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์ผศ.ธรรมศกัดิ�  เอื*อรักสกลุ อ.ณฐัวฒิุ สีมนัตร อ.ภทัร นิมมล 
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โครงการออกแบบแอนิเมชันเพื�อเชิญชวนเยาวชนให้สนใจดนตรีคลาสสิก 

ANIMATION FOR PROMOTING CLASSICAL MUSIC TO TEENAGER 
 

พดัชา วรีะอนนัตวฒัน์1  ผศ.ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ 2  และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ์3 

 
 

บทคดัย่อ 

 
 โครงการออกแบบแอนิเมชันเพื'อเชิญชวนเยาวชนให้สนใจดนตรีคลาสสิก เกิดขึ0 นจากการตระหนักถึง

ความสําคญัในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้กวา้งขวางมากยิ'งขึ0น ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีที'มีคุณค่าทางศิลปะและมี
คุณประโยชน์ในดา้นอื'นๆ มากมาย แต่กลบัไม่เป็นที'นิยมในประเทศไทยมากนกั นอกจากนี0 ยงัขาดสื'อในการช่วยเผยแพร่ให้
ประชาชนรู้จักและสนใจ เยาวชนซึ' งจะเป็นฐานผูฟั้งเพลงสําคญัในอนาคตจึงพลาดโอกาสที'จะทาํความรู้จักกับดนตรี
ประเภทนี0 ไปอย่างน่าเสียดาย ซึ' งการวิจยัใช้วิธีหาข้อมูลจากเอกสาร และการทาํแบบสอบถามเพื'อหาประเด็นที'จะช่วย
ถ่ายทอดความน่าสนใจของดนตรีคลาสสิกให้เขา้ถึงเยาวชน จากการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัสําคญัที'ทาํให้ดนตรีคลาสสิกไม่
เขา้ถึงเยาวชน คือ การขาดสื'อนาํเสนอดนตรีคลาสสิก จนเยาวชนไม่ค่อยรู้จกัและรู้สึกวา่ดนตรีคลาสสิกเป็นสิ'งที'ห่างไกลตวั
และไม่คุน้เคย จึงไดส้ร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัเพื'อใหเ้ยาวชนเปิดใจรับและเห็นความน่าสนใจของดนตรีคลาสสิก 

 

คาํสําคญั : ดนตรีคลาสสิก, แอนิเมชนั 

 

Abstract 
 

  A project animation designing is convincing teenagers to have classical music in their interesting and 
to bring the classical music to be widely known. The classical music is one of the precious arts, but it’s not 
popular in Thailand since the lack of media publicity to inspire the youth to have a passion with classical music. 
The researching methods are to study the paper works and to have a questionnaire for the target. The result of 
the researching is that the vital factor is the lack of media publicities. The targets think that the classical music is 
far beyond the understanding and unfamiliar. We are to create the animated movies to make the teenagers open 
their mind and know what we are to share with them. 

 

KEYWORDS : CLASSICAL MUSIC, ANIMATION 
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1. บทนํา 
ดนตรีเป็นปัจจยัหนึ'งที'ช่วยให้จิตใจมีความสมบูรณ์ควบคู่กบักาย ช่วยสร้างความเพลิดเพลินและขดัเกลา

จิตใจ ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีรูปแบบหนึ'งที'สั'งสมคุณค่าในตวัเองนานหลายศตวรรษ จนกลายเป็นรากฐานของ
ดนตรีหลายแขนง เป็นดนตรีที'มีความหลากหลาย เนื'องจากท่วงทาํนองความไพเราะของบทเพลงขึ0 นอยู่กับ
ความสามารถและการตีความของผูบ้รรเลง นอกจากนั0นไดง้านวจิยัพิสูจน์วา่เป็นดนตรีที'ประโยชน์มากมาย ในการ
ช่วยเพิ'มสมาธิ ความสงบของจิตใจ และพฒันาศกัยภาพของมนุษยอี์กหลายดา้น 

การสนบัสนุนและเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยไม่ค่อยแพร่หลายนกั องคป์ระกอบนอกเหนือจาก
รสนิยมส่วนบุคคลที'ทาํใหค้นไทยไม่นิยมดนตรีคลาสสิกคือไม่คุน้เคยกบัดนตรีคลาสสิก ขาดประสบการณ์ในการ
ฟัง ขาดความเขา้ใจทางวฒันธรรมการฟัง ในแง่สุนทรียภาพดนตรีคลาสสิกไม่ไดตี้กรอบผูฟั้งดว้ยเนื0อร้อง เปิด
โอกาสให้ผูฟั้งสามารถจินตนาการและปล่อยอารมณ์ไปตามท่วงทาํนองเพลงไดอ้ยา่งอิสระ จึงตอ้งฟังอยา่งตั0งใจ
ไม่ใช่ฟังอยา่งฉาบฉวย การสร้างประสบการณ์การฟังดนตรีคลาสสิกเพื'อเพิ'มความคุน้เคยจึงเป็นสิ'งจาํเป็น เพราะ
คนไทยในปัจจุบนัคุน้เคยกบัเพลงที'มีเนื0อร้อง และหากมองในแง่สินคา้อุตสาหกรรม ดนตรีคลาสสิกต่างจากเพลง
สมยันิยมที'คนไทยนิยมบริโภคกนัจนกลายเป็นส่วนหนึ'งของวฒันธรรม เพลงสมยันิยมสามารถทาํเป็นสินคา้ธุรกิจ
จดัจาํหน่ายไดที้ละมากๆ ต่างจากดนตรีคลาสสิกที'ตอ้งอาศยัฝีมือของนกัดนตรี และไม่สามารถใชค้วามกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยช่ีวยผลิตเสียงได ้(ดุสิต จรูญพงษศ์กัดิf , 2547) 

การที'ดนตรีคลาสสิกไม่ค่อยไดถู้กนาํเสนอทาํให้เยาวชนหลายคนพลาดโอกาสทาํความรู้จกัไปอย่างน่า
เสียดาย แมจ้ะไม่จาํเป็นตอ้งให้เยาวชนทุกคนชื'นชอบดนตรีคลาสสิกเป็นชีวิตจิตใจ แต่เยาวชนควรมีโอกาสเพิ'ม
ประสบการณ์ทางดนตรี และยอมรับความแตกต่างบนโลกใบนี0 ได ้(ธนพล เศตะพราหมณ์, 2553) ดว้ยเหตุนี0 จึงได้
จดัทาํสื'อแอนิเมชนัเพื'อนาํเสนอให้เยาวชนเห็นความน่าสนใจของดนตรีคลาสสิก กระตุน้ให้เกิดความสนใจใน
ดนตรี ซึ'งแอนิเมชนัเป็นอีกสื'อหนึ'งที'เหมาะสมกบัเยาวชนและสามารถสร้างสรรคจิ์นตนาการไดอ้ยา่งไร้ขีดจาํกดั 

 

2. ขัAนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
 2.1 รูปแบบการวิจยั การวิจยัเรื'องนี0 เป็นการวิจยัเชิงวิชาการ การวิจยัภาคสนามและการวิจยัสร้างสรรค ์

โดยเริ'มจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที'มีความเกี'ยวขอ้งกบัดนตรีคลาสสิก สุนทรียศาสตร์ดา้นดนตรี และแนวทาง
การออกแบบสื'อที'ถ่ายทอดสุนทรียะของดนตรี ศึกษาปัจจยัที'ทาํใหเ้ยาวชนนิยมและไม่นิยมดนตรีคลาสสิก สาํหรับ
การวจิยัภาคสนามจะเป็นการศึกษารายละเอียดเพิ'มเติมเกี'ยวกบัความคิดเห็นของเยาวชนที'มีต่อดนตรีคลาสสิก โดย
การจดัทาํแบบสอบถามเพื'อหาแนวคิดที'จะนาํเสนอดนตรีคลาสสิกใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเยาวชน 

2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 

2.2.1 ประชากร คือ เยาวชนที'ฟังดนตรีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ เยาวชนที'ฟังดนตรีช่วงอาย ุ13-18 ปี จาํนวน 100 คน 

2.3 ขั0นตอนการดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 

2.3.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูลเกี'ยวกบัดนตรีคลาสสิก แนวคิดในการผลิตสื'อที'ถ่ายทอดสุนทรียะของดนตรี 
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2.3.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร เวบ็ไซต ์เกี'ยวกบัดนตรีคลาสสิกในสงัคมไทย 

2.3.3 การจดัทาํแบบสอบถามเป็นการจดัทาํขึ0นเพื'อหาแนวคิดที'จะนาํเสนอดนตรีคลาสสิกให้เขา้ถึงกลุ่ม
เยาวชน โดยสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที'ฟังหรือไม่ฟังดนตรีคลาสสิก โดยสุ่มตวัอยา่งประชากรจาํนวน 100 
คน  

2.3.4 การวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูล 

2.3.5 การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติจากขอ้มูลที'วเิคราะห์มา 

2.4 การรวบรวมขอ้มูล การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื'อวเิคราะห์หาแนวคิดในการนาํเสนอ 

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยันาํขอ้มูลทั0งหมดมาวิเคราะห์เพื'อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์แอนิเมชนัที'เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและตรงตามวตัถุประสงค ์

  

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปราย 

3.1 ข้อมูลจากการวิจัย พบว่า ดนตรีคลาสสิกมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมาย แต่ในที'นี0 จะกล่าวถึง
ดนตรีที'มีรากฐานมาจากดนตรีระดบัวจิิตรศิลป์ของยโุรป ประมาณช่วงปลายยคุบาโรกจนถึงยคุโรแมนติก บรรเลง
โดยนกัดนตรีที'มีความสามารถผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะ มีความสามารถที'จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลง
ออกสู่ผูฟั้งได ้ 

จากการศึกษาดา้นสุนทรียศาสตร์ ดนตรีจะไพเราะไดต้อ้งอาศยัความไพเราะของดนตรีและใจเปิดรับของ
ผูฟั้ง ซึ'งแต่ละคนรับรู้ความไพเราะต่างกนั เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั การสัมผสัความไพเราะ
ของดนตรีตอ้งสัมผสัโดยตรงเท่านั0น และจากการศึกษาสื'อที'ถ่ายทอดสุนทรียะของดนตรีพบวา่ภาพที'ไดเ้ลือกมา
อยา่งเหมาะสมและเขา้กบัดนตรี จะช่วยเพิ'มความสนใจในตวัดนตรีให้กบัวยัรุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี เนื'องจากวยัรุ่นสมยั
นี0 เกิดมาในยคุที'เป็นโลกแห่งสญัลกัษณ์ มีการนาํเสนอดว้ยภาพเป็นหลกั การฟังเพลงของวยัรุ่นจึงเป็นการใชต้าใน
การฟังเพลงพร้อมๆ ไปการใชหู้ (กาญจนา แกว้เทพ, สื'อบนัเทิง : อาํนาจแห่งความไร้สาระ ,2545) 

จากการทาํแบบสอบถาม พบวา่มีกลุ่มเยาวชนที'ฟังดนตรีคลาสสิกร้อยละ  43 และไม่ฟังดนตรีคลาสสิกร้อย
ละ 57    สาํหรับกลุ่มที'ฟังดนตรีคลาสสิกใหเ้หตุผลวา่ชื'นชอบเพราะ ดนตรีไพเราะฟังแลว้ผ่อนคลาย   สาํหรับกลุ่ม
เยาวชนส่วนที'ไม่ฟังดนตรีคลาสสิก ร้อยละ 75 ให ้เหตุผลวา่ไม่ฟังเพราะไม่ค่อยรู้จกัเพลง ไม่ค่อยไดย้นิสื'อนาํเสนอ 
จึงห่างไกลจากความสนใจ ร้อยละ 9 ใหเ้หตุผลวา่ไม่ฟังเพราะฟังยาก   ร้อยละ 15  ไม่ฟังเพราะรสนิยมส่วนตวั และ
ร้อยละ 1 ใหเ้หตุผลอื'นๆ เช่นเพลงที'อดัฟังดีๆ ไม่ค่อยมี นั'นหมายความวา่ จุดเด่นของดนตรีคลาสสิกที'เยาวชนชื'น
ชอบคือเป็นบทเพลงที'ไพเราะ ฟังแลว้ผ่อนคลาย และจากการที'ดนตรีคลาสสิกห่างไกลจากความสนใจจากกลุ่ม
เยาวชนเพราะการขาดสื'อที'กระตุน้ หรือนาํเสนอ 

จากการศึกษาพบวา่เยาวชนไม่ค่อยรู้จกัดนตรีคลาสสิก รู้สึกวา่เป็นดนตรีที'ห่างไกลตวั  จึงไดจ้บัประเด็นนี0
มาใชแ้ต่งบทภาพยนตร์แอนิเมชนั โดยสื'อใหเ้ห็นวา่ดนตรีคลาสสิกมีอยูใ่นชีวติประจาํวนั แฝงอยูใ่นการดาํเนินชีวิต 
และเป็นสิ'งที'ไม่ว่าใครก็สัมผสัได ้นาํเสนอเรื'องให้เห็นขอ้ดีของการฟังดนตรีคลาสสิก อย่างเช่นการฟังแลว้รู้สึก
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ผอ่นคลาย รู้สึกวา่ดนตรีไพเราะ เกิดจินตนาการที'สร้างสรรคไ์ดด้ว้ยตนเองและเกิดความสุขในการฟัง ไม่มีบทพูด
เชิงโนม้นา้วในระหวา่งการดาํเนินเนื0อเรื'อง เพื'อที'ผูช้มจะไดเ้ปิดใจรับฟังดนตรี ซึ'งจากขอ้สรุปที'ไดจ้ากการศึกษาใน
ขั0นตน้ ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัที'มีภาพเคลื'อนไหวที'สอดคลอ้งกบัเสียงดนตรี เป็นการนาํเสนอดนตรี
คลาสสิกผ่านแอนิเมชนั ใชแ้อนิเมชนัเป็นสื'อนาํผูช้มให้เขา้ถึงดนตรีคลาสสิก เนื'องจากภาพที'ไดรั้บการคดัเลือก
แลว้เมื'อนาํมาใชป้ระกอบดนตรี สามารถช่วยเพิ'มความน่าสนใจของดนตรีให้แก่ผูช้มได ้ โดยแบ่งขั0นตอนในการ
วางแผนเนื0อเรื'องออกเป็น 3 ขั0นตอน คือ 

3.1.1 การเลือกดนตรีประกอบ เป็นการเลือกดนตรีคลาสสิกที'เหมาะสมจะใช้ประกอบเรื'องและคิดบท
ภาพยนตร์ ตอ้งเป็นดนตรีที'ฟังง่าย และไดรั้บความนิยม เพื'อให้เหมาะกบัผูเ้ริ'มฟังดนตรีคลาสสิก โดยผูจ้ดัทาํได้
เลือกบทเพลง Eine kleine Nachtmusik  หรือ A Little Night Music ซึ' งประพนัธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart 
บทเพลงนี0 เป็นที'แนะนาํสาํหรับผูที้'เริ'มฟังดนตรีคลาสสิก อีกทั0งเป็นหนึ'งในบทเพลงที'ถูกนาํไปใชป้ระกอบโฆษณา
และภาพยนตร์มากมาย จึงมีความเป็นไปไดสู้งที'จะเป็นเพลงที'คุน้หู การเลือกบทเพลงที'คนส่วนใหญ่น่าจะคุน้เคย ก็
เพื'อที'ผูช้มจะไดรู้้สึกวา่ดนตรีคลาสสิกไม่ไดเ้ป็นสิ'งไกลตวัอยา่งที'คิด 

3.1.2 การคิดแก่นหลกัของเรื'อง เป็นการเลือกหัวขอ้ (Theme) ที'จะใชเ้ป็นแก่นในการคิดภาพ และเนื0อเรื'อง
ของแอนิเมชนั ในที'นี0 ไดก้ารเลือกประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัอย่างการเดินทางมาใชคิ้ดเรื'อง เพื'อให้เขา้กับ
ประเด็นที'ตอ้งการสื'อวา่ดนตรีคลาสสิกเป็นสิ'งที'พบเห็นไดใ้นชีวติประจาํวนั  

3.1.3 การคิดบทภาพยนตร์ เป็นการสร้างบทโดยนาํขอ้สรุปจากสองขั0นแรกมาคิดเรื'องให้มีลาํดบัภาพและ
การเล่าเรื'องที'เหมาะสมกบัเสียงดนตรี เริ'มจากคิดเนื0อเรื'องโดยรวมก่อนจะคิดลาํดบัเหตุการณ์ยอ่ยๆ และคิดภาพให้
เหตุการณ์เหล่านั0นสามารถเล่าเรื' องได้สอดคลอ้งกับจังหวะของดนตรี คือภาพตอ้งมีลักษณะการเคลื'อนไหว 
บรรยากาศของภาพหรือการแสดงสีหนา้อารมณ์ของตวัละคร ที'มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอารมณ์และจงัหวะดนตรี 
เพื'อดึงดูดความสนใจใหผู้ช้มสนใจทั0งภาพและเสียงเพลงไปพร้อมกนั และทาํให้ดนตรีไม่ไดเ้ป็นแค่เพลงประกอบ
ที'ฟังผา่นหูเฉยๆ 

 

3.2 ขัAนตอนก่อนการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Pre-Production) 

3.2.1 บทภาพยนตร์ เป็นเรื'องราวของเด็กชายที'นั'งรถเดินทางเป็นเวลานานจนรู้สึกเบื'อหน่าย แต่เมื'อพ่อของ
เขาเปิดวิทยุซึ' งมีเสียงเพลงคลาสสิกดงัขึ0นมาพร้อมกบัการปรากฏกายของภูตดนตรี ภูตไดชี้0ชวนให้เด็กชายเห็น
ความไพเราะของบทเพลง เกิดจินตนาการ และเพลิดเพลินไปเสียงดนตรี จนเด็กชายเกิดความประทบัใจจนไม่อยาก
ใหด้นตรีนั0นจบลง หลงัจากคิดเนื0อเรื'องโดยรวมไดแ้ลว้ ไดคิ้ดเหตุการณ์ยอ่ยๆ ที'จะเกิดขึ0นภายในเรื'อง ซึ'งเหตุการณ์
ต่างๆ ภายในเรื'อง ผูจ้ ัดทาํได้สร้างบรรยากาศให้สิ'งแวดลอ้มที'เด็กชายเห็นระหว่างการเดินทาง มีลกัษณะการ
เคลื'อนไหวและอารมณ์ของภาพที'ใกลเ้คียงสอดคลอ้งกบัจงัหวะชา้เร็วและอารมณ์ของดนตรี เพื'อที'จะดึงดูดใหผู้ช้ม
สนใจดนตรีไปพร้อมๆ กบัภาพได ้

สําหรับเหตุการณ์ย่อยภายในเรื' องที'พบเห็นระหว่างการนั'งรถเดินทางนั0น ผูจ้ ัดทาํได้เลือกเหตุการณ์ที'
สามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั โดยคดัเลือกจากรูปถ่ายของทิวทศัน์ที' เห็นไดบ้นทอ้งถนน ซึ' งไดจ้ากการ
คน้หาตามเวบ็ไซต ์และที'ผูจ้ดัทาํไดถ่้ายรูปสาํรวจดว้ยตนเอง วา่ระหวา่งการเดินทางนั0นสามารถพบเห็นสิ'งใดบน
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ทอ้งถนนไดบ้า้ง นาํเอารูปเหล่านั0นมาคดัเลือกเหตุการณ์ที'มีลกัษณะการเคลื'อนไหวและให้อารมณ์ใกลเ้คียงกบั
ท่วงทาํนองดนตรีที'ผูจ้ดัทาํรู้สึกไดม้าลาํดบัเป็นเนื0อเรื'อง โดยเหตุการณ์ต่างๆ นั0น ตอ้งมีความต่อเนื'องที'สัมพนัธ์กนั
เพื'อสร้างลาํดบัในการเล่าเรื'องดว้ย  

เนื'องจากการตีความดนตรีคลาสสิกของแต่ละคนนั0นแตกต่างกนัไป ถึงแมผู้จ้ดัทาํจะตีความลกัษณะอารมณ์
ของเพลงนี0 ไดด้งัลกัษณะที'ปรากฎในแอนิเมชนั แต่ไม่จาํเป็นวา่บุคคลอื'นจะตีความไดอ้ยา่งเดียวกนั เพราะดนตรี
นั0นขาดคุณสมบติัในการถ่ายทอดความหมายที'ตรงกนั ดนตรีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกใหต้รงกนัได ้ความรู้สึก
ที'ไดจ้ากการฟังเพลงนั0นเปลี'ยนไปตามสภาวะแวดลอ้มและประสบการณ์ส่วนบุคคล (สุกรี เจริญสุข, 2538 : 21) 
ความรู้สึกที'ไดจ้ากบทเพลงซึ'งจะถ่ายทอดในแอนิเมชนันี0 เป็นการถ่ายทอดผา่นมุมมองของผูจ้ดัทาํเท่านั0น ผูจ้ดัทาํจึง
ไดเ้นน้ใหผู้ช้มเห็นสีหนา้ท่าทาง การตอบรับของเด็กชายที'มีต่อดนตรี ซึ' งเป็นสิ'งที'ผูช้มรับรู้ไดใ้กลเ้คียงกนัที'สุดวา่
เด็กชายฟังเพลงแลว้มีความรู้สึกอยา่งไร ในฉากสุดทา้ยไดแ้สดงให้เห็นวา่เด็กชายรู้สึกผิดหวงัที'ดนตรีจบลง แต่ก็
กลบัมาตื'นเตน้ดีใจอีกครั0 ง เมื'อไดย้ินเสียงดนตรีดงัแว่วมาจากดา้นนอกรถ และเปิดประตูลงจากรถเพื'อจะตาม
เสียงดนตรีนั0นไป แสดงใหเ้ห็นวา่เด็กชายสนใจที'จะฟังดนตรีอีกครั0 งหนึ'ง 

3.2.2 Storyboard เป็นขั0นตอนการร่างภาพเพื'อให้เห็นลาํดบัขั0นตอนและการเล่าเนื0อเรื'องตั0งแต่ตน้จนจบ 
โดยมีการใส่รายละเอียดเรื'องของมุมกลอ้ง อารมณ์สีหนา้ และท่าทางของตวัละคร 

   

 
 

รูปที� 1 Storyboard 
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3.2.3 การออกแบบตวัละครและฉาก ตวัละครหลกัคือ เด็กชาย ซึ' งเป็นตวัแทนของเยาวชนที'ไม่ไดส้นใจ
ดนตรีคลาสสิกในตอนแรก และภูตซึ' งเป็นเด็กหญิงตวัเล็กๆ โดยภูตนั0นใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แทนดนตรีคลาสสิก ทาํ
หนา้ที'คลา้ยวาทยกรควบคุมการบรรเลงเพลง และชี0ชวนให้เด็กชายเกิดจินตนาการและเห็นความไพเราะของบท
เพลง 

 

 

 

รูปที� 2 ภาพร่างตวัละครหลกั 
 

 ตวัละครสมทบ คือ พ่อของเด็กชาย ซึ' งในเนื0อเรื'องจะแสดงให้เห็นวา่พ่อพยายามทาํให้เด็กชายหายเบื'อ
จากการเดินทางที'ยาวนาน โดยการเปิดดนตรีใหเ้ด็กชายฟัง 

  

 

รูปที� 3 ภาพร่างตวัละครสมทบ 
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3.3 ขัAนตอนการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Production) 

3.3.1 การสร้างตวัละครและฉาก ทาํการขึ0นโมเดลสามมิติดว้ยโปรแกรม Maya โดยเริ'มขึ0นโมเดลจากโพลี
กอน (Polygon) หลงัจากนั0นกางยวู ี(UV) ใส่สีและลวดลายของตวัละครดว้ยการลงสีในโปรแกรม Photoshop แลว้
นาํภาพที'ตกแต่งเสร็จแลว้กลบัไปใส่กบัโมเดลที'สร้างไว ้

 

 

รูปที� 4 ตวัละครแบบ 3 มิติ 
 

 

รูปที� 5 ฉากแบบ 3 มิติ 
 

3.3.2 การทาํให้ตวัละครสามารถเคลื'อนไหวโดยใชโ้ปรแกรม Maya สร้างกระดูก (joint) ให้กบัหุ่นโมเดล 
และทาํการสร้าง controller ควบคุมให้กระดูกเคลื'อนไหวได ้ส่วนการแสดงสีหน้าของใบหน้านั0น จะใชว้ิธีการ 
Blend Shape ในการควบคุม 

3.3.3 การนาํตวัละครมาทาํการเคลื'อนไหว (Animate) เป็นการนาํตวัละครมาวางรวมกบัฉาก และจดัท่าทาง
ตวัละครใหเ้คลื'อนไหวตามเนื0อเรื'อง จดัแสงและจดัมุมกลอ้งใหไ้ดต้ามที'ตอ้งการ 
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3.4 ขัAนตอนหลงัการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน (Post-Production) 

3.4.1 การเรนเดอร์ภาพนิ'ง เป็นการบนัทึกภาพจากโปรแกรม Maya ออกมา 

3.4.2 การนาํภาพนิ'งมาตดัต่อ และใส่เสียง นาํภาพที'ไดจ้ากโปรแกรม Maya มาทาํการลาํดบัภาพ ตดัต่อ  
พร้อมตกแต่งแสงและเอฟเฟคต่างๆ (Effect) ในโปรแกรม After Effect จากนั0นจึงใส่เสียงประกอบ 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
โครงการวิจยัเรื'องนี0 เป็นการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัที'มีภาพสอดคลอ้งกบัเสียงดนตรี นาํเสนอความ

น่าสนใจของดนตรีคลาสสิกผ่านทางแอนิเมชนั เชิญชวนให้เยาวชนสนใจและเปิดใจรับดนตรีคลาสสิก โดยจาก
การศึกษาทั0งในดา้นเอกสารและการเก็บขอ้มูลภาคสนาม พบว่าการสัมผสัความไพเราะของดนตรี ตอ้งสัมผสั
โดยตรงเท่านั0น และการฟังดนตรีให้ไพเราะตอ้งเริ'มจากการเปิดใจรับฟัง การที'เยาวชนรู้สึกวา่ดนตรีคลาสสิกเป็น
สิ'งไกลตวันั0นเนื'องจากขาดสื'อที'สนบัสนุนและช่วยสร้างวฒันธรรมการฟังที'สร้างความคุน้เคยกบัดนตรีคลาสสิก 
ผูจ้ดัทาํจึงไดส้ร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัที'มีภาพสอดคลอ้งกบัเสียงดนตรี นาํเสนอให้เห็นความน่าสนใจของดนตรี
คลาสสิกในแง่ที'เป็นดนตรีที'พบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั ไม่ใช่เป็นสิ'งไกลตวั นาํเสนอให้เห็นขอ้ดีของการฟัง
ดนตรีคลาสสิกอยา่งการฟังแลว้ไพเราะ ผอ่นคลาย เกิดจินตนาการและไดค้วามสุขในการฟัง มีเนื0อเรื'องที'มีการเชิญ
ชวนอยา่งแอบแฝง เพื'อให้ผูรั้บชมไม่รู้สึกวา่ถูกบงัคบัให้ทาํความรู้จกักบัดนตรีคลาสสิกและเปิดใจรับฟังดนตรี 
ทั0งนี0ผูจ้ดัทาํไม่ไดห้วงัวา่แอนิเมชนัดงักล่าวจะสามารถโนม้นา้วให้เยาวชนหันมาสนใจดนตรีคลาสสิกไดท้นัที แต่
หวงัวา่จะมีส่วนช่วยกระตุน้ความสนใจให้เยาวชนไดห้วนนึกถึงดนตรีคลาสสิก  หรืออยากทาํความรู้จกักบัดนตรี
คลาสสิกที'ห่างไกลจากความสนใจในปัจจุบนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัเพื'อเชิญชวนเยาวชนให้สนใจดนตรีคลาสสิกเรื'องต่อๆ 
ไปคือ น่าจะเป็นไปในลกัษณะใหค้วามรู้เกี'ยวกบัประวติัความเป็นมาดนตรีคลาสสิก การแนะนาํเพลง และที'มาของ
บทเพลงคลาสสิกต่างๆ เนื'องจากการฟังดนตรีให้ได้อารมณ์ หากรู้ประวติัความเป็นมาของเพลง และเขา้ใจ
วฒันธรรมของดนตรี ลว้นแต่มีส่วนช่วยใหฟั้งดนตรีไดอ้ยา่งเพลิดเพลินมากยิ'งขึ0น 
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โครงการออกแบบภาพยนตร์สั�นเพื�อส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญ ูกตเวท ี

THE SHORT FILM DESIGN FOR MORAL PROMOTION OF GRATITUDE 
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บทคดัย่อ 
 

โครงการออกแบบภาพยนตร์สั0นเพื2อส่งเสริมคุณธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวทีนี0 เกิดขึ0นเนื2องจากตระหนกั
ถึงความสาํคญัของคุณธรรมจริยธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวที และในปัจจุบนัสื2อทางดา้นภาพยนตร์ไดเ้ขา้มามี
บทบาทในชีวติประจาํวนัของเราเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจ เทคนิค   
Visual Effects (VFX) ไดถู้กนาํมาใชเ้พื2อสร้างภาพประกอบเคลื2อนไหวที2เสมือนจริงหรือสมจริง สามารถสร้างหรือ
ทาํในสิ2งที2มนุษยไ์ม่สามารถทาํได ้หรือสิ2งที2เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได ้โดยนาํมาใชก้บั Live Action Footage หรือ
ที2เรียกวา่ Footage ถ่ายจริง 
 
คาํสาํคญั : ภาพยนตร์สั0น , กตญั5ูกตเวที  

 

Abstract 
 

The short film design for moral promotion of gratitude due to aware the importance of gratitude and 
present in the media of movie have to play a role in our daily life greatly because it can needs and interests. 
Techniques Visual Effects (VFX) has been used to create realistic virtual. It can make or do things that humans 
can’t do and applied with Live Action Footage. 
 

KEYWORDS : SHORT FILM, GRATITUDE , VISUAL EFFECTS 
 
1. บทนํา 

จริยธรรมดา้นหนึ2 งที2นบัว่ามีความสาํคญัอย่างยิ2งที2ควรปลูกฝังให้เกิดขึ0นแก่เด็กและเยาวชน คือ จริยธรรม
ดา้นความกตญั5ูกตเวที พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงตระหนกัถึงความสําคญัและไดมี้
พระราชดาํรัสแก่คณะกรรมการวนักตญั5ูกตเวทีตอนหนึ2งวา่ 

ความกตญั5ูกตเวที คือสภาพจิตที2รับรู้ความดี และยินดีที2จะกระทาํความดี โดยศรัทธา มั2นใจ คนมีกตญั5ู
กตเวทีจึงไม่ลบลา้งทาํลายความดี และไม่ลบหลู่ผูที้2ไดท้าํความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั0งปวงไว้
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ใหเ้ป็นพื0นฐานในความประพฤติปฏิบติัทุกอยา่งของตนเอง  เมื2อเต็มใจและจงใจกระทาํทุกสิ2งทุกอยา่งดว้ยความดี
ดงันี0  ก็ยอ่มมีแต่ ความเจริญมั2นคงและรุ่งเรืองกา้วหนา้ยิ2งๆขึ0น จึงอาจกล่าวไดว้า่ความกตญั5ูกตเวทีเป็นคุณสมบติั
อนัสาํคญัยิ2งสาํหรับนกัพฒันาและผูป้รารถนา ความเจริญกา้วหนา้ทุกคน (พระพยอม กลัยาโณ. 2529 : 87 อา้งอิงมา
จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช. ม.ป.ป.) 

ในสภาพสังคมปัจจุบันมีเหตุการณ์ที2บ่งชี0 ถึงการละเลยจริยธรรมด้านความกตัญ5ูกตเวทีและเข้าใจ
ความหมายจริยธรรมดา้นนี0 เปลี2ยนไป สังคมสับสนในบทบาทหน้าที2ของผูมี้อุปการคุณและผูก้ตญั5ูกตเวที เช่น 
คนในสงัคมบางคนหลงทาํอาชีพทุจริตเพื2อเลี0ยงดูบิดามารดา ปัญหาคนชราถูกทอดทิ0งมากมาย เพราะลูกหลานไม่
ดูแลอุปการะ นอกจากนี0 แลว้วฒันธรรมสังคมในปัจจุบันกลายเป็นสังคมแข่งขนั จากเดิมที2สังคมยกย่องคนที2มี
คุณธรรมในจิตใจก็เปลี2ยนเป็นยกย่องคนที2มีฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ2 งคนส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบ้าน 
บางครั0 งไม่มีเวลาอบรมสั2งสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุตร สายสัมพนัธ์ทางจิตใจในครอบครัวลดลง ทาํให้
เด็กรุ่นใหม่ขาดหลกัธรรม ในการยดึเหนี2ยวจิตใจในการดาํเนินชีวติเพื2อจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที2ดีในอนาคตได ้  พระ
พรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ ไดก้ล่าวเนน้ไวว้า่ หลกัธรรมที2ควรสร้างใหแ้ก่จิตใจบุตรหลานใหมี้คุณธรรม
อนัดบัแรก คือ วิธีการอบรมเลี0ยงดูบุตรให้มีความกตญั5ูกตเวที เพื2อปลูกฝังลกัษณะนิสัยที2ดีให้บุตรหลานตั0งแต่
เยาวว์ยั อนัเป็นคุณธรรมสําคญัที2จะช่วยประคบัประคองและคํ0 าจุนชีวิตและสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขได ้
(ทิศนา แขมมณี, 2536, หนา้ 27; พระพรหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ, 2550ก,หนา้ 89-91; พระพรหมมงัคลา
จารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ, 2550ข,หนา้ 234) 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวทีผ่านสื2อภาพยนตร์สั0น เนื2องจากใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัของเราเป็นอย่างมาก จนได้กลายเป็นส่วนหนึ2 งใน
ชีวิตประจําวนัของเรา โดยเฉพาะสื2อทางด้านมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆก็ได้ถูกพฒันาขึ0 นอย่างรวดเร็วเพื2อ
ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจ เป็นภาพที2ให้ชีวิต มีความรู้สึกและความเคลื2อนไหว เทคนิค Visual 
Effects (VFX) ไดถู้กนาํมาใชเ้พื2อสร้างภาพประกอบเคลื2อนไหวที2เสมือนจริงหรือสมจริง สามารถสร้างหรือทาํใน
สิ2งที2มนุษยไ์ม่สามารถทาํได ้หรือสิ2งที2เป็นไปไม่ไดใ้ห้เป็นไปได ้โดยนาํมาใชก้บั Live Action Footage หรือที2
เรียกวา่ Footage ถ่ายจริง  ซึ2 ง Visual Effects นบัเป็นศิลปะรูปแบบหนึ2งที2เกิดขึ0นจากกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการที2ไร้ขีดจาํกดั  

 

2. ขั�นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยันี0 เป็นการวจิยัเชิงเอกสาร การวจิยัจากกรณีศึกษา และการวจิยัสร้างสรรค ์ซึ2งมีวธีิการดงันี0  

2.1  ศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ เพื2อที2จะนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการถ่ายทอดเรื2องราวออกมาเป็นบท
ภาพยนตร์ ศึกษารูปแบบและเทคนิคการนาํเสนอจากภาพยนตร์หรือสื2อต่างๆที2มีแนวคิดใกลเ้คียงกนั โดยศึกษา
วเิคราะห์ในดา้นโครงสร้างเกี2ยวกบัแนวคิดหลกัของภาพยนตร์ แก่นเรื2อง วธีิการเล่าเรื2อง การออกแบบทางดา้นงาน
ศิลป์ ศึกษากระบวนการทาํภาพยนตร์ การใช้มุมกลอ้งต่างๆให้สอดคลอ้งกับการเล่าเรื2 อง ศึกษาเทคนิคต่างๆ
เกี2ยวกบังานทางดา้น Visual Effects (VFX)  เพื2อนาํมาปรับใชใ้นงานภาพยนตร์ ซึ2 งคาํวา่ Visual Effects (VFX)  
นั0นเกิดจากคาํ 2 คาํ คือ Visual คือ ภาพที2เห็นจากจินตนาการ ส่วนคาํวา่ Effects คือ สิ2งที2สร้างขึ0นมาใหม่ ไม่เคยมี
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อยู่จริง ถือว่าเป็นศิลปะรูปแบบหนึ2 งที2เกิดขึ0นจากขบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ร่วมกบัจินตนาการอย่างไร้
ขีดจาํกดั โดยมีวธีิการและเทคนิคเป็นเครื2องมือในการสร้างสรรคภ์าพใหมี้ความสมจริง 

2.2  วเิคราะห์ขอ้มูลทั0งหมดเพื2อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตร์สั0น วางโครง
เรื2อง กาํหนดแก่นเรื2อง เขียนบทและพฒันาเป็น Storyboard เพื2อใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากยิ2งขึ0น 

2.3  จดัหาและคดัเลือกนกัแสดงที2เหมาะกบับทบาทในเรื2อง จดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ อุปกรณ์
การถ่ายทาํ เสื0อผา้ของนกัแสดง จดัหาและติดต่อขอใชส้ถานที2ถ่ายกรีนสกรีน วางแผนกระบวนการถ่ายทาํแต่ละ
ฉาก 

2.4  ขั0นตอนการผลิต 

1. ถ่ายทาํภาพยนตร์แบบ Live Action บนกรีนสกรีนตามที2ไดว้างแผนกระบวนการถ่ายทาํไว ้

2. นาํฟตุเทจที2ถ่ายมาแลว้ มาทาํการคียก์รีนสกรีน 

3. สร้างฉากด้วยการวาดต่อเติมฉาก (Matte Painting) และนําฟุตเทจที2 เราคียก์รีนสกรีนเสร็จแล้ว                
มาซอ้นภาพ (Composite) จดัวางองคป์ระกอบต่างๆและจดัแสง (Lighting) ตามที2ไดอ้อกแบบไว ้

4. ทาํการตดัต่อ (Editing) และการใส่เสียง (Sound & Effect) จากนั0น Render งานออกมา 

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน และแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เพื2อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั0 นเพื2อ 

ส่งเสริมคุณธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวที มีผลการวจิยัดงัต่อไปนี0  

3.1  เนื0อหาของภาพยนตร์สั0น 

ในเรื2 องของความกตญั5ูนั0น จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่แลว้มกัจะถูกนาํเสนอในแง่มุมที2เศร้า ซึ0 ง ดราม่า 
รูปแบบในการนาํเสนอหรือการเล่าเรื2องนั0นมกัจะถูกถ่ายทอดเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ทางผูว้ิจยัจึง ไดน้าํผล
วเิคราะห์จากขอ้มูลที2รวบรวมมาทั0งหมดมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตร์สั0น และเลือกรูปแบบ 

การนาํเสนอออกมาในทางสดใส น่ารักๆ แต่ยงัคงความซาบซึ0 งกบัความรักของแม่ลูกที2มีต่อกนัและยงัคง
บอกเล่าถึงมุมมองในเรื2องของความกตญั5ูอยู่เช่นเดิม ซึ2 งเป็นอีกมุมมองหนึ2 งของผูว้ิจยั การที2เราจะกตญั5ูนั0น
ไม่ใช่เรื2องที2ยาก ทุกคนสามารถเริ2มตน้ทาํดว้ยสิ2งที2ง่ายๆได ้แค่ไดใ้ชช่้วงเวลาอยูด่ว้ยกนั ไดท้าํสิ2งต่างๆร่วมกนั ดูแล
กนัและกนั แค่นี0คนที2เป็นพอ่แม่ก็มีความสุขแลว้  

โดยเนื0อเรื2องในภาพยนตร์สั0นนั0นจะบอกเล่าเรื2องราวในหนึ2งวนัของแม่ลูกคู่หนึ2 งที2ใชเ้วลาร่วมกนั ดว้ยการ
ไปเที2ยวตามสถานที2ต่างๆ เช่น ไปไหวพ้ระ ไปร้องคาราโอเกะ ดูหนัง ทานขา้ว ดูแลซึ2 งกนัและกนั ซึ2 งกิจกรรม
เหล่านี0 เป็นเพียงเสมือนตวัแทนของการใชเ้วลาอยูร่่วมกนั ลูกชายพร้อมที2จะทาํให้ทุกๆวนัที2เคา้ว่างเป็นวนัพิเศษ
สาํหรับแม่ของเขา ไม่วา่เวลาจะผา่นไปนานแค่ไหน เขาก็ยงัดูแลแม่ของเขาอยา่งดีเช่นเดิม 

3.2  Storyboard 
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เมื2อไดบ้ทภาพยนตร์เรียบร้อยแลว้ ก็นาํมาพฒันาต่อเป็น Storyboard เพื2อให้เห็นภาพมากขึ0น กาํหนดมุม
กลอ้ง จดัวางองค์ประกอบทางดา้นภาพต่างๆคร่าวๆ เพื2อดูลกัษณะอารมณ์ของภาพยนตร์วา่จะออกมา เป็นแบบ
ไหน ซึ2งจะทาํใหเ้ราทาํงานในขั0นตอนการถ่ายทาํไดง่้ายขึ0น 

3.3  นกัแสดง  

ในภาพยนตร์สั0นเรื2องนี0 ทางผูว้ิจยัไดรั้บเกียรติจากคุณสรวงสุดา ลาวณัยป์ระเสริฐ มารับบทเป็นแม่ และ         
คุณจิรกิตติ|  ถาวรวงศ์ มารับบทเป็นลูกชาย ซึ2 งบุคคลทั0งสองตรงตามบุคลิกของตวัละครในบทภาพยนตร์สั0นที2ได้
วางไว ้

 

 
 

รูปที� 1   นกัแสดง 

 

 

 
รูปที� 2   บรรยากาศการถ่ายทาํ 
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3.4 ฉากของภาพยนตร์สั0น 

การเล่าเรื2องราวในภาพยนตร์สั0นเรื2องนี0  ฉากต่างๆในภาพยนตร์สั0นนั0นมีนัยยะที2ทางผูว้ิจยัซ่อนแฝงอยู่ที2
อยากจะสื2อออกไป  

ฉากที2 1 และ 2  เป็นฉากเปิดเรื2องที2ถูกปกคลุมดว้ยหิมะแลว้ค่อยๆเปลี2ยนกลายเป็นบรรยากาศที2สดใส ดู
อบอุ่น เมื2อตวัละครทั0งสองตวัจบัมือกนั ทางผูว้ิจยัอยากให้อารมณ์ของฉากนั0นแทนความรู้สึกของการที2ตอนแรก
เหมือนดูอา้งวา้ง ดูโดดเดี2ยว เหน็บหนาวที2ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆอยูเ่พียงลาํพงั แต่เมื2อมีมือของใครสักคน มือ
ของแม่เอื0อมมาจบั คอยประคบัประคอง ช่วยให้เราสามารถผ่านพน้ช่วงเวลาที2แสนโหดร้ายไปได้ โลกก็พลนั
เปลี2ยนเป็นสดใส ดูอบอุ่น มีความสุข 

ฉากที2 3 และ 4  ฉากคาราโอเกะและฉากดูหนัง บ่งบอกถึงช่วงเวลามีความสุข สนุก การใชช่้วงเวลาอยู่
ด้วยกัน การที2แม่ได้ออกมาเที2ยวมาใช้เวลาอยู่กับลูกบางครั0 งก็ทําให้แม่รู้สึกเหมือนกับมาเป็นสาวอีกครั0 ง 
กระชุ่มกระชวยหวัใจ เติมความสุขในหวัใจ  

ฉากที2 5 ฉากที2ลูกนอนหนุนตกัแม่ใตต้น้ไมใ้หญ่ แสดงถึงวา่แม่คอยดูแลเราอยูเ่สมอ ไม่เคยเรียกร้องอะไร
กลบัจากเราเลยสกัครั0 ง เหมือนตน้ไมใ้หญ่ที2คอยใหร่้มเงา ใหค้วามร่มเยน็ เป็นร่มโพธ์ร่มไทรใหก้บัลูกๆเสมอมา  

ฉากที2 6 ฉากที2ทั0งคู่เดินฝ่าฝนไปดว้ยกนั ประหนึ2งเหมือนคอยประคบัประคองช่วยเหลือกนั แมใ้นยามที2มี
อุปสรรคเขา้มา เราจะเดินไปดว้ยกนั อยูเ่คียงขา้งกนั ไม่ทิ0งกนั 

ฉากที2 7 ฉากร้านอาหาร แม่มองตวัหนงัสือไม่ค่อยเห็น ลูกชายก็ช่วยอ่านให้ฟัง อาจจะดูเป็นเรื2องเล็กนอ้ยที2
เขาทาํใหแ้ม่ แต่เขาก็อยากที2จะทาํให ้ 

ฉากที2 8 ฉากไปไหวพ้ระ คนที2เป็นแม่ก็พร้อมที2มอบสิ2งดีๆใหก้บัลูกอยูเ่สมอ อยากที2จะขดัเกลาจิตใจ ให้ลูก
เป็นคนดี อยูใ่นศีล อยูใ่นธรรม ปลูกฝังธรรมะคุณธรรมต่างๆใหก้บัลูก 

ฉากที2 9 เป็นฉากที2ลูกแสดงความรักต่อแม่ เขาไม่อายที2จะบอกรักแม่ ทาํให้แม่มีความสุข หัวใจของคนเป็น
แม่เบิกบานทุกครั0 งที2ไดย้นิคาํวา่รักจากปากของลูก  

ฉากที2 10 ไม่วา่เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เขาก็ยงัคงดูแลแม่อยูเ่ช่นเดิม เคยทาํอยา่งไรก็คงทาํอยูอ่ยา่งนั0น 
ทาํใหทุ้กวนัเป็นวนัพิเศษสาํหรับแม่  

 

 
รูปที� 3  ตวัอยา่งฉากต่างๆในภาพยนตร์สั0น 
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3.5  การเผยแพร่ผลงาน  

ภาพยนตร์สั0 นเพื2อส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตญั5ูกตเวทีเรื2องนี0  ผูว้ิจยัได้จัดทาํรูปแบบ ของผลงาน
ภาพยนตร์สั0นใหเ้หมาะที2จะนาํไปเผยแพร่ผ่านทางสื2อออนไลน์ต่างๆ จึงหวงัวา่ ภาพยนตร์สั0นเรื2องนี0  จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในวงกวา้ง และมีส่วนช่วยกระตุน้คุณธรรมจริยธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวทีใหม้ากขึ0น 

 

 
รูปที� 4   โปสเตอร์ 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
โครงการออกแบบภาพยนตร์สั0นเพื2อส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตญั5ูกตเวทีเป็นการนําสื2อทางด้าน

ภาพยนตร์มาใชใ้นการเล่าเรื2องใหเ้กิดประโยชน์เพื2อกระตุน้และส่งเสริมใหเ้ห็นความสาํคญัของความกตญั5ูกตเวที 

ผลวิจยัในดา้นของการผลิตของโครงการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานภาพยนตร์สั0นเพื2อส่งเสริมคุณธรรม
ดา้นความกตญั5ูกตเวทีนี0  ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

ออกแบบสร้างสรรค ์และผลิตผลงานภาพยนตร์สั0น รวมทั0งเทคนิคการประยกุตใ์ช ้Visual Effects เขา้มา
ช่วยในเรื2องของการสร้างสรรค์งานทางด้านภาพเพื2อให้งานมีความน่าสนใจมากขึ0น ผ่านการเล่าเรื2 องเกี2ยวกับ
คุณธรรมดา้นความกตญั5ูกตเวที ซึ2 งเป็นเรื2องที2ละเอียดอ่อนและเป็นนามธรรมมาก ในการตีความประเด็นที2จะ
นาํเสนอ เรื2องของความกตญั5ูกตเวทีนั0นสามารถมองไดห้ลายมุมมอง ความคิดหรือมุมมองของแต่ละคนนั0นก็
แตกต่างกนัออกไป อาจจะเป็นเรื2องยากที2ประเด็นที2เราเลือกนาํเสนอออกไปนั0นจะโดนใจทุกคน ทางผูว้ิจยัเองได้
เลือกประเด็นในการนาํเสนอโดยเนน้ไปในเรื2องของการใชเ้วลาอยูร่่วมกนั การดูแลกนั  นอกจากนี0ทางผูว้ิจยัได้
คน้พบวา่ปัจจยัเสริมที2ทาํใหก้ารเล่าเรื2อง การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางสื2อทางดา้นภาพยนตร์นั0นสัมฤทธิ|
ผลมากยิ2งขึ0น นอกเหนือจากเนื0อเรื2อง การดาํเนินเรื2อง ฉาก และการแสดงของนกัแสดงแลว้ การเลือกมุมกลอ้งใน
การถ่ายทาํ เพื2อใหเ้กิดองคป์ระกอบของภาพที2เหมาะสม การใชสี้ ใชแ้สง ก็มีส่วนช่วยเป็นอยา่งมาก 

ในดา้นเทคนิคต่างๆที2นาํมาใชใ้นการทาํงานในครั0 งนี0นั0น ทุกสิ2งเป็นประสบการณ์ที2มีค่ามาก และหาไดย้าก
ที2จะมีโอกาสเรียนรู้ในหลายๆเรื2อง ไม่วา่จะเป็นประสบการณ์ในการทาํงาน การวางแผนกระบวนการทาํงาน การ
ออกกอง การร่วมงานกบันักแสดงที2มีประสบการณ์ทางดา้นการแสดงมาแลว้ การถ่ายทาํฉากกรีนสกรีน การทาํ

    หนา้ 1362



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เทคนิคพิเศษทางด้านภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที2ผ่านการลองผิดลองถูกของตัวผูว้ิจัยเอง หรือที2ผ่าน
คาํแนะนาํของผูเ้ชี2ยวชาญก็ตาม 

ทางผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ2งว่าภาพยนตร์สั0นเรื2องนี0 จะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ ความบนัเทิง ขอ้คิดเกี2ยวกบั
ความกตญั5ูกตเวที และหวงัว่าผลงานทางด้านการสร้างสรรค์ชิ0นนี0  จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้2สนใจศึกษางาน
ทางดา้นนี0ต่อไป 

 

5. กติตกิรรมประกาศ  
ขอขอบคุณ ดร.ไพกานต์ รักษาสุทธิพันธ์ ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ ผศ.ธรรมศักดิ|  เ อื0อรักสกุล                        

อ.ณฐัวฒิุ สีมนัตร อ.ภทัร นิมมล คณาจารย ์คณะดิจิทลัอาร์ต ที2ใหค้าํแนะนาํดา้นงานวจิยัและการเขียนเอกสาร 

ขอขอบคุณ อ.พลัลภ สินธ์ุเจริญ ที2ให้คาํปรึกษาและช่วยพฒันาบทภาพยนตร์ให้สมบูรณ์ ขอขอบคุณ
คณาจารยจ์ากบา้นอิทธิฤทธิ| ที2ไดใ้หค้าํแนะนาํ และสอนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการทาํงานต่างๆ 
เพื2อนาํมาประยกุต์ใชใ้นการทาํงานวิจยั และที2สําคญัขอขอบคุณ อ.ชยัพร พานิชรุทติวงศ์ ที2ให้ความรู้ คาํปรึกษา 
แนะนาํทางดา้น Production เพื2อให้ตวัภาพยนตร์สั0นออกมาอย่างสมบูรณ์ที2สุดเท่าที2จะเป็นไปได้ ขอขอบคุณ               
คุณพร ถิรมงคล ที2ไดใ้หค้าํปรึกษา คาํแนะนาํในดา้นการถ่ายทาํกรีนสกรีนในเบื0องตน้ 

ขอขอบคุณคุณสรวงสุดา ลาวลัยป์ระเสริฐ และคุณจิรกิตติ|  ถาวรวงศ์ ที2ให้เกียรติมาร่วมแสดงในภาพยนตร์
สั0นเรื2 องนี0  และสุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวและเพื2อนๆของผูว้ิจัยที2ให้การสนับสนุน ให้คาํปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือในการถ่ายทาํ รวมทั0งเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้จิยัเสมอมา 
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โครงการออกแบบแอนิเมชันเพื�อรณรงค์ลดพฤติกรรมก้าวร้าวจากการเสพติดเกม 

ANIMATION FOR REDUCING AGGRESSIVE BEHAVIOR  

FROM GAME ADDICTION CAMPAIGN 
 

นงลกัษณ์ ตรีธนโชติ1 ผศ.ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ2 และ อ.ชยัพร พานิชรุทติวงศ์3 

________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การสร้างแอนิเมชนัเพื'อรณรงคล์ดพฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม เกิดขึ,นเนื'องจากในปัจจุบนันี,  
การแพร่หลายของเกมที'มีเนื,อหารุนแรงในเด็กและเยาวชนไทย และข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที'เกิดขึ,นก็ถูก
นาํมาโยงเขา้กบัเกม หากเล่นเกมที'มีความรุนแรงบ่อย อาจกลายเป็นส่วนหนึ'งของบุคลิกภาพในชีวติจริงได ้ นาํมา
ซึ'งพฤติกรรมที'กา้วร้าว ขี,หงุดหงิด จนถึงขั,นนาํโลกเสมือนในเกมที'มีเนื,อหารุนแรงมาใชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง 

ผลจากการวจิยัสามารถสร้างเป็นแอนิเมชนัที'ตระหนกัถึงพิษภยัที'เกิดจากการเล่นเกมที'มีความรุนแรง โดย
การถ่ายทอดเรื'องราวเสมือนจริง (Virtual Reality) และรูปแบบของภาพที'เหมือนจริง (Visual Realistic) 

 
คาํสําคญั : แอนิเมชนั, พฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม 

 
Abstract 

 

The widespread popularity of violent games, combined with the rising prevalence of delinquent behavior 
among Thai children and youth become problematic. If children always play violent games, it can become part 
of the personalities in their real lives such as aggressive behavior, becoming upset. They may take aggressive 
behavior in virtual world into the real world. 

The outcome of the research is an animation promoting the realization of harms caused by playing 
violent games among Thai children. The animation created portrays the storyline that represents Virtual Reality 
dimension of the game, using Visual Realistic images. 

 
KEYWORDS : ANIMATION, AGGRESSIVE BEHAVIOR FROM GAME ADDICTION 
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1. บทนํา 
เกม ถือเป็นสื'อบนัเทิงประเภทหนึ'งที'กาํลงัไดรั้บความนิยมสูงขึ,นเรื'อย ๆ ในปัจจุบนัเมื'อโลกเขา้สู่ยคุดิจิตอล

อยา่งชดัเจน ซึ'งเกมในปัจจุบนัมีเนื,อหาที'หลากหลาย บางเกมมีลกัษณะที'สร้างสรรค ์ช่วยใหเ้กิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ 
หากแต่บางประเภทนั,นกลบัอยูใ่นข่ายที'ไม่เหมาะสม ไม่วา่จะในแง่ของโครงสร้างเกม แนวคิดของเกม วิธีการเล่น 
หรือสิ'งต่าง ๆ ที'แสดงออกมาในเกม และลกัษณะ “รุนแรง ป่าเถื'อน ลามก” ซึ' งกาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก 
เช่น GTA, God of War, Hitman เป็นตน้ บ่อยครั, งที'สาเหตุของความรุนแรงถูกนาํมาเชื'อมโยงกบัเกมอยา่งหลีกเลี'ยง
ไม่ได ้ซึ'งจะเห็นไดจ้ากข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตามสื'อต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ' งพาดหัวข่าว
ในลกัษณะที'เจาะจงวา่ เกมคอมพิวเตอร์เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชนผูก้ระทาํผิด
อยา่งเด่นชดั เช่น ข่าว “เด็กไทยเลียนแบบ GTA ฆ่าแท็กซี'” “เด็ก ป.4 ทาํร้ายเพื'อน อา้งเลียนแบบเกม” “วยัรุ่นเผา
กรุงลอนดอนเลียนแบบเกม GTA” เป็นตน้  

สาเหตุของสิ'งเหล่านี, ส่วนหนึ'งเป็นเพราะการซึมซบัมาจากการเล่นเกม ซึ'งมีเนื,อหาที'แฝงไปดว้ยฉากรุนแรง 
เช่น การปลน้ ฆ่า การต่อสู ้การแยง่ชิง ตอ้งการแข่งขนัและเอาชนะ ฯลฯ หากเด็กเล่นเกมประเภทนี,ซํ, ากนับ่อย ๆ ใน
ทุก ๆ วนั ก็อาจจะหล่อหลอมกลายเป็นส่วนหนึ'งของบุคลิกภาพในชีวิตจริงได ้อนันาํมาซึ' งพฤติกรรมที'กา้วร้าว ขี,
หงุดหงิด จนถึงขั,นนาํโลกเสมือนในเกมที'เล่นซึ' งมีเนื,อหารุนแรงมาใชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การฆ่าชิง
ทรัพย ์การเข่นฆ่า เป็นตน้  

ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นความสาํคญัของการเปลี'ยนแปลงในพฤติกรรมที'เกิดจากการเล่นเกมและมีจุดประสงคที์'
จะออกแบบและสร้างสรรคแ์อนิเมชนัซึ' งสามารถบอกเล่าถึงพฤติกรรรมกา้วร้าวรุนแรงอนัจะนาํมาซึ' งการสูญเสีย
ทั,งต่อตวัเองและผูค้นรอบขา้ง อีกทั,งยงัตอ้งการใหเ้ด็กและเยาวชนไทยมีสติในการเล่นเกม รู้จกัแยกแยะวา่สิ'งใดทาํ
ไดแ้ละทาํไม่ไดเ้พื'อไม่ใหเ้กิดโศกนาฏกรรมอยา่งที'แลว้มา 

 

2. ขัCนตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
การวจิยันี, เป็นการวจิยัเชิงเอกสาร การวจิยัจากกรณีศึกษา และการวจิยัสร้างสรรค ์ซึ'งมีวธีิการดงันี,  

2.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ที'มีความเกี'ยวขอ้งกบักรอบแนวคิดและวธีิการผลิตแอนิเมชนั โดย
เนน้การศึกษาเกี'ยวกบัการเขียนบทภาพยนตร์ การศึกษาเนื,อเรื'องที'สร้างแรงบนัดาลใจแก่คนดู ทฤษฎีสีที'ส่งผลกบั
อารมณ์ความรู้สึก และการใชมุ้มกลอ้งกลอ้งต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเล่าเรื'องตลอดจนเหตุผลของการเปลี'ยนมุม
กลอ้งใหห้ลากหลาย เพื'อใชติ้ดตามผูแ้สดง เปิดเผยหรือปิดบงัเนื,อเรื'องหรือตวัละคร บอกสถานที' เนน้อารมณ์ 

2.2 ศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัเกมประเภทที�มีเนื�อหารุนแรงและพฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม  

2.3 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการนําเสนอจากภาพยนตร์แอนิเมชันที'มีแนวคิดใกลเ้คียงกัน โดยศึกษา
วเิคราะห์ทั,งในดา้นของโครงสร้าง  เกี'ยวกบัแนวคิดหลกัของภาพยนตร์ แก่นเรื'อง การเล่าเรื'อง และในดา้นของการ
ออกแบบ เกี'ยวกบังานศิลป์ การเคลื'อนไหวแสดงอารมณ์ เสียงที'ใชป้ระกอบ 

2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลทั,งหมดเพื'อหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานแอนิเมชนัเพื'อรณรงคล์ด
พฤติกรรมก้าวร้าวจากการเสพติดเกม ตั,งแต่การวางโครงเรื' อง การกาํหนดแนวทางในการออกแบบ การผลิต 
จนกระทั'งถึงการตดัต่อลาํดบัภาพ มีขั,นตอนดงันี,  
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2.4.1 การสร้างเนื,อเรื'อง 

แนวคิดในการออกแบบ การนาํประเด็นผลกระทบต่อบุคลิกภาพเกี'ยวกบัความกา้วร้าวในเกม มาใชใ้นการ
ออกแบบแอนิเมชัน เพื'อให้ผูรั้บสื'อตระหนักถึงผลกระทบที' เกิดจากการเสพติดเกมรุนแรง เพื'อให้ยบัย ั,งและ
แยกแยะในเรื'องของความรุนแรงภายในเกมและโลกแห่งความเป็นจริง เนื'องจากพบว่า คุณลกัษณะเด่นของเกม
ประเภทที'มีเนื,อหารุนแรงประกอบไปดว้ย 

1.  ความเสมือนจริง (Virtual Reality) ผูเ้ล่นรู้สึกวา่สมจริง เล่นแลว้เหมือนหลุดออกไปอยูใ่นสถานการณ์
จาํลองนั,นจริงๆ ซึ'งอาจทาํใหผู้เ้ล่นบางคนไม่สามารถแยกแยะได ้

2.  ความเหมือนจริง (Visual Realistic) เกมที'มีเนื,อหารุนแรงเกือบทั,งหมดจะใชภ้าพฉาก ตวัละคร และวตัถุ
ที'เหมือนจริง ไม่เนน้ความเป็นการ์ตูน 

(ขอ้มูลจากงานวจิยัที'เกี'ยวขอ้ง บทที' 2 หวัขอ้ 2.1.4) 

1. ความเสมือนจริง (Virtual Reality) เกมดงักล่าวมีการสร้างสถานการณ์ เรื'องราว  เนื,อหาที'มีความสมจริง 
ทาํใหผู้เ้ล่นรู้สึกเหมือนหลุดไปอยูอี่กมิติหนึ'ง 

2.  ความเหมือนจริง (Visual Realistic) ไดแ้ก่ 

ฉาก โดยรวมแลว้มีการออกแบบโครงสร้างที'เหมือนจริง ไม่ว่าจะทั,งอาคารบา้นเรือน ทศันียภาพต่าง ๆ 
สัดส่วนในฉากเมื'อนาํมาเปรียบเทียบกบัตวัละครแลว้ ไม่ขดักนั คือ ไม่มีสัดส่วนไหนที'ใหญ่หรือเล็กกว่ากนัมาก
จนเกินไป 

ตวัละคร ออกแบบมาเสมือนคนจริง ๆ ดว้ยสเกลจริง การเคลื'อนไหวจะไม่โอเวอร์เหมือนพวกการ์ตูนอยา่ง
วอลท์ ดีสนีย ์แต่จะเคลื'อนไหวดว้ยท่วงท่าเสมือนคนจริง ๆ อีกทั,งการลงสีภาพเท็กซ์เจอร์เนน้ให้เหมือนเป็นวตัถุ
ของจริง 

แสง สีและบรรยากาศเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมกบัเนื,อเรื'อง เช่น เนื,อเรื'องเป็นแนวไล่ล่า ก็ควรใชสี้ดาํ ทาํให้ดู
ลึกลบัน่าคน้หา สีแดง ทาํใหดู้ตื'นเตน้ หรืออาจจะเป็นสีโทนเขม้ เป็นตน้ ซึ' งส่วนใหญ่แลว้สีที'ใชค้่อนขา้งหม่น ไม่
หวอืหวาหรือสดใส 

เอฟเฟกต์ต่าง ๆ ทั,งเสียงบรรยากาศ เสียงร้อง เสียงกระสุนปืนหรือเสียงมีดฟัน แสงระเบิด แสงประทุจาก
ปืน โดยเฉพาะเลือดที'สาดกระจายมีความสมจริงที'ดูแลว้รู้สึกวา่น่ากลวั 

2.4.2  การออกแบบตวัละครและฉาก 

 - เริ'มตน้จากการนาํบทมาศึกษาวเิคราะห์ เพื'อสร้างตวัละครและฉากใหเ้ขา้กบัเนื,อเรื'องที'ตอ้งการสื'อ 

 - หาขอ้มูลอา้งอิงในการออกแบบ 

- ทาํการออกแบบตวัละครโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop เขียนภาพตวัละครในลกัษณะดา้นหนา้
ตรงและดา้นขา้ง เพื'อจะนาํไปใชใ้นการสร้างโมเดลตวัละครดว้ยโปรแกรม Autodesk Maya ต่อไป  
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2.4.3 ขั,นตอนการผลิต  

- ขึ,นโมเดลตวัละครต่างๆ ตามที'ไดอ้อกแบบไวโ้ดยใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya จากนั,นทาํการลงสีสร้าง
รูปภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื'อนาํมาใส่เป็นพื,นผิวใหก้บัตวัละคร  

- การสร้างฉากจะแบ่งเป็น 2 กรณี ในกรณีที'ฉากมีความสมัพนัธ์และเกี'ยวขอ้งกบัตวัละครมาก จะสร้างดว้ย
การขึ,นรูปจาํลองของฉากดว้ยโปรแกรม Autodesk Maya ส่วนกรณีที'เป็นฉากระยะไกลหรือไม่มีความสาํคญัมาก
นกั จะสร้างโดยวธีิวาดและลงสีผา่นโปรแกรม Photoshop และนาํมาจดัวางเป็นฉากดว้ยโปรแกรม After Effect 

- สร้างตวัละครและฉาก ทาํการขึ,นโมเดลสามมิติดว้ยโปรแกรม Maya โดยเริ'มขึ,นโมเดลจากโพลีกอน 
(Polygon) หลงัจากนั,นกางยวูี (UV) ใส่สีและลวดลายของตวัละครดว้ยการลงสีในโปรแกรม Photoshop แลว้นาํ
ภาพที'ตกแต่งเสร็จแลว้กลบัไปใส่กบัโมเดลที'สร้างไว ้

- ทาํให้ตวัละครสามารถเคลื'อนไหวโดยใชโ้ปรแกรม Maya สร้างกระดูก (joint) ให้กบัหุ่นโมเดล และทาํ
การสร้าง controller ควบคุมให้กระดูกเคลื'อนไหวได ้ส่วนการแสดงสีหน้าของใบหน้านั,น จะใชว้ิธีการ Blend 
Shape ในการควบคุม 

- นาํตวัละครมาทาํการเคลื'อนไหว (Animate) เป็นการนาํตวัละครมาวางรวมกบัฉาก และจดัท่าทางตวัละคร
ใหเ้คลื'อนไหวตามเนื,อเรื'อง จดัแสงและจดัมุมกลอ้งใหไ้ดต้ามที'ตอ้งการ 

- เรนเดอร์ภาพนิ'ง เป็นการบนัทึกภาพจากโปรแกรม Maya ออกมา 

- นาํภาพนิ'งมาตดัต่อ และใส่เสียง นาํภาพที'ไดจ้ากโปรแกรม Maya มาทาํการลาํดบัภาพ ตดัต่อ  พร้อม
ตกแต่งแสงและเอฟเฟคต่างๆ (Effect) ในโปรแกรม After Effect จากนั,นจึงใส่เสียงประกอบ 

 

3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปราย 
จากการศึกษาเกี'ยวกบัพฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเกมและความกา้วร้าว และ

แนวคิดเกี'ยวกับการออกแบบแอนิเมชัน มารวบรวมเขา้ด้วยกันทําให้เกิดบทแอนิเมชัน (Storyboard) ทาํให้
ตระหนกัถึงความจริงในปัจจุบนันี,  โดยมีผลการวจิยัดงัต่อไปนี,  

 3.1 บทภาพยนตร์ ภายในเรื'องนั,นสื'อให้เห็นเด็กชายที'นั'งเล่นเกมภายในห้องนอนของตวัเอง เสียงปืนใน
ฉากเริ'มแรกนั,นบ่งบอกใหรู้้วา่ตวัเด็กกาํลงัเล่นเกมประเภทไหน จากนั,นจึงเผยให้เห็นวา่เด็กกาํลงัเล่นเกมแบบไหน  
ฟันเฟืองที'อยูด่า้นหลงัในฉากที'ต่อสูก้บัหวัหนา้ใหญ่หมุนไปเรื'อย ๆ ไม่มีวนัหยดุ พร้อม ๆ กบัดวงตาของเด็กที'ค่อย 
ๆ เปลี'ยนเป็นสีแดง เป็นตวัแทนเวลาที'เด็กชายใชเ้วลาเล่นเกมสั'งสมมาเรื'อย ๆ เปรียบเสมือนการที'คนเราเล่นเกม 
เริ'มแรกก็เล่นเพื'อความสนุกเฉย ๆ แต่เมื'อเวลาผา่นไปมาก ๆ ใชเ้วลาอยูก่บัมนัมากเกินควรก็มีความเสี'ยงที'จะซึมซบั
ความรุนแรงจากภายในเกมเขา้มาในตวัมากขึ,นเรื'อย ๆ เปรียบเทียบไดใ้นฉากที'สัตวป์ระหลาดเขา้มานั'งเล่นเกม
แทนที'เด็กชาย เสมือนว่าสัตวป์ระหลาดนั,นคือตวัแทนของความกา้วร้าวรุนแรงที'เด็กชายไดส้ั'งสมไวม้านานจน
ครอบงาํเด็กชายไวท้ั, งหมด ผูว้ิจัยตอ้งการให้ผูรั้บชมตระหนักว่า การเล่นเกมที'มีความรุนแรงอาจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมกา้วร้าวไดห้ากเล่นติดต่อสะสมมาเป็นเวลานาน กวา่จะรู้ตวัก็ซึมซบัมนัเขา้มามากเกินไปแลว้ ฉะนั,นการ
เล่นเกมจึงควรจะมีความพอดีไม่ให้มากจนเกินไป โดยนาํขอ้มูลจากการวิจยัมาสร้างเป็นบทภาพยนตร์ ซึ' งยกเอา
ลกัษณะพิเศษของเกมคอมพิวเตอร์ อนัไดแ้ก่  
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- ผูเ้ล่นเกมเป็นผูแ้สดงบทบาทที'รุนแรง มีพฤติกรรมกา้วร้าวไดโ้ดยตรง 

- เกมคอมพิวเตอร์เป็นทั,งตน้แบบ, ผูส้นบัสนุน, และผูฝึ้กซอ้มพฤติกรรม 

- เกมคอมพิวเตอร์มีแนวโนม้ที'มีความเสมือนจริงและมีความรุนแรงมากขึ,น 

- มีการใหร้างวลัและลงโทษ 

และระยะเวลาในการเล่นเกมมีผลให้เกิดภาวะตื'นตวั จึงกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวไดง่้าย ประกอบ
กบัเกมสมยันี, ถูกสร้างขึ,นมาดว้ยกราฟฟิกที'สมจริงมากขึ,นจึงทาํใหภ้าพที'ออกมานั,นเขา้ถึงความรุนแรงไดง่้าย 

 3.2 Storyboard เป็นการใชภ้าพเพื'อบอกเล่าเรื'องราวตามบทภาพยนตร์ 

 

 
 

รูปภาพที� 1 storyboard 
 

3.3 ตวัละคร 

3.3.1  ตวัละครเอก เป็นเด็กชายวยัรุ่น นั'งเล่นเกมอยู่ในห้องนอนมืด ๆ ลกัษณะการแต่งกายเหมือนเด็ก
ทั'วไปคือ เสื,อยดื กางเกงขาสั,น ขอบตาคลํ,าจากการอดนอน 

3.3.2  ตวัละครรอง เป็นสัตวป์ระหลาดในเกม(หัวหนา้ใหญ่) รูปร่างสูงใหญ่ผิวขรุขระน่าเกลียด อยูใ่นเกม
ด่านสุดทา้ย 

3.3.3  ตวัประกอบในเกมเป็นสตัวป์ระหลาดที'กระจายอยูต่ามเมืองในฉากเกม 
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รูปภาพที� 2 ตวัละครทั,งหมด 

 

3.4 ฉาก  

3.4.1 ฉากในหอ้งนอน ลกัษณะมืดสลวัมีแต่ไฟหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
 

 
รูปภาพที� 3 ภายในหอ้งนอน 

 

  3.4.2 ฉากภายในเกม ลกัษณะเป็นเมืองร้างบรรยากาศหม่นคลา้ยเกมรุนแรงทั'วไป 

 

 
รูปภาพที� 4 ภายในตวัเกม 
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จากการศึกษาการสร้างแอนิเมชนัของโครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื'อรณรงคล์ดพฤติกรรมกา้วร้าวจาก
การเสพติดเกม ผูว้จิยัไดพ้บปัญหา และอุปสรรคดงัต่อไปนี,    

1. การเขียนบทแอนิเมชนั เป็นส่วนที'ตอ้งคาํนึงถึงเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนที'สาํคญัที'สุดในการที'จะให้ตวั
ละครของเราไดท้าํหนา้ที'ถ่ายทอดเรื'องราวสู่สายตาผูรั้บชม ซึ' งการคิดบทนั,นตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั 
เนื,อหาแบบไหนที'จะสามารถดึงดูดให้คนกลุ่มนั,นเกิดความสนใจขึ,น โดยผูว้ิจยัใชห้ลกัการสังเกตความชอบของ
กลุ่มเป้าหมายวา่มีแนวโนม้หรือทิศทางออกไปในทางใดบา้งแลว้จึงนาํมาคิดวเิคราะห์รูปแบบที'จะนาํเสนออีกครั, ง 

2. ควรศึกษาเรื'องของภาษาภาพยนตร์ ขนาดภาพ มุมกลอ้ง และการเคลื'อนไหวของกลอ้ง เนื'องจากขนาด
ภาพ มุมกลอ้ง และการเคลื'อนไหวของกลอ้งที'แตกต่างกนัจะให้ความรู้สึกที'แตกต่างกนั ในที'นี, ผูว้ิจยัตอ้งการอยาก
ให้ผูรั้บชมรู้สึกถูกดึงดูดให้สนใจไปจนจบเรื' อง โดยผูว้ิจัยได้ศึกษามุมกล้องที'ให้อารมณ์ในแบบต่าง ๆ จาก
ภาพยนตร์ แอนิเมชนั รวมไปถึงเกมเช่นกนั เพื'อนาํมาปรับใชใ้นงานของตนเอง 

 

4. สรุปผลการวจิยั 
โครงการออกแบบแอนิเมชนัเพื'อรณรงคล์ดพฤติกรรมกา้วร้าวจากการเสพติดเกม เป็นการเล่าเรื'องผ่านสื'อ

แอนิเมชนั โดยเนื,อหาเป็นการนาํเสนอเรื'องราวของเด็กชายนั'งเล่นเกมที'มีความรุนแรง เป็นเกมที'ให้สวมบทบาท
บุคคลที'หนึ'งเปรียบเทียบก็คือตวัเด็กนั'นเอง จึงเปรียบเด็กชายคือตวัละครเอกที'อยูใ่นเกมจริง ๆ ซึ'งตอ้งเขา้ไปจดัการ
สัตวป์ระหลาดให้หมดจนกระทั'งพบกบัหัวหน้าใหญ่ตามเนื,อเรื'องที'พบเห็นไดแ้ทบจะทุกเกม ดว้ยเกมประเภท
เหล่านี,จาํเป็นตอ้งมีอาวธุเพื'อใชใ้นการจดัการศตัรูเบื,องหนา้ อาทิเช่น ปืน หรือมีด เป็นตน้ ซึ'งในตอนทา้ยนั,นจะเห็น
ไดว้า่เกิดการสลบัตวักนัขึ,น สตัวป์ระหลาดที'เด็กชายคาดวา่กาํจดัไปแลว้กลบัหายไปปรากฏยงัห้องนอนของตวัเอง 
แต่ตนกลบัมาติดอยู่ในเกมแทน ทั,งหมดนี, ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นว่า การใชเ้วลาหมกมุ่นอยู่กบัการเล่นเกม
ประเภทนี,มากเกินไปอาจเกิดการซึมซบัลกัษณะความรุนแรงจากเกมสะสมเรื'อย ๆ จนก่อให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าว 
สตัวป์ระหลาดก็เปรียบเสมือนพฤติกรรมเหล่านี,  การที'สัตวป์ระหลาดหลุดออกมาดา้นนอก ในโลกแห่งความจริง
นั,นก็เหมือนเป็นการเอาพฤติกรรมที'ซึมซบัจากเกมมาใชใ้นชีวิตจริงดว้ย ผูว้ิจยัจึงตอ้งการให้ตระหนักถึงการเล่น
เกมแต่พอดี รู้จกัแยกแยะวา่นั'นเป็นเพียงแค่เกม เป็นเพียงเหตุการณ์สมมติแต่ไม่ควรนาํมาใชใ้นชีวิตจริง และเรียนรู้
ที'จะเล่นอยา่งมีสติ โครงการนี, เป็นเพียงจุดเริ'มตน้ในการให้ขอ้คิด ซึ' งจะชี, ให้เห็นถึงปัญหาที'จะตามมาหลงัจากนี,  
ดงันั,นการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัเกี'ยวกบัภาวะการเสพติดเกมรุนแรงในครั, งต่อๆ ไป ควรเนน้ไปในเรื'องของ
ผลกระทบที'จะตามมาหลงัจากนั,น รวมถึงวธีิแกปั้ญหาดงัที'กล่าวมาในขา้งตน้ โดยหวงัวา่ในอนาคตสื'อเหล่านี,อาจมี
ส่วนช่วยใหล้ดอาชญกรรมไดม้ากขึ,น 

โดยผูว้จิยัมุ่งหวงัสร้างแอนิเมชนัที'สร้างเนื,อหาที'จะเป็นการผอ่นคลายสงัคม ใหผู้ที้'ไดรั้บชมไดเ้กิดจิตสาํนึก 
แยกแยะไดว้า่สิ'งที'ไดรั้บจากการเล่นเกมสิ'งไหนทาํแลว้เกิดประโยชน์ ดีกบัตวัเอง สิ'งไหนที'ทาํแลว้เกิดอนัตรายและ
ความสูญเสีย 

นอกจากนี,ยงัพบวา่การใชเ้สียงดนตรีประกอบที'ทรงพลงั ดุดนั มีระดบัที'เขม้ขน้ขึ,นเรื'อย ๆ เป็นตวัผลกัดนั
อารมณ์ของเรื'องราวใหเ้กิดความน่าสนใจ น่าติดตามและดึงดูดผูช้มใหติ้ดตามไดต้ั,งแต่เริ'มจนกระทั'งจบเรื'อง 
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เรือนกาแล : แอนิเมชั�น 3 มิติ เพื�อเป็นสื�อการสอน 

ของหลกัสูตรแกนกลางขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

KALAE : 3D ANIMATION MEDIA FOR INSTRUCTION MEDIA OF THE BASIC 

EDUCATION CORE CURRICULUM THE MINISTRY OF  EDUCATION 
 

สิริกานต ์ มีธญัญากร1 ดร.อวรุิทธ์  เจริญทรัพย์2 อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ์3 
________________________________________ 

 
บทคดัย่อ 

 

“จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นศูนยก์ลางการพฒันาของภูมิภาคและมีความเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วต่อเนื1อง ทาํ
ใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิ1น จึงมีความจาํเป็นเร่งด่วนที1จะตอ้งกาํหนด
บทบาท มาตรการ และแนวทางในการดาํรงรักษาเพื1อสืบสานอตัลกัษณ์อนัลํ8าค่าของเชียงใหม่ไม่ใหสู้ญสลาย” 
(ม.ล.ปนดัดา ดิศกลุ,2554) 

เรือนกาแลเป็นเรือนที1แสดงถึงเอกลกัษณ์ของบา้นพกัอาศยัแบบลา้นนาอยา่งชดัเจน การวางผงัพื8นที1 หรือ
การจดัหอ้งต่างๆภายในเรือน และรูปทรงนั8นสะทอ้นถึงแบบแผนของการดาํเนินชีวติตามระเบียบประเพณีและโลก
ทศันข์องลา้นนาที1เด่นชดั  และในปัจจุบนัเรือนกาแลหาดูไดย้าก หลงเหลืออยูเ่พียงไม่กี1หลงั และขอ้มูลเรือนกาแล
ถูกรวบรวมอยูใ่นหนงัสือ  เป็นขอ้มูลที1เป็นตวัอกัษรจึง ตอ้งอา่นเพื1อทาํความเขา้ใจ มีรูปภาพประกอบบา้งตาม
เหตุการณ์ แต่ดว้ยขอ้มูลที1มีรายละเอียดมาก จึงเป็นเรื1องยากที1จะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย ทาํความเขา้ใจ  

เพื1อใหเ้รือนกาแลไดรั้บความสนใจมากกวา่นี8  ผูว้จิยัเห็นวา่ ควรมีการสร้างสรรคอ์อกมาในรูปแบบ
ภาพยนตร์แอนิเมชั1น 3 มิติ เพราะจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่การเล่าในแบบเดิมจึง
จดัทาํขึ8นเพื1อเผยแพร่และเขา้ใจเรื1องราวชีวติของคนลา้นนา และความสาํคญัที1มีต่อศิลปะในประเทศไทยไดง่้ายขึ8น
ดว้ยภาพประกอบและเทคนิคที1ดึงดูดความสนใจ เขา้ใจง่าย กลุ่มเป้าหมาย จะเขา้ถึงและเขา้ใจเนื8อหาไดง่้ายขึ8น 
 

คาํสําคญั : เรือนกาแล, ลา้นนา, การจาํลอง,  กาแล 
 

Abstract 
 

Chiang Mai is the center of regional development and has a continue fast growth. This makes negative 
effect to social and beautiful regional culture so we need to set a process to keep the Chiang Mai valuable 
identity. (Dissakul P, 2011) 

                                                           

1 นกัศึกษาปริญญาโท ภาควิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยที์1ปรึกษา 
3 อาจารยที์1ปรึกษาร่วม 
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Kalae house represents clearly the Lanna style residence. Area planning or room planning and the shape 
show clearly a traditional life style and vision of Lanna people. Nowadays, there is a few Kalae house leftover, 
hard to see. Kalae house’s information is collected in books, contain with letter and picture but the much detail is 
hard to understand for target group. 

To make Kalae house is more interested, researcher think that should be created information of Kalae 
house because it can be get by target group more effective than letter and picture style. The aim of this research 
are to understand and publish the traditional life style of Lanna people. 

 

KEYWORDS : KALAE HOUSE, LANNA, SIMULATING, KALAE 

 

1. บทนํา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั8นพื8นฐาน พุทธศักราช 2551แทน

หลักสูตรการศึกษาขั8นพื8นฐาน พุทธศักราช 2544  ในวนัที1  11 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  เพื1อให้สถานศึกษาได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา และจดัการเรียน การสอนเพื1อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั8นพื8นฐานให้มี
คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะที1จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติในสงัคมที1มีการเปลี1ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื1อ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื1องตลอดชีวติ 

เพื1อให้เรือนกาแลได้รับความสนใจมากกว่านี8  ผูว้ิจัยเห็นว่า ควรมีการสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบ
ภาพยนตร์แอนิเมชั1น 3 มิติ เพราะจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกวา่การเล่าในแบบเดิมจึง
จดัทาํขึ8นเพื1อเผยแพร่และเขา้ใจเรื1องราวชีวติของคนลา้นนา และความสาํคญัที1มีต่อศิลปะในประเทศไทยไดง่้ายขึ8น
ดว้ยภาพประกอบและเทคนิคที1ดึงดูดความสนใจ เขา้ใจง่าย กลุ่มเป้าหมาย จะเขา้ถึงและเขา้ใจเนื8อหาไดง่้ายขึ8น 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 
2.1 เพื1อศึกษาการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั1น 3 มิติ โดยมีเรือนกาแลเป็นกรณีศึกษา 
2.2 เพื1อเผยแพร่และฟื8 นฟคูวามสาํคญัของเรือนกาแลที1เป็นศิลปะของคนลา้นนา 

 

3. สมมตฐิานการวจิยั 
การถ่ายทอดมุมมองทางสถาปัตยกรรมเรือนแลผ่านภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติโดยการเล่าเรื1องดว้ยงาน

สถาปัตยกรรม ที1มีความโดดเด่นแบบลา้นนา และความเชื1อ ความสาํคญัของผูค้นที1มีต่อธรรมชาติและสิ1งศกัดิn สิทธิn  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเรื1องราว คุณค่าในแง่ของการควรค่าแก่การอนุรักษ ์ทาํใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจมากขึ8น 

 

4. กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ภาพที�  1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

5. กระบวนการในการผลติแอนิเมชัน3 มติ ิ
5.1  เขียนเอกสารรายละเอียดของโครงงาน (Project Proposal) ไดแ้ก่ งานที1ทาํ วิธีการทาํ ระยะเวลา 

กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการทาํงานและรายละเอียดต่างๆ เพื1อให้เกิดการเขา้ใจและสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

5.2  แนวคิดในการออกแบบ เพื1อเป็นการถ่ายทอดความงดงามทางสถาปัตยกรรมเรือนกาแล 

5.3  การวางแผนเนื8อเรื1อง(Story Planning) จะบอกเล่าถึงสถาปัตยกรรมภายในของเรือนกาแล 

โดยใชก้ารเล่าเรื1องแบบยอ้นไปในอดีต  ตดัทอนตวัการ์ตูนให้มีสัดส่วนเกินจริงเพื1อความน่าสนใจ และ ใช้
เสียงประกอบหนงัแบบมีคาํบรรยายเพื1อที1จะสามารถสื1อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายทุกภาษา และใชห้ลกัการสร้าภาพยนตร์แอ
นิเมชั1น  

5.4 การออกแบบตวัละคร 

ใชผ้ีเสื8อ 2 ตวัเป็นตวัเดินเรื1อง ชื1อ  ลมเหนือ (เป็นผีเสื8อภาคเหนือ) และ นํ8 าหนาว (เป็นผีเสื8อภาคกลาง) 

รวบรวมขอ้มูล 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที1เกี1ยวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมเรือนกาแล 
- ศึกษาขอ้มูลของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั8นพื8นฐาน พทุธศกัราช  2551  
- ศึกษาขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
- ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและแนวความคิดเรื1องพฤติกรรมการรับรู้ของเด็กเกี1ยวกบัสื1อแอนิเมชนั 
- ศึกษาขอ้มูลดา้นสื1อการสอนทุกการเรียนรู้ 
- ศึกษาขอ้มูลทางเอกสารเกี1ยวกบัศิลปะ โดยเนน้การศึกษาทฤษฎีสี หลกัการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
- ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและแนวความคิดเกี1ยวกบักระบวนการออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติ  

วเิคราะห์ขอ้มูล 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐม 4 สื1อการสอน 

เนื8อเรื1อง 

ผลงานแอนิเมชนั 

ฉากและตวัละคร เรือนกาแล 
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ภาพที� 2 ภาพผีเสื8อ ลมเหนือ (บน) และ นํ8 าหนาว (ล่าง) 

 

5.5 การทาํบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพ (Storyboard) เพื1อบอกเล่ารายละเอียดต่างๆ ในเรื1 อง เช่น อารมณ์ 
สถานที1 ขนาดภาพ มุมกลอ้ง การเคลื1อนไหวของกลอ้ง การลาํดบัภาพ และนาํเสนอใหผู้เ้ชี1ยวชาญทางดา้นการเขียน
บท และการลาํดบัภาพ 

5.6 นาํสตอรี1บอร์ดและเสียงมาจดัเรียงกนั (Storyboard Animatic) ในโปรแกรมตดัต่อ เพื1อให้เห็นภาพรวม
ของแอนิเมชนัทั8งหมด เช่น ภาพ เสียง ระยะเวลา และเทคนิคพิเศษต่างๆ และนาํเสนอให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

5.7 นาํสตอรี1บอร์ดแอนิเมติก (Storyboard Animatic) มาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี1ยวชาญ และ
นาํสตอรี1บอร์ดแอนิเมติกที1แกไ้ขแลว้นั8น เป็นตน้แบบในการสร้างแอนิเมชนั 

การทาํสตอรี1บอร์ดแอนิเมติก (Storyboard Animatic) นบัวา่เป็นขั8นตอนสุดทา้ย ในขั8นตอนการเตรียมงาน 
(Pre-Production) และเขา้สู่ขั8นตอนการผลิต (Production) เป็นขั8นตอนต่อไป 

 

6. ขั�นตอนการผลติ (Production)  
6.1 การขึ8นรูปโมเดล เริ1มจากการขึ8นโมเดล ผีเสื8อที1เป็นตวัละคร โดยการปั8 นจากโพลีกอน (Polygon) ที1เป็น

รูปทรงพื8นฐานเช่น ทรงกลม(Sphere)  และ สี1เหลี1ยม(Cube)  ทรงกระบอก(Cylinder) และรูปทรงอื1นๆ และทาํการ
ดึงจุด (Vertex) ใหไ้ดรู้ปทรงตามตอ้งการโดยผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม  Autodesk Maya 2012 
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ภาพที� 3 ภาพโมเดลผีเสื8อ  
 

6.2 สร้างโมเดลฉาก อุปกรณ์ประกอบฉากทั8 งหมดที1ปรากฏในเรื1อง จากโพลีกอน (Polygon) รูปทรง
พื8นฐาน เช่น วงกลม(Sphere) สี1 เหลี1ยม(Cube) ทรงกระบอก (Cylinder) และรูปทรงอื1นๆ มาประกอบกนัและ
ปรับแต่งเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร หอ้ง โตะ๊ เกา้อี8  เตียง ตู ้และอื1นๆ โดยขนาดและสดัส่วนนั8นตอ้งดูสมจริง 

 

 
 

ภาพที� 4 ภาพหิ8งบรรพชนและเรือนนอน  
 

 
 

ภาพที� 5 ภาพเรือนกาแลแบบใหมแ่ละแบบเก่า  
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ภาพที� 6 ภาพชาน, เติyน และเรือนครัว 
 

7. สรุปผลการวจิยั 
เรือนกาแล : แอนิเมชั1น 3 มิติ เพื1อเป็นสื1อการสอนของหลกัสูตรแกนกลางขั8นพื8นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เล่าถึงสิ1งละอนัพนัละนอ้ยเกี1ยวกบัสงัคมและวฒันธรรมลา้นนาและเป็นหนึ1งในสญัลกัษณ์แห่งภูมิปัญญาลา้นนาได้
เก็บเลก็ผสมนอ้ยมาจากสิ1งต่าง ๆ ที1อยูร่อบตวั ผา่นการเฝ้ามอง สังเกต กลั1นกรองและตกผลึกให้คนรุ่นหลงัไดย้อ้น
มองอดีตแลว้เก็บมาเทียบเคียงกบัสิ1งที1เป็นไปในปัจจุบนั  

รวมถึงสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบต่างๆ ที1พบเห็นไดน้อ้ยมาก ลกัษณะเด่นของบา้นลา้นนา ส่วนมากเป็น
เรือนแฝดค่ะ มีรางนํ8 าฝนแล่นกลางเรียกวา่ " ฮ่อมริน " มีชานกวา้งมาก และตอ้งมีเติyนหรือชานอเนกประสงคใ์น
หลังคา ที1ยกสูงกว่าชานแดดซักราวๆ1ฟุต พื8นที1ตรงนี8  สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยก่อน ลูกสาวมานั1งทํางาน
เลก็ๆนอ้ยๆ หนุ่มๆมาหามาแอ่วกนัก็ตรงนี8  นั1งทานขา้ว พบปะสงัสรรค ์เจา้ลูกชายหนีเที1ยวกลบัดึกมา ก็มานอนตรง
เติyน ไม่ตอ้งเขา้หอ้งนอนรบกวนพอ่แม่ ตรงมุมหนึ1งของเติ1น จะมีหิ8งพระอยู ่เวลาหาวา่บา้นนี8 เสาเอกอยูต่รงไหน ให้
มองหาหิ8งพระ เพราะเสาเอกของบา้นจะเป็นที1ประดิษฐานพระประจาํบา้น 

ดงันั8นผูว้จิยัจึงจะเริ1มการทดลองสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัโดยศึกษา คน้ควา้ทฤษฎีดา้นศิลปะ ทฤษฎีดา้น
ภาพยนตร์ ควบคู่ไปกบัการศึกษาทฤษฎีของสถาปัตยกรรมเรือนกาแลตลอดจนการสังเกตและจากการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม เพื1อนําข้อมูลจากประสบการณ์ของผูใ้ห้สัมภาษณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชนั ที1สามารถเขา้ถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้เพื1อที1จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินการ และผลที1ไดรั้บของโครงการ ทั8งนี8 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จะตอ้งมี
การศึกษาคน้ควา้เพิ1มเติมอยา่งต่อเนื1อง ใหมี้ความสมบูรณ์ยิ1งขึ8น อยา่งไรก็ตามรายละเอียดทางดา้นเนื8อหาสาระ และ
ขอ้มูลของเอกสารนี8  จะเป็นประโยชน์กบัวงการแอนิเมชนั หรือต่อผูรั้บชมและผูส้นใจ ศึกษาและสร้างผลงาน
แอนิเมชนัต่อไป 

ผูว้จิยัพบวา่การใช ้Computer Animation เป็นวธีิที1ประหยดัเวลาการผลิตและประหยดัตน้ทุนเป็นอยา่งมาก
โดยใชก้ารเล่าเรื1องแบบยอ้นไปในอดีต  การตดัทอนตวัการ์ตูนใหมี้สัดส่วนเกินจริงเพื1อความน่าสนใจ และ ใชก้าร
เคลื1อนไหวแสดงอารมณ์ (Animate) เป็นการสร้างภาพเคลื1อนไหว เพื1อถ่ายทอดท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึก 
เพื1อที1จะสามารถสื1อให้เขา้ใจไดง่้ายทุกภาษา และใชห้ลกัการสร้าภาพยนตร์แอนิเมชั1น โดยมีแนวคิดหลกัวา่ การ
ปลูกฝังรากของวฒันธรรมลา้นนาใหแ้ก่เด็ก เพื1อการรักษาไวซึ้1งการเจริญและสืบทอดต่อไปในอนาคต 
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8. ข้อเสนอแนะ 
การทาํงานควรจดัสรรเวลาในแต่ละขั8นตอนของกระบวนการผลิตให้ดี อาจจดัทาํเป็นตารางเวลา เพื1อที1จะ

ไดก้าํหนดวนัและเวลาที1งานน่าจะเสร็จ และเผื1อเวลาในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ที1อาจเกิดขึ8นดว้ย 

ควรเลือกใชเ้ครื1องคอมพิวเตอร์ที1มีประสิทธิภาพ ไม่มีไวรัส หรือติดตั8งโปรแกรมตรวจสอบไวรัส และที1
สําคญั ควรบันทึกไฟล์งานเก็บไวใ้นแหล่งอื1นด้วย เช่นฮาร์ดดิสสํารอง หรือแผ่นดีวีดีบันทึกขอ้มูล เพื1อความ
ปลอดภยัหากเครื1องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือสูญหาย จะไดมี้งานเก็บไวใ้นที1สาํรอง สามารถนาํมาทาํต่อได ้

 

9. ปัญหาจากกระบวนการผลติภาพยนตร์แอนิเมชั�น 
ในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั1นสามมิตินั8 น จะต้องใช้เวลาทั8 งในกระบวนการเตรียม  การผลิต และ

กระบวนการหลงัการผลิตเป็นอยา่งมาก อาจใชเ้วลานาน ทั8งหมดทั8งมวลนี8 ขึ8นอยูก่บัคุณภาพ ความยาก และความ
ยาวของภาพยนตร์แอนิเมชั1นที1จะดาํเนินการผลิต 

 ปัจจยัหลกัที1ใชใ้นการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั1นสามมิติ คือ เครื1องคอมพิวเตอร์ ถา้หากเครื1องคอมพิวเตอร์
มีประสิทธิภาพไม่สูงพอ จะส่งผลให้ทาํงานไดล่้าชา้ ตํ1ากว่ามาตรฐาน และที1สาํคญัไฟล์งานที1บนัทึกเก็บไวค้วร
บนัทึกไวห้ลายที1เพราะงานอาจหายได ้หากเครื1องหาย หรือมีไวรัส 
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แนวทางการพฒันาสื�อแอนิเมชั�นเพื�อถ่ายทอดเรื�องราวที�ซับซ้อน 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF AN ANIMATION 

TO CONVEY A COMPLEX STORY 
 

ตุลย ์ตุลยกิจจา1  ผศ.ด.ร.วลยัภรณ์ นาคภณัธ์ุ2  อาจารยน์ฐัวฒิุ สีมนัตร3 

________________________________________ 

 

                                                           

1นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิา คอมพิวเตอร์อาร์ต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ภาควชิา คอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคดัย่อ 
 

ผลงานวทิยานิพนธ์นี2  มีวตัถุประสงค ์เพื4อที4จะหาแนวทางในการเล่าเรื4องที4มีเนื2อหาซบัซอ้น ดว้ยเทคนิค แอ
นิเมชั4น 3 มิติ (3D Animation) ใหก้บัเนื2อหาที4สอดคลอ้งกบัโครงการโตไปไม่โกง เนื4องจากโดยพื2นฐานของ
โครงการโตไปไม่โกงนั2นประกอบดว้ยเนื2อหาหลกั 5 หวัขอ้หลกั ซึ4งเป็นการยากที4จะเล่าเรื4องทั2งหมดเหล่านี2  ใหก้บั
กลุ่มเป้าหมายที4เป็นเด็กระดบัประถมศึกษาตอนตน้ฟัง 

ผูว้จิยัจึงตอ้งศึกษาวา่จะเล่าเรื4องนี2อยา่งไรใหมี้ความครบถว้น และสามารถที4จะดึงดูดความสนใจของเด็กได ้
ไม่วา่จะในเชิงสญัญะ จิตวทิยา หรือ แนวทางที4กลุ่มเป้าหมายชอบ ผลการทดลองพบวา่ การแฝงสญัญะลงในงาน 
ทาํใหส้ามารถกระชบัเวลาในการเล่าเรื4อง โดยการเทียบกบัสถานการณ์ที4เกิดขึ2นในสงัคม ถึงผลกระทบที4เกิดขึ2น  
และ สญัญะยงัทาํใหเ้รื4องมีนํ2 าหนกั มีที4มาที4ไป เมื4อผูว้จิยัไดส้รุปเนื2อหา แฝงขอ้มูลสญัญะต่างๆ จากการกระทาํที4อิง
ตามหวัขอ้ของโครงการ บวกกบัแนวทางที4กลุ่มเป้าหมายชอบ ผลที4ไดน่้าจะตรงกบัเป้าหมายที4วางไว ้
 

คาํสาํคญั : การเล่าเรื4อง, เทคนิคแอนิเมชั4น 3 มิติ,การนาํเสนอดว้ยสญัญะ 
 

Abstract 
 

The main idea of this Thesis is about how to tales the complicate story by 3D animation that represent 5 
concepts of “Growing Good” program, the concepts are about Honest, Public mind, Justice, Responsibility and 
Sufficiency for kid in primary school. 

The researcher have a question about how to put all of the complicate information for kid to understand. 
To find the answer. Researcher researched about sign, psychology and the interest from target group and found 
that, sign will help to shorter the story by put the social’s situation nowadays to represent the consequence and 
the sigh will give more weight to the story. when researcher combine all the information together. It’s should 
reach the goal that researcher aim for. 

KEYWORDS : STORYTELLING , 3D ANIMATION , COMMUNICATE WITH SIGN  
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1. บทนํา 
ในยุคปัจจุบนัเรื4องของปัญหาการทุจริต คอรับชั4นในไทยนั2น เป็นปัญหาสาํคญัที4เกิดขึ2นมาและก่อปัญหา

เรื2อรังมายาวนานหลายปีแลว้ ซึ4งปัญหาเหล่านี2นั2นส่งผลต่อสภาพบา้นเมือง สังคม และความน่าเชื4อถือของประเทศ 
ปัญหาส่วนใหญ่ 

ในฐานะที4ผูว้ิจัยเป็นคนที4ศึกษาทางด้านการสร้างสื4อ มีความคิดที4อยากจะแกไ้ขปัญหาเหล่านี2  ในฐานะ
บุคคลที4ตอ้งการจะเห็นสงัคมที4ดีขึ2น แต่ไม่ไดมี้อาํนาจในทางการปกครอง และ การบริหารบา้นเมือง จนกระทั4งได้
เห็น โครงการคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” และเห็นดว้ยกบัแนวทางของโครงการที4มุ่งแกปั้ญหาจากรากฐาน
ของสังคม ซึ4 งผูว้ิจยัเชื4อมั4นว่าโครงการนี2 สามารถจะแกปั้ญหาให้สังคมไทยได ้จึงตอ้งการจะส่งเสริม ให้มีสื4อที4
น่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื4อที4จะให้โครงการนั2นส่งผลที4ดีตอบสนองต่อแนวทางที4โครงการไดต้ั2ง
ไว ้เพราะ เนื4องจากเป็นโครงการที4ยงัเริ4มไดไ้ม่นานนกั จึงยงัขาดสื4อที4น่าสนใจที4ยงัสามารถพฒันาต่อไปได ้

จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ผูว้ิจัยไดเ้รียนรู้ว่า โครงการโตไม่ไม่โกงนั2น ดาํเนินการหลกัโดยการสอน
อาจารยใ์นสงักดั กทม. เพื4อที4จะใหอ้าจารยน์ั2นนาํขอ้มูลเหล่านี2ไปสอน สอดแทรกในเนื2อหารายวชิาทั4วไป โดยที4ไม่
มีรายวิชาเป็นของตวัเอง จึงเป็นเรื4องยากที4จะสอนเด็กในเวลาที4ค่อนขา้งจาํกดั กบัเนื2อหาเพิ4มเติมที4เกี4ยวขอ้งกบั 5 
หัวขอ้หลกั นั2นคือ 1. ความซื4อสัตยสุ์จริต 2. การมีจิตสาธารณะ 3. ความเป็นธรรมทางสังคม 4. กระทาํอย่าง
รับผิดชอบ 5. เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง จึงเป็นเรื4องยากสาํหรับอาจารยผ์ูส้อน 

เนื4องด้วยขอบเขตของการวิจัยนั2นคือสื4อ แอนิเมชั4น การที4จะรู้ได้ว่าจะออกแบบสื4อชนิดนี2 อย่างไรให้
เหมาะสมกบัเด็กต่อโครงการนี2  ดว้ยปัจจยัหลายๆ อยา่ง เช่น ในเรื4องของการยอ่ยขอ้มูลที4ค่อนขา้งไม่เหมาะสมกบั
วยั บวกกบัเนื2อหาที4มาก นั2นไม่สอดคลอ้งกบัพื2นฐานความเขา้ใจของเด็ก จึงเป็นเรื4องยากที4ผูว้ิจยัตอ้งทดลองเพื4อดึง
ความสนใจเด็กใหส้นใจในสิ4งที4ยากแก่การเขา้ใจ 

การพฒันาแอนิเมชั4นครั2 งนี2  มุ่งหวงัที4จะลดปัญหาให้กบัอาจารยผ์ูส้อน ในเรื4องของเวลา และ การทาํความ
เขา้ใจในเนื2อหา และ ต่อเด็กในการรับขอ้มูลที4ง่าย และ ดึงดูดความสนใจของเด็กใหไ้ดม้ากที4สุด 

สมมติฐานของงานวิจยัชิ2นนี2 คือ “สามารถเล่าเรื4องที4ซับซอ้นให้เด็กที4อยู่ในประถมวยัเขา้ใจได ้โดยใชก้าร
เล่าเรื4องที4มีสญัญะประกอบอยู”่  

 

2. ขั=นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิยั 
(1) ทาํความเขา้ใจขอ้มูลของโครงการ (2) หาขอ้มูลสนับสนุน เรื4องของกลุ่มเป้าหมาย และ ลกัษณะ

จิตวิทยาของกลุ่มเป้าหมายต่อการรับสื4อ (3)   ทาํแบบสอบถามเพื4อให้เขา้ใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ2น (4) นาํขอ้มูล
ทั2งหมดมาวิเคราะห์เพื4อหาขอ้มูลในการแต่งเรื4องเพื4อกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจได ้ (5) นาํขอ้มูลทั2งหมดมาเพื4อ
วเิคราะห์หาแนวทางเพื4อการสร้าง อนิเมชั4นที4เหมาะสมกบัเรื4องราว และสนบัสนุนการเล่าเรื4อง 

2.1 เนื=อหาหลกัสูตร 

เนื2อหาหลกัสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที4ช่วยสร้างชาติและต่อตา้นการทุจริต ไดแ้ก่ 
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1.) ความซื�อสัตย์สุจริต คือ (1) พดูความจริง (2) ไม่ลกัขโมย (3) ทาํตวัเป็นที4น่าเชื4อถือ (4)ทาํตามสัญญา (5) 
ตรงไปตรงมา (6) กลา้เปิดเผยความจริง (7) รู้จกัแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กบั ส่วนรวม 

2) การมีจิตสาธารณะ คือ (1) ร่วมดูแลสังคม (2)รับผิดชอบต่อส่วนรวม  (3)เสียสละเพื4อส่วนรวม  (4) 
เอื2อเฟื2 อ เมตตา มีนํ2 าใจ (5) ไม่เห็นแก่ตวั 

3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ (1)  นึกถึงใจเขาใจเรา  (2)  ไม่เอาเปรียบผูอื้4น  (3)  รับฟังผูอื้4น  (4)  เคารพ
ใหเ้กียรติผูอื้4น (5)  กตญัuูอยา่งมีเหตุผล (6)  คาํนึงถึงความยติุธรรม 

4) กระทาํอย่างรับผดิชอบ คือ (1)  ทาํหนา้ที4ของตนให้ดีที4สุด        (2)  มีระเบียบวินยั (3) เคารพกติกา  (4)  
กลา้ทาํในสิ4งที4ถูกตอ้ง  (5)  รับผิดชอบในสิ4งที4ทาํ กลา้ยอมรับผิดและรับการลงโทษ  (6)  รู้จกัสาํนึกผิดและขอโทษ
แกไ้ขในสิ4งผิด 

5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ (1)  รู้จกัความเพียงพอ ความพอดี (2)  มีความอดทนอดกลั2น (3) รู้จกับงัคบั
ตวัเอง  (4)  ไม่กลวัความยากลาํบาก (5)  ไม่ทาํอะไรแบบสุดขั2วสุดโต่ง  (6)  มีสติและเหตุผล 

2.2 ส่วนจติวทิยาเดก็ 

วัฒนธรรมของกลุ่มเด็กในวัยเรียน – ในวยัเรียน 2 แบบ แบบแรกคือ การอยูก่บัครอบครัว และ อยา่งที4 2 
คือ เพื4ออยูก่บัเพื4อน การอยูก่บัเพื4อนนั2น ในระยะแรกๆ จะมีการอยูก่นัแบบ “แก๊งค”์ ซึ4 งกฏเกณฑข์องกลุ่มก็มกัจะ
ถูกลม้ดว้ยสมาชิกในกลุ่ม ตามความพอใจ หรือ ผูน้าํเป็นคนสาํคญั ในกลุ่มมกัจะเป็นกลุ่มเพศเดียวกนั ระดบัเชาว์
ปัญญาพอกนั มีปัญหาคลา้ยกนั 

2.3 ข้อมูลที�เกี�ยวกบัสื�อ เพื�อกลุ่มเป้าหมาย 

อทิธิพล โทรทศัน์ ต่อเดก็ไทย 

มีรายงานวิจยัเกี4ยวกบัเรื4องขา้งตน้โดย บาํรุงสุข สีหอาํไพ วิบูลยศ์รี สุกญัญา ตรีวะนิช คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บาํรุงสุข สีหอาํไพ วิบูลยศ์รี สุกญัญา ตรีวะนิช, 2527) ไดแ้สดงให้เห็นผลกระทบของ
โทรทศัน์ต่อเด็กของสงัคม และวฒันธรรม ญี4ปุ่น ไทย ฟิลิปินส์ และ เพื4อใหข้อ้มูลนี2ไดเ้ป็นพื2นฐานต่อไป 

กลุ่มเป้าหมายอายชุ่วง 7-10 ปี จาํนวน 200 คน เด็กซึ4งสุ่มจากผูป้กครองที4ฐานะ ระดบัแรงงาน 100 คน และ 
ชนชั2นกลาง 100 คน 

ผลการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คอื เดก็ กบัผู้ปกครอง (จะขอยกมาแค่เดก็) 

เดก็ (1) พบวา่ผลของโทรทศัน์ต่อเด็กนั2นมากนอ้ย ตามลาํดบัของชนชั2น ฐานะ อาย ุและ เพศ (2) เด็กชอบ
โทรทศัน์มากที4สุดเมื4อมีเวลาวา่ง และ ส่วนใหญ่จะติดโทรทศัน์มาก รู้สึกเหงาถา้ไม่มี (3) สาํหรับเด็กจะใช่โทรทศัน์
ในฐานะสื4อของความบนัเทิงมากกวา่จะทาํใหเ้ด็กมีความเพอ้ฝันมากกวา่ความเป็นจริง  จาํนวนเด็กที4ดูสารคดี หรือ 
สื4อเพื4อการศึกษานั2นตํ4ามากเมื4อเทียบกบัรายการบนัเทิง แลว้ถา้รายการเกี4ยวกบัสาระนี2 ถูกปรับปรุงให้สนุกเท่ากนั ก็
อาจจะไดรั้บความนิยม หรือ ดึงดูดใจเด็กไดเ้ช่นเดียวกบัเรื4องบนัเทิง 

2.4 ผลการเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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ผลการเก็บขอ้มูลจากเด็ก 62 คน จากโรงเรียนเปรมประชากร ชั2นประถมศึกษาปีที4 3 ห้อง 1 และ 2 ผลสรุป
ไดด้งันี2  เป็นชาย 34 คน หญิง 28 คน 

แบบสอบถามเกี�ยวกบัโครงการต่อเดก็ 

ความรู้สึกต่อวชิาโตไปไม่โกง สนุกมาก 91.94% 

การรับสื4อนิทานของโตไปไม่โกง อ่านบา้ง 46.76% 

ลาํดบัความชอบของสื4อโตไปไม่โกง อนัดบั1ชอบนิทานที4สุด39.13% 

การรับชมสื4อระหวา่งภาพนิ4งกบัภาพเคลื4อนไหว ภาพเคลื4อนไหว 62.93% 

ความรู้สึกต่อนิทานของโครงการโตไปไม่โกง ชื4นชอบ 67.74% 

ความรู้สึกต่อสื4อต่างๆของโครงการ ตื4นเตน้และสนใจ 83.87% 

แบบสอบถามเกี4ยวกบั การ์ตูนที4เด็กชอบ 

ลาํดบัการ์ตูนที4เด็กสนใจที4สุด อนัดบั 1. โดเรม่อน 

ดูผา่นสื4อ TV  39.78% แผน่ CD หรือ DVD 34.94% ผา่น Internet 25.26% 

2.5 กรณีศึกษา 

โดราเอมอน หรือ โดเรมอน เป็น การ์ตูนญี4ปุ่น แต่งโดย ฟจิูโกะ ฟจิูโอะ เรื4องราวของหุ่นยนตแ์มวหูดว้น มา
จากอนาคตเพื4อกลบัมาช่วยเหลือโนบิตะ เด็กประถมจอมขี2 เกียจดว้ยของวิเศษจากอนาคต ผูช่้วยศาสตราจารย ์มะ
ซะโยชิ ฟรุุเซะ มหาวทิยลยัสตรียะสุดะไดย้กความลบั 3 ประการที4โดเรมอน ไดรั้บความนิยม (1) มีโลกของเด็กที4
ถูกสร้างขึ2นประกอบกนัดว้ยตวัละครที4มีขนาดตวัเท่ากบัเด็กๆ และเสน่ห์ของความน่าสนใจของวิเศษในอนาคตที4
ออกมาจากกระเป๋ามิติที4 4 (2) รูปร่างหน้าตาไม่ไดเ้ก๋เท่ตรงไหนเลย แต่หน้าตาของตวัละครเป็นหน้าตาของคน
เอเซีย ตวัโดราเอมอนอาจจะมีความแปลกบา้ง แต่ในทางกลบักนัก็ดูเหมือนผูป้กป้อง (3) สังคมหมู่รวมในรูปแบบ
ของเอเซียเป็นการประกอบกนัของหน่วยเลก็ๆ การทาํนาทาํกนัทุกวนัซํ2 าแลว้ซํ2 าอีก โดราเอมอนผูใ้จดีจะช่วยทาํให้
ความฝันเลก็ๆที4แอบซ่อนอยูภ่ายใตก้ารใชชี้วติประจาํวนัที4มีลกัษณะนั2นใหเ้ป็นจริงขึ2นมาไดด้ว้ยของวเิศษ 

ปัญหาภายในเรื�อง 

(1) จากปัญหาต่างๆทั2งหมดของโนบิตะ 582 ตอน (2) ปัญหาสาํคญัที4สุดคือ ปัญหาเรื4องเพื4อน 237 ตอน 

 
 รูปที� 1 ภาพตวัอยา่งของ “โดราเอมอน” 
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สํานวน ที4มาของสํานวนนั2 นยอมมาจากชีวิตจริงของคน ดังนั2 น ผู ้แต่งจึงยกสํานวนที4 เกี4ยวข้องกับ
ประสบการณ์มา เพื4อการจดจาํที4ดีขึ2น 

Learn (something) the hard way  and Find (something) out the hard way : to learn something by 
experience, especially by an unpleasant experience. (As opposed to learning in school, from reading, etc.) 
ความหมาย ที4ใกลเ้คียงของไทยคือ ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั�งนํ=าตา  

ผูว้ิจัยจะนําเอาประโยคนี2 ไปใช้เพื4อแต่งเนื2 อเรื4 องเนื4องจาก การเรียนรู้เพียงในห้องเรียน ไม่อาจจะสู้
ประสบการณ์ที4คนเราเจออยา่งฝังใจ เราจะจาํเหตุการณ์เหล่านั2นไดดี้กวา่การท่องจาํ 

สัญญะ และ สัญญะวทิยา 

สัญญะ ประกอบดว้ย 3 คุณสมบติั (1) ตอ้งมีรูปธรรม คือ อาจจะเป็นภาพ เสียง อกัษร หรือวตัถุ และ อื4นๆ 
(2) มีความหมายมากไปกวา่ตวัเอง (3) ผูใ้ชต้อ้งตระหนกัวา่ รูปธรรมดงักล่าวเป็นสัญญะ เช่น แหวนอาจจะเป็น
หรือไม่เป็นสัญญะก็ได ้แต่ แหวนที4ร้านขายไม่ใช่สัญญะ แต่ถา้ เป็นแหวนที4นิ2วของเจา้สาว คือ ความรัก ความ
ผกูพนักบัเจา้บ่าว 

สัญญะวทิยา 

D.S Clarke (1987) ประมวลแนวคิดเกี4ยวกบั “สัญญะ” มี 3 กระแส (1) Theory of evidential sign เชื4อวา่ 
อาการป่วยที4แสดงออกมา คือ สาเหตุของโรค และเชื2อตวันั2น  (2)Theory of Language เป็นแนวคิดของ Locke 
ภาษาในสญัญะ คือวถีิทางการสื4อสาร จากแนวคิดนี2  Saussure และ กลุ่มเพื4อน ไดข้ยายความหมายของ สัญญะ จาก 
วจันภาษา ไปสู่ อวจันภาษาอื4นๆ (3) ความสัมพนัธ์ุระหว่างตวัสัญญะ กบั วตัถุที�มอียู่จริง ออกมา 3 รูปแบบ  

(1) Icon เป็นสญัญะที4มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ยวตัถจริง เพียงเห็นก็ถอดรหัสได ้(2) Index สัญญะที4มีความเกี4ยวพนักนั
โดยตรงกบัวตัถุที4มีอยูจ่ริง เช่น ควนั เป็น Index ของไฟ ตอ้งคิดหาเหตุผลของ index และ Object ได ้จึงจะสามารถ
ถอดรหสัได ้(3) Symbol เป็นสญัญะที4ไม่มีความเกี4ยวโยงกนัระหวา่งสัญญะที4มีอยูจ่ริงแต่เกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนั 
เช่น “กา” บอกถึงสตัวช์นิดนึง โดยที4รูปตวัอกัษร กา ไม่คลา้ยคลึงกบั กาที4เป็น Icon (ด.ร. กาญจนา แกว้เทพ,2543) 

สรุปไดเ้ป็น 3 เรื4อง คือ (1) ตวัสัญญะ จะเกิดไดจ้ากการสร้างของมนุษย ์ดงันั2นจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ “ตวัมนุษย์
ผูส้ร้างสัญญะ”นั2นดว้ย โดยจะสนใจวิธีที4สืบทอดความหมายของสัญญะเหล่านั2น (2) รหัส/ระบบ รหัสเกิดจาก
ระบบที4ประกอบกนั อาจจะมีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน กบั แอบแฝงไว ้(3)วฒันธรรม ขึ2นอยูก่บับริบททางสงัคมดว้ย  

ประเภทของความหมายของสัญญะ 

1. ความหมายโดยอรรถ และ ความหมายโดยนัย (1) ความหมายโดยอรรถ คือ ความหมายตรง สิ4งที4พูด ที4
เขียน ที4แสดงออก เช่น แม่หมายถึง สตรีผูใ้ห้กาํเนิด ดงันั2น การถ่ายภาพถนน หมายถึง ถนน เส้นนึงเท่านั2น (2) 
ความหมายโดยนัย เป็นความหมายโดยแฝง มากกวา่ที4พูดที4เขียนที4แสดงออก มาจาก อตัวิสัย ในระดบับุคล การ
มอง “แม่” แต่ละคนไม่เหมือนกนั เช่น แม่ในสงัคมอินเดีย ต่างกบั ไทย หรือ จีน 

2. Metaphor และ Metonymy (1) Metaphor การเอา 2 สญัญะมาวา่งคู่กนั โดยตวันึงยงัไม่รู้ความหมาย แต่
เมื4อนาํมาวางดว้ยกนัแลว้ ความหมายจากตวัแรกจะถูกถ่ายโอนมายงัสญัญะตวัหลงั เช่น การบินไทยที4นาํเอาผา้ไหม
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มาแสดงออกถึงความราบรื4นในการเดินทาง (2) Metonymy คลา้ย Metaphor แต่เป็นการถ่ายโอนจากสัญญะแบบ
ใกลก้นั เพื4อ แทนบางส่วนของสญัญะกบัทั2งหมดอีกสญัญะ เช่น ไมก้างเขนใชแ้ทนพระเยซูทั2งหมด 

Myth ของ R. Barthes 

(1) ในการให้ความหมายทั2 ง 2 ชั2น Barthes เสนอว่าไม่มีการใชส้ัญญะครั2 งไหนที4มีความหมายชั2นเดียว 
อยา่งไรก็ตาม แมว้่าเราจะใชส้ัญญะโดยมุ่งความหมายโดยนยัอยู่ตลอดเวลา แต่ผูใ้ชส้ัญญะเองมกัไม่ตระหนักถึง
หรือรู้ตวั 

(2) Barthes ไดพ้ฒันาแนวคิดเรื4องความหมายโดยนยัต่อไปอีกวา่ หลงัจากความหมายโดยนัยตวัแรกถูก
สร้างขึ2น ความหมายนั2นก็จะแปลสภาพเป็นรูป สัญญะ/ตวัหมาย(signifier) แลว้สร้างความหมายโดยนัยที4สอง
ต่อไปเรื4อยๆ เป็นสายโซ่แห่งความหมาย (3)Barthes เรียกความหมายต่อๆมาวา่ Myth (ที4ไม่ใช่ความหมายแรก) 

รหัสทางสังคม (Social Code) คือส่วนผสมของ Logical code กบั Aesthetic code เป็นรหัสที4พยายามจดั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบั คน (1) สัญญะแห่งเอกลักษณ์ หมายถึง สัญญะทุกอย่างที4แสดงถึงการยึดปัจเจกให้
เกาะติดเป็นส่วนหนึ4 งของสังคม เช่น ธง เครื4 องแต่งกายประจาํกลุ่ม โลโก้ (2) สัญญะที�แสดงพฤติกรรมเชิง

ความสัมพันธ์กับผู้อื�น ประกอบด้วย โทนเสียง การทักทาย การดูถูก การเคลื4อนไหวของร่างกาย การกาํหนด
ระยะห่าง อาหารและกฎต่างๆเกี4ยวกบัอาหาร 

ทฤษฎกีารเรียนรู้กบัการสื�อสารเพื�อโน้มน้าวใจ (1) การเรียนรู้แบบจูงใจ บุคคลที4รับสารจะไดรั้บสิ4งเร้า และ 
เมื4อตอบสนองสิ4งที4เกิดขึ2นแลว้ จะมีรางวลัหรือสิ4งจูงใจแนบมาดว้ย เพื4อวา่การตอบสนองไม่ไดลื้มเลือนไป (2) การ
เรียนรู้แบบมีเงื4อนไข สิ4งเร้าที4ผูรั้บสารตอบสนองแลว้ไดรั้บรางวลัควบคู่ไปดว้ย จะถูกนาํเสนอต่อผูรั้บสารพร้อม
สิ4งเร้าอนัใหม่ที4ไม่คุน้เคย หลงัจากทดลองหลายครั2 งผูรั้บสารจะตอบสนองเช่นเดียวกนักบัสิ4งเร้าตวัเก่า  

เครื�องมอืสําหรับวเิคราะห์ด้านความหมาย  

จากความหมายของคาํนี2  จากทฤษฎี DRAMATISTIC PENTAD ของ เคนเนธ เบิร์ก นั2นประกอบดว้ย องค์
หา้ ซึ4งอธิบายสถานการณ์ฉากหนึ4งๆ ของมนุษย ์: ฉาก การกระทาํ ผูก้ระทาํ วิธีการ และจุดประสงคต์ามความเห็น
ของเบิร์กมนุษยแ์ต่ละคนเนน้คนละอยา่งแลว้แต่วา่ปัจจยัไหนจะใกลเ้คียงกบัโลกทรรศน์ของคนนั2น 

(1) ฉาก คนที4เนน้ฉาก คือพวกวตัถุนิยม พวกนี2 เชื4อวา่การเปลี4ยนฉากหรือสภาพแวดลอ้มจะทาํให้เปลี4ยนคน
ได ้พวกนี2จะสนบัสนุนการปรับปรุงเมืองเป็นตน้ (2) การกระทาํ  คนที4เนน้การกระทาํ คือ คนที4มองโลกในแง่ความ
จริง พวกนี2 รับรู้ และจดจาํขอ้มูล เขื4อวา่มีสาเหตุต่างๆที4ชกันาํให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์พวกเขาสนบัสนุน
สภาพที4เป็นอยู ่(3) ผู้กระทาํ คนที4สนใจในตวัผูก้ระทาํคือพวกจิตนิยม พวกที4เชื4อวา่มนุษยลิ์ขิตชะตาชิวิตตวัเอง คน
ที4เชื4อในผูก้ระทาํในผูก้ระทาํจะสนบัสนุนโครงการให้ช่วยเหลือตวัเอง (4) วิธีการ คนที4เนน้วิธีการคือพวกปฎิบติั
นิยม พวกเขาจะหาวิธีแกปั้ญที4รวดเร็วและทาํไดท้นัที (5) วัตถุประสงค์ คนที4เนน้วตัถุประสงคคื์อ พวกเชื4อสิ4งเร้น
ลบั พวกเขาเชื4อวา่มีอาํนาจเหนือพวกเขาซึ4งคอยชี2นาํพฤติกรรมพวกนี2จะสนบัสนุนโครงการเกี4ยวกบัศาสนา 
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3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 

โดราม่อน (1) ลาํดบัเหตุการณ์ของเรื4อง ส่วนใหญ่ของเรื4อง เกิดปัญหาแลว้โดเรมอนนาํอุปกรณ์แกปั้ญหา
ออกมา โดยโดบิตะมกัจะนาํไปใชใ้นทางที4ผิด ปัญหาตามมา โดบิตะจบปัญหาดว้ยบทลงโทษ หรือ โดบิตะแกม้นั
ดว้ยกาํลงัของตวัเอง (2) โดเรมอนจะเป็นคนคอยใหค้าํสอนโดบิตะอยูต่ลอด เหมือนเครื4องมือในการสื4อสารกบัเด็ก
ถึงสิ4งที4ถูกตอ้ง และ โดบิตะ มกัจะเป็นสิ4งที4 แสดงให้เป็นถึงสิ4งที4ไม่ควรทาํ และ ควรปรับปรุง ตามผลกระทบที4
ตามมา (3) เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ใกลต้วัในวยัเด็ก และ สะทอ้นถึงวฒันธรรมของญี4ปุ่นซึ4งใกลเ้คียงกบัคนไทย 

สํานวน Learn (something) the hard way  and Find (something) out the hard way และ ไม่เห็นโลงศพ 

ไม่หลั�งนํ=าตา  ผูแ้ต่งไดใ้ชส้าํนวนนี2 เป็นโจทยใ์นการดาํเนินเรื4องดว้ยแกนที4วา่ “ถา้สอบดว้ยบทเรียนที4ไม่ใช่ขอ้สอบ 
จะเป็นการสอบที4นกัเรียนจดจาํไดดี้กวา่” 

จากการวเิคราหะห์ เรื�องภาพ 

(1) ภาพการ์ตูนญี4ปุ่น (2) รูปทรงที4เรียบง่าย ตาโต (3) บรรยากาศในห้องเรียน (4) รูปร่างหนา้ตาไม่ไดเ้ก๋เท่
ตรงไหนเลย แต่หนา้ตาของตวัละครเป็นหนา้ตาของคนเอเซีย 

 

4. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
เนื4องจากโครงการนั2นสอดแทรก เนื2อหาทางดา้นคุณธรรมความดี 5 ประการอนัไดแ้ก่ ความซื4อสัตยสุ์จริต  

การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสงัคม การกระทาํอยา่งรับผิดชอบ เป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง ดงันั2นภายในเวลาที4
จาํกดั ผูว้จิยัจึงคิดวา่การนาํเรื4องของ สญัญะ และ การจูงใจมาใช ้เป็นเรื4องที4ดูสมเหตุสมผล เพราะ สัญญะคือ สิ4งที4มี
ความหมายมากกว่าตวัมนัเอง ดงันั2น การเล่าเรื4องที4มากกว่าตวัมนัเอง ภายในเวลาที4เท่ากนั จะไดค้วามหมายที4
มากกว่า จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิ4มในส่วนของสัญญะต่างๆที4จะนํามาใช้ เช่นที4มีผลกับสังคม ช้างในสังคมไทย 
หมายถึง ธงชาติ ความเป็นคนไทย และ สัญลกัษณ์ประจาํชาติ ความแข็งแกร่ง หรือ ของเล่น ที4หมายถึงความเป็น
เด็ก ไม่จริงจงั การยื2อแย่งของเล่นกนัเปรียบกบัการแยง่ผลประโยชน์ของผูใ้หญ่ ในทางกลบัก็ก็เป็นการประชด
ประชนัดว้ยไปในตวัแสดงถึงการกระทาํของเด็ก และสถานการณ์ในปัจจุบนัเรื4องของผลประโยชน์ แต่ถ่ายทอดไป
ในเนื2อหาแบบเด็ก หรือ ไฟ ที4ผูว้จิยัใขใ้นความหมาย เป็นอนัตราย ความวุน่วายที4เคยเกิดขึ2นในสังคมไทย ไม่วา่จะ
เป็น ไฟใต ้หรือ เหตุการณ์ไฟไหมที4ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล เป็นตน้ และ สัญญะแบบแฝง เรื4องของ สีในประเทศ และ 
ชนชั2น คนจน คนรวย นักวิชาการ และ นักเลงในสังคมไทยเป็นต้น กับ สัญญะเชิงเหตุการณ์ที4สร้างขึ2น เมื4อ
เปรียบเทียบกบัชีวิตการเรียน และ การสอบที4เกี4ยวขอ้งเป็นส่วนหนึ4งกบัชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  ในส่วนดงักล่าว 
เมื4อหยิบยกมารวมกนั เขา้ไปใส่ในเหตุการณ์นึง เมื4อเด็กดูจะเขา้ใจความหมายที4ใกลเ้คียงกนั แต่เมื4อถา้วิเคราะห์
ลึกๆ จะเห็น ถึงสิ4งที4ผูส้ร้างแทรกลงไปแบบความนยั และไดใ้ชใ้นส่วนของ อวจันภาษาในการแสดงออกถึงการ
กระทาํ 5 ขอ้ โดยใชว้ิธีโนม้นาวใจ ในการให้เด็กเขา้ใจถึงสิ4งที4ควรทาํไม่ควรทาํ จาก เรื4องของการโนม้นาวใจใน
หัวขอ้ทฤษณี DRAMATISTIC PENTAD ประกอบกบัในเรื4องของ ฉาก การกระทาํ ผูก้ระทาํ เป็นตน้ การนาํเอา
แนวทางที4กลุ่มเป้าหมายสนใจมาพฒันาเพื4อเป็นแรงจูงใจในการรับชมสื4อของกลุ่มเป้าหมาย การนาํเสนอเนื2อเรื4อง
แบบที4แตกต่างออกไป อาจจะสามารถ ทาํลงสื4อ internet ที4เป็นเชิงปฎิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายได ้เป็นส่วนเสริม 
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แต่การเล่าเรื4อง แบบ องก์ต่างๆนั2น ยงัคงความปกติไว ้เพราะ กลุ่มเป้าหมายนั2นเป็นเด็ก ไม่ควรจดัเรียงเรื4องให้
ซบัซอ้นมากจนเกินไป 

เนื=อเรื�องโดยย่อ 

อาจารยผ์ูส้อนตอ้งการสอนลูกศิษยโ์ดยขอ้สอบที4เป็นเชิงปฏิบัติ ไม่ใช่ขอ้เขียนในกระดาษเหมือนใน
ปัจจุบนั จึงไดคิ้ดโจทย ์เพื4อที4จะใหเ้ด็กรู้จกัการแบ่งปันกนั ในส่วนนี2 จะปิดไม่ให้ผูช้มรับรู้เพราะเป็นเพียงความคิด
ของอาจารย ์และ ผูช้มจะไดรู้้แค่เพียงบททดสอบเท่านั2น จนกระทั4งตอนจบของเรื4อง ที4การให้คะแนนกบัตวัเอก 
และ มีขอ้ความบอกถึงจุดประสงค์ทั2 งหมด   อาจารยเ์ขา้มาให้ห้องพร้อมกบักล่องขอ้สอบ ให้กล่องขอ้สอบ มี
ชิ2นส่วน 6 ชิ2น แต่กลบัมีนกัเรียน 5 คน  คนที4ได ้2 ชิ2น จะไดค้ะแนน 100คะแนน คนที4ได ้1 ชิ2น จะได ้50 คะแนน 
และคนที4ไม่ไดเ้ลยจะได ้0 คะแนนและไดรั้บบทลงโทษ  เหตุการณ์เป็นไปไดอ้ยา่งดีเมื4อตวัเองเสนอให้ทุกคนโอ
นอ้ยออกเพื4อแบ่งกนัอยา่งเท่าเทียม จนกระทั4ง มีนกัเรียนคนนึงที4เริ4มแยง่ของจากอีกคนไป เหตุการณ์วุน่วายมากขึ2น 
จนกระทั2งชิ2นส่วนที4อาจารยใ์ห้พงัสลาย เหลือเพียง 5 ชิ2น และ นกัเรียนผูที้4เป็นฝ่ายเริ4มแยง่ชิงไดชิ้2นส่วนไป 2 ชิ2น 
นั2นทาํใหมี้คนที4จะตอ้งได ้0 ชิ2น แน่นอน   จุดเปลี4ยนของเรื4องคือ การที4ตวัเอกยอมเสียสละเพื4อชิ2นส่วนชิ2นนั2นเพื4อ
เพื4อนที4สูญเสียชิ2นส่วนนั2นไป โดยที4เห็นแลว้วา่ ความสาํคญัของความรู้สึกมีความสาํคญักวา่เพียงคะแนนที4ได ้และ 
ตอนจบที4ตวัเองยอมเสียสละนั2นเอง บทลงโทษของคนที4ได ้0 นั2น กลบัไม่ใช่บทลงโทษ แต่กลบัเป็นรางวลั และ 
ยงัสามารถผา่นการทดสอบไปได ้เพราะ บททดสอบของอาจารยท์ั2งหมดนี2ไม่ไดต้อ้งการคะแนนเพื4อที4จะผา่น 

ส่วนหนึ�งของเหตุการณ์ภายในเรื�องและการออกแบบที�ตอบสนองต่อโครงการ 

1. ความซื�อสัตย์สุจริต – เลือกหวัขอ้ “ตรงไปตรงมา” 

 

รูปที� 2 บรรยายภาพเหตุการณ์ที4เด็กจนทาํชิ2นส่วนของเล่นตก แลว้เด็กธรรมดาเก็บเอาไวเ้พื4อจะคืนเด็กจน แต่กลบั
ถูกเด็กจนเขา้ใจผิด เหตุการณ์นี2แสดงถึงความซื4อสตัวสุ์จริตของเด็กธรรมดา 

 

2. การมจีติสาธารณะ – เลือกหวัขอ้ “เอื2อเฟื2 อ เมตตา มีนํ2 าใจ” 

 

รูปที� 3 บรรยายภาพเหตุการณ์ที4เด็กจนนั2นเสียชิ2นส่วนของตนไปเพราะไฟที4ไหม ้จึงเกิดความเสียใจ เด็กธรรมดา
เห็นเหตุการณ์จึงยอมเสียสละใหชิ้2นส่วนนั2นแก่เด็กจน แสดงถึงความมีนํ2 าใจ การใหเ้มื4อเห็นผูอื้4นตอ้งลาํบาก 
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3. ความเป็นธรรมทางสังคม – เลือกหวัขอ้ “คาํนึงถึงความยติุธรรม” 

 
รูปที� 4 บรรยายภาพเหตุการณ์ที4ตวัเอกแนะนาํใหเ้พื4อนแบ่งส่วนแบ่งกนัอยา่งยติุธรรม โดยการโอนอ้ยออก 

4. กระทาํอย่างรับผดิชอบ – เลือกหวัขอ้  “รับผิดชอบในสิ4งที4ทาํ กลา้ยอมรับผิดและรับการลงโทษ” 

 
รูปที� 5 บรรยายภาพเหตุการณ์ที4ตวัเอกยอมรับบทลงโทษอยา่งกลา้หาญ หลงัจากที4ผลตอนทา้ยออกมาวา่เป็นผูที้4ได้

คะแนนนอ้ยที4สุด 

5. เป็นอยู่อย่างพอเพยีง - เลือกหวัขอ้  “รู้จกัความเพียงพอ ความพอดี” 

 

รูปที� 6 บรรยายภาพ เหตุการณ์ที4มีการสอบที4ถา้ทุกคนรู้จกัคาํวา่พอเพียง ความพอดี เหตุการณ์วุน่วายต่างๆก็จะไม่
เกิดขึ2นกบับททดสอบนี2 ที4อาจารยแ์จกให ้

 
สัญญะกบัเนื=อเรื�อง 

การแทนค่าเพื4อสอดแทรกเนื2อหาที4มีอยูใ่นสงัคมปัจจุบนัดว้ยสญัญะ 

สัญญะ – ของเล่นรูปช้างไม้ = ชา้งคือสญัลกัษณ์ของชาติไทย ของเล่นคือความไม่จริงจงั 

สัญญะ – สีบนของเล่นแต่ละชิ=น = หมายถึงการแบ่งเป็นฝ่ายในประเทศ ที4มีการแบ่งสี แบ่งพวก  

สัญญะ – ไฟไหม้ = ปัญหาในเวลาปัจจุบนัของไทย มีการเอาไปเปรียบเทียบกบัไฟ เช่น ไฟใต ้หรือ ไฟที4
ไหมห้า้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวร์ิล 

สัญญะ – ของเล่นที�รวมกันเป็นชิ=น = แสดงถึงความหวงัว่าสุดท้ายของประเทศไทย จะรวมกันได้
เหมือนเดิมที4เคยเป็น ที4ไม่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย 
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จากทฤษฎี DRAMATISTIC PENTAD ของ เคนเนธ เบิร์ก  

ฉาก ไม่เนน้ฉากที4หวอืหวา สีโทนสะอาด เพราะตามทฤษณีนี2 เนน้ฉากคือ “พวกวตัถุนิยม”   

การกระทํา เน้นการกระทาํที4ดีและการแสดงออกในเรื4องเน้นไปในการยืนหยดัเพื4อสิ4งที4ถูกตอ้ง เพราะ
ตามทฤษณีนี2 เนน้ คนที4มองโลกในแง่ความจริง  

ผู้กระทาํ แต่ละตวัละครมีบุคลิคที4ชดัเจน เสมือนตวัแทนคนในชีวิตจริง เป็นตวัอยา่ง ตามทฤษฏีนี2 เป็นพวก
ที4เชื4อวา่มนุษยลิ์ขิตชะตาชิวติตวัเอง  

วธีิการ ในเรื4องคือการสอบ เพราะ ผูแ้ต่งเชื4อวา่ ชีวิตจริงไม่เหมือนขอ้สอบในกระดาษ จึงใชบ้ททดสอบที4
ใชก้ารแสดงออกแทน ตามทฤษฎีคนที4เนน้วธีิการคือพวกปฎิบติันิยมจะหาวธีิแกปั้ญที4รวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ มีวตัถุประสงค์แฝงตอนทา้ย ว่า ขอ้สอบดงักล่าวไม่ตอ้งการคะแนนเพื4อผ่าน แต่เป็นการ
กระทาํที4ดีต่างหากที4พิสูจคุณค่าของแต่ละบุคคล 

สัญญะกบัการออกแบบ 

 
รูปที� 7 แบบร่าง 2 มิติ 

 

 
รูปที� 8 แบบจริง 3มิติ 

แต่ละตวัละครมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง โดยที4แต่ละครประกอบดว้ยสญัญะที4แตกต่างกนั 

เด็กธรรมดา – เนื4องจากเป็นตวัเองของเรื4อง เป็นผูก้ระทาํในสิ4งที4ดี ผูว้ิจยัจึงนาํเอา สิ4งที4เป็นกฏส่วนใหญ่
ของโรงเรียนมาใช ้เช่น ชุดที4ธรรมดาไม่หวือหวา ทรงผมรองทรงสูง และ ทุกอยา่งที4ดูขาดเกิดนนอ้ยที4สุดในหมู่
เพื4อน โดยนยัแลว้ แสดงถึงประชาชนทั4วไป คนระดบักลาง บุคลิกดูพอเพียง พอดีที4สุด 

เด็กเกเร – เสื2อที4หลุดออกมานอกกางเกงแสดงถึงความไม่เรียบร้อย ทรงผมที4ตั2งดูแหลมคมไม่น่าเขา้ใกล ้
และ คิ2วที4หนา้ เพื4อแสดงถึงความเป็นผูช้าย โดยนยัแลว้ แสดงถึงนงัเลง หรือ เจา้พอ่ในสงัคมไทย 
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เด็กเรียน – แว่นตาแสดงถึงความฉลาด เนื4องจากการอ่านหนังสือเยอะ และชุดที4ดูเรียบร้อย กระดุมติด
มิดชิด กางเกงที4ดึงขึ2นสูง ถุงเทา้สูง โดยนยัแลว้ หมายถึงคนในสงัคมที4เนน้ คิด พดู มากกวา่การกระทาํ 

เดก็จน – เสื2อที4ขาดมีรอยปะ ถุงเทา้มีการรัดของหนงัยาง รอยแผลที4เกิดจากการโดนรังแก หรือดูสุขภาพไม่
ดี โดยนยัแลว้หมายถึง บุคคลที4มีปัญญหาดา้นการเงิน มีความเป็นอยูที่4ไม่ดีนกัและมกัจะถูกรังแกเพราะไม่มีอาํนาจ 

เดก็รวย – การใส่เสื2อกนัหนาว ตรงขา้มกบัเหตุการณ์ในประเทศที4ทุกฤดูหนาว คนจนมกัจะไม่มีเสื2อหนาว
ใส่ การใส่นาฬิกาที4เกินความจาํเป็นของเด็กวยัเรียน โดยนัยแลว้แสดงถึงคนที4มีโอกาสมากกว่าเด็กคนอื4น อยู่ใน
ฐานะที4ดู 

5. บทสรุป / สรุปผลการวจิยั 
สามารถที4จะเล่าเรื4 องยาก ที4 มีเนื2 อหามากมายให้อยู่ในระยะเวลาจาํกัดได้ โดยการเล่าเรื4 องด้วยสัญญะ

ประกอบการเล่าเรื4 อง โดยที4นําเอาเหตุกาณ์ในสังคมมาปรับเปลี4ยนเป็นมุมมองของเด็ก เป็นเนื2อเรื4 องที4ไม่ได้
ห่างไกลตวัเด็ก แต่โดยนัยแลว้มีเนื2อหาแฝงที4มากมาย และ ผ่านสิ4งที4เด็กควรจะกระทาํทั2ง 5 ขอ้ ในลกัษณะของ 
สัญญะ ต่างๆที4ใช ้ซึ4 งสถานการณ์ดงักล่าวไม่ใช่ที4เกิดในโลกของผูใ้หญ่ แต่ เป็นสถานการณ์แบบเด็ก พูดถึงสิ4งที4
เด็กควรกระทาํ ในเชิงโนม้นา้วใจให้กระทาํ แสดงถึงเหตุการณ์ ถูกผิดที4ชดัเจน ค่อนขา้งชี2นาํ น่าจะทาํให้สาํเร็จดงั
เป้าประสงคไ์ด ้

 

เอกสารอ้างองิ 
กาญขนา แกว้เทพ และคณะ มองสื�อใหม่ มองสังคมใหม่. ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 

กาญขนา แกว้เทพ.การวิเคราะห์สื�อ แนวคิดและเทคนิค,กรุงเทพฯ : ภาควชิาการสื4อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541 

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. การสื�อสารเพื�อการโน้มน้าวใจ 
ประสาร ทิพยธ์ารา .เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการเดก็และการเลี$ยงดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สุโขทยัธรรมมาธิราช. แพร่พิทยา, 2521 
สุกญัญา ตีระวนิช.  รายงานวิจัยอิทธิพลของสื�อต่อเดก็ในกรุงเทพมหานคร.  ม.ป.พ., 25— 
สุชา-สุรางค ์จนัทน์เอม. ปัญหาเดก็และวยัรุ่น. แพร่พิทยา, 2520 
อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัดิ� . เดก็ โทรทัศน์ โฆษณา . มูลนิธิเพื4อการพฒันาเด็ก, 2547 
โยโกยาม่า ยาสุยกิุ.ความลบัแห่งโดราเอม่อน.สาํนกัพิมพส์ยามอินเตอร์บุ๊ค, 2553 
http://th.wikipedia.org/wiki/โดราเอมอน 
http://growinggood.org/project/. โครงการโตไปไม่โกงโดย กรุงเทพมหานคร และ ศูนยส์าธรณประโยชน์และ

ประชาสงัคม(นิดา้) และองคก์รเพื4อความโปร่งใสในประเทศไทย ,2555 

    หนา้ 1389



 

 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี� 17 ตุลาคม 2556                  

การประชุมวชิาการในโอกาสครบรอบ 25 

และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

รายชื�อผู้เชี�ยวชาญประเมนิผลบทความวจิัย 
 
 
กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.วศิิษฐ ์อยูย่งวฒันา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.วรรณี เอกศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.สมาน เสนงาม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.ศิริกลุ จนัทร์สวา่ง  มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.ดร.วรรณวมิล อารยะปรานี  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.กนกพร อนนัตชื์&นสุข  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.พชัรี คาํธิตา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.เกรียงศกัดิ+  อุดมสินโรจน ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.สมพงษ ์หิรัญมาศสุวรรณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์ศรีมูล  มหาวทิยาลยัรังสิต 
อ.อภิรักษ ์ภกัดีวงษ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.อรรจน ์โกญจนาท  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.เพียงจนัทร์ จริงจิตร  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.วรุตม ์เอมอุดม  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.พิษณุ มนสัปิติ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.ธนวรรณ อศัวไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
พลอากาศเอก คธาทิพย ์กญุชร ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัรังสิต 
พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ+ เกียรติ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.วรรณกิตติ+  วรรณศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.ธนัยพ์ทัธ์ ใคร้วานิช มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.ดร.ยทุธชยั บรรเทิงจิตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ&งผดุง มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผศ.ศกัดิ+ ชยั สุริยจนัทราทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
รศ.ดร.กีรติ ชยะกลุคีรี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.พรระพีพฒัน ์ภาสบุตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ+ เกียรติ มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.ดร.อาณติั ลีมคัเดช มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ดร.ประดิษฐ ์อารยะการกลุ Doi Kham Food Products Co., Ltd. 
รศ.พนูศกัดิ+  แสงสนัต ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
รศ.สมจิตร ลว้นจาํเริญ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

ดร.ธเนศ จิตสุทธิภากร หา้งหุน้ส่วนสามญั ดีฟู้ ด 
ดร.กีรติ ตนัเสถียร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดร.อรุณี หงษศิ์ริวฒัน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผศ.ดร.จินตวร์ี คลา้ยสงัข ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยป์ระภา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รศ.ดร.ดาวรุ่ง ชะระอํ&า สถาบนัเทคโนโลยแีห่งอโยธยา 
ดร.สาธิดา สกลุรัตนกลุชยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
อาจารยว์รสรวง ดวงจินดา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผศ.ดร.สุวรรณี ยหกร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ดร.ดรุณี ชูประยรู มหาวทิยาลยัเกริก 
ดร.วยัวฑุฒ ์อยูใ่นศิล มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ดร.ภทัราวดี มากมี มหาวทิยาลยับูรพา 
ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ผศ.โสภณ เจริญ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ดร.เมตตา เจียมดาํเนินกิจ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ดร.คทา ชื&นตา มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.ดร.รังสรรค ์ประเสริฐศรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
นอ.หญิง ดร.อชัรี เอกโทชุน สาํนกับริหารการศึกษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
นอ.สุวรรณ ภู่เตง็ สาํนกับริหารการศึกษา กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
ผศ.ดร.เพญ็ศรี จนัทร์อินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
รศ.ดร.กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ดร.ณฎัฐพงศ ์จนัทราทิพย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย ์อ่อนมั&ง ร.น. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ดร.ประดิษฐ ์อารยะการกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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ร.ต.อ.ดร.พชร สนัทดั โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พตูระกลู โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
พนัเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
พนัเอก ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 
กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 

ดร.ขนบพร วฒันสุขชยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผศ.ดร.ชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ุ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ดร.อฐัวฒิุ จ่างวทิยา บริษทั Innovative Design and Consultancy Co., Ltd. 
ธีรพงษ ์สุวรรณผาติ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
สมบติั แสนสุภา สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
อรรถกาญจน ์ภู่ทอง สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ประสบ ธรรมชยั สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ศุภวชัร์ สมจิตต ์ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
วรีพงศ ์ตนัสกลุ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
บวรวชิญ ์ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
สุรพงศ ์เปรมปรีด ์ สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
เรืองเดช วงิวอน สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวกิกยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
รศ.ดร.อุษา บิWกกิXนส์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ดร.ทวศีกัดิ+  กสิผล มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อ.พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร มหาวทิยาลยัมหิดล 
อ.ภารณี วสุเสถียร โรงพยาบาลราชวถีิ 
อ.วลยัรัตน์ ลีวจันกลุ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  
 เมอืงเอก  ถนนพหลโยธิน  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

 โทร. (662) 997-2222-30  โทรสาร (662) 533-9470 
 

คาํสั&งมหาวทิยาลยัรังสิต 
ที& 1032 /2556 

เรื&อง แต่งตัXงคณะกรรมการประชุมวชิาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  
และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556  

.................................................................... 
 เพื&อใหก้ารดาํเนินงานจดัการประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ และ
การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556 ในวนัที& 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 43  แห่งพระราชบญัญติั
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    จึงเห็นสมควรแต่งตัXงคณะกรรมการฯ โดยมีรายนามดงัต่อไปนีX  
 

คณะกรรมการอาํนวยการ 
1. อธิการบดี  มหาวทิยาลยัรังสิต ที&ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต ที&ปรึกษา 
3. คณบดีวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต ประธานกรรมการ 
4. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต รองประธานกรรมการ 
5. คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  รองประธานกรรมการ 
6. ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ รองประธานกรรมการ 
7. นายกสมาคมวศิวกรที&ปรึกษาแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
8. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
9. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
10. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานจ่ายเงิน มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
11. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรับเงิน มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
12. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานงบประมาณ  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
13. ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ   มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
14. ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนและพฒันาการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
15. ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
16. ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาวภิาวดี  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
17. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
18. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาคารและสิ&งแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
19. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
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20. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการ 
21. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต กรรมการและเลขานุการ 
22. นางวาสนา   อู่เงิน ผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
1. ผศ.วศิิษฐ ์ อยูย่งวฒันา ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์   จริงจิตร กรรมการ 
3. ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร กรรมการ 
4. ดร.สุพฒันา นิรัคฆนาภรณ์ กรรมการ 
5. รศ.สมาน เสนงาม กรรมการ 
6. รศ.กีรติ ลีวจันกลุ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์ ศรีมูล กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตอ้นรับ 
1. ดร.สมบูรณ์   ศุขสาตร ประธานกรรมการ 
2. พ.อ.อภิศกัดิ+    สมบติัเจริญนนท ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์   จริงจิตร กรรมการ 
4. ดร.อภิวฒัน์ สูยะโพธ กรรมการ 
5. ดร.ไพกานท ์  รักษาสุทธิพนัธ์ุ กรรมการ 
6. นายปภงักร พิชญะธนกร กรรมการ 
7. นายสุรพล  ทว้มเจริญ กรรมการ  
8. นางสาวสินีนาถ จุมวงษ ์ กรรมการ 
9. ดร.พชัรี ตนัติวภิาวนิ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที& 
1. นายจตุพล ศรีวลิาศ ประธานกรรมการ 
2. นายสมหมาย บวัแยม้แสง กรรมการ 
3. นายชนินท ์ วงษใ์หญ่ กรรมการ 
4. นายอภิรักษ ์ ภกัดีวงษ ์ กรรมการ 
5. นายสมคิด  สุวรรณชาติ  กรรมการ 
6. นายเอกชยั  สมบูรณ์  กรรมการ 
7. นายสมบติั   พฒุตาล  กรรมการ 
8. นายนพพร แสงสุวรรณ กรรมการ 
9. นายพิทกัษ ์ วชุิมา กรรมการ 
10. นางอรลดา นยัสุทธิ+  กรรมการ 
11. นางอุษา สุขพิพฒัน์ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
1. ผศ.ญาณวฒิุ สุพิชญางกรู ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.องัคณา พนัธ์หล่อ กรรมการ 
3. ดร.อาภากร วฒันะ กรรมการ 
4. นางลาํพึง พิพฒัน์ปรากร กรรมการ 
5. นางณฎัฐญา แสนสุข กรรมการ 
6. นางศิริลกัษณ์ โลทะกะ กรรมการ 
7. นางสาวสุณี ลีXวริิยะไพฑูรย ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการนาํเสนอ (ภาคบรรยายและโปสเตอร์) 
1. ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.สุพฒันา นิรัคฆนาภรณ์ กรรมการ 
3. นางสาวบงกชกาญจน์   สุนทรพฤกษ ์  กรรมการ 
4. นางสาวพรพรรณ  ร่วมทรัพย ์ กรรมการ 
5. นายทศัพงศ ์  กีรติเศรษฐวฒิุ กรรมการ 
6. นางอุษา สุขพิพฒัน์ กรรมการ 
7. นางสาววรรณา ลิขิตบรรณกร กรรมการ 
8. นางสาวเมทิกา ทิพยสุ์ขมุ กรรมการ 
9. นางสาวสินีนาถ     จุมวงษ ์ กรรมการ 
10. นางสุกญัญา ชาวานา กรรมการ 
11. นางนนัทนชั ภาสบุตร กรรมการ 
12. นางรัชนี เมาะซงั กรรมการ 
13. นางนฤมล จนัทร์ฉาย กรรมการ 
14. นางประไพ ม่วงกลาง กรรมการ 
15. นางสาวแอนจิรา เจริญวงศ ์ กรรมการ 
16. นางปนดัดา แสงแกว้ กรรมการ 
17. นายประพล กงสิน กรรมการ 
18. นายแมน้เทพ เจริญพานทอง กรรมการ 
19. นายณฐัพงษ ์ ผนิดา กรรมการ 
20. นายเฉลี&ย ชาวนา กรรมการ 
21. นายพรเทพ บุญยเนตร กรรมการ 
22. นายสุเทพ ชาญณรงค ์ กรรมการ 
23. นายพิสาน หุ่นทรัพย ์ กรรมการ 
24. นายภูมินทร์ ขวญัมุณี กรรมการ 
25. นายพงษศิ์ลป์ แกว้รัตนศรีโพธิ+  กรรมการ 
26. นางวาสนา อู่เงิน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจดัเลีXยง 
1. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์   จริงจิตร   ประธานกรรมการ 
2. ดร.อาภา หวงัเกียรติ กรรมการ 
3. ดร.ไพกานท ์ รักษาสุทธิพนัธ์ุ กรรมการ 
4. นางมณฑา  สิงหเสนี กรรมการ 
5. นางสุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ กรรมการ 
6. นางสาวสาลินี จีนจรรยา กรรมการ 
7. นายสุรพล ทว้มเจริญ กรรมการ 
8. นางสาวผกาวรรณ พวงผกา กรรมการ 
9. นางสาวอมัพร  ฤกษศิ์ริ กรรมการ 
10. นางอุไรวรรณ จุลพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล 

1. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์ จริงจิตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ   อศัวไพบูลย ์ กรรมการ 
3. ดร.พิษณุ   มนสัปิติ กรรมการ 
4. ดร.อรรจน์   โกญจนาท กรรมการ 
5. นายอเนก กนกอภิวฒัน์ กรรมการ 
6. นายศิลปชยั   วฒันเสย กรรมการ 
7. นายต่อศกัดิ+    อุทยัไขฟ้า กรรมการ 
8. นายพรรคพงษ ์  แก่นณรงค ์ กรรมการ 
9. นางสายสุนีย ์  พงษพ์ฒันศึกษา กรรมการ 
10. นางสาวอธิษฐาน  เกียรติไพศาล กรรมการ 
11. นางสาวชาริตา  ลอดเหลก็ กรรมการ 
12. นางสาวพรหมพร  บุญลือ กรรมการ  
13. นางสาววรรณา   ลิขิตบรรณกร กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบตัรและของที&ระลึก 

1. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์ จริงจิตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์ ศรีมูล กรรมการ 
3. นายนพพร พินิจทรัพย ์ กรรมการ 
4. นายพิพฒัน์ ผอ่งสาดา กรรมการ  
5. นายเอกลกัษณ์ ชยัรัตน์ลีXตระกลู กรรมการ 
6. นายธนภทัร ฉตัรกลุ กรรมการ 
7. นายจรินทร์ เทือกแถว กรรมการ 
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8. นายสมชาย สอนตน กรรมการ 
9. นายรังสรรค ์ ชาวนา กรรมการ 
10. นางรัชนี เมาะซงั กรรมการ 
11. นางนนัทนชั ภาสบุตร กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม 
1. ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์  ศรีมูล ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วศิิษฐ ์ อยูย่งวฒันา กรรมการ 
3. ดร.พิพฒัน์พงศ ์ วฒันวนัย ู กรรมการ  
4. ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ กรรมการ 
5. ดร.สุวรรณ จนัทร์อินทร์ กรรมการ 
6. นายอภิรักษ ์ ภกัดีวงศ ์ กรรมการ 
7. นายจตุพล ศรีวลิาศ กรรมการ 
8. นายชูศกัดิ+  เงางาม กรรมการ 
9. นายสุรพล  ทว้มเจริญ กรรมการ 
10. นางวาสนา อู่เงิน กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ และจดัแสดงผลงานเทคโนโลยวีศิวกรรม 
1. ผศ.พชัรี คาํธิตา ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วรรณวมิล อารยะปราณี กรรมการ 
3. ดร.วรรณี เอกศิลป์ กรรมการ 
4. ดร.รพี อุชชิน กรรมการ  
5. ดร.สถาพร คาํหอม กรรมการ 
6. ดร.ศิริพร ศรีพิบูลย ์ กรรมการ 
7. ผศ.ตอ้งจิตร สุทธิศรีปก กรรมการ 
8. นายสุวฒัน์ พิพิธวณิชธรรม กรรมการ 
9. นายกิตติศกัดิ+  ไตรพิพฒัพรชยั กรรมการ 
10. นายพรรคพงษ ์ แก่นณรงค ์ กรรมการ 
11. นายชนินท ์ วงษใ์หญ่ กรรมการ 
12. นายเอกณรงค ์ ใจยงค ์ กรรมการ 
13. นายสุภชยั อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ 
14. นายสุธี ศุขะบุตร กรรมการ  
15. นางนฤมล จนัทร์ฉาย กรรมการ 
16. นางสุกญัญา ชาวนา กรรมการและเลขานุการ 
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และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

กองบรรณาธิการเอกสารการประชุมนาํเสนอผลงาน 
1. ผศ.ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร ที&ปรึกษา 
2. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร ที&ปรึกษา 
3. รศ.ดร.ธรรมศกัดิ+  รุจิระยรรยง บรรณาธิการ 
(มหาวทิยาลยัรังสิต) 
4. ดร.พีรพงษ ์ ฟศิูริ กองบรรณาธิการ 
(มหาวทิยาลยัหอการคา้) 
5. พ.อ.ทนงศกัดิ+  รองทิม กองบรรณาธิการ 
(สถาบนัป้องกนัประเทศ) 
6. ดร.พลเดช เทิดพิทกัษว์านิช กองบรรณาธิการ 
(สมาคมวศิวกรที&ปรึกษาแห่งประเทศไทย) 
7. ศ.ดร.ธาํรง เปรมปรีด ์ กองบรรณาธิการ 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
8. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
9. ดร.สุวรรณ จนัทร์อินทร์ กองบรรณาธิการ 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ลาํปาง) 
10. ดร.กีรติ ตนัเสถียร กองบรรณาธิการ 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 

 
ทัXงนีX  ตัXงแต่บดันีX เป็นตน้ไป 

สั&ง ณ วนัที&  2  ตุลาคม  2556 
 

                       
(ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน)์ 

อธิการบดี 
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และการประชุมเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 

                                                                ณ Digital Multimedia 

25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

ระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต 

กองบรรณาธิการ 

เอกสารประกอบการประชุม 

ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

และการประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 
 
 
1. ผศ.ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร ที&ปรึกษา 
2. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร ที&ปรึกษา 
3. รศ.ดร.ธรรมศกัดิ+   รุจิระยรรยง บรรณาธิการ 

(มหาวทิยาลยัรังสิต) 
4. ดร.พีรพงษ ์ ฟศิูริ กองบรรณาธิการ 

(มหาวทิยาลยัหอการคา้) 
5. พ.อ.ทนงศกัดิ+   รองทิม กองบรรณาธิการ 

(สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ) 
6. ดร.พลเดช  เทิดพิทกัษว์านิช กองบรรณาธิการ 

(สมาคมวศิวกรที&ปรึกษาแห่งประเทศไทย) 
7. ศ.ดร.ธาํรง  เปรมปรีด ์ กองบรรณาธิการ 

(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
8. ผศ.ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
9. ดร.สุวรรณ  จนัทร์อินทร์ กองบรรณาธิการ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ลาํปาง) 
10. ดร.กีรติ  ตนัเสถียร กองบรรณาธิการ 
 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
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