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บทความสืบเนื่องจาก  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย คร้ังที่ 15 

“งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” 
(Research to Create Future Prospect)
12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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คำนำ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั ้งที ่ 15 “งานวิจัยเพื ่อรังสรรค์อนาคต” (Research to 
Create Future Prospect) 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที่  ซึ่งนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฉบับนี้ประกอบด้วย บทความ 
การนำเสนอผลการวิจัย ภาคบรรยาย จากทั่วประเทศ 6 กลุ่ม คือ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการท่องเที่ยว สำหรับการจัดทำเอกสารครั้ง
นี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีจากความร่วมมือของหลายฝ่าย ขอขอบคุณนักวิจัย คณะทำงาน ตลอดจนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่คอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงอำนวยประโยชน์
ต่อผู้เกี่ยวข้องตามสมควร 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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คำนำ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต เครือขายอุดมศึกษา
ภาคใตตอนบน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั ้งที ่ 15 “งานวิจัยเพื ่อรังสรรคอนาคต” (Research to 
Create Future Prospect) 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี เพื่อสรางเวทีระดับชาติในการนำเสนอและเผยแพรผลงาน รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลการวิจัยที่คนพบองคความรูในดานการพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งนำมาพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยในสวนของการประชุม
วิชาการระดับชาติฉบับนี้ ประกอบดวย บทความการนำเสนอผลการวิจัย ภาคบรรยาย จากทั่วประเทศ 6 
กลุม คือ การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจสรางสรรค พัฒนาสังคม วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และการทองเที่ยว สำหรับการจัดทำเอกสารครั้งนี้สำเร็จลุลวงลงดวยดีจากความรวมมือของหลายฝาย 
ขอขอบคุณนักวิจัย คณะทำงาน ตลอดจนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่คอยใหการสนับสนุนเปนอยางดี และ
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้คงอำนวยประโยชนตอผูเกี่ยวของตามสมควร 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ง ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ จ ~ 
 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 
SRU National and International Conference 15th 

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

***************************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีภายในประเทศมีการสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อน
ให้เกิดงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มี
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ นักวิจัย 
ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน
ทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก    

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่ม

นักวิจัย 
2.3 เพื่อสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ได้องค์ความรู้และข้อคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.2 ได้แนวทางในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนฐานรากในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม 
 3.3 ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาคเครือข่ายจากและสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ในแวดวงวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 
SRU National and International Conference 15th 

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

***************************************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีภายในประเทศมีการสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อน
ให้เกิดงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มี
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ นักวิจัย 
ทั้งของมหาวิทยาลัย และจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่าน
ทางการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและพัฒนาชุมชนฐานราก    

 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือนำเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดการการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่ม

นักวิจัย 
2.3 เพื่อสร้างเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัย

ของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ รวมทั้งนิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ได้องค์ความรู้และข้อคิดเห็นจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.2 ได้แนวทางในการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนฐานรากในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคและประเทศโดยภาพรวม 
 3.3 ผลงานการวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภาคเครือข่ายจากและสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ในแวดวงวิชาการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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4. วัน และสถานที่จัดประชุม
วันที่ 12–13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

5. หัวข้อและเนื้อหาของการประชุม
การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ แบ่งประเด็นที่เป็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 
5.1 การศึกษา 
5.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 5.4 พัฒนาสังคม  
5.5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5.6 การท่องเที่ยว 
5.7 International Group

6. รูปแบบในการจัดประชุม
6.1  การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดบัชาต ิ
6.2  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเดน็ที่เก่ียวข้อง 
6.3  การนำเสนอผลงานทางวชิาการในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า(Oral Presentation) และการ

นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
6.4  การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเนือ้หาของการประชุม 
6.5  การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วย
7.1 นักวิจัยของของมหาวิทยาลัย นักวิจัยของภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน/องค์กร

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตจากทั่วประเทศที่มีผลงานวิจัย
ตามกรอบและเงื่อนไขที่กำหนด 

7.2 ผู้บริหาร และคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยสถาบนัอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/สถาบนัการศึกษา 

7.3 ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน ผู้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิจัย   

7.4  ผู้สนใจทั่วไป 

8. เครือข่ายร่วมจัดงาน
8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
8.2 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 
8.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
8.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
8.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

~ ช ~

9. แผนและปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ
ลำดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงวัน

1 ประชาสัมพนัธ์เปิดรับบทความ (call for Papers) 30 เมษายน 62
2 วันสุดทา้ยของการส่งบทความ 31 กรกฎาคม 62
3 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 15 สิงหาคม 62
4 แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ แก่นักวิจัย เพื่อให้

นักวิจัยปรับแก้ไข
16 กันยายน 62

5 นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (แก้ไขเรียบร้อย)
ส่งกลับหน่วยงานผู้จัดการประชมุ

30 กันยายน 62

6 เชิญองค์ปาฐกและวิทยากรรับเชิญ 1 ตุลาคม 62
7 ประชาสัมพนัธ์การจัดการประชมุ 1 ตุลาคม 62
8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/คณะทำงาน 1 ตุลาคม 62
9 จัดเตรียมต้นฉบับเอกสารประกอบการประชุม 1 ตุลาคม 62
10 วันแถลงข่าวจัดงาน 3 ธันวาคม 62
11 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและนักวิจัยนำเสนอผลงาน 12-13 ธันวาคม 62

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย คร้ังที่ 15 

“งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” 
(Research to Create Future Prospect) 
12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.20 น.   พิธีเปิดงาน 
 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
09.20 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ  
 เรื่อง “วิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” 
     โดย รองศาสตราจารย์  ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล  
11.30 - 11.45 น. มอบโล่ขอบคุณภาคีร่วมจัดงาน และร่วมถ่ายภาพ 
11.45 - 12.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ 
12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.   การนำเสนอผลงานวิจัย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 1.  กลุ่มการศึกษา     
 2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 3.  กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์, พัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว  
 4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
 5.  International Group   
  

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 
08.00 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัย 4 กลุ่ม  (ต่อ) ประกอบด้วย 
 1.  กลุ่มการศึกษา     
 2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 3.  กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์, พัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว  
 4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 

08.00 – 16.00 น.          การศึกษาดูงานของกลุ่ม International Group 
 
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการ 
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กำหนดการ 
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

 
     1.  กลุ่ม 1 ด้านการศึกษา    ห้อง รวงผึ้ง 1 
 2.  กลุ่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ห้อง รวงผึ้ง 2 
 3.  กลุ่ม 3 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  ห้อง ED 314 
      พัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว   
 4.  กลุ่ม 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ห้อง ED 316 
 5.  กลุ่ม 5 International Group   ห้องอบรม 1-7 
   
  
หมายเหต ุ  1. ระยะเวลานำเสนอ 15 นาที และข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ 15 นาที 
     2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
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กลุ่ม 1 ด้านการศึกษา ห้องรวงผึ้ง 1 (ชั้น 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง    1. รศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ 2. ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ 
                   
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร-ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหนา้ที่ประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. การสร้างชุดการสอนเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการอ่านภาษา 

อังกฤษ สำหรับผู้พิการทางการไดย้ิน 
ภัทรกมล รักสวน 

2 13.30-14.00 น. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์: ทักษะการสังเกตและ
การตั้งคำถามของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิจยัเป็นฐาน 

บรรณรักษ์ คุ้มรักษา 

3 14.00-14.30 น. การเรยีนรู้แบบบรูณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

สุภาพ กัญญาคำ 

4 14.30-15.00 น. การศึกษาความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

สุรีรตัน์ อักษรกาญจน ์

5 15.00-15.30 น. การเรยีนรู้แบบบรูณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูร้่วมกัน
ด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

วีระชัย ธนมัยมาศ 

6 15.30-16.00 น. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำ
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

เข้มนที ศรีสุขล้อม 

7 16.00-16.30 น. การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี  
จังหวัดระนอง 

สมคิด นาคขวัญ 

รับเกียรติบัตร 
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กลุ่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องรวงผึง้ 2 (ชั้น 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง   1. ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 2. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี 
       
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ I/O ด้วยเกณฑ์การควบคุม

หน่วยบันทึก Hadoop กรณีศึกษา Terasort 
กฤติมา เสยีมไหม 

2 13.30-14.00 น. พัฒนาสบู่เหลวลา้งมือผสมสารสกดัจากดอกดาหลาที่มีฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

วรรณพิชญ์ จลุกัลป ์

3 14.00-14.30 น. การศึกษาการเจรญิเติบโตของต้นเคราฤาษีเพื่อการบำบดั
สารมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ 

วรัญญา แก้วฤทธิ ์

4 14.30-15.00 น. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน้ำเค็ม 
Apocyclops royi 

ชมพูนุช ชัยรัตนะ 

5 15.00-15.30 น. การศึกษาการผลติพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าจาก 
คลื่นชายฝั่งทะเล 

สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ 

6 15.30-16.00 น. การศึกษาหารูปแบบการจดัเส้นทางการขนส่งสินค้าที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท ABC 

ตันติกร พิชญ์พิบุล 

7 16.00-16.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1 
กรณีศึกษา: Bootstrap Theme 

อัสมา สลีมิน 

8 16.30-17.00 น. การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการจดัการโครงการ 
วิจัยกรณศีึกษาสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

กิ่งกมล ชูแก้ว 

9 17.00-17.30 น. ผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตผักสลัดที่เฝ้าดูแลด้วยระบบ
อนุบาลอย่างง่าย 

กฤษฎา พวงสุวรรณ 

รับเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ฐ ~ 
 

กลุ่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องรวงผึง้ 2 (ชั้น 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง   1. ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 2. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี 
       
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ I/O ด้วยเกณฑ์การควบคุม

หน่วยบันทึก Hadoop กรณีศึกษา Terasort 
กฤติมา เสยีมไหม 

2 13.30-14.00 น. พัฒนาสบู่เหลวล้างมือผสมสารสกดัจากดอกดาหลาที่มีฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

วรรณพิชญ์ จลุกัลป ์

3 14.00-14.30 น. การศึกษาการเจรญิเติบโตของต้นเคราฤาษีเพื่อการบำบดั
สารมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศ 

วรัญญา แก้วฤทธิ ์

4 14.30-15.00 น. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน้ำเค็ม 
Apocyclops royi 

ชมพูนุช ชัยรัตนะ 

5 15.00-15.30 น. การศึกษาการผลติพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าจาก 
คลื่นชายฝั่งทะเล 

สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ 

6 15.30-16.00 น. การศึกษาหารูปแบบการจดัเส้นทางการขนส่งสินค้าที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท ABC 

ตันติกร พิชญ์พิบุล 

7 16.00-16.30 น. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1 
กรณีศึกษา: Bootstrap Theme 

อัสมา สลีมิน 

8 16.30-17.00 น. การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการจดัการโครงการ 
วิจัยกรณศีึกษาสถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

กิ่งกมล ชูแก้ว 

9 17.00-17.30 น. ผลกระทบต่อการเจรญิเติบโตผักสลัดที่เฝ้าดูแลด้วยระบบ
อนุบาลอย่างง่าย 

กฤษฎา พวงสุวรรณ 

รับเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ฑ ~ 
 

กลุ่ม 3 ด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ด้านพัฒนาสังคม และด้านท่องเที่ยว ห้อง ED314 (ชั้น 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง   1. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 2. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ 
    3. ดร.บุณฑริกา ใจกระจ่าง 
       
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. การพยากรณ์ปรมิาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปด้วยวีธีการ

แยกส่วนประกอบ อนุกรมเวลา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา XYZ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

กันต์ธมน สุขกระจ่าง 

2 13.30-14.00 น. การพัฒนาระบบบญัชีและภาษีอากร : กรณีศึกษา ไม้เคด็ 
โฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

กาญจนา ผลประโยชน์วัฒนา 

3 14.00-14.30 น. การพัฒนาระบบบญัชีรับเงิน-จ่ายเงิน : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า 
บ้านวังทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

จิราภรณ์ สุวรรณประทุม 

4 14.30-15.00 น. การเมืองไทยในชุมชนสังคมระหวา่งประเทศ ต่อการก้าวทัน
เทคโนโลยี ในบริบทการเมืองโลก 

สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม 
 

5 15.00-15.30 น. 
 

การจัดการการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงิน 
ส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะบัญชี  
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

ปุณณภา ไชยเสนา 

6 15.30-16.00 น. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ณรงค์ศักดิ์ มั่งม ี

7 16.00-16.30 น. ข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กรณีศึกษาจังหวัดระนอง 

ปริวัฒน์ ช่างคิด 

รับเกียรติบัตร 
 
 

วันที ่13 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 09.00-09.30 น. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัชรี รวยรื่น 

2 09.30-10.00 น. ผลกระทบจากโรงโม่หินท่ีมีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี 
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 

รับเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 

~ ฒ ~ 
 

กลุ่ม 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้อง ED 316 (ชัน้ 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  1. รศ.ดร.จรวย สวุรรณบำรุง  2. ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. พฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ

การเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง  
ในพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมอืง จังหวัดพังงา 

ชนะจิต ผลเจรญิ 

2 13.30-14.00 น. ผลของการเสรมิสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคมุการเกดิไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ของประชาชนตำบลหนองตรดุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ณัฐชานนท์ สงสุข 

3 14.00-14.30 น. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานด้วยกิจกรรรมนันทนาการในรูปแบบ
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรยีนรู้ตามแนวพระราชดาร ิ

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ ์

4 14.30-15.00 น. ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น 

เทพไทย โชติชัย 

5 15.00-15.30 น. พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

วรรณนศิา คงประสม 

รับเกียรติบัตร 



~ ฒ ~ 
 

กลุ่ม 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้อง ED 316 (ชัน้ 3) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง  1. รศ.ดร.จรวย สวุรรณบำรุง  2. ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ลำดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้นำเสนอ 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร - ส่งมอบ presentation file แก่เจ้าหน้าท่ีประจำห้อง 
1 13.00-13.30 น. พฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ

การเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง  
ในพื้นที่เกาะหมากน้อย อำเภอเมอืง จังหวัดพังงา 

ชนะจิต ผลเจรญิ 

2 13.30-14.00 น. ผลของการเสรมิสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคมุการเกดิไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ของประชาชนตำบลหนองตรดุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ณัฐชานนท์ สงสุข 

3 14.00-14.30 น. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานด้วยกิจกรรรมนันทนาการในรูปแบบ
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรยีนรู้ตามแนวพระราชดาร ิ

เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ ์

4 14.30-15.00 น. ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น 

เทพไทย โชติชัย 

5 15.00-15.30 น. พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

วรรณนศิา คงประสม 

รับเกียรติบัตร 



~ ณ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ ด ~ 
 

รายช่ือ คุณวุฒิ สังกัด กองบรรณาธิการ 
จัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครัง้ท่ี 15 
 

กลุ่มที่ 1 การศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ผศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2 ผศ.ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

3 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรตันา ศศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
4 ดร.เบญจพร  ชนะกุล ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

5 ดร.อนุรักษ์  วีระประเสริฐสกลุ ปร.ด. (วิทยาศาสตรเ์ชิงคำนวณ) มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
6 ผศ.บำรุง  สุวรรณรัตน ์  ข้าราชการบำนาญ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

7 รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

8 รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

9 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

10 ผศ.ดร.จีรศักดิ์  แซ่โคว ้ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

11 ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
12 ผศ.ณัฐา  วิพลชัย ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
13 ดร.กฤษณี สงสวัสดิ ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 ผศ.ดร.สภุาภรณ์  ใจรังษี Ph.D. (Informatics) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
3 รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถติย์กุล Ph.D. (Physics) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
4 รศ.ดร.โอภาส  พิมพา Ph.D. (Animal Science) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
5 รศ.ดร.ศิริชัย  เทพา วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี



~ ด ~ 
 

รายช่ือ คุณวุฒิ สังกัด กองบรรณาธิการ 
จัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครัง้ท่ี 15 
 

กลุ่มที่ 1 การศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ผศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2 ผศ.ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร) คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

3 ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรตันา ศศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
4 ดร.เบญจพร  ชนะกุล ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

5 ดร.อนุรักษ์  วีระประเสริฐสกลุ ปร.ด. (วิทยาศาสตรเ์ชิงคำนวณ) มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
6 ผศ.บำรุง  สุวรรณรัตน ์  ข้าราชการบำนาญ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

7 รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

8 รศ.ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

9 ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

10 ผศ.ดร.จีรศักดิ์  แซ่โคว ้ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

11 ผศ.ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
12 ผศ.ณัฐา  วิพลชัย ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
13 ดร.กฤษณี สงสวัสดิ ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ ์ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 ผศ.ดร.สภุาภรณ์  ใจรังษี Ph.D. (Informatics) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
3 รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถติย์กุล Ph.D. (Physics) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
4 รศ.ดร.โอภาส  พิมพา Ph.D. (Animal Science) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
5 รศ.ดร.ศิริชัย  เทพา วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
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กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
7 ผศ.ดร.จิราภรณ์  เมืองประทับ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
8 ดร.นงเยาว์  เมืองด ี Ph.D. (Process Engineering) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
9 ดร.บดี  คำสีเขียว Ph.D. (Animal Production) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
10 ดร.ภัทราพร  วรินทรเวช Ph.D. (Computer Sciences) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
11 ผศ.ดร.ยุทธพงศ์  เพียรโรจน ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
12 ดร.วิบูลย์  ป้องกันภัย ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
13 ดร.สุพพัต  เหมทานนท ์ ปร.ด. (การใช้ทีด่ิน และการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

14 รศ.ดร.ธงชัย  เครือหงษ์ ปร.ด.(อินทรียเคมี) ข้าราชการบำนาญ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

15 ผศ.ดร.จิตเกษม  หลำสะอาด วท.ด. (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
16 ผศ.ดร.ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง วศ.ด. (การออกแบบและผลิตแบบ

บูรณาการ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

17 ผศ.ดร.กรณ์  กรภัทร์ชัยกลุ ปร.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
18 ผศ.ดร.มาริสา  อินทวงศ์ วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
19 ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติภรณ์

พันธ ์
Dr.rer.nat. (Biophysik) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

20 ผศ.ดร.สุกญัญา  ไหมเครือแก้ว ปร.ด.(เทคโนยีอาหาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
21 ผศ.ดร.สภุาพร  อภิรตันานุสรณ ์ วท.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
22 ผศ.ธนา  จารุพันธุเศรษฐ ์ คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

23 ผศ.สุกิจ  เอี่ยมสะอาด วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
24 ผศ.โสภณ  บุญลำ้ กส.ม.(ส่งเสรมิการเกษตร) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
25 ผศ.พีระพัฒฏ์  ทองละเอียด กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
26 ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
27 ผศ.พรพรหม  พรหมเมศร ์ วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
28 ดร.พัชรี  หลุ่งหมา่น ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
29 ดร.วัชรี  รวยรื่น Ph.D. (Natural Resources and 

Sustainabilit) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

30 ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน ์ ปร.ด. (สถติิ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ดร.บุญฑริกา  ใจกระจ่าง Ph.D. (Accounting and Finance) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
2 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ วท.ม. (การจัดการด้านโลจสิติกส์) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
3 ดร.สุทธิจติต์  เชิงทอง Ph.D. (Agricultural Economics) 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

4 ดร.วิชชุตา  มาชู Ph.D. (Tourism Hotel and 
Tourism) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

5 ผศ.ดร.นันทวรรณ  ช่างคิด Ph.D (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
6 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
7 ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
8 ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ปร.ด. (การจดัการโลจสิติกส์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
9 อาจารย์ศิโรจน์ พิมาน วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

 
กลุ่มที่ 4 พัฒนาสังคม 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ D.P.A. (Public Policy and Public 

Management) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

2 ผศ.ดร.ภมรรตัน์  สุธรรม ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
3 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง Ph.D.  (Political Science) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
4 ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญกำเนดิ ปร.ด.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
5 อาจารย์ธณิศา  สุขขารมย ์ ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

 
กลุ่มที่ 5 การท่องเท่ียว 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ Ph.D. (Tourism Management) มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2 ดร.วิชชุตา  มาชู Ph.D. (Toruism) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
3 ดร.สญิาธร  นาคพิน D.HTM มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

 
กลุ่มที่ 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง วท.ด. (วิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
2 ดร.อตญิาณ์  ศรเกษตริน กศ.ด. (การอุดมศึกษา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

สุราษฎร์ธาน ี
3 ดร.ประดิษฐ์พร  พงศ์เตรียง Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
4 ดร.กชนิภา  ผลพฤกษ์ Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
5 ดร.นุชนารถ  วิชิต Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ที ่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ  สังกัด 
1 ดร.บุญฑริกา  ใจกระจ่าง Ph.D. (Accounting and Finance) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี
2 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ วท.ม. (การจัดการด้านโลจสิติกส์) มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
3 ดร.สุทธิจติต์  เชิงทอง Ph.D. (Agricultural Economics) 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

4 ดร.วิชชุตา  มาชู Ph.D. (Tourism Hotel and 
Tourism) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

5 ผศ.ดร.นันทวรรณ  ช่างคิด Ph.D (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
6 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
7 ดร.เกวลิน  อังคณานนท์ Ph.D. (Computer Science) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
8 ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช ปร.ด. (การจดัการโลจสิติกส์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 2) เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการอ่าน และ 3) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียน ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ านวน 19 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า 
Index of Objective Congruence (IOC) ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2  และค่า t-test  
 ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของชุดการสอน ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและคู่มือ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับ
นักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 มีค่ามากกว่า 0.50 ทุกข้อ จึงสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ค่าสิทธิภาพชุดการสอน (E1/E2) เท่ากับ 80.00/80.25 2) ค่าเฉลี่ยการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 6.50 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.84  ค่าเฉลี่ยผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 16.05 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็น
ว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนของผู้พิการทางการได้ยินเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น และ 
3) ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการวิจัยอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 4.46  
ค าส าคัญ :  ชุดการสอน สมรรถนะในการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้พิการทางการได้ยิน 

 
Abstract 

 The purposes of this study were 1)  to create teaching package of English reading skills for 
the deaf people, 2 )  to increase their English reading abilities, and 3)  to build good attitude towards 
English learning.  The population included 19 grade 12 students from Anusan Sunthon School for the 
Deaf. The data obtained were analyzed by mean, standard deviation, Index of Objective Congruence 
(IOC), E1/E2, and t-test. 
 The analysis result of the teaching package including English workbook and its guidebook, 
computer assisted instruction and its guidebook, pretest and posttest, and satisfaction assessment 
was more than 0.50 for all items.  Therefore, they can be used in teaching and learning.     
 The findings of this research were as follows: 1) The efficiency result or E1/E2 was 80.00/80.25.   
2 )  English reading skills of students using instructional package had developed increasingly.   The 
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pretest’s Mean was 6.50 while its standard deviation was 2.84.  The posttest’s Mean was 16.05 while 
its standard deviation was 1. 6 4 .   The significant difference was at the level of <0. 01.  3)  The overall 
satisfaction was at high level or 4.46.        
Keywords :  teaching package, English reading ability, deaf people 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์เดอะบุ๊คส์,  2556) ก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา มาตราที่ 10 วรรค 2 ความว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิเศษ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ประกาศในปี 2542 ที่ว่า “คนพิการทุกคนที่อยากเรียน ต้องได้เรียน”  เป็นการเร่งขยายโอกาสและบริการการศึกษา
ส าหรับคนพิการให้ท่ัวถึงมากขึ้น   
 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาส าหรบัผู้พิการทางการได้ยินยังคงประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  (2550) ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพปัญหาและความ
ต้องการใช้สื่อการศึกษาของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา พบว่า การเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียนหูหนวกมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากนักเรียนหูหนวกมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือ
ให้เข้าใจความหมายได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการเข้าใจค าที่มีความหมายเป็นนามธรรม ปัญหาการสื่อสารด้วยภาษามือ 
และยังมีปัญหาขาดหลักสูตรและหนังสือเรียนเฉพาะส าหรับนักเรียนหูหนวก รัฐจึงควรให้ความส าคัญในการผลิตหนังสือ
เรียนที่สามารถช่วยท าความเข้าใจในเนื้อหาให้มากขึ้น ท าให้นักเรียนไม่ต้องพึ่งพาครูมากจนเกินไปในการแปลความใน
หนังสือ และจะช่วยท าให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการเรียนการอ่านด้วยตนเองได้ดีขึ้นอีกด้วย 
 มานะ ประทีปพรศักดิ์ (2548) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนส าหรับคนหูหนวก พบว่า  คนหู
หนวกส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียน  โดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน การเขียน และมีปัญหาเรื่องเวลาที่ใช้ในการ
เรียนในวิชาต่าง ๆ  ซึ่งคนหูหนวกจะใช้เวลาเรียนหรือใช้เวลาในการท าความเข้าใจบทเรียนมากกว่าคนทั่วไปในเนื้อหา
เดียวกัน ส าหรับสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ข้อจ ากัดในการรับรู้ของคนหูหนวก และการขาดสื่อการเรียนการสอนที่
มีความเหมาะสมกับวิธีการรับรู้ที่คนหูหนวกใช้แทนการได้ยิน 
 การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน (ทิศนา แขมณี, 2548, อรุณี 
วิริยะจิตรา และคณะ 2554) ได้แก่ 1)  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่
สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีการวางเง่ือนไข โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
เร้าและการตอบสนอง การให้การเสริมแรง ทฤษฎีนี้เช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่มนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
พฤติกรรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ้นหากได้รับการเสริมแรงที่เหมาะสม 2)  ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) มีความ
เชือ่ว่า "มนุษย์มีความแตกต่างกันท้ังในด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความสนใจ และความถนัดในแต่ละคน ดังนั้น ในการ
เรียนรู้ก็ต้องมีกระบวนการ และขั้นตอนที่แตกต่างกันด้วย อีกทั้งยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนเป็นการ
ผสมผสานข้อมูลข่าวสารเดิมกับข้อมูลข่าวสารใหม่เข้าด้วยกัน หากผู้เรียนมีข้อมูลข่าวสารเดิมเช่ือมโยงกับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ การรับรู้ก็จะง่ายขึ้น นักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจศึกษาองค์ประกอบในการจ า ที่ส่งผลต่อความจ าระยะสั้น (Short 
Term Memory) ความจ าระยะยาว (Long Term Memory) และความคงทนในการจ า" 3)  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 
(Scheme Theory) มีความเช่ือว่า "โครงสร้างภายในของความรู้ของมนุษย์นั้นมีลักษณะที่เช่ือมโยงกันเป็นกลุม่ หรือโหนด 
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(Node) การที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ นั้น จะเป็นการน าความรู้ใหม่ๆ ไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ นอกจากนั้น 
ทฤษฎีนี้ยังเชือ่เกี่ยวกับความส าคัญของการรับรู้ โดยเช่ือว่าไม่มีการเรียนรูใ้ด เกิดขึ้นโดยปราศจากการรบัรู้ การรับรู้จะเปน็
การสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม นอกจากนั้น โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึก 
(Recall) ถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีเราเคยเรียนรู้มาอีกด้วย" ส าหรับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินจึงท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพิ่มโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
2. เพื่อเพ่ิมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้พิการทางการได้ยิน 
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
วิธีการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.1   ขอบเขตด้านประชากร : นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ช่วงช้ันท่ี 4 จ านวน  19  คน  
1.2   ขอบเขตด้านเนื้อหา : ผู้วิจัยก าหนดใช้เนื้อหากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ Guessing the Meaning from 

Context Clues  ช่วงช้ันท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 6 แบบ ได้แก่ 
      1)   Definition Type  (การใช้ค าจ ากัดความ หรือนิยาม)  

2)   Restatement Type  (การกล่าวซ้ า) 
3)   Punctuation  (การใช้เครื่องหมายวรรคตอน) 
4)   Example Type  (การยกตัวอย่าง) 
5)   Comparison or Contrast Type  (การเปรียบเทยีบ หรือ บอกความแตกต่าง) 
6)   Cause and Effect Relationship Type  (การใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องเหตุและผล) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1  การส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือศึกษาบริบทในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ จัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในเขต
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งอยู่ประจ าและไป-กลับ จัดการเรียนการสอนห้องเรียนละไม่เกิน 10 คน โดยในปี
การศึกษา 2562 มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 19 คน 
ระยะที่ 2  การผลิตเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินโครงการวิจัย 

1)    ชุดการสอน มีขั้นตอนการสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.1   ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันท่ี 4 ของกรมวิชาการ  
 1.2   วิเคราะหเ์นื้อหาในมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
  1.3   ประสานงานผู้เช่ียวชาญของโรงเรยีนโสตศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลของนกัเรียน และผูเ้ชี่ยวชาญในการ
แปลภาษามือ 
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 1.4   ออกแบบเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คู่มือ และสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย
ก าหนดเนื้อหาเรื่องการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท แบ่งเนือ้หาออกเป็น 6 บท  
 1.5 ตรวจสอบแบบทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน  3  ราย โดยการวิเคราะห์หาค่า Index of Objective 
Congruence (IOC) 
 2)    แบบทดสอบก่อน และแบบทดสอบหลังเรียน มีขั้นตอนการสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงช้ันท่ี 2 ของกรมวิชาการ  
 2.2  วิเคราะห์เนื้อหาในมาตรฐานการเรยีนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.3  ออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนโดยก าหนดให้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 
4 ตัวเลือก จ านวน 12 ข้อ และอัตนัย จ านวน  8  ข้อ 
 2.4 ตรวจสอบแบบทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน  3  ราย โดยการวิเคราะห์หาค่า Index of Objective 
Congruence (IOC) 
 3)   แบบประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1  วางแผนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 3.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน ครอบคลุมรายละเอียดด้านเนื้อหา ด้าน
การเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านบรรยากาศ ประโยชน์ที่ได้รับ และความพึงพอใจโดยรวม โดยก าหนดลักษณะค าถาม
เป็นแบบวัดประมาณค่า  (Rating  Scale) ก าหนดน้ าหนักค าตอบการให้คะแนนตามวิธี  Arbitrary  Weighting  ของ 
Likert  (วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์, 2552)  ก าหนดน้ าหนักค าตอบเป็นค่าของคะแนนเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 5 
ระดับ  คือ  น้อยท่ีสุด  =  1 น้อย  =  2   ปานกลาง  =  3   มาก  =  4   และมากที่สุด  =  5  
 3.3 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ราย ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนน าไปให้นักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการตอบ 
 3.4  สอบถามความพึงพอใจโดยใช้ Google Form แต่ภายหลังปรากฏว่านักเรียนไม่สะดวกในการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ในห้องเรียน จึงเปลี่ยนเป็นการตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ paper-based 
ระยะที่ 3  การจัดอบรม 

1. จัดการอบรมชี้แจงการทดสอบและเข้ารับการอบรม 
2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน  
3. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา  18  ช่ัวโมง  
4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน  
5. สอบถามความพึงพอใจ 

ระยะที่ 4  การเผยแพร่คู่มือ และนวัตกรรม 
 คู่มือ และนวัตกรรมที่ใช้ในการอบรมภาษาอังกฤษ ได้น าไปเผยแพร่ความรู้แก่สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอน
ส าหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ในชุมชน   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.   น าข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมกับ น าเสนอในการ
เขียนรายงานด้วยการพรรณนาประกอบตัวอย่าง 
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2.   น าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. น าผลจากการวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน  

ผลจากการวิจัยได้สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย  1) คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์  2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) คู่มือแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 5) แบบ 
ทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จัดไว้จากการท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน E1 เท่ากับ 
80.00 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน E2 เท่ากับ 80.25 ดังนั้นค่าสิทธิภาพของชุดการสอน 
(E1 / E2) เท่ากับ  80.00 / 80.25 

ค่าประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จัดไว้จากการท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน E1 เท่ากับ 
80.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) เป็นผลมาจากการสอนที่ใช้คู่มือและชุดการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเน้นการฝึกใช้
กลวิธีการอ่าน การติดตามสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อมีข้อสงสัยสามารถถามและตอบในทันที เมื่อท างานที่มอบหมาย
ได้จะได้รับการชื่นชม ท าให้การท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในขณะที่ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน) คิด
เป็นอัตราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน E2 เท่ากับ 80.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (80/80) น่าจะเป็นผลมาจาก
หลายปัจจัย ประการแรกการท ากิจกรรมที่มีเนื้อหาเป็นไปตามล าดบัความยาก ง่าย โดยพิจารณาตัวผู้เรียนเป็นส าคญั เมื่อ
นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน การเรียนรู้ย่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ 
สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ที่เช่ือว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก และเช่ือใน
ทฤษฎีการวางเงื่อนไข โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง การให้การเสริมแรง ทฤษฎีนี้
เช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่มนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และพฤติกรรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ้นหากได้รับการ
เสริมแรงที่เหมาะสม การน าทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ได้แก่ การแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ออกเป็นหน่วยย่อยจากง่ายไปสู่ยาก โดยมีการบอกเป้าหมายและจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน มีเกณฑ์การ
วัดผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากน้ีการน าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน จะส่งผลให้ลักษณะการน าเสนอ
เนื้อหาที่มีการเช่ือมโยงกันไปมาคล้ายใยแมงมุม (Webs) การน าแนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะ และโครงสร้างขององค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และตอบสนองลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ของเนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกัน 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้พิการทางการได้ยิน  

ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 6.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.84 และ ผลการท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 16.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการทดสอบสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 แสดงให้เห็นว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น 
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จากผลการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรกการใช้คู่มือและชุด
การสอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยได้เรียนอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จึงเริ่มจากให้ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน เทคนิคในการอ่าน และการหาค าตอบ (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ 
2554) การน าทฤษฎีปัญญานิยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ได้แก่ การใช้เทคนิคสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน
ก่อนเริ่มเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในแง่ของการเลือกเนื้อหาการเรียน การเลือกกิจกรรมการเรียน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ (Skinner) (อ้างในทิศนา แขมณี, 
2548) โดยน าเสนอการเรียนรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) การให้เรียนไปทีละน้อยตามล าดับขั้น ต้องให้ผู้เรียน
ต้องเรียนทีละน้อยตามล าดับขั้นที่พอเหมาะกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวรขึ้น ประการที่สองการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Interaction) เช่น การให้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติท าให้ผู้เรียนมีความสนใจสูงขึ้น 
ประการที่สามการได้ทราบผลในการเรียนรู้ทันที (Feedback) การที่สามารถให้ผู้เรียนได้รู้ผลการปฏิบัติได้ทันทีเพื่อจะท า
ให้ผู้เรียนได้ปรับพฤติกรรมได้ถูกต้องอันจะเป็นหนทางการเรียนรู้ที่ดี หน้าท่ีของผู้สอนจึงควรจะต้องพยายามท าให้วิธีสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความส าเร็จ  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการวิจัยอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ คิดเป็น 4.73  
2) ผู้สอนที่ให้ความสนใจ เป็นกันเอง คิดเป็น 4.57 
3) บรรยากาศในการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คิดเป็น 4.57 
4) ชุดการสอนทักษะการอ่านช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ คิดเป็น 4.57  
5) ด้านผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็น 4.52 
นอกจากน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวม คิดเป็น 4.47  
2) ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษท าให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์โดยใช้ Guessing 

the meaning from Context Clues คิดเป็น 4.42  
3) ชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ Guessing the 

meaning from Context Clues คิดเป็น 4.31 
4) ชุดการสอนทักษะการอ่านท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย คิดเป็น 4.31  
5) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็น 4.15 
จากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เรียนให้ความส าคัญต่อเนื้อหาที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน และผู้สอน

ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
จากการสังเกต พบว่า ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินจะรู้สึกมั่นใจ ปลอดภัยในการเรียนเมื่อรู้สึกว่าผู้สอน

เข้าใจเขา เช่น ระยะ 2 สัปดาห์แรกในการอบรม นักเรียนจะนั่งเฉย ๆ ถ้าสงสัยจะพยายามถามจากครูของโรงเรียน หรือดู
เพื่อน เมื่อรู้สึกคุ้นชินกับผู้ที่เข้าไปอบรม จะมีการยกมือถาม หรือเดินมาเรียก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าไปอบรมมากข้ึน ความ
ต้องการในการเรียนมีลักษณะพึ่งพาผูส้อนค่อนข้างมาก ในขณะที่ผู้เรียนจะใช้ชุดการสอนในลักษณะสือ่เสริม เช่น นักเรียน
พยายามท าความเข้าใจจากการอธิบาย และท าแบบฝึกหัด จะสังเกตได้ว่า หลังจากท่ีนักเรียนรู้สึกคุ้นเคยกับผู้เข้าไปอบรม
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แล้ว จะมีค าถามในขณะอธิบายมากขึ้น นักเรียนพยายามท าความเข้าใจกับตัวอย่าง และมีการถามทันทีที่ท าแบบฝึกหัด
รายข้อไม่ได้ มีการกลับไปดูสื่อซ้ าเพื่อท าความเข้าใจด้วยตนเอง เมื่อ่ท าแบบฝึกหัดที่ก าหนดให้แล้วมีการสอบถามความ
ถูกต้องทันที แต่การเรียนการสอนเป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่สามารถลด หรือลัดขั้นตอนในการท างานได้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ก่อนการด าเนินการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย จากการ
สอบถามข้อมูลทั่วไปจากอาจารย์ผู้สอนพบว่า นักเรียนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินจะเริ่มเรียนภาษาเมื่อได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะทาง ดังนั้น ช่วง 5-7 ปีแรกของนักเรียนจะไม่ได้เรียนรู้ภาษาใด ๆ ต่างจากผู้พิการประเภทอื่น ๆ ที่สามารถ
ได้ยินจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้ตั้งแต่เกิด ดังนั้นจึงมีข้อจ ากัดในการเรียนการสอน  เช่น วงค าศัพท์มีจ ากัด จ านวนเนื้อหา
กับระยะเวลาในการเรียนรู้ ความต้องการฝึกฝนซ้ า ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความจ า และทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ดังนั้นการเลือกเนื้อหาโดยการเลือกโดยการเลือกค าศัพท์ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการมี
ล่ามภาษามือ เพื่อเพ่ิมความเข้าใจ สร้างพัฒนาการทั้งด้านความรู้ และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  

ในระหว่างการด าเนินการวิจยัพบว่า  
1. จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ห้อง 1 มีนักเรียนจ านวน 10 คน ห้อง 2 มี

นักเรียนจ านวน 9 คน ท าให้ผู้สอนได้ท าความเข้าใจในตัวผูเ้รียนไดม้าก ผู้สอนได้ช่วยเหลือ สร้างความเข้าใจในการเรียน
รายบุคคลได้ทันที  

2. ผู้สอน ผู้สอนและผู้ช่วยสอนมีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลทางด้านเนื้อหา ก ากับติดตาม ให้
ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินจ าเป็นต้องเป็นคนช่างสังเกต  เช่น  
เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนนั่งเฉย ๆ ไม่ท าอะไร หรือ หันไปหันมา เช่น ค าว่า “หมายความว่า” ต้องหาค าอื่นมาใช้แทน 
เช่นค าว่า “หมายถึง” ค าว่า “ตัวแนะ หรือตัวบ่งช้ี” ต้องใช้ค าว่า “ตัวบอกความหมาย”  ค าว่า “แปลว่า”  ต้องใช้ค าว่า 
“เรียกว่า” นอกจากนี้เทคนิคการสอนอื่นสามารถน ามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ เช่น การใช้ Mapping การใช้สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนต้องการรายละเอียดในการสร้างความเข้าใจ และต้องการเห็นภาพในการสร้าง
ความเข้าใจ   

3. ชุดการสอน สื่อท่ีน ามาใช้มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ เอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ สื่อคอมพิวเตอร์เอือ้
ประโยชน์ในการเรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษท าให้ ผู้สอนรู้พัฒนาการของนักเรียน 
แสดงถึงความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ก าหนดให้เรียน นักเรียนได้รู้ความสามารถของตนเอง และสามารถ
ทบทวนเนื้อหาจากการท าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุดการสอนมีรายละเอียดชัดเจน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. ผู้เรียน ผู้เรียนต้องการเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่สอน แต่เมื่อเข้าใจแล้ว สามารถท างานที่
มอบหมายได้ด้วยตนเอง 
  อย่างไรก็ตามในการด าเนินการวิจัยพบปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ เช่น การไม่มีห้องเรียนประจ า การเดินเรียน การท ากิจกรรมโครงการอื่น ๆ ท าให้การเรียนรู้ขาดตอน   
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ชุดการสอน ประกอบด้วย ประกอบด้วย  1) คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) 
คู่มือแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 5) แบบ ทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) เท่ากับ 80.00/80.25 
แสดงว่าชุดการสอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

ผลจากการวิจัยสามารถเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการอบรมโดยใช้ ชุดการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 6.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.84 
และ ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 16.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนการทดสอบสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการวิจัยอยู่ในระดับดี คิดเป็น 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีมากในด้านเนื้อหาที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร
และมาตรฐานการเรียนรู้ คิดเป็น 4.73 ด้านผู้สอนที่ให้ความสนใจ เป็นกันเอง ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ชุดการสอนทักษะการอ่านช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ คิดเป็น 4.57 และด้านผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็น 4.52 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ฝ่ายสถานศึกษา: การสนับสนุนจากสถานศึกษา เช่น การก ากับติดตามจากผู้บริหารสถานศึกษา และฝ่าย
วิชาการมีส่วนท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ เช่น การปรับปรุงสถานที่และครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การก ากับดูแลความต่อเนื่องเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  ฝ่ายผู้สอน:  

1. ในการเรียนในห้องเรียน เปรยีบเสมือนช่วงเวลาทองในการสร้างความเข้าใจในการเรียน หากผู้เรยีนเรยีน
เข้าใจแล้วย่อมสามารถทบทวน และฝึกฝนด้วยตนเองได้  

2. เนื่องจากผู้เรยีนเป็นนักเรียนท่ีมีความต้องการการดูแล และเข้าใจเป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการพิจารณา
จ านวนเนื้อหาท่ีเรยีนในแต่ละครั้ง เพราะผู้เรยีนอาจไม่สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเรียนเป็น
ระยะเวลานานท าใหผู้้เรียนไม่สนใจในการเรียน  

3. การมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทีผู่้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะ 
และความสามารถภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรยีนสามารถเรียนตามเวลาที่ตนเองพร้อม 

4. ผู้เรยีนยังขาดความสามารถในการประยุกต์ใช้เรื่องเดิมกับเรื่องใหม่ท่ีเรียน ดังนั้นในการสอนจึงควรใช้เนื้อหา
บทเรียนที่มลีักษณะเชื่อมโยงความรู้เดมิกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน 

5. ผู้เรยีนยังต้องการค าแนะน า และการช่วยเหลือจากผูส้อนในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ   
  ฝ่ายผู้เรียน: ผู้เรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษน้อย   จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนซ้ า ๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะภาษาอังกฤษ แต่เมื่อแต่เมื่อได้เรียนเรื่องใหม่ นอกจากน้ี ผู้เรยีนสามารถน าเรื่องที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้กับเรื่อง
ใหม่ท่ีเรียนได้น้อย ดังนั้นผู้เรยีนจึงควรหมั่นฝึกฝน และทบทวนบทเรยีนเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น  
  ฝ่ายผู้ปกครอง: การติดตามการเรยีนร่วมกับครูผูส้อน เป็นส่วนช่วยสร้างความรับผดิชอบต่อตนเองของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทักษะการสังเกตและทักษะการตั้งค าถามให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ การวิจัยนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ผลแบบอุปนัย  โดยการที่ผู้วิจัยตีความและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดจ าแนกรูปแบบของ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่ได้มีเกณฑ์ในการจ าแนกมาก่อน การพัฒนานี้ถูกน ามาใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ถูกเลือกมาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 44 คน  จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 237 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
(ระดับคุณภาพดีมาก; X̅= 4.74, S.D. = 0.36) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย 6 กิจกรรม ใช้เวลาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการสังเกตและทักษะการตั้งค าถามก่อนเรียน
และหลังเรียน (IOC = 1.00) เป็นแบบสอบถามที่ให้นักศึกษาเขียนตอบจ านวน 2 ข้อ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านทักษะการสังเกตสามารถจัดกลุ่มได้ 5 รูปแบบ และรูปแบบของพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการตั้ง
ค าถามสามารถจัดกลุ่มที่แตกต่างกันได้ 5 รูปแบบเช่นกัน ผลจากการวิจัยครั้งนี้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานมีทักษะการสังเกตและทักษะการตั้งค าถาม
เพื่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปท้ังสองทักษะ 
 
ค าส าคัญ ทักษะการสังเกต ทักษะการตั้งค าถาม การเรียนรูโ้ดยใช้วจิัยเป็นฐาน นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

 
Abstract 

 
This research aims to study the effect of research-based learning activity for improving scientific 

process skills, observing skills and questioning skills, for science student teachers. This research used 
qualitative research methodology. Inductive analysis, which researcher did not have a criteria for 
classification before, was carried out to interpret and analyze data to classify the patterns of learning 
behavior of the student sample. The treatment was applied to students (n = 44) engagement in an 
undergraduate general science program which were randomly selected, by cluster sampling, from a 
total of 237 students. The research instrument consisted of a research-based learning activity in 
electrical and energy courses (very good quality level; "X̅" = 4.74, SD = 0.36) comprising of 6 sub-learning 
activities for 12 weeks and a questionnaire which allows students to write 2 answers, for observing skills 
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and questioning skills, before and after class activity (IOC = 1.00). The results showed that learning 
behavior patterns in observation skills can be classified into 5 groups. Learning behavior patterns of 
questioning skill can be organized into 5 different groups as well also. This research results revealed that 
the student sample who have learned through research-based learning activity achieved both observing 
skills and questioning skills for self-discovered knowledge more than 80 percent. 
 
Keywords Observing skill, Questioning skill, Research-based learning, Science student teacher 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษากันมาอย่างเนื่องและแพร่หลาย (Freeman, Eddy, McDonough, Smith, Okoroafor, Jordt 
& et al., 2014) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูจ้ากการได้ลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองมากขึ้น (วิจารณ์ พาณิช, 2555)  ใน
การเรียนรู้เชิงรุกผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียน อยากรู้ อยากหา
ค าตอบ (community inquiry) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจและความสนใจรายบุคคล และ
ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม , 2558) สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2560) โดยใช้  “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” (scientific process) อันเป็นกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method)  
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process skills) (AAAS, 1967) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process skills) ประกอบด้วย 14 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ
สังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการค านวณ 4) ทักษะการจ าแนกประเภท 5) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8) 
ทักษะการพยากรณ์ 9) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 10) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง 13) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อมูล และ 14) ทักษะการสร้าง
แบบจ าลอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนและ
พัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  

รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนได้มีการคิดค้น ออกแบบและมีรายงานการศึกษาวิจัยกันมาแล้วหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้โดยการสืบเสาะ 
(inquiry-based learning) (Bybee, Taylor, Gardne, Scotter, Powell, Westbrook & et al., 2006) การเรียนรู้โดย
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (model-based learning) (Choirunnisa, Prabowo, & Suryanti, 2018) การเรียนรู้โดยการ
ทัศนะศึกษา (field trip) (Gutwill & Allen, 2014) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) (Keil, 
Haney & Zoffel, 2009) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) (วิจารณ์ พาณิช, 2555) และ
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research based learning) (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555) เป็นต้น 

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning: RBL)  เป็นวิธีการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่น าเอา
ผลการวิจัยมาใช้เป็นสาระในการสอน หรือเป็นการเรียนรู้ที่ ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (เสาวภา วิชาดี, 
2554) การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการท าวิจัย ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ
และขั้นตอนของการวิจัยด้วยตนเองจนได้มาเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้เช่นนี้จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของความรู้ที่ได้ค้นพบนั้น ๆ อย่างประจักษ์ชัดแจ้งและมีเหตุและผล (สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์, 2555) ดังนั้นการเรียนรู้แบบ RBL จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากในขณะที่ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนั้นผู้เรียนจะถูกผลักดันให้เกิดการใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอัตโนมัติ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการท า
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น(สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555)  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐานมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาไฟฟ้าและพลังงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทความวิจัยฉบับนี้จะ
น าเสนอผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในบางประเด็นเฉพาะทักษะการ
สังเกตและการตั้งค าถามเท่านั้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทักษะการสังเกตและทักษะการตั้ง
ค าถามให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จ านวน 44 คน ถูก

เลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยวิธีการจับฉลากกลุ่มเรียนจากจ านวนกลุ่มเรียนท้ังหมด 10 กลุ่ม 
จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 237 คน 

  รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการวิจัยถูกตีความและให้
รหัสข้อมูล (coding) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบอุปนัย ( inductive method) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ผู้วิจัยไม่ได้มีเกณฑ์การพิจารณารูปแบบของข้อมูลการวิจัยมาก่อนล่วงหน้า แต่ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการพิจารณาข้อมูลโดย
การอ่านค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทีละข้อ จากนั้นตีความและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อหารูปแบบ 
(pattern) ของข้อมูลที่ได้ (ลือชา ลดาชาติ, 2558)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ESC0105 ไฟฟ้าและพลังงาน (มคอ.3) ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน จ านวน 1 แผน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 สัปดาห์ ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.74, 
S.D. = 0.36) 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูก้่อนและหลังเรยีนที่ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเขียนตอบ จ านวน 2 
ข้อ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ของรายการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 1.00  

  วิธีการด าเนินงาน การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) ที่สร้างไว้ จ านวน 1 ฉบับ ใช้ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้แบบ RBL ที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แสดงดังในตารางที่ 1  
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพจะถูกเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบเขียนตอบ

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ผู้วิจัยอ่านข้อความค าตอบของนักศึกษาอย่างละเอียดอย่างน้อยสอง
ครั้ง โดยเรียงล าดับจากข้อมูลที่ถูกอ่านก่อนไปหลัง ก าหนดรหัสเป็น S1 ถึง S44 แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอัตโนมัติ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการท า
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น(สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555)  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐานมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาไฟฟ้าและพลังงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งในบทความวิจัยฉบับนี้จะ
น าเสนอผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในบางประเด็นเฉพาะทักษะการ
สังเกตและการตั้งค าถามเท่านั้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทักษะการสังเกตและทักษะการตั้ง
ค าถามให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จ านวน 44 คน ถูก

เลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) โดยวิธีการจับฉลากกลุ่มเรียนจากจ านวนกลุ่มเรียนท้ังหมด 10 กลุ่ม 
จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 237 คน 

  รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการวิจัยถูกตีความและให้
รหัสข้อมูล (coding) จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบอุปนัย ( inductive method) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ผู้วิจัยไม่ได้มีเกณฑ์การพิจารณารูปแบบของข้อมูลการวิจัยมาก่อนล่วงหน้า แต่ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการพิจารณาข้อมูลโดย
การอ่านค าตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาทีละข้อ จากนั้นตีความและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อหารูปแบบ 
(pattern) ของข้อมูลที่ได้ (ลือชา ลดาชาติ, 2558)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ESC0105 ไฟฟ้าและพลังงาน (มคอ.3) ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น

ฐาน จ านวน 1 แผน ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 สัปดาห์ ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (X̅= 4.74, 
S.D. = 0.36) 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูก้่อนและหลังเรยีนที่ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเขียนตอบ จ านวน 2 
ข้อ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ของรายการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 1.00  

  วิธีการด าเนินงาน การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) ที่สร้างไว้ จ านวน 1 ฉบับ ใช้ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้แบบ RBL ที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ แสดงดังในตารางที่ 1  
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพจะถูกเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบเขียนตอบ

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ผู้วิจัยอ่านข้อความค าตอบของนักศึกษาอย่างละเอียดอย่างน้อยสอง
ครั้ง โดยเรียงล าดับจากข้อมูลที่ถูกอ่านก่อนไปหลัง ก าหนดรหัสเป็น S1 ถึง S44 แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
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แบบอุปนัย (inductive method) ตีความและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อหารูปแบบ (pattern) ของข้อมูลที่ได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยท าการ
นับความถี่ของข้อมูลที่ได้ในแต่ละรูปแบบท่ีผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าร้อยละ ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมผู้วิจัยได้ให้รหัสข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการในการศึกษา ได้แก่  รหัส  OB หมายถึง 
ทักษะการสังเกต และรหัส QA หมายถึง ทักษะการตั้งค าถาม 

ตารางที่ 1: ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชา ESC0105 ไฟฟ้าและพลังงาน 
สัปดาห ์ กิจกรรมการเรยีนรู ้ ผลงาน/ชิน้งาน 

1 กิจกรรมท่ี 1 สังเกตและส ารวจ 
- นักศึกษาแบ่งกลุ่มด้วยความสมัครใจ ประกอบด้วยจ านวน

สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันส ารวจพื้นที่
ชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น 

- นักศึกษาแตล่ะกลุ่มสรุปประเด็นค าถามวิจัย และตั้งชือ่หัวขอ้
วิจัย และท าใบงานที่ 1  

- ใบงานที่ 1 ส ารวจ สังเกต 
และตั้งค าถาม 

2 กิจกรรมท่ี 2 การตั้งค าถามการวิจยัและหัวขอ้วจิัย 
-   นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้น หาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

เน้ือหา/หวัขอ้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
-   นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับหัวข้อวิจัย 

โดยอาจารย์สะทอ้นและให้ขอ้แนะน าในการหาขอ้มูลเพิ่มเติม
เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์มากย่ิงขึ้น และท าใบงานที่ 2 

-   การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
-    ใบงานที่ 2 การศึกษา

หลักการ ทฤษฎี และค้นคว้า
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตั้งสมมติฐานและก าหนดตัวแปร 
-   นักศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ก าหนดสมมติฐาน

และตัวแปรในการศึกษา/การทดลอง  
-   นักศึกษาท าใบงานที่ 3 และออกมาน าเสนอวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย สมมติฐานและตัวแปรในศึกษาหน้าชั้นเรียน เพื่อให้
อาจารย์และเพือ่น ๆ ร่วมกันอภิปราย 

-    ใบงานที่ 3 แนวทาง/วิธีใน
การด าเนินงานเพื่อหา
ค าตอบของปัญหาวิจัย 

4 - 8 กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาทดลอง ตรวจสอบสมมติฐาน 
- นักศึกษาลงมือส ารวจ ทดลองและเก็บข้อมูลการเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป็นฐานตามหัวขอ้วิจัยของแตล่ะกลุ่มอย่างอิสระ โดยมี
อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา (coaching)  

- การรายงานความกา้วหน้าใน
การด าเนินงานวิจัย 

9-10 กิจกรรมท่ี 5 การวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล 
- นักศึกษาน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ อภิปราย และแปล

ความหมายขอ้มูล  
- นักศึกษาสรุปผลการทดลอง/การศึกษาวิจัย 
- นักศึกษาเตรียมขอ้มูล/เขียนรายงานการศึกษาวิจัย และ

เตรียมน าเสนอผลการศึกษาเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

- รายงานการปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานฐานวิจัย (ฉบับร่าง) 

11 - 12 กิจกรรมท่ี 6 การน าเสนอผลการศกึษา/วิจัย 
- นักศึกษาทกุกลุ่มออกมาน าเสนอผลการศึกษา/วิจัย กลุ่มละ 

20-30 นาท ี
- อาจารย์และเพือ่น ๆ นักศึกษาในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย 

ประมาณ 10 นาที  
- นักศึกษาส่งรายงานการวิจัยในรูปแบบที่ก าหนด หลังจากเสร็จ

สิ้นการน าเสนอ  

- การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- รายงานการปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานฐานวิจัย (ฉบับ
สมบูรณ์) 

 

ผลการวิจัย 
1.1 ผลการศึกษาทักษะการสังเกตก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 
ในการท าแบบสอบถามก่อนและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่าก่อนเรียนมีนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่เขียนค าตอบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการท ากิจกรรมโดยใช้การสังเกตจ านวน 22 ค าตอบ และหลัง
เรียนจ านวน 42 ค าตอบ จากการวิเคราะห์ค าตอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนทั้ง 22 และ 42 ค าตอบนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาลักษณะของค าตอบแต่ละข้อ และได้จัดจ าแนกลักษณะของค าตอบท่ีได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

OB 1: มีการสังเกต ส ารวจ หาข้อมูล หรือตรวจสอบสิ่งรอบตัวเพื่อท าวิจัยหรือท าโครงงาน 
OB 2: มีการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลในวิชาปฏิบัติการ หรือการท าแลบ 
OB 3: มีการสังเกตการณ์สอน สังเกตการณ์สาธิต สังเกตสื่อการสอนของผู้สอน 
OB 4: มีการสังเกตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้ 
OB 5: ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น 

 
สัดส่วนของตอบตอบในแต่ละกลุ่ม โดยแสดงค่าออกมาเป็นค่าร้อยละของจ านวนค าตอบที่เก็บข้อมูลได้ในแต่ละ

ครั้ง และน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างค าตอบท่ีได้ก่อนเรียน และหลังเรียนผลการวิจัยแสดงดังแผนภาพในภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1: ลักษณะค าตอบของพฤติกรรมด้านการสังเกต ก่อนและหลังเรียน 

 
1.2 ผลการศึกษาทักษะการต้ังค าถามหรือระบุปัญหา ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL พบว่าก่อนเรียนมี

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เขียนค าตอบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการท ากิจกรรมโดยใช้การตั้งค าถามหรือระบุ
ปัญหาจ านวน 16 ค าตอบ และหลังเรียนจ านวน 40 ค าตอบ จากการวิเคราะห์และตีความค าตอบของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาจัดจ าแนกลักษณะค าตอบออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

 
QA 1: มีการตั้งค าถามด้วยความใคร่รู้ เพื่อสืบเสาะหาความรู้ด้วยการท าโครงงาน หรือท าวิจัยในการหา 
        ค าตอบ 
QA 2: มีการตั้งค าถามเพื่อโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในช้ันเรียนตามที่ผู้สอนก าหนด 
QA 3: มีการตั้งค าถามท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนในบทเรียน แต่ไม่ได้เป็นค าถามที่น ามาซึ่งการสืบเสาะหา 
        ความรู้ 
QA 4: มีการตั้งค าถาม แต่เป็นข้อสงสัยทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหา หรือเกี่ยวข้องกับบทเรียน 
QA 5: ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น 
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ผลการวิจัย 
1.1 ผลการศึกษาทักษะการสังเกตก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 
ในการท าแบบสอบถามก่อนและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่าก่อนเรียนมีนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่เขียนค าตอบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการท ากิจกรรมโดยใช้การสังเกตจ านวน 22 ค าตอบ และหลัง
เรียนจ านวน 42 ค าตอบ จากการวิเคราะห์ค าตอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนทั้ง 22 และ 42 ค าตอบนี้ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาลักษณะของค าตอบแต่ละข้อ และได้จัดจ าแนกลักษณะของค าตอบท่ีได้ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

OB 1: มีการสังเกต ส ารวจ หาข้อมูล หรือตรวจสอบสิ่งรอบตัวเพื่อท าวิจัยหรือท าโครงงาน 
OB 2: มีการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลในวิชาปฏิบัติการ หรือการท าแลบ 
OB 3: มีการสังเกตการณ์สอน สังเกตการณ์สาธิต สังเกตสื่อการสอนของผู้สอน 
OB 4: มีการสังเกตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้ 
OB 5: ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น 

 
สัดส่วนของตอบตอบในแต่ละกลุ่ม โดยแสดงค่าออกมาเป็นค่าร้อยละของจ านวนค าตอบที่เก็บข้อมูลได้ในแต่ละ

ครั้ง และน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างค าตอบท่ีได้ก่อนเรียน และหลังเรียนผลการวิจัยแสดงดังแผนภาพในภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1: ลักษณะค าตอบของพฤติกรรมด้านการสังเกต ก่อนและหลังเรียน 

 
1.2 ผลการศึกษาทักษะการต้ังค าถามหรือระบุปัญหา ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL พบว่าก่อนเรียนมี

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เขียนค าตอบที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการท ากิจกรรมโดยใช้การตั้งค าถามหรือระบุ
ปัญหาจ านวน 16 ค าตอบ และหลังเรียนจ านวน 40 ค าตอบ จากการวิเคราะห์และตีความค าตอบของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาจัดจ าแนกลักษณะค าตอบออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

 
QA 1: มีการตั้งค าถามด้วยความใคร่รู้ เพื่อสืบเสาะหาความรู้ด้วยการท าโครงงาน หรือท าวิจัยในการหา 
        ค าตอบ 
QA 2: มีการตั้งค าถามเพื่อโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในช้ันเรียนตามที่ผู้สอนก าหนด 
QA 3: มีการตั้งค าถามท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนในบทเรียน แต่ไม่ได้เป็นค าถามที่น ามาซึ่งการสืบเสาะหา 
        ความรู้ 
QA 4: มีการตั้งค าถาม แต่เป็นข้อสงสัยทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหา หรือเกี่ยวข้องกับบทเรียน 
QA 5: ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น 
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เมื่อค านวณสัดส่วนของตอบตอบในแต่ละกลุ่มออกมาเป็นค่าร้อยละ และน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างค าตอบที่
ได้ก่อนเรียนและหลังเรียน จะได้ข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2: ลักษณะค าตอบของพฤติกรรมด้านการตั้งค าถามหรือระบปุัญหา ก่อนและหลังเรียน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาทักษะการสังเกตก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาทักษะการสังเกตก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL (ดัง
ภาพที่ 1) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สามารถอภิปรายรายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการสังเกตและ
การส ารวจของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้  

1.1 การสังเกต ส ารวจ หาข้อมูล หรือตรวจสอบสิ่งรอบตัวเพ่ือท าวิจัยหรือท าโครงงาน (OB 1) 
นักศึกษากลุ่มที่แสดงค าตอบในกลุ่มนี้ ได้อธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจในการเรียนรู้ของตนเองจากการท า

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการสืบเสาะหาความรู้ด้วยการวิจัยหรือท าโครงงาน ปรากฏข้อมูลพบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน
จ านวน 9 ค าตอบ (ร้อยละ 40.9) และ 35 ค าตอบ (ร้อยละ 83.3) ตามล าดับ โดยหลังเรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การสังเกตและส ารวจเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียนเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าตอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
เช่น  

 
  “เคยไปส ำรวจชุมชน หำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์” (S38-pre) 

“ได้ส ำรวจ ตอนหำหัวข้อท ำโครงงำน” (S40-pre) 
“ในกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยได้มีกำรส ำรวจ สังเกต ปัญหำเกี่ยวกับหัวข้อท่ีได้รับมอบหมำยให้ศึกษำ” (S23- 
 post) 
ข้อแตกต่างระหว่างค าตอบที่ได้ระหว่างก่อนและหลังจากที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

RBL คือพฤติกรรมการสังเกตและส ารวจที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างระบุว่าได้มีการปฏิบัติหลังเรียนมักจะมีการระบุช้ีอย่าง
ชัดเจนว่าเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ด้วยเสมอ (มากว่าร้อยละ 80) จะเห็นได้ว่ากิจกรรม RBL ได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ทักษะในการสังเกตเพื่อการเรียนรู้อย่างชัดเจน 

1.2 การสังเกตเพ่ือเก็บข้อมูลในวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือการท าแลบ (OB 2) 
นักศึกษากลุ่มที่แสดงค าตอบในกลุ่มนี้ ได้อธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจในการเรียนรู้ของตนเองจากการท า

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการสังเกตปรากฏการณ์ สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นในการท ากิจกรรมรายวิชาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียน จ านวน 11 ค าตอบ (ร้อยละ 

50.0) ซึ่งมากกว่าหลังเรียนที่มีจ านวน 3 ค าตอบ (ร้อยละ 31.0) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าตอบของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น  

 
“ได้สังเกตในวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำ และปฏิบัติกำรเคมี” (S19-pre) 
“ส ำรวจหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรเรียนกำรสอนในกำรท ำแลบ” (S36-post) 
“ได้สังเกตและส ำรวจในขณะทดลอง” (S38-post) 

 
ข้อมูลจากค าตอบก่อนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นักศึกษามักระบุชัดเจนว่าเป็นการสังเกตใน “วิชา

ปฏิบัติการหรือวิชาแลบ” เนื่องจากพื้นฐานประสบการณ์เดิมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมักจะได้เรียนวิชาปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่สม่ าเสมอ แต่ค าตอบหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ข้อมูลค าตอบที่แสดงพฤติกรรมการสังเกต
ในการทดลองของนักศึกษาไม่ได้มีข้อความระบุว่าได้ปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้ช้ีให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ผู้เรียนมีมโนทัศน์ของการสังเกตเพื่อปฏิบัติการทดลองใน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไปแล้วมโนทัศน์ของ
ผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และเกิดการรับรู้ว่ามีการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกตและส ารวจในการสอนและการเรียนรูใ้น
รูปแบบอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 

1.3 การสังเกตการณ์สอน สังเกตการณ์สาธิต สังเกตสื่อการสอนของผู้สอน (OB 3) 
นักศึกษากลุ่มนี้แสดงค าตอบที่อธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจในการสังเกตการสอน สังเกตการสาธิต สังเกต

สื่อการสอนของผู้สอน โดยปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียนจ านวน 1 ค าตอบคิดเป็นร้อยละ 4.5 ค าตอบ
ดังกล่าวระบุว่า 

“เคยสังเกตกำรณ์สอน ระหว่ำงกำรน ำโมเดลสื่อกำรสอนไปทดลองใช้” (S7-pre) 

ในขณะที่หลังด้วยเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไม่พบค าตอบที่แสดงพฤติกรรมในรูปแบบนี้อยู่เลย ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ของนักศึกษามีผลท าให้มโนทัศน์ในการเรียนรู้เรียนของนักศึกษา
เปลี่ยนไปจากเดิม  

1.4 การสังเกตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้ (OB 4) 
นักศึกษากลุ่มนี้แสดงค าตอบท่ีอธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้

หรือท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการสังเกตโดยทั่วไป เช่น สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนในช้ันเรียน สังเกตท่าทางการ
สอนของผู้สอน สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น  โดยปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียนจ านวน 1 ค าตอบ
คิดเป็นร้อยละ 4.5 คือค าตอบท่ีระบุว่า 

 
“ชอบสังเกตบ่อย ๆ” (S14-pre) 

 
ในขณะที่หลังด้วยเรียนกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ RBL ไม่พบค าตอบท่ีแสดงพฤติกรรมในรูปแบบนี้อยู่เลย ข้อมูลนี้

บ่งช้ีให้เห็นว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการสังเกตเพื่อสืบเสาะและสังเกตเพื่อหาความรู้มากขึ้น ท าให้พฤติกรรมการสังเกตที่เป็น
การสังเกตโดยทั่วไปที่ไม่ได้มีนัยส าคัญของการเรียนรู้หรือเพื่อหาความรู้นั้นลดลงหรือหายไปจากพฤติกรรมของของ
นักศึกษา 

1.5 ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น (OB 5) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลค าตอบจากการตอบแบบสอบถามก่อนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 

ไม่พบรูปแบบค าตอบลักษณะนี้อยู่เลย ในขณะที่ค าตอบจากการตอบแบบสอบถามหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
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50.0) ซึ่งมากกว่าหลังเรียนที่มีจ านวน 3 ค าตอบ (ร้อยละ 31.0) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าตอบของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง เช่น  

 
“ได้สังเกตในวิชำปฏิบัติกำรชีววิทยำ และปฏิบัติกำรเคมี” (S19-pre) 
“ส ำรวจหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรเรียนกำรสอนในกำรท ำแลบ” (S36-post) 
“ได้สังเกตและส ำรวจในขณะทดลอง” (S38-post) 

 
ข้อมูลจากค าตอบก่อนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นักศึกษามักระบุชัดเจนว่าเป็นการสังเกตใน “วิชา

ปฏิบัติการหรือวิชาแลบ” เนื่องจากพื้นฐานประสบการณ์เดิมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมักจะได้เรียนวิชาปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์อยู่สม่ าเสมอ แต่ค าตอบหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ข้อมูลค าตอบที่แสดงพฤติกรรมการสังเกต
ในการทดลองของนักศึกษาไม่ได้มีข้อความระบุว่าได้ปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้ช้ีให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ผู้เรียนมีมโนทัศน์ของการสังเกตเพื่อปฏิบัติการทดลองใน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไปแล้วมโนทัศน์ของ
ผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป และเกิดการรับรู้ว่ามีการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการสังเกตและส ารวจในการสอนและการเรียนรูใ้น
รูปแบบอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 

1.3 การสังเกตการณ์สอน สังเกตการณ์สาธิต สังเกตสื่อการสอนของผู้สอน (OB 3) 
นักศึกษากลุ่มนี้แสดงค าตอบที่อธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจในการสังเกตการสอน สังเกตการสาธิต สังเกต

สื่อการสอนของผู้สอน โดยปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียนจ านวน 1 ค าตอบคิดเป็นร้อยละ 4.5 ค าตอบ
ดังกล่าวระบุว่า 

“เคยสังเกตกำรณ์สอน ระหว่ำงกำรน ำโมเดลสื่อกำรสอนไปทดลองใช้” (S7-pre) 

ในขณะที่หลังด้วยเรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไม่พบค าตอบที่แสดงพฤติกรรมในรูปแบบนี้อยู่เลย ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ของนักศึกษามีผลท าให้มโนทัศน์ในการเรียนรู้เรียนของนักศึกษา
เปลี่ยนไปจากเดิม  

1.4 การสังเกตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้ (OB 4) 
นักศึกษากลุ่มนี้แสดงค าตอบท่ีอธิบายว่าใช้การสังเกตและส ารวจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะ ค้นหาความรู้

หรือท าให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการสังเกตโดยทั่วไป เช่น สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนในช้ันเรียน สังเกตท่าทางการ
สอนของผู้สอน สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น  โดยปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียนจ านวน 1 ค าตอบ
คิดเป็นร้อยละ 4.5 คือค าตอบท่ีระบุว่า 

 
“ชอบสังเกตบ่อย ๆ” (S14-pre) 

 
ในขณะที่หลังด้วยเรียนกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ RBL ไม่พบค าตอบท่ีแสดงพฤติกรรมในรูปแบบนี้อยู่เลย ข้อมูลนี้

บ่งช้ีให้เห็นว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการสังเกตเพื่อสืบเสาะและสังเกตเพื่อหาความรู้มากขึ้น ท าให้พฤติกรรมการสังเกตที่เป็น
การสังเกตโดยทั่วไปที่ไม่ได้มีนัยส าคัญของการเรียนรู้หรือเพื่อหาความรู้นั้นลดลงหรือหายไปจากพฤติกรรมของของ
นักศึกษา 

1.5 ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น (OB 5) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลค าตอบจากการตอบแบบสอบถามก่อนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL 

ไม่พบรูปแบบค าตอบลักษณะนี้อยู่เลย ในขณะที่ค าตอบจากการตอบแบบสอบถามหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
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RBL ปรากฏค าตอบที่คลุมเครือจ านวน 4 ค าตอบ ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถตีความได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
อธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและส ารวจในการเรียนรู้อย่างไร ตัวอย่างเช่น  

 
“ในรำยวิชำนี้ได้ให้นักศึกษำได้เรียนรู้จำกกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัย ซึ่งมีกำรให้นักศึกษำได้ส ำรวจหัวข้อท่ี  ตนเอง
สนใจ” (S28-post) 
“สังเกตหัวข้อท่ีได้รับมอบหมำยในกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยว่ำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้ำง” (S33-post) 
 

  ค าตอบท้ังสองค าตอบนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการท าโครงงานฐานวิจัย แต่ผู้วิจัยมิอาจตีความหมาย
ของค าตอบให้อยู่ในกลุ่ม OB 1 เนื่องจากค าตอบนั้นไม่ได้แสดงถึงพฤติกรรมที่มีการสังเกตหรือส ารวจเพื่อให้ระบุปัญหา 
หรือก าหนดค าถามในการวิจัย หรือไม่ได้เป็นการสังเกตและส ารวจที่ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือความรู้ที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาวิจัย ในค าตอบนี้นักศึกษา S28 และ S33 ระบุเพียงว่า “...สังเกตหัวข้อ..” หรือ “...ส ารวจ
หัวข้อ...” เท่านั้น ในขณะที่อีกสองค าตอบของนักศึกษา S41 และ S42 คือ 

 
“ส ำรวจงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของตนเอง” (S41-post) 
“มีกำรส ำรวจงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสังเกตกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทดลอง” (S42- post) 

 
ลักษณะค าตอบเช่นนี้ อาจจะเกิดจากการที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกิดความสับสนในค าถาม เนื่องจากผู้วิจัย

ตีความข้อความที่ระบุว่า “กำรส ำรวจงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง” น่าจะหมายถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL มากกว่า ดังนั้นจึงจัดให้ทั้งสองค าตอบนี้เป็นค าตอบที่ไม่จัดอยู่ในรูปแบบค าตอบทั้ง 4 
รูปแบบที่อธิบายมาแล้วข้างต้น ทว่าค าตอบลักษณะนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่านักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

 
2. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาทักษะการต้ังค าถามหรือระบุปัญหา ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
RBL 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาทักษะการตั้งค าถามหรือระบุปัญหา ก่อนและหลังการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ RBL (ดังภาพที่ 2) สามารถอภิปรายรายละเอียดของรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการตั้งค าถาม
หรือตั้งปัญหาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้  

2.1 ต้ังค าถามด้วยความใคร่รู้เพ่ือสืบเสาะหาความรู้ด้วยการท าโครงงานหรือท าวิจัยในการหาค าตอบ 
(QA 1) 

นักศึกษากลุ่มนี้ ได้อธิบายว่าในกิจกรรมการเรียนรู้ของพวกเขามีการตั้งค าถามด้วยความใคร่รู้ เพื่อสืบเสาะหา
ความรู้จากการท าโครงงาน หรือท าวิจัยเพื่อหาค าตอบ ผลปรากฏข้อมูลของพฤติกรรมรูปแบบนี้ก่อนเรียนจ านวน 5 
ค าตอบ (ร้อยละ 31.3) ซึ่งน้อยกว่าหลังเรียนที่มีจ านวนสูงถึง 35 ค าตอบ (ร้อยละ 87.5) ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าตอบ
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เช่น  

 
“ได้ท ำโครงงำน STEM ซึ่งเริ่มจำกปัญหำ หรือตั้งค ำถำมและน ำมำสร้ำงเป็นช้ินงำน” (S5-pre) 
“ได้ตั้งค ำถำมกำรวิจัยในกำรท ำโครงงำน” (S16-pre) 
“จำกกำรที่ไดส้ ำรวจก็ไดเ้กิดควำมสงสัยและตั้งค ำถำมเพื่อท ำโครงงำนฐำนวิจัย” (S3-post) 
“จำกกำรท ำโครงงำนฐำนวิจัยจะตอ้งมีกำรตั้งค ำถำมเพื่อหำค ำตอบดว้ยตนเอง”(S4-post) 
“มีกำรตั้งค ำถำม และมีกำรตั้งข้อสงสัย เพื่อก ำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย” (S10-post) 

 
จากค าตอบที่ยกตัวอย่างมานี้จะเห็นได้ว่า ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL มีลักษณะ

ค าตอบที่แตกต่างกัน กล่าวคือก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มของค าตอบท่ี
แสดงพฤติกรรมในการตั้งค าถามในการท าโครงงาน เช่น โครงงาน STEM เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์การเดิมของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยท ากิจกรรมมาจากรายวิชาอื่น ๆ แต่หลังจากท่ีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เรยีนรูด้้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ RBL แล้วค าตอบของพฤติกรรมมีแนวโน้มของตั้งปัญหาหรอืตั้งค าถามเพื่อท าการวิจัยหาค าตอบหรอืหาความรู้
อย่างชัดเจนมากขึ้น ผลการวิจัยนี้จึงเป็นข้อบ่งช้ีที่ดีว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ช่วยส่งเสริมการฝึกและกระตุ้นให้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คิดตั้งปัญหาเพื่อสืบเสาะหาความรู้ตามวิธีการทาวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้การที่ผู้เรียนสามารถตั้ง
ค าถามที่สามารถส ารวจตรวจสอบได้ (investigable question) เช่น ค าถามในการวิจัย แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ
ความสามารถและการตระหนักรู้เกี่ยวกับค าถาม รวมไปถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพราะ
ค าถามดังกล่าวน าไปสู่ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว ก่อให้เกิดการวางระบบความคิดและหลักฐานเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของแนวคิดที่จะน าไปสู่ค าตอบของสิ่งที่อยากรู้นั้น (อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟ้ือ, 2561)  

2.2 ต้ังค าถามเพ่ือโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในชัน้เรียนตามที่ผู้สอนก าหนด (QA2) 
ข้อมูลค าตอบของนักศึกษากลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งค าถามเพื่อโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในช้ันเรียนตามที่

ผู้สอนก าหนด เช่น กิจกรรมในช้ันเรียนที่ผู้สอนมีการก าหนดให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียนและให้ผู้ฟังตั้งค าถาม
เพื่อถามผู้น าเสนอหรือผู้สอนเป็นผู้ป้อนค าถาม เพื่อให้เกิดการอภิปราย เป็นต้น ดังนั้นนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ค าตอบในรูปแบบนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีมโนทัศน์ว่าการตั้งค าถามเพื่อถามเพื่อนที่น าเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นการตั้งค าถามเพื่อ
หาความรู้ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์การเดิมของนักศึกษา  จากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ปรากฏจ านวน 3 
ค าตอบ (ร้อยละ 18.8) ซึ่งมากกว่าหลังเรียนซึ่งมีเพียง 1 ค าตอบ (ร้อยละ 2.5) ตัวอย่างค าตอบของนักศึกษา เช่น  

 
 “มีกำรตั้งค ำถำมก่อนเรียน จำกนั้นร่วมกันอภิปรำย เพื่อหำค ำตอบ” (S6-pre) 
“ผู้สอนจะสอนให้ตั้งค ำถำม ถำมผู้ที่ก ำลังน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน” (S10-pre) 
“อำจำรย์มีกำรตั้งค ำถำมก่อนเข้ำสู่บทเรียน เพื่อให้เข้ำใจเนื้อหำมำกยิ่งข้ึน” (S29-post) 

 
2.3 ต้ังค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนในบทเรียนแต่ไม่ได้เป็นค าถามที่น ามาซ่ึงการสืบเสาะหาความรู้ 

(QA 3) 
ลักษณะค าตอบรูปแบบนี้ มักเป็นค าถามที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหรือหาความรู้แต่อย่างใด และ

เป็นค าถามที่ผู้วิจัยตีความไม่ได้ว่าเป็นค าถามในเรื่องอะไร หรือถามไปเพื่ออะไร แต่ทราบโดยรวมจากค าหรือวลีที่ปรากฏ
ในข้อความค าตอบของนักศึกษาว่า นักศึกษาต้องการสื่อถึงการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนหรือเกี่ยวข้องกับการ
เรียนเท่านั้น การตั้งค าถามประเภทนี้มีพบในนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการรู้แบบ RBL มีจ านวน 3 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ S8 S17 และ S18 แสดงค าตอบท่ีเป็นพฤติกรรมการตั้งค าถาม
ดังนี ้

 
“ส่วนใหญ่จะไม่มีกำรเรียนรู้จำกกำรตั้งค ำถำมก่อน แต่จะเกิดควำมสงสัยในเนื้อหำที่เรียน” (S8-pre) 
“มีกำรตั้งค ำถำม แต่ชอบถำมนอกห้อง มำกกว่ำอยู่ในห้องเรียน” (S17-pre) 
“มีกำรตั้งค ำถำม แต่ก็จะถำมผู้รู้” (S18-pre) 

 
ในขณะที่หลังการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการรู้แบบ RBL จะพบค าตอบลักษณะนี้เพียง 1 คือ  
 
“บำงเรื่องก็เกิดข้อสงสัยในประเด็นที่ก ำลังเรียน” (S40-post) 
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จากค าตอบที่ยกตัวอย่างมานี้จะเห็นได้ว่า ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL มีลักษณะ

ค าตอบที่แตกต่างกัน กล่าวคือก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มของค าตอบท่ี
แสดงพฤติกรรมในการตั้งค าถามในการท าโครงงาน เช่น โครงงาน STEM เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์การเดิมของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเคยท ากิจกรรมมาจากรายวิชาอื่น ๆ แต่หลังจากท่ีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เรยีนรูด้้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ RBL แล้วค าตอบของพฤติกรรมมีแนวโน้มของตั้งปัญหาหรอืตั้งค าถามเพื่อท าการวิจัยหาค าตอบหรอืหาความรู้
อย่างชัดเจนมากขึ้น ผลการวิจัยนี้จึงเป็นข้อบ่งช้ีที่ดีว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ช่วยส่งเสริมการฝึกและกระตุ้นให้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์คิดตั้งปัญหาเพื่อสืบเสาะหาความรู้ตามวิธีการทาวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งนี้การที่ผู้เรียนสามารถตั้ง
ค าถามที่สามารถส ารวจตรวจสอบได้ (investigable question) เช่น ค าถามในการวิจัย แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของ
ความสามารถและการตระหนักรู้เกี่ยวกับค าถาม รวมไปถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพราะ
ค าถามดังกล่าวน าไปสู่ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว ก่อให้เกิดการวางระบบความคิดและหลักฐานเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนของแนวคิดที่จะน าไปสู่ค าตอบของสิ่งที่อยากรู้นั้น (อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟ้ือ, 2561)  

2.2 ต้ังค าถามเพ่ือโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในชัน้เรียนตามที่ผู้สอนก าหนด (QA2) 
ข้อมูลค าตอบของนักศึกษากลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งค าถามเพื่อโต้ตอบ อภิปราย กิจกรรมในช้ันเรียนตามที่

ผู้สอนก าหนด เช่น กิจกรรมในช้ันเรียนที่ผู้สอนมีการก าหนดให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียนและให้ผู้ฟังตั้งค าถาม
เพื่อถามผู้น าเสนอหรือผู้สอนเป็นผู้ป้อนค าถาม เพื่อให้เกิดการอภิปราย เป็นต้น ดังนั้นนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่แสดง
ค าตอบในรูปแบบนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีมโนทัศน์ว่าการตั้งค าถามเพื่อถามเพื่อนที่น าเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นการตั้งค าถามเพื่อ
หาความรู้ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่มาจากประสบการณ์การเดิมของนักศึกษา  จากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ปรากฏจ านวน 3 
ค าตอบ (ร้อยละ 18.8) ซึ่งมากกว่าหลังเรียนซึ่งมีเพียง 1 ค าตอบ (ร้อยละ 2.5) ตัวอย่างค าตอบของนักศึกษา เช่น  

 
 “มีกำรตั้งค ำถำมก่อนเรียน จำกนั้นร่วมกันอภิปรำย เพื่อหำค ำตอบ” (S6-pre) 
“ผู้สอนจะสอนให้ตั้งค ำถำม ถำมผู้ที่ก ำลังน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน” (S10-pre) 
“อำจำรย์มีกำรตั้งค ำถำมก่อนเข้ำสู่บทเรียน เพื่อให้เข้ำใจเนื้อหำมำกยิ่งข้ึน” (S29-post) 

 
2.3 ต้ังค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนในบทเรียนแต่ไม่ได้เป็นค าถามที่น ามาซ่ึงการสืบเสาะหาความรู้ 

(QA 3) 
ลักษณะค าตอบรูปแบบนี้ มักเป็นค าถามที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหรือหาความรู้แต่อย่างใด และ

เป็นค าถามที่ผู้วิจัยตีความไม่ได้ว่าเป็นค าถามในเรื่องอะไร หรือถามไปเพื่ออะไร แต่ทราบโดยรวมจากค าหรือวลีที่ปรากฏ
ในข้อความค าตอบของนักศึกษาว่า นักศึกษาต้องการสื่อถึงการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนหรือเกี่ยวข้องกับการ
เรียนเท่านั้น การตั้งค าถามประเภทนี้มีพบในนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการรู้แบบ RBL มีจ านวน 3 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ S8 S17 และ S18 แสดงค าตอบท่ีเป็นพฤติกรรมการตั้งค าถาม
ดังนี ้

 
“ส่วนใหญ่จะไม่มีกำรเรียนรู้จำกกำรตั้งค ำถำมก่อน แต่จะเกิดควำมสงสัยในเนื้อหำที่เรียน” (S8-pre) 
“มีกำรตั้งค ำถำม แต่ชอบถำมนอกห้อง มำกกว่ำอยู่ในห้องเรียน” (S17-pre) 
“มีกำรตั้งค ำถำม แต่ก็จะถำมผู้รู้” (S18-pre) 

 
ในขณะที่หลังการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการรู้แบบ RBL จะพบค าตอบลักษณะนี้เพียง 1 คือ  
 
“บำงเรื่องก็เกิดข้อสงสัยในประเด็นที่ก ำลังเรียน” (S40-post) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยให้ความเห็นว่าอาจเกิดจากการที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจรูปแบบหรือวิธีการ
ตั้งค าถามเพื่อการเรียนรู้ หรือในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะเรียกว่า “การตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์” (ลือชา ลดาชาติ
และลฎาภา ลดาชาติ, 2559) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังไม่มีประสบการณ์ของการท าวิจัยและ
ประสบการณ์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากมากพอในการเรียนรู้ด้วยการต้ังค าถามเพื่อ
การสืบเสาะและหาความรู้ ทั้งนี้ค าถามทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (อาทิตยา จิตร์
เอื้อเฟื้อ, 2561) ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้แก่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการให้ค าแนะน า มีต้นแบบ 
พร้อมกับมีการฝึกฝนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งค าถาม (อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ, 2561) จึงจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การต้ังค าถาม แต่เป็นข้อสงสัยทัว่ไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหา หรือเกี่ยวข้องกับบทเรียน (QA 4) 
ลักษณะการตั้งค าถามแบบนี้ เป็นค าถามที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหรือหาความรู้ และเป็นค าถามที่

ผู้วิจัยตีความไม่ได้ว่าเป็นค าถามในเรื่องอะไร หรือถามไปเพื่ออะไร เช่นเดียวกับกลุ่ม QA 3 แต่ผู้วิจัยตั้งใจจ าแนกประเภท
ไว้ต่างหาก เนื่องจากผู้วิจัยตีความว่าเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระเนื้อหาการเรียนรู้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
บทเรียน เพราะข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมค าตอบไม่ได้แสดงข้อความหรือวลีใด ๆ ที่สื่อถึงการตั้งค าถามเพื่ออยากอยากรู้
ในสาระเนื้อหาของบทเรียน การตั้งค าถามประเภทนี้มีพบบ้างในนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการรู้แบบ 
RBL มีจ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.8 และหลังเรียนมี 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.5 แม้ว่าค าตอบของนักศึกษา
ก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL จะมีจ านวนเท่ากัน แต่การคิดสัดส่วนเป็นค่าร้อยละพบว่ามีค่าไม่
เท่ากัน ทั้งนี้ข้อมูลดิบที่ได้มาจากค าตอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดหรือบังคับให้นักศึกษากลุม่ตัวอย่างเขียนตอบเพื่ออธิบายพฤติกรรมในทุกข้อค าถาม แต่ให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเขียนตอบตามความสมัครใจหรือตอบเท่าท่ีจะสามารถตอบได้ ดังนั้นจึงท าให้ข้อมูลค าตอบก่อนและหลังการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL อาจมีจ านวนไม่เท่ากัน ตัวอย่างค าตอบในรูปแบบนี้ เช่น 

 
“เป็นคนชอบสงสัย ก็เลยมีค ำถำมในใจเสมอ” (S14-pre) 
“ในกำรเรียนในแต่ละวิชำเรำต้องตั้งค ำถำมว่ำเรำเรียนไปเพื่ออะไร” (S20-pre) 
“สงสัยว่ำเรำเรียนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง หรือไม่” (S21-pre) 
“ได้ตั้งค ำถำมเพื่อหำค ำตอบ” (S43-post) 

 
จากตัวอย่างค าตอบดังกล่าว จะเห็นว่าค าตอบของนักศึกษา S14 (pre) และ S43 (post) เป็นการตั้งถามที่ไม่

สามารถตีความหรือหาความสัมพันธ์ได้ว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการหาความรู้หรือการเรียนเนื้อหาในบทเรียนแต่อย่าง
ใด ในขณะที่ค าตอบของนักศึกษา S20 (pre)  และ S21 (pre) เป็นค าตอบที่แสดงความสงสัยในเชิงนามธรรม ซึ่งไม่
สามารถหาค าตอบได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้หรือการสืบเสาะค้นหาความรู้ในวิชาที่เรียน 

2.5 ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น (QA 5) 
ค าตอบที่คลุมเครือมีจ านวน 2 ค าตอบ (ร้อยละ 12.5) ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถตีความได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างอธิบายพฤติกรรมของเขาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการตั้งค าถามหรือระบุปัญหาเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
หรือเพื่อการเรียนรู้อย่างไร ในขณะที่ค าตอบจากการตอบแบบสอบถามหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไม่พบ
รูปแบบค าตอบลักษณะนี้อยู่เลย ตัวอย่างค าตอบท่ีคลุมเครือ เช่น  

 
“เมื่อไม่เข้ำใจจะศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม” (S1-pre) 
“ส่วนมำกจะหำค ำตอบจำกกำรจับกลุ่มติวกับเพื่อน ๆ” (S9-pre) 

 

จากตัวอย่างค าตอบท่ีหยิบยกข้ึนมาทั้งสองตัวนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองค าตอบนี้ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการตั้ง
ค าถามหรือระบุปัญหาเพื่อสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่าค าตอบทั้งสองนี้มีแนวโน้มที่เป็นจะเป็นค าตอบที่ตอบ
ไม่ตรงค าถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงมิอาจตีความในการศึกษาส าหรับประเด็นนี้ได้ 

กล่าวโดยสรุปคือกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชา ESC0105 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใช้ในงานวิจัยนี้ ได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในผลการวิจัยว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้ผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL มีความ
เข้าใจและมีมโนทัศน์ต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ในทักษะ
การสังเกตการส ารวจ และทักษะการตั้งค าถามดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันบ่งช้ีว่าการเรียนรู้
แบบ RBL สามารถช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการวิจัยนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพเพียงด้านหนึ่งจากมุมมองของผู้วิจัยเท่านั้น 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์และตีความโดยใช้วิธีการตีความแบบอุปนัย ซึ่งมิได้มีการก าหนด
เกณฑ์หรือแบ่งระดับความถูกต้องสมบูรณข์องชุดข้อมูลแต่ละกลุ่มไว้ล่วงหน้า หากแต่งานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ว่าอาจจะใช้ผลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์เพื่อจัดล าดับความถูกต้องสมบูรณ์ของแนวคิด อันจะ
ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอีกด้วย 

2) ข้อมูลผลการวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัยนี้อาจจะมีความเป็นปัจเจกอยู่บ้างสืบเนื่องด้วยบริบทในช้ันเรียนและ
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ทว่าผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลสะท้อนผลการศึกษาตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบ RBL ให้เป็นที่ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าการน ารูปแบบการสอนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมจาก
งานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดจึงเป็นดุลยพินิจของผู้น าไปไปใช้ที่จะมีการปรับปรุงและดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
บริบทในช้ันเรียนของตนเอง 

  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจ าปี
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยให้ความเห็นว่าอาจเกิดจากการที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจรูปแบบหรือวิธีการ
ตั้งค าถามเพื่อการเรียนรู้ หรือในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะเรียกว่า “การตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์” (ลือชา ลดาชาติ
และลฎาภา ลดาชาติ, 2559) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังไม่มีประสบการณ์ของการท าวิจัยและ
ประสบการณ์ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากมากพอในการเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถามเพื่อ
การสืบเสาะและหาความรู้ ทั้งนี้ค าถามทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (อาทิตยา จิตร์
เอื้อเฟื้อ, 2561) ที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้แก่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมกับการให้ค าแนะน า มีต้นแบบ 
พร้อมกับมีการฝึกฝนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งค าถาม (อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ, 2561) จึงจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การต้ังค าถาม แต่เป็นข้อสงสัยทัว่ไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหา หรือเกี่ยวข้องกับบทเรียน (QA 4) 
ลักษณะการตั้งค าถามแบบนี้ เป็นค าถามที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหรือหาความรู้ และเป็นค าถามที่

ผู้วิจัยตีความไม่ได้ว่าเป็นค าถามในเรื่องอะไร หรือถามไปเพื่ออะไร เช่นเดียวกับกลุ่ม QA 3 แต่ผู้วิจัยตั้งใจจ าแนกประเภท
ไว้ต่างหาก เนื่องจากผู้วิจัยตีความว่าเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระเนื้อหาการเรียนรู้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
บทเรียน เพราะข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมค าตอบไม่ได้แสดงข้อความหรือวลีใด ๆ ที่สื่อถึงการตั้งค าถามเพื่ออยากอยากรู้
ในสาระเนื้อหาของบทเรียน การตั้งค าถามประเภทนี้มีพบบ้างในนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการรู้แบบ 
RBL มีจ านวน 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.8 และหลังเรียนมี 3 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.5 แม้ว่าค าตอบของนักศึกษา
ก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL จะมีจ านวนเท่ากัน แต่การคิดสัดส่วนเป็นค่าร้อยละพบว่ามีค่าไม่
เท่ากัน ทั้งนี้ข้อมูลดิบที่ได้มาจากค าตอบของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากในการเก็บข้อมูลวิจัย 
ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดหรือบังคับให้นักศึกษากลุม่ตัวอย่างเขียนตอบเพื่ออธิบายพฤติกรรมในทุกข้อค าถาม แต่ให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเขียนตอบตามความสมัครใจหรือตอบเท่าท่ีจะสามารถตอบได้ ดังนั้นจึงท าให้ข้อมูลค าตอบก่อนและหลังการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL อาจมีจ านวนไม่เท่ากัน ตัวอย่างค าตอบในรูปแบบนี้ เช่น 

 
“เป็นคนชอบสงสัย ก็เลยมีค ำถำมในใจเสมอ” (S14-pre) 
“ในกำรเรียนในแต่ละวิชำเรำต้องตั้งค ำถำมว่ำเรำเรียนไปเพื่ออะไร” (S20-pre) 
“สงสัยว่ำเรำเรียนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ ได้จริง หรือไม่” (S21-pre) 
“ได้ตั้งค ำถำมเพื่อหำค ำตอบ” (S43-post) 

 
จากตัวอย่างค าตอบดังกล่าว จะเห็นว่าค าตอบของนักศึกษา S14 (pre) และ S43 (post) เป็นการตั้งถามที่ไม่

สามารถตีความหรือหาความสัมพันธ์ได้ว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการหาความรู้หรือการเรียนเนื้อหาในบทเรียนแต่อย่าง
ใด ในขณะที่ค าตอบของนักศึกษา S20 (pre)  และ S21 (pre) เป็นค าตอบที่แสดงความสงสัยในเชิงนามธรรม ซึ่งไม่
สามารถหาค าตอบได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้หรือการสืบเสาะค้นหาความรู้ในวิชาที่เรียน 

2.5 ค าตอบท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่มข้างต้น (QA 5) 
ค าตอบท่ีคลุมเครือมีจ านวน 2 ค าตอบ (ร้อยละ 12.5) ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถตีความได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษา

กลุ่มตัวอย่างอธิบายพฤติกรรมของเขาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการตั้งค าถามหรือระบุปัญหาเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 
หรือเพื่อการเรียนรู้อย่างไร ในขณะที่ค าตอบจากการตอบแบบสอบถามหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ไม่พบ
รูปแบบค าตอบลักษณะนี้อยู่เลย ตัวอย่างค าตอบท่ีคลุมเครือ เช่น  

 
“เมื่อไม่เข้ำใจจะศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม” (S1-pre) 
“ส่วนมำกจะหำค ำตอบจำกกำรจับกลุ่มติวกับเพื่อน ๆ” (S9-pre) 

 

จากตัวอย่างค าตอบท่ีหยิบยกข้ึนมาทั้งสองตัวนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองค าตอบนี้ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการตั้ง
ค าถามหรือระบุปัญหาเพื่อสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่าค าตอบทั้งสองนี้มีแนวโน้มที่เป็นจะเป็นค าตอบที่ตอบ
ไม่ตรงค าถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงมิอาจตีความในการศึกษาส าหรับประเด็นนี้ได้ 

กล่าวโดยสรุปคือกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL ในรายวิชา ESC0105 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใช้ในงานวิจัยนี้ ได้
แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งในผลการวิจัยว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้ผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ RBL มีความ
เข้าใจและมีมโนทัศน์ต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ในทักษะ
การสังเกตการส ารวจ และทักษะการตั้งค าถามดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันบ่งช้ีว่าการเรียนรู้
แบบ RBL สามารถช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการวิจัยนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพเพียงด้านหนึ่งจากมุมมองของผู้วิจัยเท่านั้น 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์และตีความโดยใช้วิธีการตีความแบบอุปนัย ซึ่งมิได้มีการก าหนด
เกณฑ์หรือแบ่งระดับความถูกต้องสมบูรณข์องชุดข้อมูลแต่ละกลุ่มไว้ล่วงหน้า หากแต่งานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ว่าอาจจะใช้ผลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์เพื่อจัดล าดับความถูกต้องสมบูรณ์ของแนวคิด อันจะ
ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอีกด้วย 

2) ข้อมูลผลการวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัยนี้อาจจะมีความเป็นปัจเจกอยู่บ้างสืบเนื่องด้วยบริบทในช้ันเรียนและ
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ทว่าผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลจากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลสะท้อนผลการศึกษาตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบ RBL ให้เป็นที่ประจักษ์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าการน ารูปแบบการสอนและขั้นตอนการจัดกิจกรรมจาก
งานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดจึงเป็นดุลยพินิจของผู้น าไปไปใช้ที่จะมีการปรับปรุงและดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
บริบทในช้ันเรียนของตนเอง 

  
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจ าปี
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม และเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักเรียนจ านวน 50 คน จาก 10 โรงเรียนด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด าเนินการวิจัยด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการโดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ t-test 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็น รูปแบบและผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมฯ และ พบว่า ทั้งนักเรียนชายและหญิงมีการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการท าให้เกิดการเรียนรู้จากการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นมีการพัฒนามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาเป็นการช่วยให้มีการวางแผนการท างาน และช่วยให้เกิด
ความรักและภูมิใจในท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกประเด็นสัมพันธ์กันในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และสาระวิชาหลัก มีค่าเฉลี่ย 4.41, 4.37, 4.28 และ 4.18 ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็น รูปแบบและผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมฯ และ พบว่า ทั้งนักเรียนชายและหญิงมีการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกประเด็นอยู่ในระดับมากไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการท าให้เกิดการเรียนรู้จากการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นมีการพัฒนามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาเป็นการช่วยให้มีการวางแผนการท างาน และช่วยให้เกิด
ความรักและภูมิใจในท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกประเด็นสัมพันธ์กันในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และสาระวิชาหลัก มีค่าเฉลี่ย 4.41, 4.37, 4.28 และ 4.18 ตามล าดับ 
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consisted of 50 students who were simple random sampling from 10 schools. The study was done by 
developing an integrated learning course by using Business Model Canvas (BMC) from 10-18 November, 
2018 at Kasetsart University, Chalermprakiat Sakon Nakhon Province Campus.  Data were collected 
using questionnaires and students’ presentations.  Data were statistically analyzed using percentile, 
mean, standard deviation and the compared t-test.  Results portrayed that 21st century learning skill in 
both male and female students were developed highly in every aspect with no significantly difference. 
The skill that was developed the most was the learning skill occurring by working with others (mean 
score 4.56), the other two skills which were also highly developed were the work planning skill that 
helped create the love and proud with their own localities. All created activities developed 21st century 
skills and they were all highly related to each other. The skills presented based on the mean scores 
from high to low were life and career skills, learning and innovation skills, information, media and 
technology skills and the knowledge from the core subjects with the mean score of 4.41, 4.37, 4.28 
and 4.18 respectively.          

Keywords : Integrated Learning, 21st century skills, learning development       

บทน า  
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแห่งศตวรรษได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ครั้งใหญ่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรอบด้านได้อย่างรวดเร็วจนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ด้านเศรษฐกิจที่หลายอาชีพและแฟลตฟอร์มทางธุรกิจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี 
ด้านสังคมที่ผู้คนในโลกสามารถติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เป็นต้น แม้อีกด้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้คนเป็นอันมาก แต่อีกด้านระบบโลกก าลังเข้าสู่การ
เปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากความผิดพลาดในอดีตที่ยิ่งพัฒนายิ่งสร้างปัญหา โดยเฉพาะความเหลี่ยมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่ง
มีมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการช้ีวัดความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย GDP ที่ไม่รวมเรื่องความกินดีอยู่ดี (Wellness) จึงได้
มีความพยายามคิดรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะต้องมีกฎใหม่และระบบจูงใจแบบใหม่ การลงทุนจะไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด 
แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า (Value) โดยหมายความรวมถึงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจน
สภาพการณ์ที่จะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท าให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายมากขึ้น  (Value-based 
economy, 2017 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2017) ซึ่งน ามาสู่การก าเนิดนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทย  
 นโยบายประเทศไทย 4.0 มีสาระส าคัญหลายมิติ ในที่นี้ขอน าส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้มายกตัวอย่างเพียงสองมิติ 
คือ มิติแรก เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์การบริหารประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของ
รัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ต่ าไปสู่ประเทศรายได้สูง และ มิติที่สอง เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความได้เปรียบของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม เป็นการได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเพิ่มความรู้ด้านวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) การขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้
ต้องด าเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบบการศึกษา ภายใต้บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก
นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การสื่อสารและการรว่มมือกัน เป็นต้น (ศศิธร บัวทอง, 2560)   

  ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (P21, 2002 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้จ าแนกไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 
1) สาระวิชาหลัก (Core Subjects) เช่น ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovations Skills) เช่น ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกั น เป็นต้น 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information media and Technology Skills) และ 4) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and 
Career Skills) เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและน าตัวเอง ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น 
จากความส าคัญของทักษะดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ใช้เป็นฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553) โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ค านึงถึงการลงทุนแบบไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า ตามแนวคิดของกิจการเพื่อสังคม
ที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน   
  กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นลักษณะของกิจการที่มีการรวมลักษณะเด่นขององค์กรไม่แสวงหาก าไร
และองค์กรแสวงหาก าไร ที่มีเป้าหมายในการคืนประโยชน์สู่สังคมโดยใช้วิธีการด าเนินการแบบเดียวกับธุรกิจทั่วไปในการหา
รายได้ โดยจะน าผลก าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนประโยชน์สู่สังคม และอีกส่วนน ามาใช้ลงทุนต่อภายในองค์กรรวมถึงการจ่ายเงินปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นและส่วนเจ้าของ (วธู โรจนวงศ์, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความสามารถในการ
ปรับตัว มีคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข และสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่
สอดคล้องกับกระแสโลก จงึต้องมีทักษะเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการที่ค านึงถึงการลงทุน
แบบไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งต้องให้ความรู้และเสริม
ทักษะด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายศาสตร์ โดยใช้โจทย์การสร้างโมเดลกิจการเพื่อสังคมด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจตาม
มุมมองตาราง 9 ช่อง ใน แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)  
  แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาจากหนังสือเรื่อง Business 
Model Generation โดย Alexander Osterwalder เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ใช้
ก าหนดแนวทาง (Direction) และหลักการ (Concept) ที่องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการก าหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ด าเนินการ หรือท างานร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการผลิต ท าการตลาด และส่งมอบคุณค่า (Value) แก่ลูกค้าอย่างสมดุลกับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไร 
และความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว (ศุภัทธิดา ศรีธัญรัตน์, 2556) ด้วยการศึกษาวิเคราะห์องค์กรทั้งหมดใน 9 มิติ เป็น
กรอบเนื้อหาสาระ คณะผู้วิจัยจึงสนใจว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไร ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นอกจากนี้ยังคาดหวังว่านักเรียนและครู
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแรงบันดาลใจ เข้าใจกระบวนการนวัตกรรม สามารถสร้างแนวคิด และวิธีการใหม่ที่ก้าวไปสู่การ
สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม อันจะสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
  1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคมส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
  2. เพื่อเปรียบเทียบการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
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consisted of 50 students who were simple random sampling from 10 schools. The study was done by 
developing an integrated learning course by using Business Model Canvas (BMC) from 10-18 November, 
2018 at Kasetsart University, Chalermprakiat Sakon Nakhon Province Campus.  Data were collected 
using questionnaires and students’ presentations.  Data were statistically analyzed using percentile, 
mean, standard deviation and the compared t-test.  Results portrayed that 21st century learning skill in 
both male and female students were developed highly in every aspect with no significantly difference. 
The skill that was developed the most was the learning skill occurring by working with others (mean 
score 4.56), the other two skills which were also highly developed were the work planning skill that 
helped create the love and proud with their own localities. All created activities developed 21st century 
skills and they were all highly related to each other. The skills presented based on the mean scores 
from high to low were life and career skills, learning and innovation skills, information, media and 
technology skills and the knowledge from the core subjects with the mean score of 4.41, 4.37, 4.28 
and 4.18 respectively.          

Keywords : Integrated Learning, 21st century skills, learning development       

บทน า  
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแห่งศตวรรษได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ครั้งใหญ่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรอบด้านได้อย่างรวดเร็วจนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ด้านเศรษฐกิจที่หลายอาชีพและแฟลตฟอร์มทางธุรกิจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี 
ด้านสังคมที่ผู้คนในโลกสามารถติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เป็นต้น แม้อีกด้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้คนเป็นอันมาก แต่อีกด้านระบบโลกก าลังเข้าสู่การ
เปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากความผิดพลาดในอดีตที่ยิ่งพัฒนายิ่งสร้างปัญหา โดยเฉพาะความเหลี่ยมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่ง
มีมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการช้ีวัดความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย GDP ที่ไม่รวมเรื่องความกินดีอยู่ดี (Wellness) จึงได้
มีความพยายามคิดรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะต้องมีกฎใหม่และระบบจูงใจแบบใหม่ การลงทุนจะไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด 
แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า (Value) โดยหมายความรวมถึงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจน
สภาพการณ์ที่จะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท าให้ชีวิตมีค่าและมีความหมายมากขึ้น  (Value-based 
economy, 2017 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2017) ซึ่งน ามาสู่การก าเนิดนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทย  
 นโยบายประเทศไทย 4.0 มีสาระส าคัญหลายมิติ ในที่นี้ขอน าส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้มายกตัวอย่างเพียงสองมิติ 
คือ มิติแรก เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์การบริหารประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของ
รัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ต่ าไปสู่ประเทศรายได้สูง และ มิติที่สอง เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความได้เปรียบของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม เป็นการได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเพิ่มความรู้ด้านวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) การขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้
ต้องด าเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบบการศึกษา ภายใต้บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก
นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์การสื่อสารและการรว่มมือกัน เป็นต้น (ศศิธร บัวทอง, 2560)   

  ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (P21, 2002 อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช, 2555) ได้จ าแนกไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 
1) สาระวิชาหลัก (Core Subjects) เช่น ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovations Skills) เช่น ความริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกั น เป็นต้น 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information media and Technology Skills) และ 4) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and 
Career Skills) เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและน าตัวเอง ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น 
จากความส าคัญของทักษะดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ใช้เป็นฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ค านึงถึงการลงทุนแบบไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า ตามแนวคิดของกิจการเพื่อสังคม
ที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน   
  กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นลักษณะของกิจการที่มีการรวมลักษณะเด่นขององค์กรไม่แสวงหาก าไร
และองค์กรแสวงหาก าไร ที่มีเป้าหมายในการคืนประโยชน์สู่สังคมโดยใช้วิธีการด าเนินการแบบเดียวกับธุรกิจทั่วไปในการหา
รายได้ โดยจะน าผลก าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนประโยชน์สู่สังคม และอีกส่วนน ามาใช้ลงทุนต่อภายในองค์กรรวมถึงการจ่ายเงินปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นและส่วนเจ้าของ (วธู โรจนวงศ์, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและความสามารถในการ
ปรับตัว มีคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีความสุข และสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่
สอดคล้องกับกระแสโลก จงึต้องมีทักษะเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการที่ค านึงถึงการลงทุน
แบบไม่มุ่งผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งต้องให้ความรู้และเสริม
ทักษะด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายศาสตร์ โดยใช้โจทย์การสร้างโมเดลกิจการเพื่อสังคมด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจตาม
มุมมองตาราง 9 ช่อง ใน แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC)  
  แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาจากหนังสือเรื่อง Business 
Model Generation โดย Alexander Osterwalder เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ใช้
ก าหนดแนวทาง (Direction) และหลักการ (Concept) ที่องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการก าหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ด าเนินการ หรือท างานร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการผลิต ท าการตลาด และส่งมอบคุณค่า (Value) แก่ลูกค้าอย่างสมดุลกับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไร 
และความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว (ศุภัทธิดา ศรีธัญรัตน์, 2556) ด้วยการศึกษาวิเคราะห์องค์กรทั้งหมดใน 9 มิติ เป็น
กรอบเนื้อหาสาระ คณะผู้วิจัยจึงสนใจว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการดังกล่าวนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไร ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นอกจากนี้ยังคาดหวังว่านักเรียนและครู
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแรงบันดาลใจ เข้าใจกระบวนการนวัตกรรม สามารถสร้างแนวคิด และวิธีการใหม่ที่ก้าวไปสู่การ
สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม อันจะสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
  1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคมส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
  2. เพื่อเปรียบเทียบการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
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วิธีการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นนักเรียนจ านวน 50 คน โดยการ
เลือกสุ่มตัวอย่างโรงเรียนอย่างง่าย ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา และโรงเรียนร่มเกล้า เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสห
วิทยาการโดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC เป็นสื่อ มีผู้สอนและที่ปรึกษาระหว่างด าเนินกิจกรรมหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ 
ไอซีที การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด  จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสังเกตการณ์การ
ท างานร่วมกัน และการน าเสนอผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test)  
  รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิทยาการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3  ช่วง ดังนี ้ช่วงที่ 1 จัด
ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจและรู้จักแบบจ าลองธุรกิจ 
(BMC) โดยผู้สอนและที่ปรึกษาระหว่างด าเนินกิจกรรมหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ ไอซีที การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต 
และการตลาด ช่วงที่ 2 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) รวมทั้ งมุมมองด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในปั จจุบันและแนวโน้มในอนาคต  โดยวิทยากร  
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ หลังจากการบรรยายจะเป็นการลงมือเขียนแผนกิจการเพื่อสังคมร่วมกันอาจารย์ที่
ปรึกษาและทีมวิทยากร ช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการน าเสนอผลงาน อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะวิทยากร โดยแต่
ละกลุ่มจะมีเวลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและน าแผนกิจการเพื่อสังคมไปท าการบ้านต่ออีก 1 สัปดาห์ และ ช่วงที่ 3 จัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นการประกวดแผนกิจการเพื่อสังคม ด้วยการปรับปรุงแผนธุรกิจระหว่างนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา และทีมวิทยากร จัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ น าเสนอต่อคณะกรรมการ การแนะน าจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ตัดสินมอบรางวัล และสรุปผลการเรียนรู้    

ผลการวิจัยและอภิปราย  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้       
  1. คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีนักเรียนตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 26 
คน ชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 และ 27.80 ตามล าดับ มีนักเรียนอายุ 17 ปีมากที่สุดจ านวน 10 คน รองลงมาอายุ 
15 และ 16 มีเท่ากันจ านวน 9 คน และอายุ 18 ปีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80, 25.00, 25.00 และ 22.20 
ตามล าดับ มีนักเรียนระดับชั้น ม.4 มากที่สุดจ านวน 18 คน รองลงมาเป็นช้ัน ม.6 จ านวน 10 คน และช้ัน ม.5 จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, 27.80 และ 22.20 ตามล าดับ     
  2. ผลการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ ครั้ งนี้   
มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
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               ตารางที่ 1 : ผลการประเมินการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (N=36)  Mean   SD 
1. สาระวิชาหลัก (การพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจเพื่อสังคมด้วย BMC) 
      1) เป็นวิธีการความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.03 0.65 
      2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น 4.11 0.62 
      3) ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของตน 4.19 0.62 
      4) ท าให้ได้น าความรู้ไปประยุกต์ถ่ายทอดแก่ชุมชน 4.25 0.69 
      5) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.31 0.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.65 
2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
      1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 4.17 0.56 
      2) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน 4.33 0.72 
      3) ท าให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากข้ึน 4.44 0.65 
      4) ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน 4.33 0.72 
      5) ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 4.56 0.61 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.65 
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
      1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้สืบค้นความรู้หลายวิธี 4.36 0.64 
      2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.25 0.77 
      3) ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 4.14 0.76 
      4) ท าให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการบูรณาการ 4.33 0.68 
      5) ความพึงพอใจในภาพรวมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4.33 0.68 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.70 
4. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
      1) เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน 4.47 0.65 
      2) ท าให้เกิดความสนุกและพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนรู้ 4.31 0.62 
      3) ท าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 4.42 0.55 
      4) ช่วยให้เกิดควำมรักและภูมิใจในท้องถิ่น 4.47 0.65 
      5) ท าให้ได้ท าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.36 0.68 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.63 

  จากตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ ที่จัดขึ้นได้ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทุกด้านใน
ระดับมาก โดยช่วยพัฒนาทักษะด้านชีวิตและอาชีพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 โดยเฉพาะการเป็นวิธีกำรที่ช่วยให้มีกำร
วำงแผนกำรท ำงำน และช่วยให้เกิดควำมรักและภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 4.56 ในภาพรวมได้พัฒนาทักษะที่เหลือแต่ละด้านจากมากไป
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น้อย ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และสาระวิชาหลักท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจเพื่อสังคมด้วย BMC มีค่าเฉลี่ย 4.37, 4.28 และ 4.18 ตามล าดับ    

  3. ผลการเปรียบเทียบการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างนักเรียนชายและหญิง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (N=36) นร.ชาย N=10 นร.หญิง N=26 Sig. t 
Mean SD Mean SD 

1. สาระวิชาหลัก (การพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจเพื่อสังคมด้วย BMC) 
      1) เป็นวิธีการความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.00 0.67 4.04 0.66 0.81 -0.16 
      2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น 4.20 0.63 4.08 0.63 0.74 0.53 
      3) ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระตามความสามารถของตน 4.20 0.42 4.19 0.69 0.09 0.03 
      4) ท าให้ได้น าความรู้ไปประยุกต์ถ่ายทอดแก่ชุมชน 4.30 0.82 4.23 0.65 0.22 0.27 
      5) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.50 0.53 4.23 0.71 0.45 1.09 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.61 4.15 0.67 0.46 0.35 
2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
      1) เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ได้ค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง 4.00 0.47 4.23 0.59 0.05 -1.11 
      2) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน 4.30 0.67 4.35 0.75 0.45 -0.17 
      3) ท าให้เกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 4.50 0.53 4.42 0.70 0.22 0.31 
      4) ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน 4.50 0.53 4.27 0.78 0.14 0.86 
      5) ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้อื่น 4.50 0.53 4.58 0.64 0.59 -0.34 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 0.55 4.37 0.69 0.29 -0.09 
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
      1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้สืบค้นความรู้หลายวิธี 4.10 0.57 4.46 0.65 0.07 -1.55 
      2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บและน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.30 0.67 4.23 0.82 0.27 0.24 
      3) ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 4.00 0.67 4.19 0.80 0.09 -0.67 
      4) ท าให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการบูรณาการ 4.30 0.67 4.35 0.69 0.71 -0.18 
      5) ความพึงพอใจในภาพรวมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4.60 0.70 4.23 0.65 0.84 1.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.66 4.29 0.72 0.40 -0.13 
4. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
      1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการวางแผนการท างาน 4.50 0.71 4.46 0.65 0.85 0.16 
      2) ท าให้เกิดความสนุกและพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนรู้ 4.50 0.53 4.23 0.65 0.78 1.17 
      3) ท าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 4.30 0.67 4.46 0.51 0.33 -0.78 
      4) ช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น 4.40 0.70 4.50 0.65 0.83 -0.41 
      5) ท าให้ได้ท าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.20 0.63 4.42 0.70 0.25 -0.88 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.65 4.42 0.63 0.61 -0.15 

 จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่จัดขึ้นได้ช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทุกด้านในระดับมาก โดยภาพรวมทั้งนักเรียนชายและหญิงไม่แตกต่างกัน จะมีเพียงประเด็นเป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ได้ค้นพบ
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ควำมรู้ด้วยตนเอง ที่นักเรียนหญิงมีการพัฒนามากกว่านักเรียนชำย 0.23 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 และ 4.00 ตามล าดับ  
  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นการบูรณา
การแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน แต่มีการ
มอบหมายภาระงาน/ช้ินงาน หรือโครงงานร่วมกัน ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้น าเสนอไว้ โดย
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หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 196 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง      
แบบแบ่งช้ัน โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610 ) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทย โดยแบ่งตามระดับความเข้าใจในการฟังของ Danial J. Tutolo (1977: 262-265) 
ซึ่งครอบคลุมระดับความเข้าใจในการฟัง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ ระดับตีความ และระดับวิจารณญาณ และใช้เกณฑ์
การวัดระดับความเข้าใจในการฟัง ซึ่งเป็นการวัดทักษะการสื่อสารการแสดงออกทางภาษาของ Joseph Brendan 
Carroll (1982: 45) คือ คะแนนแบบทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการฟังภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 68.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
และเมื่อพิจารณาเป็นระดับ 3 ระดับ ผลปรากฏว่า นักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพียง 1 ระดับ คือ ระดับฟังคำ        
ส่วนระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

คำสำคัญ : การฟังภาษาไทย  ระดับการฟัง 

Abstract 
The purposes of this study were to study and compare the understanding in Thai listening of 

the first year bachelor's degree students in Suratthani Rajabhat University. The sample used in this 
study were 196 students in the second semester of the first year of the bachelor's degree in 
Education of 2018 academic year. The sample size was determined by using Stratified Random 
Sampling, and this is based on Krejcie and Morgan (1970: 607-610) table. The research instrument was 
a Thai listening comprehension test. The level of listening comprehension by Danial J. Tutolo (1977-262-265) 
was used. There are 3 levels of listening comprehension: literal comprehension, interpretation and 
critical listening. The measurement of listening comprehension was the measuring language 
communication skill of Joseph Brendan Carroll (1982). However, the test points must not be less than 
75 percent. The statistic for analyzing the data was percentage, 
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The results of this study found that the students achieved 68.55 percent of the test which 
did not pass the criteria of understanding Thai listening. As for individual aspects of 3 levels, it was 
found that the students passed only the first level (literal comprehension) but did not pass the 
second (interpretation) and third (critical listening) level. 

Keywords : Thai listening comprehension, listening levels 
 

บทนำ 
  การฟังเป็นทักษะแรกในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ และยังเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  
เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้การฟังในการรับรู้เรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นรอบตัว เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความคิดกว้างไกล 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นที่เฉียบแหลม เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ตลอดจน 
เป็นทักษะในการใช้ภาษาพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาอ่ืน ๆ อันได้แก่ การพูด การอ่าน และการเขียน 
ดังที่ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (2551: 16) กล่าวว่า การฟัง
เป็นทักษะการสื่อสารที่มนุษย์ใช้มากท่ีสุดในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะทางภาษาทักษะแรกที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้และ
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะการฟังเป็นเครื่องมือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 นอกจากการฟังจะเป็นการแสวงหาองค์ความรู้แล้ว การฟังยังช่วยให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจกัน  
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งการฟังยังทำให้ได้รับความ
เพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยให้เปลี่ยนทัศนคติ ยอมรับความเป็นจริง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เกิด
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างละเอียดถูกต้องลึกซึ้ง รู้จักแยกเหตุแยกผล สามารถตัดสินเรื่อง
ที่ได้ฟังว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ทำให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ รู้จักสังเกตและวิเคราะห์ทำให้สามารถอ่านความรู้สึกนึกคิด 
รู้เท่าทันในการกระทำของผู้อื่น นอกจากน้ีการฟังยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในทางการศึกษา เพราะเป็นรากฐานใน การเรียนรู้และ
เข้าใจภาษา จนสามารถใช้สื่อความหมายกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ระบบการศึกษาไทยจึง
กำหนดจุดประสงค์ของการสอนฟังไว้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน   
มีทักษะในการฟังอันจะนำไปสู่การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังในการเรียนและการใช้ชีวิต ดังที่ กองเทพ  เคลือบพณิชกุล 
(2542: 22) กล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาจำเป็นต้องใช้ทักษะการฟังให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้มาก 
 แม้ทักษะการฟังจะเป็นทักษะที่มีความสำคัญ แต่ปัจจุบันการฝึกทักษะการฟังมักจะถูกละเลย ผู้สอนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจทักษะการอ่านและการเขียนมากกว่าการฟัง เพราะเข้าใจว่าการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนสามารถกระทำ
ได้อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าคนทั่วไปมีทักษะในการฟังลดต่ำลง เนื่องจากการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้
ความสำคัญกับการฟังเท่าที่ควร ดังที่ ฐะปะนีย์  นาครทรรพ และประภาศรี สีหอำไพ (2540: 13) กล่าวว่า สัดส่วนของ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวัน เราใช้การฟังมากกว่าพูด พูดมากกว่าอ่าน อ่านมากกว่าเขียน
ตามลำดับ แต่การศึกษาในช้ันเรียนมักฝึกเขียนมากกว่าฝึกอ่าน ฝึกอ่านมากกว่าฝึกพูด และสิ่งที่ถูกละเลยทอดทิ้งในการฝึก
ก็คือ การฟัง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Thompson and Rubin (1996: 331) ที่ว่า เราควรพัฒนาความสามารถใน
การฟังให้เท่าเทียมกับความสามารถในการอ่านและการเขียน เนื่องจากในกลุ่มผู้พูดภาษาแม่มักจะได้รับการสอนเฉพาะ
วิธีอ่านและเขียนเท่านั้น ส่วนวิธีฟังจะไม่มีการสอน เนื่องจากทักษะดังกล่าวนั้นต่างเป็นกันมาโดยกำเนิดอยู่แล้ว  

และในปัจจุบันการฟังถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ได้รับการกระตุ้นตลอดเวลา โดยที่ผู้ฟังเป็นผู้เลือกและตีความหมาย
ข้อมูลจากการได้ยินหรือตัวช้ีแนะที่เห็น เพื่อกำหนดว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไปและผู้พูดต้องการสื่ออะไร อย่างไรก็ตามแม้ทักษะ
การฟังจะถูกมองว่าเป็นทักษะที่ง่ายและไม่จำเป็นในการพัฒนา แต่ทักษะการฟังก็ยังคงเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดแต่ก็มี
ข้อผิดพลาดมากที่สุดเช่นกัน ดังการศึกษาของ Paul T. Rarikin (1968: 623 - 630 อ้างถึงใน ประภาศรี  สีหอำไพ 
2538: 154) กล่าวว่า ช่วงเวลาการฟังของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วมีถึงร้อยละ 45 การพูดร้อยละ 30 และที่ เหลือเป็น
การอ่านและการเขียนรวมกัน แม้ช่วงเวลาของการฟังนั้นมากกว่าการพูด การอ่านและการเขียน แต่พบว่าผู้เรียนยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการฟัง เป็นต้นว่า ฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง แม้เป็นเรื่องที่ง่ายผู้เรียนก็ต้องซักถามและให้ผู้สอนอธิบายซ้ำ บางครั้ง
ผู้เรียนฟังข้อความพอรู้เรื่องแต่จับประเด็นไม่ได้ สรุปความไม่เป็น ไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์ สำนวน และเนื้อเรื่อง 

แม้เวลาในการฟังจะมากกว่าการพูดและการเขียน แต่การขาดการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการฟัง
อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เรียนยังคงเกิดปัญหาด้านการฟัง ซึ่งเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่แม้จะมีสาระการเรียนรู้การฟัง การดู และการพูด ในหลักสูตรการศึกษา แต่พบว่าผู้สอนมักไม่จัดและฝึกทักษะการฟัง
อย่างจริงจังให้กับนักเรียน รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะการฟังก็ยังคงเป็นทักษะที่ถูกละเลยและ
มองข้ามในการพัฒนาผู้เรียน โดยเห็นได้จากผลการศึกษาประมวลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในทุกมหาวิทยาลัย พบว่า ช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอนฟังจะมีการจัดการเรียนการสอน
น้อยกว่าทักษะอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของการจัดการเรียนการสอน ด้วยเห็นว่าการฟังเป็นทักษะพื้นฐานท่ีทุกคนพึง
ปฏิบัติอยู่แล้ว ทำให้การสอนทักษะการฟังอย่างจริงจังมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งการละเลยการพัฒนาความสามารถในด้านการฟัง
จึงยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทักษะการฟัง  
  ด้วยเหตุนี้การศึกษาความเข้าใจในการฟังภาษาไทย จึงเป็นแนวทางสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาการฟังได้ ซึ่งในการฟังผู้ฟังอาจมีข้อบกพร่องหลายประการ ทำให้การฟังสารแต่ละครั้งไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการฟังดังกล่าวจึงได้ศึกษาความเข้าใจใน
การฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็น
นักศึกษาปีแรกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการฟังของนักศึกษาและสามารถนำผลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในพัฒนาทักษะการฟังในระดับช้ันปีถัดไป เพื่อให้นักศึกษามีระดับการฟังที่สูงขึ้นได้ตามลำดับและใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนการฟังให้เหมาะสมกับแต่ละระดับต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 หลักสูตร 398 คน 
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The results of this study found that the students achieved 68.55 percent of the test which 
did not pass the criteria of understanding Thai listening. As for individual aspects of 3 levels, it was 
found that the students passed only the first level (literal comprehension) but did not pass the 
second (interpretation) and third (critical listening) level. 

Keywords : Thai listening comprehension, listening levels 
 

บทนำ 
  การฟังเป็นทักษะแรกในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ และยังเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  
เนื่องจากมนุษย์ต้องใช้การฟังในการรับรู้เรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นรอบตัว เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มคีวามคิดกว้างไกล 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นที่เฉียบแหลม เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ตลอดจน 
เป็นทักษะในการใช้ภาษาพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาอ่ืน ๆ อันได้แก่ การพูด การอ่าน และการเขียน 
ดังที่ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (2551: 16) กล่าวว่า การฟัง
เป็นทักษะการสื่อสารที่มนุษย์ใช้มากท่ีสุดในชีวิตประจำวัน เป็นทักษะทางภาษาทักษะแรกที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้และ
เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะการฟังเป็นเครื่องมือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 นอกจากการฟังจะเป็นการแสวงหาองค์ความรู้แล้ว การฟังยังช่วยให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจกัน  
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งการฟังยังทำให้ได้รับความ
เพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยให้เปลี่ยนทัศนคติ ยอมรับความเป็นจริง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เกิด
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างละเอียดถูกต้องลึกซึ้ง รู้จักแยกเหตุแยกผล สามารถตัดสินเรื่อง
ที่ได้ฟังว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ทำให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ รู้จักสังเกตและวิเคราะห์ทำให้สามารถอ่านความรู้สึกนึกคิด 
รู้เท่าทันในการกระทำของผู้อื่น นอกจากนี้การฟังยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในทางการศึกษา เพราะเป็นรากฐานใน การเรียนรู้และ
เข้าใจภาษา จนสามารถใช้สื่อความหมายกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญดังกล่าว ระบบการศึกษาไทยจึง
กำหนดจุดประสงค์ของการสอนฟังไว้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน   
มีทักษะในการฟังอันจะนำไปสู่การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังในการเรียนและการใช้ชีวิต ดังที่ กองเทพ  เคลือบพณิชกุล 
(2542: 22) กล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาจำเป็นต้องใช้ทักษะการฟังให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้มาก 
 แม้ทักษะการฟังจะเป็นทักษะที่มีความสำคัญ แต่ปัจจุบันการฝึกทักษะการฟังมักจะถูกละเลย ผู้สอนส่วนใหญ่ให้
ความสนใจทักษะการอ่านและการเขียนมากกว่าการฟัง เพราะเข้าใจว่าการฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนสามารถกระทำ
ได้อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าคนทั่วไปมีทักษะในการฟังลดต่ำลง เนื่องจากการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง และไม่ให้
ความสำคัญกับการฟังเท่าที่ควร ดังที่ ฐะปะนีย์  นาครทรรพ และประภาศรี สีหอำไพ (2540: 13) กล่าวว่า สัดส่วนของ 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในชีวิตประจำวัน เราใช้การฟังมากกว่าพูด พูดมากกว่าอ่าน อ่านมากกว่าเขียน
ตามลำดับ แต่การศึกษาในช้ันเรียนมักฝึกเขียนมากกว่าฝึกอ่าน ฝึกอ่านมากกว่าฝึกพูด และสิ่งที่ถูกละเลยทอดทิ้งในการฝึก
ก็คือ การฟัง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Thompson and Rubin (1996: 331) ที่ว่า เราควรพัฒนาความสามารถใน
การฟังให้เท่าเทียมกับความสามารถในการอ่านและการเขียน เนื่องจากในกลุ่มผู้พูดภาษาแม่มักจะได้รับการสอนเฉพาะ
วิธีอ่านและเขียนเท่านั้น ส่วนวิธีฟังจะไม่มีการสอน  เนื่องจากทักษะดังกล่าวนั้นต่างเป็นกันมาโดยกำเนิดอยู่แล้ว  

และในปัจจุบันการฟังถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ได้รับการกระตุ้นตลอดเวลา โดยที่ผู้ฟังเป็นผู้เลือกและตีความหมาย
ข้อมูลจากการได้ยินหรือตัวช้ีแนะที่เห็น เพื่อกำหนดว่าอะไรเกิดขึ้นต่อไปและผู้พูดต้องการสื่ออะไร อย่างไรก็ตามแม้ทักษะ
การฟังจะถูกมองว่าเป็นทักษะที่ง่ายและไม่จำเป็นในการพัฒนา แต่ทักษะการฟังก็ยังคงเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดแต่ก็มี
ข้อผิดพลาดมากที่สุดเช่นกัน ดังการศึกษาของ Paul T. Rarikin (1968: 623 - 630 อ้างถึงใน ประภาศรี  สีหอำไพ 
2538: 154) กล่าวว่า ช่วงเวลาการฟังของนักเรียนโดยเฉลี่ยแล้วมีถึงร้อยละ 45 การพูดร้อยละ 30 และที่ เหลือเป็น
การอ่านและการเขียนรวมกัน แม้ช่วงเวลาของการฟังนั้นมากกว่าการพูด การอ่านและการเขียน แต่พบว่าผู้เรียนยังมีปัญหา
เกี่ยวกับการฟัง เป็นต้นว่า ฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง แม้เป็นเรื่องที่ง่ายผู้เรียนก็ต้องซักถามและให้ผู้สอนอธิบายซ้ำ บางครั้ง
ผู้เรียนฟังข้อความพอรู้เรื่องแต่จับประเด็นไม่ได้ สรุปความไม่เป็น ไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์ สำนวน และเนื้อเรื่อง 

แม้เวลาในการฟังจะมากกว่าการพูดและการเขียน แต่การขาดการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการฟัง
อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เรียนยังคงเกิดปัญหาด้านการฟัง ซึ่งเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่แม้จะมีสาระการเรียนรู้การฟัง การดู และการพูด ในหลักสูตรการศึกษา แต่พบว่าผู้สอนมักไม่จัดและฝึกทักษะการฟัง
อย่างจริงจังให้กับนักเรียน รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะการฟังก็ยังคงเป็นทักษะที่ถูกละเลยและ
มองข้ามในการพัฒนาผู้เรียน โดยเห็นได้จากผลการศึกษาประมวลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในทุกมหาวิทยาลัย พบว่า ช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอนฟังจะมีการจัดการเรียนการสอน
น้อยกว่าทักษะอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของการจัดการเรียนการสอน ด้วยเห็นว่าการฟังเป็นทักษะพื้นฐานท่ีทุกคนพึง
ปฏิบัติอยู่แล้ว ทำให้การสอนทักษะการฟังอย่างจริงจังมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งการละเลยการพัฒนาความสามารถในด้านการฟัง
จึงยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทักษะการฟัง  
  ด้วยเหตุนี้การศึกษาความเข้าใจในการฟังภาษาไทย จึงเป็นแนวทางสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาการฟังได้ ซึ่งในการฟังผู้ฟังอาจมีข้อบกพร่องหลายประการ ทำให้การฟังสารแต่ละครั้งไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการฟังดังกล่าวจึงได้ศึกษาความเข้าใจใน
การฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็น
นักศึกษาปีแรกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการฟังของนักศึกษาและสามารถนำผลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในพัฒนาทักษะการฟังในระดับช้ันปีถัดไป เพื่อให้นักศึกษามีระดับการฟังที่สูงขึ้นได้ตามลำดับและใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนการฟังให้เหมาะสมกับแต่ละระดับต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชาการที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 หลักสูตร 398 คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยกำหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งช้ัน โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610 ) จำนวน 8 หลักสูตร 196 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับทักษะความเข้าใจในการฟังและการสรา้งแบบทดสอบ 
  2. สร้างแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทย โดยใช้เนื้อหาทีเ่หมาะสมกับผู้เรียนในระดับอุดมศกึษาโดย
ประกอบด้วยหลากหลายศาสตร์และหลากหลายแหล่งที่มา ได้แก่ ข่าว นิทาน นวนิยาย สารคดี คติธรรม เรื่อสั้น สุนทรพจน์ 
บทความวิชาการ เพลง คำกลา่วปาฐกถา และคำปราศรยั มาใช้ในการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 40 นาที โดยผู้วิจัยนำระดับ ความเข้าใจในการฟัง 3 ระดับ ของ Danial J. Tutolo 
(1977: 262-265) มาสร้างแบบทดสอบ ดังนี ้
         2.1 ระดับฟังคำ คือ ความสามารถท่ีจะจดจำเรื่องราวและเกิดความเข้าใจความจากสารนั้น โดยไม่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นระดับฟังโดยทั่วไป จำนวน 10 ข้อ 
       2.2 ระดับตีความหมาย คือ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของข้อความในสิ่งท่ีผู้ส่งสารไม่ได้ระบุ
เอาไว้หรือกล่าวถึงโดยตรง เช่น การสรุปเป็นคติหรือสำนวนสุภาษิต การเข้าใจอารมณ์ของผู้พูด การคาดคะเนเหตุการณ์
ล่วงหน้า การช้ีอุปนิสัยของบุคคล ผู้ฟังจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแปลความ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตีความ
ให้เข้าใจความหมายโดยนัยของข้อความนั้น จำนวน 10 ข้อ 
      2.3 ระดับวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ พิจารณาเหตุผลแล้ววิเคราะห์ความ
ของสารที่ผู้ส่งสารส่งมา โดยแยกว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือส่วนใดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้พูด สามารถ
เปรียบเทียบได้อย่างมีหลักการ ทั้งตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นถูกหรือผิด การฟังอย่างมีวิจารญาณต้องพิจารณาจากถ้อยคำ
ตลอดจนน้ำเสียง จำนวน 10 ข้อ  
  3. นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้ อคำถามกับจุดประสงค์ที่ ต้องการวัด           
(Item Objective Congruence: IOC) รวมทั้งลักษณะการใช้คำถาม ตัวเลือก ตัวลวง และความถูกต้องของภาษา       
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จากนั้นรวบรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข  
  4. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่
ช้ันปีท่ี 1 ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน กำหนดเวลาในการทำข้อสอบ 40 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     4.1 นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยให้นักศึกษาคนละ 1 ชุด 
    4.2 นักศึกษาฟังข้อความหรือเนื้อหาจากเทปบันทึกเสยีง 1 รอบ 
    4.3 นักศึกษาตอบคำถามจากแบบทดสอบที่แจกให้ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม และตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือก 
    4.4 ผู้วิจัยนำผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน 

  5. นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยแบบปรนัยชนิดเลือกตอบที่ผ่านการทดลองใช้ มาตรวจให้
คะแนน โดยใช้ Zero-one method คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก 
ในข้อเดียวกันให้ 0 คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder–Richardson 
คำนวณค่าความยากง่าย (degree of difficulty) และค่าอำนาจจำแนก (power of discrimination)  ของข้อสอบเป็น
รายข้อ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ TAP version 6.65 (Test Analysis Program version 6.65)  แล้วพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยข้อที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 
ค่าความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
กำหนดให้มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยมีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .29 - .77 ค่าอำนาจจำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .24 - .67 และค่าความเที่ยงท้ังฉบับ เท่ากับ .79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  6. นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยทีผ่่านการตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 7. ผู้วิจัยนำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และนำข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะหส์ถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 8. ระบุความเข้าใจในการฟังภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความเข้าใจในการฟังของ Joseph Brendan Carroll 
(1982: 45) ซึ่งอาศัยเกณฑ์การวัดทักษะการสื่อสารการแสดงออกทางภาษา คือ คะแนนแบบทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

ผลการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน 196 คน              
มีความเข้าใจในการฟังภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 68.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของ Joseph Brendan Carroll (1982: 45) 
(คะแนนแบบทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75) และเมื่อพิจารณาเป็นระดับ 3 ระดับ ผลปรากฏว่า นักศึกษาผ่านเกณฑ์    
ที่กำหนดเพียง 1 ระดับ คือ ระดับฟังคำ ส่วนระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังตารางดังนี ้

ตาราง ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

ระดับความเขา้ใจในการฟัง N ข้อ รวมคะแนน 
 

คะแนนที่ได้ เฉลี่ย ร้อยละ ระดับความเข้าใจในการฟังภาษาไทย 

ระดับฟังคำ 196 10 1,960 1,484 7.57 75.70 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับตีความ 196 10 1,960 1,327 6.77 67.70 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ระดับวิจารณญาณ 196 10 1,960 1,220 6.22 62.26 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
รวม 196 30 5,880 4,031 6.85 68.55 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

 เมื่อนำระดับความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษามาวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษามีระดับความเข้าใจใน
การฟังภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำมาวิเคราะห์เป็นระดับ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ ระดับตีความและ
ระดับวิจารณญาณ ผลปรากฏว่า ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 1 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
2 ระดับ ได้แก่ ระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ตามลำดับ 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        

มีความเข้าใจในการฟังภาษาไทย มคี่าเฉลี่ย 6.85 คิดเป็นร้อยละ 68.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75  
การที่นักศึกษามีความเข้าใจในการฟังภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 อาจมีสาเหตุ ดังนี ้
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  5. นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยแบบปรนัยชนิดเลือกตอบที่ผ่านการทดลองใช้ มาตรวจให้
คะแนน โดยใช้ Zero-one method คือ ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก 
ในข้อเดียวกันให้ 0 คะแนน แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder–Richardson 
คำนวณค่าความยากง่าย (degree of difficulty) และค่าอำนาจจำแนก (power of discrimination)  ของข้อสอบเป็น
รายข้อ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ TAP version 6.65 (Test Analysis Program version 6.65)  แล้วพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยข้อที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีค่าความเที่ยงตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 
ค่าความยากง่าย ระหว่าง .20 - .80 และค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
กำหนดให้มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยมีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .29 - .77 ค่าอำนาจจำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .24 - .67 และค่าความเที่ยงท้ังฉบับ เท่ากับ .79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  6. นำแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยทีผ่่านการตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 7. ผู้วิจัยนำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน และนำข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะหส์ถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 8. ระบุความเข้าใจในการฟังภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความเข้าใจในการฟังของ Joseph Brendan Carroll 
(1982: 45) ซึ่งอาศัยเกณฑ์การวัดทักษะการสื่อสารการแสดงออกทางภาษา คือ คะแนนแบบทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

ผลการวิจัย 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน 196 คน              
มีความเข้าใจในการฟังภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 68.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของ Joseph Brendan Carroll (1982: 45) 
(คะแนนแบบทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75) และเมื่อพิจารณาเป็นระดับ 3 ระดับ ผลปรากฏว่า นักศึกษาผ่านเกณฑ์    
ที่กำหนดเพียง 1 ระดับ คือ ระดับฟังคำ ส่วนระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังตารางดังนี ้

ตาราง ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

ระดับความเข้าใจในการฟัง N ข้อ รวมคะแนน 
 

คะแนนที่ได้ เฉลี่ย ร้อยละ ระดับความเข้าใจในการฟังภาษาไทย 

ระดับฟังคำ 196 10 1,960 1,484 7.57 75.70 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับตีความ 196 10 1,960 1,327 6.77 67.70 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ระดับวิจารณญาณ 196 10 1,960 1,220 6.22 62.26 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
รวม 196 30 5,880 4,031 6.85 68.55 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

 เมื่อนำระดับความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษามาวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษามีระดับความเข้าใจใน
การฟังภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำมาวิเคราะห์เป็นระดับ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ ระดับตีความและ
ระดับวิจารณญาณ ผลปรากฏว่า ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 1 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
2 ระดับ ได้แก่ ระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ตามลำดับ 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        

มีความเข้าใจในการฟังภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย 6.85 คิดเป็นร้อยละ 68.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75  
การที่นักศึกษามีความเข้าใจในการฟังภาษาไทยไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 อาจมีสาเหตุ ดังนี ้
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  1) พื้นฐานการฟังไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ์และการฝึกฝนทักษะการฟัง ทำให้ไม่สามารถ
เข้าใจสาระสำคัญของสารที่ผู้พูดส่งมายังผู้ฟังได้ ถึงแม้ผู้ฟังบางคนจะฟังเรื่องราวโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า
สาระสำคัญของเรื่องที่ฟังคืออะไร ปัญหานี้อาจเกิดจากการให้ความสำคัญกับส่วนต่าง ๆ ของเรื่องผิดเพี้ยนไป คือ ละเลย
การให้ความสำคัญกับใจความสำคัญของเรื่อง แต่กลับให้ความสำคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป หรือขาดทักษะ
ในการเช่ือมโยงประเด็นและจัดลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่อง จากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
และโครงสร้างของหลักสูตรอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟัง พบว่า การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษานั้นไม่ให้ความสำคัญกับการฟัง แต่กลับเน้นในส่วนของการอ่านและการเขียน
เป็นสำคัญ ทำให้นักศึกษาขาดการพัฒนาทักษะการฟังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้พื้นฐานการฟังไม่เพียงพอ ดังนั้นในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนควรเน้นทักษะการฟังเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริกุล  ปิยานุช (2536: 54) ที่พบว่า การได้รับการฝึกทักษะการฟังบ่อย ๆ จะทำให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

 2) อุปนิสัยที่ไม่ดีของผู้ฟัง หากผู้ฟังมีอุปนิสัยที่ไม่ดีในการฟัง ทั้งการหลีกเลี่ยงการฟังสารที่ยาก หลีกเลี่ยงการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารที่ฟัง ก็จะทำให้การฟังไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดการฝึกฝน ดังที่ จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ 
(2555: 143-146) กล่าวว่า หากผู้ฟังขาดนิสัยที่ดีในการฟัง ได้แก่ สนใจฟังเฉพาะเรื่องที่ตนเองชอบ ชอบฟังแต่เพลงหรือ
ฟังแต่เรื่องสนุกสนาน ไม่ชอบฟังเรื่องที่เป็นความรู้ หลีกเลี่ยงเรื่องที่ต้องใช้ความคิด มีสาระยาก และข้อมูลซับซ้อน       
เป็นตัวเลข หรือความคิดเชิงปรัชญาแล้วหลีกเลี่ยงไม่พยายามที่จะฟัง จะส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาการฟัง 

3) ช่วงความสนใจในการฟังสั้นและขาดสมาธิ ผู้ฟังแต่ละคนจะมีช่วงความสนใจไม่เท่ากัน เมื่อฟังสารที่ยาวนาน
กว่าช่วงความสนใจจะทำให้ความสนใจลดลง และขาดสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังเพราะหากผู้ฟังขาดสมาธิจะทำให้
เข้าใจเรื่องไม่ตลอด และอาจจะเลยข้อความสำคัญบางตอนไป ซึ่งการทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทย ผู้วิจัยไม่
สามารถควบคุมความสนใจในการฟังของกลุ่มตัวอย่างได้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทราบได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่วงความสนใจ
ยาวนานเท่าไร หรือกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลอยู่กับปัญหาของตัวเอง มีอารมณ์และภาวะจิตใจที่ไม่พร้อมจะรับสารหรือไม่ 
ดังนั้นเมื่อรับสารจึงจำเป็นต้องฟังและทำให้ไม่มีสมาธิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ฟังขาดความสนใจหรือขาด
สมาธิในการฟัง นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมก็ยังเป็นปัจจัยในการทำให้ผู้ฟังขาดความสนใจหรอืสมาธใินการฟัง เช่น เสียงดังเกินไป 
อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป หรืออื่น ๆ ดังนั้นหากสามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้จะทำให้ผู้ฟังสามารถมีความ
เข้าใจในการฟังได้ 
 3) เกิดจากการจัดการเรียนการสอน แม้ทักษะการฟังจะเป็นทักษะที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรทั้งในระดับพ้ืนฐาน
และในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบัติการเรียนการสอนการฟังและการฝึกปฏิบัติทักษะการฟังมักถูก
ละเลย ดังท่ี Ted Blankenship (1982: 331) กล่าวว่า ในการสอนของครูมีครูร้อยละ 71 ที่ละเลยการสอนฟัง  
  เมื่อผู้วิจัยนำความเข้าใจในการฟังภาษาไทยมาวิเคราะห์ตามระดับการฟังของ Danial J. Tutolo (1977: 262-265) 
พบว่า ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 1 ระดับ ได้แก่ ระดับฟังคำ และไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ ได้แก่       
ระดับตีความและระดับวิจารณญาณ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย ดังน้ี 
  ระดับฟังคำ นักศึกษามีความเข้าในระดับฟังคำ มีค่าเฉลี่ย 7.57 คิดเป็นร้อยละ 75.70 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่
ร้อยละ 75 เนื่องจากความเข้าใจระดับฟังคำเป็นระดับที่ผู้ฟังรับรู้สารจากผู้ส่งสาร และสามารถเกิดความเข้าใจความ    
จากสารนั้น โดยไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นระดับฟังโดยทั่วไป และ     
เป็นระดับการฟังขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานของการฟัง โดยผู้ฟังสามารถเข้าใจความของสารได้หากผู้ฟังมีสมาธิในการฟัง        
จึงเป็นเหตุให้ความเข้าใจในการฟังระดับฟังคำผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด และการที่นักศึกษามีทัศนะคติที่ดีและมีทักษะใน
การฟังภาษาไทยอยู่ในระดับเบื้องต้น และเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบการฟังเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของนักศึกษา ประกอบกับมีความหลากหลายของเนื้อหา ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน สนใจที่จะฟัง จึงส่งผลให้

ความเข้าใจในการฟังผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ (2555: 48) ที่ได้ศึกษา       
ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาสามารถฟังภาษาไทยได้ดีในระดับฟังคำ รองลงมาได้แก่ระดับตีความและระดับมีวิจารณญาณ 
  ระดับตีความ นักศึกษามีความเข้าใจการฟังภาษาไทยในระดับตีความ มีค่าเฉลี่ย 6.77 คิดเป็นร้อยละ 67.70   
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 เนื่องจากความเข้าใจระดับตีความเป็นความเข้าใจที่ผู้ฟังต้องสามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อความในสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุเอาไว้หรือกล่าวถึงโดยตรง เช่น การสรุปเป็นคติหรือสำนวนสุภาษิต    
การเข้าใจอารมณ์ของผู้พูด การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า การช้ีอุปนิสัยของบุคคล ผู้ฟังจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการแปลความ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตีความให้เข้าใจความหมายโดยนัยของข้อความนั้น ซึ่งเป็นระดับที่ต้องใช้
กระบวนการคิดพิจารณาโดยการประสานองค์ความรู้ที่มี มาใช้ร่วมกันในการคิดพิจารณาสารที่ฟัง และต้องใช้ทักษะ    
การตีความเพื่อทราบความหมายแฝงของสารเพื่อความเข้าใจเนื้อหาของสาร ดังนั้นนักศึกษาอาจมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการตีความไมม่ากพอจึงทำให้ระดบัความเข้าใจในการฟังระดับตีความไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นผู้ฟังที่
ดีจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ ใฝ่รู้  รู้จักการสืบค้นและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สารทั้งที่ เกิดจากกระบวนการฟัง               
และกระบวนการอ่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ฟังขาดทักษะดังกล่าวแล้วก็จะส่งผลให้ความเข้าใจระดับตีความ ขาด
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อระดับการฟังในระดับที่สูงขึ้น ดังที่ กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 27-30) ได้กล่าวถึง 
อุปสรรคของการฟัง คือ การขาดองค์ความรู้ รวมถึงการขาดประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากปัญหาความไม่พร้อมของผู้สื่อสารที่
ขาดการแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าร่วมการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น    
ซึ่งจะเป็นผลให้ตนเองขาดความเข้าใจในเรือ่งที่จะสื่อสารอย่างเพียงพอ อุปสรรคเหล่านี้เป็นสิง่ที่มีผลตอ่สมรรถภาพในการ
ส่งและรับสาร ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ดังนั้นหากนักศึกษามีความเข้าใจในการฟังภาษาไทยระดับตีความ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะเป็นประโยชน์ต่อการฟังสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ทักษะการตีความหมายเพื่อทราบความหมายแฝงของ
สารนั้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่ฟังได้หลายแง่หลายมุม เกิดการฝึกคิด  ฝึกไตร่ตรองเหตุผล เป็นผลให้ผู้ ฟัง     
มีความละเอียด ถ่ีถ้วน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการฟังในระดับสูงขึ้น 

  ระดับวิจารญาณ นักศึกษามีความเข้าใจการฟังภาษาไทยในระดับวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ย 6.22 คิดเป็นร้อยละ 
62.20 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 เนื่องจากระดับวิจารญาณเป็นระดับที่ผู้ฟังต้องฟังอย่างไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 
และพิจารณาเหตุผลแล้ววิเคราะห์ความของสารที่ผู้พูดส่งมา โดยแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 
หรือส่วนใดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้พูด ผู้ฟังต้องสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีหลักการ ทั้งตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นถูกหรือผิด 
การฟังอย่างมีวิจารญาณต้องพิจารณาจากถ้อยคำตลอดจนน้ำเสียง ซึ่งถือเป็นการฟังระดับสูงและเป็นทักษะการฟังที่ยากทีสุ่ด 
ดังนั้นหากผู้ฟังมีพื้นฐาน ทักษะ และประสบการณ์ในการฟังไม่มากพอ จึงทำให้ผู้ฟังไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ซึ่งการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ยังเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยระดับวิจารณญาณไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ทำให้ผู้รับสารสามารถแยกแยะความสำคัญและสาระของ
สารได้อย่างไม่มีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ (2562: 28) ทีไ่ด้ศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด เมื่อนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่ำ ก็จะส่งผลต่อทักษะต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะการฟัง เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจำแนกองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ 
หาความสำคัญและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบของสาร นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในการฟัง
ระดับตีความซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเข้าใจระดับวิจารณญาณไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้ความเข้าใจในระดับ           
มีวิจารณญาณไม่ผ่านเกณฑ์ตามไปด้วย  
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ความเข้าใจในการฟังผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ (2555: 48) ที่ได้ศึกษา       
ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาสามารถฟังภาษาไทยได้ดีในระดับฟังคำ รองลงมาได้แก่ระดับตีความและระดับมีวิจารณญาณ 
  ระดับตีความ นักศึกษามีความเข้าใจการฟังภาษาไทยในระดับตีความ มีค่าเฉลี่ย 6.77 คิดเป็นร้อยละ 67.70   
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 เนื่องจากความเข้าใจระดับตีความเป็นความเข้าใจที่ผู้ฟังต้องสามารถเข้าใจ
ความหมายของข้อความในสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุเอาไว้หรือกล่าวถึงโดยตรง เช่น การสรุปเป็นคติหรือสำนวนสุภาษิต    
การเข้าใจอารมณ์ของผู้พูด การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า การช้ีอุปนิสัยของบุคคล ผู้ฟังจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการแปลความ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตีความให้เข้าใจความหมายโดยนัยของข้อความนั้น ซึ่งเป็นระดับที่ต้องใช้
กระบวนการคิดพิจารณาโดยการประสานองค์ความรู้ที่มี มาใช้ร่วมกันในการคิดพิจารณาสารที่ฟัง และต้องใช้ทักษะ    
การตีความเพื่อทราบความหมายแฝงของสารเพื่อความเข้าใจเนื้อหาของสาร ดังนั้นนักศึกษาอาจมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการตีความไมม่ากพอจึงทำให้ระดบัความเข้าใจในการฟังระดับตีความไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นผู้ฟังที่
ดีจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ ใฝ่รู้  รู้จักการสืบค้นและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สารทั้งที่ เกิดจากกระบวนการฟัง               
และกระบวนการอ่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ฟังขาดทักษะดังกล่าวแล้วก็จะส่งผลให้ความเข้าใจระดับตีความ ขาด
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อระดับการฟังในระดับที่สูงขึ้น ดังที่ กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ (2551: 27-30) ได้กล่าวถึง 
อุปสรรคของการฟัง คือ การขาดองค์ความรู้ รวมถึงการขาดประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากปัญหาความไม่พร้อมของผู้สื่อสารที่
ขาดการแสวงหาความรู้หรือประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนในการเข้าร่วมการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น    
ซึ่งจะเป็นผลให้ตนเองขาดความเข้าใจในเรือ่งที่จะสื่อสารอย่างเพียงพอ อุปสรรคเหล่านี้เป็นสิง่ที่มีผลตอ่สมรรถภาพในการ
ส่งและรับสาร ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ดังนั้นหากนักศึกษามีความเข้าใจในการฟังภาษาไทยระดับตีความ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะเป็นประโยชน์ต่อการฟังสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ทักษะการตีความหมายเพื่อทราบความหมายแฝงของ
สารนั้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่ฟังได้หลายแง่หลายมุม เกิดการฝึกคิด  ฝึกไตร่ตรองเหตุผล เป็นผลให้ผู้ ฟัง     
มีความละเอียด ถ่ีถ้วน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการฟังในระดับสูงขึ้น 

  ระดับวิจารญาณ นักศึกษามีความเข้าใจการฟังภาษาไทยในระดับวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ย 6.22 คิดเป็นร้อยละ 
62.20 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 เนื่องจากระดับวิจารญาณเป็นระดับที่ผู้ฟังต้องฟังอย่างไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 
และพิจารณาเหตุผลแล้ววิเคราะห์ความของสารที่ผู้พูดส่งมา โดยแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 
หรือส่วนใดเป็นเพียงความรู้สึกของผู้พูด ผู้ฟังต้องสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีหลักการ ทั้งตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นถูกหรือผิด 
การฟังอย่างมีวิจารญาณต้องพิจารณาจากถ้อยคำตลอดจนน้ำเสียง ซึ่งถือเป็นการฟังระดับสูงและเป็นทักษะการฟังที่ยากทีสุ่ด 
ดังนั้นหากผู้ฟังมีพื้นฐาน ทักษะ และประสบการณ์ในการฟังไม่มากพอ จึงทำให้ผู้ฟังไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ซึ่งการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ยังเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยระดับวิจารณญาณไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ทำให้ผู้รับสารสามารถแยกแยะความสำคัญและสาระของ
สารได้อย่างไม่มีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุรีรัตน์  อักษรกาญจน์ (2562: 28) ทีไ่ด้ศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด เมื่อนักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่ำ ก็จะส่งผลต่อทักษะต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะการฟัง เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจำแนกองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ 
หาความสำคัญและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบของสาร นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจในการฟัง
ระดับตีความซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเข้าใจระดับวิจารณญาณไม่ผ่านเกณฑ์ ทำให้ความเข้าใจในระดับ           
มีวิจารณญาณไม่ผ่านเกณฑ์ตามไปด้วย  
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การฟังเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำคุณค่าของสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นผู้ที่มีความสามารถในการฟังมาก ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มีความสามารถใน   
การฟังน้อย เพราะการฟังที่ดีจะช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะอื่น ๆ และทำให้ผู้ฟังมีความรู้กว้างขวาง ส่งผลให้
มีความมั่นใจในตนเอง ทำให้กล้าพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียนและ
การพูดของตนเองได้อีกด้วย ดังนั้นการฟังจึงเป็นทักษะสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตและการศึกษา และยังเป็นทักษะที่
สามารถพัฒนาได้โดยอาศัยการฝึกฝน ดังที่ บันลือ  พฤกษะวัน (2524: 48) กล่าวว่า การฟังที่ดีจะต้องมีการฝึกฝน ดังนั้น
ผู้สอนจึงควรฝึกฝนและแนะแนวการฟังที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามามารถในการฟังที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์เต็มที่จากการฟัง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมความเข้าใจในการฟัง เพื่อเสริมทักษะการฟังของนักศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนและจัดสรรงบประมาณ 
2. ควรศึกษาปัจจัยและสาเหตุที่อาจมีผลต่อความเข้าใจในการฟังของนักศึกษา เช่น อายุ สภาพครอบครัว 

สิ่งแวดล้อม ฐานะทางเศรฐกิจ เพื่อจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วแต่กรณีในภายหลัง 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ การศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รว่มกันจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนจ านวน 50 คน จาก 10 โรงเรียน ที่เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ด าเนินการวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสหวิทยาการโดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC ระหว่างวันที่  10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Cronbach's 
Alpha = 0.92) การสังเกตการณ์การท างานร่วมกัน และการน าเสนอผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ t-test ผลการวิจัยแสดงให้เห็น รูปแบบและผลลัพธ์ของ
การจัดกิจกรรมฯ และ พบว่า ท้ังนักเรียนชายและหญิงมีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็นอยู่ในระดับมากไม่แตกต่าง
กัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 และ 4.21 ตามล าดับ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็น
สัมพันธ์กันในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน การจัดสรรความ
รับผิดชอบ กระบวนการกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาการเรียนรู้ 

Abstract  

 This study aims to investigate the result of the collaborative learning from having the integrated 
learning activities through the development of a SE model and to compare the collaborative learning 
skills between male and female students who studies in Area 23, the Secondary Education Office. 
Samples of this study consisted of 50 students.  They were purposively selected from 10 schools. The 
multidisciplinary integrated learning activities were arranged from 10th – 18th November, 2018 through 
Business Model Canvas Writing (BMC) at Kasetsart University, Chalermprakiat Sakon Nakhon Province 
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การเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนจ านวน 50 คน จาก 10 โรงเรียน ที่เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย ด าเนินการวิจัยด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสหวิทยาการโดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC ระหว่างวันที่  10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Cronbach's 
Alpha = 0.92) การสังเกตการณ์การท างานร่วมกัน และการน าเสนอผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ t-test ผลการวิจัยแสดงให้เห็น รูปแบบและผลลัพธ์ของ
การจัดกิจกรรมฯ และ พบว่า ท้ังนักเรียนชายและหญิงมีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็นอยู่ในระดับมากไม่แตกต่าง
กัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 และ 4.21 ตามล าดับ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็น
สัมพันธ์กันในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน การจัดสรรความ
รับผิดชอบ กระบวนการกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาการเรียนรู้ 

Abstract  

 This study aims to investigate the result of the collaborative learning from having the integrated 
learning activities through the development of a SE model and to compare the collaborative learning 
skills between male and female students who studies in Area 23, the Secondary Education Office. 
Samples of this study consisted of 50 students.  They were purposively selected from 10 schools. The 
multidisciplinary integrated learning activities were arranged from 10th – 18th November, 2018 through 
Business Model Canvas Writing (BMC) at Kasetsart University, Chalermprakiat Sakon Nakhon Province 
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Campus.  Data were collected using questionnaires (Cronbach's Alpha = 0.92) , observing the 
collaborative working process and students’ presentations. Data were statistically analyzed using 
percentile, mean, standard deviation and the compared t-test.  Results of the study illustrated the 
formats and outcomes of the activities and they showed that both male and females students had 
showed their collaborative behavior when working in groups which clearly illustrated collaborative 
learning at high level with no significant differences with the mean values of 4.29 and 4.21 respectively. 
In addition the arranged activities had developed the collaborative learning skill and they were related 
with each other at high level. These collaborative learning skills were placed due to its means value 
from high to low, they were social skill, complementing each other skill, responsibility allocating skill, 
grouping process and knowledge management skill. 

Keywords : Integrated Learning, collaboration learning skills, learning development       

บทน า  
 จากที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบทุกด้านในการด าเนิน
ชีวิตของคนทั่วโลก รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ความว่า “...เราต้องมองว่าโลกเขาเป็นอย่างไร เรา
จะท ายังไงให้สินค้าของเรามีมูลค่า วันนี้...เราต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ ลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริม
สตาร์ทอัพ สะเต็มศึกษา ก็ต้องเร่งพัฒนา วันนี้...เราก็คาดหวัง 20 ปีข้างหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเกิด “คนรุ่นใหม่” ยังไงให้สอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0” ต้องคิดให้เป็นอย่างนี้ ไม่คิดสั้นๆ 
ง่ายๆ เราต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกมิติ...” ซึ่งน ามาสู่การก าเนิดนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยในล าดับต่อมา   
  ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์การบริหารประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ต่ าไปสู่รายได้สูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากเดิม
ด้วยทรัพยากรไปสู่ด้วยนวัตกรรม (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559; สมาน อัศวภูมิ, 2560) การ
ขับเคลื่อนวาระดังกล่าวนี้ต้องด าเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในระบบการศึกษา ภายใต้บริบทการ
สอนความรู้วิชาหลักนักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในโลกศตวรรษท่ี 21 เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมือกัน เป็นต้น (ศศิธร บัวทอง, 2560)   
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills : P21, 2002) ประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญ
หลายด้าน ได้แก่ 1) ทักษะชีวิตและการท างาน เช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีน า
ตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ความคิดด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือกัน และ 3) ทักษะด้าน
สารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ใช้
เป็นฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนส าหรับการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที ่21 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2555) โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการที่ค านึงถึงการลงทุนแบบไม่มุ่ง
ผลตอบแทนสูงสุด แต่จะมุ่งมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยคุณค่า ตามแนวคิดของกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นลักษณะของกิจการที่มี
การรวมลักษณะเด่นขององค์กรไม่แสวงหาก าไรและองค์กรแสวงหาก าไร ที่มีเป้าหมายในการคืนประโยชน์สู่สังคมโดยใช้

วิธีการด าเนินการแบบเดียวกับธุรกิจทั่วไปในการหารายได้ โดยจะน าผลก าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนประโยชน์สู่สังคม และอีกส่วน
น ามาใช้ลงทุนต่อภายในองค์กรรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและส่วนเจ้าของ (วธ ูโรจนวงศ์, 2559) ซึ่งเป็นที่มาของการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายศาสตร์ครั้งนี้ โดยใช้โจทย์การสร้างโมเดลกิจการเพื่อสังคมด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจตาม
มุมมองตาราง 9 ช่อง ใน แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน  
  การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อท างาน หรือร่วมกันแก้ปัญหา
บางอย่าง โดยการมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจรวมถึงการแนะน าหรืออ านวยความสะดวกจากครู การ
บรรลุเป้าหมายไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์เท่านั้น แต่กระบวนการทั้งหมดจะท าให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท าร่วมกัน
และอาจเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ทั้งนี้การเรียนรู้ร่วมกันมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในสองลักษณะ คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ์ และ การพึ่งพาในเชิงวิธีการ เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน 3) มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน โดยแต่ละคนต้อง
ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4) มีการใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย และ 5) มีกระบวนการท างานของกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด (Johnson D. and R. Johnson, 
1994 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,  2547) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยคาดหวังว่านักเรียนและครูที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ได้รับแรง
บันดาลใจ เข้าใจกระบวนการนวัตกรรม สามารถสร้างแนวคิด และวิธีการใหม่ที่ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม อัน
จะสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
    1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการ
พัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคมส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย
การพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ระหว่างนักเรียนชายและหญิงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   

วิธีการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยการเลือกโรงเรียนอย่างง่าย เป็น
นักเรียนจ านวน 50 คน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนดง
มะไฟวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ สกลนคร โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา และโรงเรียนร่มเกล้า เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ
โดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC เป็นสื่อ มีผู้สอนและที่ปรึกษาระหว่างด าเนินกิจกรรมหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ ไอซีที 
การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด  จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Cronbach's 
Alpha = 0.92) และการน าเสนอผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test)  
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วิธีการด าเนินการแบบเดียวกับธุรกิจทั่วไปในการหารายได้ โดยจะน าผลก าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนประโยชน์สู่สังคม และอีกส่วน
น ามาใช้ลงทุนต่อภายในองค์กรรวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและส่วนเจ้าของ (วธ ูโรจนวงศ์, 2559) ซึ่งเป็นที่มาของการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายศาสตร์ครั้งนี้ โดยใช้โจทย์การสร้างโมเดลกิจการเพื่อสังคมด้วยการพัฒนาแผนธุรกิจตาม
มุมมองตาราง 9 ช่อง ใน แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน  
  การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อท างาน หรือร่วมกันแก้ปัญหา
บางอย่าง โดยการมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจรวมถึงการแนะน าหรืออ านวยความสะดวกจากครู การ
บรรลุเป้าหมายไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์เท่านั้น แต่กระบวนการทั้งหมดจะท าให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท าร่วมกัน
และอาจเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ทั้งนี้การเรียนรู้ร่วมกันมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) การมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในสองลักษณะ คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ์ และ การพึ่งพาในเชิงวิธีการ เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน 3) มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน โดยแต่ละคนต้อง
ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4) มีการใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่ม
ย่อย และ 5) มีกระบวนการท างานของกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด (Johnson D. and R. Johnson, 
1994 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,  2547) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยคาดหวังว่านักเรียนและครูที่เข้าร่วมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ได้รับแรง
บันดาลใจ เข้าใจกระบวนการนวัตกรรม สามารถสร้างแนวคิด และวิธีการใหม่ที่ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม อัน
จะสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติต่อไป   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
    1. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการ
พัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคมส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย
การพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ระหว่างนักเรียนชายและหญิงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   

วิธีการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยการเลือกโรงเรียนอย่างง่าย เป็น
นักเรียนจ านวน 50 คน ประกอบด้วย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนดง
มะไฟวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ สกลนคร โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา และโรงเรียนร่มเกล้า เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิทยาการ
โดยใช้การเขียนแผนธุรกิจ BMC เป็นสื่อ มีผู้สอนและที่ปรึกษาระหว่างด าเนินกิจกรรมหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ ไอซีที 
การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด  จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Cronbach's 
Alpha = 0.92) และการน าเสนอผลงานของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test)  
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ผลการวิจัยและอภิปราย   
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
การใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนาแบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประกอบด้วย คุณลักษณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 1.1 คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีนักเรียนตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 26 คน ชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 และ 27.80 
ตามล าดับ มีนักเรียนอายุ 17 ปีมากที่สุดจ านวน 10 คน รองลงมาอายุ 15 และ 16 มีเท่ากันจ านวน 9 คน และอายุ 18 ปี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80, 25.00, 25.00 และ 22.20 ตามล าดับ มีนักเรียนระดับช้ัน ม.4 มากที่สุดจ านวน 18 
คน รองลงมาเป็นช้ัน ม.6 จ านวน 10 คน และช้ัน ม.5 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, 27.80 และ 22.20 ตามล าดบั  
1.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิทยาการโดยใช้การเขียนแผนธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคมด้วย
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3  ช่วงดังนี ้  
  ช่วงที่ 1 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจและรู้จัก
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมาจากหนังสือเรื่อง Business Model 
Generation โดย Alexander Osterwalder เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ใช้ก าหนด
แนวทาง (Direction) และหลักการ (Concept) ที่องค์กรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการก าหนดรูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรที่จะใช้ด าเนินการ หรือท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการผลิต ท าการตลาด และส่งมอบคุณค่า (Value) แก่ลูกค้าอย่างสมดุลกับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไร 
และความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว (ศุภัทธิดา ศรีธัญรัตน์, 2556) มีผู้สอนและที่ปรึกษาระหว่างด าเนินกิจกรรมหลาย
สาขา ได้แก่ ธุรกิจ ไอซีที การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด  
   ช่วงที่ 2 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
รวมทั้งมุมมองด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  โดยวิทยากร รองศาสตรจารย์ยืน   
ภู่วรวรรณ ซึ่งกิจการเพื่อสังคม เป็นลักษณะของกิจการที่มีการรวมลักษณะเด่นขององค์กรไม่แสวงหาก าไรและองค์กร
แสวงหาก าไร ที่มีเป้าหมายในการคืนประโยชน์สู่สังคมโดยใช้วิธีการด าเนินการแบบเดียวกับธุรกิจทั่วไปในการหารายได้  
โดยจะน าผลก าไรที่ได้ส่วนหนึ่งคืนประโยชน์สู่สังคม และอีกส่วนน ามาใช้ลงทุนต่อภายในองค์กรรวมถึงการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นและส่วนเจ้าของ (วธู โรจนวงศ์, 2559) หลังจากการบรรยายจะเป็นการลงมือเขียนแผนกิจการเพื่อสังคม
ร่วมกันอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจ ไอซีที การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด ในช่วง
ท้ายกิจกรรมเป็นการน าเสนอผลงาน อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะวิทยากร โดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาศึกษาข้อมลู
เพิ่มเติมและน าแผนกิจการเพื่อสังคมไปท าการบ้านต่ออีก 1 สัปดาห์    
  ช่วงที่ 3 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นการประกวดแผนกิจการเพื่อสังคม ด้วยการปรับปรุง
แผนธุรกิจระหว่างนักเรียน ครูที่ปรึกษา และทีมท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ไอซีที การเงิน เศรษฐศาสตร์ การผลิต และการตลาด 
จัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ น าเสนอต่อคณะกรรมการ การแนะน าจากคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ ตัดสินมอบรางวัล 
และสรุปผลการเรียนรู้     

  2. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 
    2.1 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
นร.ชาย (N =10) นร.หญิง(N =26) 

Sig. t 
 X    SD   X       SD 

1. กระบวนการกลุ่ม 
1) กลุ่มของนักเรียนมีการตั้งเป้าหมายของงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน  4.30 0.48 4.35 0.63 0.17 -0.21 
2) กลุ่มของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 3.70 0.48 3.96 0.77 0.59 -0.99 
3) เพื่อนในกลุ่มยอมรับข้อตกลงตามเสียงส่วนใหญ่ 4.50 0.53 4.19 0.80 0.15 1.12 
2. การจัดสรรความรับผิดชอบ 
1)  กลุ่มของนักเรียนก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 4.60 0.70 4.08 0.80 0.97 1.82 
2)  เพื่อนส่วนใหญ่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ 4.30 0.67 4.19 0.85 0.47 0.36 
3)  เพื่อนในกลุ่มยอมรับกันและกันเม่ือมีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 4.20 0.63 4.35 0.75 0.19 -0.55 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การปฏิสัมพันธ์กัน) 
1) กลุ่มของนักเรียนให้ค าแนะน าต่อกันเม่ือมีปัญหาในการท างาน 3.90 0.57 4.15 0.88 0.16 -0.84 
2) กลุ่มของนักเรียนปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 4.10 0.32 4.08 0.80 0.04 0.09 
3) กลุ่มของนักเรียนมีการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 4.10 0.99 4.12 0.91 0.20 -0.04 
4. การพึ่งพาอาศัยกันเชิงสนับสนุน 
1) กลุ่มของนักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 4.20 0.42 4.19 0.94 0.03 0.03 
2) กลุ่มของนักเรียนร่วมมือกันท างานกลุ่มอย่างมีความสุข 4.30 0.67 4.35 0.69 0.71 -0.18 
3) กลุ่มของนักเรียนพยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างท างานกลุ่ม 4.60 0.52 4.31 0.88 0.08 0.98 
5. ทักษะทางสังคม 
1) เพื่อนในกลุ่มของนักเรียนให้ก าลังใจและปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ 4.60 0.52 4.31 0.79 0.27 1.08 
2) เพื่อนของนักเรียนมีการแสดงความยินดีเมื่องานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.40 0.52 4.38 0.57 0.56 0.07 
3) เพื่อนของนักเรียนขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 4.50 0.85 4.15 0.83 0.79 1.11 

 จากตารางที่ 1 จะพบว่า มีเพียง 2 ประเด็นที่นักเรียนชายกับหญิง มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เรื่องการปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ กลุ่มของนักเรียนปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน นักเรียนชายมีมากกว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.02 และ เรื่องการพึ่งพาอาศัยกันเชิงสนับสนุน กล่าวคือ กลุ่มของ
นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีที่สุด นักเรียนชายยังมีมากกว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.01 อย่างไรก็ตามเมื่อ
ได้ประมวลผลข้อมูลเป็นแบบตารางสรุปดังตารางที่ 2 ดังนี ้   
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    2.1 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
นร.ชาย (N =10) นร.หญิง(N =26) 

Sig. t 
 X    SD   X       SD 

1. กระบวนการกลุ่ม 
1) กลุ่มของนักเรียนมีการตั้งเป้าหมายของงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน  4.30 0.48 4.35 0.63 0.17 -0.21 
2) กลุ่มของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน 3.70 0.48 3.96 0.77 0.59 -0.99 
3) เพื่อนในกลุ่มยอมรับข้อตกลงตามเสียงส่วนใหญ่ 4.50 0.53 4.19 0.80 0.15 1.12 
2. การจัดสรรความรับผิดชอบ 
1)  กลุ่มของนักเรียนก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 4.60 0.70 4.08 0.80 0.97 1.82 
2)  เพื่อนส่วนใหญ่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ 4.30 0.67 4.19 0.85 0.47 0.36 
3)  เพื่อนในกลุ่มยอมรับกันและกันเม่ือมีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 4.20 0.63 4.35 0.75 0.19 -0.55 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การปฏิสัมพันธ์กัน) 
1) กลุ่มของนักเรียนให้ค าแนะน าต่อกันเม่ือมีปัญหาในการท างาน 3.90 0.57 4.15 0.88 0.16 -0.84 
2) กลุ่มของนักเรียนปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 4.10 0.32 4.08 0.80 0.04 0.09 
3) กลุ่มของนักเรียนมีการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 4.10 0.99 4.12 0.91 0.20 -0.04 
4. การพึ่งพาอาศัยกันเชิงสนับสนุน 
1) กลุ่มของนักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด 4.20 0.42 4.19 0.94 0.03 0.03 
2) กลุ่มของนักเรียนร่วมมือกันท างานกลุ่มอย่างมีความสุข 4.30 0.67 4.35 0.69 0.71 -0.18 
3) กลุ่มของนักเรียนพยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างท างานกลุ่ม 4.60 0.52 4.31 0.88 0.08 0.98 
5. ทักษะทางสังคม 
1) เพื่อนในกลุ่มของนักเรียนให้ก าลังใจและปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ 4.60 0.52 4.31 0.79 0.27 1.08 
2) เพื่อนของนักเรียนมีการแสดงความยินดีเมื่องานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.40 0.52 4.38 0.57 0.56 0.07 
3) เพื่อนของนักเรียนขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกลุ่มเมื่อมีข้อสงสัย 4.50 0.85 4.15 0.83 0.79 1.11 

 จากตารางที่ 1 จะพบว่า มีเพียง 2 ประเด็นที่นักเรียนชายกับหญิง มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เรื่องการปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ กลุ่มของนักเรียนปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน นักเรียนชายมีมากกว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.02 และ เรื่องการพึ่งพาอาศัยกันเชิงสนับสนุน กล่าวคือ กลุ่มของ
นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีที่สุด นักเรียนชายยังมีมากกว่าคิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.01 อย่างไรก็ตามเมื่อ
ได้ประมวลผลข้อมูลเป็นแบบตารางสรุปดังตารางที่ 2 ดังนี ้   
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 ตารางที่ 2 : สรุปการเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
นร.ชาย (N =10) นร.หญิง (N =26) 

Sig. t 
 X   SD  X   SD 

       1. กระบวนการกลุ่ม 4.17 0.50 4.17 0.73 0.30 -0.03 
       2. การจัดสรรความรับผิดชอบ 4.37 0.67 4.21 0.80 0.54 0.54 
       3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4.03 0.63 4.12 0.86 0.13 -0.26 
       4. การพึ่งพาอาศัยกัน 4.37 0.54 4.28 0.84 0.27 0.28 
       5. ทักษะทางสังคม 4.50 0.63 4.28 0.73 0.54 0.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.59 4.21 0.79 0.36 0.26 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการแสดงออกถึงความร่วมมือในการท างานกลุ่ม ที่แสดงถึงทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ 4.21 ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะพบว่า ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนท้ังสองกลุ่มมีล าดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละประเด็นสัมพันธ์กัน 
ได้แก่ ทักษะทางสังคม (4.0, 4.28) การพึ่งพาอาศัยกัน (4.37, 4.28) การจัดสรรความรับผิดชอบ (4.37, 4.21) 
กระบวนการกลุ่ม (4.17, 4.17) และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4.03, 4.12) ตามล าดับ    
  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นการบูรณา
การแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน แต่มีการ
มอบหมายภาระงาน/ช้ินงาน หรือโครงงานร่วมกัน ตามที่ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2559) ได้น าเสนอไว้ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครั้งนี้ได้ใช้การเขียนแผนธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคมด้วยแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
ซึ่งมีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้กับแทบทุกบริบทของการประกอบธุรกิจ ดังที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์ขึ้น สอดคล้องกัน
กับการศึกษาของ วธู โรจนวงศ์ (2559) ที่ได้ใช้ BMC เพื่อพัฒนารูปแบบกิจการเพื่อสังคมด้านบริการสุขภาพที่เป็น
โรงพยาบาลของรัฐได้อย่างครบถ้วน ขณะที่นักเรียนได้พยายามร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ งานวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจต่อ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันแล้วพบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันทุกประเด็นในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะทางสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน การจัดสรรความรับผิดชอบ กระบวนการกลุ่ม และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550) ที่ได้ให้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ว่า บุคคลต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองและต้องปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา การด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจึงจ าเป็นต้องเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายสัมพันธ์เข้าด้วยกัน 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงจนท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่ าสิ่งที่เรียนมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ    
  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการพัฒนา
แบบจ าลองกิจการเพื่อสังคม สามารถน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายมาก โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ซึ่งไม่ว่าจะมองด้วยมุมไหนก็สามารถน ามาปรับประยุกต์ได้ ท้ังทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และ ทักษะด้านสารสนเทศ  ทักษะด้านสื่อ และไอซีที นอกจากนี้ยังอาจมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและ
นวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร สามารถท าซ้ า (Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด (Exponential growth) ทั้งนี้ก็ควรที่จะศึกษาและพิจารณารูปแบบการด าเนินงานและบริบทขององค์กร
ก่อนเพื่อให้การน าโมเดลสนับสนุนการด าเนินกิจการเพื่อสังคมมาปรับใช้นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

กิตติกรรมประกาศ   
  ขอขอบคุณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุ
กูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โรงเรียนเต่างอย
พัฒนาศึกษา และโรงเรียนร่มเกล้า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สนับสนุนเวลา สถานที่ และสิ่งอ านวย 
คณาจารย์ที่ร่วมกันเป็นวิทยากร และขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้สร้างแรงบันดาลใจอย่างส าคัญยิ่ง    
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมของผู้น านักศึกษาของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ  2) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม                 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาฯ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จ านวน 4 คน หัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา จ านวน 1 คน และผู้น านักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้างาน
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 2) แผนการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผู้น านักศึกษา และ 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับผู้น านักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ตาม
ทรรศนะของผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เห็นว่าปัญหาทางด้านงบประมาณส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีความน่าสนใจ และแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น า
นักศึกษาฯ ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายขึ้น มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การช่วยกันรักษาวัฒนธรรม
ของชุมชน และควรมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และ  2) หลังจากผู้น านักศึกษาได้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาฯ ที่ใช้กรอบแนวคิดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม ครอบคลุมทั้งหมด 5 
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านส่งเสริมวิชาการ  ซึ่งประกอบไปด้วย 16 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้
ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้งานจริง 
 

Abstract 
 

 This research aimed to 1) study the states and the problems of activity organizing of 
university student leaders of College of Industrial Technology and Management, Rajamangala 
University of Technology Srivijaya and to develop creative activity plans of university student leaders. 
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เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 2) แผนการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผู้น านักศึกษา และ 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับผู้น านักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ตาม
ทรรศนะของผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เห็นว่าปัญหาทางด้านงบประมาณส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา กิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีความน่าสนใจ และแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น า
นักศึกษาฯ ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายขึ้น มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การช่วยกันรักษาวัฒนธรรม
ของชุมชน และควรมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และ  2) หลังจากผู้น านักศึกษาได้เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาฯ ที่ใช้กรอบแนวคิดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม ครอบคลุมทั้งหมด 5 
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านส่งเสริมวิชาการ  ซึ่งประกอบไปด้วย 16 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้
ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้งานจริง 
 

Abstract 
 

 This research aimed to 1) study the states and the problems of activity organizing of 
university student leaders of College of Industrial Technology and Management, Rajamangala 
University of Technology Srivijaya and to develop creative activity plans of university student leaders. 
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The sample of this study were 4 administrators, a head of student affairs department, and 30 
university student leaders. Selected students were the members of student council in the academic 
year 2018.  The researcher employed 3 research instruments 1) interview, 2) a plan of arranging a 
workshop in creating creative activity plans of university student leaders, and 3) a semi-structure 
interview for gathering an in-depth information from university student leaders. The results revealed 
that the administrators and the head of student affairs department perceived that the budget 
affected directly on activity organizing and participating of university students. Most of held activities 
were not interesting and not attracted students to join. They recommended that the activities should 
be varied, encouraged the relationship with the community and local culture conservation. Also, 
technology should be supported to be used in the student activity organizing. In addition, after 
participating in the workshop, university student leaders can develop creativity activity plans based 
on 3 creativity abilities: 1) fluency, 2) flexibility, and 3) elaboration. The created plans included 5 
aspects: 1) morality and ethic, 2) personal development, 3) health promotion, 4) arts, culture, and 
environment, and 5) academic promotion. The total number of activities were 16. Moreover, the 
creativity activity plans were acceptable, beneficial, and feasible. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดความ
มุ่งหมายของหลักการจัดการศึกษาในหมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งตามมาตรา 23 ข้อ 5 ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข  ซึ่งจะเห็นว่าในการจัดการศึกษานั้นผู้เรยีนควรได้รบัการพัฒนาท้ังสตปิัญญา ความรู้ จิตใจ รวมทั้งเป็นผู้ที่
มีทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นสูง การผลิตบัณฑิตวิชาชีพท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 การสร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กระบวนการส าคัญใน       
การผลักดันการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างาน  พัฒนาตนเองใน            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ฝึกฝนทักษะทางปัญญา ได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สร้างเสริมความ
รับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นผู้น า ฝึกการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ความอดทน              
เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐาน (ส านักประสานและ
ส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา, 2551)  
 การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและเกิดการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อย่างมีความสุข จะต้อง
อาศัยท้ังอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้น านักศึกษาที่จะร่วมริเริ่มและด าเนินงานกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ และชักชวนเพื่อนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2553) รวมถึงรูปแบบกิจกรรมที่มีความ
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่หน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีขึ้น   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความสามารถดังกล่าวพร้อมที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต (Wang, 2019 ; 
Gralewski, 2019) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับทักษะด้านการเรี ยนรู้และนวัตกรรมที่
ประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) และทักษะด้านความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity)  เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความคิดเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม (สิริชัย                      
ดีเลิศ, 2558) 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการหาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
ศรีวิชัย เพื่อน าไปสู่การด าเนินจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทีเ่ป็นไปอย่างสร้างสรรค์และการเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมของผู้น านักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ                    
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  2) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ                 
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  
 1.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 
  1.1.1 ผู้วิจัย   จ านวน 1 คน 
 1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
  1.2.1  ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จ านวน  4 คน 
  1.2.2  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา จ านวน  1 คน 
  1.2.3  ผู้น านักศึกษา  จ านวน 30 คน 
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The sample of this study were 4 administrators, a head of student affairs department, and 30 
university student leaders. Selected students were the members of student council in the academic 
year 2018.  The researcher employed 3 research instruments 1) interview, 2) a plan of arranging a 
workshop in creating creative activity plans of university student leaders, and 3) a semi-structure 
interview for gathering an in-depth information from university student leaders. The results revealed 
that the administrators and the head of student affairs department perceived that the budget 
affected directly on activity organizing and participating of university students. Most of held activities 
were not interesting and not attracted students to join. They recommended that the activities should 
be varied, encouraged the relationship with the community and local culture conservation. Also, 
technology should be supported to be used in the student activity organizing. In addition, after 
participating in the workshop, university student leaders can develop creativity activity plans based 
on 3 creativity abilities: 1) fluency, 2) flexibility, and 3) elaboration. The created plans included 5 
aspects: 1) morality and ethic, 2) personal development, 3) health promotion, 4) arts, culture, and 
environment, and 5) academic promotion. The total number of activities were 16. Moreover, the 
creativity activity plans were acceptable, beneficial, and feasible. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดความ
มุ่งหมายของหลักการจัดการศึกษาในหมวด 1 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งตามมาตรา 23 ข้อ 5 ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข  ซึ่งจะเห็นว่าในการจัดการศึกษานั้นผู้เรยีนควรได้รบัการพัฒนาท้ังสตปิัญญา ความรู้ จิตใจ รวมทั้งเป็นผู้ที่
มีทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาขั้นสูง การผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 การสร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ถือเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กระบวนการส าคัญใน       
การผลักดันการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างาน  พัฒนาตนเองใน            
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ฝึกฝนทักษะทางปัญญา ได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สร้างเสริมความ
รับผิดชอบ ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นผู้น า ฝึกการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ความอดทน              
เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐาน (ส านักประสานและ
ส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา, 2551)  
 การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและเกิดการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อย่างมีความสุข จะต้อง
อาศัยท้ังอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้น านักศึกษาที่จะร่วมริเริ่มและด าเนินงานกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ และชักชวนเพื่อนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2553) รวมถึงรูปแบบกิจกรรมที่มีความ
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่หน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีขึ้น   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความสามารถดังกล่าวพร้อมที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต (Wang, 2019 ; 
Gralewski, 2019) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับทักษะด้านการเรี ยนรู้และนวัตกรรมที่
ประกอบด้วยการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) และทักษะด้านความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity)  เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความคิดเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม (สิริชัย                      
ดีเลิศ, 2558) 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการหาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                
ศรีวิชัย เพื่อน าไปสู่การด าเนินจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทีเ่ป็นไปอย่างสร้างสรรค์และการเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมของผู้น านักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ                    
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  2) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ                 
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  
 1.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 
  1.1.1 ผู้วิจัย   จ านวน 1 คน 
 1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
  1.2.1  ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จ านวน  4 คน 
  1.2.2  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา จ านวน  1 คน 
  1.2.3  ผู้น านักศึกษา  จ านวน 30 คน 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้างานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 2) แผนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้น า
นักศึกษา และ 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับผู้น านักศึกษา   
 ผู้วิจัยได้มีการน าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า   
 
3.  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางด้านศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และผู้น านักศึกษาเพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดของแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้างานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า   
 3. ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นผู้สัมภาษณ์ บันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ถอดค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 4. ด าเนินการสร้างแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การสร้างแผนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จากนั้นน าแผนการฝึกอบรมฯ ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า   
 5. ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เป็นระยะเวลา 1 วัน                            
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 6. ผู้วิจัยและนักศึกษากลุ่มตัวอย่างร่วมกันสังเคราะห์และสรุปผลเพื่อให้ได้มาซึ่งได้แผนการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา เพื่อน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงต่อไป 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของวิทยาลัยฯและและหัวหน้างานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนว
ทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้ระบุถึงสภาพปัจจุบันว่าการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษามีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีศรีวิชัย แต่อาจจะเป็นกิจกรรม
นักศึกษาท าต่อเนื่องกันมาหลายๆรุ่น จนเกิดความซ้ าซาก จ าเจ ไม่น่าสนใจ  

ปัญหาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ
งบประมาณและนักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากกิจกรรมที่มีซ้ าซากและไม่น่าสนใจ      

ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมเสริมให้มีความหลากหลายขึ้น                      
ควรปรับปรุงการท ากิจกรรมนักศึกษา ลดทอนขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อมิให้ยุ่งยากจนท าให้ไม่มีใครอยากท า                   

จัดอาจารย์ปรึกษามาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการท ากิจกรรม  ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน การส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกันรักษาวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งยัง
มีข้อเสนอแนะให้มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2. จากการที่ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษาทฤษฎี ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ มา
จัดท าแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแผนกิจกรรมเชิงสรา้งสรรค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ ผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford,1967) ซึ่งประกอบไปด้วย         
1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม   

ผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้น านักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 วัน พบว่า นักศึกษาผู้วิจัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สังเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาแผนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ตามแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีศรีวิชัย คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านส่งเสริมวิชาการ  ซึ่งประกอบไปด้วย 16 กิจกรรม  
แผนที่ได้ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้
งานจริง ซึ่งรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาผู้วิจัยได้น าเสนอดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แผนการจดักิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 

ด้าน กิจกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

1. ค่ายโลมาอาสา ครั้งท่ี  5 
(ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย) 

มีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ค่าย โดยนักศึกษาต้องน าเสนอ
ตนเองว่าสามารถพัฒนาแหล่ง
ชุมชนที่ออกค่ายอย่างไรไดบ้้าง 

ความยืดหยุ่น 

พัฒนาบุคลิกภาพ 1. สอนน้องร้อง เต้น แต่งเพลง
เพื่อมหาวิทยาลยั 

รุ่นพีส่อนร้องเพลงประจ า
มหาวิทยาลยัและการแต่งเพลงที่
สื่อถึงความประทับใจในกิจกรรม 

ความคิดรเิริม่ 

2. CIM Party Freshy Night ประกวดดาวเดือน ประกวด 
ประกวดร้องเพลงประสานเสียง 
และประกวดเพลงที่แต่ง พร้อม
บรรยายแรงบรรดาลใจ 

ความคิดรเิริม่และ
ความคิดยดืหยุ่น 

ส่งเสริมสุขภาพ 1. ออกก าลังกายพาเพลิน กิจกรรมเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพ     
วิ่งสะสมระยะ (Virtual 
running) เล่นกีฬาสะสมช่ัวโมง 
แลกเหรยีญหรือของรางวัล 

ความคิดยืดหยุ่น 

2. เขาล้อมเกมส์ ครั้งท่ี 15 เพิ่มกีฬา e-sport ทั้งรูปแบบ 
mobile และ pc computer 
 

ความคิดรเิริม่ 
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จัดอาจารย์ปรึกษามาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการท ากิจกรรม  ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน การส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกันรักษาวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยฯ  รวมทั้งยัง
มีข้อเสนอแนะให้มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2. จากการที่ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบกับการศึกษาทฤษฎี ผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ มา
จัดท าแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแผนกิจกรรมเชิงสรา้งสรรค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ ผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford,1967) ซึ่งประกอบไปด้วย         
1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม   

ผู้วิจัยได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้น านักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 วัน พบว่า นักศึกษาผู้วิจัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สังเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาแผนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ตามแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีศรีวิชัย คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านส่งเสริมวิชาการ  ซึ่งประกอบไปด้วย 16 กิจกรรม  
แผนที่ได้ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้
งานจริง ซึ่งรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาผู้วิจัยได้น าเสนอดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แผนการจดักิจกรรมเชงิสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษา 

ด้าน กิจกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

1. ค่ายโลมาอาสา ครั้งท่ี  5 
(ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย) 

มีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ค่าย โดยนักศึกษาต้องน าเสนอ
ตนเองว่าสามารถพัฒนาแหล่ง
ชุมชนที่ออกค่ายอย่างไรไดบ้้าง 

ความยืดหยุ่น 

พัฒนาบุคลิกภาพ 1. สอนน้องร้อง เต้น แต่งเพลง
เพื่อมหาวิทยาลยั 

รุ่นพีส่อนร้องเพลงประจ า
มหาวิทยาลยัและการแต่งเพลงที่
สื่อถึงความประทับใจในกิจกรรม 

ความคิดรเิริม่ 

2. CIM Party Freshy Night ประกวดดาวเดือน ประกวด 
ประกวดร้องเพลงประสานเสียง 
และประกวดเพลงที่แต่ง พร้อม
บรรยายแรงบรรดาลใจ 

ความคิดรเิริม่และ
ความคิดยดืหยุ่น 

ส่งเสริมสุขภาพ 1. ออกก าลังกายพาเพลิน กิจกรรมเน้นกีฬาเพื่อสุขภาพ     
วิ่งสะสมระยะ (Virtual 
running) เล่นกีฬาสะสมช่ัวโมง 
แลกเหรยีญหรือของรางวัล 

ความคิดยืดหยุ่น 

2. เขาล้อมเกมส์ ครั้งท่ี 15 เพิ่มกีฬา e-sport ทั้งรูปแบบ 
mobile และ pc computer 
 

ความคิดรเิริม่ 
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ด้าน กิจกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ า พ 
(ต่อ) 

3. รักษาใจ กายมีสุข กิจกรรมที่เน้นการคิดบวก เพื่อน
ช่วยเพื่อนในการให้ค าปรึกษา 
ขจัดความเครียด  รับมือโรค
ซึมเศร้า 

ความคิดริเริ่ม 

ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. วันสารทเดือนสิบ หลบบ้าน 
สานบุญ รับส่งตายาย 

กิจกรรมเสวนา  
ประกวดหุ่นเปรต และประกวด
จัดหมรับโบราณและเข้าร่วม
ท าบุญกับชุมชน 

ความคิดคล่องแคล่ว 

2. มรดกแห่งศรัทธา                 
แห่ผ้าขึ้นเขาธาตุเจดยี์ปะการัง  

กิจกรรมประกวดขบวนแหผ่้า   
และร าถวายเขาธาตุ   

ความคิดคล่องแคล่ว 

3. ลอยกระทงย้อนยุค              
วิถีไทย วิถีใต้ 

กิจกรรมสมโภชกระทง ประกวด
แม่เฒ่านพมาศ อายตุั้งแต่         
60–70 ปี และตลาดโบราณ
เส้นทางใต้ เน้นวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่นใต ้และใช้วัสดุธรรมชาติ  

ความคิดรเิริม่และ
ความคิดคล่องแคล่ว 

4. รักษ์วิทยาลัย รักษ์โลก ส่งเสริมการลดใช้พลาสติก 
และโฟม  โดยจะมีการรณรงค์
และนัดรับประทานอาหาร
กลางวันอาทิตย์ละ 2 ครั้ง                
โดยประยุกตม์าจากประเพณีกิน
ข้าวห่อของชาวเกาะสมุย               
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าอาหาร
กลางวันใส่ปิ่นโต ห่อใบตองมา
รับประทานร่วมกัน 

ความคิดรเิริม่ 

5. วันไหว้ครู คุรุคารวะ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมบูชาคร ู

กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
พร้อมท้ังกิจกรรม ตดิเข็ม           
ผูกเนคไทให้กับนักศึกษาใหม ่

ความคิดรเิริม่และ
ความคิดคล่องแคล่ว 

6. สืบสานประเพณีสงกรานต์
บ้านเรา 

กิจกรรมแข่งขันห่อตม้ เหนียว
ห่อกล้วย  รดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

ความคิดรเิริม่และ
ความคิดคล่องแคล่ว 

ส่งเสริมวิชาการ 
 
 
 

1. ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน กิจกรรมคา่ยให้นักเรยีน 
นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดา้น
วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 

ความคิดรเิริม่ 

ด้าน กิจกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

ส่ ง เสริ มวิ ชาการ 
(ต่อ) 

2. สื่อสร้างสรรค์  เท่าทันสื่อ อบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
และเข้าใจสื่อในปัจจุบัน พร้อม
สร้างสื่อเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ
รณรงค ์

ความคิดริเริ่ม 

3. ตลาดชุมชน ตลาด
สร้างสรรค์ทันสมัย 

กิจกรรมการขายของเชิง
สร้างสรรค์ให้นักศึกษา บุคลากร 
ของวิทยาลัยฯ และชุมชน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น าของมา
ขายต้องมีเอกลักษณ์การ
น าเสนอเชิงสรา้งสรรค ์

ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
ความคิดยืดหยุ่น 

4. ถึงจะเก๋า เราก็ทันสมัย กิจกรรมอบรมการใช้ 
Application ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมรับการเข้าสู่
สังคมผูสู้งวัย 
 

ความคิดริเริ่ม 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. แผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีความเหมาะสม เป็น

ประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้งานจริง เนื่องจากการพัฒนาของแผนได้ผ่านกระบวนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริชัย ดีเลิศ (2558) ที่ได้สรุปว่าผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุน การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ของนักศึกษา  

นอกจากนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้เสนอแนะให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้วิจัยเห็นว่าการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญและทางมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน                       
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณี ครไชยศรี  (2550) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนที่อยู่ในรูปแบบของการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น บุคลากร ชุมชน แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองท าให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น   

2. แผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้าน
ส่งเสริมวิชาการ ผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford,1967) ซึ่งประกอบไปด้วย         
1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม   
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ด้าน กิจกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

ส่ ง เสริ มวิ ชาการ 
(ต่อ) 

2. สื่อสร้างสรรค์  เท่าทันสื่อ อบรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
และเข้าใจสื่อในปัจจุบัน พร้อม
สร้างสื่อเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ
รณรงค ์

ความคิดริเริ่ม 

3. ตลาดชุมชน ตลาด
สร้างสรรค์ทันสมัย 

กิจกรรมการขายของเชิง
สร้างสรรค์ให้นักศึกษา บุคลากร 
ของวิทยาลัยฯ และชุมชน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น าของมา
ขายต้องมีเอกลักษณ์การ
น าเสนอเชิงสรา้งสรรค ์

ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
ความคิดยืดหยุ่น 

4. ถึงจะเก๋า เราก็ทันสมัย กิจกรรมอบรมการใช้ 
Application ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมรับการเข้าสู่
สังคมผูสู้งวัย 
 

ความคิดริเริ่ม 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. แผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มีความเหมาะสม เป็น

ประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติหรือใช้งานจริง เนื่องจากการพัฒนาของแผนได้ผ่านกระบวนการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริชัย ดีเลิศ (2558) ที่ได้สรุปว่าผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสนับสนุน การพัฒนาการจัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ของนักศึกษา  

นอกจากนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้เสนอแนะให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้วิจัยเห็นว่าการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญและทางมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน                       
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณี ครไชยศรี  (2550) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนที่อยู่ในรูปแบบของการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น บุคลากร ชุมชน แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองท าให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น   

2. แผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น านักศึกษาครอบคลุมท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้าน
ส่งเสริมวิชาการ ผู้วิจัยได้ยึดกรอบแนวคิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด (Guilford,1967) ซึ่งประกอบไปด้วย         
1) การคิดคล่องแคล่ว 2) การคิดยืดหยุ่น และ 3) การคิดริเริ่ม   
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ผู้วิจัยเห็นว่าในการพัฒนานักศึกษานั้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมนักศึกษาในด้านต่าง ๆได้ ทั้งใน
ด้านวิชาการ ประสบการณ์ และทักษะชีวิต  สอดคล้องกับพฤกษ์ เถาถวิล (2551) ที่ได้กล่าวว่ากิจกรรมของนักศึกษาเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักศึกษา เป็นจุดเช่ือมโยงวิชาการที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสังคมรอบข้าง กิจกรรมที่ช่วย
ในการส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดเอง ลงมือท าเอง มีการคิดแบบวิเคราะห์      
คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 

กิจกรรมการส่งเสริมด้านสุขภาพ เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะในการเล่น
กีฬา เพื่อปลูกฝังความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อสร้างความสามัคคี รู้จักการท างานร่วมกัน เพื่อช่วย
พัฒนานักศึกษาในด้านอารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ  

ส่วนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดให้กับนักศึกษา ซึ่งวัลลภา เทพหัสดิน                 
ณ อยุธยา (2530) ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เอกลักษณ์ของชาติ ช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมของตน พัฒนาให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และมีความ
ประพฤติทีด่ีงาม 

3. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนีเ้พื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามกรอบแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม กล่าวคือ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้สามารถคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการ
ท างานร่วมกัน และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์   

ตามทรรศนะของกิลฟอร์ด (Guilford :1967) ซึ่งได้ยอมรับและให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เพราะถ้าบุคคลใดที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไวในการที่จะมองเห็นปัญหา   มีความว่องไวและ
สามารถจะเปลี่ยนความคิดใหม่ๆได้ง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของชีวิตที่ต้องท าให้ส าเร็จ
ลุล่วงจึงจะท าให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยปกติคนเราทั่วไปมักเลือกวิธีการที่จะเลี่ยงปัญหามากกว่าการเผชิญปัญหา   ซึ่งถ้ารู้จักที่จะเรียนรู้การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็จะมีชีวิตท่ีมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

ซึง่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรภัค สุวรรณเจริญ (2562) ได้ท าการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  พบว่าการ
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาจึงต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึงจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีจุดหมายที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่สังคมความรู้ สังคมของการแข่งขันด้วยศักยภาพของ
บุคคล   

นอกจากนี้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาจะต้องมีการฝึกฝน การทดลองท าซ้ าจนเกิดความ
ช านาญในสิ่งท่ีสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิด รวมถึงแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาแนวคิดในสิ่งท่ีสนใจ (สิริชัย ดีเลิศ, ปาน
ใจ ธารทัศนวงศ์, และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2560) 

  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลจ ากัดเฉพาะกลุ่มและมีขนาดเล็ก ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาสภาพและ
ปัญหาในการจัดกิจกรรมของผู้น านักศึกษาตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ  เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯ ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนมีอ านาจในการอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อได้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบแผนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้น า
นักศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยนี้  ขอขอบคุณผู้น า
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาแผนกิจกรรม                   
เชิงสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณครอบครัวศรีสุขล้อมที่คอย 
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจจนการท าวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ 
(EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็ก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อ
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target group consisted of 25 teachers. The instrument used the questionnaire for estimating 5 levels 
with reliability equal to .94. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation. 

The research found that the results of the Executive Function (EF) of teachers who care for 
young children in the child development center, Nam Chued sub-district municipality, Kraburi district, 
Ranong province. The overall assessment results are at a high level. And when considering each aspect 
such as reaction, learning, behavior, and outcome were at the high level in all aspects. The satisfaction 
towards the training the Executive Function (EF) of the teachers who care for young children are in the 
highest level. In each aspect, it was found that the place for training and speakers have the knowledge 
and ability to transfer ทost satisfied. 
 
Keyword: Training evaluation, Executive Function, Child development center. 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย   

 ศาสตร์ทางการศึกษามี ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย ทำให้มนุษย์วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดมิและสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่อย่างมากมาย รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาใช้ร่วมกับศาสตร์ทางการศึกษา 
ดังเช่น ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง ซึ่งในอดีตจะใช้เพียงการสังเกตพฤติกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
ระยะเวลายาวนานจนได้ข้อสรุป มีการตรวจสอบและเชื่อถือได้ เกิดเป็นทฤษฎีที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งมี
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถฉายภาพการทำงานภายในสมองโดยการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก 
(Magnetic Resonance Imaging: MRI) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื ่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถศึกษาและเข้าใจกลไกการ
ทำงานสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น (McNeil, 2009) องค์ความรู้เกี่ยวกับสมอง ทั้งองค์ประกอบและกลไก
หน้าที่การทำงานของสมอง ทำให้วงการแพทย์และนักการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญที่จะนำความรู้ดังกล่าวสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้องกับการพัฒนาของสมองตามช่วงวัย ซึ่งสมองเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเด็กปฐมวัย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมองของเด็กได้รับการสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การ
พัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ซึ่งถ้าเราปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไป
โดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เพราะการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของมนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่
ในช่วงปฐมวัยเท่านั้น (สุริยา ฆ้องเสนาะ.2558) 
 ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการ
วางรากฐานที่สำคัญให้แก่เด็กปฐมวัย เพราะทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ การจัดระบบการคิด ช่วยควบคุมอารมณ์ 
การกระทำ การยับยั้งชั่งใจ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมาย การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จว่าควร จะเริ่ม
ตั้งแต่แรกเกิด และจะพัฒนาได้ดีในช่วงอายุ 3-5 ขวบ ในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมและเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี ทักษะ
เหล่านี้จะเติบโตไปถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Powell & Voeller, 2004) สอดคล้องกับ นวลจันทร์ จุฑาภักดี และ 
สุภาวดี  หาญเมธี (2558) ที่กล่าวถึงความสำคัญในช่วงวัยท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ คือ การ
คิดเชิงบริหารจะเริ่มพัฒนาขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากปฏิสนธิ โดยในช่วงวัยท่ีเหมาะสมคืออายุ 3-6 ปี 

การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูในการ 
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับต่างๆ ครูจึงมี 
บทบาทสําคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีหลักสูตรทีดี มีสื่ออุปกรณ์และ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  แต่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าขาดครูทีมีคุณภาพ และครูไม่สามารถนําสิ่งต่างๆ เหล่านี้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดังที่ สิริิมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2558) ได้กล่าวถึงคุณภาพของครูปฐมวัยว่า 

หัวใจสําคัญอย่างหนึ ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า ครูปฐมวัยควรพัฒนาให้มีความร้ ู และระดับการเตรียมท่ี
เฉพาะเจาะจงในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก  มีการตื่นตัวและติดตามวิทยาการ ความรู้
ในปัจจุบัน และครูควรได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์เกียวกับเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพื่อนําหลักการและทฤษฎีไปใช้
กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
(EF)ในเด็กปฐมวัย ของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตาม
แนวความคิดของ เคิรกแพทริค (Kirkpatrick) เพื ่อประเมินคุณภาพของการฝกอบรม 4 ลักษณะ ได้แก่ ปฏิกิริยา
ตอบสนอง(Reaction ) การเรียนรู้ (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) เพื่อจะได้
นำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
2.1 เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย    ของครู

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ(EF) ในเด็ก

ปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

3. วิธีการวิจัย   
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
     การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด

การประเมินของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) โดยการประเมินจะประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Reaction) 2) ประเมินการเรียนรู (Learning) 3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior) และ 4) ประเมินผลลัพธที่
เกิดตอองคกร(Results)  

3.2 ขอบเขตของแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เข้าอบรม คือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จํานวน 25 คน 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ 1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองด้านความพึง
พอใจ ใช้แบบสอบถามจำนวน 16 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านวิทยากร  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบ Rating Scale มี 5 ตัวเลือก 2) ประเมินการเรียนรู ้  ใช้แบบทดสอบ  ซึ ่งผู ้ที ่ผ่านเกณฑ์ 80%             
3)  ประเมินพฤติกรรม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการเข้าไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรม  และ 4) ประเมินผลลัพธ์ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการเข้าไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ(%) คา่เฉลี่ย ( �̅�𝑥 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

6. ผลการวิจัย  
 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้         

6.1 ประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแล
เด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) ทั้ง 4  
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หัวใจสําคัญอย่างหนึ ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า ครูปฐมวัยควรพัฒนาให้มีความร้ ู และระดับการเตรียมที่
เฉพาะเจาะจงในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก  มีการตื่นตัวและติดตามวิทยาการ ความรู้
ในปัจจุบัน และครูควรได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์เกียวกับเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพื่อนําหลักการและทฤษฎีไปใช้
กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
(EF)ในเด็กปฐมวัย ของครูผู ้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตาม
แนวความคิดของ เคิรกแพทริค (Kirkpatrick) เพื ่อประเมินคุณภาพของการฝกอบรม 4 ลักษณะ ได้แก่ ปฏิกิริยา
ตอบสนอง(Reaction ) การเรียนรู้ (Learning) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) เพื่อจะได้
นำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
2.1 เพื่อประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย    ของครู

ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ(EF) ในเด็ก

ปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

3. วิธีการวิจัย   
3.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
     การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด

การประเมินของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) โดยการประเมินจะประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง (Reaction) 2) ประเมินการเรียนรู (Learning) 3) ประเมินพฤติกรรม (Behavior) และ 4) ประเมินผลลัพธที่
เกิดตอองคกร(Results)  

3.2 ขอบเขตของแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้เข้าอบรม คือ ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จํานวน 25 คน 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ 1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองด้านความพึง
พอใจ ใช้แบบสอบถามจำนวน 16 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านวิทยากร  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบ Rating Scale มี 5 ตัวเลือก 2) ประเมินการเรียนรู ้  ใช้แบบทดสอบ  ซึ ่งผู ้ที ่ผ่านเกณฑ์ 80%             
3)  ประเมินพฤติกรรม ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการเข้าไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรม  และ 4) ประเมินผลลัพธ์ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการเข้าไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
ใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ(%) คา่เฉลี่ย ( �̅�𝑥 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

6. ผลการวิจัย  
 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้         

6.1 ประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแล
เด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ของเคิรกแพทริค (Kirkpatrick) ทั้ง 4  
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ประเด็น ได้แก่ 1 ) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  2. ประเมินการเรียนรู 3) ประเมินพฤติกรรม และ 4) ประเมินผลลัพธที่
เกิดตอองคกร ผลตามที่แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิต 

  ที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี  
              จังหวัดระนอง โดยรวมและรายด้าน 

การประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง 
ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย 

ผลการประเมิน 
�̅�𝑥 S.D. แปลผล 

1. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 4.40 .27 มาก 
2. การเรียนรู (Learning Evaluation)    
      ขณะฝึกอบรม 2.77 .55 ปานกลาง 
      หลังการฝึกอบรม 4.22 .44 มาก 
3. พฤติกรรม (Behavior Evaluation)    
      ขณะฝึกอบรม 2.91 .68 ปานกลาง 
      หลังการฝึกอบรม 4.34 .25 มาก 
4. ผลลัพธที่เกิดตอองคกร(Results   Evaluation ) 4.08 .38 มาก 

รวม 3.78 .43 มาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 2  พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ 

(EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวม มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( �̅�𝑥 =3.78 S.D.=.43) เมื่อพิจารณารายรายด้าน พบว่า ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย
อยู่มากที่สุด ( �̅�𝑥 =4.40 S.D.=.27) รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการฝึกอบรม ( �̅�𝑥 =4.34 S.D.=.25) ด้านการ
เรียนรู้ หลังฝึกอบรม ( �̅�𝑥 =4.22 S.D.=.44) และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร น้อยที่สุด( �̅�𝑥 =4.08 S.D.=.38) 

6.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ(EF) ในเด็กปฐมวัย 
ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แสดงในตารางที่ 3 

  
ตารางที ่3 ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง 
              ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
              เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็น �̅�𝒙  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
   1. สถานท่ีสำหรับการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.60 0.65 มากที่สุด 
   2. วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.50 0.69 มากที่สุด 
   3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.55 0.60 มากที่สุด 
   4. มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้าอละอย่างทั่วถึง 4.45 0.60 มากที่สุด 
   5. เอกสารในการอบรมมีความเหมาะสม 4.60 0.60 มากที่สุด 
   6. อาหารว่างมีความเหมาะสม 4.60 0.62 มากที่สุด 
                               รวม 4.55 0.62 มากที่สุด 
ด้านวิทยากร    

1. วิทยากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด 4.75 0.61 มากที่สุด 
2. การตอบข้อซักถามของวิทยากรในการฝึกอบรม 4.57 0.55 มากที่สุด 

3. ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน 4.65 0.59 มากที่สุด 
4. อธิบายขั้นตอน กิจกรรม ละเอยีด 4.52 0.61 มากที่สุด 
5. การสรุปประเด็นการฝึกอบรม 4.50 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ในเด็กปฐมวัย  ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจดื 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวมและรายด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ สถานที่
สำหรับการจัดอบรมมีความเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอละอย่างทั่วถึง ด้านวิทยากรและทีมงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
ได้แก่ วิทยากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ การสรุปประเด็นการฝึกอบรม 

6.3 ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ใช้แบบบันทึกการให้คะแนนจากการสังเกตและให้คะแนน
แบบรูบิคสเกลในการประเมินผู้เข้าอบรม ซึ่งผุ้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรนั้นจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 
10 คะแนนข้ึนไป ผลจากแบบบันทึกคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมโดยวิทยาการและทีมงาน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 
25 คน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน 

6.4 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการอบรมหลังจากที่ผ่านการ
อบรมไปแล้ว 1 เดือน  ผู้ประเมินเข้าไปติดตามผลด้วยตนเอง และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามถึงการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดปรสบการณ์กับเด็กหรอืไม่อยา่งไร จากการสอบถามพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนไดน้ำความรู้
ไปปฏิบัติ แตกต่างแต่ปริมาณในการนำไปใช้มากน้อยต่างกัน อีกทั้งได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลแบ่งปันสู่
เพื่อนครูที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม 

6.4 ประเมินผลลัพธ์ ( Result Evaluation) ผู้ประเมินเข้าไปติดตามผลด้วยตนเอง และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการที่ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้จากการสอบถามพบว่า ผู้เข้า
อบรมการนำหลักการ ทฤษฎี  ทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ นำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ปรับปรุงแผนการสอนให้มีความหลากหลายมากข้ึน วางแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมอง กับนักเรียนที่
มีความแตกต่างกัน  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ นักเรียนมีทศันคติทางบวก ใช้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
และเผยแพร่ผลงานท่ีผลิตสู่เพื่อนครู  ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปกครองมีความพอใจต่อสิ่งที่นำมาใช้ 

 
7. อภิปรายผล 

7.1 ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายรายด้าน พบว่า ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการ
ฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ หลังฝึกอบรม และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร น้อยที่สุด ผลการประเมินออกมาเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะผู้เข้าอบรมส่วนมากมีความพึงพอใจ จากกระบวนการจัดอบรม วิทยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Goldstein.(1993: 3) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ 
(Attitude) ที่จะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ ศักรินทร์ ชนประชา. 2550: 73) ได้สรุป ถึง การ
ฝึกอบรมว่าเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล  โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูน
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3. ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน 4.65 0.59 มากที่สุด 
4. อธิบายขั้นตอน กิจกรรม ละเอยีด 4.52 0.61 มากที่สุด 
5. การสรุปประเด็นการฝึกอบรม 4.50 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมอง
เพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ในเด็กปฐมวัย  ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจดื 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวมและรายด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ สถานที่
สำหรับการจัดอบรมมีความเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอละอย่างทั่วถึง ด้านวิทยากรและทีมงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
ได้แก่ วิทยากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ การสรุปประเด็นการฝึกอบรม 

6.3 ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ใช้แบบบันทึกการให้คะแนนจากการสังเกตและให้คะแนน
แบบรูบิคสเกลในการประเมินผู้เข้าอบรม ซึ่งผุ้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรนั้นจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 
10 คะแนนข้ึนไป ผลจากแบบบันทึกคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมโดยวิทยาการและทีมงาน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 
25 คน ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน 

6.4 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการอบรมหลังจากที่ผ่านการ
อบรมไปแล้ว 1 เดือน  ผู้ประเมินเข้าไปติดตามผลด้วยตนเอง และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพ่ือสอบถามถึงการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดปรสบการณ์กับเด็กหรอืไม่อยา่งไร จากการสอบถามพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนไดน้ำความรู้
ไปปฏิบัติ แตกต่างแต่ปริมาณในการนำไปใช้มากน้อยต่างกัน อีกทั้งได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลแบ่งปันสู่
เพื่อนครูที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม 

6.4 ประเมินผลลัพธ์ ( Result Evaluation) ผู้ประเมินเข้าไปติดตามผลด้วยตนเอง และใช้วิธีการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการที่ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้จากการสอบถามพบว่า ผู้เข้า
อบรมการนำหลักการ ทฤษฎี  ทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ นำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ปรับปรุงแผนการสอนให้มีความหลากหลายมากข้ึน วางแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมอง กับนักเรียนที่
มีความแตกต่างกัน  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ นักเรียนมีทศันคติทางบวก ใช้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
และเผยแพร่ผลงานท่ีผลิตสู่เพื่อนครู  ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปกครองมีความพอใจต่อสิ่งที่นำมาใช้ 

 
7. อภิปรายผล 

7.1 ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ของครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายรายด้าน พบว่า ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการ
ฝึกอบรม  ด้านการเรียนรู้ หลังฝึกอบรม และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร น้อยที่สุด ผลการประเมินออกมาเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะผู้เข้าอบรมส่วนมากมีความพึงพอใจ จากกระบวนการจัดอบรม วิทยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Goldstein.(1993: 3) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้หรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ 
(Attitude) ที่จะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ ศักรินทร์ ชนประชา. 2550: 73) ได้สรุป ถึง การ
ฝึกอบรมว่าเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล  โดยมุ่งที่จะเพิ่มพูน
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ความรู้ ทักษะ และเจตคติของบุคคล  เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต ทำ
ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวธิดา  ม่วงเจริญ(2558) เรื่อง การ
ประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ           
นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ(2560) ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดี่ยวกัน 

7.2 ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ 
(Executive Function : EF) ในเด็กปฐมวัย  ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง โดยรวมและรายด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ สถานท่ีสำหรับการจัดอบรม
มีความเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอละอย่างทั่วถึง ด้านวิทยากรและทีมงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ วิทยากรมี
ความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด รองลงมาได้แก่ ใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ได้แก่ การสรุปประเด็นการฝึกอบรม ผลวิจัยออกมาเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในการอบรมสถานที่ในการจัดอบรมถือ
ว่ามีส่วนในการตัดสินใจเลือกเพราะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ความสะดวกและปลอดภัย ส่วนเรื่องคำพูด 
น้ำเสียง ดัง ฟังชัด สอดคล้องกับแนวคิดของ จรัญชัย กรเกตุมหาชัย.(2555). มีความเห็นว่าความพึงพอใจ คือท่าทีทั่วๆ 
ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ ่งต่างๆ 3 ประการ คือ ปัจจัยเกี ่ยวกับกิจกรรม ปัจจัยเกี ่ยวกับบุคคล และลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร อินคำ (2559) ได้วิจัยเรื่องการประเมิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวุ้นกะทิและลูกชุบ เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัย
ดุสิตธานี กับชุมชนแหลมทองพัฒนา เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร.และนาซีฟะ เจ๊ะมูดอ(2559) ได้วิจัยเรื่องการวิจัย
เชิงประเมินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาในโรงเรียน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้รูปแบบการประเมินของ
เคิร์กแพทริค 
 
8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
   8.1 ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function : EF) เป็นการดําเนินกระบวนการในลักษณะ 
Active Leaning สถานศึกษาควรให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กนำไปใช้ในการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกระดับ    
 8.2 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก หรือบุคลกรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรจะนำทักษะทางสมองเพื่อ
ชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function : EF) ไปใช้เพื่อการสร้างความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ หรือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนในสถานศึกษาต่อไป  
 
9. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

9.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมควรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และทำการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้  

9.2 ควรนำรูปแบบการอบรมไปเผยแพร่แก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักวิจัย และผู้สนใจในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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กลุ่ม 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ I/O ดวยเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก Hadoop 

กรณีศึกษา Terasort 

I/O Performance Comparison of Hadoop Storage Policies case study: 

Terasort 
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โทร 089-7333779 อีเมล 584234038@parichat.skru.ac.th, 584234068@parichat.skru.ac.th, kritwara.ra@skru.ac.th*, 

yanapat.ch@skru.ac.th   
 
 

บทคัดยอ 
เครื่องมือสําคัญในการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ดวย Hadoop คลัสเตอรที่ใชงานอยางแพรหลาย มี

สวนของการบันทึกขอมูลแบบกระจายและสําเนาอัตโนมัติ และไดมีชุดคําสั่งในการควบคุมหนวยบันทึก ที่สามารถ

ปรับแตงใหเกิดประสิทธิภาพกับการประมวลผล ในการวิจัยนี้นําเกณฑการควบคุมพื้นฐาน ไดแก HOT ONE_SSD 

และ ALL_SSD ใชวัดประสิทธิภาพการเขียนอานผลดวย TestDFSIO เปรียบเทียบคาผลลัพธดวย 1-way ANOVA 

การเขียนที่แตกตางกันทางสถิติที่นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (P<0.05) และ การอานที่เหมือนกัน สรุปวาเกณฑการ

ควบคุมหนวยบันทึกแบบ ALL_SSD ใหผลดีที่สุดที่คา 69.37 MB/s แตใหประสิทธิภาพการอานเทากัน และ 

Terasort เกณฑการควบคุมแบบ ALL_SSD ใชเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลที่ 177.2 วินาที (20% ของ HOT) และ 

ONE_SSD มีเวลาเฉลี่ยการประมวลผลที่ 187.60 วินาที (15% ของ HOT)   

คําสําคัญ:  เกณฑการควบคุมหนวยบันทึก ขอมูลขนาดใหญ Hadoop 

 

Abstract 
Hadoop Cluster is widely used in Big Data solutions. Information is distributed and 

duplicated over Hadoop cluster nodes. Hadoop has more storage policies for improving I/O 

performance. This research investigated storage policies including HOT, ONE_SSD and ALL_SSD. 

We evaluated an I/O performance by using TestDFSIO. The results with a one-way ANOVA have 

the write performance hypothesis denied and similar to the read performance. In conclude, 

TestDFSIO’s write results have a better performance in ALL_SSD. Terasort results have a better 

performance on ALL_SSD at 177.2 second (20% of HOT) and ONE_SSD is 187.60 (15% of HOT).         

Keyword:  Storage Polies, Big Data, Hadoop  
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บทนํา  
Hadoop ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชในระบบ Big Data ซึ่งเปนซอฟตแวร Open Source  และ สรางมาเพื่อให

สามารถจัดเก็บขอมูลพรอมกับประมวลผลขอมูลที่มีขนาดใหญ ดวยความยืดหยุนในการใหบริการและสามารถขยายระบบ

ไดตามตองการ โดยโครงสรางประกอบดวย Name node และ Data node และมีโครงสรางพื้นฐานในการเก็บบันทึก

ขอมูล คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) เปนสวนเก็บขอมูลลงในโฟลเดอรที่กระจายตาม Data Node 

โดย Name node เปนจุดศูนยกลางของระบบไฟล HDFS ทําหนาที่ระบุตําแหนงของขอมูลใน Data node ซึ่งจะเก็บ

โครงสรางของโฟลเดอรของไฟลทั้งหมดไวในระบบไฟล  

สําหรับเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก Storage Policy ของ Hadoop ออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถกําหนด 

เก็บบันทึกไฟลตามลําดับความสําคัญ เชน SSD มีประสิทธิภาพสูงกวาหนวยบันทึกพื้นฐานจานแมเหล็ก (DISK) ไดแก 

Hot , ALL_SSD และ  One_SSD  จากตัวอยางการกําหนดในเว็บไซต Hadoop (Apache Software Foundation, 

2018) จึงเปนสมมติฐานใหกับผูวิจัยในการออกแบบ Storage Policy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยบันทึก Disk ที่เปน 

SATA และ SSD ในเครื่อง Data Node  

งานวิจัยนี้พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของ HADOOP cluster (Dwivedi, 2014) ของระบบไฟล HDFS เพื่อใช

รวมกับการประมวลผลทางธุรกิจ และการนําหนวยบันทึกแบบ SSD เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (Bakratsas, 

2016) พบวาใหประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แตความคุมคาและการรองรับการใหบริการขอมูลแบบ Big Data บน SSD ที่มี

ขนาดความจุนอยกวาหนวยบันทึกแบบจานแมเหล็ก จึงเปนสมมติฐานในการใชงานแบบผสมผสานระหวางของทั้งสอง

หนวยบันทึกดวยการควบคุมผาน นโยบายการจัดเก็บขอมูล (Storage Policy) ดวยภาระงานการจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ 

(Terasort) และการวัดประสิทธิภาพการเขียนอาน TestDFSIO ของหนวยบันทึก HDFS เน้ือหาสวนของทฤษฎี และ

โครงสรางของงานวิจัยไดกลาวถึงไวในวิธีการวิจัย พรอมสรุปผลประสิทธิภาพในหัวขอผลการวิจัยและอภิปราย กับ

คําแนะนําในการนําไปใชงานจริง 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ I/O ของ Hadoop Cluster ที่มีหนวยบันทึก SATA และ SSD ดวย Storage 

Policy 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยขอกลาวถึงเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ และ ทฤษฎีที่นํามาใชเปนพื้นฐานของแนวคิดในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยหัวขอ “โปรแกรม Hadoop” “Hadoop Storage Policy” “Hadoop 

benchmark” งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และโครงสรางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โปรแกรม Hadoop 

 Hadoop เปนซอฟตแวรประเภท Open Source ที่ถูกสรางขึ้นโดย Doug Cutting และ Mike Cafarella ในป 

2006 ซึ่งเขาทั้งสองทํางานที่ Nutch search engine โดยเขาได idea มาจาก Google’s MapReduce ซึ่งเปน 

software framework ที่ทําการแตก application ออกเปนสวนเล็ก ๆ จํานวนมาก เรียกวา fragment หรือ block ที่

สามารถทํางานบน node แตละตัวโดยรวมกันเปน Cluster ซึ่งทําใหเกิด Hadoop 1.0 ขึ้นมาชวง พฤศจิกายน 2012 

โดยเปนสวนหนึ่งใน Apache project ตั้งแตเริ่มประกาศ software ออกไป Hadoop ก็ยังถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจน

มาถึง version Hadoop 2 ซึ่งพัฒนาในเรื่องการจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น โดยบริษัทตาง ๆ สามารถนําเอา Hadoop มา

ใชงานใน data center ได สามารถขยายเพื่อไดในรูปแบบ Cloud Service และ Hadoop ยังไดรับการออกแบบมาเพื่อ

เพิ่มขนาดจากเซิรฟเวอรเครื่องเดียวมาเปนเซิรฟเวอรเปนหลาย ๆ เครื่องโดยแตละเครื่องมีการคํานวณและจัดเก็บขอมูล 

แทนที่จะอาศัยฮารดแวรเพื่อมอบความพรอมในการใชงาน โดยไลบรารีของ Hadoop ไดรับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับ

และจัดการความลมเหลวในชั้นแอปพลิเคชันเพื่อใหบริการที่พรอมใชงานบนกลุมเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งในแตละเครื่อง

อาจมีแนวโนมที่จะเกิดความลมเหลว 

 Hadoop สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก MapReduce Framework เปนสวนของการปฏิบัติงานในการ

วิเคราะหขอมูลและ Hadoop Dustributed File System (HDFS) เปนระบบการจัดการไฟลแบบกระจายในการจัดการ

ขอมูล ซึ่ง HDFS จะแบง Process เปน 2 ตัว คือ Name node ทําหนาที่รวบรวมผลของการประมวลผลตาง ๆ ที่รับมา

จากเครื่อง Data node และอีก 1 ตัว คือ Data node ทําหนาที่ ดูแลการจัดเก็บของขอมูลและในการบันทึกขอมูล  ซึ่ง 

Hadoop ยังมีขอดีดวยความยืดหยุนสูงสามารถเพิ่มหรือลบจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อใดก็ไดตามตองการ 

2. Hadoop Storage Policy  

สําหรับ Storage Policy (Noll, 2011) ของ Hadoop ออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถกําหนด เก็บบันทึกไฟล

ตามลําดับความสําคัญ เชน SSD มีประสิทธิภาพสูงกวา DISK ทั่วไปตามตัวอยางดังนี้  

 Hot สําหรับการจัดเก็บและคํานวณ ขอมูลที่เปนที่นิยมและตองใชการประมวลผลในชวงเวลานั้น เมื่อบล็อกถูก

กําหนดเปน Hot สําเนาจะถูกเก็บใน DISK ทั้งหมด  

 ALL_SSD หมายถึงสําเนาทั้งหมดลงบน SSD ทั้งหมดท่ีกําหนดไว  

 One_SSD สําหรับเก็บขอมูลที่สําคัญไวในสวนของ Disk หรือ SSD ลูกแรก และสวนที่เหลือจะบันทึกในหนวย

อื่น ที่กําหนดไว 

3. Hadoop benchmark  

   ใน Hadoop benchmark (Apache Software Foundation, 2018) มีเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบ

ประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ที่สําคัญอยู 2 เครื่องมือ คือ  

 TestDFSIO เปนแบบทดสอบอานและเขียนสําหรับ HDFS storage เพื่อคนหาปญหาคอขวดที่เกิดจาก

ประสิทธิภาพในเครือขายและขอกําจัดของอุปกรณในการติดตั้ง Hadoop Cluster (โดยเฉพาะ NameNode 

และ DataNodes)   

 TeraSort การจัดเรียงขอมูล 1 TB (หรือขอมูลจํานวนอื่น ๆ ที่คุณตองการ) ใหเร็วที่สุด เปนเกณฑมาตรฐานที่

รวมการทดสอบเลเยอร HDFS และ MapReduce ของกลุม Hadoop 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยนี้นําเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหของระบบไฟลแบบกระจายบน Hadoop ซึ่ง HDFS ใชสําหรับการ

ประมวลผลการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลที่มีจํานวนมาก นําไปใช MapReduce ซึ่งเปนรูปแบบการเขียนโปรแกรม 

HDFS จึงทําให HDFS กลายเปนที่ตองการระหวางผูใชดานไอทีและชุมชนธุรกิจในปจจุบันทําให HDFS กําลังเติบโตอยาง

รวดเร็วและยังเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก (Dwivedi, 2014) ทั้งในดานของขอมูลที่มี

โครงสรางและขอมูลที่ไมมีโครงสราง การวิจัยนํา SSD มาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขาย (Bakratsas, 2016) ที่มีชื่อ

งานวิจัยวา “Hadoop MapReduce performance on SSDs: the case of complex network analysis tasks” 

ทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของ SSD เทียบกับฮารดดิสกไดรฟ (HDD) เมื่อใชเปนที่เก็บขอมูลพื้นฐาน

สําหรับ Hadoop MapReduce เพื่อตรวจสอบงาน MapReduce และขอมูลที่เหมาะสมสําหรับการแสดงการวิเคราะห

เครือขายที่ซับซอน พบวา SSD มีประสิทธิภาพที่ดี แตตองคํานึงถึงตนทุนที่มีราคาสูงในปจจุบัน และการนํามาประยุกตใช
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บทนํา  
Hadoop ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชในระบบ Big Data ซึ่งเปนซอฟตแวร Open Source  และ สรางมาเพื่อให

สามารถจัดเก็บขอมูลพรอมกับประมวลผลขอมูลที่มีขนาดใหญ ดวยความยืดหยุนในการใหบริการและสามารถขยายระบบ

ไดตามตองการ โดยโครงสรางประกอบดวย Name node และ Data node และมีโครงสรางพื้นฐานในการเก็บบันทึก

ขอมูล คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) เปนสวนเก็บขอมูลลงในโฟลเดอรที่กระจายตาม Data Node 

โดย Name node เปนจุดศูนยกลางของระบบไฟล HDFS ทําหนาที่ระบุตําแหนงของขอมูลใน Data node ซึ่งจะเก็บ

โครงสรางของโฟลเดอรของไฟลทั้งหมดไวในระบบไฟล  

สําหรับเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก Storage Policy ของ Hadoop ออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถกําหนด 

เก็บบันทึกไฟลตามลําดับความสําคัญ เชน SSD มีประสิทธิภาพสูงกวาหนวยบันทึกพื้นฐานจานแมเหล็ก (DISK) ไดแก 

Hot , ALL_SSD และ  One_SSD  จากตัวอยางการกําหนดในเว็บไซต Hadoop (Apache Software Foundation, 

2018) จึงเปนสมมติฐานใหกับผูวิจัยในการออกแบบ Storage Policy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยบันทึก Disk ที่เปน 

SATA และ SSD ในเครื่อง Data Node  

งานวิจัยนี้พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของ HADOOP cluster (Dwivedi, 2014) ของระบบไฟล HDFS เพื่อใช

รวมกับการประมวลผลทางธุรกิจ และการนําหนวยบันทึกแบบ SSD เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (Bakratsas, 

2016) พบวาใหประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แตความคุมคาและการรองรับการใหบริการขอมูลแบบ Big Data บน SSD ที่มี

ขนาดความจุนอยกวาหนวยบันทึกแบบจานแมเหล็ก จึงเปนสมมติฐานในการใชงานแบบผสมผสานระหวางของทั้งสอง

หนวยบันทึกดวยการควบคุมผาน นโยบายการจัดเก็บขอมูล (Storage Policy) ดวยภาระงานการจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ 

(Terasort) และการวัดประสิทธิภาพการเขียนอาน TestDFSIO ของหนวยบันทึก HDFS เนื้อหาสวนของทฤษฎี และ

โครงสรางของงานวิจัยไดกลาวถึงไวในวิธีการวิจัย พรอมสรุปผลประสิทธิภาพในหัวขอผลการวิจัยและอภิปราย กับ

คําแนะนําในการนําไปใชงานจริง 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ I/O ของ Hadoop Cluster ที่มีหนวยบันทึก SATA และ SSD ดวย Storage 

Policy 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยขอกลาวถึงเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ และ ทฤษฎีที่นํามาใชเปนพื้นฐานของแนวคิดในการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยหัวขอ “โปรแกรม Hadoop” “Hadoop Storage Policy” “Hadoop 

benchmark” งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และโครงสรางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โปรแกรม Hadoop 

 Hadoop เปนซอฟตแวรประเภท Open Source ที่ถูกสรางขึ้นโดย Doug Cutting และ Mike Cafarella ในป 

2006 ซึ่งเขาทั้งสองทํางานที่ Nutch search engine โดยเขาได idea มาจาก Google’s MapReduce ซึ่งเปน 

software framework ที่ทําการแตก application ออกเปนสวนเล็ก ๆ จํานวนมาก เรียกวา fragment หรือ block ที่

สามารถทํางานบน node แตละตัวโดยรวมกันเปน Cluster ซึ่งทําใหเกิด Hadoop 1.0 ขึ้นมาชวง พฤศจิกายน 2012 

โดยเปนสวนหนึ่งใน Apache project ตั้งแตเริ่มประกาศ software ออกไป Hadoop ก็ยังถูกพัฒนาอยางตอเนื่องจน

มาถึง version Hadoop 2 ซึ่งพัฒนาในเรื่องการจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น โดยบริษัทตาง ๆ สามารถนําเอา Hadoop มา

ใชงานใน data center ได สามารถขยายเพื่อไดในรูปแบบ Cloud Service และ Hadoop ยังไดรับการออกแบบมาเพื่อ

เพิ่มขนาดจากเซิรฟเวอรเครื่องเดียวมาเปนเซิรฟเวอรเปนหลาย ๆ เครื่องโดยแตละเครื่องมีการคํานวณและจัดเก็บขอมูล 

แทนที่จะอาศัยฮารดแวรเพื่อมอบความพรอมในการใชงาน โดยไลบรารีของ Hadoop ไดรับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับ

และจัดการความลมเหลวในชั้นแอปพลิเคชันเพื่อใหบริการที่พรอมใชงานบนกลุมเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งในแตละเครื่อง

อาจมีแนวโนมที่จะเกิดความลมเหลว 

 Hadoop สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก MapReduce Framework เปนสวนของการปฏิบัติงานในการ

วิเคราะหขอมูลและ Hadoop Dustributed File System (HDFS) เปนระบบการจัดการไฟลแบบกระจายในการจัดการ

ขอมูล ซึ่ง HDFS จะแบง Process เปน 2 ตัว คือ Name node ทําหนาที่รวบรวมผลของการประมวลผลตาง ๆ ที่รับมา

จากเครื่อง Data node และอีก 1 ตัว คือ Data node ทําหนาที่ ดูแลการจัดเก็บของขอมูลและในการบันทึกขอมูล  ซึ่ง 

Hadoop ยังมีขอดีดวยความยืดหยุนสูงสามารถเพิ่มหรือลบจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อใดก็ไดตามตองการ 

2. Hadoop Storage Policy  

สําหรับ Storage Policy (Noll, 2011) ของ Hadoop ออกแบบเพื่อใหผูใชสามารถกําหนด เก็บบันทึกไฟล

ตามลําดับความสําคัญ เชน SSD มีประสิทธิภาพสูงกวา DISK ทั่วไปตามตัวอยางดังนี้  

 Hot สําหรับการจัดเก็บและคํานวณ ขอมูลที่เปนที่นิยมและตองใชการประมวลผลในชวงเวลานั้น เมื่อบล็อกถูก

กําหนดเปน Hot สําเนาจะถูกเก็บใน DISK ทั้งหมด  

 ALL_SSD หมายถึงสําเนาทั้งหมดลงบน SSD ทั้งหมดท่ีกําหนดไว  

 One_SSD สําหรับเก็บขอมูลที่สําคัญไวในสวนของ Disk หรือ SSD ลูกแรก และสวนที่เหลือจะบันทึกในหนวย

อื่น ที่กําหนดไว 

3. Hadoop benchmark  

   ใน Hadoop benchmark (Apache Software Foundation, 2018) มีเครื่องมือท่ีชวยตรวจสอบ

ประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ที่สําคัญอยู 2 เครื่องมือ คือ  

 TestDFSIO เปนแบบทดสอบอานและเขียนสําหรับ HDFS storage เพื่อคนหาปญหาคอขวดที่เกิดจาก

ประสิทธิภาพในเครือขายและขอกําจัดของอุปกรณในการติดตั้ง Hadoop Cluster (โดยเฉพาะ NameNode 

และ DataNodes)   

 TeraSort การจัดเรียงขอมูล 1 TB (หรือขอมูลจํานวนอื่น ๆ ที่คุณตองการ) ใหเร็วที่สุด เปนเกณฑมาตรฐานที่

รวมการทดสอบเลเยอร HDFS และ MapReduce ของกลุม Hadoop 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 งานวิจัยนี้นําเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหของระบบไฟลแบบกระจายบน Hadoop ซึ่ง HDFS ใชสําหรับการ

ประมวลผลการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลที่มีจํานวนมาก นําไปใช MapReduce ซึ่งเปนรูปแบบการเขียนโปรแกรม 

HDFS จึงทําให HDFS กลายเปนที่ตองการระหวางผูใชดานไอทีและชุมชนธุรกิจในปจจุบันทําให HDFS กําลังเติบโตอยาง

รวดเร็วและยังเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก (Dwivedi, 2014) ทั้งในดานของขอมูลที่มี

โครงสรางและขอมูลที่ไมมีโครงสราง การวิจัยนํา SSD มาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขาย (Bakratsas, 2016) ที่มีชื่อ

งานวิจัยวา “Hadoop MapReduce performance on SSDs: the case of complex network analysis tasks” 

ทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของ SSD เทียบกับฮารดดิสกไดรฟ (HDD) เมื่อใชเปนที่เก็บขอมูลพื้นฐาน

สําหรับ Hadoop MapReduce เพื่อตรวจสอบงาน MapReduce และขอมูลที่เหมาะสมสําหรับการแสดงการวิเคราะห

เครือขายที่ซับซอน พบวา SSD มีประสิทธิภาพที่ดี แตตองคํานึงถึงตนทุนที่มีราคาสูงในปจจุบัน และการนํามาประยุกตใช
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กับขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา (แกวจักวัติ, 2559) พบวาสามารถใชประมวลผลไดดวย Hadoop-Hive ซึ่งการเพิ่ม

โหนดลูกขายของ Hadoop คลัสเตอรไมใหผลที่ดีกวาอยางชัดเจ 

วิธีการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยดวยโครงสรางของ Hadoop คลัสเตอร โดยเลือกวัดประสิทธิภาพดวยเครื่องมือพื้นฐานที่

พัฒนาขึ้นใชกับ Hadoop ไดแก TestDFSIO และ Terasort ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. โครงสรางเครื่องแมขายสาํหรับงานวิจัย 
   โครงสรางวิจัยทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 7.4 สําหรับเครื่องแมขาย Hadoop Cluster พรอม

โปรแกรม Java OpenJDK รุน 1.8 และ Hadoop 2.9.2 บน เครื่อง Hadoop Master เครื่อง Hadoop Data node 

โดยเริ่มการทํางานของ HDFS ดวยคําสั่ง Start-all.sh บน Hadoop Master คุณสมบัติเครื่องสําหรับติดตั้งทดสอบ

ประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR หนวยบันทึกขอมูลแบบ 

SATA 500 GB และ SSD 128 GB พรอมกับการดเครือขาย Gigabit Ethernet Controller 

 
ภาพที่ 1: โครงสรางการติดตั้ง Hadoop Cluster 

   ทําการกําหนดคา Storage Policy ไดแก Hot, ALL_SSD และ One_SSD สําหรับหนวยบันทึกของ Hadoop 

Cluster ตามรูปที่ 1 โดยทําการกําหนดคาการทดสอบทั้งหมดบนเครื่อง Hadoop Master  

  
ภาพที่ 2: รูปแบบ Storage Policy  

   การออกแบบการทดสอบ Hadoop Benchmark ที่สําคัญไดแก TeraSort ซึ่งเปนการจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ 

และ TestDFSIO ที่ทําการสรางไฟลและทดสอบการเขียนและอานบน HDFS โดยมีคําสั่ง ตอไปนี้  

 TestDFSIO เปนแบบทดสอบอานและเขียนสําหรับ HDFS storage เพื่อคนหาปญหาคอขวดที่เกิดจาก

ประสิทธิภาพในเครือขายและขอกําจัดของอุปกรณในการติดตั้ง Hadoop Cluster (โดยเฉพาะ 

NameNode และ DataNodes) ในการศึกษานี้ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Storage Policy ของ

ฮารดดิสแบบ SATA และ SSD ที่มีกฏการควบคุมในขางตน  

 TeraSort การจัดเรียงขอมูล 1 TB (หรือปริมาณจํานวนอื่น ๆ ตามตองการ) เปนการทดสอบเลเยอร 

HDFS และ MapReduce ของ Hadoop Cluster 

   ทําการออกแบบทดสอบและวัดคาเฉลี่ยผลลัพธเวลาการประมวลผลของ TeraSort (การเรียงลําดับขอมูล) และ 

TestDFSIO (อัตราการอาน-เขียน) โดยเปนคาเฉลี่ยตอวินาที  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
การทดสอบดวย TestDFSIO และ Terasort เนื่องจากมีการทดสอบ 3 ชนิดของเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก

ทั้ง 3 แบบ ไดแก HOT ONE_SSD และ ALL_SSD จึงเลือกทดสอบสมติฐานตรวจสอบทางสถิติดวยรูปแบบ One-way 

ANOVA ดวยโปรแกรม R (Navarro, 2019) ของผลการเขียน และผลการอานจากชุดทดสอบ TestDFSIO และคาเวลา

เฉลี่ยการประมวลผลการเรียงขอมูลดวยโปรแกรม Terasort ใหผลทางสถิติดังนี้  

 การเขียนดวย TestDFSIO ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 4.165e-12 ซึ่งทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0 = 

H1 ที่นัยสําคัญที่ 0.05 จากขอมูลคา Average IO rate 

 การอานดวย TestDFSIO ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 0.3748 ซึ่งทําใหยอมรับสมมติฐาน H0 = H1

ที่นัยสําคัญที่ 0.05 จากขอมูลคา Average IO rate 

 การเรียงขอมูลดวย Terasort ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 9.79e-6 ซึ่งทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0 = 

H1 ที่นัยสําคัญที่ 0.05  

1. ประสิทธิภาพการเขียนอานดวย TestDFSIO 
การนําคาเฉลี่ยของผลการวัดประสิทธิภาพมาเขียนในรูปกราฟแผนภูมิแทนตามภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียด

แบงเปนเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก HOT ONE_SSD และ ALL_SSD แยกเปนการเขียน และ การอาน ดวยคาของ 

Throughput  และ คา Average IO rate พรอมแสดงคาตามภาพ   

 
ภาพที่ 3: ผลประสิทธิภาพการเขียนอานดวย TestDFSIO แตละประเภท Storage Policy 

WRITE READ WRITE READ WRITE READ

HOT ONE_SSD ALL_SSD

Throughput 32.94 65.66 47.51 94.22 63.01 140.28

Average IO rate 40.13 123.06 55.87 126.11 69.37 151.59
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กับขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา (แกวจักวัติ, 2559) พบวาสามารถใชประมวลผลไดดวย Hadoop-Hive ซึ่งการเพิ่ม

โหนดลูกขายของ Hadoop คลัสเตอรไมใหผลที่ดีกวาอยางชัดเจ 

วิธีการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยดวยโครงสรางของ Hadoop คลัสเตอร โดยเลือกวัดประสิทธิภาพดวยเครื่องมือพื้นฐานที่

พัฒนาขึ้นใชกับ Hadoop ไดแก TestDFSIO และ Terasort ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. โครงสรางเครื่องแมขายสาํหรับงานวิจัย 
   โครงสรางวิจัยทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 7.4 สําหรับเครื่องแมขาย Hadoop Cluster พรอม

โปรแกรม Java OpenJDK รุน 1.8 และ Hadoop 2.9.2 บน เครื่อง Hadoop Master เครื่อง Hadoop Data node 

โดยเริ่มการทํางานของ HDFS ดวยคําสั่ง Start-all.sh บน Hadoop Master คุณสมบัติเครื่องสําหรับติดตั้งทดสอบ

ประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR หนวยบันทึกขอมูลแบบ 

SATA 500 GB และ SSD 128 GB พรอมกับการดเครือขาย Gigabit Ethernet Controller 

 
ภาพที่ 1: โครงสรางการติดตั้ง Hadoop Cluster 

   ทําการกําหนดคา Storage Policy ไดแก Hot, ALL_SSD และ One_SSD สําหรับหนวยบันทึกของ Hadoop 

Cluster ตามรูปที่ 1 โดยทําการกําหนดคาการทดสอบทั้งหมดบนเครื่อง Hadoop Master  

  
ภาพที่ 2: รูปแบบ Storage Policy  

   การออกแบบการทดสอบ Hadoop Benchmark ที่สําคัญไดแก TeraSort ซึ่งเปนการจัดเรียงขอมูลขนาดใหญ 

และ TestDFSIO ที่ทําการสรางไฟลและทดสอบการเขียนและอานบน HDFS โดยมีคําสั่ง ตอไปนี้  

 TestDFSIO เปนแบบทดสอบอานและเขียนสําหรับ HDFS storage เพื่อคนหาปญหาคอขวดที่เกิดจาก

ประสิทธิภาพในเครือขายและขอกําจัดของอุปกรณในการติดตั้ง Hadoop Cluster (โดยเฉพาะ 

NameNode และ DataNodes) ในการศึกษานี้ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Storage Policy ของ

ฮารดดิสแบบ SATA และ SSD ที่มีกฏการควบคุมในขางตน  

 TeraSort การจัดเรียงขอมูล 1 TB (หรือปริมาณจํานวนอื่น ๆ ตามตองการ) เปนการทดสอบเลเยอร 

HDFS และ MapReduce ของ Hadoop Cluster 

   ทําการออกแบบทดสอบและวัดคาเฉลี่ยผลลัพธเวลาการประมวลผลของ TeraSort (การเรียงลําดับขอมูล) และ 

TestDFSIO (อัตราการอาน-เขียน) โดยเปนคาเฉลี่ยตอวินาที  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
การทดสอบดวย TestDFSIO และ Terasort เนื่องจากมีการทดสอบ 3 ชนิดของเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก

ทั้ง 3 แบบ ไดแก HOT ONE_SSD และ ALL_SSD จึงเลือกทดสอบสมติฐานตรวจสอบทางสถิติดวยรูปแบบ One-way 

ANOVA ดวยโปรแกรม R (Navarro, 2019) ของผลการเขียน และผลการอานจากชุดทดสอบ TestDFSIO และคาเวลา

เฉลี่ยการประมวลผลการเรียงขอมูลดวยโปรแกรม Terasort ใหผลทางสถิติดังนี้  

 การเขียนดวย TestDFSIO ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 4.165e-12 ซึ่งทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0 = 

H1 ที่นัยสําคัญที่ 0.05 จากขอมูลคา Average IO rate 

 การอานดวย TestDFSIO ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 0.3748 ซึ่งทําใหยอมรับสมมติฐาน H0 = H1

ที่นัยสําคัญที่ 0.05 จากขอมูลคา Average IO rate 

 การเรียงขอมูลดวย Terasort ที่ไฟลขนาด 1 GB ใหคา p = 9.79e-6 ซึ่งทําใหปฏิเสธสมมติฐาน H0 = 

H1 ที่นัยสําคัญที่ 0.05  

1. ประสิทธิภาพการเขียนอานดวย TestDFSIO 
การนําคาเฉล่ียของผลการวัดประสิทธิภาพมาเขียนในรูปกราฟแผนภูมิแทนตามภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียด

แบงเปนเกณฑการควบคุมหนวยบันทึก HOT ONE_SSD และ ALL_SSD แยกเปนการเขียน และ การอาน ดวยคาของ 

Throughput  และ คา Average IO rate พรอมแสดงคาตามภาพ   

 
ภาพที่ 3: ผลประสิทธิภาพการเขียนอานดวย TestDFSIO แตละประเภท Storage Policy 

WRITE READ WRITE READ WRITE READ

HOT ONE_SSD ALL_SSD

Throughput 32.94 65.66 47.51 94.22 63.01 140.28

Average IO rate 40.13 123.06 55.87 126.11 69.37 151.59
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 จากภาพที่ 3 ขอมูล แสดงใหเห็นจากการเปรียบเทียบสมมติฐานทางสถิติของการเขียน ดวยคาเฉลี่ยเวลา 

Average IO rate ALL_SSD มีคา 69.37 MB/s ซึ่งใหคาสูงกวา ONE_SSD ที่ 55.87 MB/s สําหรับคา Throughput มี

ลักษณะทิศทางเดียวกัน ตามลําดับคือ ALL_SSD มีคา 63.01 MB/s ONE_SSD มีคา 47.51 MB/s HOT มีคา 32.94 

MB/s ซึ่งมีความแตกตางทางสถิติที่นัยสําคัญ 0.05 สําหรับการอานมีคาเฉลี่ย Average IO rate ตามลําดับดังนี้ 

ALL_SSD มีคา 151.59 MB/s ONE_SSD มีคา 126.11 MB/s HOT มีคา 123.06 MB/s ซึ่งมีคาไมแตกตางกันที่

นัยสําคัญ 0.05 จากผลการเปรียบเทียบทางสถิติ  

ภาพรวมการทดสอบใหผลลัพธ ของหนวยบันทึกที่หลากหลายกรณีของ ONE_SSD ซึ่งมีการเสริมหนวยบันทึก 

SSD ไปนั้นสามารถทําใหการเขียนขอมูลมีความเร็วสูงขึ้น สําหรับกระบวนการอานขอมูลมีคาเฉลี่ยเทากัน ซ่ึงอาจมีผลจาก

การเขียนขอมูลไวที่หนวยความจําหลัก เพราะขอมูลทดสอบอยูที่ขนาด 1 GB จึงอาจทําใหไมเห็นความแตกตางของการ

อานขอมูลจากการปรับเกณฑการควบคุมหนวยบันทึกไดชัดเจนทางสถิติ แตหากพิจารณาที่คา Throughput มีความ

แตกตาง จึงสามารถสรุปไดถึงประสิทธิภาพของหนวยบันทึก SSD ที่นํามาเพิ่มเติม  

2. ประสิทธิภาพการประมวลผลดวย Terasort 
 การประมวลผลดวย Terasort ไดสรางชุดขอมูล Teragen ที่มีขนาด 1 GB เพื่อในการนํามาเรียงไฟล โดย

นําเสนอในรูปแบบคาเวลาเฉลี่ยของการประมวลผลในรูปกราฟแทง ตามภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4: คาเฉลีย่เวลาการประมวลผลดวย Terasort แตละประเภท Storage Policy 

 ผลลัพธจากภาพที่ 4 เวลาเฉลี่ยของการประมวลผลเรียงลําดับขอมูล โดยมีทั้งการเขียนและการอานควบคูกัน

พบวา เกณฑการควบคุมหนวยบันทึก HOT มีเวลาสูงที่สุด 221.80 วินาที และสําหรับ ONE_SSD ใหคาเวลาที่ดีขึ้น 

187.60 วินาที่คิดเปน 15% และ ALL_SSD ใหคาเวลาที่ 177.20 วินาที คิดเปน 20%  

 ในการนําไปใชงานจริงพบวาการควบคุมหนวยบันทึกสําหรับ Hadoop มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 

และสามารถทําใหการบันทึกขอมูลที่รูปแบบที่ชัดเจน พรอมกับการหนวยบันทึกสํารองที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช

เกณฑควบคุมรวมกับหนวยบันทึกตางชนิดกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีขึ้นที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 ตามผลในภาพที่ 4 ซึ่งการเสริมหนวยบันทึก SSD เพียง 1 ลูกในกรณี ONE_SSD ที่มีตนทุนไมสูงมากมี

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 15% จึงถือเปนทางเลือกใหกับผูออกแบบและใชงาน Hadoop ประมวลผลขอมูลขนาดใหญ  

  

สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 
จากการวัดประสิทธิภาพของเกณฑควบคุมหนวยบันทึก ไดแก HOT ONE_SSD และ ALL_SSD ดวยเครื่องมือ

วันประสิทธิภาพของ Hadoop พบวาการควบคุมหนวยบันทึกในการจัดเก็บขอมูลสงผลใหมีการประมวลผลที่ดีขึ้น 

สําหรับ ALL_SSD ที่ 20% และ ONE_SSD ที่ 15% แตในการอานขอมูลใหผลทางสถิติเทากัน มีความแตกตางในกรณี

ของการเขียนเทานั้น ที่ผลของ Average IO rate สําหรับคา Throughput มีความแตกตางกันทั้งการอานและการเขียน  
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการผลิตและพัฒนาสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกดาหลาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย โดย
ดอกดาหลาถูกน ามาสกัดที่สภาวะต่างๆกัน สภาวะที่ศึกษาได้แก่ อุณหภูมิในการสกัด (50 70 และ 80                   

องศาเซลเซียส) และอัตราส่วนดอกดาหลาต่อตัวท าละลาย (1:8 1:10 และ 1:15 น้ าหนักต่อปริมาตร โดยใช้        
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวท าละลาย จากผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพื่อให้ได้
สารพฤกษเคมีเบื้องต้น ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน และสารออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสูง คือ สกัดที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง และอัตราส่วนระหว่างดอกดาหลาต่อตัวท าละลาย 1:15 น้ าหนัก
ต่อปริมาตร จากนั้นน าสารสกัดที่ได้มาพัฒนาเป็นสบู่เหลวล้างมือยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย โดยสบู่ที่ได้มีค่า pH 7.5 และ
หลังจากใช้สบู่พบว่ามือยังคงเก็บรักษาความชุ่มช้ืนได้ 48.9±7.46 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : ดอกดาหลา ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน สบู่เหลวล้างมือ 
 
Abstract 
 The development of good quality Torch Ginger extracts hand wash liquid soaps having 
antibacterial activity were needed for in order to use for hand washing. Torch gingers were 
extracted in a lab scale using glass media bottles to determine the optimal extraction conditions. 
The investigated extraction conditions included extraction temperatures (50, 70 and 90 oC) and 
solid to solvent ratios (1:8, 1:10 and 1:15 w/v) using 95% ethanol as a solvent. The results 
showed that the optimal extraction conditions of bioactive substances such as phenolic 
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antibacterial activity were needed for in order to use for hand washing. Torch gingers were 
extracted in a lab scale using glass media bottles to determine the optimal extraction conditions. 
The investigated extraction conditions included extraction temperatures (50, 70 and 90 oC) and 
solid to solvent ratios (1:8, 1:10 and 1:15 w/v) using 95% ethanol as a solvent. The results 
showed that the optimal extraction conditions of bioactive substances such as phenolic 
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compound, tannins and antibacterial activities were extraction temperature of 90 oC for 60 
minutes and solid to solvent ratio of 1:15 w/v. The pH of liquid soap was 7.50. And after using 
the soap, it was found that the hand retains the optimum moisture value of 48.9±7.46%. 
    
Keywords :  Torch Ginger, Antibacterial Activity, Phenolic, Tannin, Hand wash liquid soap   
 
1. บทน า 

ปัจจุบันการติดเช้ือแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธี เช่น การรับประทานอาหารท่ีมีเช้ือ การ
หายใจเอาอากาศที่มเีชื้อโรคเข้าไป รวมถึงการสัมผัสเชื้อโรคจากพ้ืนผิวต่าง ๆ แล้วน ามาสัมผัสกับร่างกายหรืออาหาร
แล้วรับประทานเข้าไป ก็ท าให้เกิดการติดเช้ือได้ ดังนั้นพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ อาจเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคได้ซึ่งเช้ือโรค
อาจถูกแพร่จากผู้ติดเช้ือโดยตรงหรือน ามาโดยตัวกลางหรือพาหะอื่น ๆ เช่น ลม น้ าและแมลง เป็นต้น เช้ือก่อโรคที่
มักพบบนพ้ืนผิวสัมผัสพบได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น เช้ือ S.aureus, B.cereus, E.coli และ P.aeruginosa เป็นต้น 
(Nandanlal and Somashekar, 2007) ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวที่มีส่วนผสมของสารยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท าความสะอาดผวิไดด้ียิ่งขึ้น ซึ่งสารฆ่าเช้ือแบคทีเรียส่วนมากมักเป็นสารเคมี
สังเคราะห์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว ดาหลา (Etlingera elatior L.) เป็นพืชที่มีการปลูกมานานในพื้นที่
ภาคใต้ เดิมมีการน าส่วนหน่ออ่อนและส่วนดอกมาใช้เป็นผักประกอบอาหารบางประเภท การศึกษาทางด้านสารเคมี
ของดาหลาพบ สารส าคัญในกลุ่ม phenolics และ flavonoids ทั้งในส่วนของใบ ดอก และเหง้า ซึ่งล้วนแต่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น นอกจากน้ียังพบว่าดาหลามีกลิ่นหอม และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากน้ ามันหอมระเหย ซึ่ง
ได้ศึกษาแล้วในระดับห้องปฏิบัติการ และยังไม่มีรายงานความเป็นพิษของดาหลาต่อผู้บริโภค   (สายใจ แก้วอ่อน  
และคณะ, 2559) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสบู่เหลวล้างมือที่ผสมสารสกัดจากดอกดา
หลา เพื่อใช้ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ Staphylococcus aureus  อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นทางภาคใต้ของไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากดอกดาหลา 
2. เพื่อเปรียบเทียบการยับยั้งเช้ือ Staphylococcus aureus ของสบู่เหลวล้างมือผสมสารสกัดจากดอก

ดาหลาและสบู่เหลวล้างมือท่ีไม่ผสมสารสกัดจากดอกดาหลา 
 

3. วิธีการวิจัย 
 3.1 วัตถุดิบและการสกัด 
 น าดอกดาหลาจากตลาดสดในท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี มาล้างท าความสะอาด น ามาหั่น
แล้วน าไปอบประมาณที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (Hot Air 
Oven) น าดอกดาหลาที่ได้มาปั่นให้ละเอียด มาสกัดด้วยตัวท าละลาย ethanol 95% ด้วยอัตราส่วน สมุนไพรต่อตัว
ท าละลาย 1:8 1:10 และ 1:15 ที่อุณหภูมิ 50 70 และ 90 องศาเซียลเซียส ใน water bath เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง น า

สารสกัดที่ได้กรองส่วนกากออกด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่อง 
Evaporator จากนั้นน าสารสกัดที่ได้มาค านวณหาผลได้เป็นร้อยละ (% yield) 
 3.2 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีในเบื้องต้น 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัด ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก และแทนนิน (โชติกา คุณประทุม 
และคณะ, 2559) 
 การตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิก ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นและกรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ ถ้าหากสารละลายให้สีน้ าเ งินเข้มหรือด า  แสดงว่า พบ
สารประกอบฟีนอลิก 

การตรวจสอบสารแทนนิน ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและ
กรองจากนั้นน าสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี ้
   1 .หยด1%เจลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน  

2. หยด10% เลด อะซิเตด โดยผลบวกเกิดตะกอนขาวขุ่น 
 3.3 การทดสอบฤทธ์ยับย้ังเชื้อแบคทเีรียของสารสกัด 
 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 20 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ การปิเปตจะกระท าในสภาวะที่ปลอดเช้ือ โดยปิเปตสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 
20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตร เติมเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 10 ml หลังจากนั้นรินใส่ไว้ในบีกเกอร์
ที่เตรียมไว้ของสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ วางเม็ดยา 
Penicillins และแผ่น paper disc ใน plate เตรียมไว้เพื่อใช้ในการทดลองซ้ า 3 ซ้ า หยดสารสกัดที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ลงบนแผ่น paper disc ใน plate ที่ใช้ในการทดสอบ น าเม็ดยา Penicillins และแผ่น paper disc ที่ผ่าน
การหยดสารสกัดไปวางตรงต าแหน่งท่ีก าหนด ใน plate อาหารเลี้ยงเช้ือจนครบทั้ง 3 Plate จากนั้นน าเข้าตู้บ่มเช้ือ 
incubator ที่อุณหภูมิ 35-37 °C เป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง 
 3.4 การท าสบู่เหลวล้างมือ 
 สูตรสบู่เหลวพ้ืนฐาน  
  ส่วนประกอบ   ร้อยละ      หน้าท่ี 

Texapon N 8000 (หัวสบู่เหลว) 20    สารช าระล้างชนิดประจุลบ  
สารเพิ่มความหนืด  4  สารเพิ่มความหนืด 
Glycerine    5    สารให้ความชุ่มช้ืน  
Sodium chloride (ผงข้น) 4  สารเพิ่มความหนืด 
Paraben conc (สารกันเสีย)    0.2   
น้ าสะอาด    71  ส่วนผสมหลัก 

 สารสกัดดาหลา 0.3   
 ผงดาหลาอบแห้ง 0.1 

ขั้นตอนการท า 
1. น าหัวสบู่เหลว (Texapon N 8000) , Glycerin และสารเพิ่มความหนืด ผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นแบ่ง

น้ าเติมลงไปเล็กน้อย คนช้าๆ ให้เข้ากัน 
2. เมื่อสารในข้อ 1 ละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้ว ให้เติมน้ าส่วนที่เหลือลงไปจนครบ  
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สารสกัดที่ได้กรองส่วนกากออกด้วยกระดาษกรอง Whatman® เบอร์ 1 ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่อง 
Evaporator จากนั้นน าสารสกัดที่ได้มาค านวณหาผลได้เป็นร้อยละ (% yield) 
 3.2 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีในเบื้องต้น 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัด ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก และแทนนิน (โชติกา คุณประทุม 
และคณะ, 2559) 
 การตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิก ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นและกรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ ถ้าหากสารละลายให้สีน้ าเ งินเข้มหรือด า  แสดงว่า พบ
สารประกอบฟีนอลิก 

การตรวจสอบสารแทนนิน ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและ
กรองจากนั้นน าสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี ้
   1 .หยด1%เจลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน  

2. หยด10% เลด อะซิเตด โดยผลบวกเกิดตะกอนขาวขุ่น 
 3.3 การทดสอบฤทธ์ยับย้ังเชื้อแบคทเีรียของสารสกัด 
 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 20 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ การปิเปตจะกระท าในสภาวะที่ปลอดเช้ือ โดยปิเปตสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 
20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตร เติมเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 10 ml หลังจากนั้นรินใส่ไว้ในบีกเกอร์
ที่เตรียมไว้ของสารสกัดที่ความเข้มข้น 100, 80, 60 และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ วางเม็ดยา 
Penicillins และแผ่น paper disc ใน plate เตรียมไว้เพื่อใช้ในการทดลองซ้ า 3 ซ้ า หยดสารสกัดที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ลงบนแผ่น paper disc ใน plate ที่ใช้ในการทดสอบ น าเม็ดยา Penicillins และแผ่น paper disc ที่ผ่าน
การหยดสารสกัดไปวางตรงต าแหน่งท่ีก าหนด ใน plate อาหารเลี้ยงเช้ือจนครบทั้ง 3 Plate จากนั้นน าเข้าตู้บ่มเช้ือ 
incubator ที่อุณหภูมิ 35-37 °C เป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง 
 3.4 การท าสบู่เหลวล้างมือ 
 สูตรสบู่เหลวพ้ืนฐาน  
  ส่วนประกอบ   ร้อยละ      หน้าท่ี 

Texapon N 8000 (หัวสบู่เหลว) 20    สารช าระล้างชนิดประจุลบ  
สารเพิ่มความหนืด  4  สารเพิ่มความหนืด 
Glycerine    5    สารให้ความชุ่มช้ืน  
Sodium chloride (ผงข้น) 4  สารเพิ่มความหนืด 
Paraben conc (สารกันเสีย)    0.2   
น้ าสะอาด    71  ส่วนผสมหลัก 

 สารสกัดดาหลา 0.3   
 ผงดาหลาอบแห้ง 0.1 

ขั้นตอนการท า 
1. น าหัวสบู่เหลว (Texapon N 8000) , Glycerin และสารเพิ่มความหนืด ผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นแบ่ง

น้ าเติมลงไปเล็กน้อย คนช้าๆ ให้เข้ากัน 
2. เมื่อสารในข้อ 1 ละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้ว ให้เติมน้ าส่วนที่เหลือลงไปจนครบ  
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3. เติม สารกันเสีย (Paraben conc)  ลงไป  คนช้าๆ ให้เข้ากัน  
4. เติม ผงข้น (Sodium chloride) ลงไปในสารผสมข้างต้น คนช้า ๆ สารละลายจะเหนียวข้นหนืดเพิ่มขึ้น 
5. เติมสารสกัดดอกดาหลาและผงดาหลาแห้งจากนั้นคนให้เข้ากัน 

 3.5 การทดสอบฤทธ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสบู่ผสมสารสกัดจากดอกดาหลา 
 การเตรียมอุปกรณ์ ท าความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส มือ และเครื่องมือด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ใช้ส าลีชุบ
แอลกอฮอล์เช็ดรอบปากขวดน้ ายา SI-2 ตัดแถบรัดปากขวดออกด้วยมีดที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70% ใช้ปลายมีดเปิดแถบ
รัดปากขวดออก ฉีกห่อไม้พันส าลีแล้วจุ่มลงในขวด SI-2 บิดไม้พอหมาด 
 วิธีการ Swap มือ  Swap มือท่ีถนัด โดย Swap นิ้วจากปลายนิ้วข้อที่ 2 ยกเว้นหัวแม่มือให้ Swap ถึงข้อ
ที่ 1 จากนั้นหักไม้พันส าลีกับปากขวดปล่อยไม้ลงในขวด หัก Swap โดยดึงไม้ให้โผล่พ้นจากปากขวดครึ่งหนึ่ง ลนไฟ
ที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ และปิดฝาทันท ีทิ้งเอาไว้ท่ีอุณหภูมิห้องอ่านภายใน 17-24 ช่ัวโมง โดยมีกลุ่มตัวอย่างแม่ค้าโรง
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 10 ร้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้สบู่เหลวล้าง
มือแบบผสมสารสกัดดอกดาหลา ท้ังหมด 5 ร้าน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ใช้สบู่เหลวล้างมือแบบไม่ผสมสารสกัดดอกดา
หลา ท้ังหมด 5 ร้าน 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

 4.1 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 
 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดจะพิจารณาจากสภาวะการสกัดที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ผลได้ของการสกัด        
(% Yield) ผลการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัด ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิกและแทนนินสูง ค่าที่ได้จาก
การทดลองแสดงดังตารางที่ 1 และ 2 พบว่าสภาวะที่ให้เปอร์เซ็นต์ผลได้ของการสกัดสูง คือ การสกัดที่อุณหภูมิ    
90๐c สัดส่วนดอกดาหลาต่อตัวท าละลาย 1:15 
 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ผลได้ของสารสกัด (% Yield) สารสกัดจากดอกดาหลาทีส่ภาวะการสกัดแตกต่างกัน 

สภาวะการสกดั % Yield 
อุณหภูมิการสกดั น้ าหนักดอกดาหลาต่อปริมาตรตัวท าละลาย 

 
50๐c  

1:8 7.56 
1:10 8.36 
1:15 12.53 

 
70๐c 

1:8 10.19 
1:10 12.68 
1:15 14.00 

  
90๐c 

1:8 11.00 
1:10 13.20 
1:15 17.76 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารแทนนิน 
อุณหภูมิการ

สกัด 
น้ าหนักดอกดาหลาต่อปริมาตรตัวท า

ละลาย 
สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน 

(เจลาติน, เลด อะซิเตต) 
 

50๐c 
1:8 + + 
1:10 + + 

1:15 + + 

 
70๐c 

1:8 ++ + 

1:10 ++ + 

1:15 ++ + 

 
90๐c 

1:8 ++ + 

1:10 +++ + 

1:15 +++ + 

+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี (+++ = มาก, ++ = ปานกลาง, + = น้อย), - หมายถึง ตรวจไม่พบสารพฤกษ
เคม ี
 

4.2 การทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด 
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดแสดงดังตารางที่ 3 จากการทดลองจะเห็นไดวา 

สารสกัดดอกดาหลาที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus ไดดี
ที่สุด โดยมี inhibition zone 8.7 ± 0.58 mm รองลงมาคือที่ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
มี inhibition zone 7.3 ± 1.53 mm และที่ความเข้มข้น 60, 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิด inhibition zone งานวิจัยนี้
จึงเลือกใช้สารสกัดจากดอกดาหลาที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) มาใช้ส าหรับท า
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

 
ตารางที่ 3 ผลการวัดค่า zone of Inhibition ของสารสกัดจากดอกดาหลาในการยับยั้งเช้ือ S. aureus ทีค่วาม
เข้มข้นต่างๆ 

ความเข้มข้นของสารสกัดดอกดาหลา (เปอร์เซ็นต์)  Zone of Inhibition (mm), n=3  
100 8.7 ± 0.58 
80 7.3 ± 1.53 
60 - 
20 - 

หมายเหตุ mean  SD, - คือ ไมเกิด zone of Inhibition ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus 
 

4.3 การทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสบู่เหลวผสมสารสกัด 
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสบู่เหลวล้างมือสูตรมาตรฐานและสูตรที่ผสมสารสกัด 

ตามล าดับ ดังแสดงดังตารางที่ 4 และ 5 จากการทดลองพบว่าสูตรที่ผสมสารสกัดดอกดาหลามี inhibition zone 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารแทนนิน 
อุณหภูมิการ

สกัด 
น้ าหนักดอกดาหลาต่อปริมาตรตัวท า

ละลาย 
สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน 

(เจลาติน, เลด อะซิเตต) 
 

50๐c 
1:8 + + 
1:10 + + 

1:15 + + 

 
70๐c 

1:8 ++ + 

1:10 ++ + 

1:15 ++ + 

 
90๐c 

1:8 ++ + 

1:10 +++ + 

1:15 +++ + 

+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี (+++ = มาก, ++ = ปานกลาง, + = น้อย), - หมายถึง ตรวจไม่พบสารพฤกษ
เคม ี
 

4.2 การทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด 
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดแสดงดังตารางที่ 3 จากการทดลองจะเห็นไดวา 

สารสกัดดอกดาหลาที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus ไดดี
ที่สุด โดยมี inhibition zone 8.7 ± 0.58 mm รองลงมาคือที่ความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
มี inhibition zone 7.3 ± 1.53 mm และที่ความเข้มข้น 60, 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิด inhibition zone งานวิจัยนี้
จึงเลือกใช้สารสกัดจากดอกดาหลาที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) มาใช้ส าหรับท า
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

 
ตารางที่ 3 ผลการวัดค่า zone of Inhibition ของสารสกัดจากดอกดาหลาในการยับยั้งเช้ือ S. aureus ทีค่วาม
เข้มข้นต่างๆ 

ความเข้มข้นของสารสกัดดอกดาหลา (เปอร์เซ็นต์)  Zone of Inhibition (mm), n=3  
100 8.7 ± 0.58 
80 7.3 ± 1.53 
60 - 
20 - 

หมายเหตุ mean  SD, - คือ ไมเกิด zone of Inhibition ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus 
 

4.3 การทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสบู่เหลวผสมสารสกัด 
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสบู่เหลวล้างมือสูตรมาตรฐานและสูตรที่ผสมสารสกัด 

ตามล าดับ ดังแสดงดังตารางที่ 4 และ 5 จากการทดลองพบว่าสูตรที่ผสมสารสกัดดอกดาหลามี inhibition zone 
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มากกว่าสบู่เหลวสูตรที่ไม่ผสมสารสกัดดอกดาหลา และจากผลการเปรียบเทียบการยังยั้งเช้ือ  Staphylococcus 
aureus  ในกลุ่มที่ใช้สบู่เหลวล้างมือท่ีไม่ผสมสารสกัดจากดอกดาหลาและผสมสารสกัดจากดอกดาหลา พบว่าการใช้
สบู่เหลวผสมสารสกัดดอกดาหลาสามารถลดลงเช้ือ Staphylococcus aureus ได้มากกว่าสบู่เหลวที่ไม่ผสมสาร
สกัดดอกดาหลา 
 
ตารางที่ 4 ผลการวัดค่า zone of inhibition ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของสบู่เหลวล้างมือสูตรที่ไม่ผสมสารสกดั
และสูตรที่ผสมสารสกัด 

ตัวอย่าง zone of inhibition (mm), n=3 
สบู่เหลวล้างมือสูตรทีไ่มผ่สมสารสกัด 14±1.00 

สบู่เหลวล้างมือสูตรผสมสารสกัด 16±1.73 
หมายเหตุ Values are mean  SD ; n = 3   
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการยับยั้งเช้ือ  Staphylococcus aureus  ในกลุ่มที่ใช้สบู่เหลวล้างมือที่ไม่ผสมสาร
สกัดจากดอกดาหลาและผสมสารสกัดจากดอกดาหลา 

ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง N  ̅ S.D. T Sig. 
สบู่เหลวล้างมือไม่

ผสมสารสกัด 
ก่อนล้างมือ 10 5656.67 348.08 88.64 .00 
หลังล้างมือ 10 22.37 3.67 

สบู่เหลวล้างมือผสม
สารสกัด 

ก่อนล้างมือ 10 5903.33 910.28 35.49 .00 
หลังล้างมือ 10 3.03 3.41 

 
4.4 การทดสอบความชุ่มชื้นของผิวก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ผลการทดสอบความชุ่มช้ืนผิว ก่อน-หลัง การใช้สบู่เหลวล้างมือผสมสารสกัด ของแม่ค้าโรงอาหารมหาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจ านวน 10 คน ดังตารางที่ 6 พบว่าหลังจากการใช้สบู่เหลวล้างมือไม่ผสมสารสกัดและสบู่เหลว
ล้างมือผสมสารสกัดส่งผลให้ผิวมีความชุ่มช้ืนเพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกัน และอยู่ในช่วงค่าความชุ่มช้ืนที่เหมาะสมคือ 
45-65 %  

 
ตารางที่ 6  ผลการวดัความชุ่มช้ืนผิวหลังจากการใช้สบู่เหลวล้างมือที่ไม่ผสมสารสกัดและที่ผสมสารสกัด  

ตัวอย่าง การทดสอบ ความชุ่มชื้นผิว (%) 
สบู่เหลวล้างมือไมผ่สมสารสกัด ก่อน 42.1±3.65 

หลัง 51.3±4.61 
สบู่เหลวล้างมือผสมสารสกดั ก่อน 48.9±7.46 

หลัง 56.7±2.44 
หมายเหตุ: n = 5, ค่าความชุ่มชื้นที่เหมาะสมบริเวณฝ่ามือ เท่ากับ 45-65 % 

 

4.5 การทดสอบค่า pH ในสบู่เหลว 
จากการทดสอบจะเห็นไดวา ค่า pH ของสบู่เหลวล้างมือท่ีผสมสารสกัดจากดอกดาหลา จะมีค่า pH อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม คือ 7.50 ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการวดัค่า pH ในสบู่เหลวล้างมือท่ีไมผ่สมสารสกดัและที่ผสมสารสกดัจากดอกดาหลา 
ตัวอย่าง pH 

สบู่เหลวล้างมือไมผ่สมสารสกัด 8.69 
สบู่เหลวล้างมือผสมสารสกดั 7.50 

หมายเหตุ: ค่า pH ในสบู่เหลวท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 5-8 (ดวงกมล ตั้งสถิตพร,นพพร สกุลยืนยงสุข (2557))  
     
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากดอกดาหลาโดยพิจารณาจากสภาวะการสกัดที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์
ผลได้ของการสกัด  สารประกอบฟีนอลิกและแทนนินสูง คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 90๐C ที่สัดส่วนน้ าหนักดอกดาหลา
ต่อปริมาตรตัวท าละลายเอทานอล 95oC 1:15 เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

สบู่เหลวล้างมือผสมสารสกัดจากดอกดาหลาสามารถลดปริมาณเช้ือ Staphylococcus aureus ได้ดีกว่า
สบู่เหลวล้างมือไม่ผสมสารสกัดจากดอกดาหลา เนื่องจากในสารสกัดจากดอกดาหลาตรวจพบสารประกอบฟีนอลิก
ปริมาณมากและนอกจากนี้ยังพบแทนนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถยับยั้งเช้ือ Staphylococcus 
aureus ได้จึงเสริมประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อ Staphylococcus aureus ในสบู่เหลวได้ดียิ่งขึ้น 

   
6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาสบู่ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดจากดอกดาหลาสามารถน าไปใช้ต่อยอดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวที่มีส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยัง
เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรทางภาคใต้ของไทย  

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2561 ผู้วิจัย
ขอขอบคุณสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่ีอ านวย
ความสะดวกสถานท่ีในการท าวิจัย  
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4.5 การทดสอบค่า pH ในสบู่เหลว 
จากการทดสอบจะเห็นไดวา ค่า pH ของสบู่เหลวล้างมือท่ีผสมสารสกัดจากดอกดาหลา จะมีค่า pH อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม คือ 7.50 ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการวดัค่า pH ในสบู่เหลวล้างมือท่ีไมผ่สมสารสกดัและที่ผสมสารสกดัจากดอกดาหลา 
ตัวอย่าง pH 

สบู่เหลวล้างมือไมผ่สมสารสกัด 8.69 
สบู่เหลวล้างมือผสมสารสกดั 7.50 

หมายเหตุ: ค่า pH ในสบู่เหลวท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 5-8 (ดวงกมล ตั้งสถิตพร,นพพร สกุลยืนยงสุข (2557))  
     
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจากดอกดาหลาโดยพิจารณาจากสภาวะการสกัดที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์
ผลได้ของการสกัด  สารประกอบฟีนอลิกและแทนนินสูง คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 90๐C ที่สัดส่วนน้ าหนักดอกดาหลา
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ปัญหามลพิษทางอากาศก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมท่ีปนเปื้อนสารมลพิษ

ท าได้หลายวิธี ซึ่งการใช้พืชในการบ าบัด (Phytoremediation) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ลดมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า ขั้นตอนไม่ยุ่งยากและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยกลไกหลักที่พืชใช้
ในการบ าบัดสารมลพิษ ได้แก่ การย่อยสลายสารมลพิษด้วยเอนไซม์จากพืชโดยตรง (Phytodegradation) การสะสมสาร
มลพิษไ ว้ในส่วนต่างๆ ของพืช (Phytoaccumulation) และการเปลี่ยนโครงสร้างสารมลพิษให้ เป็นไอ 
(Phytovolatilization) ต้นเคราฤาษี (Tillandsia usneoides L.) เป็นไม้อากาศที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่ต้องดูแล มีอัตรา
การตายต่ า และมีความสามารถในการดูดซับสารมลพิษในอากาศได้หลายชนิด จึงนิยมใช้เป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการ
ประเมินสารมลพิษในอากาศเบื้องต้น ซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษีเพื่อการบ าบัดสารมลพิษที่
ปนเปื้อนในอากาศ โดยเลี้ยงด้วยสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ ความเข้มข้น  0, 5, 10, 25 และ 100% ทุกวันเป็นเวลา 
2 เดือน (56 วัน) และวัดการเจริญเติบโตทุก 7 วัน พบว่า ความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 25% 
(15.343 ± 0.507 g, p < 0.05) ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ที่สุด รองลงมาคือ 100% (14.707 ± 0.439 g, p < 
0.05), 5% (14.333 ± 0.787 g, p < 0.05), 0% (14.250 ± 0.841 g, p < 0.05)  และ 10% (13.400 ± 0.607 g, p < 
0.05)  ตามล าดับ   

 
 ค าส าคัญ : มลพิษทางอากาศ การใช้พืชบ าบัด เคราฤาษี สารละลายอาหารพืชโฮกแลนด ์
 

Abstract 
 

Air pollution affects to the harmful of living organisms in ecosystem. Several methods used 
to reduce pollutants in the contaminated environments, whereas phytoremediation is one of an 
effective method to decontaminate pollutants in the air by low cost, not many steps and harmless 
to the environment. Moreover, there are some mechanisms that plants use to remove pollutants 
from the environment, such as phytodegradation, phytoaccumulation and phytovolatilization. 
Tillandsia usneoides L. is an air plant which easy to reproduce, low-maintenance, low mortality rates 
and capable to absorb pollutants. Therefore, it is suitable to be used as a biomonitor of pollutants in 
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contaminated air as well. This research, study of Tillandsia usneoides L. growth for phytoremediation 
of contaminated air by using Hoagland solution concentration of 0, 5, 10, 25 and 100% in daily for 2 
months (56 days) and measuring their growth every 7 days. The highest growth was in 25% (15.343 ± 
0.507 g, p < 0.05) Hoagland solution, followed by 100% (14.707 ± 0.439 g, p < 0.05), 5% (14.333 ± 
0.787 g, p < 0.05), 0% (14.250 ± 0.841 g, p < 0.05)  and 10% (13.400 ± 0.607 g, p < 0.05), respectively.  

 
Keywords : Air pollution, Phytoremediation, Tillandsia usneoides L., Hoagland solution 
 
บทน า  

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและก าลังทวีความรุนแรงขึ้นในเขตตัวเมือง
ใหญ่ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ท าให้ความต้องการในการเดินทางและการขนส่ง
มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงและกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
นั่นๆ ซึ่งการแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันได้ด าเนินการอย่างจริงจัง เช่น เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมา
เป็นก๊าซธรรมชาติ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และรถยนต์ที่ผลิตใหม่ต้องมีการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์
เตอร์ (Catalytic converter) แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อเสียคือ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีสูง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  

นอกจากนี้วิธีการทางชีวภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ คือการใช้พืชในการบ าบัดสาร
มลพิษที่ปนเปื้อนและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม เรียกว่า Phytoremediation (อลิสา, 2554) โดยการก าจัดสารมลพิษ
รวมถึงโลหะหนักออกจากอากาศและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาศัยความสามารถของพืชที่สามารถทนต่อความเป็น
พิษของโลหะหนัก และสามารถสะสมโลหะหนักได้เป็นปริมาณมากด้วย (Salt et al., 1995) ข้อดีของวิธีการนี้คือ มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และยังเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
(Flathman and Lanza, 1998) โดยเป้าหมายของการใช้พืชบ าบัดสารมลพิษแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารปนเปื้อน 
คือ การบ าบัดสารมลพิษอินทรีย์มีเป้าหมายให้สารตั้งต้นถูกย่อยสลายหรือเปลี่ยนรูปไปเป็นสารที่มีความเป็นพิษน้อยลง 
ส่วนการใช้พืชบ าบัดโลหะหนักมีเป้าหมายให้พืชสะสมโลหะไว้ในส่วนต่างๆ ของพืชและน าพืชที่สะสมโลหะหนักนี้ไว้ไป
ผ่านกระบวนการบ าบัดต่อไป (Meagher, 2000) 

Tillandsia เป็นช่ือสกุลย่อยของพืชในวงศ์สับปะรด (Bromeliaceae) เป็นพืชอิงอาศัย (epiphyte) แค่มี
แสงแดด มีอากาศ มีน้ า และพื้นที่เกาะยึดล าต้นก็ด ารงชีพได้แล้ว ทั้งยังเป็นพืชอากาศ (air plant) ที่ทนแล้ง เลี้ยงง่าย 
แขวนไว้เฉยๆ ก็โตได้ พืชอากาศพวกนี้สังเกตได้จากขนหรือเกล็ดสีขาวหรือสีเงินที่ขึ้นปกคลุมทั่วต้น เรียกว่า Trichome 
หรือ Peltate Scales ท าหน้าที่ดูดซับความชื้น และธาตุอาหารจากอากาศ เมื่อฝนตก มีหมอกจัด หรือท่ีมีความชื้นสูง ขน
เหล่านี้จะดูดความช้ืนเข้าไปและย้ายจากผิวใบเข้าสู่กลุ่มเซลล์เก็บน้ าภายในใบ ช่วยให้ใบแห้งเร็วมากขึ้น ทั้งยังมีหน้าที่
ระบายความร้อนและสะท้อนแสงอีกด้วย (Kovacik et al., 2014) นอกจากนี้พืชตระกูลนี้มีคุณสมบัติเด่น คือ มี
ความสามารถในการดูดซับสารมลพิษได้หลายชนิด ตามรายงานของ Sanchez-Chardi (2016) ได้ศึกษาการดูดซับโลหะ
หนัก 3 ชนิด คือ ตะกั่ว ปรอทและแคดเมียม ในพืชอิงอาศัย 5 ชนิด จากสกุล Tillandsia คือ T. recurvata, T. 
meridionalis,  T. duratii, T. tricholepis และ T. loliacea พบว่าพืชสามารถดูดซับตะกั่วได้ดีกว่าแคดเมียมและ
ปรอท ตามล าดับ ส่วน Tillandsia แต่ละสายพันธุ์ดูดซับโลหะหนักได้แตกต่างกัน คือ T. tricholepis สามารถดูดซับ

ตะกั่วได้ดีที่สุด ในขณะที่ T. recurvata สามารถดูดซับแคดเมียมและปรอทได้ดีที่สุด นอกจากนี้รายงานของ Kovacik et 
al. (2014) ได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Tillandsia 4 สายพันธุ์และการตอบสนองต่างๆ เมื่อพืชได้รับแคดเมียม 
พบว่า Tillandsia แต่ละสายพันธุ์สามารถดูดซับและสะสมแคดเมียมได้แตกต่างกัน คือ T. capillaris ดูดซับและสะสม
แคดเมียมได้ดีที่สุด รองมาคือ T. pruinosa, T. brachycaulos และ T. fasciculate ตามล าดับ 

จากคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักของพืชสกุล Tillandsia ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา T. usneoides L. ซึ่งเป็น
อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสามารถในการดูดซับมลพิษได้หลายชนิด เช่น ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) (Brighigna et 
al., 1997) วาเนเดียม (V) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) โคบอล (Co) และนิกเกิล (Ni) (Wannaz et al., 2006) ตาม
รายงานของ Nelzair et al. (2010) ได้ศึกษาสามารถในการดูดซับโลหะหนักโดยใช้ T. usneoides L. เป็นตัวบ่งช้ีทาง
ชีวภาพเพื่อประเมินปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ พบว่า T. usneoides L. สามารถดูดซับโลหะหนักแต่ละ
ชนิดได้แตกต่างกัน โดยดูดซับสังกะสีได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม และแคดเมียม ตามล าดับ  

T. usneoides L. มีช่ือสามัญว่า “เคราฤาษี หนวดฤาษี หรือ หนวดตาแป๊ะ” ส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
“Spanish Moss (มอสสเปน)” มีถิ่นก าเนิดทั่วทวีปอเมริกา ตั้งแต่รัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาลงไปจนถึงประเทศ
อาร์เจนตินาซึ่งอยู่ทวีปอเมริกาใต้ (Sheikhnenjad-bishe et al., 2014) ต้นเคราฤาษีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
(Monocotyledon) ล าต้นห้อยย้อยเป็นสายยาว เป็นไม้อากาศด ารงชีวิตแบบพืชอิงอาศัย (Epiphyte) มีรากเฉพาะใช้ยืด
เกาะกับแหล่งที่อยู่อาศัย ใบลดรูปมีลักษณะเป็นเกล็ด (Scale leaf) ปลายใบแหลมเป็นท่อนยาว  2-6 เซนติเมตร กว้าง 1 
มิลลิเมตร มีขนสีขาว (Trichome) ปกคลุม ขนมีลักษณะพิเศษประกอบด้วย Dome cell ที่หุ้มด้านบนด้วยช้ัน Cutin ท า
หน้าท่ีลดการคายน้ า และมี Wing cell ท าหน้าที่ดูดซับน้ าและสารอาหารต่างๆ ในอากาศ แล้วล าเลียงสารแบบ Passive 
transport ผ่านท่อที่เช่ือมต่อกันระหว่าง Wing cell และ Shield cell ไปยัง Mesophyll ของช้ันใบ (Papini et al., 
2010) ต้นเคราฤาษีมีการสังเคราะห์แสงในวิถี CAM (Crassulacean Acid Metabolism) สามารถเจริญเติบโตได้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงและขาดแคลนน้ า โดยปากใบ (Stomata) จะเปิดเวลากลางคืนและปิดเวลากลางวันเพื่อลด
การสูญเสียน้ า (Vianna et al., 2010) พืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่ต้องดูแล มีอัตราการตายต่ า จึงใช้ประเมินสาร
มลพิษอากาศในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมได้ (Sutton et al., 2014) เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเครื่องมือที่ตรวจวัดมลพิษทางอากาศทั่วไปมักจะมีราคาแพง มี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ จึงประยุกต์ใช้ต้นเคราฤาษีเป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการประเมินมลพิษใน
อากาศเบื้องต้นและศึกษากลไก Phytoremediation แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี โดยเลี้ยงด้วยสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ (Hoagland’s 
Solution) ที่เป็นสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่โฮกแลนด์และอาร์นอน  (Hoagland and 
Arnon) นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2482-2488 (ดิเรก, 2546) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาผลของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี 
 
วิธีการวิจัย  
 เพาะเลี้ยงต้นเคราฤาษีอายุประมาณ 2 ปี (ความยาวใบเฉลี่ยมากกว่า 2 เซนติเมตร)  ณ อาคารปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  เลี้ยงโดยจุ่มสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 
(Hoagland and Arnon, 1950) ความเข้มข้น 0, 5, 10, 25 และ 100% ความเข้มข้นละ 3 ต้น และน้ าหนักเริ่มต้น ต้น
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contaminated air as well. This research, study of Tillandsia usneoides L. growth for phytoremediation 
of contaminated air by using Hoagland solution concentration of 0, 5, 10, 25 and 100% in daily for 2 
months (56 days) and measuring their growth every 7 days. The highest growth was in 25% (15.343 ± 
0.507 g, p < 0.05) Hoagland solution, followed by 100% (14.707 ± 0.439 g, p < 0.05), 5% (14.333 ± 
0.787 g, p < 0.05), 0% (14.250 ± 0.841 g, p < 0.05)  and 10% (13.400 ± 0.607 g, p < 0.05), respectively.  

 
Keywords : Air pollution, Phytoremediation, Tillandsia usneoides L., Hoagland solution 
 
บทน า  

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและก าลังทวีความรุนแรงขึ้นในเขตตัวเมือง
ใหญ่ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางความเจริญ ท าให้ความต้องการในการเดินทางและการขนส่ง
มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด นอกจากนี้มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงและกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
นั่นๆ ซึ่งการแก้ไขปญัหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันได้ด าเนินการอย่างจริงจัง เช่น เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมา
เป็นก๊าซธรรมชาติ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และรถยนต์ที่ผลิตใหม่ต้องมีการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์
เตอร์ (Catalytic converter) แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อเสียคือ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูง มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554)  

นอกจากนี้วิธีการทางชีวภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้ คือการใช้พืชในการบ าบัดสาร
มลพิษที่ปนเปื้อนและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม เรียกว่า Phytoremediation (อลิสา, 2554) โดยการก าจัดสารมลพิษ
รวมถึงโลหะหนักออกจากอากาศและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาศัยความสามารถของพืชที่สามารถทนต่อความเป็น
พิษของโลหะหนัก และสามารถสะสมโลหะหนักได้เป็นปริมาณมากด้วย (Salt et al., 1995) ข้อดีของวิธีการนี้คือ มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่ า ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และยังเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
(Flathman and Lanza, 1998) โดยเป้าหมายของการใช้พืชบ าบัดสารมลพิษแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารปนเปื้อน 
คือ การบ าบัดสารมลพิษอินทรีย์มีเป้าหมายให้สารตั้งต้นถูกย่อยสลายหรือเปลี่ยนรูปไปเป็นสารที่มีความเป็นพิษน้อยลง 
ส่วนการใช้พืชบ าบัดโลหะหนักมีเป้าหมายให้พืชสะสมโลหะไว้ในส่วนต่างๆ ของพืชและน าพืชที่สะสมโลหะหนักนี้ไว้ไป
ผ่านกระบวนการบ าบัดต่อไป (Meagher, 2000) 

Tillandsia เป็นช่ือสกุลย่อยของพืชในวงศ์สับปะรด (Bromeliaceae) เป็นพืชอิงอาศัย (epiphyte) แค่มี
แสงแดด มีอากาศ มีน้ า และพื้นที่เกาะยึดล าต้นก็ด ารงชีพได้แล้ว ทั้งยังเป็นพืชอากาศ (air plant) ที่ทนแล้ง เลี้ยงง่าย 
แขวนไว้เฉยๆ ก็โตได้ พืชอากาศพวกนี้สังเกตได้จากขนหรือเกล็ดสีขาวหรือสีเงินที่ขึ้นปกคลุมทั่วต้น เรียกว่า Trichome 
หรือ Peltate Scales ท าหน้าที่ดูดซับความชื้น และธาตุอาหารจากอากาศ เมื่อฝนตก มีหมอกจัด หรือท่ีมีความชื้นสูง ขน
เหล่านี้จะดูดความช้ืนเข้าไปและย้ายจากผิวใบเข้าสู่กลุ่มเซลล์เก็บน้ าภายในใบ ช่วยให้ใบแห้งเร็วมากขึ้น ทั้งยังมีหน้าที่
ระบายความร้อนและสะท้อนแสงอีกด้วย (Kovacik et al., 2014) นอกจากนี้พืชตระกูลนี้มีคุณสมบัติเด่น คือ มี
ความสามารถในการดูดซับสารมลพิษได้หลายชนิด ตามรายงานของ Sanchez-Chardi (2016) ได้ศึกษาการดูดซับโลหะ
หนัก 3 ชนิด คือ ตะกั่ว ปรอทและแคดเมียม ในพืชอิงอาศัย 5 ชนิด จากสกุล Tillandsia คือ T. recurvata, T. 
meridionalis,  T. duratii, T. tricholepis และ T. loliacea พบว่าพืชสามารถดูดซับตะกั่วได้ดีกว่าแคดเมียมและ
ปรอท ตามล าดับ ส่วน Tillandsia แต่ละสายพันธุ์ดูดซับโลหะหนักได้แตกต่างกัน คือ T. tricholepis สามารถดูดซับ

ตะกั่วได้ดีที่สุด ในขณะที่ T. recurvata สามารถดูดซับแคดเมียมและปรอทได้ดีที่สุด นอกจากนี้รายงานของ Kovacik et 
al. (2014) ได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Tillandsia 4 สายพันธุ์และการตอบสนองต่างๆ เมื่อพืชได้รับแคดเมียม 
พบว่า Tillandsia แต่ละสายพันธุ์สามารถดูดซับและสะสมแคดเมียมได้แตกต่างกัน คือ T. capillaris ดูดซับและสะสม
แคดเมียมได้ดีที่สุด รองมาคือ T. pruinosa, T. brachycaulos และ T. fasciculate ตามล าดับ 

จากคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักของพืชสกุล Tillandsia ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา T. usneoides L. ซึ่งเป็น
อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสามารถในการดูดซับมลพิษได้หลายชนิด เช่น ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) (Brighigna et 
al., 1997) วาเนเดียม (V) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) โคบอล (Co) และนิกเกิล (Ni) (Wannaz et al., 2006) ตาม
รายงานของ Nelzair et al. (2010) ได้ศึกษาสามารถในการดูดซับโลหะหนักโดยใช้ T. usneoides L. เป็นตัวบ่งช้ีทาง
ชีวภาพเพื่อประเมินปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ พบว่า T. usneoides L. สามารถดูดซับโลหะหนักแต่ละ
ชนิดได้แตกต่างกัน โดยดูดซับสังกะสีได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม และแคดเมียม ตามล าดับ  

T. usneoides L. มีช่ือสามัญว่า “เคราฤาษี หนวดฤาษี หรือ หนวดตาแป๊ะ” ส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
“Spanish Moss (มอสสเปน)” มีถิ่นก าเนิดทั่วทวีปอเมริกา ตั้งแต่รัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาลงไปจนถึงประเทศ
อาร์เจนตินาซึ่งอยู่ทวีปอเมริกาใต้ (Sheikhnenjad-bishe et al., 2014) ต้นเคราฤาษีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
(Monocotyledon) ล าต้นห้อยย้อยเป็นสายยาว เป็นไม้อากาศด ารงชีวิตแบบพืชอิงอาศัย (Epiphyte) มีรากเฉพาะใช้ยืด
เกาะกับแหล่งที่อยู่อาศัย ใบลดรูปมีลักษณะเป็นเกล็ด (Scale leaf) ปลายใบแหลมเป็นท่อนยาว  2-6 เซนติเมตร กว้าง 1 
มิลลิเมตร มีขนสีขาว (Trichome) ปกคลุม ขนมีลักษณะพิเศษประกอบด้วย Dome cell ที่หุ้มด้านบนด้วยช้ัน Cutin ท า
หน้าท่ีลดการคายน้ า และมี Wing cell ท าหน้าที่ดูดซับน้ าและสารอาหารต่างๆ ในอากาศ แล้วล าเลียงสารแบบ Passive 
transport ผ่านท่อที่เช่ือมต่อกันระหว่าง Wing cell และ Shield cell ไปยัง Mesophyll ของช้ันใบ (Papini et al., 
2010) ต้นเคราฤาษีมีการสังเคราะห์แสงในวิถี CAM (Crassulacean Acid Metabolism) สามารถเจริญเติบโตได้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิสูงและขาดแคลนน้ า โดยปากใบ (Stomata) จะเปิดเวลากลางคืนและปิดเวลากลางวันเพื่อลด
การสูญเสียน้ า (Vianna et al., 2010) พืชชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้ง่าย ไม่ต้องดูแล มีอัตราการตายต่ า จึงใช้ประเมินสาร
มลพิษอากาศในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมได้ (Sutton et al., 2014) เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเครื่องมือที่ตรวจวัดมลพิษทางอากาศทั่วไปมักจะมีราคาแพง มี
ค่าใช้จ่ายที่ต้องบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ จึงประยุกต์ใช้ต้นเคราฤาษีเป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการประเมินมลพิษใน
อากาศเบื้องต้นและศึกษากลไก Phytoremediation แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี โดยเลี้ยงด้วยสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ (Hoagland’s 
Solution) ที่เป็นสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่โฮกแลนด์และอาร์นอน  (Hoagland and 
Arnon) นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2482-2488 (ดิเรก, 2546) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาผลของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นเคราฤาษี 
 
วิธีการวิจัย  
 เพาะเลี้ยงต้นเคราฤาษีอายุประมาณ 2 ปี (ความยาวใบเฉลี่ยมากกว่า 2 เซนติเมตร)  ณ อาคารปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  เลี้ยงโดยจุ่มสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 
(Hoagland and Arnon, 1950) ความเข้มข้น 0, 5, 10, 25 และ 100% ความเข้มข้นละ 3 ต้น และน้ าหนักเริ่มต้น ต้น



88

ละ 15.00 กรัม เป็นเวลา 1 นาที ทุกวันเป็นระยะเวลา 2 เดือน (56 วัน) จากนั้นช่ังน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อดูการ
เจริญเติบโตทุก 7 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) และควบคุมแสงที่ 14 
ช่ัวโมง อุณหภูมิ 25±2 °C  
 

 
 

ภาพที่ 1: การเพาะเลี้ยงต้นเคราฤาษี 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย  
 

 
หมายเหตุ   n = 3, p < 0.05 
 
ภาพที่ 2: กราฟแสดงการเจริญเตบิโตโดยเฉลี่ยของเคราฤาษี ท่ีความเข้มข้นของโฮกแลนด์ 0–100% ในช่วงเวลา 56 วัน 
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ตารางที่ 1: การเจรญิเติบโตโดยเฉลี่ยของเคราฤาษี ท่ีความเข้มข้นของโฮกแลนด์ 0–100% ในช่วงเวลา 56 วัน 

ความเข้มขน้ของ
โฮกแลนด์ 

เวลา (วัน) 

7 14 21 28 35 42 49 56 

ควบคุม 15.053 
± 0.025 

14.897 
± 0.057 

14.100 
± 0.576 

13.813 
± 0.574 

14.173 
± 0.598 

14.270 
± 0.641 

14.017 
± 0.833 

14.250 
± 0.841 

5% 
15.057 
± 0.029 

14.993 
± 0.051 

14.843 
± 0.329 

14.213 
± 0.765 

14.680 
± 0.843 

14.630 
± 0.802 

14.497 
± 0.830 

14.333 
± 0.787 

10% 15.050 
± 0.030 

14.963 
± 0.015 

14.353 
± 0.031 

13.757 
± 0.372 

13.957 
± 0.685 

13.800 
± 0.763 

13.643 
± 0.517 

13.400 
± 0.607 

25% 
15.030 
± 0.010 

15.000 
± 0.020 

15.110 
± 0.205 

14.453 
± 0.296 

15.300 
± 0.173 

15.387 
± 0.539 

15.513 
± 0.287 

15.343 
± 0.507 

100% 
15.047 
± 0.021 

15.053 
± 0.049 

15.060 
± 0.338 

14.447 
± 0.310 

15.440 
± 0.338 

15.277 
± 0.327 

14.973 
± 0.371 

14.707 
± 0.439 

p-value 0.699 0.013 0.018 0.312 0.038 0.056 0.026 0.048 
หมายเหตุ  n = 3, p < 0.05 
 

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนดท์ี่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของต้นเคราฤาษี พบว่า
การใช้สารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม่ได้ใช้ (ควบคุม) แต่ต้องใช้ในความเข้มข้นท่ี
เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 25% ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ที่สุด รองลงมาคือ 
100, 5, 0 และ 10% ตามล าดับ เนื่องจากในสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง (ดิเรก, 2546)  จึงส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
ของต้นเคราฤาษี และเมื่อพิจารณาวันที่ 7, 28 และ 42 พบว่า น้ าหนักของเคราฤาษีทั้ง 5 ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) แต่วันที่ 14, 21, 35, 49 และ 56 น้ าหนักของเคราฤาษี ระหว่าง 5 ความเข้มข้น มีอย่าง
น้อย 1 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) นั่นคือ วันที่ 14 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 100% และควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ วันท่ี 21 น้ าหนักของเคราฤาษี  ความเข้มข้น 25% และควบคุม, ความเข้มข้น 100% และ
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ วันที่ 35 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 100% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ วันที่ 49 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 25% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ วันที่ 56 
น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 25% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากลักษณะของต้นเคราฤาษีที่มี
ขนสีขาว (Trichome) ปกคลุมทั่วต้น ท าหน้าที่ดูดซับความชื้น และธาตุอาหารจากอากาศ เมื่อฝนตก มีหมอกจัด หรือที่มี
ความช้ืนสูง ขนเหล่านี้จะดูดความช้ืนเข้าไปและย้ายจากผิวใบเข้าสู่กลุ่มเซลล์เก็บน้ าภายในใบ ช่วยให้ใบแห้งเร็วมากขึ้น 
(Kovacik et al., 2014) ท าให้น้ าหนักของเคราฤาษีคลาดเคลื่อนได้   
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนดท์ี่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของต้นเคราฤาษี พบว่า 
ความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 25% ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ที่สุด รองลงมาคือ 100, 5, 0 
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ตารางที่ 1: การเจรญิเติบโตโดยเฉลี่ยของเคราฤาษี ท่ีความเข้มข้นของโฮกแลนด์ 0–100% ในช่วงเวลา 56 วัน 

ความเข้มขน้ของ
โฮกแลนด์ 

เวลา (วัน) 

7 14 21 28 35 42 49 56 

ควบคุม 15.053 
± 0.025 

14.897 
± 0.057 

14.100 
± 0.576 

13.813 
± 0.574 

14.173 
± 0.598 

14.270 
± 0.641 

14.017 
± 0.833 

14.250 
± 0.841 

5% 
15.057 
± 0.029 

14.993 
± 0.051 

14.843 
± 0.329 

14.213 
± 0.765 

14.680 
± 0.843 

14.630 
± 0.802 

14.497 
± 0.830 

14.333 
± 0.787 

10% 15.050 
± 0.030 

14.963 
± 0.015 

14.353 
± 0.031 

13.757 
± 0.372 

13.957 
± 0.685 

13.800 
± 0.763 

13.643 
± 0.517 

13.400 
± 0.607 

25% 
15.030 
± 0.010 

15.000 
± 0.020 

15.110 
± 0.205 

14.453 
± 0.296 

15.300 
± 0.173 

15.387 
± 0.539 

15.513 
± 0.287 

15.343 
± 0.507 

100% 
15.047 
± 0.021 

15.053 
± 0.049 

15.060 
± 0.338 

14.447 
± 0.310 

15.440 
± 0.338 

15.277 
± 0.327 

14.973 
± 0.371 

14.707 
± 0.439 

p-value 0.699 0.013 0.018 0.312 0.038 0.056 0.026 0.048 
หมายเหตุ  n = 3, p < 0.05 
 

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนดท์ี่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของต้นเคราฤาษี พบว่า
การใช้สารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม่ได้ใช้ (ควบคุม) แต่ต้องใช้ในความเข้มข้นท่ี
เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 25% ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ที่สุด รองลงมาคือ 
100, 5, 0 และ 10% ตามล าดับ เนื่องจากในสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง (ดิเรก, 2546)  จึงส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
ของต้นเคราฤาษี และเมื่อพิจารณาวันที่ 7, 28 และ 42 พบว่า น้ าหนักของเคราฤาษีทั้ง 5 ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p > 0.05) แต่วันที่ 14, 21, 35, 49 และ 56 น้ าหนักของเคราฤาษี ระหว่าง 5 ความเข้มข้น มีอย่าง
น้อย 1 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) นั่นคือ วันที่ 14 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 100% และควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ วันท่ี 21 น้ าหนักของเคราฤาษี  ความเข้มข้น 25% และควบคุม, ความเข้มข้น 100% และ
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ วันที่ 35 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 100% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ วันที่ 49 น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 25% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ วันที่ 56 
น้ าหนักของเคราฤาษี ความเข้มข้น 10% และ 25% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากลักษณะของต้นเคราฤาษีที่มี
ขนสีขาว (Trichome) ปกคลุมทั่วต้น ท าหน้าที่ดูดซับความชื้น และธาตุอาหารจากอากาศ เมื่อฝนตก มีหมอกจัด หรือที่มี
ความช้ืนสูง ขนเหล่านี้จะดูดความช้ืนเข้าไปและย้ายจากผิวใบเข้าสู่กลุ่มเซลล์เก็บน้ าภายในใบ ช่วยให้ใบแห้งเร็วมากขึ้น 
(Kovacik et al., 2014) ท าให้น้ าหนักของเคราฤาษีคลาดเคลื่อนได้   
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนดท์ี่มีผลต่อการเจริญเตบิโตของต้นเคราฤาษี พบว่า 
ความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ 25% ท าให้ต้นเคราฤาษีเจริญเติบโตได้ที่สุด รองลงมาคือ 100, 5, 0 
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และ 10% ตามล าดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกความเข้มข้นของสารละลายอาหารพืชโฮกแลนด์ ที่น าไปใช้ในการ
เพาะเลี้ยงต้นเคราฤาษีแล้วสามารถท าให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการศึกษากลไก
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ผลของอาหารต่อการเจรญิเตบิโตของโคพพีอดน ้าเค็ม Apocyclops royi  
Effect of feed on growth of marine copepod Apocyclops royi  
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาการเลี้ยงโคพีพอดน้้าเค็ม Apocyclops royi ด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) Isochrysis galbana 
และ Tetraselmis suecica (Iso+Tetra) 2) ยีสต์ขนมปัง (Yeast) และ 3) I. galbana T. suecica และ ยีสต์ขนมปัง 
(Iso+Tetra+Yeast) ทุกชุดการทดลองมีความหนาแน่นเซลล์ของอาหารเริ่มต้น 3x105 เซลล์/มิลลิลิตร เลี้ยงโคพีพอด
ในขวดแก้วใสบรรจุอาหาร 1 ลิตร ให้แสงสว่างความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ช่วงมืด:ช่วง
สว่าง เท่ากับ 12:12 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นโคพีพอดสูงสุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
พบเม่ือเลี้ยงด้วย Tetra+Iso และ Tetra+Iso+Yeast มีค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 30.07±3.50 ตัว/มิลลิลิตร และ 
28.36±2.62 ตัว/มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยทั้ง 2 ชุดการทดลองน้ีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่การเลี้ยงโคพี
พอดด้วยยีสต์เพียงอย่างเดียวมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 16.50±1.91 ตัว/มิลลิลิตร ซ่ึงต่้ากว่าชุดการทดลอง 
Tetra+Iso และชุดการทดลอง Tetra+Iso+Yeast อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนการทดสอบการเก็บรักษา
ผลผลิตโคพีพอดในสารละลาย 4 ชนิด พบว่าโคพีพอดที่เก็บในน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที มีอัตรารอดสูงกว่าชุดการ
ทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเม่ือเก็บที่อุณหภูมิ 8±2 และ 28±2 องศาเซลเซียสพบอัตรารอด
ในวันที่ 7 เท่ากับ 63.33±11.55% และ 26.67±5.77% ตามล้าดับ แต่การเก็บรักษาในน้้าเกลือแร่ ORS กลูโคส 
(2%) และ Hank’s balanced salt solution (HBSS) น้ันท้าให้โคพีพอดตายทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงทั้ง 2 ระดับ
อุณหภูมิ 
 
ค้าส้าคัญ: โคพีพอด Apocyclops royi เลี้ยง 
 

Abstract 
 Marine copepod Apocyclops royi culture were examined with 3 feed 1) mixing of 
Isochrysis galbana and Tetraselmis suecica (Iso+Tetra) 2) baker's yeast  (Yeast) and 3) mixing of        
I. galbana T. suecica and baker's yeast (Iso+Tetra+Yeast). The initial density of feed in each 
treatment were 3x105 cells/ml. A. royi were cultured in transparent glass bottle contained 1 l. of 
feed and illuminated by fluorescent lamp at 5,000 lux, light:dark period of 12:12 hrs. The result 
showed that the significantly highest were found with Tetra+Iso (30.07±3.50 ind/ml.) and 
Tetra+Iso+Yeast (28.36±2.62 ind/ml.). While copepod fed by yeast gave lowest density of 
16.50±1.91 ind/ml. (p≤0.05). The preservation of copepod was studied with 4 solutions. The 
highest survival rate of 63.33±11.55% and 26.67±5.77% were found with 30 ppt. seawater at 8±2 
and 28±2 oC respectively, but copepod preserved with 2% glucose, Oral Rehydration Salts (ORS) 
and Hank’s balanced salt solution (HBSS) gave totally dead within 48 hrs. at both 8±2 and 28±2 
oC respectively. 
 
Keyword: copepod, Apocyclops royi, culture 
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บทน้า 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีน้ันต้องให้ความส้าคัญกับการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนเป็น

อันดับแรก เน่ืองจากการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนน้ันมีผลต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า 
อาหารมีชีวิตเป็นอีกปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนซ่ึงอาหารท่ีมีชีวิตที่นิยมน้ามาใช้ในการ
อนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน ได้แก่ อาร์ทีเมีย แต่อาร์ทีเมียมีราคาค่อนข้างแพง ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการศึกษา
ค้นคว้าอาหารสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มาทดแทน เพื่อช่วยการลดต้นทุนในการผลิต ซ่ึงพบว่าโคพีพอดมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง มีขนาดเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน 

ในระบบนิเวศโคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ระดับไมโคร (microzooplankton) และสิ่งมีชีวิตในล้าดับขั้นที่สูงกว่าในห่วงโซ่อาหาร เช่น กุ้ง หรือปลา 
(Kleppel, 1993 อ้างโดย Farhadian et al., 2014) มีงานวิจัยเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามากมายที่พบว่า
สามารถใช้โคพีพอดอนุบาลสัตว์น้้าได้ (Wang et al., 2017; Matias-Peralta, 2011; Naess et al., 1995) 
Apocyclops royi เป็นโคพีพอดสามารถทนการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกว้าง จัดอยู่ในกลุ่ม cyclopoid ใน
ประเทศไต้หวันมีการเลี้ยง A. royi ในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นอาหารมีชีวิตส้าหรับสัตว์น้้า (Ajiboye et al., 2001; Su 
et al., 1997 อ้างโดย Dhanker and Hwang, 2013) A. royi มีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์กับลูกสัตว์น้้าวัยอ่อน 
อาทิเช่น Omega 6 PUFA และ Omega 3 PUFA (Nielsen et al., 2019)  
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ A. royi ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน และวิธีการเก็บรักษาผลผลิตโคพีพอดที่
เหมาะสม 
 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสาหร่าย Tetraselmis suecica และ Isochrysis galbana 
 เลี้ยง T. suecica และ I. galbana ด้วยสูตรอาหาร F/2 Guillard medium (Chairattana, 2011) ที่
เตรียมจากน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที ที่ผ่านการกรองด้วยผ้ากรองขาดตากรอง 1 ไมครอน ฆ่าเชื้อด้วยหม้อน่ึง
ความดัน ที่ระดับความดัน 15 ปอนด์/ตารางน้ิว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที (ลัดดา วงศ์รัตน์, 
2540) ให้แสงสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ช่วงมืด:ช่วงสว่าง เท่ากับ 12:12 ชั่วโมง ให้
อากาศ 24 ชั่วโมง ประเมินความหนาแน่นเซลล์ของสาหร่ายขนาดเล็กโดยการนับจ้านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วย
สไลด์นับเม็ดเลือด (Hemacytometer) 
 
2. การเตรียมยีสต์ 

เตรียมภาชนะขนาด 1.5 ลิตรที่ผ่านการล้างท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เติมน้้าสะอาด 0.5 ลิตร น้้าตาล
ทราย 5 กรัม และแป้งมัน 1.5 กรัม เขย่าให้ละลายเข้ากัน เติมเชื้อยีสต์ขนมปัง Saccharomyces cerevisiae 0.5 
กรัม เติมน้้าเพิ่มให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร เขย่าให้ส่วนผสมเป็นเน้ือเดียวกัน วางขวดไว้ในที่ร่ม เขย่าขวดประมาณ 4-5 
ครั้งต่อวัน จากน้ันประมาณ 3 วัน จึงน้ายีสต์ดังกล่าวไปเป็นอาหารของโคพีพอดต่อไป (ดัดแปลงจาก ประภาส โฉลก
พันธ์รัตน์, 2553) 

 
3. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน ้าเค็ม Apocyclops royi ที่เลี ยงแบบเก็บเกี่ยวครั งเดียว 
 เลี้ยงโคพีพอด A. royi ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ดังน้ี 
ชุดการทดลองที่ 1 I. galbana และ T. suecica ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นชนิดละ 1.5x105 เซลล์/มิลลิลิตร  
ชุดการทดลองที่ 2  ยีสต์ ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้น 3x105 เซลล์/มิลลิลิตร 
ชุดการทดลองที่ 3  T. suecica I. galbana และ ยีสต์ ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นชนิดละ 1.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร 
 ทดลองเลี้ยงโคพีพอดในขวดแก้วใสบรรจุน้้าทะเล ความเค็ม 30 พีพีที ปริมาตร 1 ลิตร ที่เติมอาหารต่างๆ 
ตามชุดการทดลองข้างต้น เติมหัวเชื้อโคพีพอดเริ่มต้นขวดละประมาณ 500 ตัว ให้แสงสว่างความเข้มแสง 5,000 

ลักซ์ ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ช่วงมืด:ช่วงสว่าง เท่ากับ 12:12 ชั่วโมง ให้อากาศตลอดเวลาด้วยเครื่องพ่นอากาศ 
(ชมพูนุท ชัยรัตนะ, 2560) ประเมินความหนาแน่นโคพีพอดโดยการนับจ้านวนด้วย Sedgewick Rafter Counting 
Chamber ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทุก 24 ชั่วโมง น้าข้อมูลความหนาแน่นโคพีพอดสูงสุดจากทุกชุดการทดลองมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test 
 
4. การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโคพีพอด  
 ศึกษาการเก็บรักษาโคพีพอดมีชีวิตในสารละลายต่างๆ 4 ชนิด ได้แก่ 
 สารละลายที่ 1 น้้าทะเล ความเค็ม 30 พีพีที 
 สารละลายที่ 2 น้้าเกลือแร่ ORS  
 สารละลายที่ 3 กลูโคส (2%) 
 สารละลายที่ 4 Hank’s balanced salt solution (HBSS) 
 ทดลองโดยเติมสารละลายต่างๆ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในตลับพลาสติก สารละลายละ 42 ตลับ 
จากน้ันเติมโคพีพอด จ้านวน 10 ตัว ลงในตลับ แบ่งเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 28±2 องศาเซลเซียส จ้านวน 
21 ตลับ และอีก 21 ตลับเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิท่ี 8±2 องศาเซลเซียส ตรวจนับจ้านวนโคพีพอดที่มีชีวิตทุก 24 
ชั่วโมง โดยสุ่มตัวอย่างมาจากแต่ละชุดการทดลอง ชุดละ 3 ตลับต่อวัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน ้าเค็ม Apocyclops royi ที่เลี ยงแบบเก็บเกี่ยวครั งเดียว 
 ทดลองเลี้ยงโคพีพอด A. royi ด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) I. galbana และ T. suecica (Iso+Tetra) 2) 
ยีสต์ (Yeast) 3) I. galbana T. suecica และ ยีสต์ (Iso+Tetra+Yeast) ทดลองเลี้ยงนาน 20 วัน ผลการทดลอง
พบว่าความหนาแน่นเริ่มต้นของแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าชุดการทดลอง Tetra+Iso และ
ชุดการทดลอง Tetra+Iso+Yeast มีค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 30.07±3.50 ตัว/มิลลิลิตร ในวันที่ 17 ของการ
เลี้ยง และ 28.36±2.62 ตัว/มิลลิลิตร ในวันที่ 16 ของการเลี้ยง ตามล้าดับ โดยทั้ง 2 ชุดการทดลองน้ีมีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์เพียงอย่างเดียวมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 16.50±1.91 ตัว/
มิลลิลิตร ในวันที่ 14 ของการเลี้ยง (ภาพที่  1) ซ่ึงต่้ากว่าชุดการทดลอง Tetra+Iso และชุดการทดลอง 
Tetra+Iso+Yeast อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 
 
ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตของโคพีพอดที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด : Iso+Tetra () Yeast () Iso+Tetra+ 

Yeast () 
 
 การทดลองครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์ท้าให้โคพีพอดมีการเจริญเติบโตต่้ากว่าการ
เลี้ยงด้วยสาหร่ายผสม 2 ชนิด และสาหร่าย 2 ชนิดผสมกับยีสต์  ซ่ึงสอดคล้องกับการการศึกษาก่อนหน้าที่เลี้ยง     
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บทน้า 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีน้ันต้องให้ความส้าคัญกับการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนเป็น

อันดับแรก เน่ืองจากการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนน้ันมีผลต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า 
อาหารมีชีวิตเป็นอีกปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อนซ่ึงอาหารท่ีมีชีวิตที่นิยมน้ามาใช้ในการ
อนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน ได้แก่ อาร์ทีเมีย แต่อาร์ทีเมียมีราคาค่อนข้างแพง ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีการศึกษา
ค้นคว้าอาหารสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ มาทดแทน เพื่อช่วยการลดต้นทุนในการผลิต ซ่ึงพบว่าโคพีพอดมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง มีขนาดเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน 

ในระบบนิเวศโคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ระดับไมโคร (microzooplankton) และสิ่งมีชีวิตในล้าดับขั้นที่สูงกว่าในห่วงโซ่อาหาร เช่น กุ้ง หรือปลา 
(Kleppel, 1993 อ้างโดย Farhadian et al., 2014) มีงานวิจัยเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามากมายที่พบว่า
สามารถใช้โคพีพอดอนุบาลสัตว์น้้าได้ (Wang et al., 2017; Matias-Peralta, 2011; Naess et al., 1995) 
Apocyclops royi เป็นโคพีพอดสามารถทนการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกว้าง จัดอยู่ในกลุ่ม cyclopoid ใน
ประเทศไต้หวันมีการเลี้ยง A. royi ในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นอาหารมีชีวิตส้าหรับสัตว์น้้า (Ajiboye et al., 2001; Su 
et al., 1997 อ้างโดย Dhanker and Hwang, 2013) A. royi มีกรดไขมันที่เป็นประโยชน์กับลูกสัตว์น้้าวัยอ่อน 
อาทิเช่น Omega 6 PUFA และ Omega 3 PUFA (Nielsen et al., 2019)  
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของ A. royi ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน และวิธีการเก็บรักษาผลผลิตโคพีพอดที่
เหมาะสม 
 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสาหร่าย Tetraselmis suecica และ Isochrysis galbana 
 เลี้ยง T. suecica และ I. galbana ด้วยสูตรอาหาร F/2 Guillard medium (Chairattana, 2011) ที่
เตรียมจากน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที ที่ผ่านการกรองด้วยผ้ากรองขาดตากรอง 1 ไมครอน ฆ่าเชื้อด้วยหม้อน่ึง
ความดัน ที่ระดับความดัน 15 ปอนด์/ตารางน้ิว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที (ลัดดา วงศ์รัตน์, 
2540) ให้แสงสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ช่วงมืด:ช่วงสว่าง เท่ากับ 12:12 ชั่วโมง ให้
อากาศ 24 ชั่วโมง ประเมินความหนาแน่นเซลล์ของสาหร่ายขนาดเล็กโดยการนับจ้านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วย
สไลด์นับเม็ดเลือด (Hemacytometer) 
 
2. การเตรียมยีสต์ 

เตรียมภาชนะขนาด 1.5 ลิตรที่ผ่านการล้างท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เติมน้้าสะอาด 0.5 ลิตร น้้าตาล
ทราย 5 กรัม และแป้งมัน 1.5 กรัม เขย่าให้ละลายเข้ากัน เติมเชื้อยีสต์ขนมปัง Saccharomyces cerevisiae 0.5 
กรัม เติมน้้าเพิ่มให้ได้ปริมาตร 1 ลิตร เขย่าให้ส่วนผสมเป็นเน้ือเดียวกัน วางขวดไว้ในที่ร่ม เขย่าขวดประมาณ 4-5 
ครั้งต่อวัน จากน้ันประมาณ 3 วัน จึงน้ายีสต์ดังกล่าวไปเป็นอาหารของโคพีพอดต่อไป (ดัดแปลงจาก ประภาส โฉลก
พันธ์รัตน์, 2553) 

 
3. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน ้าเค็ม Apocyclops royi ที่เลี ยงแบบเก็บเกี่ยวครั งเดียว 
 เลี้ยงโคพีพอด A. royi ด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ดังน้ี 
ชุดการทดลองที่ 1 I. galbana และ T. suecica ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นชนิดละ 1.5x105 เซลล์/มิลลิลิตร  
ชุดการทดลองที่ 2  ยีสต์ ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้น 3x105 เซลล์/มิลลิลิตร 
ชุดการทดลองที่ 3  T. suecica I. galbana และ ยีสต์ ความหนาแน่นเซลล์เริ่มต้นชนิดละ 1.0x105 เซลล์/มิลลิลิตร 
 ทดลองเลี้ยงโคพีพอดในขวดแก้วใสบรรจุน้้าทะเล ความเค็ม 30 พีพีที ปริมาตร 1 ลิตร ที่เติมอาหารต่างๆ 
ตามชุดการทดลองข้างต้น เติมหัวเชื้อโคพีพอดเริ่มต้นขวดละประมาณ 500 ตัว ให้แสงสว่างความเข้มแสง 5,000 

ลักซ์ ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ ช่วงมืด:ช่วงสว่าง เท่ากับ 12:12 ชั่วโมง ให้อากาศตลอดเวลาด้วยเครื่องพ่นอากาศ 
(ชมพูนุท ชัยรัตนะ, 2560) ประเมินความหนาแน่นโคพีพอดโดยการนับจ้านวนด้วย Sedgewick Rafter Counting 
Chamber ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทุก 24 ชั่วโมง น้าข้อมูลความหนาแน่นโคพีพอดสูงสุดจากทุกชุดการทดลองมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's multiple range test 
 
4. การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโคพีพอด  
 ศึกษาการเก็บรักษาโคพีพอดมีชีวิตในสารละลายต่างๆ 4 ชนิด ได้แก่ 
 สารละลายที่ 1 น้้าทะเล ความเค็ม 30 พีพีที 
 สารละลายที่ 2 น้้าเกลือแร่ ORS  
 สารละลายที่ 3 กลูโคส (2%) 
 สารละลายที่ 4 Hank’s balanced salt solution (HBSS) 
 ทดลองโดยเติมสารละลายต่างๆ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในตลับพลาสติก สารละลายละ 42 ตลับ 
จากน้ันเติมโคพีพอด จ้านวน 10 ตัว ลงในตลับ แบ่งเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 28±2 องศาเซลเซียส จ้านวน 
21 ตลับ และอีก 21 ตลับเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิที่ 8±2 องศาเซลเซียส ตรวจนับจ้านวนโคพีพอดที่มีชีวิตทุก 24 
ชั่วโมง โดยสุ่มตัวอย่างมาจากแต่ละชุดการทดลอง ชุดละ 3 ตลับต่อวัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน ้าเค็ม Apocyclops royi ที่เลี ยงแบบเก็บเกี่ยวครั งเดียว 
 ทดลองเลี้ยงโคพีพอด A. royi ด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ 1) I. galbana และ T. suecica (Iso+Tetra) 2) 
ยีสต์ (Yeast) 3) I. galbana T. suecica และ ยีสต์ (Iso+Tetra+Yeast) ทดลองเลี้ยงนาน 20 วัน ผลการทดลอง
พบว่าความหนาแน่นเริ่มต้นของแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าชุดการทดลอง Tetra+Iso และ
ชุดการทดลอง Tetra+Iso+Yeast มีค่าความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 30.07±3.50 ตัว/มิลลิลิตร ในวันที่ 17 ของการ
เลี้ยง และ 28.36±2.62 ตัว/มิลลิลิตร ในวันที่ 16 ของการเลี้ยง ตามล้าดับ โดยทั้ง 2 ชุดการทดลองน้ีมีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์เพียงอย่างเดียวมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 16.50±1.91 ตัว/
มิลลิลิตร ในวันที่ 14 ของการเลี้ยง (ภาพที่  1) ซ่ึงต่้ากว่าชุดการทดลอง Tetra+Iso และชุดการทดลอง 
Tetra+Iso+Yeast อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 
 
ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตของโคพีพอดที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด : Iso+Tetra () Yeast () Iso+Tetra+ 

Yeast () 
 
 การทดลองครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์ท้าให้โคพีพอดมีการเจริญเติบโตต่้ากว่าการ
เลี้ยงด้วยสาหร่ายผสม 2 ชนิด และสาหร่าย 2 ชนิดผสมกับยีสต์  ซ่ึงสอดคล้องกับการการศึกษาก่อนหน้าที่เลี้ยง     
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โคพีพอดน้้าเค็ม A. dengizicus ด้วยสาหร่ายชนิดเดียว อาหารผสมระหว่างสาหร่ายสองชนิด ยีสต์ขนมปัง และ
อาหารกุ้ง ที่พบว่า A. dengizicus มีความหนาแน่นสูงสุดเม่ือเลี้ยงด้วยอาหารผสมระหว่าง Chaetoceros 
calcitrans และ Tetraselmis tetrathele และโดยมีความหนาแน่นสูงกว่า A. dengizicus ที่เลี้ยงด้วยยีสต์ขนมปัง
ประมาณ 8 เท่า ยีสต์อาจเป็นอาหารทางเลือกท่ีใช้เลี้ยงโคพีพอดได้แต่อย่างไรก็ดียีสต์มี DHA EPA และ ARA 
ค่อนข้างต่้า ในขณะที่สาหร่ายมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ค่อนข้างสูง จึง
ท้าให้โคพีพอดมีการเจริญเติบโตต่้าเม่ือเลี้ยงด้วยยีสต์  (Farhadian et al., 2008) ซ่ึงไขมันและกรดไขมันมี
ความส้าคัญมากต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอด (Støttrup and Jensen, 1990 อ้างโดย Farhadian et al., 
2008) ส้าหรับโอกาสในการกินอาหารแต่ละชนิด ได้แก่ I. galbana T. suecica และยีสต์ ของโคพีพอด มีความ
เป็นไปได้ว่ามีโอกาสใกล้เคียงกัน เน่ืองจากขนาดเซลล์ของอาหารทั้ง 3 ชนิดใกล้เคียงกัน โดยยีสต์มีขนาดเซลล์ 5-10 
ไมครอน (Nguyen et al., 2017) T. suecica มีขนาดเซลล์ 9-11 ไมครอน (Van Den Hoek et al., 1995) และ   
I. galbana มีขนาดเซลล์ 5-7 ไมครอน (Cordoba-Matsona et al., 2013) 
 เน่ืองจากยีสต์เป็นโปรตีนเซลล์เดียวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่เป็นเช้ือโรค ไม่เป็นอันตรายต่อคนและ
สัตว์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่ง probiotics (สินีนาฏ พลโยราช และเมธา วรรณพัฒน์, 2558) ยีสต์จึงมักถูกใช้เป็น
อาหารเสริมเอนไซม์ให้กับสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร (นฤมล อัศวเกศมณี, 2549) โดยได้มีการใช้
ประโยชน์จาก Saccharomyces cerevisiae เป็นแหล่งของโปรตีนและแร่ธาตุท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (Yamada and Sgarbieri, 2005) ดังน้ันถึงแม้ในการทดลองน้ีการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์เพียง
อย่างเดียวจะให้ผลผลิตต่้าที่สุดแต่อาจใช้ยีสต์เป็นอาหารเสริมร่วมกับสาหร่ายผสมเพื่อท้าให้ผลผลิตโคพีพอดมีคุณค่า
ทางอาหารที่ดีเหมาะในการใช้อนุบาลลูกสัตว์น้้ามากยิ่งขึ้น 
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โคพีพอดน้้าเค็ม A. dengizicus ด้วยสาหร่ายชนิดเดียว อาหารผสมระหว่างสาหร่ายสองชนิด ยีสต์ขนมปัง และ
อาหารกุ้ง ที่พบว่า A. dengizicus มีความหนาแน่นสูงสุดเม่ือเล้ียงด้วยอาหารผสมระหว่าง Chaetoceros 
calcitrans และ Tetraselmis tetrathele และโดยมีความหนาแน่นสูงกว่า A. dengizicus ที่เลี้ยงด้วยยีสต์ขนมปัง
ประมาณ 8 เท่า ยีสต์อาจเป็นอาหารทางเลือกท่ีใช้เลี้ยงโคพีพอดได้แต่อย่างไรก็ดียีสต์มี DHA EPA และ ARA 
ค่อนข้างต่้า ในขณะที่สาหร่ายมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ค่อนข้างสูง จึง
ท้าให้โคพีพอดมีการเจริญเติบโตต่้าเม่ือเลี้ยงด้วยยีสต์  (Farhadian et al., 2008) ซ่ึงไขมันและกรดไขมันมี
ความส้าคัญมากต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอด (Støttrup and Jensen, 1990 อ้างโดย Farhadian et al., 
2008) ส้าหรับโอกาสในการกินอาหารแต่ละชนิด ได้แก่ I. galbana T. suecica และยีสต์ ของโคพีพอด มีความ
เป็นไปได้ว่ามีโอกาสใกล้เคียงกัน เน่ืองจากขนาดเซลล์ของอาหารทั้ง 3 ชนิดใกล้เคียงกัน โดยยีสต์มีขนาดเซลล์ 5-10 
ไมครอน (Nguyen et al., 2017) T. suecica มีขนาดเซลล์ 9-11 ไมครอน (Van Den Hoek et al., 1995) และ   
I. galbana มีขนาดเซลล์ 5-7 ไมครอน (Cordoba-Matsona et al., 2013) 
 เน่ืองจากยีสต์เป็นโปรตีนเซลล์เดียวที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่เป็นเช้ือโรค ไม่เป็นอันตรายต่อคนและ
สัตว์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่ง probiotics (สินีนาฏ พลโยราช และเมธา วรรณพัฒน์, 2558) ยีสต์จึงมักถูกใช้เป็น
อาหารเสริมเอนไซม์ให้กับสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร (นฤมล อัศวเกศมณี, 2549) โดยได้มีการใช้
ประโยชน์จาก Saccharomyces cerevisiae เป็นแหล่งของโปรตีนและแร่ธาตุท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (Yamada and Sgarbieri, 2005) ดังน้ันถึงแม้ในการทดลองน้ีการเลี้ยงโคพีพอดด้วยยีสต์เพียง
อย่างเดียวจะให้ผลผลิตต่้าที่สุดแต่อาจใช้ยีสต์เป็นอาหารเสริมร่วมกับสาหร่ายผสมเพื่อท้าให้ผลผลิตโคพีพอดมีคุณค่า
ทางอาหารที่ดีเหมาะในการใช้อนุบาลลูกสัตว์น้้ามากยิ่งขึ้น 
  

2. การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโคพีพอด  
 เม่ือศึกษาการเก็บรักษาโคพีพอดในสารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้้าทะเล, น้้าเกลือ ORS, กลูโคส และ HBSS
ที่อุณหภูมิ 8±2 เป็นเวลา 7 วัน พบว่าโคพีพอดที่เก็บรักษาในน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที มีอัตรารอดในวันที่ 7 สูง
กว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 63.33±11.55% ในขณะที่การเก็บรักษา
โคพีพอดในสารละลายอ่ืนๆ มีผลให้โคพีพอดมีอัตรารอดเท่ากับ 0 ภายในเวลา 2 วัน (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2  อัตรารอดของโคพีพอดที่เก็บรักษาในสารละลาย 4 ชนิด :น้้าทะเล () เกลือแร่ ORS () กลูโคส 2 % 

() และ HBSS (X) ที่อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส 
 
 การศึกษาการเก็บรักษาโคพีพอดในสารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้้าทะเล, น้้าเกลือ ORS, กลูโคส และ HBSS
ที่อุณหภูมิ 28±2 เป็นเวลา 7 วัน พบว่าโคพีพอดที่เก็บรักษาในน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที มีอัตรารอดในวันที่ 7 สูง
กว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 26.67±5.77% ในขณะที่การเก็บรักษา  
โคพีพอดในสารละลายอ่ืนๆ มีผลให้โคพีพอดมีอัตรารอดเท่ากับ 0 ภายในเวลา 2 วัน โดยเม่ือเก็บรักษานาน 1 วัน 
พบว่า อัตรารอดของโคพีพอดสูงที่สุดเม่ือเก็บในน้้าทะเล รองมาคือ HBSS และกลูโคส ตามล้าดับ โดยอัตรารอด
เท่ากับ 86.67±5.77, 7.33±4.32 และ 6.67±5.77 ตามล้าดับ ส่วนโคพีพอดที่เก็บในสารละลายเกลือแร่ ORS ตาย
ทั้งหมดภายใน 1 วัน (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3  อัตรารอดของโคพีพอดที่เก็บรักษาในสารละลาย 4 ชนิด :น้้าทะเล () เกลือแร่ ORS () กลูโคส 2% 

() และ HBSS (X) ที่อุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส 
 โคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความส้าคัญต่อการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน ปริมาณผลผลิตของโคพีพอดที่
เก็บเก่ียวจากธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอ ดังน้ันจึงมีการเลี้ยงโคพีอดเพื่อน้ามาใช้
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เป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน แต่การเลี้ยงโคพีพอดมักได้ผลผลิตที่ความหนาแน่นต่้า ต้องเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่ (Holt, 
2003 อ้างโดย Olivotto et al., 2010) ดังน้ันจึงต้องรวบรวมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาโคพีพอด
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการผลิตสัตว์น้้าวัยอ่อน Olivotto et al. (2010) ได้ศึกษาการเก็บรักษา
โคพีพอดด้วยวิธีการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถเก็บรักษาโคพีพอดได้ยาวนาน แต่อย่างไรก็ดีมี
ผลให้การเจริญเติบโตของปลาวัยอ่อนต่้ากว่าปลาที่ กินอาหารผสมระหว่างอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์มีชีวิต เสริมด้วย  
โคพีพอดที่ผ่านเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ส่วนการศึกษาครั้งน้ีทดสอบการเก็บรักษาโคพีพอดในสาร
ลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้้าทะเล, เกลือแร่ ORS, กลูโคส และ HBSS ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าท้ังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
8±2 และ 28±2 องศาเซลเซียส น้้าทะเลเป็นสารละลายที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโคพีพอดมากกว่าสารละลาย
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อาจเน่ืองมาจากน้้าทะเลที่ใช้ทดลองมีความเค็ม 30 พีพีที เท่ากับกับความ
เค็มที่ใช้เลี้ยงโคพีพอด จึงท้าให้โคพีพอดมีอัตรารอดสูงสุด ส่วนสารละลายอ่ืนๆ มีความเค็มต่้ากว่า 30 พีพีที ดังน้ันจึง
ท้าให้ต้องปรับสมดุลเกลือแร่ภายในตัวโคพีพอด และเม่ือเปรียบเทียบอัตรารอดของโคพีพอดที่เก็บรักษาในน้้าทะเลที่
อุณหภูมิแตกต่างกันพบว่า ที่อุณหภูมิ 8±2 โคพีพอดมีอัตรารอดสูงกว่าที่ 28±2 องศาเซลเซียส  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การเลี้ยงโคพีพอดด้วยสาหร่ายผสม 2 ชนิด และสาหร่ายผสม 2 ชนิดกับยีสต์ให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยง  
โคพีพอดด้วยยีสต์เพียงอย่างเดียว ดังน้ันควรใช้ยีสต์เสริมในอาหารเลี้ยงโคพีพอดเน่ืองจากยีสต์เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้้า อย่างไรก็ดีควรศึกษาคุณค่าทางอาหารของโคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายผสมเสริมด้วยยีสต์  
และศึกษาผลการใช้โคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายผสมเสริมด้วยยีสต์เป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน และวิธีการเก็บรักษา
โคพีพอดที่ให้ผลดีที่สุดในการศึกษาครั้งน้ีคือการเก็บในน้้าทะเลความเค็ม 30 พีพีที ที่อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส  
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เป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน แต่การเลี้ยงโคพีพอดมักได้ผลผลิตที่ความหนาแน่นต่้า ต้องเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่ (Holt, 
2003 อ้างโดย Olivotto et al., 2010) ดังน้ันจึงต้องรวบรวมผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาโคพีพอด
เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการผลิตสัตว์น้้าวัยอ่อน Olivotto et al. (2010) ได้ศึกษาการเก็บรักษา
โคพีพอดด้วยวิธีการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถเก็บรักษาโคพีพอดได้ยาวนาน แต่อย่างไรก็ดีมี
ผลให้การเจริญเติบโตของปลาวัยอ่อนต่้ากว่าปลาที่ กินอาหารผสมระหว่างอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์มีชีวิต เสริมด้วย  
โคพีพอดที่ผ่านเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ส่วนการศึกษาครั้งน้ีทดสอบการเก็บรักษาโคพีพอดในสาร
ลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้้าทะเล, เกลือแร่ ORS, กลูโคส และ HBSS ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าท้ังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
8±2 และ 28±2 องศาเซลเซียส น้้าทะเลเป็นสารละลายที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโคพีพอดมากกว่าสารละลาย
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อาจเน่ืองมาจากน้้าทะเลที่ใช้ทดลองมีความเค็ม 30 พีพีที เท่ากับกับความ
เค็มที่ใช้เลี้ยงโคพีพอด จึงท้าให้โคพีพอดมีอัตรารอดสูงสุด ส่วนสารละลายอ่ืนๆ มีความเค็มต่้ากว่า 30 พีพีที ดังน้ันจึง
ท้าให้ต้องปรับสมดุลเกลือแร่ภายในตัวโคพีพอด และเม่ือเปรียบเทียบอัตรารอดของโคพีพอดที่เก็บรักษาในน้้าทะเลที่
อุณหภูมิแตกต่างกันพบว่า ที่อุณหภูมิ 8±2 โคพีพอดมีอัตรารอดสูงกว่าที่ 28±2 องศาเซลเซียส  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การเลี้ยงโคพีพอดด้วยสาหร่ายผสม 2 ชนิด และสาหร่ายผสม 2 ชนิดกับยีสต์ให้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยง  
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางจากคลื่นชายฝั่งทะเล โดย
อาศัยหลักการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของคลื่นทะเลเพื่อไปผลักให้เพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนและผลิตไฟฟ้าออกมา   
ซึ่งการติดตั้งชุดผลิตไฟฟ้าทั้งหมดถูกจะวางบนฐานที่มีความสูง 1.20 เมตร โดยทีอ่ัตราเร็วรอบของเครื่องกำเนิดจะถูกปรับ
ให้มีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นด้วยชุดปรับอัตราเร็วรอบ ในการพัฒนาได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วรอบของเพลา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลผลิตได้ ซึ่งในส่วนของการ
ดำเนนิการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลนั้น ได้ทดสอบที่ หาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยระบบ
ทั้งหมดจะถูกติดตั้งกับบันไดทางลงทะเล และต่อหลอดแอลอีดีขนาด 60 วัตต์ ให้กับเครื่องกำเนิดพลังงานจากคลื่นทะเล
แบบสองทิศทาง เพื่อวัดเป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

จากการวิจัยพบว่าอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีลักษณะไม่คงที่ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคลื่นทะเลที่เข้ามา
กระทบทุ่น โดยมีค่าสูงสุด เท่ากับ 156 รอบต่อนาที อัตราเร็วรอบต่ำสุด 118 รอบต่อนาที  โดยที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุด เท่ากับ 30.50 โวลต์ 0.69 แอมแปร์ และ 18.03 วัตต์ ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: การผลิตพลังงานไฟฟ้า, คลื่นทะเล, คลื่นชายฝั่ง, พลังงานคลื่น, ชุดกลับทางหมุน 
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จากการวิจัยพบว่าอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีลักษณะไม่คงที่ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคลื่นทะเลที่เข้ามา
กระทบทุ่น โดยมีค่าสูงสุด เท่ากับ 156 รอบต่อนาที อัตราเร็วรอบต่ำสุด 118 รอบต่อนาที  โดยที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุด เท่ากับ 30.50 โวลต์ 0.69 แอมแปร์ และ 18.03 วัตต์ ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: การผลิตพลังงานไฟฟ้า, คลื่นทะเล, คลื่นชายฝั่ง, พลังงานคลื่น, ชุดกลับทางหมุน 
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Abstract 
 

This research study to electric power generation of two dimensional coast wave’s power 
generation by relying on the principle of moving up and down the sea waves to push the shaft of the 
generator to spin and electric power generation. The installation of all power generation units will be 
placed on a base with a height of 1.20 meters, where the speed of the generator will be adjusted to 
increase the speed with the speed adjustment set. In the development, the relationship between the 
speed of the generator shaft and the voltage, electrical current and electrical power produced by the 
sea wave produced. In the testing the electric power generation from the sea wave at Pak Meng 
Beach, Sikao District, Trang Province. The entire system will be installed with the sea stairs. And 
connect a 60 W LED tube to two dimensional coast wave’s power generation to measure the power 
produced. 

The experimental result found that the speed of the generator shaft was unstable. 
Depending on the waves that hit the buoys. With a maximum value of 156 rpm, the lowest speed of 
118 rpm. Where the voltage of the electric current has the highest value equal to 30.5 V 0.694 A and 
18.03 W respectively. 
 
Keywords: Electric Power Generation, Sea Wave, Coast Waves, Wave Energy, Reverse Rotation 
 
บทนำ 

จากวิกฤติการณ์ด้านพลังงาน และสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นของประเทศไทย ทำให้ทุกภาค
ส่วนของประเทศพยายามคิดหาวิธีการ เพื่อหาทางออก หนทางหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว คือ การใช้พลังงาน
ทดแทน (Alternative Energy) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงพลังงานท่ีมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่
จำกัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy), พลังงานน้ำ (Hydraulic Potential Energy), พลังงานลม (Wind 
Kinetic Energy) และพลังงานชีวมวล (Biomass) เป็นต้น ซึ่งนอกจากพลังงานเหล่านี้แล้วยังมีแหล่งพลังงานอีกชนิดหนึ่ง
ที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้นั้นก็คือ พลังงานจากคลื่นทะเล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
สามารถลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศท่ีไม่มีความแน่นอนจากปัจจัยต่างๆ 

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางจากคลื่นชายฝั่งทะเล โดยใช้ทุ่น
เป็นตัวรับพลังงานคลื่นเมื่อคลื่นทะเลเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นและลงมากระทบทุ่น มีผลให้เพลาของชุดปรับอัตราเร็วรอบ
หมุนเคลื่อนที่โดยเพลาของชุดปรับอัตราเร็วรอบจะถูกควบคุมให้หมุนในทิศทางเดียวด้วยชุดกลับทางหมุน งานวิจัยนี้เลือก
ติดตั้งชุดกลับทางหมุนเข้ากับชุดปรับอัตราเร็วรอบสำหรับกรณีคลื่นเคลื่อนที่ข้ึน เนื่องจากพลังของคลื่นในกรณีดังกล่าวมี
มากทำให้สามารถดันทุ่นให้ยกตัวขึ้นได้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส จะถูกปรับให้มีอัตราเร็วรอบเพิ่มขึ้นด้วยชุด
ปรับอัตราเร็วรอบเพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ โดยที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวงจร
แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเปน็ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับภาระไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางจากคลื่นชายฝั่งทะเล 
2. เพื่อศึกษาและออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น ซึ่งสามารถ
นำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นจากน้ำทะเลที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบ
ชุดผลิตไฟฟ้าที่สามารถขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งกรณีคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นและลง ในส่วนของโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ได้ออกแบบเป็นชนิดแม่เหล็กถาวรแนวราบ ดังนั้นจึงสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งแม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีคลื่น
จากน้ำทะเล โดยการผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางที่ได้เสนอนี้อาศัยหลักการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของคลื่นจากน้ำทะเลเพื่อไป
ผลักให้เพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนและผลิตไฟฟ้าออกมา โดยโครงสร้างของฐานมีความกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 
100 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร แขนยึดทุ่นมีความยาวเท่ากับ 250 เซนติเมตร ชุดปรับอัตราเร็วรอบมีอัตราทด
รอบเท่ากับ 1 ต่อ 30.5 รอบ จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลผลิตได้ และศึกษาความสามารถในการประจุไฟฟ้าเก็บใน
แบตเตอรี่ โดยการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น นั้นจะถูกติดตั้ง
กับกำแพงกั้นคลื่น ณ ตำแหน่งบันไดทางลงทะเล แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1: แบบชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุน่เป็นตัวรับพลังงานคลื่น 
 
 งานวิจัยนี้ใช้ชุดปรับอัตราเร็วรอบแบบระบบเฟืองและโซ่ เพื่อปรับอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้
มีอัตราเร็วรอบเพิ่มขึ้นจนสามารถผลิตไฟฟ้าออกมา โดยที่อัตราเร็วรอบของเฟืองขับ  (มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที) กับaN
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางจากคลื่นชายฝั่งทะเล 
2. เพื่อศึกษาและออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น ซึ่งสามารถ
นำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นจากน้ำทะเลที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบ
ชุดผลิตไฟฟ้าที่สามารถขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ทั้งกรณีคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นและลง ในส่วนของโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ได้ออกแบบเป็นชนิดแม่เหล็กถาวรแนวราบ ดังนั้นจึงสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งแม้ในช่วงเวลาที่ไม่มีคลื่น
จากน้ำทะเล โดยการผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางที่ได้เสนอนี้อาศัยหลักการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของคลื่นจากน้ำทะเลเพื่อไป
ผลักให้เพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนและผลิตไฟฟ้าออกมา โดยโครงสร้างของฐานมีความกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 
100 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร แขนยึดทุ่นมีความยาวเท่ากับ 250 เซนติเมตร ชุดปรับอัตราเร็วรอบมีอัตราทด
รอบเท่ากับ 1 ต่อ 30.5 รอบ จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลผลิตได้ และศึกษาความสามารถในการประจุไฟฟ้าเก็บใน
แบตเตอรี่ โดยการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น นั้นจะถูกติดตั้ง
กับกำแพงกั้นคลื่น ณ ตำแหน่งบันไดทางลงทะเล แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1: แบบชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุน่เป็นตัวรับพลังงานคลื่น 
 
 งานวิจัยนี้ใช้ชุดปรับอัตราเร็วรอบแบบระบบเฟืองและโซ่ เพื่อปรับอัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้
มีอัตราเร็วรอบเพิ่มขึ้นจนสามารถผลิตไฟฟ้าออกมา โดยที่อัตราเร็วรอบของเฟืองขับ  (มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที) กับaN
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จำนวนฟันของเฟืองขับ  จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วรอบของเฟืองตาม (มีหน่วยเป็น รอบต่อนาที) กับจำนวน
ฟันของเฟืองตาม  แสดงดังสมการที่ 1 
 

=                  (1) 

งานวิจัยนี้ใช้หลอดแอลอีดีขนาด 60 วัตต์ เพื่อเป็นโหลดไฟฟ้ากระแสตรงให้กับชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่ง
ทะเล โดยมีวงจรอินเวอรเตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และสามารถคำนวณกำลังไฟฟ้าได้จากแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากโหลด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น โดยติดตั้งเข้ากับ
กำแพงกั้นคลื่น ณ หากปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การทดสอบนี้ใช้หลอดแอลอีดีขนาด 60 วัตต์ แล้ววัดอัตราเร็ว
รอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดอัตราเร็วรอบแบบแสงเลเซอร์ DIGICON DT-246L ผลการทดสอบ พบว่า 
อัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีลักษณะไม่คงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคลื่นทะเลที่เข้ามากระทบทุ่น โดยมีค่าสูงสุด 
เท่ากับ 156 รอบต่อนาที อัตราเร็วรอบต่ำสุด 118 รอบต่อนาที ดังผลการทดสอบในภาพที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

ภาพที่ 2: อัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทียบกับเวลา 
 

ผลการทดสอบการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ด้วยเครื่องวัด FLUKE 374 FC TRMS CLAMP 
METER และ Agilent U1232A True RMS Multimeter จากนั้นคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ชุดผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล
แบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่นสามารถจ่ายให้กับภาระไฟฟ้า ผลการทดสอบ พบว่า แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุด เท่ากับ 30.50 โวลต์ 0.69 แอมแปร์ และ 18.03 วัตต์ ตามลำดับ ดังผลการทดสอบใน
ภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5 
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ภาพที่ 3: แรงดันไฟฟ้าที่ภาระไฟฟ้าเทียบกับเวลา 
 

 
 

ภาพที่ 4: กระแสไฟฟ้าที่ภาระไฟฟ้าเทียบกับเวลา 
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ภาพที่ 5: กำลังไฟฟ้าท่ีภาระไฟฟ้าเทียบกับเวลา 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้เสนอการผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น โดย

ทำการติดตั้งเข้ากับกำแพงกั้นคลื่น ณ หากปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การทดสอบนี้ใช้ภาระไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ 
แล้ววัดอัตราเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดอัตราเร็วรอบแบบแสงเลเซอร์ DIGICON DT-246L ผลการ
ทดสอบ พบว่า อัตราเร็วรอบของเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีลักษณะไม่คงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคลื่นทะเลที่เข้ามากระทบทุ่น 
โดยมีค่าสูงสุด เท่ากับ 156 รอบต่อนาที อัตราเร็วรอบต่ำสุด 118 รอบต่อนาที โดยการทดสอบวัดแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า จากนั้นคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ชุดผลติไฟฟ้าจากคลื่นทะเลแบบสองทิศทางโดยใช้ทุ่นเป็นตัวรับพลังงานคลื่น
สามารถจ่ายให้กับภาระไฟฟ้า ผลการทดสอบ พบว่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุด เท่ากับ 30.50 
โวลต์ 0.69 แอมแปร์ และ 18.03 วัตต์ ตามลำดับ  
 
การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลทีไ่ด้จากงานวิจยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ขอขอบคุณ นายทินกร สมมาตร นายวัฒนา จริงจิตร และนายอับดุลเราะห์มาน สิเดะ ทีช่่วยเหลือในการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเก่ียวกับวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท 

ABC มีวัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และพัฒนา
ระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานในการจัดเส้นทางการเดินรถ โดยวิธีดําเนินการ
วิจัยเริ่มจากการศึกษาการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา จากนั้นนําวิธีการจัดเส้นทางแบบประหยัดมาประยุกต์ใช้กับปัญหา 
เม่ือได้เส้นทางท่ีเหมาะสมแล้ว จึงนํา 2 วิธีมาเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งระหว่างวิธีการเดิมและวิธีการท่ีนําเสนอ ผล
การศึกษาพบว่าวิธีการท่ีนําเสนอนั้น ชุดข้อมูลตัวอย่างของบริษัทกรณีศึกษาท่ีนํามาทดลองใช้กับวิธีการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะแบบประหยัด สามารถลดระยะทางได้ 172.40 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ (จากเดิม 720.30 กิโลเมตร ลดลงเหลือ 
547.90 กิโลเมตร) ซ่ึงมีผลต่อต้นทุนท่ีใช้ในการขนส่งลดลง 431 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
 
คําสําคัญ : การขนส่ง การจัดเส้นทางการขนส่ง วิธีการจัดเส้นทางแบบประหยัด 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to improve transportation efficiency by reducing the 
transportation cost. An existing vehicle routing of the company was studied, and we applied the savings 
algorithm to make the better routes. In the computational results, the transportation cost from both 
approaches was compared. It shows that the proposed approach can reduce distance 172.40 kilometers 
per week (from 720.30 kilometers to 547.90 kilometers), and total transportation cost can be reduced 
431 Baht per week (23.93%). 
 
Keywords : Transportation, Vehicle routing, Savings algorithm 
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ABC มีวัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน และพัฒนา
ระบบการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานในการจัดเส้นทางการเดินรถ โดยวิธีดําเนินการ
วิจัยเริ่มจากการศึกษาการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา จากนั้นนําวิธีการจัดเส้นทางแบบประหยัดมาประยุกต์ใช้กับปัญหา 
เม่ือได้เส้นทางท่ีเหมาะสมแล้ว จึงนํา 2 วิธีมาเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งระหว่างวิธีการเดิมและวิธีการท่ีนําเสนอ ผล
การศึกษาพบว่าวิธีการท่ีนําเสนอนั้น ชุดข้อมูลตัวอย่างของบริษัทกรณีศึกษาท่ีนํามาทดลองใช้กับวิธีการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะแบบประหยัด สามารถลดระยะทางได้ 172.40 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ (จากเดิม 720.30 กิโลเมตร ลดลงเหลือ 
547.90 กิโลเมตร) ซ่ึงมีผลต่อต้นทุนท่ีใช้ในการขนส่งลดลง 431 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
 
คําสําคัญ : การขนส่ง การจัดเส้นทางการขนส่ง วิธีการจัดเส้นทางแบบประหยัด 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to improve transportation efficiency by reducing the 
transportation cost. An existing vehicle routing of the company was studied, and we applied the savings 
algorithm to make the better routes. In the computational results, the transportation cost from both 
approaches was compared. It shows that the proposed approach can reduce distance 172.40 kilometers 
per week (from 720.30 kilometers to 547.90 kilometers), and total transportation cost can be reduced 
431 Baht per week (23.93%). 
 
Keywords : Transportation, Vehicle routing, Savings algorithm 
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บทนํา 
 กรณีศึกษาคือ บริษัท ABC ประกอบธุรกิจให้บริการรับขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยในกรณีศึกษาน้ีจะกล่าวถึง
ร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก โดยทางบริษัท ABC จะมีรถขนส่งจํานวน 1 คัน และพนักงานขับรถส่งสินค้า 1 คน 
ซ่ึงจะบริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีราคามูลค่า 3,000 บาทขึ้นไปต่อชิ้น และสินค้า
ประเภทส่ังซ้ือออนไลน์ท่ีมีการระบุเงื่อนไขในการส่งสินค้าฟรี  โดยจะจัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน
ระยะทาง 30 กิโลเมตรจากร้านค้า และหากมีระยะทางเกินจากท่ีกําหนด ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 15 บาทต่อ 1 
กิโลเมตร และจะทําการให้บริการขนส่งสินค้าเฉพาะวันคู่ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. เท่านั้น โดยรถท่ีใช้ในการขนส่งจะ
เป็นรถกระบะหลังคาสูง 1 คัน 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ขั้นตอนในการจัดการขนส่งมีปัญหา เน่ืองจากในแต่ละรอบท่ีมีการขนส่ง 
ทางบริษัทจะได้รับข้อมูลการขนส่งสินค้าจากพนักงานในร้านค้า ซ่ึงจะจัดรอบเวลาในการส่งสินค้าเป็นแบบตามลําดับคิวท่ี
ลูกค้ามาทําการซ้ือสินค้าแล้วใช้บริการฝากส่ง โดยไม่ได้คํานึงถึงเส้นทางและระยะทางในการขนส่ง จึงทําให้พนักงานขนส่ง
ต้องขับรถตามเส้นทางของผู้จัดลําดับคิว ทําให้การจัดเส้นทางการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ และบางครั้งไม่สามารถส่งสินค้า
ได้ครบตามที่กําหนด หรือไม่ตรงตามที่นัดหมายเวลาไว้ จึงส่งผลทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และส่งผลให้บริษัทมี
ต้นทุนด้านการขนส่งสูง  

ดังนั้นเพ่ือเป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่งท่ีดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหาแนวทางการ
แก้ปัญหา ศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม โดยนําวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด 
(Saving Algorithm) ของ Clarke and Wright (1964) มาประยุกต์ใช้ในการคํานวณหาค่าประหยัดและหาเส้นทาง
สําหรับการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม โดยการค้นหาพิกัดของลูกค้าจาก Google Maps จากนั้นนําข้อมูลต้นทุนระหว่าง
วิธีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบเดิมกับวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัดมาเปรียบเทียบกันว่ารูปแบบใดจะช่วย
แก้ไขปัญหาให้บริษัทได้จริง เพ่ือปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทําการศึกษาวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะที่เหมาะสมโดยวิธีแบบประหยัด 
2. เพ่ือทําการเปรียบเทียบระยะทางและต้นทุนการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าแบบเดิมกับการจัดเส้นทางขนส่ง

สินค้าแบบใหม่ 
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยบริษัทกรณีศึกษาท่ีใช้ทําการศึกษาน้ันมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. การขนส่งสินค้าในแต่ละรอบน้ันจะต้องไม่เกินความจุของยานพาหนะท่ีใช้ 
2. การขนส่งสินค้าให้ลูกค้านั้นจะทําการส่งสินค้าเฉพาะวันคู่ ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น.  
3. เม่ือทําการขนส่งสินค้าครบทุกจุดแล้วรถขนส่งจะต้องกลับมายังร้านค้าทุกวัน 

 บริษัทกรณีศึกษานั้น เป็นบริษัทรับจ้างเหมาขนส่งสินค้าให้แก่ร้านค้าหนึ่งในจังหวัดนครนายก ให้บริการขนส่ง
สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแล้วต้องการใช้บริการขนส่ง โดยมียานพาหนะเป็นรถกระบะ 4 ล้อ ต่อ
ตู้ทึบสูง 2.10 เมตร จํานวน 1 คัน ซ่ึงในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าจะมีพนักงานจัดคิวการส่งสินค้าให้แก่พนักงานขับ
รถว่าจะต้องไปส่งสินค้าแห่งใดบ้าง โดยจะจัดลําดับการขนส่งตามลําดับของลูกค้าท่ีมาซ้ือสินค้า จึงทําให้ไม่มีการวาง

แผนการขนส่งท่ีเหมาะสม และบางคร้ังไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาตามท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงบริษัทกรณีศึกษา มีขั้นตอนการ
ทํางานต้ังแต่การรับฝากสินค้าเพื่อจัดส่งจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้ 

1. พนักงานจัดคิวการส่งสินค้า จะทําการบันทึกข้อมูลของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแล้วมีความประสงค์ให้ทางบริษัทส่ง
สินค้าให้ โดยผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท โดยจะจัดส่งเฉพาะวันคู่ และเรียงลําดับเวลาการส่งสินค้าตามลําดับท่ีลูกค้ามา
ติดต่อซ้ือสินค้า 
 2. เม่ือถึงกําหนดวันส่งสินค้า พนักงานขับรถจะรับคําสั่งการจัดส่ง จากพนักงานจัดคิวการส่งสินค้า จากนั้น
พนักงานขายจะนําสินค้าข้ึนรถ 
 3. พนักงานขับรถนําสินค้าไปส่งตามใบงานจนครบ หากสินค้ามีปริมาณมากเกินกว่า 1 รอบการขนส่ง พนักงาน
ขับรถจะกลับมารับสินค้าอีกคร้ังจนครบตามใบงานท่ีได้กําหนดไว้ 
 4. เม่ือได้ทําการส่งสินค้าครบทุกจุดแล้วพนักงานขนส่งจะต้องกลับเข้ามายังร้านค้าเพ่ือทําการส่งมอบเอกสาร
การรับสินคา้ทุกคร้ัง 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางขนส่งท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีนํามาใช้ศึกษานั้น เป็น
ข้อมูลการใช้บริการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายใน 2 สัปดาห์ (7 วัน) โดยในแต่ละวันนั้นจะมีลูกค้าท่ีต้องทําการจัดส่งจํานวน 
10 แห่ง นําข้อมูลท่ีรวบรวมมาทําการค้นหาระยะทางและเวลาจากจุดเร่ิมต้น (ร้านค้า) ไปยังจุดเป้าหมาย (ลูกค้า) ในแต่
ละจุดคู่ส่ง โดยเลือกใช้โปรแกรม Google Maps ท่ีช่วยในการค้นหาพิกัดลูกค้าและเส้นทางในแต่ละจุด โดยรายละเอียด
แสดงตามตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 : พิกัดลูกค้าของกลุ่มตัวอย่าง 

ลําดับ ชื่อ พิกัด Latitude พิกัด Longitude 
0 Warehouse 14.22648 101.23421 
1 ลูกค้า 1 14.23048 101.22639 
2 ลูกค้า 2 14.23534 101.24596 
3 ลูกค้า 3 14.21904 101.24957 
4 ลูกค้า 4 14.21063 101.22270 
5 ลูกค้า 5 14.19967 101.22074 
6 ลูกค้า 6 14.20334 101.22930 
7 ลูกค้า 7 14.20281 101.21417 
8 ลูกค้า 8 14.24763 101.15678 
9 ลูกค้า 9 14.23605 101.18197 
10 ลูกค้า 10 14.22159 101.14885 

 
 สําหรับยานพาหนะของบริษัทกรณีศึกษาท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าแสดงดังภาพ 1 จะเป็นรถกระบะ 4 ล้อ ต่อตู้ทึบ
สูง 2.10 เมตร จํานวน 1 คัน สามารถบรรทุกสินค้าได้รวมท้ังหมดไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลของ
บริษัทกรณีศึกษาน้ัน จะมีต้นทุนค่าขนส่งสินคา้ซ่ึงจะคํานวณเฉพาะค่าเชื้อเพลิงอยู่ท่ี 2.50 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร โดยคิดจาก
ค่าน้ํามันดีเซลราคาลิตรละ 28 บาท จากการใช้เชื้อเพลิงในระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ต่อปริมาณน้ํามันจํานวน 1 
ลิตร 
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แผนการขนส่งที่เหมาะสม และบางคร้ังไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาตามท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงบริษัทกรณีศึกษา มีขั้นตอนการ
ทํางานต้ังแต่การรับฝากสินค้าเพื่อจัดส่งจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังน้ี 

1. พนักงานจัดคิวการส่งสินค้า จะทําการบันทึกข้อมูลของลูกค้าท่ีซ้ือสินค้าแล้วมีความประสงค์ให้ทางบริษัทส่ง
สินค้าให้ โดยผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท โดยจะจัดส่งเฉพาะวันคู่ และเรียงลําดับเวลาการส่งสินค้าตามลําดับท่ีลูกค้ามา
ติดต่อซ้ือสินค้า 
 2. เม่ือถึงกําหนดวันส่งสินค้า พนักงานขับรถจะรับคําสั่งการจัดส่ง จากพนักงานจัดคิวการส่งสินค้า จากนั้น
พนักงานขายจะนําสินค้าข้ึนรถ 
 3. พนักงานขับรถนําสินค้าไปส่งตามใบงานจนครบ หากสินค้ามีปริมาณมากเกินกว่า 1 รอบการขนส่ง พนักงาน
ขับรถจะกลับมารับสินค้าอีกครั้งจนครบตามใบงานท่ีได้กําหนดไว้ 
 4. เม่ือได้ทําการส่งสินค้าครบทุกจุดแล้วพนักงานขนส่งจะต้องกลับเข้ามายังร้านค้าเพ่ือทําการส่งมอบเอกสาร
การรับสินคา้ทุกครั้ง 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางขนส่งท่ีเหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีนํามาใช้ศึกษานั้น เป็น
ข้อมูลการใช้บริการจัดส่งของลูกค้าแต่ละรายใน 2 สัปดาห์ (7 วัน) โดยในแต่ละวันนั้นจะมีลูกค้าท่ีต้องทําการจัดส่งจํานวน 
10 แห่ง นําข้อมูลท่ีรวบรวมมาทําการค้นหาระยะทางและเวลาจากจุดเร่ิมต้น (ร้านค้า) ไปยังจุดเป้าหมาย (ลูกค้า) ในแต่
ละจุดคู่ส่ง โดยเลือกใช้โปรแกรม Google Maps ท่ีช่วยในการค้นหาพิกัดลูกค้าและเส้นทางในแต่ละจุด โดยรายละเอียด
แสดงตามตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 : พิกัดลูกค้าของกลุ่มตัวอย่าง 

ลําดับ ชื่อ พิกัด Latitude พิกัด Longitude 
0 Warehouse 14.22648 101.23421 
1 ลูกค้า 1 14.23048 101.22639 
2 ลูกค้า 2 14.23534 101.24596 
3 ลูกค้า 3 14.21904 101.24957 
4 ลูกค้า 4 14.21063 101.22270 
5 ลูกค้า 5 14.19967 101.22074 
6 ลูกค้า 6 14.20334 101.22930 
7 ลูกค้า 7 14.20281 101.21417 
8 ลูกค้า 8 14.24763 101.15678 
9 ลูกค้า 9 14.23605 101.18197 
10 ลูกค้า 10 14.22159 101.14885 

 
 สําหรับยานพาหนะของบริษัทกรณีศึกษาท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าแสดงดังภาพ 1 จะเป็นรถกระบะ 4 ล้อ ต่อตู้ทึบ
สูง 2.10 เมตร จํานวน 1 คัน สามารถบรรทุกสินค้าได้รวมท้ังหมดไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ซ่ึงจากการสํารวจข้อมูลของ
บริษัทกรณีศึกษาน้ัน จะมีต้นทุนค่าขนส่งสินคา้ซ่ึงจะคํานวณเฉพาะค่าเชื้อเพลิงอยู่ท่ี 2.50 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร โดยคิดจาก
ค่าน้ํามันดีเซลราคาลิตรละ 28 บาท จากการใช้เชื้อเพลิงในระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ต่อปริมาณนํ้ามันจํานวน 1 
ลิตร 
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ภาพที่ 1: รถกระบะ 4 ล้อต่อตู้ทึบขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา 
 
 จากการค้นหาระยะทางการขนส่งสินค้าของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้พิกัดระบุสถานท่ีขนส่งจาก Google Maps 
แสดงดังภาพ 2 จะสามารถสรุประยะทางของแต่ละสถานท่ีได้ดังตาราง 2 
 

 
 

ภาพที่ 2: ตําแหน่งของร้านค้าและสถานท่ีจัดส่งสินค้ากลุ่มตัวอย่างจาก Google Maps 
 
 จากการคํานวณระยะทางการขนส่งสินค้าของกลุม่ตัวอย่าง เม่ือนําระยะทางรวมทั้งหมดในช่วงเวลาทําการ 1 วัน 
มาคํานวณต้นทุนขนส่งสินค้า โดยต้นทุนจะคํานวณจากระยะทาง x ต้นทุนค่าขนส่ง และจากการเก็บข้อมูลต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาน้ันจะเป็น 2.50 บาทต่อ 1 กิโลเมตร เม่ือนํามาคํานวณต้นทุนการขนส่งสินค้าของการจัด
เส้นทางเดินรถของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ท่ี 136.75 บาท (ต่อวัน) 
 

ตารางท่ี 2 : ระยะทางของการจัดเส้นทางเดินรถของบริษัทกรณีศึกษา 

จุดส่งสินค้า 
เส้นทาง 

การเดินรถ 
ระยะทาง (กม.) จุดส่งสินค้า 

เส้นทาง 
การเดินรถ 

ระยะทาง(กม.) 

ลูกค้า 1 0 -> 1 5.2 ลูกค้า 7 6 -> 7 2.4 
ลูกค้า 2 1 -> 2 3.9 ลูกค้า 8 7 -> 8 9.0 
ลูกค้า 3 2 -> 3 2.7 ลูกค้า 9 8 -> 9 5.0 
ลูกค้า 4 3 -> 4 3.2 ลูกค้า 10 9 -> 10 6.40 
ลูกค้า 5 4 -> 5 1.9 ร้านค้า (0) 10 -> 0 13.70 
ลูกค้า 6 5 -> 6 1.3    

รวมระยะทาง 54.70 กิโลเมตร 
 
 จากการวิเคราะห์ระบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาในปัจจุบันสามารถสรุปประเด็น
ปัญหาได้ดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนของจํานวนสินค้าในแต่ละวัน หากมีปริมาณสินค้ามากเกินกว่าท่ีจะบรรทุกสินค้าได้ พนักงาน
ขับรถจะต้องกลับมารับสินค้าใหม่อีกคร้ังจนครบ 

2. ตารางงานการขนส่งไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของเส้นทางและระยะทาง เนื่องจากจะต้อง
จัดลําดับการส่งสินค้า ตามลําดับการซ้ือสินค้าของลูกค้า ทําให้การขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีต้นทุนด้านการ
ขนส่งค่อนข้างสูง 

3. จํานวนรถขนส่งท่ีมีจํากัดเพียง 1 คัน เม่ือมีการขนส่งสินค้าในปริมาณมากจะทําให้ต้องกลับมารับสินค้าหลาย
รอบ ส่งผลให้ต้องว่ิงรถเที่ยวเปล่ากลับมารับสินค้าอีกคร้ัง 

เม่ือพิจารณาจากปัญหาข้างต้นแล้วผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ง
สินค้าท่ีจะช่วยให้แก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทโดยคํานึงถึงต้นทุนการขนส่ง เพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการได้อย่างย่ังยืน 
 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในอดีต ทําให้ได้วิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ท่ีต้องการแก้ไขให้มากที่สุด ซ่ึงเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด เนื่องจากวิธีนี้เป็นทฤษฎี
ท่ีเป็นท่ียอมรับในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ซ่ึงสามารถจัดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นวิธีท่ีง่ายไม่
ซับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ประกันถึงการได้คําตอบที่ดีท่ีสุดก็ตาม แต่เหมาะสมสําหรับปัญหาการตดัสินใจท่ีมี
ขนาดไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีขั้นตอนการจัดเส้นทางแสดงดังภาพ 3 
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ตารางท่ี 2 : ระยะทางของการจัดเส้นทางเดินรถของบริษัทกรณีศึกษา 

จุดส่งสินค้า 
เส้นทาง 

การเดินรถ 
ระยะทาง (กม.) จุดส่งสินค้า 

เส้นทาง 
การเดินรถ 

ระยะทาง(กม.) 

ลูกค้า 1 0 -> 1 5.2 ลูกค้า 7 6 -> 7 2.4 
ลูกค้า 2 1 -> 2 3.9 ลูกค้า 8 7 -> 8 9.0 
ลูกค้า 3 2 -> 3 2.7 ลูกค้า 9 8 -> 9 5.0 
ลูกค้า 4 3 -> 4 3.2 ลูกค้า 10 9 -> 10 6.40 
ลูกค้า 5 4 -> 5 1.9 ร้านค้า (0) 10 -> 0 13.70 
ลูกค้า 6 5 -> 6 1.3    

รวมระยะทาง 54.70 กิโลเมตร 
 
 จากการวิเคราะห์ระบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาในปัจจุบันสามารถสรุปประเด็น
ปัญหาได้ดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนของจํานวนสินค้าในแต่ละวัน หากมีปริมาณสินค้ามากเกินกว่าท่ีจะบรรทุกสินค้าได้ พนักงาน
ขับรถจะต้องกลับมารับสินค้าใหม่อีกครั้งจนครบ 

2. ตารางงานการขนส่งไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของเส้นทางและระยะทาง เนื่องจากจะต้อง
จัดลําดับการส่งสินค้า ตามลําดับการซ้ือสินค้าของลูกค้า ทําให้การขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีต้นทุนด้านการ
ขนส่งค่อนข้างสูง 

3. จํานวนรถขนส่งท่ีมีจํากัดเพียง 1 คัน เม่ือมีการขนส่งสินค้าในปริมาณมากจะทําให้ต้องกลับมารับสินค้าหลาย
รอบ ส่งผลให้ต้องว่ิงรถเที่ยวเปล่ากลับมารับสินค้าอีกครั้ง 

เม่ือพิจารณาจากปัญหาข้างต้นแล้วผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเส้นทางการขนส่ง
สินค้าท่ีจะช่วยให้แก้ไขปัญหาให้แก่บริษัทโดยคํานึงถึงต้นทุนการขนส่ง เพ่ือให้บริษัทดําเนินกิจการได้อย่างย่ังยืน 
 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องในอดีต ทําให้ได้วิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ท่ีต้องการแก้ไขให้มากที่สุด ซ่ึงเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด เนื่องจากวิธีนี้เป็นทฤษฎี
ท่ีเป็นท่ียอมรับในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ซ่ึงสามารถจัดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นวิธีท่ีง่ายไม่
ซับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติแม้ว่าวิธีนี้จะไม่ประกันถึงการได้คําตอบที่ดีท่ีสุดก็ตาม แต่เหมาะสมสําหรับปัญหาการตดัสินใจท่ีมี
ขนาดไม่ซับซ้อนมากนัก โดยมีขั้นตอนการจัดเส้นทางแสดงดังภาพ 3 
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ภาพที่ 3: ขั้นตอนการจัดเส้นทางท่ีนําเสนอ 
 
ผลการวิจัย 

 จากผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดเส้นทางการเดินรถแบบวิธีประหยัด ท้ัง 7 วันนั้น สามารถแสดงผลลัพธ์ระยะทาง
รวม (กิโลเมตร) ท้ังหมดในแต่ละวัน และค่าใช้ในการขนส่งสินค้าตามระยะทางท่ีใช้ในการขนส่ง ซ่ึงผลลัพธ์สามารถ
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของบริษัทกรณีศึกษา ดังแสดงไว้ในตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3 : การเปรียบเทียบระยะทางรวมและต้นทุนค่าขนส่งระหว่างวิธีเดิมกับวิธีท่ีนําเสนอ 

ผลลัพธ ์/ วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 ผลรวม 
ผลลัพธ์แสดงข้อมูลวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัท 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 54.70 139.70 115.10 91.70 90.40 51.60 177.10 720.30 
ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 136.75 349.25 287.75 229.25 226.00 129.00 442.75 1,800.75 
ผลลัพธ์แสดงข้อมูลวิธีการของ Clarke and Wright 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 41.30 87.10 94.60 85.50 84.40 44.90 110.10 547.90 
ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 103.25 217.75 236.50 213.75 211.00 112.25 275.25 1,369.75 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

จากตาราง 4 จะเห็นว่าวิธีการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งท่ีนําเสนอนั้น ชุดข้อมูลตัวอย่างของบริษัท
กรณีศึกษา ท่ีนํามาทดลองใช้กับวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด สามารถลดระยะทางรวมจากเดิมท่ีใช้ 
720.30 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ลดเหลือ 547.90 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ มีระยะทางลดลง 172.4 กิโลเมตร ซ่ึงระยะทางที่
ลดลงนั้นจะมีผลต่อต้นทุนท่ีใช้ในการขนส่งรวมจากเดิมท่ีมีต้นทุนรวม 1,800.75 บาท ต่อสัปดาห์ ลดลงเหลือ 1,369.75 
บาทต่อสัปดาห์ ลดลง 431 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
 
ตารางท่ี 4 : สรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมและแบบใหม่ 

 วิธีเดิม วิธีใหม่ ผลต่าง ร้อยละ 
ระยะทางรวม (กิโลเมตร) 720.30 547.90 172.40 23.93 
ต้นทุนท่ีใช้ขนส่งรวม (บาท) 1,800.75 1,369.75 431.00 23.93 

 
จากผลการวิจัยพบว่าเม่ือนําวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถลดระยะทางการขนส่งได้จริง เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัท อีกท้ังวิธีนี้ยังช่วยลด
ต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชินภัทร อ่อนฉิม (2555), พรพรรณ โตโภชนพันธ์ุ (2557) 
และวารินทร์รัตน์ รินมุกดา (2559) ท่ีได้นําวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าบริษัท 
กรณีศึกษา ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันภายใต้ข้อจํากัดในการบรรทุก 
กรณีศึกษาบริษัทจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ในจังหวัดระยอง และการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้า
ให้กับบริษัทกรณีศึกษาในธุรกิจสินค้าเกษตร (ขายส่งส้มโอ) ตามลําดับ โดยผลจากงานวิจัยของชินภัทร อ่อนฉิม (2555) 
สามารถลดจํานวนเท่ียวรถขนส่งท่ีใช้ ปริมาณจุดส่ง และระยะทางท่ีเหมาะสมที่สุดได้ร้อยละ 40, สามารถลดอัตรา
สิ้นเปลืองน้ํามัน คิดเป็นร้อยละ 28.23 ในงานวิจัยของพรพรรณ โตโภชนพันธ์ุ (2557) และสามารถลดระยะทางที่ใช้ใน
การขนส่งรวม คิดเป็นร้อยละ 17.20 ในงานวิจัยของวารินทร์รัตน์ รินมุกดา (2559)  
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 จากผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดเส้นทางการเดินรถแบบวิธีประหยัด ท้ัง 7 วันนั้น สามารถแสดงผลลัพธ์ระยะทาง
รวม (กิโลเมตร) ท้ังหมดในแต่ละวัน และค่าใช้ในการขนส่งสินค้าตามระยะทางท่ีใช้ในการขนส่ง ซ่ึงผลลัพธ์สามารถ
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของบริษัทกรณีศึกษา ดังแสดงไว้ในตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3 : การเปรียบเทียบระยะทางรวมและต้นทุนค่าขนส่งระหว่างวิธีเดิมกับวิธีท่ีนําเสนอ 

ผลลัพธ์ / วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 ผลรวม 
ผลลัพธ์แสดงข้อมูลวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัท 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 54.70 139.70 115.10 91.70 90.40 51.60 177.10 720.30 
ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 136.75 349.25 287.75 229.25 226.00 129.00 442.75 1,800.75 
ผลลัพธ์แสดงข้อมูลวิธีการของ Clarke and Wright 
ระยะทาง (กิโลเมตร) 41.30 87.10 94.60 85.50 84.40 44.90 110.10 547.90 
ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 103.25 217.75 236.50 213.75 211.00 112.25 275.25 1,369.75 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

จากตาราง 4 จะเห็นว่าวิธีการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งท่ีนําเสนอนั้น ชุดข้อมูลตัวอย่างของบริษัท
กรณีศึกษา ท่ีนํามาทดลองใช้กับวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด สามารถลดระยะทางรวมจากเดิมท่ีใช้ 
720.30 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ลดเหลือ 547.90 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ มีระยะทางลดลง 172.4 กิโลเมตร ซ่ึงระยะทางที่
ลดลงนั้นจะมีผลต่อต้นทุนท่ีใช้ในการขนส่งรวมจากเดิมท่ีมีต้นทุนรวม 1,800.75 บาท ต่อสัปดาห์ ลดลงเหลือ 1,369.75 
บาทต่อสัปดาห์ ลดลง 431 บาทต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 23.93 
 
ตารางท่ี 4 : สรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมและแบบใหม่ 

 วิธีเดิม วิธีใหม่ ผลต่าง ร้อยละ 
ระยะทางรวม (กิโลเมตร) 720.30 547.90 172.40 23.93 
ต้นทุนท่ีใช้ขนส่งรวม (บาท) 1,800.75 1,369.75 431.00 23.93 

 
จากผลการวิจัยพบว่าเม่ือนําวิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถลดระยะทางการขนส่งได้จริง เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการจัดเส้นทางแบบเดิมของบริษัท อีกท้ังวิธีนี้ยังช่วยลด
ต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชินภัทร อ่อนฉิม (2555), พรพรรณ โตโภชนพันธุ์ (2557) 
และวารินทร์รัตน์ รินมุกดา (2559) ท่ีได้นําวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าบริษัท 
กรณีศึกษา ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การลดอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันภายใต้ข้อจํากัดในการบรรทุก 
กรณีศึกษาบริษัทจําหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ในจังหวัดระยอง และการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้า
ให้กับบริษัทกรณีศึกษาในธุรกิจสินค้าเกษตร (ขายส่งส้มโอ) ตามลําดับ โดยผลจากงานวิจัยของชินภัทร อ่อนฉิม (2555) 
สามารถลดจํานวนเท่ียวรถขนส่งท่ีใช้ ปริมาณจุดส่ง และระยะทางท่ีเหมาะสมที่สุดได้ร้อยละ 40, สามารถลดอัตรา
สิ้นเปลืองน้ํามัน คิดเป็นร้อยละ 28.23 ในงานวิจัยของพรพรรณ โตโภชนพันธ์ุ (2557) และสามารถลดระยะทางที่ใช้ใน
การขนส่งรวม คิดเป็นร้อยละ 17.20 ในงานวิจัยของวารินทร์รัตน์ รินมุกดา (2559)  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมของบริษัทกรณีศึกษา ทางผู้วิจัยได้
พบว่ามีข้อจํากัดบางประการ ซ่ึงสามารถสรุปเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานวิจัยในอนาคตดังต่อไปน้ี  

1. วิธีการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบประหยัด ท่ีผู้วิจัยได้ทําการนําเสนอบริษัทกรณีศึกษาน้ัน เป็นวิธีการท่ีช่วย
เปรียบเทียบการจัดเส้นทางแบบเดิมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์การเปลี่ยนแปลงการจัดเส้นทางแบบ
ใหม่ได้ 

2. วิธีการประหยัดนั้น จะถูกจัดเส้นทางด้วยการเรียงลําดับจากเส้นทางท่ีประหยัดมากที่สุด ไปยังเส้นทางท่ี
ประหยัดน้อยท่ีสุด ซ่ึงผู้ใช้งานต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้จริงในการจัดเส้นทาง  

3. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า นอกจากวิธีการท่ีนํามาใช้ในงานวิจัยในคร้ังน้ียังมีวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
นํามาใช้ในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าได้เช่นกัน ซ่ึงผู้วิจัยสามารถศึกษาและนําไปพัฒนากับการจัดเส้นทางการขนส่ง
สินค้าในลักษณะท่ีต่างกันนี้ เช่น วิธีการ Genetic Algorithm, วิธีการ Nearest Neighbor Algorithm หรือ การใช้
โปรแกรม VRP Solver เป็นต้น 
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จากภาระงานจริงของหนาเว็บแบบ Responsive ที่แตกตางชนิด โดยเครื่องมือวัดดวย h2load เพื่อจําลองการรอง

ขอหนาเว็บ ตั้งแต 100 – 500 เครื่อง ใหผลการเปรียบเทียบในดานประสิทธิภาพ และปริมาณเครือขายที่ใชงาน 

พบวา ผลการคํานวณประสิทธิภาพมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สําหรับเครือขายใชแบนดวิดธ 

107.95 Mbps สําหรับประสิทธิภาพการรองขอบริการเว็บเฉลี่ยที่ 3,260.70 requests per second ของธีม 

freelancer ที่มีรูปแบบไฟลขนาดเล็กจํานวนมาก กรณีธีม sb-admin สําหรับแสดงผลแบบแผงควบคุมไดคาเฉล่ียท่ี 

1,529.89 requests per second ซึ่งคาทางสถิติระหวาง HTTP/2 และ HTTP/1.1 ใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 (P<0.05) 

คําสําคัญ:  Bootstrap โพรโตคอล บริการเว็บ 

 

Abstract 
HTTP/2 protocol has been public since 2015. Responsive web design templates will affect 

the web performance. We evaluated the responsive web performance by using h2load to create a 

workload from 100 to 500 web clients.  The results show network performance can accept 

hypothesis (P < 0.05) that bandwidth usage average 107.95 Mbps. Web performances, freelancer 

theme has more small files that it is 3,260.70 requests per second and the sb-admin theme is 

designed for dashboard web that it is 1,529.89 requests per second. Both themes have a quite 

similar performance between HTTP/2 and HTTP/1.1 with hypothesis testing (p < 0.05)            

Keyword:  Bootstrap, Protocol, Web server 
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บทนํา  
การออกแบบเว็บใหรองรับไดทุกอุปกรณในปจจุบัน “Responsive Web Designed” ที่มีความแตกตางไปตาม

ชนิดของธีมที่ไดรับการพัฒนาและถูกเผยแพรไวเปนกลุมคือ Admin-Dashboard Blog และ Ecommerce โดยสามารถ

ปรับรายละเอียดตามอุปกรณที่เรียกใชงาน ซึ่งไดรับความนิยมสูงสุดสําหรับ Bootstrap ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องใน

ปจจุบัน รุน 4.3.1 และการพัฒนาโพรโตคอล HTTP ที่มีชื่อวา HTTP/2 ที่ชวยลดเวลาในการตอบสนองของเว็บไซต และ

ตัดสวนความสิ้นเปลืองที่เกิดระหวางการสื่อสารบน HTTP/1.1 ทีมผูพัฒนาไดรับการตอบรับจากผูพัฒนาเว็บบราวเซอร

ไดแก Firefox Chrome Internet-Explorer Safari และ Opera จึงเปนความนาสนใจในการนํารูปแบบของ Bootstrap 

theme ศึกษาประสิทธิภาพของการตอบสนองของเวลารวมกับ HTTP/2 ดวยโปรแกรม h2load ของแมขายบริการเว็บ 

เพื่อเปรียบเทียบผลการใหบริการบนหนาเว็บไซตของรูปแบบ Responsive Web ของ Bootstrap โดยตั้งสมมติฐานของ

รูปแบบที่แตกตางของหนาเว็บ Bootstrap ผานโพรโตคอล HTTP/2 การศึกษาวิจัย ในดานการวิจัยประสิทธิภาพ

โพรโตคอลระหวาง HTTP/2 และ HTTP/1.1 ออกแบบเพื่อการเขารหัสกับ SSL เพื่อการบริการ HTTPS ไดมีการวิจัยวัด

ประสิทธิภาพของชุดเขารหัส SHA (ธีรศักดิ์ ยนจํารูญ และคณะ, 2561) เพื่อศึกษาชุดเขารหัสระหวาง SHA-1 และ SHA-

2 เพื่อแสดงประสิทธิภาพของบริการเว็บที่มีการเขารหัสที่ซับซอนขึ้น การวัดประสิทธิภาพจริงของ HTTP/2 เนื่องจาก

คุณลักษณะเดนที่นําเสนอของผูพัฒนา จึงกอใหเกิดความสนใจและการนําไปใชงานจริงทั้งผูใหบริการ และผูใชงาน

อินเตอรเน็ต  

ดังนั้นเนื้อหาสวนของทฤษฎี และโครงสรางของงานวิจัยไดกลาวถึงไวในวิธีการวิจัย พรอมสรุปผลประสิทธิภาพ

ในหัวขอผลการวิจัยและอภิปราย กับคําแนะนําในการนําไปใชงานจริง 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1 กรณีศึกษาหนาเว็บ Bootstrap Theme 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ดวยหลักการของโพรโตคอล HTTP/2 และการใหบริการเว็บดวยโปรแกรม Nginx ในปจจุบันไดรับความนิยม

เนื่องจากลดความยุงยากของการกําหนดคาสําหรับบริการเว็บ และมีหลักการทํางานตามรายละเอียดเนื้อหา 

1. โพรโทคอล HTTP/2   

HTTP/2 ไดรับการพัฒนาจาก Internet Engineering Task Force (IETF) หรือคณะกรรมการสถาปตยกรรม

อินเทอรเน็ตดังนั้น พัฒนาโปรแกรมใหสามารถรองรับการทํางานตามโพรโทคอล ตามภาพท่ี 1 และขอสนับสนุนใหกลุม

โปรแกรมเรียกทรัพยากรเว็บหรือเว็บบราวเซอรไดแก Firefox Chrome และ Internet Explore เพื่อรองรับการทํางาน

ในปจจุบัน  

  
ภาพที่ 1: เปรียบเทียบการสื่อสารระหวางโพรโทคอล HTTP/1.1และHTTP/2 (Jari Arkko, 2015) 

จากภาพที่ 1 การทํางานของ HTTP/2 ผูพัฒนาปรับการสงขอมูล และการบีบอัดขอมูลบางอยางเพื่อลดขนาด

ชุดขอมูลลง ตามความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกตเว็บ หรือ เว็บบราวเซอร ถือเปนความทาทายในการนําไปใช ซึ่ง

ผูพัฒนาไดเสนอคุณลักษณะที่แตกตางระหวางโพรโตคอล HTTP/1.1 และ HTTP/2 ไวดังนี้ 

 Binary Protocol ถูกเปดประสิทธิภาพจากวิธีการหนึ่งขอความหรือชุดขอมูลตอหนึ่งเสนทางการสง โดยไมมีใน

โพรโตคอล HTTP/1.1 เพื่อชวยในขั้นตอนการรับสงขอมูลระหวางเครื่องลูกขายกับแมขายเว็บ 

 Multiplexing ที่กําหนดใหลูกขายบริการเว็บรองขอพรอมกัน (Multiple requests) การเชื่อมตอในชุด

เดียวกัน แยกสงโดยไมตองรอการตอบกลับแบบโพรโตคอล HTTP/1.1 

 Header Compression หรือมีอีกชื่อวา HPACK header compression มีรูปแบบคือการบีบอัดสวนชุดขอมูล

สวนหัวหรือสวนตน โดยในบางครั้งมีขนาดใหญกวาชุดขอมูล  

 Server Push เปนขั้นตอนที่เครื่องแมขายขอใหลูกขายใชแคชที่มีอยูแทนการสงออกไปซ้ํา เพื่อประหยัดรอบ

การสงและลดเวลาในการสงแตละหนาเว็บ 

2. โปรแกรม Nginx  

Nginx เปนโปรแกรมสําหรับบริการแมขายเว็บ ประเภทหน่ึงเหมือนกัน Apache หรือวา Internet 

Information Services (IIS) โดยจุดเดนของ Nginx ในดานของประสิทธิภาพ Apache ดวยการที่ใชทรัพยากรของเครื่อง

แมขายที่นอยกวา ไดแก RAM และ CPU ทําใหเครื่องแมขาย นั้นสามารถรองรับงานไดมากขึ้น แตการใชงานบางอยาง

อาจไมไดรองรับเหมือน Apache ที่ทําใหตัว Nginx ไดรับความนิยมเพียงบางอยาง เชน เว็บไซตสําหรับดาวนโหลดไฟล 

เว็บไซตใหบริการ streaming เว็บไซตสําหรับอัปโหลดไฟล เทานั้น  

Nginx จะเปนโปรแกรมฟรี (Open Source) ที่มีประสิทธิภาพสูง และรองรับ Reverse proxy พรอมกับพร็อก

ซีเซิรฟเวอร IMAP / POP3 ซึ่ง Nginx จะเปนที่รูจักเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเสถียรภาพชุดคุณลักษณะที่หลากหลาย

การกําหนดคาที่งายและการใชทรัพยากรต่ํา โดย Nginx เปนหนึ่งในไมกี่เซิรฟเวอรที่เขียนขึ้นเพื่อแกไขปญหาซีเท็นเค 

(C10K Problems) แตกตางจากเซิรฟเวอรแบบดั้งเดิม ไมตองพึ่งพา Thread เพื่อจัดการกับคําขอ ถูกออกแบบมาใหมี

ประสิทธิภาพสูงใชงานทรัพยากรเครื่องไดคุมคา รองรับการเติบโตของเว็บไซตไดดี เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีการใชงาน

พรอมกันสูง (High Concurrency) และยังสามารถจัดการหนวยความจําขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต Virtual 

Private Server ที่เล็กที่สุดจนถึงเซิรฟเวอรขนาดใหญ 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยไดกลาวถึงสวนหลักของโครงสรางในการวิจัย และภาระงานที่นํามาทดสอบ เพ่ือแสดงภาพรวมของ

รูปแบบการวัดประสิทธิภาพ 

1. โครงสรางเครื่องแมขายสาํหรับงานวิจัย 
   โครงสรางวิจัยทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 7.4 พรอมโปรแกรม Nginx ดวยเครื่องแมขายที่มี

คุณสมบัติ หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR หนวยบันทึกขอมูลแบบ SATA 

500 GB พรอมกับการดเครือขาย Gigabit Ethernet Controller สําหรับเครื่องลูกขายทดสอบติดตั้งโปรแกรม h2load 

โดยมีคุณสมบัติ หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR โดยนําผลสรุปการวัด

ประสิทธิภาพคํานวณทางสถิติ เพื่อพิสูจนสมมติฐานความแตกตางของขอมูล 
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จากภาพที่ 1 การทํางานของ HTTP/2 ผูพัฒนาปรับการสงขอมูล และการบีบอัดขอมูลบางอยางเพื่อลดขนาด

ชุดขอมูลลง ตามความเหมาะสมของโปรแกรมประยุกตเว็บ หรือ เว็บบราวเซอร ถือเปนความทาทายในการนําไปใช ซึ่ง

ผูพัฒนาไดเสนอคุณลักษณะที่แตกตางระหวางโพรโตคอล HTTP/1.1 และ HTTP/2 ไวดังนี้ 

 Binary Protocol ถูกเปดประสิทธิภาพจากวิธีการหนึ่งขอความหรือชุดขอมูลตอหนึ่งเสนทางการสง โดยไมมีใน

โพรโตคอล HTTP/1.1 เพื่อชวยในขั้นตอนการรับสงขอมูลระหวางเครื่องลูกขายกับแมขายเว็บ 

 Multiplexing ที่กําหนดใหลูกขายบริการเว็บรองขอพรอมกัน (Multiple requests) การเชื่อมตอในชุด

เดียวกัน แยกสงโดยไมตองรอการตอบกลับแบบโพรโตคอล HTTP/1.1 

 Header Compression หรือมีอีกชื่อวา HPACK header compression มีรูปแบบคือการบีบอัดสวนชุดขอมูล

สวนหัวหรือสวนตน โดยในบางครั้งมีขนาดใหญกวาชุดขอมูล  

 Server Push เปนขั้นตอนที่เครื่องแมขายขอใหลูกขายใชแคชที่มีอยูแทนการสงออกไปซ้ํา เพื่อประหยัดรอบ

การสงและลดเวลาในการสงแตละหนาเว็บ 

2. โปรแกรม Nginx  

Nginx เปนโปรแกรมสําหรับบริการแมขายเว็บ ประเภทหนึ่งเหมือนกัน Apache หรือวา Internet 

Information Services (IIS) โดยจุดเดนของ Nginx ในดานของประสิทธิภาพ Apache ดวยการที่ใชทรัพยากรของเครื่อง

แมขายที่นอยกวา ไดแก RAM และ CPU ทําใหเครื่องแมขาย นั้นสามารถรองรับงานไดมากขึ้น แตการใชงานบางอยาง

อาจไมไดรองรับเหมือน Apache ที่ทําใหตัว Nginx ไดรับความนิยมเพียงบางอยาง เชน เว็บไซตสําหรับดาวนโหลดไฟล 

เว็บไซตใหบริการ streaming เว็บไซตสําหรับอัปโหลดไฟล เทานั้น  

Nginx จะเปนโปรแกรมฟรี (Open Source) ที่มีประสิทธิภาพสูง และรองรับ Reverse proxy พรอมกับพร็อก

ซีเซิรฟเวอร IMAP / POP3 ซึ่ง Nginx จะเปนที่รูจักเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเสถียรภาพชุดคุณลักษณะที่หลากหลาย

การกําหนดคาที่งายและการใชทรัพยากรต่ํา โดย Nginx เปนหนึ่งในไมกี่เซิรฟเวอรที่เขียนขึ้นเพื่อแกไขปญหาซีเท็นเค 

(C10K Problems) แตกตางจากเซิรฟเวอรแบบด้ังเดิม ไมตองพึ่งพา Thread เพื่อจัดการกับคําขอ ถูกออกแบบมาใหมี

ประสิทธิภาพสูงใชงานทรัพยากรเครื่องไดคุมคา รองรับการเติบโตของเว็บไซตไดดี เหมาะสําหรับเว็บไซตที่มีการใชงาน

พรอมกันสูง (High Concurrency) และยังสามารถจัดการหนวยความจําขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต Virtual 

Private Server ที่เล็กที่สุดจนถึงเซิรฟเวอรขนาดใหญ 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยไดกลาวถึงสวนหลักของโครงสรางในการวิจัย และภาระงานท่ีนํามาทดสอบ เพื่อแสดงภาพรวมของ

รูปแบบการวัดประสิทธิภาพ 

1. โครงสรางเครื่องแมขายสาํหรับงานวิจัย 
   โครงสรางวิจัยทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 7.4 พรอมโปรแกรม Nginx ดวยเครื่องแมขายที่มี

คุณสมบัติ หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR หนวยบันทึกขอมูลแบบ SATA 

500 GB พรอมกับการดเครือขาย Gigabit Ethernet Controller สําหรับเครื่องลูกขายทดสอบติดตั้งโปรแกรม h2load 

โดยมีคุณสมบัติ หนวยประมวลผลกลาง Intel i7 CPUs 4 แกน หนวยความจําหลัก 8GB DDR โดยนําผลสรุปการวัด

ประสิทธิภาพคํานวณทางสถิติ เพื่อพิสูจนสมมติฐานความแตกตางของขอมูล 
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ภาพที่ 2: โครงสรางการวัดประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1 

 จากภาพที่ 2 เปนโครงสรางของการวัดประสิทธิภาพที่ใหผลของการวัดดวยคาของ จํานวนการรองขอตอวินาที 

(requests/sec) คาแบนดวิดธ (Mbps) คาเฉลี่ยเวลาการรองขอหนาเว็บ (มิลลิวินาที) โดยท้ังหมดทําผานชุด Bootstrap 

theme ที่เผยแพรฟรี จากเว็บไซต https://getbootstrap.com/  

2. Bootstrap Theme สําหรับการวิจัย 

 ผูวิจัยเลือก Bootstrap theme จํานวน 8 แบบ ที่มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 โดยสามารถแบงเปน 3 กลุม

ใหญ คือ หนาเว็บแบบแยกหนาที่มีหนาหลัก หนาเว็บ One-page และ หนาเว็บแสดงสถานะ ซึ่งนิยมใชงานในปจจุบัน 

พรอมรายชื่อไฟลที่ใชเรียกในแตละชุด ซึ่งไฟลดังกลาวนําไปสรางเปนภาระงานในการเรียกใชงานรวมกับโปรแกรม 

h2load  

ตารางที่ 1: รายละเอียด Bootstrap Theme สําหรับทดสอบประสิทธิภาพ 

ชื่อชุดทดสอบ Bootstrap Theme รายละเอียดไฟล 
Theme-01 business-casual bootstrap.min.css, business-casual.min.css, jquery.min.js, 

bootstrap.bundle.min.js intro.jpg, bg.jpg, favicon.ico 

Theme-02 creative all.min.css, magnific-popup.css,creative.min.css, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 

5.jpg, 6.jpg, jquery.min.js, bootstrap.bundle.min.js, jquery.easing.min.js, 

jquery.magnific-popup.min.js, creative.min.js, bg-masthead.jpg, fa-solid-

900.woff2, favicon.ico 

Theme-03 freelancer bootstrap.min.css, all.min.css, bootstrap.min.css, all.min.css, magnific-

popup.css, bootstrap.bundle.min.js, jquery.easing.min.js, 

freelancer.min.css, jquery.min.js, jquery.magnific-popup.min.js, 

jqBootstrapValidation.js, contact_me.js, freelancer.min.js, profile.png, 

cabin.png, cake.png, circus.png, game.png, safe.png, submarine.png, 

favicon.ico 

Theme-04 clean-blog  bootstrap.min.css, all.min.css, clean-blog.min.css, jquery.min.js, 

bootstrap.bundle.min.js, clean-blog.min.js, home-bg.jpg, favicon.ico 

Theme-05 one-page-wonder  bootstrap.min.css, one-page-wonder.min.css, bootstrap.bundle.min.js, 

01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, favicon.ico 

Theme-06 resume  bootstrap.min.css, all.min.css, resume.min.css, jquery.min.js, 

bootstrap.bundle.min.js, profile.jpg, jquery.easing.min.js, resume.min.js, 

favicon.ico 

ชื่อชุดทดสอบ Bootstrap Theme รายละเอียดไฟล 
Theme-07 sb-admin  all.min.css, dataTables.bootstrap4.css, jquery.easing.min.js, Chart.min.js, 

jquery.dataTables.js, sb-admin.css, jquery.min.js, bootstrap.bundle.min.js, 

dataTables.bootstrap4.js, sb-admin.min.js, datatables-demo.js, chart-

area-demo.js, favicon.ico 

Theme-08 stylish-portfolio  bootstrap.min.css, all.min.css, simple-line-icons.css, stylish-

portfolio.min.css, jquery.min.js, bootstrap.bundle.min.js, 

jquery.easing.min.js, stylish-portfolio.min.js, portfolio-1.jpg, portfolio-2.jpg, 

portfolio-3.jpg, portfolio-4.jpg, bg-masthead.jpg, bg-callout.jpg, favicon.ico 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวัดประสิทธิภาพนําเสนอสวนของ ประสิทธิภาพการบริการในภาพรวมเปรียบเทียบแตละธีม ตามภาพที่ 

3 ซึ่งจําแนกตาม Bootstrap theme ที่มีไฟลแตกตางกัน หนวยวัดนับจํานวนการรองขอ (requests) ตอวินาที ท่ีเกิดขึ้น   

 
ภาพที่ 3: คาเฉลีย่การรองขอประสิทธิภาพเว็บแยกตาม Bootstrap Theme 

 ประสิทธิภาพแตละธีมแตกตางดวยจํานวนไฟลเพราะมีจํานวนและขนาดที่ไมเทากัน โดยนําไปทดสอบสมติฐาน

คาแตกตางทีน่ัยสําคัญ 0.05 ทางสถิติ พบวา จากธีมทั้งหมดใหคาที่ยอมรับทางสถิติไมแตกตางกัน โดยจํานวนการรองขอ

คาสูงสุดที่ Theme-03 เนื่องจากเปนไฟลขนาดเล็ก โดยธีมนี้มีรูปแบบที่อางอิงจากตัวอยางการนําเสนอประสิทธิภาพ 

HTTP/2 ของเว็บไซต http://www.http2demo.io/ พบวา เมื่อทําการเรียนดวยลูกขายจํานวนมากใหผลการทํางานที่

ไมแตกตางกันระหวาง HTTP/2 และ HTTP/1.1 สําหรับ Theme-01 มีไฟลจํานวนนอยแตมีขนาดใหญ จึงไดคาการรอง

ขอที่นอยที่สุด ซ่ึงคาทดสอบทางสถิติใหผลยอมรับที่ไมแตกตางเชนเดียวกัน ในดานเครือขาย นําเสนอในภาพที่ 4 ดวยคา

แบนดวิดธ ของแตละธีม 

Theme-01 Theme-02 Theme-03 Theme-04 Theme-05 Theme-06 Theme-07 Theme-08

HTTP/2 200.98 1,700.84 3,260.70 841.29 713.91 1,906.68 1,529.89 429.51

HTTP/1.1 200.42 1,679.87 3,169.61 843.66 710.12 1,923.87 1,520.55 423.54
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ชื่อชุดทดสอบ Bootstrap Theme รายละเอียดไฟล 
Theme-07 sb-admin  all.min.css, dataTables.bootstrap4.css, jquery.easing.min.js, Chart.min.js, 

jquery.dataTables.js, sb-admin.css, jquery.min.js, bootstrap.bundle.min.js, 

dataTables.bootstrap4.js, sb-admin.min.js, datatables-demo.js, chart-

area-demo.js, favicon.ico 

Theme-08 stylish-portfolio  bootstrap.min.css, all.min.css, simple-line-icons.css, stylish-

portfolio.min.css, jquery.min.js, bootstrap.bundle.min.js, 

jquery.easing.min.js, stylish-portfolio.min.js, portfolio-1.jpg, portfolio-2.jpg, 

portfolio-3.jpg, portfolio-4.jpg, bg-masthead.jpg, bg-callout.jpg, favicon.ico 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวัดประสิทธิภาพนําเสนอสวนของ ประสิทธิภาพการบริการในภาพรวมเปรียบเทียบแตละธีม ตามภาพที่ 

3 ซึ่งจําแนกตาม Bootstrap theme ที่มีไฟลแตกตางกัน หนวยวัดนับจํานวนการรองขอ (requests) ตอวินาที ท่ีเกิดขึ้น   

 
ภาพที่ 3: คาเฉลีย่การรองขอประสิทธิภาพเว็บแยกตาม Bootstrap Theme 

 ประสิทธิภาพแตละธีมแตกตางดวยจํานวนไฟลเพราะมีจํานวนและขนาดที่ไมเทากัน โดยนําไปทดสอบสมติฐาน

คาแตกตางทีน่ัยสําคัญ 0.05 ทางสถิติ พบวา จากธีมทั้งหมดใหคาที่ยอมรับทางสถิติไมแตกตางกัน โดยจํานวนการรองขอ

คาสูงสุดที่ Theme-03 เนื่องจากเปนไฟลขนาดเล็ก โดยธีมนี้มีรูปแบบที่อางอิงจากตัวอยางการนําเสนอประสิทธิภาพ 

HTTP/2 ของเว็บไซต http://www.http2demo.io/ พบวา เมื่อทําการเรียนดวยลูกขายจํานวนมากใหผลการทํางานที่

ไมแตกตางกันระหวาง HTTP/2 และ HTTP/1.1 สําหรับ Theme-01 มีไฟลจํานวนนอยแตมีขนาดใหญ จึงไดคาการรอง

ขอที่นอยที่สุด ซ่ึงคาทดสอบทางสถิติใหผลยอมรับที่ไมแตกตางเชนเดียวกัน ในดานเครือขาย นําเสนอในภาพที่ 4 ดวยคา

แบนดวิดธ ของแตละธีม 

Theme-01 Theme-02 Theme-03 Theme-04 Theme-05 Theme-06 Theme-07 Theme-08

HTTP/2 200.98 1,700.84 3,260.70 841.29 713.91 1,906.68 1,529.89 429.51

HTTP/1.1 200.42 1,679.87 3,169.61 843.66 710.12 1,923.87 1,520.55 423.54
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ภาพที่ 4: คาเฉลีย่การรองขอประสิทธิภาพเว็บแยกตาม Bootstrap Theme  

 ผลสรุปของภาพที่ 4 การใชงานเครือขายเฉลี่ยภาพรวมที่ 107.95 Mbps ซึ่งการทดสอบทางสถิติไดผลการ

ยอมรับความไมแตกตางของการใชเครือขายระหวาง HTTP/2 และ HTTP/1.1 เชนเดียวกันกับประสิทธิภาพ ถึงแม

คาเฉลี่ยของ HTTP/2 อาจมีคาสูงกวา เชน Theme-01 ที่ 111.01 Mbps และ Theme-10 ที่ 110.67 Mbps แตที่

นัยสําคัญ 0.05 พบวา ขอมลูไมแตกตางกัน ซึ่งระบบเครือขาย 1 Gbps ถือวามีขอมูลผานเครือขายเต็มชวงแบนดวิดธ  

 ดังนั้นผูวิจัยขอนําเสนอในเชิงลึกที่เวลาเฉลี่ยแตละการรองขอ ของแตละธีม ในภาพที่ 5 เพื่อใหรายลเอียดของ

ประสิทธิภาพ โดยหนวยวัดเปนมิลลิวินาท ี

  

Theme-01 Theme-02 Theme-03 Theme-04 Theme-05 Theme-06 Theme-07 Theme-08

HTTP/2 111.01 107.50 103.14 109.02 109.44 105.24 107.58 110.67

HTTP/1.1 110.59 105.95 100.44 109.24 108.81 106.30 106.95 109.08
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ก) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-01 

 
ข) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-02 

 
ค) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-03 

 
ง) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-04 

 
จ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-05  

ฉ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-06 

 
ช) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-07  

ซ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-08 
ภาพที่ 5: คาเฉลีย่เวลาการประมวลผลตอการรองขอแยกตามธีม 

 ผลสรุปของคาเวลาเฉลี่ยตอการรองขอ จากธีมทั้งหมดนําไปทดสอบทางสถิติใหผลการยอมรับสมมติฐานความ

ไมแตกตางของคาการใหบริการทุกชวงของเครื่องลูกขายที่แตกตางกันตั้งแต 100 – 500 เครื่อง ในแตละแผนภูมิสามารถ

อธิบายใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ดังนั้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนาเว็บ Bootstrap Theme ระหวางโพรโตคอล HTTP/2 และ 

HTTP/1.1 โดยนําเสนอภาพรวมของประสิทธิภาพ ซึ่งมีคาไมแตกตางกันที่นัยสําคัญ 0.05 ในทุกรูปแบบของหนาเว็บ จาก
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ก) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-01 

 
ข) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-02 

 
ค) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-03 

 
ง) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-04 

 
จ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-05  

ฉ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-06 

 
ช) คาเฉลี่ยเวลาการประมวลผล Theme-07  

ซ) คาเฉล่ียเวลาการประมวลผล Theme-08 
ภาพที่ 5: คาเฉลีย่เวลาการประมวลผลตอการรองขอแยกตามธีม 

 ผลสรุปของคาเวลาเฉลี่ยตอการรองขอ จากธีมทั้งหมดนําไปทดสอบทางสถิติใหผลการยอมรับสมมติฐานความ

ไมแตกตางของคาการใหบริการทุกชวงของเครื่องลูกขายที่แตกตางกันตั้งแต 100 – 500 เครื่อง ในแตละแผนภูมิสามารถ

อธิบายใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ดังนั้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนาเว็บ Bootstrap Theme ระหวางโพรโตคอล HTTP/2 และ 

HTTP/1.1 โดยนําเสนอภาพรวมของประสิทธิภาพ ซึ่งมีคาไมแตกตางกันที่นัยสําคัญ 0.05 ในทุกรูปแบบของหนาเว็บ จาก
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ภาระงานเว็บตัวอยางของ Bootstrap theme สําหรับดานเครือขายทั้งสองโพรโตคอบมีคาใกลเคียงกัน และไมแตกตางที่

นัยสําคัญ0.05 เชนเดียวกัน ประสิทธิภาพเชิงลึกของเวลาเฉลี่ยแตละการรองขอในหนวยมิลลิวินาที แยกตามแตละธีม 

พิจารณาคาทางสถิติแยกที่ชวงของเครื่องลูกขายที่แตกตางกันพบวามีคาไมแตกตางกันเชนกัน จึงสามารถสรุปภาพรวม

ของประสิทธิภาพของ HTTP/2 ไดวาไมแตกตางกันเมื่อมีการใชงานหลายลูกขายพรอมกันตามรูปแบบกรณีศึกษาที่ทําการ

ออกแบบขางตน  

สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากมีการเปดตัวโพรโตคอลใหมคือ HTTP/3 (Wikipedia, 2019) สําหรับการนําไปใชจริง ซึ่งถือเปน

แนวคิดใหม สําหรับ HTTP/2 ที่อาจไมใหความแตกตางเชิงประสิทธิภาพในปริมาณมากตามผลการวัดประสิทธิภาพใน

งานวิจัยนี ้
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ใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนนโยบายในการบริหารงานวิจัย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการงานวิจัย  ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้มีฟังก์ชันงาน ดังน้ี จัดการข้อมูลพ้ืนฐานระบบ ก าหนดปฏิทิน 
การด าเนินงาน ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ย่ืนข้อเสนอการวิจัย แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
งานวิจัย พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ท าสัญญารับทุนวิจัย รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปิดโครงการวิจัย ขยายเวลา
ด าเนินการวิจัย คืนทุนวิจัย และรายงานผลงานวิจัย พร้อมทั้งมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 
หัวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ดูแลระบบ ในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัย กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ได้ด าเนินการตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) พร้อมทั้ง 
ใช้เครื่องมือในการออกแบบ ได้แก่ Functional Decomposition Diagram ใช้อธิบายโครงการของกระบวนการ
ท างาน Workflow Diagram ใช้ในการอธิบายการท างานของระบบงานปัจจุบัน Cause and Effect Diagram  
ใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนกับระบบปัจจุบัน ER-Diagram ใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
และ Data Flow Diagram ใช้ออกแบบกระบวนการท างานของระบบใหม่ 

 
 ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ การจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัย 
กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอการออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัย กรณีศึกษา สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบระบบที่สามารถจัดการข้อมูลงานวิจัย 
ให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการจัดส่งข้อมูลโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน ล่าช้ากว่าระยะเวลา 
ที่ก าหนด และสามารถออกรายงานผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนนโยบายในการบริหารงานวิจัย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการงานวิจัย  ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบระบบให้มีฟังก์ชันงาน ดังน้ี จัดการข้อมูลพ้ืนฐานระบบ ก าหนดปฏิทิน 
การด าเนินงาน ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ย่ืนข้อเสนอการวิจัย แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
งานวิจัย พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ท าสัญญารับทุนวิจัย รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปิดโครงการวิจัย ขยายเวลา
ด าเนินการวิจัย คืนทุนวิจัย และรายงานผลงานวิจัย พร้อมทั้งมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 
หัวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ดูแลระบบ ในการออกแบบ
ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัย กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ได้ด าเนินการตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) พร้อมทั้ง 
ใช้เครื่องมือในการออกแบบ ได้แก่ Functional Decomposition Diagram ใช้อธิบายโครงการของกระบวนการ
ท างาน Workflow Diagram ใช้ในการอธิบายการท างานของระบบงานปัจจุบัน Cause and Effect Diagram  
ใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนกับระบบปัจจุบัน ER-Diagram ใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
และ Data Flow Diagram ใช้ออกแบบกระบวนการท างานของระบบใหม่ 

 
 ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ การจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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Abstract 
This article presents the Design of an information system for research project 

management: A case study the Research and Development Institute, Surat Thani Rajabhat 
University. The objective is to design a system that can manage research data in the form of  
an information system. To reduce the problem of incomplete data, retrieve later than the time 
limit. Reduce the loss of research data. It can also select a qualified person to access  
the research issue. And it can also report on the results of operations quickly. For the executive 
research and development Institute can use to make decision-making and policy planning for 
research management. To facilitate Research officer, Research Project Leader, Executive Research 
and Development Institute and expert in research management on the Internet network. 
The researcher has designed the system to the following functions: Basic data management,  
Set operation calendar, Announcement of research proposals, Submit a research proposal, 
Appoint a qualified person, Consider providing research suggestions, Consider and approve 
research funds, Entered into a research fund contract, Research progress report,  
Close the research project, Extend the time for research, payback for research and research 
reports. The usage rights are defined according to 5 user groups, including the research project 
leader, Research officer, Executive Research and Development Institute Expert and system 
administrator. The Design of an information system for research project management: A case 
study the Research and Development Institute, Surat Thani Rajabhat University follow the System 
Development Life Cycle (SDLC). Use design tools such as Functional Decomposition Diagram to 
describe the workflow project. Workflow Diagram is used to describe the operation of the current 
system. Cause and Effect Diagram is used to analyze the causes of problems with current 
systems. ER-Diagram is used to design the database relational. And Context Diagrams and Data 
Flow Diagrams are used to design the workflow of a new system. 

 
Keywords :  Information System, Research Management, Research and Development Institute, 

Surat Thani Rajabhat University 

 

  

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิจัยเป็นพันธกิจส าคัญ คือ ส่งเสริม

สนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความรู้ด้านคุณภาพงานวิจัย ต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ถึงปลายทาง เพ่ือให้ผลงาน  
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนกับบริบทของท้องถ่ิน และสามารถพัฒนา  
องค์ความรู้จากระดับท้องถ่ินสู่สากล โดยนอกเหนือจากการสอนงานวิจัยถือเป็นภารกิจที่ส าคัญมากประการหน่ึง  
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยให้ แก่บุคลากรทุกระดับ 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการวิจัย งบประมาณการวิจัย ตลอดจนการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มาจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยยังขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย  
จึงส่งผลให้สารสนเทศงานวิจัยในทุกข้ันตอนอยู่ในรูปแบบเอกสาร ท าให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัย
และรายงานการวิจัยไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ส่งข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัยล่าช้า 
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่วิจัยจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบท าให้เอกสารสูญหาย การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือพิจารณางานวิจัยโดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญไม่ตรงตามประเด็นการวิจัยของงานวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัยต้องใช้
เวลาในการจัดส่งและรับกลับงานวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทางเอกสาร การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เจ้าหน้าท่ีวิจัยต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ท าให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนส่งผลเสียต่อภาพรวมของการบริหารจัดการงานวิจัย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าควรพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือลดปัญหา
ข้างต้นและใช้เป็นช่องทางส าหรับการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยในการจัดการงานวิจัยให้เป็นระบบ และเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน ก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ  
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
งานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามาช่วยในข้ันตอนต่างๆ 
เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือออกแบบระบบที่สามารถจัดการข้อมูลงานวิจัย ให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือลดปัญหา
การจัดส่งข้อมูลโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด และสามารถออกรายงานผลการด าเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนนโยบายในการ
บริการงานวิจัย 

2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการงานวิจัย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ี ได้ด าเนินการวิจัยตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) ดังน้ี 

3.1 การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) เน่ืองจากระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการงานวิจัย สามารถใช้เป็นช่องทางส าหรับการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และเป็นเครื่องมือส าหรับการเตรียมข้อมูล
ให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน และก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิจัยเป็นพันธกิจส าคัญ คือ ส่งเสริม

สนับสนุนให้อาจารย์ สร้างความรู้ด้านคุณภาพงานวิจัย ต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง ถึงปลายทาง เพ่ือให้ผลงาน  
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนกับบริบทของท้องถ่ิน และสามารถพัฒนา  
องค์ความรู้จากระดับท้องถ่ินสู่สากล โดยนอกเหนือจากการสอนงานวิจัยถือเป็นภารกิจที่ส าคัญมากประการหน่ึง  
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัยให้ แก่บุคลากรทุกระดับ 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการวิจัย งบประมาณการวิจัย ตลอดจนการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ซึ่งงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มาจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยยังขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย  
จึงส่งผลให้สารสนเทศงานวิจัยในทุกข้ันตอนอยู่ในรูปแบบเอกสาร ท าให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัย
และรายงานการวิจัยไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัยล่าช้า 
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่วิจัยจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบท าให้เอกสารสูญหาย การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือพิจารณางานวิจัยโดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญไม่ตรงตามประเด็นการวิจัยของงานวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัยต้องใช้
เวลาในการจัดส่งและรับกลับงานวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทางเอกสาร การติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เจ้าหน้าที่วิจัยต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผล 
การด าเนินงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ท าให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจล่าช้า ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนส่งผลเสียต่อภาพรวมของการบริหารจัดการงานวิจัย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าควรพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือลดปัญหา
ข้างต้นและใช้เป็นช่องทางส าหรับการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยในการจัดการงานวิจัยให้เป็นระบบ และเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน ก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ  
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ
งานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศเข้ามาช่วยในข้ันตอนต่างๆ 
เพ่ือให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือออกแบบระบบท่ีสามารถจัดการข้อมูลงานวิจัย ให้อยู่ในรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือลดปัญหา
การจัดส่งข้อมูลโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถออกรายงานผลการด าเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนนโยบายในการ
บริการงานวิจัย 

2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดการงานวิจัย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยน้ี ได้ด าเนินการวิจัยตามวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) ดังน้ี 

3.1 การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) เน่ืองจากระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการงานวิจัย สามารถใช้เป็นช่องทางส าหรับการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และเป็นเครื่องมือส าหรับการเตรียมข้อมูล
ให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน และก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพ 
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ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมข้อมูล ขอบเขตของระบบ ทฤษฎีและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และวางแผนการออกแบบระบบ 

3.2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นข้ันตอนการศึกษาวิธีการด าเนินงานของระบบงานที่มีอยู่ เพ่ือความ
เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ดังน้ี 

3.2.1 ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายงานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย  

3.2.2 เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดข้ึนส าหรับใช้ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ดังน้ี 
1) การศึกษาเอกสาร แบบฟอร์ม ซ่ึงศึกษาจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ ปฏิทินการด าเนินงาน  

แบบเสนอโครงการวิจัย แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย แบบประเมิน
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
แบบสัญญารับทุนวิจัย แบบขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย แบบขอคืนทุนวิจัย แบบรายงานผลการด าเนินงาน  

2) การสัมภาษณ์ ซึ่งงานวิจัยน้ีได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ไว้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังน้ี  
- สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 คน คือ รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาแนวคิดและนโยบายในการจัดการโครงการวิจัย 
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิจัย จ านวน 1 คน เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของระบบงาน 

ในปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการโครงการวิจัย 
- สัมภาษณ์นักวิจัย จ านวน 5 คน โดยคัดเลือกจากนักวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยหมวดเงินกองทุนวิจัย มากที่สุด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559 -2561  
เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกระบวนการท างานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2.3 กระบวนการท างานของระบบปัจจุบัน เป็นการศึกษากระบวนการท างานปัจจุบัน ซึ่งได้แสดง
ตามโครงสร้างกระบวนการท างานตามล าดับชั้น โดยใช้ FDD-Functional Decomposition Diagrams ดังภาพที่ 1 
แสดงปัญหาและสาเหตุของระบบงานปัจจุบัน โดยใช้ Cause and Effect Diagram ดังภาพที่ 2 และมีข้ันตอนการ
จัดการงานวิจัย ดังน้ี  

1) จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน  เป็นกระบวนการที่ เจ้ าหน้าที่ วิจัยจัดการข้อมูลเจ้าหน้าท่ี วิจัย  
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานวิจัย  
ซึ่งปัญหาที่พบ คือ เน่ืองจากข้อมูลมีจ านวนมาก อาจจะท าให้ข้อมูลสูญหายซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่วิจัยจัดเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน  

2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่วิจัยก าหนดช่วงในการด า เนิน
กิจกรรมในการจัดสรรทุนวิจัย โดยจะก าหนดวันที่ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย วันที่หมดเขตรับข้อเสนอการวิจัย 
และวันที่ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจะส่งข้อเสนอการวิจัย
ล่วงเลยจากระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เป็นกระบวนการเจ้าหน้าที่วิจัยจัดท ารายละเอียดการขอรับ
ทุนวิจัย และแจ้งประกาศรับข้อเสนอการวิจัยไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือรับทราบข้อมูลและด าเนินการจัดท า
ข้อเสนอการวิจัยตามข้อก าหนด ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยไม่เปิดรับเอกสารประชาสัมพันธ์จึงไม่ทราบ
ข่าวประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 

4) ย่ืนข้อเสนอการวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยน าข้อเสนอการวิจัยท่ีประสงค์ขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยมาย่ืนต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัย
ไม่ถูกต้องในบางหัวข้อ และไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่วิจัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา  
ให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอการวิจัย  

6) การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย เป็นกระบวนการที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ได้ให้ ข้อเสนอแนะข้อเสนอการวิจัย โดยเจ้าหน้าที่ วิจัยจะจัดส่งข้อเสนอการ วิจัยและรายงานการ วิจัย  

พร้อมแบบฟอร์มการประเมินผลไปยังผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงในรูปแบบเอกสาร ซึ่งปัญหาที่พบ คือ เกิดความล่าช้า 
ในการจัดส่งและรับกลับเอกสารงานวิจัย 

7) การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยให้กับ 
ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว 

8) การท าสัญญารับทุนวิจัย เป็นกระบวนการท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย 
จัดท าเอกสารสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจะจัดท าข้อมูลประกอบการท าสัญญารับทุน
วิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และจัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีวิจัยก าหนด  

9) การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
รายงานผลการวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด 

10) การปิดโครงการวิจัย เป็นกระบวนการที่ นักวิจัยด า เนินการวิจัยจนครบก าหนด 
ตามระยะเวลาในสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

11) การขยายเวลาด าเนินการวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัย  
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยออกไปเพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

12) การคืนทุนวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยต่อไปได้ จึงขอคืนทุนวิจัย 
13) การรายงานผลการด าเนิน เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าท่ีวิจัยสืบค้นข้อมูล และออกรายงาน

ผลการสืบค้นข้อมูลตามที่ต้องการ และตามที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ เน่ืองจากข้อมูลโครงการวิจัย 
มีจ านวนมาก เจ้าหน้าท่ีวิจัยต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ท าให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจล่าช้า ไม่ถูกต้อง และ  
ไม่ครบถ้วน 
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พร้อมแบบฟอร์มการประเมินผลไปยังผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงในรูปแบบเอกสาร ซึ่งปัญหาที่พบ คือ เกิดความล่าช้า 
ในการจัดส่งและรับกลับเอกสารงานวิจัย 

7) การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนวิจัยให้กับ 
ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว 

8) การท าสัญญารับทุนวิจัย เป็นกระบวนการที่หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย 
จัดท าเอกสารสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจะจัดท าข้อมูลประกอบการท าสัญญารับทุน
วิจัยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และจัดส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีวิจัยก าหนด  

9) การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
รายงานผลการวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยล่าช้ากว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด 

10) การปิดโครงการวิจัย เป็นกระบวนการที่ นักวิจัยด า เนินการวิจัยจนครบก าหนด 
ตามระยะเวลาในสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งปัญหาที่พบ คือ หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 

11) การขยายเวลาด าเนินการวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัย  
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยออกไปเพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

12) การคืนทุนวิจัย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยต่อไปได้ จึงขอคืนทุนวิจัย 
13) การรายงานผลการด าเนิน เป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าท่ีวิจัยสืบค้นข้อมูล และออกรายงาน

ผลการสืบค้นข้อมูลตามท่ีต้องการ และตามที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ เน่ืองจากข้อมูลโครงการวิจัย 
มีจ านวนมาก เจ้าหน้าท่ีวิจัยต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ท าให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจล่าช้า ไม่ถูกต้อง และ  
ไม่ครบถ้วน 

 

ภาพที่ 1  ข้ันตอนการท างานระบบงานปัจจุบันของการบริหารจัดการงานวิจัย 
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ภาพที ่2 Cause and Effect Diagram ของระบบงานปัจจุบัน 

 
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบใหม่ (System Architecture) ออกแบบโดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบ Web-based 
application ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศใหม ่

 
 
 
 
 

กระบวนการท างาน ข้อมูล 

การจัดการโครงการวิจัย 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

บุคคล 

ผู้ดูแลระบบ 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Window 7 
MySOL 
PHP 
PHPMyAdmin 

ข้อมูลโครงการวิจัยกรอกไม่ครบถ้วน 
    ข้อมูลโครงการวิจัยส่งล่าช้า 

จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยในรูปแบบกระดาษ 

ข้อมูลโครงการวิจัยมีจ านวนมาก  
รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยด้วยโปรแกรม 
       ไมโครซอฟออฟฟิศ 

             เจ้าหน้าที่วิจัยการจัดส่งเอกสารโครงการวิจัย  
      ให้ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินล่าช้า 

      ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินโครงการวิจัยและส่งเอกสารโครงการวิจัยกลับล่าช้า 

    หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าเอกสารโครงการวิจัยไม่ครบถ้วน 

        หัวหน้าโครงการวิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัยส่งล่าช้า 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัยกรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการโครงการวิจัย ใช้เป็นช่องทางส าหรับ 
การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และเป็นเครื่องมือส าหรับการเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
วางแผน และก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้วิเคราะห์ 
โดยศึกษาวิธีด าเนินงานของระบบงานที่มีอยู่ ซึ่งได้พบปัญหา เพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศให้สามารถแก้ไขปัญหา
ในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี  

4.1 จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ออกแบบระบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลประกอบการย่ืนข้อมูลโครงการวิจัยได้ 

4.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ออกแบบระบบให้สามารถก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล
โครงการวิจัย และปิดระบบเมื่อหมดเขตรับข้อมูลโครงการวิจัยได้  

4.3 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ออกแบบระบบให้สามารถจัดการข้อมูลประกาศรับข้อเสนอการวิจัยได้ 
4.4 ย่ืนข้อเสนอการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถย่ืนข้อเสนอการวิจัยในแต่ละ

หัวข้อได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5 แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบระบบให้เจ้าหน้าท่ีวิจัยสามารถคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความ

เชี่ยวชาญให้ตรงกับประเด็นการวิจัยขอข้อเสนอการวิจัยได้ 
4.6 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย ออกแบบระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ผ่านระบบได้ 
4.7 พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ออกแบบระบบให้เจ้าหน้าท่ีวิจัยสามารถบันทึกข้อมูลผลการจัดสรรทุนวิจัย

เพ่ือส่งไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยให้ทราบผลการพิจารณาอนุมัติ 
4.8 ท าสัญญารับทุนวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลสัญญารับทุนวิจัยได้

โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
4.9 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

4.10 ปิดโครงการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

4.11 ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลการขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยได้ และรับผลการพิจารณาขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยผ่านระบบได้ 

4.12 คืนทุนวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลการขอคืนทุนวิจัยได้ และ
รับผลการพิจารณาขอคืนทุนวิจัยได้ 

4.13 รายงานผลการด าเนินงาน ออกแบบระบบให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย 
และออกรายงานการสืบค้นข้อมูลได้ 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัยกรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งกลุ่มการใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ดูแลระบบ ซึ่งขณะน้ีได้ด าเนินการถึงข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาของระบบงานปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปัญหาท่ีพบ ต่อไปจะได้น าเอาปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่พบไปออกแบบระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปน้ี  

5.1 หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถดูประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และปฏิทินการจัดสรรทุนวิจัย  
โดยสามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือย่ืนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถดูผลการพิจารณาข้อเสนอ
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัยกรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือการบริหารจัดการโครงการวิจัย ใช้เป็นช่องทางส าหรับ 
การเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย และเป็นเครื่องมือส าหรับการเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
วางแผน และก าหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้วิเคราะห์ 
โดยศึกษาวิธีด าเนินงานของระบบงานที่มีอยู่ ซึ่งได้พบปัญหา เพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศให้สามารถแก้ไขปัญหา
ในแต่ละข้ันตอน ดังน้ี  

4.1 จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ออกแบบระบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหัวหน้าโครงการวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลประกอบการย่ืนข้อมูลโครงการวิจัยได้ 

4.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ออกแบบระบบให้สามารถก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล
โครงการวิจัย และปิดระบบเมื่อหมดเขตรับข้อมูลโครงการวิจัยได้  

4.3 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ออกแบบระบบให้สามารถจัดการข้อมูลประกาศรับข้อเสนอการวิจัยได้ 
4.4 ย่ืนข้อเสนอการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถย่ืนข้อเสนอการวิจัยในแต่ละ

หัวข้อได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
4.5 แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบระบบให้เจ้าหน้าที่วิจัยสามารถคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความ

เชี่ยวชาญให้ตรงกับประเด็นการวิจัยขอข้อเสนอการวิจัยได้ 
4.6 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย ออกแบบระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

ผ่านระบบได้ 
4.7 พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย ออกแบบระบบให้เจ้าหน้าท่ีวิจัยสามารถบันทึกข้อมูลผลการจัดสรรทุนวิจัย

เพ่ือส่งไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยให้ทราบผลการพิจารณาอนุมัติ 
4.8 ท าสัญญารับทุนวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลสัญญารับทุนวิจัยได้

โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
4.9 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

4.10 ปิดโครงการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลรายงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณ ์โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และระบบจะปิดเมื่อเกินระยะเวลาที่ก าหนด 

4.11 ขยายเวลาด าเนินการวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลการขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยได้ และรับผลการพิจารณาขอขยายเวลาด าเนินการวิจัยผ่านระบบได้ 

4.12 คืนทุนวิจัย ออกแบบระบบให้หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถกรอกข้อมูลการขอคืนทุนวิจัยได้ และ
รับผลการพิจารณาขอคืนทุนวิจัยได้ 

4.13 รายงานผลการด าเนินงาน ออกแบบระบบให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย 
และออกรายงานการสืบค้นข้อมูลได้ 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการโครงการวิจัยกรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งกลุ่มการใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ หัวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ดูแลระบบ ซึ่งขณะน้ีได้ด าเนินการถึงข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาของระบบงานปัจจุบัน และวิธีแก้ไขปัญหาที่พบ ต่อไปจะได้น าเอาปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่พบไปออกแบบระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปน้ี  

5.1 หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถดูประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และปฏิทินการจัดสรรทุนวิจัย  
โดยสามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือย่ืนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถดูผลการพิจารณาข้อเสนอ
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การวิจัยในระบบได้ สามารถจัดท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยในระบบได้ สามารถรายงานผลการวิจัยในข้ันตอน
การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบได้ สามารถดูผลการพิจารณารายงาน
การวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ สามารถขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และขอคืนทุนวิจัยในระบบได้ และสามารถเรียกดูข้อมูล และออกรายงานข้อเสนอการวิจัย
ที่ขอรับทันวิจัยโดยจ าแนกเป็นสถานะโครงการวิจัย และปีงบประมาณ 

5.2 เจ้าหน้าที่วิจัย สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือก าหนดปฏิทินการด าเนินงานจัดสรรทุนวิจัย พิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในเบื้องต้น แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอ 
การวิจัย รายงานความก้าวหน้า และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย 
พิจารณาสัญญารับทุนวิจัย ออกเลขที่สัญญารับทุนวิจัย ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย พิจารณารายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสารขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย และเอกสารขอคืนทุน
วิจัย ในเบื้องต้น แจ้งผลการพิจารณาการด าเนินงานวิจัยในทุนข้ันตอน และสามารถเรียกดูรายงานผลการด าเนินงาน
การบริหารงานวิจัย โดยเรียกดูข้อมูลรายการข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวนข้อเสนอการวิจัย 
จ านวนงบประมาณท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวนข้อเสนอการวิจัย จ านวนงบประมาณการวิจัยที่ได้รับการ
อนุมัติ จ าแนกเป็นรายคณะ สาขาวิชา ปีงบประมาณ 

5.3 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือดูรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
งานวิจัย โดยเรียกดูข้อมูลรายการข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวนข้อเสนอการวิจัย จ านวน
งบประมาณท่ีขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวนข้อเสนอการวิจัย จ านวนงบประมาณการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
จ าแนกเป็นรายคณะ สาขาวิชา ปีงบประมาณ 

5.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัย รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสามารถเรียกดูรายงานผลการประเมินรายงานการวิจัยได้ 

5.5 ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือก าหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบ ให้กับผู้ใช้ระบบ ได้แก่  
หัวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
ของระบบ โดยน าเข้าข้อมูลประเด็นการวิจัย สาขาการวิจัย สาขาวิชา คณะวิชา และสถานะโครงการวิจัย 
 
6. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การน างานวิจัยชิ้นน้ีไปใช้งานในข้ันปฏิบัติงานจริง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี จ าเป็นจะต้องมีโปรแกรมเมอร์ ทีจ่ะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ และ
ควรจะมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เช่น ความสามารถของเครื่องให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในระดับสูง 
ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลางข้ึนไป และควรให้มีการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษา  
การท างานของระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มที่ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการทุกท่านที่ใช้ค าชี้แนะแนวทางในการด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จ
ลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ทุกท่านท่ีกรุณาให้เวลา ข้อมูล ความเห็นข้อเสนอแนะ และเอื้อเฟ้ือสิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรที่จ าเป็น  
ในการศึกษาและจัดท าโครงงานให้ส าเร็จ 
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สายพันธ์ุ ในดินพิทมอสมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดกว่าเพาะในดินชนิดอื่นๆ ซึ่งองค์ความรู้น้าไป
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1. บทน า 
ปัจจุบันผักสลัดนิยมรับประทานในกระแสคนรักสุขภาพอย่างมาก (กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร, 2559) เนื่อง

ด้วยมีสารอาหารส้าคญั เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เบต้าแคโร
ทีน คาร์โบไฮเดรต แมกนีเซียม และแมงกานีส  ในประเทศไทยสายพันธุ์ผักสลัดมี 6 สายพันธุ์คือ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรด
คอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด  ส่วนใหญ่ผู้บริโภคนิยมรับประทานผักใบเขียวสายพันธุ์กรีนโอ๊ค กรี
นคอส และบัตเตอร์เฮด เพราะมีสารคลอโรฟิลล์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ช่วยล้างสารพิษในร่างกาย และสรรพคุณต่างๆ 
อีกมากมาย (นิพนธ์ ไชยมงคล, 2546)  ดังนั้น เกษตรกรจึงหันมาสนใจธุรกิจปลูกผักสลัดเพิ่มขึ้นซึ่งมีราคาเชิงการค้าใน
ประเทศสูงถึงกิโลกรัมละ 40 ถึง 160 บาท (กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร, 2559)  ปกติการปลูกผักสลัดมี 2 วิธีคือ วิธี
แบบลงดิน สามารถปลูกแบบอินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมี ใช้ต้นทุนการปลูกไม่สูงและปัจจัยต่อการเจริญเติบโตอาศัยแร่
ธาตุอาหารในดิน (คงเอก ศิริงาม และคณะ, 2558) ต่อมามีการคิดค้นวิธีปลูกแบบไร้ดิน (Hydroponics) ที่ควบคุมการ
ไหลเวียนน้้าในระบบเพาะและสามารถจัดการแร่ธาตุในน้้าท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้เหมาะสม แต่เผชิญปัญหาใช้พื้นที่
ปลูกและใช้อุปกรณ์เยอะจึงมีต้นทุนผลิตสูงและวิธีนี้ใช้น้้าเปนนองค์ประกอบส้าคัญก่อให้เกิดโรคต่างๆ ท่ีมาจากรากได้ง่าย 
(พิชญ์สินี เพชรไทย และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ , 2560; ศุภฤกษ์ เชาวลิตตระกูล, 2560) การปลูกทั้งสองวิธีใช้เวลาเก็บ
จ้าหน่ายต่อตลาดประมาณ 40 ถึง 50 วัน (นิพนธ์ ไชยมงคล, 2546)  อย่างไรก็ตาม มีการเพาะต้นกล้าในถาดหลุมก่อน
ประมาณ 15 วัน จากนั้นหยอดเมล็ดพันธ์ุในถาดหลุมและรดน้้าทุกวันจนต้นกล้ามีใบงอกประมาณ 2 ถึง 3 ใบ จึงย้ายต้น
กล้าลงแปลงปลูกแบบลงดินและแบบไร้ดิน  ในขั้นตอนหยอดเมล็ดพันธ์ุต้องมีความช้านาญและใช้ระยะเวลานาน (ธีรพงศ์ 
ผลโพธิ ์และกฤษณ์ ผลโพธิ์, 2556) จึงมีนักวิจัยคิดค้นเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืชลงในถาดเพาะกล้าส้าหรับช่วย
ทุ่นแรงต่อเกษตรกร ลดการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ และย่นเวลาหยอดให้สั้นลง อาทิ เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง (ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ 
และกฤษณ์ ผลโพธิ์, 2556) เมล็ดพันธุ์ข้าว (สมพร หงษ์กง และคณะ, 2560) เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า (เกรียงไกร แซมสีม่วง 
และเกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, 2557)  นอกจากน้ี ในปี 2559 ทีมนักวิจัยรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนา
หุ่นยนต์ปลูกผักในครัวเรือนแบบอัตโนมัติใช้หลักการท้างานของซีเอ็นซี (Computer Numerical Control: CNC) ช่วย
เพาะปลูกท้ังหยอดเมล็ดพันธ์ุและรดน้้าแก่ต้นกลา้ (FarmBot, 2559)  อย่างไรก็ดี งานวิจัยท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้กลา่วถึง
ตัวแปรส้าคัญ อาทิ ระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุ ชนิดดินเพาะปลูกที่ส่งผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ต้นกล้า
ผักสลัดที่เปนนกุญแจส้าคัญอันจะน้าไปสู่การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักสลัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   

งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาผลกระทบระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ ชนิดดินเพาะปลูก และสายพันธุ์ผักสลัดที่ต่างกัน
ผ่านระบบอนุบาลอย่างง่ายในการเฝ้าดูแลรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดแบบอัตโนมัติตลอดช่วงเวลาเพาะ 15 วัน และสังเกต
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการงอกต้นกล้าผักสลัดทุกๆ วัน ด้วยการสุ่มวัดขนาดความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัด 

 
2. อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าผกัสลัดจะใช้ตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุผักสลัดแบบเคลือบจ้านวน 3 สายพันธุ์คือ 
กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด ที่แต่ละถาดบรรจุดินชนิดต่างกันคือ ดินพิทมอส ดินปลูก และดินผสม โดยหยอด
เมล็ดพันธุ์ ณ ระดับความลึก 3 ระดับคือ 1 , 1.5 และ 2 cm เพื่อสังเกตระดับความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดที่
สมบรูณ์ที่สุดผ่านระบบอนุบาลอย่างง่าย 

2.1 ระบบอนุบาลต้นกล้าผักสลัดอย่างง่าย 
โครงสร้างระบบอนุบาลต้นกล้าผักสลัดอย่างง่ายมีขนาด 64x64x84 cm3 มีบริเวณพื้นที่วางถาดเพาะจ้านวน 2 

ช้ันเพาะ แต่ละช้ันรองรับถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุมได้ 2 ถาดต่อช้ัน ดังภาพที่ 1  ระบบอนุบาลนี้ได้ประยุกต์ใช้
ศาสตร์เชิงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ช่วยลดการเฝ้าดูแลการรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดแบบอัตโนมัติผ่านการ

ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ รุ่น เมกกะ 2560 เพื่อควบคุมการท้างานปั๊มน้้าขนาด 12 Vdc ให้ดูดน้้า
ผ่านท่อน้้าเข้าจากภาชนะพักน้้าขนาด 8 ลิตร ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ 2 ช่วงเวลาคือ 7.00 น. และ 17.00 น. ปริมาณน้้า
ครั้งละ 20 วินาที ด้วยการสเปรย์ละอองน้้าที่แพร่กระจายทั่วถึงทั้งระบบด้วยหัวพ่นหมอกความละเอียด 6 mm ที่ติดตั้ง
ในระบบอนุบาลอย่างง่ายชั้นเพาะละ 6 หัว แต่ละหัวห่างกัน 16 cm ซึ่งในภาชนะพักน้้าจะตรวจวัดค่าความเปนนกรด-ด่าง
ของน้้าที่ใช้รดแก่ต้นกล้าผักสลัดเฉลี่ยประมาณ 7.59±0.23pH ด้วยอุปกรณ์วัดค่าความเปนนกรด-ด่างของน้้า รุ่น PH-02 
(มีความแม่นย้า ±0.01) และมีการคลุมพลาสติกใสระบบอนุบาลนี้ส้าหรับป้องกันแมลงต่างๆ และการแพร่กระจายละออง
น้้าขณะรดน้้าแก่ต้นกล้าผกัสลดัสู่นอกระบบ โดยสุ่มวัดปริมาณความชื้นในดินแตล่ะถาดเพาะก่อนและหลังกระบวนการรด
น้้าเสร็จสิ้นมีค่าเฉลี่ย 55.32±0.47% และ 67.79±0.38% ตามล้าดับ หลังจากนั้น น้้าที่รดแก่ต้นกล้าผักสลักจะมีภาชนะ
รองรับน้้าทิ้งจากชุดวางถาดเพาะกล้าขนาด 60x66x6 cm3 เพื่อรองรับน้้าทิ้งและถ่ายเทน้้าผ่านทางท่อน้้าทิ้งสู่นอกระบบ  
นอกจากนี้ มีการวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแวดล้อมและความช้ืนสัมพัทธ์ลงสู่การ์ดหน่วยความจ้าทุกๆ 3 ช่ัวโมง ผ่าน
เซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 จ้านวนช้ันเพาะละ 2 ต้าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบอนุบาลต้นกลา้ผักสลัดอย่างง่าย 
 

2.2 การเตรียมตัวอย่างทดลองใช ้
กุญแจส้าคัญของการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดขึ้นกับปัจจัยชนิดดินเพาะปลูกและระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์

ลงในถาดเพาะกล้าที่เหมาะสม  การทดลองเลือกใช้ตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุผักสลัดแบบเคลือบจ้านวน 3 สายพันธุ์คือ กรีนโอ๊ค 
กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด ซึ่งขนาดเมล็ดพันธ์ุมีการวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล รุ่น 101-2601 ดังภาพที่ 2 
ด้าน a เท่ากับ 3.28±0.02 mm และ b เท่ากับ 3.29±0.02 mm  น้าถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม ขนาดหลุม 
3.6x3.6 cm2 แต่ละหลุมลึก 4 cm จ้านวน 3 ถาด โดยแต่ละถาดบรรจุตัวอย่างดินชนิดต่างกันคือ ดินพิทมอส ดินปลูก 
และดินผสม  นอกจากนี้ ยังแบ่งหลุมภายในถาดเพาะกล้าเปนน 3 ส่วน ส้าหรับเพากล้าผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์ และหยอด
เมล็ดพันธุ์ ณ ระดับความลึก 3 ระดับคือ 1, 1.5 และ 2 cm โดยทั้ง 3 ถาดเพาะจะแบ่งสามแถวแรกหยอดที่ความลึก     
1 cm สองแถวถัดมาหยอดที่ความลึก 1.5 cm  และสองแถวสุดท้ายหยอดที่ความลึก 2 cm ดังภาพที่ 3  เมื่อหยอดเมล็ด
พันธุ์ครบทุกถาดแล้วน้าไปวางในระบบอนุบาลต้นกลา้ผกัสลดัอย่างง่ายเปนนระยะเวลา 15 วัน และสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการงอกต้นกล้าผักสลัดทุกๆ วัน ด้วยการสุ่มวัดขนาดความยาวล้าต้น (Length; L) ของต้นกล้าผักสลัดตาม
สัญลักษณ์กากบาทเง่ือนไขละ 6 ต้าแหน่ง ด้วยเครื่องวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล (ทดลองเพาะซ้้า 3 ครั้ง) ดัง
ภาพที่ 4 น้าข้อมูลไปสังเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัด ณ ระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุที่ต่างกัน 
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ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ รุ่น เมกกะ 2560 เพื่อควบคุมการท้างานปั๊มน้้าขนาด 12 Vdc ให้ดูดน้้า
ผ่านท่อน้้าเข้าจากภาชนะพักน้้าขนาด 8 ลิตร ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ 2 ช่วงเวลาคือ 7.00 น. และ 17.00 น. ปริมาณน้้า
ครั้งละ 20 วินาที ด้วยการสเปรย์ละอองน้้าที่แพร่กระจายทั่วถึงทั้งระบบด้วยหัวพ่นหมอกความละเอียด 6 mm ที่ติดตั้ง
ในระบบอนุบาลอย่างง่ายชั้นเพาะละ 6 หัว แต่ละหัวห่างกัน 16 cm ซึ่งในภาชนะพักน้้าจะตรวจวัดค่าความเปนนกรด-ด่าง
ของน้้าที่ใช้รดแก่ต้นกล้าผักสลัดเฉลี่ยประมาณ 7.59±0.23pH ด้วยอุปกรณ์วัดค่าความเปนนกรด-ด่างของน้้า รุ่น PH-02 
(มีความแม่นย้า ±0.01) และมีการคลุมพลาสติกใสระบบอนุบาลนี้ส้าหรับป้องกันแมลงต่างๆ และการแพร่กระจายละออง
น้้าขณะรดน้้าแก่ต้นกล้าผกัสลดัสู่นอกระบบ โดยสุ่มวัดปริมาณความชื้นในดินแตล่ะถาดเพาะก่อนและหลังกระบวนการรด
น้้าเสร็จสิ้นมีค่าเฉลี่ย 55.32±0.47% และ 67.79±0.38% ตามล้าดับ หลังจากนั้น น้้าท่ีรดแก่ต้นกล้าผักสลักจะมีภาชนะ
รองรับน้้าทิ้งจากชุดวางถาดเพาะกล้าขนาด 60x66x6 cm3 เพื่อรองรับน้้าทิ้งและถ่ายเทน้้าผ่านทางท่อน้้าทิ้งสู่นอกระบบ  
นอกจากนี้ มีการวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแวดล้อมและความช้ืนสัมพัทธ์ลงสู่การ์ดหน่วยความจ้าทุกๆ 3 ช่ัวโมง ผ่าน
เซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 จ้านวนช้ันเพาะละ 2 ต้าแหน่ง 
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ภาพที่ 2 ต้าแหน่งการวัดลักษณะเชิงกายภาพของเมล็ดพันธ์ุผักสลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (ก)                             (ข)                             (ค)                                 

ภาพที่ 3 ระดับหยอดและเมลด็พันธ์ุผักสลัดที่ต่างกัน (ก) ดินพิทมอสร้าน (ข) ดินปลูก และ (ค) ดินผสม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การวัดขนาดความยาวลา้ต้นกล้าผักสลัด 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 ผลอุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นสัมพัทธ์ในระบบอนุบาลตน้กล้าผักสลัดอย่างง่าย 
เซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 ท้าการตรวจวัดค่าอุณหภูมิแวดล้อม (Temperature; 

T) และความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity; %RH) ในระบบอนุบาลต้นกล้าผักสลัดอย่างง่ายผ่านการประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ รุ่น เมกกะ 2560 และบันทึกข้อมูลบรรจุสู่การ์ดหน่วยความจ้าทุกๆ 3 ช่ัวโมง ตลอดช่วง
ระยะเวลา 15 วัน ดังภาพที่ 5 เมื่อน้าถาดเพาะที่เตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์ วางในระบบอนุบาล
อย่างง่ายที่มีการเฝ้าดูแลรดน้้าแก่ต้นกลา้ผักสลัดแบบอัตโนมตัิ ขณะกระบวนการเพาะกล้าจะตรวจวัดค่าอุณหภมูิแวดลอ้ม
และความช้ืนสัมพัทธ์ผ่านเซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 ทั้ง 4 ต้าแหน่ง ภายในระบบอนุบาล

a 

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 

b 

กร
ีนโ

อ๊ค
 

กร
ีนโ

อ๊ค
 

กร
ีนค

อส
 

กร
ีนค

อส
 

บัต
เตอ

ร์เฮ
ด 

บัต
เตอ

ร์เฮ
ด 

1 c
m 

1.5
 cm

 

2 c
m 

กร
ีนโ

อ๊ค
 

กร
ีนค

อส
 

บัต
เตอ

ร์เฮ
ด 

1 c
m 

1.5
 cm

 

2 c
m 

1 c
m 

1.5
 cm

 

2 c
m 

ต า
แห

น่ง
วัด

 L 

ต้นกล้าผักสลัด 

เครื่องวัดเวอร์เนียร ์
คาลิปเปอรแ์บบดิจติอล 

อย่างง่ายและน้าข้อมูลแต่ละต้าแหน่งมาเฉลี่ย ผลลัพธ์พบว่าเซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 
สามารถอ่านข้อมูลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแวดล้อม 26.29±0.69 °C และความช้ืนสัมพัทธ์ 96.83±2.67%RH ซึ่งข้อมูลสภาวะ
อุณหภูมิแวดล้อมภายในระบบอนุบาลอย่างง่ายขณะเพาะนั้นเมล็ดพันธุ์ผักสลัดสามารถเจริญเติบโตประมาณ 20 ถึง 27°C 
และอุณหภูมิสูงเกิน 30 °C เมล็ดพันธ์ุผักสลัดจะพักตัวมีการเจริญเติบโตที่ต่้า (นิพนธ์ ไชยมงคล, 2546) 

 

 
ภาพที่ 5 ค่า T และ %RH ในระบบอนุบาลต้นกล้าผักสลดัอย่างง่ายตลอดช่วงเวลา 15 วัน 

 

3.2 ผลการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดในระบบอนุบาลอย่างงา่ย 
ในภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 8 อธิบายการหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 3 สายพันธุ์คือ กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด 

ลงในถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม ณ ระดับการหยอด 3 ระดับคือ 1, 1.5 และ 2 cm ซึ่งแต่ละถาดบรรจุดินต่างกัน 3 
ชนิด ส้าหรับพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดเมื่อมีการเฝ้าดูแลควบคุมการรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดจ้านวน 2 
ช่วงเวลาต่อวัน และสุ่มวัดขนาดความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดแต่ละสายพันธุ์ในหน่วยมิลลิเมตรตลอดช่วงเวลา 15 
วัน ด้วยเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล 
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ภาพที่ 6 การเจรญิเติบโตผักสลัดกรีนโอ๊คช่วงเวลา 15 วัน บรรจุถาดเพาะ (ก) ดินพิทมอส (ข) ดินปลูก และ (ค) ดินผสม 
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อย่างง่ายและน้าข้อมูลแต่ละต้าแหน่งมาเฉลี่ย ผลลัพธ์พบว่าเซนเซอร์ตรวจรู้อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ รุ่น DHT22 
สามารถอ่านข้อมูลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแวดล้อม 26.29±0.69 °C และความช้ืนสัมพัทธ์ 96.83±2.67%RH ซึ่งข้อมูลสภาวะ
อุณหภูมิแวดล้อมภายในระบบอนุบาลอย่างง่ายขณะเพาะนั้นเมล็ดพันธุ์ผักสลัดสามารถเจริญเติบโตประมาณ 20 ถึง 27°C 
และอุณหภูมิสูงเกิน 30 °C เมล็ดพันธ์ุผักสลัดจะพักตัวมีการเจริญเติบโตที่ต่้า (นิพนธ์ ไชยมงคล, 2546) 

 

 
ภาพที่ 5 ค่า T และ %RH ในระบบอนุบาลต้นกล้าผักสลดัอย่างง่ายตลอดช่วงเวลา 15 วัน 
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ในภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 8 อธิบายการหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 3 สายพันธุ์คือ กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด 

ลงในถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม ณ ระดับการหยอด 3 ระดับคือ 1, 1.5 และ 2 cm ซึ่งแต่ละถาดบรรจุดินต่างกัน 3 
ชนิด ส้าหรับพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดเมื่อมีการเฝ้าดูแลควบคุมการรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดจ้านวน 2 
ช่วงเวลาต่อวัน และสุ่มวัดขนาดความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดแต่ละสายพันธุ์ในหน่วยมิลลิเมตรตลอดช่วงเวลา 15 
วัน ด้วยเครื่องมือวัดเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิตอล 
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ภาพที่ 6 การเจรญิเติบโตผักสลัดกรีนโอ๊คช่วงเวลา 15 วัน บรรจุถาดเพาะ (ก) ดินพิทมอส (ข) ดินปลูก และ (ค) ดินผสม 
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                                     (ก)                                                                  (ข)  
 
 
 
 
 
 

 
(ค) 

ภาพที่ 7 การเจรญิเติบโตผักสลัดกรีนคอสช่วงเวลา 15 วัน บรรจุถาดเพาะ (ก) ดินพิทมอส (ข) ดินปลูก และ (ค) ดินผสม 
 

                                    (ก)                                                              (ข) 

 
                                   
 
 
 
 
 

(ค) 
ภาพที่ 8 การเจริญเติบโตผักสลัดบัตเตอร์เฮดช่วงเวลา 15 วัน บรรจุถาดเพาะ (ก) ดินพิทมอส (ข) ดินปลูก และ  
(ค) ดินผสม 

 
ภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์ ณ ระดับการหยอดเมล็ด

พันธุ์ท่ีต่างกันในถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม แต่ละถาดบรรจุดินทั้ง 3 ชนิด ซึ่งมีการเฝ้าดูแลรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัด

แบบอัตโนมัติด้วยระบบอนุบาลอย่างง่ายตลอดระยะเวลา 15 วัน พบว่าระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์
ที่ระดับ 1 cm มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดที่รวดเร็วกว่าการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ระดับ 1.5 cm และ 2 cm 
ตามล้าดับ  ในส่วนการเพาะกล้าที่บรรจุดินต่างกัน 3 ชนิด ของผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่บรรจุดินพิสมอสจะมีลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์คือ ล้าต้นอวบและความแข็งแรงไม่หักงอ ไม่เกิดการล้มของต้นกล้า  นอกจากนี้ เกิดการงอกของใบจ้านวน 
3 ใบทุกต้นในถาดเพาะกล้า และมีลักษณะใบขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าการเพาะกล้าในดินอีก 2 ชนิด  อย่างไรก็ดี เมื่อ
สังเกตสายพันธ์ุต้นกล้าผักสลัด ณ ระดับการหยอดที่ 1 cm ช่วงเวลา 15 วัน พบว่าความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดกรี
นโอ๊คจะสูงกว่าต้นกล้าผักสลัดกรีนคอสและต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดเฉลี่ยประมาณ 41.46±5.11 mm, 41.38±5.02 
mm และ 39.69±0.71 mm ตามล้าดับ ซึ่งลักษณะการงอกของต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดจะเริ่มขึ้นพ้นพื้นผิวดินทุก
ชนิดประมาณ 5 วัน หลังจากนั้นมีการเจริญเติบโตตามปกติคล้ายคลึงกับต้นกล้าผักสลัดอีก 2 สายพันธุ์  สามารถสรุปได้
ว่า การเพาะต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คในดินพิสมอส ณ ระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ 1 cm มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการเพาะกล้าเง่ือนไขแบบอื่นๆ ซึ่งการเจริญเติบโตนั้นขึ้นกับชนิดของดินที่เพาะ สายพันธุ์ของเมล็ด
พันธุ์ผักสลัด และระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุ สามารถน้าตัวแปรส้าคัญไปเพาะผลผลิตต้นกล้าผักสลัดให้มีคุณภาพและยัง
สามารถประยุกต์ใช้ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักสลัดที่ระดับความลึกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้น้าเสนอผลกระทบการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดที่เหมาะสมต่อชนิดดินและระดับการหยอด
เมล็ดพันธ์ุผ่านการเฝ้าดูแลรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดแบบอัตโนมัติด้วยระบบอนุบาลอย่างง่ายส้าหรับเปนนแนวทางใช้พัฒนา
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่ระดับความลึกให้มีประสิทธิภาพสูง  โดยทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 3 สายพันธุ์คือ 
กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด ลงในถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม ณ ระดับการหยอด 3 ระดับคือ 1, 1.5 และ 2 
cm แต่ละถาดบรรจุดินต่างกัน 3 ชนิดคือ ดินพิทมอส ดินปลูก และดินผสม ที่ช่วงเวลาเพาะ 15 วัน  ผลพบว่าการเพาะ
ต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คในดินพิสมอส ณ ระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุ 1 cm มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าการเพาะกล้าเง่ือนไขแบบอ่ืนๆ และความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คสูงกว่าต้นกล้าผักสลัดกรีนคอสและ
ต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดเฉลี่ยประมาณ 41.46±5.11 mm, 41.38±5.02 mm และ 39.69±0.71 mm ตามล้าดับ  
สามารถสรุปได้ว่าชนิดของดินที่เพาะ สายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ผักสลัด และระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ มีผลต่อการ
เจริญเติบโตต้นกล้าผักสลัดอย่างมีนัยส้าคัญ 
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แบบอัตโนมัติด้วยระบบอนุบาลอย่างง่ายตลอดระยะเวลา 15 วัน พบว่าระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์
ที่ระดับ 1 cm มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดที่รวดเร็วกว่าการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ระดับ 1.5 cm และ 2 cm 
ตามล้าดับ  ในส่วนการเพาะกล้าที่บรรจุดินต่างกัน 3 ชนิด ของผักสลัดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่บรรจุดินพิสมอสจะมีลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์คือ ล้าต้นอวบและความแข็งแรงไม่หักงอ ไม่เกิดการล้มของต้นกล้า  นอกจากนี้ เกิดการงอกของใบจ้านวน 
3 ใบทุกต้นในถาดเพาะกล้า และมีลักษณะใบขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าการเพาะกล้าในดินอีก 2 ชนิด  อย่างไรก็ดี เมื่อ
สังเกตสายพันธ์ุต้นกล้าผักสลัด ณ ระดับการหยอดที่ 1 cm ช่วงเวลา 15 วัน พบว่าความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดกรี
นโอ๊คจะสูงกว่าต้นกล้าผักสลัดกรีนคอสและต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดเฉลี่ยประมาณ 41.46±5.11 mm, 41.38±5.02 
mm และ 39.69±0.71 mm ตามล้าดับ ซึ่งลักษณะการงอกของต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดจะเริ่มข้ึนพ้นพื้นผิวดินทุก
ชนิดประมาณ 5 วัน หลังจากนั้นมีการเจริญเติบโตตามปกติคล้ายคลึงกับต้นกล้าผักสลัดอีก 2 สายพันธุ์  สามารถสรุปได้
ว่า การเพาะต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คในดินพิสมอส ณ ระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ 1 cm มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการเพาะกล้าเง่ือนไขแบบอื่นๆ ซึ่งการเจริญเติบโตนั้นขึ้นกับชนิดของดินที่เพาะ สายพันธุ์ของเมล็ด
พันธุ์ผักสลัด และระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุ สามารถน้าตัวแปรส้าคัญไปเพาะผลผลิตต้นกล้าผักสลัดให้มีคุณภาพและยัง
สามารถประยุกต์ใช้ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุผักสลัดที่ระดับความลึกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้น้าเสนอผลกระทบการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดที่เหมาะสมต่อชนิดดินและระดับการหยอด
เมล็ดพันธ์ุผ่านการเฝ้าดูแลรดน้้าแก่ต้นกล้าผักสลัดแบบอัตโนมัติด้วยระบบอนุบาลอย่างง่ายส้าหรับเปนนแนวทางใช้พัฒนา
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่ระดับความลึกให้มีประสิทธิภาพสูง  โดยทดลองหยอดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 3 สายพันธุ์คือ 
กรีนโอ๊ค กรีนคอส และบัตเตอร์เฮด ลงในถาดเพาะกล้าจ้านวน 105 หลุม ณ ระดับการหยอด 3 ระดับคือ 1, 1.5 และ 2 
cm แต่ละถาดบรรจุดินต่างกัน 3 ชนิดคือ ดินพิทมอส ดินปลูก และดินผสม ที่ช่วงเวลาเพาะ 15 วัน  ผลพบว่าการเพาะ
ต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คในดินพิสมอส ณ ระดับการหยอดเมล็ดพันธ์ุ 1 cm มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าการเพาะกล้าเง่ือนไขแบบอ่ืนๆ และความยาวล้าต้นของต้นกล้าผักสลัดกรีนโอ๊คสูงกว่าต้นกล้าผักสลัดกรีนคอสและ
ต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดเฉลี่ยประมาณ 41.46±5.11 mm, 41.38±5.02 mm และ 39.69±0.71 mm ตามล้าดับ  
สามารถสรุปได้ว่าชนิดของดินที่เพาะ สายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ผักสลัด และระดับการหยอดเมล็ดพันธุ์ มีผลต่อการ
เจริญเติบโตต้นกล้าผักสลัดอย่างมีนัยส้าคัญ 
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อนุกรมเวลา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา XYZ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

Predicting Model for Rubber Wood Exporting base on Time Series Decomposition 
Method : Rubber Wood Plant XYZ in Suratthani Province. 

เว้น 15 pt. 
กันต์ธมน สุขกระจา่ง1*  ธนะรัตน์ รัตนกูล2 วีระชัย แสงฉาย3และพัชรี เพิ่มพูน4 

1,2,3,4 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา จ.สงขลา 90000  
อีเมล์ : skantamon@hotmail.com 

Kantamon Sukrajang1*  Tanarat Rattanakool2 Weerachai Sangchay3and  Phatcharee Phoempoon4 
1,2,3,4 Faculty of Industrial Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000, Thailand. 

*E-mail: skantamon@hotmail.comเว้น 15 pt.. 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปด้วยวิธี
แยกตัวประกอบอนุกรมเวลา ด้วยการน าข้อมูลปริมาณยอดการสั่งซื้อรายเดือนที่มีลักษณะข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2559-2561 โรงงานแปรรูปไม้ยางพารากรณีศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี และท าการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้
ยางพาราแปรรูป ล่วงหน้า 24 เดือน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะการกระจายตัวของ
ข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้
ยางพาราแปรรูปกรณีศึกษา ล่วงหน้า 24 เดือน ด้วยวิธีแยกตัวประกอบอนุกรมเวลากรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
แนวโน้มเชิงบวก เป็นตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด มีค่า MAPE ซึ่งหมายถึงค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ 
เท่ากับ 15.102 รองลงมา คือ กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงคูณ มีค่า MAPE เท่ากับ 15.114 ตัวแบบ
พยากรณ์กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงคูณ มีค่า MAPE เท่ากับ 17.142 และตัวแบบพยากรณ์กรณีข้อมูลมีอิทธิพล
ของฤดูกาลเชิงบวก มีค่า MAPE เท่ากับ 17.164 ตามล าดับ 
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 The objective of this research is to find the optimal predicting model for rubber wood 
exporting base on time series decomposition method by using the monthly export data, which is time 
series from the year of 2016-2018, in case study of the rubber wood plant in suratthani province to 
predicted the amount of rubber wood in advance 24 months. This research study used predicting 
techniques and statistical theory considered of time series decomposition method with seasonal and 
trend characteristics. It was found that, the most appropriate predicting model for 24 months was  
additive model (trend plus seasonal) with MAPE 15.102 and multiplicative model (trend plus 
seasonal) with MAPE 15.114,  multiplicative model (seasonal only) with MAPE 17.142 and additive 
model (seasonal only) with MAPE 17.162 , respectively. 
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ปลูกยางพาราของประเทศไทยในปี 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 
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เทียนทอง, 2553) ซึ่งมากที่สุดในประเทศ ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้าจากไม้ยางพารา ขั้นตอนแรกที่ส าคัญ คือ การ
เลื่อยแปรรูปไม้ยางพารา จากไม้ท่อนเป็นไม้แปรรูปขนาดเท่าที่ต้องการจะน าไปใช้งานต่อไป แต่ลักษณะพิเศษของไม้
ยางพาราที่ต้องรีบ แปรรูป และอาบน้ ายา เนื่องจากอาจถูกมอดและเชื้อราเข้าท าลายได้อย่างรวดเร็วหลังการตัดฟันท าให้
กระบวนการในการผลิตมีผลต่ออุตสาหกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ดังนั้นการพัฒนา กระบวนการการผลิตของอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพาราให้มีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลผลิตไม้แปรรูปจากไม้ยางพารามีคุณภาพมากขึ้นส่งผลถึงอุตสาหกรรมที่
ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ปัจจุบันผู้ประกอบการจีนนิยมใช้ไม้ยางพาราจากไทยในการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีแนวโน้มการน าเข้าไม้ยางพาราจากประเทศไทยเติบโตต่อเน่ือง ด้านส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีจ านวนสมาชิกกว่า 100 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนบริษัทผู้น า เข้าไม้ยางพารา
ทั้งหมดในประเทศจีน พบว่าบริษัทผู้น าเข้าไม้เหล่านี้มีการใช้ไม้ยางพาราประมาณ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน หรือประมาณ 
70 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนต่อราย (สมาร์ท เอส เอ็ม อี , 2559) จากความต้องการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญต่อการวางแผนการส่งออกด้วยการอาศัยวิธีการพยากรณ์วิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลามาประยุกต์ใช้กับ
บริษัทกรณีศึกษา และเป็นวิธีการได้มีการน าไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การพยากรณ์ราคาผลไม้
(วรางคณา เรียนสุทธิ์, 2560) อัตราการไหลของน้ า (Tayyab et al, 2016) ความต้องการน้ ามัน (Nan & Yong, 2017)              
ยอดขายบุหรี่ (Hongmei et al, 2015) เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ความความแม่นย าในการพยากรณ์สูง 
เนื่องจากเป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเน้นการแยกแต่ละส่วนประกอบของอนุกรมเวลาออกจากกัน ซึ่งแต่ละส่วนประกอบที่แยก
ออกมาท าให้ทราบถึงลักษณะการเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาของข้อมูล (วรางคณา เรียนสุทธิ์, 2560 อ้างใน ทรงศิริ แต้
สมบัติ, 2549) โดยส่วนประกอบของอนุกรมเวลาที่มีอิทธิพลต่อค่าพยากรณ์ คือ แนวโน้ม (Trend) และความแปรผันตาม
ฤดูกาล (Seasonal) ส าหรับความผันแปรตามวัฎจักร (Cyclical) และความผันแปรเนื่องจากเหตุที่ไม่ปกติ (Irregular) จะ
ไม่นิยมน ามาพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงใด ดังนั้นการการพยากรณ์จะอยู่ในรูปแบบเชิงบวก
หรือเชิงคูณ ก็มักจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลอนุกรมเวลา ส าหรับตัวแบบการพยากรณ์รูปแบบเชิงบวก 
ควรใช้กับกรณีที่ความผันแปรของฤดูกาลคงที่ ซึ่งหมายถึงข้อมูลไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
และตัวแบบการพยากรณ์รูปแบบเชิงคูณ ใช้กับกรณีความผันแปรไม่คงที่ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป (วรางคณา เรียนสุทธิ์, 2560 อ้างใน สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548) จากหลักการดังกล่าวจึงท า
ให้เชื่อมั่นได้ว่าวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการส่งมอบไม้ยางพาราแปรรูปให้
เพียงพอต่อความต้องการในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา  
(Time Series Decomposition Method) กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา XYZ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เว้น 15 pt. 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
  ขั้นตอนการศึกษาการพยากรณ์ปริมาณปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ
อนุกรมเวลา กับโรงงานกรณีศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปริมาณปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป (ตู้คอนเทนเนอร์) เป็นรายเดือนของ
โรงงานกรณีศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2561  
  2. สร้าง Time Series Plot ระหว่างช่วงเวลากับยอดการส่งออก เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูล
นั้น มีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มหรือไม่  
  3. การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบที่ข้อมูลมีอิทธิพลแบบต่าง ๆ โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
    3.1 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model/ Trend plus 
seasonal) ดังสมการที่ 1 (Keller, 2011 ; Kestel, 2013; Twenefour, 2018) 
 

 

tt Stbby  )(ˆ 10       (1) 

     เมื่อ tŷ  คือ ค่าพยากรณ์ 
      0b  คือ พารามิเตอร์จุดตัดของเส้นแนวโน้ม 

    1b   คือ พารามิเตอร์ความชันของเส้นแนวโน้ม  

      tS  คือ ดัชนีฤดูกาล 
      t     คือ เวลาที่ t ใด ๆ โดย t = 1 ถึง T  
 
   3.2 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Trend plus 
seasonal) ดังสมการที่ 2 (Keller, 2011 ; Kestel, 2013; Twenefour, 2018)  
ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก  

tt Stbby  )(ˆ 10               (2) 

   3.3 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model /Seasonal only)           
ดังสมการที่ 3 (Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 
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     เมื่อ ty  คือ ค่าจริงในช่วงเวลา t 
      tT̂  คือ ค่าแนวโน้มที่เวลา t ใด ๆ 

   3.4 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Seasonal only)  ดังสมการที่ 4 
(Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 

ttt Tyy ˆˆ                          (4) 

 
  4. วิเคราะห์ความแม่นย าของตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูล จากค่า MAPE และอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ในการวิเคราะห์ โดยเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ต่ าที่สุดและต้องมีค่าไม่เกิน  30 % (Johnson  & 
King, 1988) ในการพยากรณ์ค่ายอดขายล่วงหน้า 24 เดือน ดังสมการที่ 5 (Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 
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   3.2 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Trend plus 
seasonal) ดังสมการที่ 2 (Keller, 2011 ; Kestel, 2013; Twenefour, 2018)  
ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก  
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   3.3 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model /Seasonal only)           
ดังสมการที่ 3 (Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 
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   3.4 ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Seasonal only)  ดังสมการที่ 4 
(Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 
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  4. วิเคราะห์ความแม่นย าของตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูล จากค่า MAPE และอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ในการวิเคราะห์ โดยเลือกตัวแบบการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ต่ าที่สุดและต้องมีค่าไม่เกิน  30 % (Johnson  & 
King, 1988) ในการพยากรณ์ค่ายอดขายล่วงหน้า 24 เดือน ดังสมการที่ 5 (Hyndman and Athanasopoulos, 2014) 
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ผลการวิจัยเว้น 15 pt. 
ผลการศึกษาการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปกรณีศึกษาด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรม

เวลามีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผลการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล ข้อมูลปริมาณปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป (ตู้คอนเทนเนอร์) เป็นราย

เดือน ของโรงงานกรณีศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2561 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรูป (ตู้คอนเทนเนอร์) พ.ศ. 2559-2561 
พ.ศ. 2559 ตู้คอนเทนเนอร์ พ.ศ. 2560 ตู้คอนเทนเนอร์ พ.ศ. 2561 ตู้คอนเทนเนอร์ 

ม.ค 63 ม.ค 37 ม.ค 42 
ก.พ. 38 ก.พ. 44 ก.พ. 49 
มี.ค. 34 มี.ค. 62 มี.ค. 38 
เม.ย. 39 เม.ย. 62 เม.ย. 43 
พ.ค. 68 พ.ค. 46 พ.ค. 72 
มิ.ย. 42 มิ.ย. 52 มิ.ย. 52 
ก.ค. 41 ก.ค. 50 ก.ค. 54 
ส.ค. 32 ส.ค. 69 ส.ค. 42 
ก.ย. 46 ก.ย. 57 ก.ย. 57 
ต.ค. 54 ต.ค. 53 ต.ค. 65 
พ.ย. 39 พ.ย. 42 พ.ย. 46 
ธ.ค. 41 ธ.ค. 51 ธ.ค. 59 

ที่มา : โรงงานกรณีศึกษา 

2. ผลการสร้าง Time Series Plot ระหว่างช่วงเวลากับปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป โรงงาน
กรณีศึกษา พ.ศ.2559-2561 ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 Time series plot ข้อมูลกรณีศึกษา พ.ศ.2559-2561 

จากรูปที่ 1 Time Series Plot มีลักษณะการกระจายตัวที่มีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม (Seasonal and 
Trend) ซึ่งได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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3. ผลการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา 
จากการพิจารณาการกระจายตัวของข้อมูลจากรูปที่ 1 มีลักษณะเป็นฤดูกาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นร่วม

ด้วย จึงเลือกใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลาแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
แนวโน้ม ทั้งสิ้น 4 ตัวแบบ ดังนี้ 

3.1) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model/ Trend plus 
seasonal) ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model /Trend plus seasonal) 

3.2) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Trend plus seasonal)       
ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ข้อมูลมขี้อมูลมีอทิธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) 
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3. ผลการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา 
จากการพิจารณาการกระจายตัวของข้อมูลจากรูปที่ 1 มีลักษณะเป็นฤดูกาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นร่วม

ด้วย จึงเลือกใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลาแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
แนวโน้ม ทั้งสิ้น 4 ตัวแบบ ดังนี้ 

3.1) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model/ Trend plus 
seasonal) ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model /Trend plus seasonal) 

3.2) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Trend plus seasonal)       
ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ข้อมูลมขี้อมูลมีอทิธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) 
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3.3) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model/Seasonal Only) ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงคูณ (Multiplicative Model/Seasonal Only) 

3.4) ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Seasonal Only) ดังรูปที่ 5 

  
รูปที่ 5 ข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model/Seasonal Only) 

4. ผลวิเคราะห์ความแม่นย าของตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ค่าแม่นย าในการพยากรณ์ของตัวแบบ จากค่า MAPE โดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ค่า MAPE ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา 
ตัวแบบพยากรณ์ ค่า MAPE 

Multiplicative Model /Trend plus seasonal 15.114 
Additive Model /Trend plus seasonal 15.102 
Multiplicative Model /Seasonal only 17.142 
Additive Model / Seasonal only 17.164 

 

 

5. การเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม 
จากการพิจารณาค่า MAPE ในตารางที่ 2 เลือกตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ที่มีค่าต่ าที่สุด ในการพยากรณ์

ยอดขายล่วงหน้า 24 เดือน คือ การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา กรณีข้อมูลมีมีอิทธิพลของ
แนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) เป็นตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
ไม้ยางพาราแปรรูปกรณีศึกษาที่เหมาะสมที่สุด ดังรูปที่ 6  

 

 
รูปที่ 6 การพยากรณ์ข้อมูลตัวแบบมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus 
seasonal) 

จากการพยากรณ์ข้อมูลตัวแบบมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus 
seasonal) สามารถท านายผลของสมการการพยากรณ์ได้ ดังสมการที่ 6 

 
tt Sty  )28.073.43(ˆ             (6) 

 เมื่อ tŷ แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t ใด ๆ โดย t = 1 ถึง 36 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) และ         
tS  แทนค่า ดัชนีฤดูกาล ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ดัชนีฤดูกาลของอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา 
กรณีมีอทิธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) 
เดือน ดัชนีฤดูกาล  เดือน ดัชนีฤดูกาล  เดือน ดัชนีฤดูกาล  
ม.ค. -8.5104 พ.ค. 9.2396 ก.ย. 4.5938 
ก.พ. -1.9896 มิ.ย. 1.7188 ต.ค. 6.4271 
มี.ค. 1.0729 ก.ค. -1.3021 พ.ย. -6.7396 
เม.ย. 3.1146 ส.ค. 3.9062 ธ.ค. -11.5313 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราของเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีปริมาณการ
ส่งออกสูงที่สุดและเดือนธันวาคมมีปริมาณส่งออกต่ าที่สุด และสามารถพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป 
จากสมการที่ 6 ได้ดังตารางที่ 4 
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5. การเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม 
จากการพิจารณาค่า MAPE ในตารางที่ 2 เลือกตัวแบบพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ที่มีค่าต่ าที่สุด ในการพยากรณ์

ยอดขายล่วงหน้า 24 เดือน คือ การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา กรณีข้อมูลมีมีอิทธิพลของ
แนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) เป็นตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก
ไม้ยางพาราแปรรูปกรณีศึกษาที่เหมาะสมที่สุด ดังรูปที่ 6  

 

 
รูปที่ 6 การพยากรณ์ข้อมูลตัวแบบมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus 
seasonal) 

จากการพยากรณ์ข้อมูลตัวแบบมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus 
seasonal) สามารถท านายผลของสมการการพยากรณ์ได้ ดังสมการที่ 6 

 
tt Sty  )28.073.43(ˆ             (6) 

 เมื่อ tŷ แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่ t ใด ๆ โดย t = 1 ถึง 36 (มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) และ         
tS  แทนค่า ดัชนีฤดูกาล ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 ดัชนีฤดูกาลของอนุกรมเวลาปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา 
กรณีมีอทิธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) 
เดือน ดัชนีฤดูกาล  เดือน ดัชนีฤดูกาล  เดือน ดัชนีฤดูกาล  
ม.ค. -8.5104 พ.ค. 9.2396 ก.ย. 4.5938 
ก.พ. -1.9896 มิ.ย. 1.7188 ต.ค. 6.4271 
มี.ค. 1.0729 ก.ค. -1.3021 พ.ย. -6.7396 
เม.ย. 3.1146 ส.ค. 3.9062 ธ.ค. -11.5313 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราของเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีปริมาณการ
ส่งออกสูงที่สุดและเดือนธันวาคมมีปริมาณส่งออกต่ าที่สุด และสามารถพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป 
จากสมการที่ 6 ได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ค่าพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ล่วงหน้า 24 เดือน 
พ.ศ. 2562 ค่าพยากรณ์  

(ตู้คอนเทนเนอร์) 
พ.ศ. 2563 ค่าพยากรณ์  

(ตู้คอนเทนเนอร์) 
ม.ค 46 ม.ค 49 
ก.พ. 52 ก.พ. 56 
มี.ค. 56 มี.ค. 59 
เม.ย. 58 เม.ย. 61 
พ.ค. 64 พ.ค. 68 
มิ.ย. 57 มิ.ย. 61 
ก.ค. 54 ก.ค. 58 
ส.ค. 60 ส.ค. 63 
ก.ย. 61 ก.ย. 64 
ต.ค. 63 ต.ค. 66 
พ.ย. 50 พ.ย. 54 
ธ.ค. 46 ธ.ค. 49 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยัเว้น 15 pt. 
 การศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปโรงงานกรณีศึกษา  เริ่มจากการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป รายเดือนตั้งแต่ พ.ศ.2559-2561 จากนั้นน าข้อมูลมาสร้าง 
Time Series Plot ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของข้อมูล พบว่า ข้อมูลมีลักษณะ
การกระจายตัวแบบมีอิทธิพลของฤดูกาลและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (Seasonal and Trend)  โดยใช้การวิธีการพยากรณ์
ด้วยการแยกตวัประกอบอนุกรมเวลา กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม 4 ตัวแบบ คือ ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพล
ของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงคูณ ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลเชิงบวก ตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของ
ฤดูกาลเชิงคูณ และตัวแบบข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเชิงบวก และอาศัยค่า MAPE เป็นตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนในของ
ตัวแบบการพยากรณ์ พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการแยกตัวประกอบอนุกรมเวลา กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของอิทธิพล
ของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) มีค่า MAPE น้อยที่สุดเท่ากับ 15.102 คิด
เป็นความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ข้อมูลเพียง 15.102 % ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลปริมาณ
การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป กรณีศึกษาในอดีตที่ใช้ในการวิจัยนั้น มีรูปแบบการกระจายตัวที่มีอิทธิพลของแนวโน้มและ
ฤดูกาลที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (สิทธา แก้วแปงจันทร์ และคณะ, 2553 อ้างถึงใน Winters , 
1960) และความสอดคล้องกับ Nor, Harun, และ Kassim (2007) และ El-Shafie, Mukhlisin, Najah และ Taha 
(2011) มีการอ้างถึงใน Johnson และ King (1988) โดยค่า MAPE ที่เหมาะสม จากตัวแบบในการพยากรณ์ต้องมีค่าไม่
เกิน 30 % จึงจะสามารถยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล และถ้า MAPE ที่อยู่ระหว่าง 5-10 เปอร์เซ็นต์ จะถือได้ว่าเป็นตัว
แบบในการพยากรณ์ที่มีความแม่นย าสูงจึงเลือกตัวแบบพยากรณ์ดังกล่าวในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพารา
แปรรูปกรณีศึกษา ล่วงหน้า 24 เดือน ข้อมูลจากการพยากรณ์ดังกล่าวถูกใช้เป็นข้อเสนอแนะให้โรงงานกรณีศึกษาในการ
จัดเตรียมปริมาณสินค้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 15 pt. 
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป โดยอาศัยข้อมูลในอดีตทีมีลักษณะ

แบบอนุกรมเวลา (Time Series) มาพยากรณ์ค่าในอนาคต โดยอาศัยค่าความแม่นย าในการพยากรณ์กรณีข้อมูลมี
อิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Additive Model /Trend plus seasonal) ซึ่งมี ค่า MAPE ต่ าที่สุดจากการ
เปรียบเทียบจากตัวแบบในการพยากรณ์แบบอื่น ๆ อยู่ที่ 15.102 % และน ามาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกไม้

 

ยางพาราตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2563 พบว่าปริมาณการส่งออกมีความผันผวนมากในเดือนพฤษภาคม
เนื่องจากในมีปริมาณการส่งออกสูงสุด และรอยต่อระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีปริมาณการส่งออกที่สูงเป็นล าดับ
ที่ 2 ในเดือนตุลาคมและลดต่ าลงทันทีในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้ นโรงงานกรณีศึกษาต้องมีการวางแผนการผลิต 
โดยเฉพาะในเร่ืองวัตถุดิบให้มีความพร้อมต่อการตอบสนองความต้องการสูงสุดในเดือนพฤษภาคม รวมไปถึงการจัดหา
พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุให้กับโรงงานกรณีศึกษา ส าหรับการปรับปรุงค่าความแม่นย าในการพยากรณ์ อาจจะต้องมี
การใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น Autoregressive-Integrated Moving Average (ARIMA)  
หรือ ขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม (Artificial Bee Colony Algorithm) หรือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Networks)  ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยน าเข้าหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป
กรณีศึกษา เช่น พฤติกรรมการบริโภค ราคายางพาราแปรูปในท้องตลาด เป็นต้น เข้ามามีส่วนในการพยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปในอนาคตมีความแม่นย าในการพยากรณ์เพิ่มมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

เอกสารอ้างอิงเว้น 15 pt. 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของระบบบัญชีและภาษีอากร

ของไม้เค็ดโฮมสเตย์ (2) เพื่อวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ และ (3) เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและ
ภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มสีว่นเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
  ผลการศึกษาพบว่า (1) การดำเนินงานและการปฏิบัติงานของระบบบัญชีและภาษีอากรของ  ไม้เค็ดโฮมสเตย์
เป็นธุรกิจครอบครัว การปฏิบัติงานด้านบัญชีรับเงินและจ่ายเงินมีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการรับเงินและ
จ่ายเงินโดยไม่จัดทำเป็นเอกสาร และยังไม่มีการกำหนดหน้าที่ชัดเจน (2) การวิเคราะห์ระบบบัญชีรับเงิน ระบบบัญชี
จ่ายเงิน และระบบบัญชีเงินสด พบว่ายังขาดเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีถูกต้อง ไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มกีารจัดทำทะเบียน
สินทรัพย์ถาวรเนื่องจากมีเพียงบ้านและที่ดิน และไม่ได้จัดทำรายงานทางการเงินเนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัว และใน
ด้านภาษีอากร พบว่า ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการเสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
บำรุงท้องที่กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (3) การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ คือ 
การดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบบัญชีและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี สำหรับระบบบัญชีรับเงิน ได้แก่ ใบ
จองห้องพัก ใบสั่งอาหาร ใบสำคัญรับ ใบบันทึกเข้า – ออกห้องพัก และใบเสร็จรับเงิน ระบบบัญชีจ่ายเงิน ได้แก่ ใบขอซื้อ 
ใบสัง่ซือ้ ใบสำคัญจ่าย และใบสรุปรายการสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเงินสด ได้แก่ ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกชดเชยเงินสด
ย่อย ในการควบคุมสินทรัพย์ถาวรควรจัดทำใบทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ส่วนของรายงานทางการเ งินควรจัดทำงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และ ด้านภาษีอากรควรจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพือ่ใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีท่ีถูกต้อง  

 
คำสำคัญ :  ระบบบัญชีและภาษีอากร  การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากร  ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

 
Abstract 

 
The objectives of the study were to (1) study the operation and procedures of the 

accounting and taxation system of Mai Khed Homestay (2) analyze the accounting and taxation 
system of Mai Khed Homestay and (3) develop the suitable accounting and taxation system for Mai 
Khed Homestay. Primary data collection using in-depth interviews for those involved in the operation 
in the accounting and taxation system of Mai Khed Homestay.  

The results of the study were as follows (1) Operation and procedures for accounting and 
taxation systems of Mai Khed Homestay is a family business. The operation of receiving and payment 
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ฐานะทางการเงิน และ ด้านภาษีอากรควรจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพือ่ใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีท่ีถูกต้อง  

 
คำสำคัญ :  ระบบบัญชีและภาษีอากร  การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากร  ไม้เค็ดโฮมสเตย์ 

 
Abstract 

 
The objectives of the study were to (1) study the operation and procedures of the 

accounting and taxation system of Mai Khed Homestay (2) analyze the accounting and taxation 
system of Mai Khed Homestay and (3) develop the suitable accounting and taxation system for Mai 
Khed Homestay. Primary data collection using in-depth interviews for those involved in the operation 
in the accounting and taxation system of Mai Khed Homestay.  

The results of the study were as follows (1) Operation and procedures for accounting and 
taxation systems of Mai Khed Homestay is a family business. The operation of receiving and payment 
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accounts had done by only one person. The administrator receive and pay money without 
documentation and there is no clear duty. (2) The receiving account system, payment accounting 
system, and cash accounting system still lacks of the correct accounting documents. There was no 
control fixed assets because they had only house and land as a family business. Mai Khed Homestay 
does not prepare financial reports and pay tax including personal income tax, signboard tax, building 
and land tax, local development tax. (3) Development of appropriate accounting and taxation system 
for Mai Khed Homestay is the preparation of supporting documents for receiving accounting system, 
such as room reservation, room entry-exit record, receipt voucher, for payment accounting system 
including purchase request, purchase order, payment voucher and inventory summary, for cash 
accounting system is a petty cash bill, petty cash compensation slip, for control of fixed assets is a 
fixed asset registration, for financial report is statements of financial status, and for taxation 
documents should be stored in the file.  

 
Keywords : Accounting and Taxation System, Accounting and Taxation System Development,  
Mai Khed Homestay.  
 
บทนำ 
  ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจ นอกจากจะใช้ข้อมูลทางการบัญชี เป็นเครื่องวัดผลการ
ดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว ระบบบัญชียังใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการวางแผนงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นการวางระบบบัญชีจึงต้องพิจารณา
ถึงความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ (วิไล วีระปรีย จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2553 หน้า 1)   
 โฮมสเตย์ คือ การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดียวกัน โดยมี
ห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือสามารถนำมาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวได้พักช่ัวคราว โดยจัดให้มีการบริการและ
สิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร (กรมการท่องเที่ยว, 2561) ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน ในด้านที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก 
รายการนำเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การบริหารของ
กลุ่มโฮมสเตย์ และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม้เค็ดโฮมสเตย์ให้บริการด้านท่ีพัก อาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้เค็ด 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรอง จุดเด่น
ของไม้เค็ดโฮมสเตย์คือมี “ต้นไม้เค็ด”เป็นต้นไม้ของตำบลไม้เค็ด และ“ต้นไม้มหัศจรรย์” ที่เมื่อรับประทานผลไม้ชนิดอื่น
ซึ่งมีรสเปรี้ยวกลับได้รสหวาน ซึ่งมีอยู่ที่ไม้เค็ดโฮมสเตย์เพียงแห่งเดียว ปัจจุบันไม้เค็ดโฮมสเตย์มีห้องพักเปิดให้บริการทั้ง
บ้านพักหลังใหญ่และหลังเล็กจำนวน 4 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมได้ ประมาณ 20 คน ในอัตราค่าที่พักคืนละ 
500 บาทต่อคน  

จากการสัมภาษณ์ นายกนก ด้วงพิมพ์ (เจ้าของไม้เค็ดโฮมสเตย์) ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
ว่า “มีลักษณะการดำเนินงานเป็นธุรกิจแบบครอบครัว มีรายได้หลักมาจากการขายผลไม้และการขายพันธุ์ไม้ และมี
รายได้เสริมมาจากธุรกิจโฮมสเตย์ ซึ่งมีการทำบัญชีแบบง่าย ๆ คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายหัว” แสดงว่าไม้เค็ดโฮมสเตย์ยังไม่มี
ระบบการทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการจัดทำบัญชี ขาดเอกสารการบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่มีการจดบันทึกบัญชีอย่าง
ถูกต้อง จึงทำให้ทางไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่ทราบรายได้และค่าใช้จ่ายที่แน่ชัด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจไม้เค็ดโฮมสเตย์ดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดทำบัญชีและภาษีอากรเพื่อพัฒนาระบบบัญชีและ
ภาษีอากรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโฮมสเตย ์เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดทำระบบบญัชีและภาษีอากร
ให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพือ่ศึกษาลักษณะการดำเนินงานและการปฏิบัติงานระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ด โฮมสเตย์ ตำบลไม้
เค็ดโฮมสเตย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพื่อวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 3. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาระบบบัญชีโรงแรมและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอ
เมอืงปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาตามแนวคิดของระบบบัญชีโรงเรม (ชูศรี เที้ยศิริเพชร, 2545) และภาษีอากร 
(สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ, 2561) ประกอบด้วย ระบบบัญชีรับเงิน ระบบบัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด การควบคุม
สินทรัพยถ์าวร รายงานทางการเงิน และภาษีอากร   
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 3. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว และสมาชิกครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี    
 4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
               4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
                    1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าครอบครัว และ
สมาชกิครอบครัว ถงึระบบบญัชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงการจัดทำระบบบัญชีและภาษีอากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากร 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
                    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
บัญชี ได้แก่ งานวิจัย วารสาร ตำราทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีและภาษีอากร และ
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
               4.2 เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน และ (2) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระบบบัญชีและภาษีอากร ตามแนวคิดระบบบัญชีโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 6 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชรีับ
เงิน  ระบบบัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด การควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทางการเงิน และ ภาษีอากร   

  วิเคราะหร์ะบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เคด็โฮมสเตย์  

 
พัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรให้เหมาะสมกับไมเ้ค็ดโฮมสเตย์  

 

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานระบบบัญชแีละ
ภาษีอากร 

ศึกษาขัน้ตอนการปฏิบตัิงานระบบบัญชีและ
ภาษีอากร ในปัจจุบันของไม้เค็ดโฮมสเตย ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาลักษณะการดำเนินงานและการปฏิบัติงานระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ด โฮมสเตย์ ตำบลไม้
เค็ดโฮมสเตย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพื่อวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 3. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาระบบบัญชีโรงแรมและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาตามแนวคิดของระบบบัญชีโรงเรม (ชูศรี เที้ยศิริเพชร, 2545) และภาษีอากร 
(สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ, 2561) ประกอบด้วย ระบบบัญชีรับเงิน ระบบบัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด การควบคุม
สินทรัพยถ์าวร รายงานทางการเงิน และภาษีอากร   
 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 3. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว และสมาชิกครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย ์ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี    
 4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
               4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
                    1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้าครอบครัว และ
สมาชกิครอบครัว ถงึระบบบญัชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงการจัดทำระบบบัญชีและภาษีอากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากร 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
                    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
บัญชี ได้แก่ งานวิจัย วารสาร ตำราทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีและภาษีอากร และ
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
               4.2 เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน และ (2) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระบบบัญชีและภาษีอากร ตามแนวคิดระบบบัญชีโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 6 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชรีับ
เงิน  ระบบบัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด การควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทางการเงิน และ ภาษีอากร   

  วิเคราะหร์ะบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เคด็โฮมสเตย์  

 
พัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรให้เหมาะสมกับไมเ้ค็ดโฮมสเตย์  

 

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานระบบบัญชแีละ
ภาษีอากร 

ศึกษาขัน้ตอนการปฏิบตัิงานระบบบัญชีและ
ภาษีอากร ในปัจจุบันของไม้เค็ดโฮมสเตย ์
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี ้
 1. การดำเนินงานของไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
      ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการดำเนินงานเป็นธุรกิจครอบครัว มีรายได้หลักมาจากการขายผลไม้และการขายพันธุ์ไม้ 
ส่วนรายได้เสริมมาจากธุรกิจโฮมสเตย์ รายได้จากห้องพัก รายได้จากอาหารและเครือ่งดื่ม ซึ่งมกีารทำบัญชีแบบง่าย ๆ คิด
ค่าใช้จ่ายเป็นรายหัว ยังไม่มีระบบการทำบัญชีท่ีถูกต้องตามหลักการจัดทำบัญชี ขาดเอกสารการบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่
มีการจดบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง จึงทำให้ทางไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่ทราบรายได้และค่าใช้จ่ายที่แน่ชัด 
           2. การปฏิบัติงานและการวเิคราะห์ระบบบัญชีและภาษอีากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
               การปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ด้านระบบบัญชีต่าง ๆ ของไม้เค็ดโฮมสเตย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ได้ผลตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การปฏิบัติงานและผลการวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษอีากรของไม้เค็ดโฮมสเตย ์

การปฏิบัติงานของไม้เค็ดโฮมสเตย ์ ผลการวิเคราะห ์ 
1. ระบบบัญชีรับเงิน  
   1.1 รายได้ค่าห้องพัก   
        1) การกำหนดอัตราค่าห้องพัก  ห้องพักเดี่ยว  
500 บาท/ห้อง/คืน บ้านทั้ งหลัง พักได้  15-18 คน 
ค่าบริการ 3,500 บาท/หลัง/คืน 
        2) การรับสำรองห้องพัก มี 4 ช่องทาง ได้แก่ 
ติดตอ่หน้าเคาน์เตอร์ โทรศัพท์  Line และ facebook   
มีการรับสำรองแต่ไม่มีการจดบันทึก 
        3) การบันทึกเมื่อลูกค้าเข้าพัก ไม่มีการจดบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึก ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล ประเภท
ห้องพัก หมายเลขห้องพัก จำนวนลูกค้า วันเวลาที่เข้า
พักและออกจากห้องพัก 
        4) การบันทึกรายได้ค่าห้องพัก ไม่มีการบันทึก
สรุปรายได้ประจำเดือน เพราะเจ้าของกิจการเป็นผู้
จัดเก็บรายได้ทั้งหมด        
        5) การบันทึกเมื่อลูกค้าแจ้งออกจากโฮมสเตย์ ไม่
มีการบันทึก พนักงานรับคืนกุญแจห้องเท่านัน้      

1.1 รายได้ค่าห้องพัก   
   1) มีการกำหนดอัตราค่าห้องพัก แต่ไม่มีการจัดทำเป็น
เอกสารช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาค่าห้องพักเพื่อให้
ลูกค้ารับทราบเป็นลักษณ์อักษร  
   2) ไม่มีการบันทึกเอกสารใบจองห้องพัก ใช้วิธีจดจำและ
เขียนในกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแจ้งให้พนักงานทราบ ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดตวามผิดพลาดในการรับสำรองห้องพักได้ 
   3) ไม่มีการลงบันทึกข้อมูลลงในเอกสารก่อนเข้าพัก 
เนื่องจากไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มีเอกสารรองรับ และไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต 
  
   4) ไม่มีการบันทึกรายได้เป็นข้อมูลและเอกสารไว้เป็น
หลักฐาน เนื่องจากยังไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกรายได้ 
 
   5) ไม่มีการบันทึกเมื่อลูกค้าแจ้งออก เนื่องจากไม่มีเอกสาร
ในการเซ็นออกจากห้องพักหรือเอกสารอื่น  จึ งทำให้
ตรวจสอบยากเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น 

   1.2  รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บริการเฉพาะ
ลกูค้าที่มีการสั่งจองล่วงหน้า ไม่มีบริการประจำวัน และ
บริการลูกค้าที่สั่งจองตั้งแต่ 7-10 คน อัตราค่าบริการ
อาหาร 250 บาท/คน (ยกเว้นน้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่ 
มีแอลกอฮอล์) 

1.2  รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
   1) ไม่มีการจัดทำใบสั่งอาหารและเครื่องดื่มอย่างเป็น
ทางการ แต่ใช้วิธีการจดรายการอาหารและเครื่องดื่มลงใน
กระดาษเปล่าทั่วไป ซึ่งกระดาษอาจเกิดการสูญหายได้ 
   2) ไม่มีการบันทึกการรับเงินจากลูกค้าและพนักงาน
สามารถรับเงินจากลูกค้าได้ทุกคน จึงทำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

   1.3 รายได้อื่น ๆ เป็นรายได้ที่ เกิดจากกิจกรรม
การเกษตร และรายได้จากการจำหน่ายผลไม้ และใน
กรณีที่ลูกค้าแจ้งเพื่อออกจากที่พักจะไม่มีการบันทึก
รายได้ส่วนน้ีรวมกับที่พัก   

1.3 ไม่มีการออกใบเสร็จทุกครั้ง ขาดหลักฐานการชำระเงิน
เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร และการซื้อผลไม้
ของลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแจ้งหนี้ซ้ำ และไม่มีเอกสารใน
การรับเงินท่ีสามารถตาวจสอบการจ่ายได้ 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
การปฏิบัติงานของไม้เค็ดโฮมสเตย ์ ผลการวิเคราะห ์ 

2. ระบบบัญชีจ่ายเงิน 
   2.1  การจัดซื้อสินค้าและบริการ เป็นการจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกิจการโฮมสเตย์ 
เช่น วัตถุดิบประกอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับ
ห้องพักเพือ่ต้อนรับลูกค้าท่ีเข้าพักตามวันและเวลาที่มีการ
จองล่วงหน้า 

 
2.1  การจัดซื้อสินค้าและบริการ 
   1) ไม่มีเอกสารการขอซื้อ เนื่องจากไม่มีฝ่ายจัดซื้อ การ
จัดซื้อแต่ละครั้งจะจดรายการที่ต้องการลงในกระดาษทั่วไป 
   2) การจัดซื้อจะซื้อโดยเจ้าของกิจการหรือบุคคลภายใน
ครอบครัวซื้อจากห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดใกล้บ้าน ไม่
มีขั้นตอนการพิจารณาและเลือกผู้ขาย 
   3) ปริมาณการสั่งซื้อจะพิจารณาจากจำนวนลูกค้าที่เข้า
พักในแต่ละครั้งเท่านั้น     

    4) มีการตรวจเช็คสินค้าที่ ได้รับว่าครบตามจำนวน
หรือไม่ แต่ไม่มีการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้ออย่างเป็น
ทางการ และไม่มีการจดบันทึกสินค้าเข้าคลัง 

   2.2  ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  ไม้เค็ดโฮมสเตย์จะ
ทำอาหารตามรายการที่ลูกค้าที่มีการสั่งจองล่วงหน้า   
การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารจึงทำเฉพาะที่มี
ลูกค้าสั่งจองเทา่นั้น    

2.2 ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม   
   1) ไม่มีการคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และ
ผู้ประกอบการจะประมาณการอย่างคร่าวๆ ว่ามีกำไรจาก
การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง 
   2) รายการอาหารทำตามที่ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า จึงขาด
การวางแผนการจัดการวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
วัตถุดิบชนิดหนึ่งๆ ควรสามารถนำไปปรุงอาหารได้มากกว่า 
1 รายการ เป็นต้น   

3. ระบบบัญชีเงินสด  
   3.1 การกำหนดวงเงินสดย่ อย  ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ  
เนื่องจากผู้ถือเงินสดเป็นบุคคลในครอบครัวที่มีหน้าที่ใน
การนำเงินไปใช้จ่ายในกิจการของครอบครัวเท่าน้ัน  

3.1 การกำหนดวงเงินสดย่อย 
   1) ไม่มีการกำหนดวงเงินสดย่อย ทำให้ไม่ทราบว่าการใช้
จ่ายแต่ละครั้งเกินจากวงเงินท่ีกำหนดหรือไม่   
   2) ขาดการแผนการใช้เงินเพื่อกิจการ และไม่สามารถ
ประมาณการงบการเงินของกิจการได้ 

   3.2 การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย  
 
 

3.2 การเบิกจ่ายเงินสดย่อย 
   1) ไม่มีการเบิกเงินสดย่อย เพราะผู้มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินสด
ย่อยคือบุคคลในครอบครัว ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการขออนุมัติ 
ไม่มีเอกสารการเบิกเงินสดย่อย หรือใบสำคัญจ่าย    
   2) ไม่สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินได้ เนื่องจากขาด
หลักฐานสำหรับการตรวจสอบ 

4. การควบคุมสินทรัพย์ถาวร 
    4.1 มีการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรแต่ไม่มีการจัดทำ
เอกสาร 

 
4.1 ไม่มีการจัดทำ เพราะสินทรัพย์มีแค่บ้านและที่ดิน จึง
ไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 

5. รายงานทางการเงิน 
    5.1 ไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงิน 
เนื่องจากมีรายได้จำนวนไม่มาก 

  
5.1 ไม่มีการจัดทำงบการเงิน เนื่องจากความยุ่งยากในการ
จัดทำ และไม่ได้นำงบการเงินไปใช้ต่อบุคคลภายนอก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
การปฏิบัติงานของไม้เค็ดโฮมสเตย ์ ผลการวิเคราะห ์ 

2. ระบบบัญชีจ่ายเงิน 
   2.1  การจัดซื้อสินค้าและบริการ เป็นการจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในกิจการโฮมสเตย์ 
เช่น วัตถุดิบประกอบอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับ
ห้องพักเพื่อต้อนรับลูกค้าท่ีเข้าพักตามวันและเวลาที่มีการ
จองล่วงหน้า 

 
2.1  การจัดซื้อสินค้าและบริการ 
   1) ไม่มีเอกสารการขอซื้อ เนื่องจากไม่มีฝ่ายจัดซื้อ การ
จัดซื้อแต่ละครั้งจะจดรายการที่ต้องการลงในกระดาษทั่วไป 
   2) การจัดซื้อจะซื้อโดยเจ้าของกิจการหรือบุคคลภายใน
ครอบครัวซื้อจากห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดใกล้บ้าน ไม่
มีขั้นตอนการพิจารณาและเลือกผู้ขาย 
   3) ปริมาณการสั่งซื้อจะพิจารณาจากจำนวนลูกค้าท่ีเข้า
พักในแต่ละครั้งเท่านั้น     

    4) มีการตรวจเช็คสินค้าที่ ได้รับว่าครบตามจำนวน
หรือไม่ แต่ไม่มีการจัดเก็บเอกสารการจัดซื้ออย่างเป็น
ทางการ และไม่มีการจดบันทึกสินค้าเข้าคลัง 

   2.2  ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  ไม้เค็ดโฮมสเตย์จะ
ทำอาหารตามรายการที่ลูกค้าที่มีการสั่งจองล่วงหน้า   
การจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารจึงทำเฉพาะที่มี
ลูกค้าสั่งจองเทา่นั้น    

2.2 ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม   
   1) ไม่มีการคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และ
ผู้ประกอบการจะประมาณการอย่างคร่าวๆ ว่ามีกำไรจาก
การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละครั้ง 
   2) รายการอาหารทำตามที่ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า จึงขาด
การวางแผนการจัดการวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
วัตถุดิบชนิดหนึ่งๆ ควรสามารถนำไปปรุงอาหารได้มากกว่า 
1 รายการ เป็นต้น   

3. ระบบบัญชีเงินสด  
   3.1 การกำหนดวงเงินสดย่ อย  ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ  
เนื่องจากผู้ถือเงินสดเป็นบุคคลในครอบครัวที่มีหน้าที่ใน
การนำเงินไปใช้จ่ายในกิจการของครอบครัวเท่าน้ัน  

3.1 การกำหนดวงเงินสดย่อย 
   1) ไม่มีการกำหนดวงเงินสดย่อย ทำให้ไม่ทราบว่าการใช้
จ่ายแต่ละครั้งเกินจากวงเงินท่ีกำหนดหรือไม่   
   2) ขาดการแผนการใช้เงินเพื่อกิจการ และไม่สามารถ
ประมาณการงบการเงินของกิจการได้ 

   3.2 การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย  
 
 

3.2 การเบิกจ่ายเงินสดย่อย 
   1) ไม่มีการเบิกเงินสดย่อย เพราะผู้มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินสด
ย่อยคือบุคคลในครอบครัว ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการขออนุมัติ 
ไม่มีเอกสารการเบิกเงินสดย่อย หรือใบสำคัญจ่าย    
   2) ไม่สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินได้ เนื่องจากขาด
หลักฐานสำหรับการตรวจสอบ 

4. การควบคุมสินทรัพย์ถาวร 
    4.1 มีการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรแต่ไม่มีการจัดทำ
เอกสาร 

 
4.1 ไม่มีการจัดทำ เพราะสินทรัพย์มีแค่บ้านและที่ดิน จึง
ไม่เห็นความสำคัญของการควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 

5. รายงานทางการเงิน 
    5.1 ไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงิน 
เนื่องจากมีรายได้จำนวนไม่มาก 

  
5.1 ไม่มีการจัดทำงบการเงิน เนื่องจากความยุ่งยากในการ
จัดทำ และไม่ได้นำงบการเงินไปใช้ต่อบุคคลภายนอก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 การปฏิบัติงานของไม้เค็ดโฮมสเตย์ ผลการวิเคราะห ์ 

6. ภาษีอากรสำหรับธุรกิจโฮมสเตย์  
    6.1 ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ภาษี
ป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เสียภาษี
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีตามกฎหมายกำหนด แต่ไม่ได้เก็บเอกสารหลักฐาน    

 
6.1 ไม้เค็ดโฮมสเตย์ เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดถูกตอ้ง
แล้ว แต่ไม่ ได้จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มจึงทำให้อาจหา
เอกสารไม่พบได้ 

  
 3. การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรท่ีเหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ 
                แนวทางสำหรับการพัฒนาระบบบัญชีให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ มีดังนี ้         
               1. ระบบบัญชีรับเงิน 
                   1.1 รายได้ค่าห้องพัก 
                         1) การกำหนดอัตราค่าห้องพัก ผู้ประกอบการไม้เค็ดโฮมสเตย์ควรแจ้งราคาห้องพักให้ลูกค้าได้ทราบ
ถึงราคาห้องพักพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ดังนี้ ราคาห้องพัก ราคาคืนละ 500 บาท  สามารถพักได้ 
2 คน ค่าที่พักเสริมคนล่ะ 250 บาท พักได้ 6-8 คน และราคาบ้านพักแบบเหมาหลัง ราคาคืนละ 3,500 บาท สามารถพัก
ได้ 15-18 คน ใช้อุปกรณ์เครื่องครัว ปิ้งย่าง อัตราค่าบริการ 500 บาท อาหารเช้า 50 บาท/คน โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ทีไ่ม้เค็ดโฮมสเตย์และแจ้งให้ลูกค้ารับทราบทาง Line และ Facebook 
 2) เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการลงบัญชี ได้แก่ ใบจองห้องพัก ใบสำคัญรับ ใบบันทึกเข้า – 
ออกห้องพัก และใบเสร็จรับเงิน  
         1.2 รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ควรมีการจัดทำเอกสารสำคัญสำหรับการบันทึกรายได้ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ประกอบด้วย ใบสั่งอาหาร และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกจะต้องมีเอกสารต้นฉบับสำหรับลูกค้า และเอกสาร
สำเนาสำหรับผู้จัดทำบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ 
 2. ระบบบัญชีจ่ายเงิน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับเตรียมไว้
บริการลูกค้า ดังนั้น เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบบัญชีจ่ายเงินจึงควรประกอบด้วย ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย 
และใบสรุปรายการสินค้าคงเหลือ จัดเก็บเอกสารต้นฉบับและสำเนาเพื่อการตรวจสอบหลักฐาน และสรุปค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน  
 3. ระบบบัญชีเงินสด  ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย 2 ประเภท คือ การเบิก
จ่ายเงินสดย่อย และการเบิกชดเชยเงินสดย่อย แต่ไม่มีการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ดังนั้น แนวทางในการ
จัดทำบัญชีเงินสด จึงควรปฏิบัติดังนี้ (1) ควรมีการลงบันทึกใบเบิกเงินสดย่อย โดยขอทำเรื่องเบิกเงินสดย่อยกับผู้ถือเงิน
สดย่อยโดยตรง (2) ควรมีการลงบันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อย โดยผู้รักษาเงินสดย่อยต้องสรุปยอดใบสำคัญจ่ายเงินสด
ย่อย เพื่อใหย้อดเงินสดย่อยมีคงอยู่เสมอ  
 4. การควบคุมสินทรัพย์ถาวร  ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภทของสินทรัพย์ถาวร  แต่ไม่มีการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน ดังนั้นจึงควร (1) สำรวจรายการทรัพย์สินถาวรและจดบันทึกรายการ (2) แยกประเภทของทรัพย์สิน
ถาวร โดยแยกเป็นอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ (3) จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินถาวร ประกอบด้วย 
รหัสสินทรัพย์ถาวร รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร หน่วยนับ วันที่เริ่มใช้งาน วันสิ้นสุดอายุใช้งาน อายุการใช้งานสินทรัพย์  
วันเริ่มคำนวณค่าเสื่อม ราคาทุน ค่าเสื่อมราคา และรายละเอียดอื่น  ๆ ของสินทรัพย์ถาวร และ(4) ควรกำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนโดยตรง เพ่ือควบคุมและดูแลทรัพย์สินถาวร 
 5. รายงานทางการเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงิน จึงควร
จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้ทราบถึงกำไรขาดทุน  
 6. ภาษีอากร ไม้เค็ดโฮมสเตย์เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดถูกต้องแล้ว แต่ควรมีการจัดเก็บเอกสารเข้า
แฟ้มเพือ่เป็นหลักฐานในการหาเอกสารได้ง่ายขึ้น 
  

 อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานระบบบัญชีและภาษีอากร พบว่า ไม้เค็ดโฮมสมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) 
ระบบบัญชีรับเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดทำรายได้ค่าหอ้งพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่น ๆ (2) ระบบ
บัญชีจ่ายเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับเตรียมไว้บริการลูกค้า และ (3) ระบบบัญชีเงิน
สด ไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มีการจัดทำระบบเงินสด (4) การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภทของ
สินทรัพย์ถาวร แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (5) รายงานทางการเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้
จัดทำรายงานทางการเงิน (6) ภาษีอากรสำหรับธุรกิจโฮมสเตย์ ไม้เค็ดโฮมสเตย์เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดถูกต้อง
แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะ น้อยมณี (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ระบบบริหารและจัดการโรงแรม กรณีศึกษา
โรงแรมโกโก้นัท จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า งานเอกสารเกี่ยวกับการใช้ห้องพักและเอกสารที่เบิกจ่ายสินค้าและ
เครื่องดื่ม ทางโรงแรมยังไม่มีการจัดทำให้ถูกต้อง จึงมีความยุ่งยากในการค้นหา และจำนวนเอกสารมีมากขึ้นทุกวัน 
คำนวณรายรับและรายจ่ายยุ่งยากและซับซ้อน และหลังจากที่ได้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้อง พบว่า เพิ่ม
ความสามารถในการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายที่ได้ในแต่ละวัน เพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้าได้อย่างชัดเจน และ
ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย และสอดคล้องกับการงานวิจัยของ วราภรณ์ 
ดวงแสง (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการทำบัญชีการเงิน เนื่องจากมาตรฐานโฮมสเตย์ไม่ได้กำหนดในด้านการจัดทำระบบบัญชี 
ดังนั้น การจัดทำบัญชีของแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน โดยพบว่า ส่วนใหญโฮมสเตย์ในภาคเหนือตอนบนมีการจัดทำ
ระบบบัญชีโดยใช้การจัดบันทึกรายรับและรายจ่ายแต่ไม่ได้จัดทำตามรูปแบบระบบบัญชี 
 2. การวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษีอากร พบว่าไม้เค็ดโฮมสเตย์ มกีารปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีรับเงิน ระบบ
บัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด  การควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทางการเงิน และภาษีอากร และจัดทำเอกสารโดย
บุคคลในครอบครัวท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพบัญชี จึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการโฮมส
เตย์ที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ แต่ทุกระบบงานไม่มีการจัดทำเป็นเอกสาร ไม่มีรูปแบบ
เอกสารที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ดังนั้น ไม้เค็ดโฮมสเตย์ควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีท่ี
ถูกต้องเพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารทำให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน เช่น การวิเคราะห์เพื่อการวางแผน
พัฒนากิจการในอนาคต และการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลย์ธีรา สุทธิญาณ
วิมล และ นฤมล คุ้มพงษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีของสถานประกอบการประเภท
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
บัญชี ทำให้ทำความเข้าใจงบการเงินได้ยาก แสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบกิจการประเภทห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทจำกัดในหลายๆ ด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ
บัญช ี
 3. การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ พบว่า ขาดการจัดทำเอกสา ร
ประกอบการลงบัญชี ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบบัญชีของไม้เค็ดโฮมสเตย์จึงควรมุ่งเน้นเรื่องการ
สร้างรูปแบบเอกสารการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ได้แก่ (1) ระบบบัญชีรับเงิน เอกสารการบันทึกบัญชีควรประกอบด้วย ใบ
จองห้องพัก  ใบสำคัญรับ ใบบันทึกเข้า – ออก ห้องพัก และใบเสร็จรับเงิน 2) ระบบบัญชีจ่ายเงิน เอกสารการบันทึก
บัญชีควรประกอบด้วย ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย และใบสรุปรายการสินค้าคงเหลือ และ (3) ระบบบัญชีเงินสด 
เอกสารการบันทึกบัญชีควรประกอบด้วย ใบเบิกเงินสดย่อย ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบระบบบัญชีในแต่
ละวัน  เพิ่มความรวดเร็วในการบรกิารลกูค้าได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ (4) 
การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภทของสินทรัพย์ถาวร แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จึง
ควรจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (5) รายงานทางการเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้จัดทำรายงานทางการ
เงิน จึงควรจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้ทราบกำไรขาดทุน 6) ภาษีอากร ไม้เค็ดโฮมสเตย์เสียภาษีตามที่
กฎหมายกำหนดถูกต้องแล้ว แต่ต้องเก็บจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหาเอกสารได้ง่ายขึ้น  
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 อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานระบบบัญชีและภาษีอากร พบว่า ไม้เค็ดโฮมสมีการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) 
ระบบบัญชีรับเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดทำรายได้ค่าหอ้งพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่น ๆ (2) ระบบ
บัญชีจ่ายเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับเตรียมไว้บริการลูกค้า และ (3) ระบบบัญชีเงิน
สด ไม้เค็ดโฮมสเตย์ไม่มีการจัดทำระบบเงินสด (4) การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภทของ
สินทรัพย์ถาวร แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (5) รายงานทางการเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้
จัดทำรายงานทางการเงิน (6) ภาษีอากรสำหรับธุรกิจโฮมสเตย์ ไม้เค็ดโฮมสเตย์เสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดถูกต้อง
แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะ น้อยมณี (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ระบบบริหารและจัดการโรงแรม กรณีศึกษา
โรงแรมโกโก้นัท จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า งานเอกสารเกี่ยวกับการใช้ห้องพักและเอกสารที่เบิกจ่ายสินค้าและ
เครื่องดื่ม ทางโรงแรมยังไม่มีการจัดทำให้ถูกต้อง จึงมีความยุ่งยากในการค้นหา และจำนวนเอกสารมีมากขึ้นทุกวัน 
คำนวณรายรับและรายจ่ายยุ่งยากและซับซ้อน และหลังจากที่ได้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่ถูกต้อง พบว่า เพิ่ม
ความสามารถในการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายที่ได้ในแต่ละวัน เพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้าได้อย่างชัดเจน และ
ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย และสอดคล้องกับการงานวิจัยของ วราภรณ์ 
ดวงแสง (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการทำบัญชีการเงิน เนื่องจากมาตรฐานโฮมสเตย์ไม่ได้กำหนดในด้านการจัดทำระบบบัญชี 
ดังนั้น การจัดทำบัญชีของแต่ละแห่งจึงมีความแตกต่างกัน โดยพบว่า ส่วนใหญโฮมสเตย์ในภาคเหนือตอนบนมีการจัดทำ
ระบบบัญชีโดยใช้การจัดบันทึกรายรับและรายจ่ายแต่ไม่ได้จัดทำตามรูปแบบระบบบัญชี 
 2. การวิเคราะห์ระบบบัญชีและภาษีอากร พบว่าไม้เค็ดโฮมสเตย์ มีการปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีรับเงิน ระบบ
บัญชีจ่ายเงิน ระบบบัญชีเงินสด  การควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทางการเงิน และภาษีอากร และจัดทำเอกสารโดย
บุคคลในครอบครัวท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพบัญชี จึงทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการโฮมส
เตย์ที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ แต่ทุกระบบงานไม่มีการจัดทำเป็นเอกสาร ไม่มีรูปแบบ
เอกสารที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ดังนั้น ไม้เค็ดโฮมสเตย์ควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีท่ี
ถูกต้องเพื่อสามารถตรวจสอบเอกสารทำให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน เช่น การวิเคราะห์เพื่อการวางแผน
พัฒนากิจการในอนาคต และการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลย์ธีรา สุทธิญาณ
วิมล และ นฤมล คุ้มพงษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีของสถานประกอบการประเภท
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
บัญชี ทำให้ทำความเข้าใจงบการเงินได้ยาก แสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบกิจการประเภทห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทจำกัดในหลายๆ ด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ
บัญช ี
 3. การพัฒนาระบบบัญชีและภาษีอากรที่เหมาะสมให้กับไม้เค็ดโฮมสเตย์ พบว่า ขาดการจัดทำเอกสา ร
ประกอบการลงบัญชี ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบบัญชีของไม้เค็ดโฮมสเตย์จึงควรมุ่งเน้นเรื่องการ
สร้างรูปแบบเอกสารการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ได้แก่ (1) ระบบบัญชีรับเงิน เอกสารการบันทึกบัญชีควรประกอบด้วย ใบ
จองห้องพัก  ใบสำคัญรับ ใบบันทึกเข้า – ออก ห้องพัก และใบเสร็จรับเงิน 2) ระบบบัญชีจ่ายเงิน เอกสารการบันทึก
บัญชีควรประกอบด้วย ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย และใบสรุปรายการสินค้าคงเหลือ และ (3) ระบบบัญชีเงินสด 
เอกสารการบันทึกบัญชีควรประกอบด้วย ใบเบิกเงินสดย่อย ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบระบบบัญชีในแต่
ละวัน  เพิ่มความรวดเร็วในการบรกิารลกูค้าได้อย่างชัดเจน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ (4) 
การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภทของสินทรัพย์ถาวร แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จึง
ควรจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (5) รายงานทางการเงิน ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้จัดทำรายงานทางการ
เงิน จึงควรจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้ทราบกำไรขาดทุน 6) ภาษีอากร ไม้เค็ดโฮมสเตย์เสียภาษีตามที่
กฎหมายกำหนดถูกต้องแล้ว แต่ต้องเก็บจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหาเอกสารได้ง่ายขึ้น  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการวิจัย  
  ไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัวที่ให้บริการด้านที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมทางการ
เกษตร เป็นธุรกิจของครอบครัว การปฏิบัติงานระบบบัญชีและภาษีอากรของไม้เค็ดโฮมสเตย์เป็นการปฏิบัติตามความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี โดยมีการปฏิบัติงานของระบบบัญชีและภาษีอากร ดังนี้ 
(1) ระบบบัญชีรับเงิน ได้แก่ รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (2) ระบบบัญชีจ่ายเงิน ได้แก่ การจัดซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับเตรยีมไว้บริการลูกค้า และ (3) ระบบบัญชีเงินสด ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินสดย่อย และการ
เบิกชดเชยเงินสดย่อย ซึ่งทั้ง 3 ระบบยังขาดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง จึงเกิดปัญหาเอกสารสูญหาย และ
ไม่สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการ (4) การควบคุมสินทรัพย์ถาวร ไม้เค็ดโฮมสเตย์มีการจัดประเภท
ของสินทรัพย์ถาวร  แต่ไม่มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เราจึงควรจัดทำทะบียนทรัพย์สิน (5) รายงานทางการเงิน ไม้เค็ด
โฮมสเตย์เป็นธุรกิจครอบครัว จึงไม่ได้จัดทำรายงานทางการเงิน จึงเสนอแนะจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อทราบ
กำไรขาดทุน (6) ภาษีอากรสำหรับไม้เค็ดโฮมสเตย์ ไม้เค็ดโฮมสเตย์ได้ยื่นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด โดยใช้รูปแบบการยื่นภาษีของ
กรมสรรพากรและดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
 2. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติ 
     2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีแต่ละประเภทของกิจการให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพิ่มสำเนาเอกสารต่างๆ ในระบบเพื่อให้สามารถควบคุมภายใน ตรวจสอบได้ มีความน่าเช่ือถือ 
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according to the receiving– payment accounting system such as cash book, purchase day book, sales 
day book, income-expense book, and accounting documents. 
 
Keywords: Accounting system, Accounting system development, Accounting system for receiving – 
payment, Ban Wang Thong Weaving Group 
 
บทน า 
        ระบบบัญชีเป็นระบบการจ าแนกประเภทของข้อมูลจากบัญชี สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์ วิธีการด าเนินงาน 
ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชีและการน าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของกิจการ เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีให้ส าเร็จสมบูรณ์ โดยมีรายการสินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
หลักการบัญชี (สม เ ดช  โ ร จน์คุร ี เ ส ถีย ร , 2 561 , หน้ า16) และนอกจากนี้ ระบบบัญชียังช่วยให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน การตัดสินใจส าหรับเจ้าของกิจการ 
การควบคุมสินทรัพย์ การหาแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินต่างๆ และยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง เพื่อ
ประโยชน์ในการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าเสนองบการเงินไปยังบุคคลภายนอกในการตัดสินใจการค้าได้อีก
ด้วย (จันทนา  สาขากร  และศิลปพร ศรีจั่นเพชร,2552 ,หน้า1-3) 
        กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยกลุ่มทอผ้ากลุ่มนี้เน้นการอนุรักษ์สืบสานการทอผ้าใช้เองในครัวเรือนมาเป็นเวลานานด้วยการทอผ้ากี่มือ
แบบโบราณ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเมื่อปี พ.ศ. 2524 นอกจากการทอผ้าเพื่อใช้เองแล้ว ยังได้ทอผ้าไว้
ส าหรับขายบ้างตามโอกาส กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองต้องการอนุรักษ์ความรู้เรื่องการทอผ้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพ
บุรุษที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ได้ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักมาทอผ้าเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กับครัวเรือนของสมาชิก
ในกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง และยังได้อนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาการทอผ้าไว้ให้ลูกหลานได้เห็นกันถึงปัจจุบัน กลุ่มทอผ้าบ้าน
วังทองมีผลิตภัณฑ์ส าหรับผ้าทอที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายหลายอย่าง  เช่น ผ้าชุดมัดหมี่ลายสายฝนเพ้นท์ลาย, ผ้าชุดมัดหมี่สี่
ตระกอ, ผ้ามัดหมี่น้ าไหล, ผ้าชุดมัดหมี่ลายเปลือกไม้สายรุ้ง, ผ้าชุดมัดหมี่ลายสายฝน, ผ้าชุดมัดหมี่สอดดิ้น, ผ้าชุดมัดหมี่
พิเศษ,  ผ้าโสร่ง, ผ้าขาวม้า, ผ้าถุงมัดหมี่, ผ้าถุงสอดดิ้น, ผ้าถุงจกไหม และผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หลักท่ีโดดเด่นเป็นทีน่ิยมมาก
ที่สุด ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุงจก และผ้าถุงพื้น นอกจากนี้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองยังได้น าผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายใน
จังหวัดใกล้เคียง และได้มีการส่งผ่านผู้ค้าไปจ าหน่ายยังท่ีต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอมีสีสันสวยงาม แปลกตา 
และมีความเป็นเอกลักษณ์ในลวดลายของผ้าที่โดดเด่น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแตกต่างจากที่อื่น  ๆ ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง (ส านักวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี,2561) 
        อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มฯ พบว่า การด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองยังไม่มีการท าบัญชี
ที่เป็นระบบ แต่ใช้วิธีการจดบันทึกและใช้วิธีการจ า ส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองขาดการควบคุม
ภายในที่ดี บางครั้งท าให้การซื้อขายสินค้าไม่ครบตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากไม่มีการบันทึกบัญชี ไม่มีระบบ
บัญชีที่เหมาะสม จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารและการจัดการของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ดังค าให้สัมภาษณ์ของคุณ
เกษม ศรีบุญเพ็ง (2561) ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ทีไ่ด้กล่าวถึงการท าบัญชขีองกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯไว้ว่า  

“เราใช้วิธีการจดจ า การบันทึกลงสมุด ไม่มรีะบบ ไม่มรีูปแบบเอกสาร”           
        ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง  ต าบลจรเข้สามพัน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ทราบถึงการจัดท าบัญชี การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีที่
ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีรับเงิน - จ่ายเงิน ของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ช่วยให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และการตัดสินใจ
ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผ้าทอใหม้ีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น  
 
 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        1)  ศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
        2)  วิเคราะห์ระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
        3)  พัฒนารูปแบบระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  
วิธีการวิจัย 
        ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาระบบบัญชี 2 ระบบ ประกอบด้วยบัญชีรับเงิน และบัญชีจ่ายเงิน โดยมีกิจกรรม
ในแต่ละระบบดังนี ้(อรรถพล ตริตานนท์, 2546) 
        1. ระบบบัญชีรับเงินหรือระบบบัญชีขาย มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม 
            1.1 กิจกรรมการบันทึกรับค าสั่งซื้อ ประกอบด้วย การบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า การตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ 
การตรวจสอบปริมาณสินค้า และการตอบค าถามลูกค้า 
            1.2 กิจกรรมการจัดส่งสินค้า ประกอบด้วย การจัดเตรียมสินค้า และการส่งมอบสินค้า 
            1.3 กิจกรรมการเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ ประกอบด้วย การเรียกเก็บเงิน และการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ 
            1.4 กิจกรรมการรับช าระเงิน ประกอบด้วย การรับเงิน และการบันทึกบัญช ี
        2. ระบบบัญชีจ่ายเงินหรือระบบบัญชีซื้อ มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม 
            2.1 กิจกรรมการขอซื้อ ประกอบด้วย การรวบรวมใบขอซื้อ และการบันทึกค าขอซื้อ 
            2.2 กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า ประกอบด้วย การเลือกผู้ขาย การขออนุมัติสั่งซื้อ การจัดท าใบสั่งซื้อ การสั่งซื้อ 
และการสรุปรายการสั่งซื้อ 
            2.3 กิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า ประกอบด้วย การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า การจัดท าใบรับ
สินค้า(ใบรับของ) และการสรุปรายงานสินค้า (Stock) 
            2.4 กิจกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน การจัดท าใบส าคัญจ่ายและบันทึกเจ้าหนี้ 
การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน และการสรุปรายงานจ่ายเงิน  
        ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและ
การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ท าการสัมภาษณ์ประธาน
กลุ่ม รองประธาน และสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง จ านวน 10 คน 
        วิธีด าเนินการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประธานกลุ่ม 1 คน รองประธาน 1 คน และสมาชิกกลุ่ม รวมจ านวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด งานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อความ ดังนี ้
            ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะ
การด าเนินกิจการและการจัดท าระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
            ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับอายุ ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก ช้ินงานที่ท าส่งให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ค่าตอบแทนที่ได้รับ การจัดท าบัญชี และความต้องการในการ
จัดท าบัญชี  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1.การด าเนินกิจการของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง 
            การด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีลักษณะเป็นกิจการซื้อมาขายไป มีระบบการด าเนินงานเป็น
กิจการครัวเรือน ด้านการจัดระบบงานเอกสารทางบัญชียังไม่ชัดเจน ซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นผู้บริหารและควบคุมการ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
        1)  ศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
        2)  วิเคราะห์ระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
        3)  พัฒนารูปแบบระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  
วิธีการวิจัย 
        ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาระบบบัญชี 2 ระบบ ประกอบด้วยบัญชีรับเงิน และบัญชีจ่ายเงิน โดยมีกิจกรรม
ในแต่ละระบบดังนี ้(อรรถพล ตริตานนท์, 2546) 
        1. ระบบบัญชีรับเงินหรือระบบบัญชีขาย มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม 
            1.1 กิจกรรมการบันทึกรับค าสั่งซื้อ ประกอบด้วย การบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า การตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ 
การตรวจสอบปริมาณสินค้า และการตอบค าถามลูกค้า 
            1.2 กิจกรรมการจัดส่งสินค้า ประกอบด้วย การจัดเตรียมสินค้า และการส่งมอบสินค้า 
            1.3 กิจกรรมการเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ ประกอบด้วย การเรียกเก็บเงิน และการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ 
            1.4 กิจกรรมการรับช าระเงิน ประกอบด้วย การรับเงิน และการบันทึกบัญช ี
        2. ระบบบัญชีจ่ายเงินหรือระบบบัญชีซื้อ มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม 
            2.1 กิจกรรมการขอซื้อ ประกอบด้วย การรวบรวมใบขอซื้อ และการบันทึกค าขอซื้อ 
            2.2 กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า ประกอบด้วย การเลือกผู้ขาย การขออนุมัติสั่งซื้อ การจัดท าใบสั่งซื้อ การสั่งซื้อ 
และการสรุปรายการสั่งซื้อ 
            2.3 กิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า ประกอบด้วย การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า การจัดท าใบรับ
สินค้า(ใบรับของ) และการสรุปรายงานสินค้า (Stock) 
            2.4 กิจกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน การจัดท าใบส าคัญจ่ายและบันทึกเจ้าหนี้ 
การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน และการสรุปรายงานจ่ายเงิน  
        ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและ
การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ท าการสัมภาษณ์ประธาน
กลุ่ม รองประธาน และสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง จ านวน 10 คน 
        วิธีด าเนินการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประธานกลุ่ม 1 คน รองประธาน 1 คน และสมาชิกกลุ่ม รวมจ านวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด งานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อความ ดังนี ้
            ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะ
การด าเนินกิจการและการจัดท าระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
            ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับอายุ ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก ช้ินงานที่ท าส่งให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ค่าตอบแทนที่ได้รับ การจัดท าบัญชี และความต้องการในการ
จัดท าบัญชี  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1.การด าเนินกิจการของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง 
            การด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีลักษณะเป็นกิจการซื้อมาขายไป มีระบบการด าเนินงานเป็น
กิจการครัวเรือน ด้านการจัดระบบงานเอกสารทางบัญชียังไม่ชัดเจน ซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นผู้บริหารและควบคุมการ
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ท างานในทุกส่วนงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ดังนี้ (1) ระบบบัญชีรับเงิน ประกอบด้วย
ขั้นตอนการขายของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ โดยการรับค าสั่งซื้อมาจากลูกค้าโดยการโทรศัพท์มาสั่งซื้อ เมื่อได้รับค าสั่งซื้อ
จากลูกค้าแล้ว ประธาน/รองประธานจะท าหน้าที่ประสานงานเพื่อเตรียมของส่งให้ลูกค้า จากนั้นจะท าการตรวจสอบ
สินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อความถูกต้อง เมื่อสินค้าครบตามที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วประธานจะส่งมอบให้ลูกค้า โดยรับช าระ
ค่าสินค้าเป็นเงินสดจากลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า (2) ระบบบัญชีจ่ายเงิน ประกอบด้วยขั้นตอนการซื้อของกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทองฯ โดยการสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป และซื้อวัตถุดิบ การสั่งผลิตนั้นจะสั่งกับสมาชิกของกลุ่มด้วยวิธีการเดินไปพูดคุย
หรือการโทรศัพท์ ถ้าสินค้าที่สั่งมีไม่เพียงพอก็จะท าการสั่งซื้อผ้าส าเร็จรูปไปยังกลุ่มทอผ้าอื่นด้วยวิธีการโทรศัพท์  เมื่อ
สมาชิกของกลุ่ม และกลุ่มทอผ้าอื่นมาส่งสินค้าก็ท าการตรวจนับสินค้าว่าครบถ้วนตามค าสั่งซื้อของประธาน/รองประธาน 
ประธานก็ท าการจ่ายเงินสดใหก้ับสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มทอผ้าอื่นทันทเีมื่อได้รับสินค้าถูกต้อง  
        ผลิตภัณฑ์ผ้าที่สร้างช่ือเสียงให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ คือ ผ้าขาวม้า ได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น  (OTOP) ระดับ 5 ดาว และผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้ายังแปรรูปเป็น เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดหน้า และผลิตภัณฑ์อื่น 
ๆ การจัดจ าหน่ายของกลุ่มฯ มี 2 ช่องทางดังนี้ 1) จ าหน่ายโดยตรงที่กลุ่มทอผา้บ้านวังทอง เลขท่ี 216 หมู่ 13 ต าบลจรเข้
สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) จ าหน่ายโดยการรับค าสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และ Line Application 
 
2. การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ 
 ในปัจจุบัน กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงิน ดังนี ้
 ระบบบัญชีรับเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้ 
            1.  กิจกรรมการบันทึกค าสั่งซื้อ มี 3 กิจกรรมย่อย คือ 
                 1.1  การบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้าแล้ว จะบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้าโดยการจดจ าและจดบันทึกลงในสมุดเป็นบางครั้ง แต่ไม่มีการท าเอกสารใบเสนอ
ราคาอย่างเป็นทางการ  
                 ในกิจกรรมการบันทึกค าสั่งซื้อ ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการตรวจสอบวงเงิน
สินเช่ือ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลหรือประวัติการซื้อขายได้   
                 1.2  การตรวจสอบปริมาณสินค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้าแล้ว จะท าการตรวจสอบปริมาณสินค้าโดยการนับสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกว่ามีจ านวนเท่าไหร่ เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้าหรือไม่   
                 1.3  การตอบค าถามลูกค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการตอบค าถามลูกค้าตามข้อ
สงสัย เช่น ราคาเท่าไหร่  และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า 
            2.  กิจกรรมการจัดส่งสินค้า มี 2 กิจกรรมย่อย คือ 
                 2.1  การจัดเตรียมสินค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผา้บ้านวังทองฯ จะน ารายการสั่งซื้อของลูกค้ามาท า
การจัดเตรียมสินค้าตามรายละเอียดในสมุดจดบันทึกการสั่งซื้อของลูกค้า โดยจัดสินค้าให้ถูกต้องตามชนิดสี และปริมาณ
ของสินค้าแต่ละชนิด  
                 2.2  การส่งมอบสินค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ฯ จะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเมื่อ
ลูกค้ามารับสินค้า พบว่า ไม่มีการจัดท ารายงานการส่งสินค้าให้ลูกค้า 
            3.  กิจกรรมการเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ มี 1 กิจกรรมย่อย คือ 
                 การเรียกเก็บเงิน เมื่อประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเรียบร้อย
แล้ว จะท าการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทันที  
                 ในกิจกรรมเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ ไม่มีการปรับปรุงลูกหนี้ เนื่องจากการขายสินค้าของกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทอง ฯ เป็นการขายสินค้าเงินสดเท่านั้น                                     
            4.  กิจกรรมการรับช าระเงิน มี 1 กิจกรรมย่อย คือ  
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                  การรับช าระเงิน ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะรับเงินสดจากลูกค้า มีการจดบันทึกลง
สมุดแต่ไม่ได้จัดท าเอกสารอย่างเป็นทางการ และไม่มีการจัดท าใบเสร็จรับเงิน นอกจากนี้เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว ยัง
ไม่มีการบันทึกบัญชีในรูปแบบรายงานการรับเงิน ท าใหอ้าจเกิดการตกหล่นหรือเกิดช่องว่างในการทุจริตได้  

ระบบบัญชีจ่ายเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้ 
 1.กิจกรรมการขอซื้อ มี 2 กิจกรรมย่อย คือ 
                 1.1  การรวบรวมใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อผ้าส าเร็จรูป เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์แล้ว ประธานจะ
ท าการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในสต๊อกว่ามีสนิค้าตรงตามที่ลกูค้าต้องการหรือไม ่แต่หากไม่มีสนิค้าในสตอ๊กจะท าการสัง่ผลติ
จากสมาชิก หรือซื้อจากแหล่งอื่นที่อยูใ่กล้เคียงกับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ  
                 1.2  การบันทึกค าขอสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป เมื่อประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ รวบรวมใบสั่งผลิต/ใบ
ขอซื้อผ้าส าเร็จรูปแล้ว ประธานจะท าการบันทึกค าขอสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป โดยระบุจ านวน ชนิด สี วันที่ก าหนดรับ
สินค้า โดยท าการเลือกผลิตกับสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ แต่หากสมาชิกไม่สามารถผลิตสินค้าตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการได้ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯจะสอบถามไปยังกลุ่มทอผ้าอื่น เพื่อท าการขอซื้อสินค้านั้นทันท ี
                 ในกิจกรรมการขอซื้อ การรวบรวมใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อผ้าส าเร็จรูป มีการรับค าสั่งผลิตในลักษณะของการ
จดจ าเท่านั้น ไม่มีการจัดท าในรูปแบบของเอกสารใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งผลิตและไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการสั่งซื้อ รวมไปถึงไม่มีการบันทึกการสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป ในรูปแบบของรายงานการสั่งผลิต  
            2.  กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า มี 2 กิจกรรมย่อย คือ 
                 2.1  การเลือกสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะพิจารณากรณีการ
เลือกสั่งผลิตจากสมาชิก โดยมีคุณสมบัติในการผลิต คือ ฝีมือ ความช านาญ ประสบการณ์ และระยะเวลาในการทอผ้า 
โดยประธาน/รองประธานจะเป็นผู้แบ่งงานให้ตามความสามารถของสมาชิกแต่ละราย และจะแจ้งก าหนดวันรับสินค้า 
จ านวน และราคาสินค้าให้แก่สมาชิกแต่ละรายทราบ กรณีการเลือกซื้อผ้าส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่นๆ โดยดูจากชนิดของ
ผ้า คุณภาพ สีตามเงื่อนไข จ านวน ราคา และระยะเวลาการส่งสินค้าด้วยข้อตกลงร่วมกัน 
                 2.2  การสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป กรณีการสั่งผลิตจากสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ โดยมีวิธีการสั่งผลิต
ทางโทรศัพท์หรือเดินทางไปสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับสมาชิก ในการสั่งผลิตสินค้า ซึ่งมีการก าหนดราคาการผลิตผ้าขาวม้า
ผืนละ 50 ผ้า ผ้าพื้นหรือผ้ามัดหมี่ราคา 70 บาท กรณีการซื้อผ้าส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่นๆ โดยมีวิธีการซื้อสินค้า
ส าเร็จรูป ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อสินค้าและแจ้งรายละเอียดของสินค้าตามที่ลูกค้าได้ก าหนดไว้ไปยังกลุ่มทอผ้าอื่นๆ 
ตามข้อตกลงร่วมกัน โดยได้มีการระบุวันท่ีส่งมอบคุณภาพ ชนิด สี จ านวน และราคา  
                 ในกิจกรรมการจัดซื้อสินค้า การเลือกสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป ไม่มีการอนุมัติสั่งซื้อ เนื่องจากประธาน/รอง
ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ และไม่มีการจัดท าใบสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูปในรูปแบบ
ของเอกสาร  
            3.  กิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า มี 1 กิจกรรมย่อย คือ 
                 การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า การตรวจสอบและตรวจนับสินค้าได้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีการรับ
สินค้าจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เมื่อสมาชิกส่งสินค้าให้ทางประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ 
จะท าหน้าที่รับสินค้าโดยการตรวจสอบและตรวจนับสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพของสีผ้า ชนิดของ
ผ้า จ านวนสินค้า และกรณีการรับสนิค้าจากกลุ่มทอผา้อื่นๆ ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าหน้าท่ีรับ
สินค้าโดยการตรวจสอบสินค้าจากคุณภาพของสีผ้า ชนิดของผ้า จ านวนสินค้า และราคาของสินค้าให้เรียบร้อย ก่อนเซ็น
รับสินค้าในเอกสารใบส่งของหรือบิลเงินสด  
                 ในกิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ  ไม่มีการจัดท า
เอกสารใบรับสินค้า (ใบรับของ) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจรับสินค้า นอกจากนี้ ยังไม่มีการจัดท ารายงานการสรุป
รายงานสินค้า (Stock) ในรูปแบบเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้มในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
            4.  กิจกรรมการจ่ายเงิน มี 3 กิจกรรมย่อย คือ 
                 4.1  การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน กรณีการสั่งผลิตจากสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ประธาน/รอง
ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่ได้รับเอกสารเรียกเก็บเงินจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากสมาชิกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
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ทองฯ ไม่มีการจัดท าใบเรียกเก็บเงิน กรณีซื้อผ้าส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่น ๆ มีการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน โดยใช้
เอกสารบิลเงินสดหรือบิลส่งของ ตรวจสอบในการรับสินค้า จ านวน ราคาสินค้าถูกต้อง ตามที่ตกลง  
                 ในกิจกรรมการจ่ายเงิน ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย  ท้ัง 2 
กรณี เนื่องจากการซื้อขายของทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เป็นการซื้อขายกันมายาวนาน จึงมีความเช่ือใจกัน และเป็น
การจ่ายเงินสดทันทีท่ีได้รับสินค้าอีกด้วย  
                 4.2 การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน กรณีการสั่งผลิตจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการเตรียม
จ่ายและสั่งจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินสดเมื่อมีการนัดรับสินค้า แต่ไม่มีหลักฐานในการเซ็นรับเงิน และกรณีการซื้อผ้า
ส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่นๆ ประธาน/รองประธานจะนัดรับสินค้าพร้อมจ่ายเงินสดให้แก่กลุ่มทอผ้าอื่น ๆ โดยมีเอกสาร
บิลเงินสดหรือใบส่งของในการจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการจ่ายเงิน  
                 4.3  การสรุปรายงานจ่ายเงิน ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ  จะท าการสรุปโดยการจดจ า
และจดลงในสมุดเป็นบางครั้ง เพื่อให้รู้ยอดการจ่ายเงินของแต่ละเดือน แต่ไม่มีการจัดท าเอกสารในรูปแบบของรายงาน
การจ่ายเงินอย่างเป็นทางการ 
 
3. ผลการวิเคราะห์ระบบบัญชี 
 การวิเคราะห์ระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ผลการวิเคราะห์ระบบบัญชีดังน้ี 
             ระบบบัญชีรับเงิน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้  
                 1. กิจกรรมการบันทึกค าสั่งซื้อ การบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้าน
วังทองฯ ได้มีการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้ว วิธีการบันทึกนั้นจะเป็นเพียงการจดบันทึก  ไม่มีการจัดท ารูปแบบเอกสาร
ใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าตอบกลับการสั่งซื้อ เนื่องจากมีการซื้อขายกันเป็นประจ า การตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ พบว่า 
ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีการขายเป็นเงินเช่ือแต่ใช้การ
ตรวจสอบเป็นข้อมูลหรือประวัติการซื้อขายได้ การตรวจสอบปริมาณสินค้า พบว่า เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 
ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการตรวจปริมาณสินค้าโดยการนับสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกว่ามีจ านวน
เท่าไหร่ เนื่องจากจะท าการสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูปตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
                 2. กิจกรรมการจัดส่งสินค้า พบว่า การจัดเตรียมสนิค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการ
จัดเตรียมสินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ไม่ได้จัดท ารายงานจัดเตรียมสินค้า การจัดส่งสินค้า ไม่ได้จัดท าใบส่งของ ส่งผลให้
ไม่สามารถตรวจสอบจ านวนที่ถูกต้อง และข้อมูลย้อนหลังได้ 
                 3. กิจกรรมการเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ การเรียกเก็บเงิน พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทองฯ ไม่ได้มีการจัดท าใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินกับลูกค้า เนื่องจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าครบถ้วนแล้วก็รับเงินสดทันที 
การปรับปรุงลูกหนี้ ไม่มีการปรับปรุงลูกหนี้ เนื่องจากไม่มีการขายเป็นเงินเช่ือ  
                 4. กิจกรรมการรับช าระเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า 
ท าให้ไม่มีข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าย้อนหลังเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบได้ 
             ระบบบัญชีจ่ายเงิน มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้ 
                 1. กิจกรรมการขอซื้อ การรวบรวมใบขอซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่ได้
จัดท าเป็นรูปแบบเอกสารอย่างเป็นทางการ ใช้แต่วิธีการจดจ าและจดลงในสมุดในบางครั้ง อย่างไรก็ตามหากในการขอซื้อ
ไม่มีการจัดท าใบขอซื้อในรูปแบบเอกสารอาจท าให้การขอซื้อสินค้าไม่ครบถ้วนต่อค าสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละครั้งได้ การ
บันทึกค าขอซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ได้รวบรวมใบขอซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการบันทึก
ค าขอซื้อ เนื่องจากมีรายการสั่งซื้อน้อยในแต่ละครั้งเป็นการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
                 2. กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า การเลือกผู้ขาย พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอ้าบ้านวังทองฯ ได้ท าการ
เลือกผู้ขายโดยพิจารณาจากระยะเวลาส่งมอบและข้อตกลงของราคาตามเง่ือนไขได้ การขออนุมัติการสั่งซื้อ ไม่มีการ
อนุมัติการสั่งซื้อ เนื่องจากทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯให้ประธาน/รองประธานเป็นผู้ควบคุมดูแลและมีอ านาจสั่งซื้อทันที 
การจัดท าใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ พบว่า เมื่อได้รับใบขอซื้อแล้ว ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการ

 

สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีการจัดท าใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ เนื่องจากมีการติดต่อซื้อขายกันเป็นระยะเวลานาน การ
สั่งซื้อ พบว่า กรณีการสั่งซื้อกับสมาชิกในกลุ่มจะใช้วิธีการบอกด้วยวาจาหรือการโทรศัพท์ด้วยในบางครั้ง และกรณีการ
สั่งซื้อกับกลุ่มทอผ้าอื่นจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าโดยทันที ไม่มีการจัดท าเป็น
รูปแบบเอกสาร การสรุปรายงานการสั่งซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผา้บ้านวังทอง ไม่มีการจัดท าสรุปรายงาน
การสั่งซื้อ เนื่องจากทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีรายการสั่งซื้อจ านวนไม่มาก 
                 3. กิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า พบว่า ประธาน/รองประธาน
กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าจากสมาชิกในกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯหรือ
ผู้ขายภายนอก การจัดท าใบรับสินค้า (ใบรับของ) ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการจัดท าใบรับ
สินค้า เนื่องจากจ านวนการสั่งซื้อมีปริมาณไม่มาก และเอกสารไม่ได้น าไปใช้ต่อ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดท าใบรับ
สินค้าอาจไม่ทราบยอดสั่งซื้อที่ครบถ้วนตามการเจรจาได้ การสรุปรายงานสินค้า (Stock) ประธาน/รองประธานกลุ่มทอ
ผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการสรุปรายงานสินค้าอย่างเป็นทางการ แต่ใช้วิธีการจดจ าและจดบันทึกลงในสมุด เนื่องจากทาง
กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ สั่งซื้อสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าจึงไม่มีสินค้าคงเหลือ 
                 4. กิจกรรมการจ่ายเงิน การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน พบว่า เมื่อได้รับสินค้าพร้อมใบเรียกเก็บเงินจากผู้ค้า
ภายนอก ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับจากบิลส่งของหรือบิลเงินสด 
การจัดท าใบส าคัญจ่ายและบันทึกเจ้าหนี้ พบว่า ไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย เนื่องจากกลุ่มจ่ายเงินทุกครั้งด้วยเงินสดทันที
ที่ได้รับสินค้า การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ได้มีการเตรียมจ่ายโดยการเตรียมเงิน
ไว้จ่ายผู้ขายเมื่อทราบวันรับสินค้า การสรุปรายงานจ่ายเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่ได้จัดท าสรุป
รายงานจ่ายเงิน เนื่องจากปริมาณการจ่ายมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหากไม่มีการสรุปรายงานจ่ายเ งิน อาจท าให้เกิดการ
จ่ายทีซ่้ าซ้อนได้ 
 
4. พัฒนาระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยึดแนวทางการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชี ประกอบด้วยการจัดท าบัญชี 2 ระบบ ดังน้ี  
 ระบบบัญชีรับเงิน ผู้วิจัยได้ออกแบบเอกสารให้เหมาะส าหรับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
ฯ ตามหลักการของระบบบัญชีรับเงิน โดยออกแบบเอกสารได้แก่ ใบรับค าสั่งซื้อของลูกค้า รายงานการจัดเตรียมสินค้า 
รายงานสินค้าคงเหลือ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
และท าให้ทราบถึงรายได้ของแต่ละเดือนรวมถึงผลก าไร (ขาดทุน) ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบบัญชีจ่ายเงิน ผู้วิจัยได้ออกแบบเอกสารให้เหมาะส าหรับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทองฯ ตามหลักการของระบบบัญชีจ่ายเงิน โดยออกแบบเอกสารได้แก่ ใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อ รายงานการสั่งผลิต/ซื้อผ้า
ส าเร็จรูป ใบอนุมัติสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า (ใบรับของ) รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานวัตถุดิบคงเหลือ 
ใบส าคัญจ่ายเงิน และรายงานการจ่ายเงิน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ และสามารถน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบในการบันทึกรายการค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
6.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระบบบัญชีรับเงิน-ระบบบัญชีจ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การขายสินค้าใช้วิธีการพูดคุยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ไม่ได้มีการจัดท าเอกสารใบรับค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า เนื่องจากใช้วิธีการจดจ าและจดลงสมุดเป็นบางครั้ง อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ การ
ซื้อสินค้าใช้วิธีการโทรศัพท์ไปพูดคุยไม่ได้มีการท าเอกสารหลักฐานเก็บไว้ตรวจสอบข้อมูลอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดการ
สั่งซื้อซ้ าซ้อนได้ และไม่มีการจัดท าสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย ซึ่งสอดล้องกับการศึกษาของ บันเฉย เสรีแก้ว และ
คณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนอง
หัววัว ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ 
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ทองฯ ไม่มีการจัดท าใบเรียกเก็บเงิน กรณีซื้อผ้าส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่น ๆ มีการตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน โดยใช้
เอกสารบิลเงินสดหรือบิลส่งของ ตรวจสอบในการรับสินค้า จ านวน ราคาสินค้าถูกต้อง ตามที่ตกลง  
                 ในกิจกรรมการจ่ายเงิน ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย  ทั้ง 2 
กรณี เนื่องจากการซื้อขายของทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ เป็นการซื้อขายกันมายาวนาน จึงมีความเช่ือใจกัน และเป็น
การจ่ายเงินสดทันทีท่ีได้รับสินค้าอีกด้วย  
                 4.2 การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน กรณีการสั่งผลิตจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการเตรียม
จ่ายและสั่งจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินสดเมื่อมีการนัดรับสินค้า แต่ไม่มีหลักฐานในการเซ็นรับเงิน และกรณีการซื้อผ้า
ส าเร็จรูปจากกลุ่มทอผ้าอื่นๆ ประธาน/รองประธานจะนัดรับสินค้าพร้อมจ่ายเงินสดให้แก่กลุ่มทอผ้าอื่น ๆ โดยมีเอกสาร
บิลเงินสดหรือใบส่งของในการจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันการจ่ายเงิน  
                 4.3  การสรุปรายงานจ่ายเงิน ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ  จะท าการสรุปโดยการจดจ า
และจดลงในสมุดเป็นบางครั้ง เพื่อให้รู้ยอดการจ่ายเงินของแต่ละเดือน แต่ไม่มีการจัดท าเอกสารในรูปแบบของรายงาน
การจ่ายเงินอย่างเป็นทางการ 
 
3. ผลการวิเคราะห์ระบบบัญชี 
 การวิเคราะห์ระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้ผลการวิเคราะห์ระบบบัญชีดังน้ี 
             ระบบบัญชีรับเงิน มขีั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้  
                 1. กิจกรรมการบันทึกค าสั่งซื้อ การบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้า พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้าน
วังทองฯ ได้มีการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้ามาแล้ว วิธีการบันทึกนั้นจะเป็นเพียงการจดบันทึก  ไม่มีการจัดท ารูปแบบเอกสาร
ใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าตอบกลับการสั่งซื้อ เนื่องจากมีการซื้อขายกันเป็นประจ า การตรวจสอบวงเงินสินเช่ือ พบว่า 
ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีการขายเป็นเงินเช่ือแต่ใช้การ
ตรวจสอบเป็นข้อมูลหรือประวัติการซื้อขายได้ การตรวจสอบปริมาณสินค้า พบว่า เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 
ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการตรวจปริมาณสินค้าโดยการนับสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกว่ามีจ านวน
เท่าไหร่ เนื่องจากจะท าการสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูปตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
                 2. กิจกรรมการจัดส่งสินค้า พบว่า การจัดเตรียมสนิค้า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการ
จัดเตรียมสินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ไม่ได้จัดท ารายงานจัดเตรียมสินค้า การจัดส่งสินค้า ไม่ได้จัดท าใบส่งของ ส่งผลให้
ไม่สามารถตรวจสอบจ านวนที่ถูกต้อง และข้อมูลย้อนหลังได้ 
                 3. กิจกรรมการเรียกเก็บเงินและลูกหนี้ การเรียกเก็บเงิน พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทองฯ ไม่ได้มีการจัดท าใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินกับลูกค้า เนื่องจากส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าครบถ้วนแล้วก็รับเงินสดทันที 
การปรับปรุงลูกหนี้ ไม่มีการปรับปรุงลูกหนี้ เนื่องจากไม่มีการขายเป็นเงินเช่ือ  
                 4. กิจกรรมการรับช าระเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า 
ท าให้ไม่มีข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าย้อนหลังเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบได้ 
             ระบบบัญชีจ่ายเงิน มีการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรมดังนี้ 
                 1. กิจกรรมการขอซื้อ การรวบรวมใบขอซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่ได้
จัดท าเป็นรูปแบบเอกสารอย่างเป็นทางการ ใช้แต่วิธีการจดจ าและจดลงในสมุดในบางครั้ง อย่างไรก็ตามหากในการขอซื้อ
ไม่มีการจัดท าใบขอซื้อในรูปแบบเอกสารอาจท าให้การขอซื้อสินค้าไม่ครบถ้วนต่อค าสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละครั้งได้ การ
บันทึกค าขอซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ได้รวบรวมใบขอซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีการบันทึก
ค าขอซื้อ เนื่องจากมีรายการสั่งซื้อน้อยในแต่ละครั้งเป็นการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
                 2. กิจกรรมการจัดซื้อสินค้า การเลือกผู้ขาย พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอ้าบ้านวังทองฯ ได้ท าการ
เลือกผู้ขายโดยพิจารณาจากระยะเวลาส่งมอบและข้อตกลงของราคาตามเง่ือนไขได้ การขออนุมัติการสั่งซื้อ ไม่มีการ
อนุมัติการสั่งซื้อ เนื่องจากทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯให้ประธาน/รองประธานเป็นผู้ควบคุมดูแลและมีอ านาจสั่งซื้อทันที 
การจัดท าใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ พบว่า เมื่อได้รับใบขอซื้อแล้ว ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการ

 

สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีการจัดท าใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ เนื่องจากมีการติดต่อซื้อขายกันเป็นระยะเวลานาน การ
สั่งซื้อ พบว่า กรณีการสั่งซื้อกับสมาชิกในกลุ่มจะใช้วิธีการบอกด้วยวาจาหรือการโทรศัพท์ด้วยในบางครั้ง และกรณีการ
สั่งซื้อกับกลุ่มทอผ้าอื่นจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าโดยทันที ไม่มีการจัดท าเป็น
รูปแบบเอกสาร การสรุปรายงานการสั่งซื้อ พบว่า ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผา้บ้านวังทอง ไม่มีการจัดท าสรุปรายงาน
การสั่งซื้อ เนื่องจากทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีรายการสั่งซื้อจ านวนไม่มาก 
                 3. กิจกรรมการรับสินค้าและจัดเก็บสินค้า การตรวจสอบและตรวจนับสินค้า พบว่า ประธาน/รองประธาน
กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าจากสมาชิกในกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯหรือ
ผู้ขายภายนอก การจัดท าใบรับสินค้า (ใบรับของ) ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการจัดท าใบรับ
สินค้า เนื่องจากจ านวนการสั่งซื้อมีปริมาณไม่มาก และเอกสารไม่ได้น าไปใช้ต่อ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการจัดท าใบรับ
สินค้าอาจไม่ทราบยอดสั่งซื้อที่ครบถ้วนตามการเจรจาได้ การสรุปรายงานสินค้า (Stock) ประธาน/รองประธานกลุ่มทอ
ผ้าบ้านวังทองฯ ไม่มีการสรุปรายงานสินค้าอย่างเป็นทางการ แต่ใช้วิธีการจดจ าและจดบันทึกลงในสมุด เนื่องจากทาง
กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ สั่งซื้อสินค้าตามค าสั่งของลูกค้าจึงไม่มีสินค้าคงเหลือ 
                 4. กิจกรรมการจ่ายเงิน การตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน พบว่า เมื่อได้รับสินค้าพร้อมใบเรียกเก็บเงินจากผู้ค้า
ภายนอก ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ จะท าการตรวจสอบสินค้าท่ีได้รับจากบิลส่งของหรือบิลเงินสด 
การจัดท าใบส าคัญจ่ายและบันทึกเจ้าหนี้ พบว่า ไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย เนื่องจากกลุ่มจ่ายเงินทุกครั้งด้วยเงินสดทันที
ที่ได้รับสินค้า การเตรียมจ่ายและสั่งจ่ายเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ได้มีการเตรียมจ่ายโดยการเตรียมเงิน
ไว้จ่ายผู้ขายเมื่อทราบวันรับสินค้า การสรุปรายงานจ่ายเงิน พบว่า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ไม่ได้จัดท าสรุป
รายงานจ่ายเงิน เนื่องจากปริมาณการจ่ายมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามหากไม่มีการสรุปรายงานจ่ายเ งิน อาจท าให้เกิดการ
จ่ายทีซ่้ าซ้อนได้ 
 
4. พัฒนาระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยยึดแนวทางการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชี ประกอบด้วยการจัดท าบัญชี 2 ระบบ ดังน้ี  
 ระบบบัญชีรับเงิน ผู้วิจัยได้ออกแบบเอกสารให้เหมาะส าหรับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
ฯ ตามหลักการของระบบบัญชีรับเงิน โดยออกแบบเอกสารได้แก่ ใบรับค าสั่งซื้อของลูกค้า รายงานการจัดเตรียมสินค้า 
รายงานสินค้าคงเหลือ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
และท าให้ทราบถึงรายได้ของแต่ละเดือนรวมถึงผลก าไร (ขาดทุน) ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบบัญชีจ่ายเงิน ผู้วิจัยได้ออกแบบเอกสารให้เหมาะส าหรับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวัง
ทองฯ ตามหลักการของระบบบัญชีจ่ายเงิน โดยออกแบบเอกสารได้แก่ ใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อ รายงานการสั่งผลิต/ซื้อผ้า
ส าเร็จรูป ใบอนุมัติสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า (ใบรับของ) รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานวัตถุดิบคงเหลือ 
ใบส าคัญจ่ายเงิน และรายงานการจ่ายเงิน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ และสามารถน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบในการบันทึกรายการค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
6.อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระบบบัญชีรับเงิน-ระบบบัญชีจ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การขายสินค้าใช้วิธีการพูดคุยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ไม่ได้มีการจัดท าเอกสารใบรับค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า เนื่องจากใช้วิธีการจดจ าและจดลงสมุดเป็นบางครั้ง อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ การ
ซื้อสินค้าใช้วิธีการโทรศัพท์ไปพูดคุยไม่ได้มีการท าเอกสารหลักฐานเก็บไว้ตรวจสอบข้อมูลอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดการ
สั่งซื้อซ้ าซ้อนได้ และไม่มีการจัดท าสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย ซึ่งสอดล้องกับการศึกษาของ บันเฉย เสรีแก้ว และ
คณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนอง
หัววัว ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ 
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สมุดรายวันขาย บัญชีแยกประเภทท่ัวไป งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด กลุ่มตัวอย่างใช้แค่
สมุดเงินสดรับ สมุดรายวันเงินสดจ่าย และบัญชีลูกหนี้รายตัว ในการบันทึกรายการที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มไม่มีการก าหนดผังงาน และก าหนดหน้าท่ีตามหลักการควบคุมภายใน เช่น ท าให้เกิดปัญหาด้านการ
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องลงในสมุดบัญชีต่าง ๆ การไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่กู้เงินเอกสารที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีไม่
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เป็นต้น การพัฒนาระบบบัญชีรับเงิน-ระบบบัญชีจ่ายเงินของกลุ่มทอผ้าฯ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบขอซื้อ ใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ รายงานสินค้า 
และรายงานจ่ายเงิน เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลจากของเดิมที่ทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองได้เคยปฏิบัติอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองเป็นกิจการซื้อมาขายไป มีระบบการด าเนินงานเป็นกิจการ
ครัวเรือน การจัดระบบทางด้านเอกสารบัญชียังไม่ชัดเจน ซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นผู้บริหารและควบคุมการท างานในทุกส่วน
งานการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง พบว่าระบบบัญชีรับเงิน และระบบบัญชีจ่ายเงินไม่ได้มีการ
จัดท ารูปแบบเอกสารอย่างเป็นทางการ การสั่งผลิต/ซื้อสินค้านั้นใช้วิธีบอกด้วยวาจากับสมาชิกของกลุ่มและการโทรศัพท์
ไปพูดคุยยังกลุ่มทอผ้าอื่น ๆ การจ่ายช าระค่าสินค้าเป็นการจ่ายช าระด้วยเงินสด และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ประธานเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโดยการรวบรวมเอกสารการจ่ายช าระไว้เป็น
หลักฐานนั้นยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนตามหลักการทางบัญชี ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการท าบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ ที่
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการรับค าสั่งซื้อของลูกค้า รวมไปถึงการสั่งผลิต/ซื้อผ้าส าเร็จรูป ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ตัดสินใจได้ การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ โดยการออกแบบเอกสารให้เหมาะส าหรับลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ระบบบัญชีรับเงิน ควรจัดท าใบรับค าสั่งซื้อ รายงานจัดเตรียมสินค้า ใบส่งของ ใบ
แจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ระบบบัญชีจ่ายเงิน ควรจัดท าใบสั่งผลิต/ใบขอซื้อ ใบสั่งผลิต/ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า รายงาน
สินค้าคงเหลือ รายงานวัตถุดิบคงเหลือ ใบส าคัญจ่าย และรายงานการจ่ายเงิน  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประธาน/รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ควรให้ความส าคัญของระบบ
บัญชใีนการจัดท าบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการบัญช ีและควรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางการบัญชี เกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีส าหรับกลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน าความรู้มาใช้ในการ
จัดท าบัญชีให้ถูกต้อง และนอกจากนี้ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดท าบัญชี
หลังจากมีการน าระบบบัญชีไปทดลองใช้ เพื่อน ามาพัฒนาระบบบัญชีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มทอผ้าบ้าน
วังทองฯ มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียังท าให้การท าบัญชีมีความโปร่งใส จะส่งผลให้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองฯ มีการรวมกลุ่ม
อย่างยั่งยืนได้ 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้เราเห็นถึงความท้าทาย ความช่วงชิงการ
ได้เปรียบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง  ในรูปแบบต่างๆมากมายในชุมชนสังคม
ระหว่างประเทศ หรือในการช่วงชิงความได้เปรียบในการเมืองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่ีเกิดจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี สื่อโซเชียลสังคมไร้สาย และการมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ของผู้คนทุกวันนี้อย่างยิ่งยวด ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ในสังคมชุมชนระหว่างประเทศเกือบทั่วโลก ในเอเชีย ก็ท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นประเทศยิ่งใหญ่และเป็น
ประเทศที่มีบทบาทมากในการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเป็นประเทศมหาอ านาจที่เราคุ้นชินกัน ก็ต้อง
ยอมรับและท าใจล าบากยอมไม่ได้โดยเฉพาะในกระแสการแข่งขันระหว่างชนชาติรุนแรง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะระแวง
หวาดชนชาติอื่น จริงแล้วเบื้องหลังความหวาดระแวงทั้งหมดคือ ผลประโยชน์ ที่หมายรวมถึงเอกลักษณ์และความภักดีระดับ
โลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยชินกับการเป็นผู้เล่นบทน าในการเมืองโลก มาโดยตลอดจนเราคุ้นเคย แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
วันนี้ย่อมไม่มีประเทศใดที่อยากถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ถ้าจะย้อนหันมามอง
สังคม ชุมชน ระหว่างประเทศ อาทิประเทศไทยของเราบ้าง ขอพูดถึงความตระหนักในเรื่องที่เป็นวาระระดับโลกอย่าง สงคราม
นิวเคลียร์ ที่เราหวาดกลัว หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ที่ประชาคมโลกมองว่าเป็นประเด็นคุกคามความ
อยู่รอดทางกายภาพของมนุษย์นั้น เรากลับมองเป็นเรื่องไกลตัวระดับหนึ่ง แต่ส าหรับเรื่อง disruptive technology คงจะ
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดแน่นอนด้วยเหตุว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีนัยยะ หมายถึง การลดต้นทุน และการสร้าง
ความมั่งคั่ง ที่เกิดเหตุขึ้นในขณะเดียวกัน เพราะเจริญทางด้านวิทยาการและทักษะที่ก้าวหน้ายุคใหม่ เป็นเรื่องสะท้ อนถึง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการปรับตัวของคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยยะส าคัญ
อย่างยิ่ง 

 

ค าส าคัญ :  การเมือง  เทคโนโลยี ชุมชนสังคมระหว่างประเทศ การเมืองโลก 
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Abstract 

The rapidly changing world situation makes us see challenges. The rivalry of various environmental 
advantages, whether natural resources, economics, politics in many different forms in the international 
social community. or to compete for an advantage in international relations politics Caused by the 
advancement of technology Social Social media wireless and the utmost effort to develop people's 
knowledge and knowledge This change in the international community society almost all over the world 
in Asia makes the United States. Which is a great country and a country that is very active in politics and 
international relations or is a superpowers that we are used to Must accept and do not accept difficult, 
especially in the current competition between fierce nationalities In the united states often suspicious of 
other peoples Actually, behind all the paranoia is the benefits that include global identity and loyalty. In 
the united states Get used to being a leading player in world politics Come along until we are familiar but 
no matter what happens today, no country wants to be left behind. In the changing trend of the 21 st 
century, if looking back to the international community and society. Such as some of our Thailand Let's talk 
about awareness of a global agenda such as Nuclear war That we are afraid of or climate change and the 
environment Which the world community sees as a threat to human physical survival Instead, we look at 
things as far away as to some degree. but for disruptive technology, it is probably not a far-reaching example 
for sure. Technological advances have implications for cost reduction and wealth creation. The incident 
happened at the same time because of the advancement in science and skills that are advanced in the 
new era It is a reflection of economic, social and political progress, as well as the adjustment of quality of 
life in the 21st century. 

Keywords: Politics, Technology, International Social Community , World Politics 
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ความน า 

 

สถานการณ์การเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเมือง
โลกและโครงสร้างของประเทศต่างๆมากมาย สืบเนืองโลกในปัจจุบันมีความซับซ้อน การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกจึงจ าเป็นต้องเข้าใจความเชื่อมโยง ( Linkages) และความซับซ้อน ( Complexities) ของ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ดังนั้นแล้วการวิเคราะห์การเมืองโลกและภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิทัศน์ของโลก ภูมิสังคม 
ชุมชนระหว่างประเทศ ต้องพิจารณากระแสการเปลี่ยนแปลงหลัก 4 กระแสในบริบทการเมืองโลก (จุลชีพ 
ชินวรรณโณ. 2558,น.34)  ที่ถือเป็นชุมชนสังคมระหว่างประเทศ คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ต้องก้าว
ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี ที่ในทุกวันนี้ในระบบการเมืองโลกให้ความส าคัญและเป็นปัจจัย
เร่งด่วนในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันนานาชาติในการเมือง เพ่ือตอบโจทย์ในความต้องการของประชากร
โลก ในการแข็งขันให้โลกก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนระหว่างประเทศ กับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้เราเห็นถึง ความท้าทาย ความช่วงชิง  การได้เปรียบจาก
สิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง  ในรูปแบบต่างๆมากมายในชุมชนสังคม
ระหว่างประเทศ หรือในการช่วงชิงความได้เปรียบในการเมืองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เกิดจ าก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โซเซียลมีเดียสังคมไร้สาย และการมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ของผู้คนทุกวันนี้อย่าง
ยิ่งยวด 

  

ความเปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนระหว่างประเทศกับการใช้เทคโนโลยี 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ในกระบวนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในการแข่งขันกัน
ในสังคมได้หลายมิติ อย่างน้อยประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นถือว่าเป็นประเทศมหาอ านาจโลก และเป็นประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชาติที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันก็ไม่สามารถผูกขาดอ านาจใน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบโซเชียลมีเดียและอ านาจทางการเมืองแบบเดิม ๆ อีกต่อไปได้ ขณะ
เดี่ยวกันนี้ในทวีปเอเชีย อย่างประเทศที่จีน ในทวีปเอเชียก าลังมาแรงและการพัฒนาเต็มรูปแบบในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนรวมกับการพัฒนาประเทศต่างอย่างเห็นเป็นรูปธรรมในการสื่อสาร
ในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ ที่เป็นประเด็นส าคัญของประเทศจีน ในยุคศตวรรษที่ 21  ประเทศจีน มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในเวทีการเมืองโลก ในทุกๆด้านก็มีผลพ่วงมาจากการใช้เครื่องมือในการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีเข้ามาด าเนินงานการขับเคลื่อน สามารถก้าวหน้าผงาดขึ้นเป็นผู้เปลี่ยนทิศทางในทางภูมิรัฐศาสตร์ 
ภูมิเศรษฐกิจโลก ภูมิสังคม และค่อย ๆ คืบคลานเป็นผู้น าทางการค้าและเทคโนโลยี ที่เดินเบียดประเทศอย่าง
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สหรัฐอย่ารวดเร็ว ที่เราทราบกันในการช่วงชิงการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Huawei  
และอีกหลายแบรนด์ชั้นน า ที่ก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี รวมทั้งแอปพลิเคชัน (Application) ที่มีสัญชาติใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือจะว่ากันแล้วในศตวรรษที่ 21 นี้ โลกที่น่าจับตามองที่สุดคือ โลกของยุคบูรพาภิวัฒน์  ใน
บริบทการเมืองโลก ทีมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเมืองและต้นแบบในประเทศฝั่งทวีปเอเชีย เช่นประเทศ
อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศจีน เป็นต้นที่ก้าวหน้าพัฒนาจนน่าสนใจอย่างยิ่ง และน่าจับตามองอย่าง
ยิ่งคือประเทศจีน ที่รวดเร็วก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนโลกตลึง และการพัฒนาที่โบกจับตามองในการพัฒนา
แบบก้าวกระโดดจนท าให้ประเทศพัฒนารวดเร็วที่เป็นประเทศที่สนใจให้เป็นต้นแบบในเทคโนโลยีด้านต่างๆ
อย่างเห็นได้ชัด 

อิมมานูเอล วอร์เลอร์ไตน์ กล่าวว่าแนวคิดส าคัญในการพัฒนาระบบการเมืองโลก คือกระบวนการการ
พัฒนาระบบโลก มีจุดสนใจที่กระบวนการผลิตและการแบ่งงานกันท าโดยระบบโลกจะมีตัวก าหนดบทบาทและ
โครงสร้างการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เทียมกัน โดยในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันและอิตาลี จะมีพลังอ านาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับสูง ที่มีผลกระทบต่อ
ระบบการเมืองโลกในระบบเศรษฐกิจโดยการใช้เทคโนโลยี  ดังนั้นความไม่เท่าเทียมกันจึงเกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจโลกโดยประเทศก าลังพัฒนาจะถูกครอบง าและเอารัดเอาเปรียบจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ในสังคมชุมชนระหว่างประเทศเกือบทั่วโลกในเอเชีย ก็ท าให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ที่เป็นประเทศยิ่งใหญ่และเป็นประเทศที่มีบทบาทมากในการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือเป็นประเทศมหาอ านาจที่เราคุ้นชินกัน ก็ต้องยอมรับและท าใจล าบากยอมไม่ได้โดยเฉพาะใน
กระแสการแข่งขันที่โหดร้ายระหว่างชนชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะระแวงหวาดชนชาติอ่ืน จนแทบจะ
กินเลือดกินเนื้อเสียจนอ่อนขาเพลียแรงให้ได้ซึ่งที่จริงแล้วเบื้องหลังความหวาดระแวงทั้งหมดคือ ผลประโยชน์ 
ที่หมายรวมถึงเอกลักษณ์และความภักดีระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยชินกับการเป็นผู้เล่นเป็นบทน า
ในการเมืองโลกมาโดยตลอดจนเราคุ้นเคย แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ ย่อมไม่มีประเทศใดที่อยากถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ข้างหลัง ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 แน่นอนอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ 

 

ประเทศไทยกับการก้าวทันเทคโนโลยีในบริบทการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ  

ย้อนหันมามองชุมชนสังคมระหว่างประเทศ อาทิประเทศไทยของเราบ้าง ขอพูดถึงความตระหนักใน
เรื่องที่เป็นวาระระดับโลกอย่าง สงครามนิวเคลียร์ ที่เราหวาดกลัว หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ประชาคมโลกมองว่าเป็นประเด็นคุกคามความอยู่รอดทางกายภาพของมนุษย์นั้น เรากลับมอง
เป็นเรื่องไกลตัวระดับหนึ่ง แต่ส าหรับเรื่อง disruptive technology คงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดแน่นอน
ด้วยเหตุว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีนัยยะ หมายถึง การลดต้นทุน และการสร้างความมั่งคั่ง ที่เกิด
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เหตุขึ้นในขณะเดียวกัน เพราะเจริญทางด้านวิทยาการและทักษะที่ก้าวหน้ายุคใหม่ เป็นเรื่องสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการปรับตัวของคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
นัยยะส าคัญอย่างยิ่ง 

ส าหรับประเทศไทยกับการพัฒนาในช่วงเวลา กว่า 2 -3 ทศวรรษที่ผ่านของบ้านเมืองไทย ในระบบ
การเมือง ในบริบทการเมืองโลกหรือประเทศไทยเรา มากมายด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและความ
แตกแยกทางสังคม ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาท าให้กระแสทุกอย่างพุ่งไปที่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ 
อยู่บนการสร้างความร้าวฉานรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนที่สุดแล้วท าให้สังคมไทยไม่สามารถก้าวหน้า
ทันทางเทคโนโลยี และด้านความน่าเชื่อถือจากต่างชาติ อาทิ ในด้านเศรษฐกิจที่เป็ นตัวแปรส าคัญของ
สังคมไทยในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ ดังเราทราบกันดีในชุมชนสังคมระหว่างประทศในการพัฒนาประเทศ 
มีรูปแบบการพัฒนา 3 จังหวะก้าว คือการพัฒนาล าหน้าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง
โลก การพัฒนาในระบบการย้ ากับที่เดิมในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองโลก แต่ประเทศยัง
ก้าวอยู่ที่เดิม จนไม่มีการสามารถพัฒนาประเทศออกไปได้ อาทิสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในช่วง
จังหวะนี้ และการเมืองในระบบบริบทการเมืองโลกที่ไม่เดิน และอยู่กับที่แต่ยังย้อนกลับไปตั้งหลักวกวนอยู่
แบบเดิมในหลายประเทศในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ  

การเมืองไทยในปัจจุบันสภาพที่เกิดขึ้นคือบทเรียนที่สังคมมีประสบการณ์เรียนรู้มาด้วยกันของคนทั้ง
ชาติ ทั้งประเทศในความเคลื่อนไหวของความแตกแยกท่ีลุกลามจากริมถนน ลึกลงจนเกิดความไร้สามัคคีท่ีผ่าน
มา ซึ่งสภาพที่ได้เกิดขึ้นเช่นนั้น กว่าที่สังคมไทยจะฝ่าความแตกแยก ความรุนแรง ออกมาวันนี้ได้ ก็ท าเอา
ประเทศเกือบล่มสลายลงไปด้วยกันทีเดียว ชาติบ้านเมืองในทุกๆวันนี้ก าลังปรับสร้างซ่อมเสริม เหมือนการ
สร้างพลังใหม่ต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในบริบทสังคมชุมชนระหว่างประเทศ ที่ต้องการให้พ้นจาก
ความแตกแยกตกต่ าเส่ือมโทรมในหลายทิศทาง โดยเฉพาะการจัดปรับฟ้ืนฟูด้านเศรษฐกิจ สั งคม ที่ประชาชน
คาดหวังอย่างมาก และการพัฒนาเพ่ือการยกระดับประเทศ ด้วยการอาศัยนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาลกับความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งการจับตามองของเพ่ือบริบทการเมืองโลก ของชุมชน
สังคมในระหว่างประเทศ ร่วมไปถึงกับการปฏิรูปปรับแก้กฎหมายและกฏระเบียบหลายส่วนที่ผ่านมา และการ
พัฒนายุคใหม่ มาเป็นกลไกขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดมรรคผลต่อการพัฒนาหลากหลายมิติ 
ของประเทศให้ก้าวทันสังคมในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ ความส าคัญของเทคโนโลยีและความรู้ที่เป็น
ขุมทรัพย์ในกระแสการพัฒนาศตวรรษที่ 21  

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบริบทการเมืองโลกในชุมชนสังคมระหว่างประเทศเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการด าเนินการในการพัฒนาให้แต่ละประเทศพัฒนาให้ก้าวทันยุคการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร้ขีดจ ากัดในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ คือการพัฒนากระแสการเปลี่ยนแปลงประเทศ
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จากการใช้เทคโนโลยี ต่อการพัฒนาประเทศท่ีมีบทบาทอย่างยิ่ง เช่น กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 
ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเห็นได้จากระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย การขยายตัวทางการค้า
ในประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชุมชนสังคมระหว่างประเทศทิศทางการอยู่ในบริบทของการเมือง
โลก ที่มีการแข็งขันระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความทันสมัยและการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในการ
แข็งขันมากข้ึน โดยเห็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆเชื่อมโยงและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น ด้วยที่ผ่าน ระบบคอมมิวนิตย์ท าให้ระบบทุนนิยมโลกแผ่ขยายออกไปคลอบคลุมเกือบทุกส่วนของโลก 
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  

ดังนั้นการจัดระเบียบการค้าของโลกในชุมชนสังคมระหว่างประเทศที่มีการขับเคลื่อนในระบบ
เทคโนโลยีทันต่อการเปล่ียนแปลงในระบบบริบทการเมืองโลก  การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของการเมืองโลกได้น าไปสู่การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจใหม่ ( New Economic 
Order )โดยเฉพาะกลุ้มการค้าเศรษฐกิจการค้าใหม่ในระบบการเมืองโลกที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้า 
การลงทุน การเงินระหง่างประเทศ ที่ท าให้การแรงผลักดันในการปรับตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่ น
ประเทศจีน ที่ให้ความส าคัญการระบบเศรษฐกิจมากทีสุด เพราะประเทศจีนมองว่าชาติพัฒนานั้นต้องมาจาก
พัฒนาเรื่องการค้า การลงทุน ท าให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและการชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบทในการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจจนท าให้โลกต้องตลึงดังที่
ทราบกัน จนท าให้ประเทศมหาอ านาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องทบทวนตัวเองและศึกษาโครงสร้างการ
พัฒนาประเทศในระบบเศรษฐกิจในการใช้เทคโนโลยีอย่างประเทศจีน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียได้เปรียบกับ
ประเทศจีน จนในอนาคตไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นประเทศมหาอ านาจโลกใยด้านเศรษฐกิจ หรือในทึกๆด้าน
ของโลก  

 

บทส่งท้าย 

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศในชุมชน สังคม ระหว่างประเทศ ที่จะต้องมีความพึงอาศัยกันและกัน
และความสัมพันธ์ร่วมกันทางการเมืองทั้งภายในและนอกประเทศ การสื่อสารทางเทคโนโลยีทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ให้ประเทศก้าวทันต่อระบบการการ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีในทุกด้านๆ เพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคในปัจจุบันที่
การเมืองที่ต้องพ่ึงอาศัยกันอย่างจริงจัง ในทุกๆด้านในการเมืองระหว่างประเทศ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆแน่นอนที่สุดว่าความก้าวหน้าของการลงทุนในอุตสาหกรรมยุคใหมเ่ข้ามามีบทบาท
ในการเมืองโลกอย่างชัดเจนในศตวรรษที่ 21 การปรับฐานความก้าวหน้าใหม่ในประเทศต่างๆในชุมชน สังคม 
ระหว่างประเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลายมติ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ การ
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ผลิต รวมทั้งการพัฒนาการสร้างความเข้าใจใหม่การปรับบุคลากรเข้าสู่การมีทักษะด้านคุณภาพสูง เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาในระบบการเมืองโลก ที่เข้ามาร่วมด้วยในปัจจุบันในศตวรรษ
ท่ี 21 ในการพัฒนาห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงต่อกันในกระบวนการพัฒนาการยกระดับประเทศ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
ในการขับเคลื่อนประเทศที่เป็นความรู้ที่เป็นขุมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
การเมืองโลกในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์หารแปลง ดังที่
ท่าน รศ.ดร.พงศานต์ พันธุลาภ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กล่าวว่า “ผู้ใดครองสื่อ ผู้นั้น
ครองโลก” การพัฒนาในโลกในปัจจุบันในชุมชนสังคมระหว่างประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ต้องการสื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นที่ขับเคลื่อนและการเชื่อมโยงที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาและเป็นส าคัญและ
ความความยิ่งยิ่งที่ทุกคนในการการเมืองโลกให้ความส าคัญ ในด้านต่างในการพัฒนาเทคโนโลยี การขับเคลื่อน
ในรูปแบบต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมชุมชนระหว่างประเทศ ประเทศในช่วง
ปัจจุบันเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทการท างานการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการท างานร่วมกัน ทางรัฐบาลไทยได้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีทางสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการท างานการพัฒนา
ประเทศ ในการเชื่อมโยง ติดต่อประสานกับนานาประเทศในชุมชน สังคม ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติร่วมกัน โดยมีจุดมุงหมายแบบเดี่ยวกัน คือการพัฒนาประเทศและก้าวทันกระแส
การเมืองโลก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลและการเพ่ิมขีดความสามารถให้ก้าวทันกระแสโลกในชุมชน 
สังคม ระหว่างประเทศ 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)  เพ่ือศึกษาการจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการ

จัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช

แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 

250 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 89.2 เปนนักศึกษาภาคพิเศษ คิดเปนรอยละ 

55.2 โดยทำงานระหวางศกึษา คิดเปนรอยละ 68.0 และกูยืม กยศ. คิดเปนรอยละ 40.8 มีแหลงรายไดหลักจาก 2 แหลง คือ 

มีแหลงรายไดหลักจากการทำงานประจำระหวางศึกษา คิดเปนรอยละ 60.0 และมีแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง คิด

เปนรอยละ 34.8 และในชวง 3 เดือนที่ผานมานักศึกษามีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 43.6 โดยจะแบงเงิน

ออมไวกอนเหลือแลวคอยใช คิดเปนรอยละ 59.2  เมื่อสอบถามนักศึกษาถึงโอกาสในการหารายไดเสริม นักศึกษาสวนใหญคิด

วาจะทำทันที คิดเปนรอยละ 78.0 และตองการทำงานเสริมในวันเสารชวงเย็นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.6 โดยงานเสริมที่

นักศึกษาตองการทำคือ ขายของ คิดเปนรอยละ 57.4 คียขอมูลงานเอกสาร คิดเปนรอยละ 55.9  พนักงานรานสะดวกซื้อ คิด

เปนรอยละ 20.0  พนักงานรานอาหาร คิดเปนรอยละ 15.9  และสอนพิเศษ คิดเปนรอยละ 9.2  ตามลำดับ และนักศึกษาที่

กูยืม กยศ. มีการวางแผนที่จะชำระหนี้ กยศ. ในรูปแบบรายเดือน คิดเปนรอยละ 77.5   

 

คำสำคัญ : การจัดการการเงินสวนบุคคล การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)  เพ่ือศึกษาการจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการ

จัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช
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เปนรอยละ 34.8 และในชวง 3 เดือนที่ผานมานักศึกษามีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 43.6 โดยจะแบงเงิน

ออมไวกอนเหลือแลวคอยใช คิดเปนรอยละ 59.2  เมื่อสอบถามนักศึกษาถึงโอกาสในการหารายไดเสริม นักศึกษาสวนใหญคิด

วาจะทำทันที คิดเปนรอยละ 78.0 และตองการทำงานเสริมในวันเสารชวงเย็นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.6 โดยงานเสริมที่

นักศึกษาตองการทำคือ ขายของ คิดเปนรอยละ 57.4 คียขอมูลงานเอกสาร คิดเปนรอยละ 55.9  พนักงานรานสะดวกซื้อ คิด

เปนรอยละ 20.0  พนักงานรานอาหาร คิดเปนรอยละ 15.9  และสอนพิเศษ คิดเปนรอยละ 9.2  ตามลำดับ และนักศึกษาที่

กูยืม กยศ. มีการวางแผนที่จะชำระหนี้ กยศ. ในรูปแบบรายเดือน คิดเปนรอยละ 77.5   
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178

Abstract 

 

The purposes of the current study were (1) to study personal financial management and personal 

financial planning of undergraduate students in the Faculty of Accounting, Thonburi University (2) to 

study the relationship between personal factors and personal financial management of undergraduate 

students, Faculty of Accounting, Thonburi University (3) to study the relationship between personal 

factors and personal financial planning of undergraduate students, Faculty of Accounting, Thonburi 

University. Questionnaire created by the researcher were used to collect data with 250 undergraduate 

students in the Faculty of Accounting, Thonburi University. The study indicated that most students were 

female (8 9 .2 %), were a special program student (55.2%), working during study (68.0%), and borrowed 

fund for education loan (40.8%). The main source of income was from 2 sources. The main source of 

income was from regular work during study (60.0%), and the other main source of income was from 

parents/guardians (34.8%). In the past 3 months, students have equal expenditures and income (43.6%), 

which will be divided before saving and then use (59.2%), When inquiring students about the opportunity 

to earn extra income, most students thinked that they will be worked immediately (78.0%), and wanted 

to do extra work on Saturday evenings (45.6%). The supplementary work that students want to do is 

selling the products (57.4%), key in the data (55.9%), work as convenience store staff (20.0%), work as 

restaurant staff (15.9%), and work as a tutor (9.2%). Students who borrowed fund for education loan is 

planning to pay off debt in monthly (77.5%). 

 

Keywords: Personal Financial Management, Personal Financial Planning, Undergraduates Students, Faculty 

of Accounting, Thonburi University 

 

บทนำ 

            การจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลมีความจำเปนสำหรับทุกคน ที่ตองการวางแผน

ชีวิตใหดีขึ้น เนื่องจากชีวิตของทุกคนมีความไมแนนอน ทั้งความไมแนนอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเรื่องของราคา

น้ำมันที่มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาสิ่งของอุปโภค สิ่งของบริโภค และสิ่งจำเปนตาง ๆ ที่มีความจำเปน

ตอการดำรงชีพมีราคาแพงข้ึน เงนิเฟออยูในอัตราที่เพิ่มสูงข้ึน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารกลับลดต่ำลง รวมไปถึง

ความไมแนนอนของชีวิตทางสังคม จากปจจัยความไมแนนอนดังกลาว ทำใหทุกคนตองหันกลับมาใหความสำคัญกับการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพิ่มข้ึน และกลาวไดวาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนสวนสำคัญมากในสังคม ที่

จำเปนตองใชเงินตราเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2552, หนา 42) 

            นักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนวัยกอนทำงานและกำลังอยูในระหวางการศึกษาเลาเรียน ที่มาของรายไดสวนใหญจะ

อยูในลักษณะของการพึ่งพาพอแมเปนสวนใหญ เพราะยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง โดยเปาหมายในการใชจายสวนใหญของ

คนในวัยนี้ก็คือ เพ่ือซื้อของใชสวนตัว ทำใหเกิดการใชจายเงินที่ไมสมดุลกับรายรับประจำ ตองหารายไดเสริมเพื่อนำมาเปน

คาใชจายตามแบบของตนเอง ดังนั้นการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่สำคัญของคนในวัยนี้ก็จะตองเนนการสรางวินัยใน

การใชจายเงินใหเหมาะสมกับรายรบัที่ไดรับมา จากนั้นก็กำหนดจำนวนเงินท่ีเหลือในแตละเดือนเพ่ือเก็บออม ประกอบกับการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนสิ่งสำคัญสำหรับคนในวัยนี้ที่สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสูอนาคต

ที่มั่นคง หากคนวัยนี้มีวินัยในการวางแผนทางการเงนิที่ดีแลว จะทำใหในชวงอายุตอ ๆ ไป สามารถวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลไดงายและเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งใจไว (ฐิตารีย ทวีพงศภัทร, 2558) 

            นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี เปนผูที่เคยศึกษาในรายวิชาการเงินสวนบุคคล ทำใหมี

ความรูพ้ืนฐานในดานการจัดการการเงนิสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการ

จัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

วาเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง การจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผน

ทางการเงินสวนบุคคลตอไป หากนักศึกษามีการจัดการการเงินสวนบุคคล และการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่ดี 

นักศึกษาก็จะสามารถจัดการเรื่องการเงนิและชีวิตไดอยางสมบูรณ เพ่ือนำไปสูเสนทางของความมั่งคั่งและมั่นคงอยางย่ังยืน  

 

วัตถุประสงค 

            1.  เพ่ือศึกษาการจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  

            2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  

            3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

วิธีการวิจัย 

            การศึกษาการจัดการการเงนิสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี มีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึง รายได รายจาย และการออมเงิน โดยประยุกตแนวคิดในการจัดการ

การเงินสวนบุคคลของ สุวิมล ปานทอง (2557) ที่ไดกลาววา การจัดการการเงินสวนบุคคลเปนทักษะการจัดการการเงินของ

บุคคลวาดวยเรื่องการจัดหาเงนิรายไดเพ่ือมาใชในการดำรงชีพของบุคคล ขณะเดียวกันจะตองหาวิธีการหรือเทคนิคของการใช

จายเงิน การออม และการลงทุนของบุคคลใหมีประสิทธิภาพจนบุคคลมีความอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งเปนสภาวะที่มีอิสระเสรี

พอจะเลือกใชชีวิตและเลือกอาชีพแบบที่ตนเองตองการโดยไมตองกังวลวาจะมีเงินไมพอใชจาย และแนวคิดของ รัชนีกร วงศ

จันทร (2559) ที่ไดกลาววา การวางแผนการเงินสวนบุคคลเปนการบูรณาการแผนการเงินในแตละดานท่ีเก่ียวของกับบุคคล

เขาดวยกัน ซึ่งการจัดการการเงินที่สำคัญของบุคคล คือ การวางแผนรายได รายจาย การวางแผนการออมเงนิ การวางแผน

ประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก โดยในการศึกษาครั้งนี้ 

กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนวัยที่กำลังอยูในระหวางการศึกษา รายไดสวนใหญจะอยูในลักษณะการ
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คนในวัยนี้ก็คือ เพ่ือซื้อของใชสวนตัว ทำใหเกิดการใชจายเงินที่ไมสมดุลกับรายรับประจำ ตองหารายไดเสริมเพื่อนำมาเปน

คาใชจายตามแบบของตนเอง ดังนั้นการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่สำคัญของคนในวัยนี้ก็จะตองเนนการสรางวินัยใน

การใชจายเงินใหเหมาะสมกับรายรบัที่ไดรับมา จากนั้นก็กำหนดจำนวนเงินท่ีเหลือในแตละเดือนเพ่ือเก็บออม ประกอบกับการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนสิ่งสำคัญสำหรับคนในวัยนี้ที่สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสูอนาคต

ที่มั่นคง หากคนวัยนี้มีวินัยในการวางแผนทางการเงนิที่ดีแลว จะทำใหในชวงอายุตอ ๆ ไป สามารถวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลไดงายและเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งใจไว (ฐิตารีย ทวีพงศภัทร, 2558) 

            นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี เปนผูที่เคยศึกษาในรายวิชาการเงินสวนบุคคล ทำใหมี

ความรูพ้ืนฐานในดานการจัดการการเงนิสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการ

จัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

วาเปนอยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง การจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผน

ทางการเงินสวนบุคคลตอไป หากนักศึกษามีการจัดการการเงินสวนบุคคล และการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่ดี 

นักศึกษาก็จะสามารถจัดการเรื่องการเงนิและชีวิตไดอยางสมบูรณ เพ่ือนำไปสูเสนทางของความมั่งคั่งและมั่นคงอยางย่ังยืน  

 

วัตถุประสงค 

            1.  เพ่ือศึกษาการจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  

            2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี  

            3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 

วิธีการวิจัย 

            การศึกษาการจัดการการเงนิสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงนิสวนบุคคลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ

บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี มีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึง รายได รายจาย และการออมเงิน โดยประยุกตแนวคิดในการจัดการ

การเงินสวนบุคคลของ สุวิมล ปานทอง (2557) ที่ไดกลาววา การจัดการการเงินสวนบุคคลเปนทักษะการจัดการการเงินของ

บุคคลวาดวยเรื่องการจัดหาเงนิรายไดเพ่ือมาใชในการดำรงชีพของบุคคล ขณะเดียวกันจะตองหาวิธีการหรือเทคนิคของการใช

จายเงิน การออม และการลงทุนของบุคคลใหมีประสิทธิภาพจนบุคคลมีความอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งเปนสภาวะที่มีอิสระเสรี

พอจะเลือกใชชีวิตและเลือกอาชีพแบบที่ตนเองตองการโดยไมตองกังวลวาจะมีเงินไมพอใชจาย และแนวคิดของ รัชนีกร วงศ

จันทร (2559) ที่ไดกลาววา การวางแผนการเงินสวนบุคคลเปนการบูรณาการแผนการเงินในแตละดานท่ีเก่ียวของกับบุคคล

เขาดวยกัน ซึ่งการจัดการการเงินที่สำคัญของบุคคล คือ การวางแผนรายได รายจาย การวางแผนการออมเงนิ การวางแผน

ประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก โดยในการศึกษาครั้งนี้ 

กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนวัยที่กำลังอยูในระหวางการศึกษา รายไดสวนใหญจะอยูในลักษณะการ
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พึ่งพาพอแม/ผูปกครอง ผูศึกษาจึงทำการศึกษาการจัดการการเงินสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่สำคัญ 

จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานรายได ดานรายจาย และดานการออมเงิน 

            กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ป

การศึกษา 2560-2561 โดยการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการคำนวณ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (1973) ที่ ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 0.05 จะตองเก็บขอมูลอยางนอย 241 คน จากประชากร จำนวน 

604 คน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง จำนวน 250 คน ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยทำการออกแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง และใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน ประเมินความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม โดยทำการรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 

2562 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้มีการวัดในระดับ Nominal และ Ordinal จึงทำการวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ คารอยละ 

และการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดวยสถิติไควสแควรในการทดสอบความเปนอิสระตอกัน (Test 

for Independence) และการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness-of-fit Test)  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย  

            ผลการศึกษา พบวานักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 89.2 เปนนักศึกษาภาค

พิเศษ คิดเปนรอยละ 55.2 โดยทำงานระหวางศึกษา คิดเปนรอยละ 68.0 และกูยืม กยศ. คิดเปนรอยละ 40.8 

            การจัดการการเงินสวนบุคคล  

            การจัดการการเงินดานรายได : นักศึกษาสวนใหญมีรายไดจากการทำงานระหวางศึกษา โดยเปนแหลงรายไดหลัก

จากการทำงานประจำระหวางศึกษา คิดเปนรอยละ 56.4 มีรายไดอยูในชวง 10,001-15,000 บาท และเปนแหลงรายไดหลัก

จากการทำงาน Part-time ระหวางศึกษา คิดเปนรอยละ 11.6 มีรายไดอยูในชวง 1-3,000 บาท และในชวง 5,000-7,000 

บาท หากนักศึกษามีรายไดจากการทำงานพิเศษเพิ่มขึ้น นักศึกษาคิดวาจะมีเงินเหลือเก็บทุกเดือน คิดเปนรอยละ 38.4 และใช

พอดีทุกเดือน คิดเปนรอยละ 23.2 

            การจัดการการเงินดานรายจาย : นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายในการดำรงชีพ มากใน 2 ชวง คือชวงแรก 2,001-

4,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.4 และชวงที่สอง 6,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 20.8 โดยแบงออกเปนคานันทนาการ คา

เดินทาง คาเสื้อผาและเครื่องแตงกาย คาที่พักอยู คาสาธารณูปโภค และคาอาหาร ตามลำดับ นอกจากนี้ นักศึกษายังมี

คาใชจายเพ่ือการศึกษา ดังนี้ คาเทอมกรณีท่ีกูยืมกยศ. อยูในชวง 12,001-18,000 บาท/ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 63.7 

และคาเทอมกรณีที่ไมกูยืม กยศ. อยูในชวง 14,001-21,000 บาท/ภาคการศึกษา คิดเปนรอยละ 25.0 คาเครื่องแบบนักศึกษา 

คาถายเอกสาร หากไมรวมคาเทอมนักศึกษาจะมีคาใชจายเพ่ือการศึกษาอยูในชวง 2,001-4,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.4   

            การจัดการการเงินดานการออมเงิน : นักศึกษาสวนใหญออมเงินดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ โดยการหยอดกระปุกออมสินอยู

ในชวง 1-500 บาท คิดเปนรอยละ 57.2 ฝากเงินในธนาคาร คิดเปนรอยละ 41.2 ซื้อสลากออมสิน/พันธบัตรรัฐบาล คิดเปน

รอยละ 73.5 และออมเงนิโดยการเลนแชร คิดเปนรอยละ 50.0 

            การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

            การวางแผนทางการเงินดานรายได : นักศึกษาสวนใหญมีการวางแผนในการหารายไดใหเพียงพอตอรายจายเปน

ประจำ คิดเปนรอยละ 37.2 และหากนักศึกษามีโอกาสในการหารายไดเสริมนักศึกษา สวนใหญคิดวาจะทำทันที คิดเปนรอย

ละ 78.0 โดยงานเสริมท่ีนักศึกษาตองการทำคือ การขายของ คิดเปนรอยละ 57.4 คียขอมูลงานเอกสาร คิดเปนรอยละ 55.9 

โดยนักศึกษาตองการจะทำงานเสริมในวันเสาร คิดเปนรอยละ 92.7 และหากเลือกเวลาไดจะเลือกทำงานในชวงเย็น คิดเปน

รอยละ 45.6 ในสวนของนักศึกษาที่มีเงินไมพอใชในแตละเดือนจะขอพอแม/ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 45.7 และหารายได

เสริม คิดเปนรอยละ 44.3 นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงรายจายเมื่อเทียบกับรายไดของนักศึกษาในชวง 3 เดือนท่ีผานมา พบวา

นักศึกษาสวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 43.6 โดยมีการจดบันทึกรายจายประจำวันเปนบางครั้ง คิด

เปนรอยละ 49.2 หากคาใชจายในแตละเดือนของนักศึกษามากกวารายได นักศึกษาสวนใหญคิดวาจะแกปญหานี้ โดยแบง

ออกเปน การลดคาใชจายที่ไมจำเปนลง คิดเปนรอยละ 74.4 และหารายไดเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได คิดเปนรอยละ 52.8 

            การวางแผนทางการเงินดานรายจาย : นักศึกษามีการประมาณการคาใชจายเพ่ือการศึกษาใหเพียงพอเปนประจำ 

คิดเปนรอยละ 48.4 โดยสวนใหญมีรายไดเพียงพอตอคาเทอม คิดเปนรอยละ 60.8 และมีนักศึกษาที่มีรายไดไมเพียงพอ คิด

เปนรอยละ 39.2 นักศึกษาจะแกไขปญหาโดยการขอพอแม/ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 32.7 และในสวนของนักศึกษาที่กูยืม 

กยศ. จะมีการวางแผนการใชจายเพื่อชำระหนี้ กยศ. คิดเปนรอยละ 83.3 และคิดวาจะชำระหนี้ กยศ. ในรูปแบบรายเดือน 

คิดเปนรอยละ 77.5 

            การวางแผนการทางการเงินดานการออมเงิน : นักศึกษาสวนใหญมีเปาหมายดานการออมเงนิ คิดเปนรอยละ 80.8 

โดยวัตถุประสงคหลักในปจจุบันเพื่อใหมีเงนิเก็บเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 52.4 และมีวัตถุประสงคหลักในอนาคตเพ่ือใหพอแม/

ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 69.2 โดยนักศึกษามีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำ ทองคำ ประกันชีวิต 

กองทุนตาง ๆ อสังหาริมทรัพย และหุน ตามลำดับ 

            ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคล 

            เพศ : ในดานการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายเพ่ือการศึกษา และการจัดการการเงิน

ดานการออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ มีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยนอยกวานักศึกษาหญิง  

            สถานภาพการศึกษา : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายเพื่อการศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ และการจัดการการเงนิดานการออมเงิน มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคสมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดที่แตกตาง

กัน โดยพบวานักศึกษาภาคปกติมีแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง นักศึกษาภาคสมทบมีแหลงรายไดหลักจากการ

ทำงานระหวางศึกษา และจากพอแม/ผูปกครอง สวนนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา  

            การทำงานระหวางศึกษา : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายเพื่อการศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 สวนการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชพี และการจัดการการเงินดานการออม

เงนิ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาที่ทำงานระหวางศึกษามีรายไดรวมเฉลี่ยอยูในชวง 10,001-15,000 บาท

ขึ้นไป ซึ่งมากกวานักศึกษาที่ไมไดทำงานระหวางศึกษาที่มีรายไดรวมเฉลี่ยอยูในชวง 1-10,000 บาท 

            การกูยืม กยศ. : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ การจัดการการเงินดานคาใชจายเพ่ือ

การศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการจัดการการเงินดานรายได และการจัดการการเงินดานการออมเงิน มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาที่กูยืม กยศ. ออมเงินเฉลี่ยอยูในชวง 1-500 บาท ซึ่งนอยกวานักศึกษาที่ไมได

กูยืม กยศ. ที่ออมเงนิเฉลี่ยอยูในชวง 1,500 บาทขึ้นไป 
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โดยนักศึกษาตองการจะทำงานเสริมในวันเสาร คิดเปนรอยละ 92.7 และหากเลือกเวลาไดจะเลือกทำงานในชวงเย็น คิดเปน

รอยละ 45.6 ในสวนของนักศึกษาที่มีเงินไมพอใชในแตละเดือนจะขอพอแม/ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 45.7 และหารายได

เสริม คิดเปนรอยละ 44.3 นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงรายจายเมื่อเทียบกับรายไดของนักศึกษาในชวง 3 เดือนท่ีผานมา พบวา

นักศึกษาสวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 43.6 โดยมีการจดบันทึกรายจายประจำวันเปนบางครั้ง คิด

เปนรอยละ 49.2 หากคาใชจายในแตละเดือนของนักศึกษามากกวารายได นักศึกษาสวนใหญคิดวาจะแกปญหานี้ โดยแบง

ออกเปน การลดคาใชจายที่ไมจำเปนลง คิดเปนรอยละ 74.4 และหารายไดเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได คิดเปนรอยละ 52.8 

            การวางแผนทางการเงินดานรายจาย : นักศึกษามีการประมาณการคาใชจายเพ่ือการศึกษาใหเพียงพอเปนประจำ 

คิดเปนรอยละ 48.4 โดยสวนใหญมีรายไดเพียงพอตอคาเทอม คิดเปนรอยละ 60.8 และมีนักศึกษาที่มีรายไดไมเพียงพอ คิด

เปนรอยละ 39.2 นักศึกษาจะแกไขปญหาโดยการขอพอแม/ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 32.7 และในสวนของนักศึกษาที่กูยืม 

กยศ. จะมีการวางแผนการใชจายเพื่อชำระหนี้ กยศ. คิดเปนรอยละ 83.3 และคิดวาจะชำระหนี้ กยศ. ในรูปแบบรายเดือน 

คิดเปนรอยละ 77.5 

            การวางแผนการทางการเงินดานการออมเงิน : นักศึกษาสวนใหญมีเปาหมายดานการออมเงนิ คิดเปนรอยละ 80.8 

โดยวัตถุประสงคหลักในปจจุบันเพื่อใหมีเงนิเก็บเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 52.4 และมีวัตถุประสงคหลักในอนาคตเพ่ือใหพอแม/

ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 69.2 โดยนักศึกษามีการออมเงินในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจำ ทองคำ ประกันชีวิต 

กองทุนตาง ๆ อสังหาริมทรัพย และหุน ตามลำดับ 

            ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคล 

            เพศ : ในดานการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายเพ่ือการศึกษา และการจัดการการเงิน

ดานการออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ มีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยนอยกวานักศึกษาหญิง  

            สถานภาพการศึกษา : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายเพื่อการศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ และการจัดการการเงนิดานการออมเงิน มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคสมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดที่แตกตาง

กัน โดยพบวานักศึกษาภาคปกติมีแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง นักศึกษาภาคสมทบมีแหลงรายไดหลักจากการ

ทำงานระหวางศึกษา และจากพอแม/ผูปกครอง สวนนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา  

            การทำงานระหวางศึกษา : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายเพื่อการศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 สวนการจัดการการเงินดานรายได การจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชพี และการจัดการการเงินดานการออม

เงนิ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาที่ทำงานระหวางศึกษามีรายไดรวมเฉลี่ยอยูในชวง 10,001-15,000 บาท

ขึ้นไป ซึ่งมากกวานักศึกษาที่ไมไดทำงานระหวางศึกษาที่มีรายไดรวมเฉลี่ยอยูในชวง 1-10,000 บาท 

            การกูยืม กยศ. : ในดานการจัดการการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ การจัดการการเงินดานคาใชจายเพ่ือ

การศึกษา ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการจัดการการเงินดานรายได และการจัดการการเงินดานการออมเงิน มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวานักศึกษาที่กูยืม กยศ. ออมเงินเฉลี่ยอยูในชวง 1-500 บาท ซึ่งนอยกวานักศึกษาที่ไมได

กูยืม กยศ. ที่ออมเงนิเฉลี่ยอยูในชวง 1,500 บาทขึ้นไป 
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            ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

            เพศ : ในดานการวางแผนทางการเงินดานรายได การวางแผนทางการเงินดานคาใชจายเพื่อการศึกษา และการ

วางแผนทางการเงินดานการออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนการวางแผนทางการเงินดานคาใชจายในการ

ดำรงชีพ มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวานักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพนอยกวานักศึกษาหญิง โดย

นักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยอยูในชวง 1-4,000 บาท และนักศึกษาหญิงมีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยอยู

ในชวง 4,001-8,000 บาท 

            สถานภาพการศึกษา :  ในดานการวางแผนทางการเงินดานรายได การวางแผนทางการเงินดานคาใชจายเพ่ือ

การศึกษา และการวางแผนทางการเงินดานการออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานการวางแผนทาง

การเงนิดานคาใชจายในการดำรงชีพ ในเรื่องของรายจายเมื่อเทียบกับรายไดในชวง 3 เดือนท่ีผานมา พบวานักศึกษาภาคปกติ 

และนักศึกษาภาคสมทบมีรายจายที่ไมแตกตางกัน โดยนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบมีรายจายพอ ๆ กันกับ

รายได สวนนักศึกษาพิเศษมีรายจายมากกวารายได 

            การทำงานระหวางศึกษา : ในดานการวางแผนทางการเงินดานรายได การวางแผนทางการเงินดานคาใชจายเพ่ือ

การศึกษา และการวางแผนทางการเงินดานการออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานการวางแผนทาง

การเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ พบวานักศึกษาท่ีทำงานระหวางศึกษามีรายจายมากกวารายได สวนนักศึกษาที่ไมได

ทำงานระหวางศึกษามีรายจายพอ ๆ กันกับรายได 

            การกูยืม กยศ. : ในดานการวางแผนทางการเงินดานคาใชจายในการดำรงชีพ และการวางแผนทางการเงินดานการ

ออมเงิน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการวางแผนทางการเงนิดานรายได ในเรื่องของโอกาสในการหารายได

เสริม พบวานักศึกษาที่กูยืม กยศ. และไมไดกูยืม กยศ. ไมมีความแตกตางกันในการหารายไดเสริมเพราะหากมีโอกาสในการ

หารายไดเสริมนักศึกษาจะทำทันที การวางแผนคาใชจายเพื่อการศึกษา เรื่องการวางแผนการชำระหนี้ กยศ. นักศึกษาที่กูยืม 

กยศ. มีการวางแผนในการชำระหนี้ กยศ. และจะชำระหนี้ กยศ. โดยการชำระแบบรายเดือน 

            อภิปราย 

            1.  การจัดการการเงินสวนบุคคล นักศึกษาสวนใหญมีแหลงรายไดหลักจาก 2 แหลง โดยเปนแหลงรายไดหลักจาก

การทำงานประจำระหวางศึกษา และเปนแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง ซึ่งนักศึกษาจะมีรายไดรวมเฉลี่ยอยูในชวง 

10,001-15,000 บาท/เดือน ซึ่งจะแบงเปนรายไดที่ไดจากการทำงานประจำระหวางศึกษา และรายไดจากการทำงาน Part-

time และหากนักศึกษามีรายไดจากการทำงานพิเศษเพิ่มข้ึน นักศึกษาคิดวาจะมีเงนิเหลือเก็บทุกเดือนและมีเงนิเหลือเก็บบาง

เดือน โดยนักศึกษามีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยอยูในชวง 2,001-4,000 บาท/เดือน ในดานการออมเงินนักศึกษาออมเงิน

เฉลี่ยอยูในชวง 1-500 บาท/เดือน โดยออมเงินดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ โดยการหยอดกระปุกออมสิน ฝากเงินในธนาคาร ซื้อสลาก

ออมสิน/พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนทยา เขมวิรัตน และคณะ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความรูและทัศนะ

ของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

พบวานักศึกษาสวนใหญมีแหลงรายไดหลักจาก 2 แหลง ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง และเปนแหลงรายได

จากการทำงานระหวางศึกษา ซึ่งมีรายไดเฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน ซึ่งอาจเนื่องจากเปนนักศึกษาภาคปกติที่ยังไมไดทำงาน 

แหลงรายไดสวนใหญจึงมาจากพอแม/ผูปกครอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วันดี หิรัญสถาพร และคณะ (2558) 

ที่ศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดย

พบวานักศึกษามีคาใชจายในการดำรงชีพเฉลี่ยอยูในชวง 3,001-4,000 บาท/เดือน ในดานออมเงินนักศึกษาออมเงินเฉลี่ยอยู

ในชวง 1-500 บาท/เดือน โดยออมเงินดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ โดยการหยอดกระปุกออมสิน เปนการออมระยะสั้นเพ่ือเก็บไวซื้อ

สิ่งของท่ีตองการเทานั้น รองลงมาออมเงินโดยการฝากเงินในธนาคาร และซื้อสลากออมสิน/พันธบัตรรัฐบาล 

            2.  การวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล พบวานักศึกษาสวนใหญมีการวางแผนในการหารายไดใหเพียงพอตอรายจาย

เปนประจำ และหากนักศึกษามีโอกาสในการหารายไดเสริมนักศึกษาสวนใหญคิดวาจะทำทันที โดยงานเสริมที่นักศึกษา

ตองการทำ คือ ขายของ คียขอมูลงานเอกสาร พนักงานรานสะดวกซื้อ พนักงานรานอาหาร และสอนพิเศษ ตามลำดับ โดย

นักศึกษาตองการจะทำงานเสริมในวันเสารและหากเลือกเวลาไดจะเลือกในชวงเย็น ในสวนของนักศึกษาที่มีเงนิไมพอใชในแต

ละเดือนจะขอพอแม/ผูปกครอง หารายไดเสริม และขอยืมเพื่อน เมื่อเทียบรายจายกับรายไดของนักศึกษาในชวง 3 เดือนที่

ผานมา สวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน โดยนักศึกษามีการจดบันทึกรายจายประจำวันเปนบางครั้ง หากคาใชจายใน

แตละเดือนมากกวารายได นักศึกษาจะแกปญหานี้โดยการลดรายจายที่ไมจำเปนลง และหารายไดเสริมเพ่ือเพิ่มรายได 

นักศึกษามีการประมาณการคาใชจายเพ่ือการศึกษาใหเพียงพอเปนประจำ โดยสวนใหญมีรายไดเพียงพอตอคาเทอม ในสวนที่

ไมเพียงพอ นักศึกษาจะแกไขปญหาโดยการขอพอแม/ผูปกครอง ขอแบงจายคาเทอมเปนงวด ๆ ทำเรื่องผอนผันคาเทอม หา

รายไดเสริมเพ่ือเพิ่มรายได ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร วิริยานนท (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยพบวาเมื่อเทียบรายจายกับรายได 

นักศึกษาสวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน หากคาใชจายในแตละเดือนของนักศึกษามากกวารายได นักศึกษาจะ

แกปญหานี้โดยการหารายไดเสริมเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอกับรายจาย  

            3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคล พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค

สมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดที่แตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาภาคปกติมีแหลงรายไดหลักจากพอแม/

ผูปกครอง นักศึกษาภาคสมทบมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษาและจากพอแม/ผูปกครอง สวนนักศึกษาภาค

พิเศษมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา ในเรื่องของรายไดรวม นักศึกษาภาคพิเศษมีรายไดรวมมากกวา

นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาภาคพิเศษมีการทำงานประจำมากกวานักศึกษาภาค

ปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ ในเรื่องของคาใชจายในการดำรงชีพนักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพนอยกวานักศึกษา

หญิง นักศึกษาภาคพิเศษมีคาใชจายในการดำรงชีพมากกวานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ สวนในเรื่องการออม

เงิน นักศึกษาภาคพิเศษออมเงินมากกวานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนทยา 

เขมวิรัตน และคณะ (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง ความรูและทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวานักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ตางกันมีแหลงรายไดท่ีตางกัน 

โดยนักศึกษามีแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง และแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา และมีคาใชจายเพื่อ

การศึกษาที่แตกตางกัน เนื่องจากนักศึกษาแตละคณะมีคาเทอมที่แตกตางกันออกไปตามจำนวนหนวยกิต ของสาขาวิชาคณะ

นั้น ๆ 

            4.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและวางแผนทางการเงินสวนบุคคล พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา

ภาคสมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษ มีการวางแผนการหารายไดไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในสวนของรายจายโดยนักศึกษา

ภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน สวนนักศึกษาภาคพิเศษมีรายจายมากกวารายได นักศึกษาที่

ทำงานระหวางศึกษา และไมไดทำงานระหวางศึกษามีความแตกตางกันในเรื่องของรายจาย เมื่อเทียบกับรายไดในชวง 3 เดือน

ที่ผานมา พบวานักศึกษาที่ทำงานระหวางศึกษามีรายจายมากกวารายได สวนนักศึกษาท่ีไมไดทำงานระหวางศึกษามีรายจาย

และรายไดพอ ๆ กัน นักศึกษาที่กูยืมกยศ. และไมไดกูยืมกยศ. ไมมีความแตกตางกันในการหารายไดเสริมเพราะจะทำทันที 
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ในชวง 1-500 บาท/เดือน โดยออมเงินดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ โดยการหยอดกระปุกออมสิน เปนการออมระยะสั้นเพ่ือเก็บไวซื้อ

สิ่งของท่ีตองการเทานั้น รองลงมาออมเงินโดยการฝากเงินในธนาคาร และซื้อสลากออมสิน/พันธบัตรรัฐบาล 

            2.  การวางแผนทางการเงนิสวนบุคคล พบวานักศึกษาสวนใหญมีการวางแผนในการหารายไดใหเพียงพอตอรายจาย

เปนประจำ และหากนักศึกษามีโอกาสในการหารายไดเสริมนักศึกษาสวนใหญคิดวาจะทำทันที โดยงานเสริมที่นักศึกษา

ตองการทำ คือ ขายของ คียขอมูลงานเอกสาร พนักงานรานสะดวกซื้อ พนักงานรานอาหาร และสอนพิเศษ ตามลำดับ โดย

นักศึกษาตองการจะทำงานเสริมในวันเสารและหากเลือกเวลาไดจะเลือกในชวงเย็น ในสวนของนักศึกษาที่มีเงนิไมพอใชในแต

ละเดือนจะขอพอแม/ผูปกครอง หารายไดเสริม และขอยืมเพื่อน เมื่อเทียบรายจายกับรายไดของนักศึกษาในชวง 3 เดือนที่

ผานมา สวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน โดยนักศึกษามีการจดบันทึกรายจายประจำวันเปนบางครั้ง หากคาใชจายใน

แตละเดือนมากกวารายได นักศึกษาจะแกปญหานี้โดยการลดรายจายที่ไมจำเปนลง และหารายไดเสริมเพ่ือเพิ่มรายได 

นักศึกษามีการประมาณการคาใชจายเพ่ือการศึกษาใหเพียงพอเปนประจำ โดยสวนใหญมีรายไดเพียงพอตอคาเทอม ในสวนที่

ไมเพียงพอ นักศึกษาจะแกไขปญหาโดยการขอพอแม/ผูปกครอง ขอแบงจายคาเทอมเปนงวด ๆ ทำเรื่องผอนผันคาเทอม หา

รายไดเสริมเพ่ือเพิ่มรายได ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมจิตร วิริยานนท (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยพบวาเมื่อเทียบรายจายกับรายได 

นักศึกษาสวนใหญมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน หากคาใชจายในแตละเดือนของนักศึกษามากกวารายได นักศึกษาจะ

แกปญหานี้โดยการหารายไดเสริมเพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอกับรายจาย  

            3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการจัดการการเงินสวนบุคคล พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค

สมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแหลงรายไดที่แตกตางกัน โดยพบวานักศึกษาภาคปกติมีแหลงรายไดหลักจากพอแม/

ผูปกครอง นักศึกษาภาคสมทบมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษาและจากพอแม/ผูปกครอง สวนนักศึกษาภาค

พิเศษมีแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา ในเร่ืองของรายไดรวม นักศึกษาภาคพิเศษมีรายไดรวมมากกวา

นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาภาคพิเศษมีการทำงานประจำมากกวานักศึกษาภาค

ปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ ในเรื่องของคาใชจายในการดำรงชีพนักศึกษาชายมีคาใชจายในการดำรงชีพนอยกวานักศึกษา

หญิง นักศึกษาภาคพิเศษมีคาใชจายในการดำรงชีพมากกวานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ สวนในเรื่องการออม

เงิน นักศึกษาภาคพิเศษออมเงินมากกวานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนทยา 

เขมวิรัตน และคณะ (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง ความรูและทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินสวนบุคคล กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวานักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ตางกันมีแหลงรายไดท่ีตางกัน 

โดยนักศึกษามีแหลงรายไดหลักจากพอแม/ผูปกครอง และแหลงรายไดหลักจากการทำงานระหวางศึกษา และมีคาใชจายเพื่อ

การศึกษาที่แตกตางกัน เนื่องจากนักศึกษาแตละคณะมีคาเทอมที่แตกตางกันออกไปตามจำนวนหนวยกิต ของสาขาวิชาคณะ

นั้น ๆ 

            4.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและวางแผนทางการเงินสวนบุคคล พบวานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา

ภาคสมทบ และนักศึกษาภาคพิเศษ มีการวางแผนการหารายไดไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในสวนของรายจายโดยนักศึกษา

ภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบมีรายจายและรายไดพอ ๆ กัน สวนนักศึกษาภาคพิเศษมีรายจายมากกวารายได นักศึกษาที่

ทำงานระหวางศึกษา และไมไดทำงานระหวางศึกษามีความแตกตางกันในเรื่องของรายจาย เมื่อเทียบกับรายไดในชวง 3 เดือน

ที่ผานมา พบวานักศึกษาที่ทำงานระหวางศึกษามีรายจายมากกวารายได สวนนักศึกษาท่ีไมไดทำงานระหวางศึกษามีรายจาย

และรายไดพอ ๆ กัน นักศึกษาที่กูยืมกยศ. และไมไดกูยืมกยศ. ไมมีความแตกตางกันในการหารายไดเสริมเพราะจะทำทันที 
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สวนนักศึกษาที่กูยืม กยศ. มีการวางแผนในการชำระหน้ี กยศ. และนักศึกษาจะชำระแบบรายเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของสมจิตร วิริยานนท (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ดานคาใชจายในการดำรงชีพ พบวานักศึกษามีรายจายและรายไดพอ ๆ จนทำใหไมสามารถชำระเงินกูยืม กยศ. 

ไดเต็มจำนวน ตองมีการวางแผนในการชำระหนี้ กยศ. และแบงชำระเปนแบบรายเดือน 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

            นักศึกษาภาคพิเศษ มีคาใชจายในการดำรงชีพมากกวานักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคสมทบ หากนักศึกษามี

รายไดจากการทำงานพิเศษเพิ่มขึ้น นักศึกษาคิดวาจะมีเงินเหลือเก็บทุกเดือน มหาวิทยาลัยควรจัดหางานพิเศษภายใน

มหาวิทยาลัย หรือรวมมือกับหนวยงานภาครัฐตลอดจนบริษัทเอกชนตาง ๆ จัดหางานใหนักศึกษาทำชวงเวลาวางจากการ

เรียน เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับนักศึกษา อีกทั้งยังชวยแบงเบาภาระพอแม/ผูปกครอง เพ่ือเปนพื้นฐานในการหางานทำเมื่อ

จบการศึกษาตอไป ซึ่งจะเปนแนวทางในการเรียนรูโลกแหงอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรใหขอมูล

รายละเอียด ในเรื่องการจัดการการเงินสวนบุคคล ในดานการใชจาย การหารายไดเพ่ิม ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาภาคพิเศษ 

สามารถบริหารจัดการดานรายไดและดานรายจายได โดยการลดรายจายในการดำรงชีพที่ไมจำเปนลง เชน เสื้อผา เครื่องแตง

กาย และนันทนาการ ตลอดจนการมีจิตสำนึกที่ดีในการใชชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาทุกคน

ไดมีสวนรวมในการจดบันทึกรายรับ-รายจาย เปนประจำสม่ำเสมอ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้า

ผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจ้านวน 
400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์อยู่ในระดับมากทั้งด้านกายภาพ และด้านความรู้สึก ทั้งน้ีด้านกายภาพมี
ความโดดเด่นในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงาม และด้านความรู้สึกโดดเด่นในเรื่องความสุขและเพลิดเพลินกับกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว มีความผ่อนคลายกับ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว แต่ควรพัฒนาด้านการเข้าถึงควรเพิ่มป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
สะดวกต่อการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการที่จอดรถรวมไปถึงการรักษา
ความสะอาดของห้องน้้าอย่างสม้่าเสมอ มีถังขยะเพียงพอ รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานที่  ด้านกิจกรรม
ควรเพิ่มกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการเล่นน้้า รวมไปถึงควรมี
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เจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และเช็คความปลอดภัยของเครื่องเล่นทุกครั้งก่อนให้บริการเพื่อลดหรือ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว 

 
ค้าส้าคัญ : (ความพึงพอใจ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อ่างน้้าผุดบางสวรรค์) 

 
Abstract 

 This research aim to study of Tourist Satisfaction towards Ecotourism Site : Aung Nam Pud 
Bangsawan Phrasaeng District, Surat Thani. The quantitative research techniques were employed to 
address the research questions. The data were collected from 400  tourists using an accidental 
sampling technique with Simple Random sampling. Such data were analyzed and explained via the 
descriptive and inferential statistics. 

The findings revealed that tourist’s satisfaction with Ecotourism, The Aung Nam Pud 
Bangsawan Phrasaeng District, Surat Thani is at a high level, both physical and feelings. The physical 
aspect is outstanding in tourist attractions with abundant natural resources, the scenery views are 
beautiful and the feelings aspect is outstanding in happiness and enjoy the activities of tourism. There 
is relaxation with the atmosphere of tourist attractions but they should develop more about 
accessibility, add guidepost to be more clear and convenient for tourist. The facilities should have 
staff to manage car park and always keep the toilet clean, there should have enough bin, keep the 
surrounding area clean. The activities should add more activity about attraction and should have staff 
to give some information about water activities, including should have staff at various points for 
safety and check playthings every time before serving to reduce the accident for tourist. 

 
Keywords  : (Satisfaction , Eco-tourism , Eco-tourism Site , Aung Nam Pud Bangsawan) 
 
บทน้า 

ประเทศไทยให้ความส้าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยจ้านวน 34,431,489 คน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 7.53% สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1.8 ล้านล้านบาท 
(กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561) ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นานาประเทศให้ความส้าคัญเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามหลักปฏิญญา
สากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยไม่เพียงแต่ให้
ความส้าคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่าการจัดการลดหรือปราศจาก
ผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่าน้ัน แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรั บผิดชอบใน
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติไทย, 2542) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ที่มีลักษณะที่ส้าคัญคือเป็นการท่องเที่ยวที่ด้าเนินการภายใต้ขีดจ้ากัดความสามารถของธรรมชาติและ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี อีกทั้งต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค (กรมการท่องเที่ยว , 2560) นับว่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเม่ือมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมท้าให้ชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ันๆ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นเหตุให้มีการมีการช่วยกันรักษาสภาพภูมิ
ทัศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น   และสามารถอาศัยรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ  อันเป็นการน้าทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพราะเป็นจังหวัดท่ี
มีศักยภาพด้านพื้นที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ป่าไม้ น้้าตก และเกาะ ส่งผล
ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจ้านวนมาก (ส้านักงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560) อ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
ลักษณะพิเศษคือ ทรายละเอียดที่ผุดขึ้นมาจากผิวดินใต้ท้องน้้าถือเป็นหน่ึงในจุดขายที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น
เสน่ห์อย่างหน่ึงที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาศึกษาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตามยังพบปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวแห่งน้ีหลายประการ ซ่ึงได้แก่ ห้องสุขาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ขาดความพร้อม
ด้านสถานที่จอดรถ ป้ายสื่อความหมายไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการอ้านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่มากพอ  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวจึงท้า
ให้นักท่องเที่ยวลดลง และนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวซ้้า อันเน่ืองมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบาง
สวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้าไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตัวแปรความพึงพอใจที่น้ามาใช้ในงานวิจัยในครั้งน้ี ได้จากมิติของความพึงพอใจของ  Pizam, Neumann และ 
Reichel (1978) มิติของความพึงพอใจประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติทางด้านกายภาพ (Instrumental dimensions)  และ
มิติทางด้านความรู้สึก (Expressive Dimension) จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วัยได้แบ่งมิติความพึงพอใจทางด้าน
กายภาพเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ้านวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึง
ประยุกต์มาจากทฤษฎี 5A ของ Dickman (1996)  
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วิธีการด้าเนินการวิจัย  
 การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ้านวนประชากรที่แน่นอน ดังน้ันขนาดตัวอย่างสามารถค้านวณได้จากสูตร
ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1977) ก้าหนดระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549 : 74) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน ส้าหรับงานวิจัยน้ีคณะผู้วิจัยจึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เลือกตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling)  
 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มตี่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ มีทั้งหมด 23 ข้อ ประกอบด้วยความพึงพอใจ 2 มิติ ได้แก่ มิติความ
พึงพอใจทางด้านกายภาพ และทางด้านความรู้สึก ซ่ึงมิติความพึงพอใจทางด้านกายภาพแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนที่  3 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์  ท้าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
เพื่อให้เครื่องมือสามารถวัดได้ตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
จ้านวน 3 คน พิจารณาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับ วัตถุประสงค์ ( Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ คัดเลือกข้อค้าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อที่มีค่าต่้ากว่า 
0.5 ท้าการพิจารณาปรับปรุง และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะน้า แบบสอบถามไปท้าการทดสอบกับ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ้านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบถึงการตีความหมายผิด ความ
คลุมเครือ ตลอดจนการเอนเอียงของค้าถาม (Coolican, 2004) จากน้ันท้าการวัดค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งน้ีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่ก้าหนดต้องไม่ต่้ากว่า 0.7 (Coolican, 2004) ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม 0.896 

วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน ท้าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน 
พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึง
วิเคราะห์สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่าง (n) ของการศึกษาครั้งน้ีมีจ้านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.80 และ 45.2 ตามล้าดับ เม่ือจ้าแนกตามอายุ อันดับที่ 1 ได้แก่ 
Gen Y (ช่วงอายุระหว่าง 18-37 ปี) จ้านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ Gen X (ช่วงอายุระหว่าง 38-
52 ปี) จ้านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มที่ 3 ได้แก่ Baby Boom (ช่วงอายุระหว่าง 53-72 ปี) จ้านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตามล้าดับ เม่ือจ้าแนกตามสถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า มากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
จ้านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 มีสถานภาพสมรสแล้ว รองลงมาคือ กลุ่มที่เป็นโสด จ้านวน 150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 และสุดท้ายคือ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล้าดับ จ้าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด อันดับที่ 1 ได้แก่ ต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 อันดับที่ 2 ได้แก่ ปริญญาตรี  
จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 อันดับที่ 3 ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล้าดับ 
จ้าแนกตามอาชีพ อันดับที่ 1 ได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 อันดับ 2 ได้แก่ 
เกษตรกรรม จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 อันดับที่ 3 ได้แก่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.5 อันดับที่ 4 ได้แก่ รับจ้างทั่วไป จ้านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 อันดับที่ 5 นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 อันดับที่ 6 พนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14  อันดับที่ 7 ว่างงาน 
จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ อันดับที่ 8 ได้แก่ เกษียณอายุ จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล้าดับ 
จ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อันดับที่ 1 ได้แก่ 10,001-15,000 บาท จ้านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 อันดับที่ 
2 ได้แก่ 15,001-20,000 บาท จ้านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25  อันดับที่ 3 ได้แก่ ต่้ากว่า 10,000 บาท จ้านวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อันดับที่ 4 ได้แก่ ไม่มีรายได้ จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 อันดับที่ 5 ได้แก่ 20,001- 
25,000 บาท จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 อันดับที่ 6 ได้แก่ ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป จ้านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.25 ตามล้าดับ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ มิติทางด้านกายภาพ และมิติทางด้านความรู้สึก โดยมิติทางด้าน
กายภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว และ มิติทางด้านความรู้สึก  
 ด้านสิ่งดึงดูดใจพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.102, S.D. = 0.462) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียวมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.70) ตามด้วย
ทัศนียภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.69) บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวมีความ
ดึงดูดใจ ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.67) แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.60) ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรที่หลากหลาย ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.72)  
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 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.65, S.D. = 0.925) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ( ̅ = 3.82, S.D.= 
2.16) เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก ( ̅ = 3.66, S.D. = 0.81) และสุดท้าย คือ เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก ( ̅ = 3.47, S.D. = 0.80)   

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.238, S.D. = 0.775) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดของแหล่งน้ี คือ สถานที่จอดรถมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ ( ̅ = 
3.71, S.D. = 1.02) สินค้าในแหล่งท่องเที่ยวมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ( ̅ = 3.45, S.D. = 0.90) เจ้าหน้าท่ีมีความ
พร้อมต่อการให้บริการ ( ̅ = 3.42, S.D. = 1.09 ห้องสุขามีความสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ ( ̅ = 3.17, S.D. 
=.94) สุดท้ายคือ แหล่งท่องเที่ยวมีเอกสารแผ่นพับให้บริการนักท่องเที่ยว ( ̅ = 2.44, S.D. = 1.05)     

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.694, S.D. = 0.536 ) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดของแหล่งน้ีคือ กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว ( ̅ = 3.79, S.D. = 0.75)  กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ  ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.68)  
กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ( ̅ = 3.71, S.D. = 0.66) เจ้าหน้าท่ีให้ค้าแนะน้าในการท้ากิจกรรมอย่าง
เหมาะสม ( ̅ = 3.58, S.D. = 0.91) และสุดท้าย คือ กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ( ̅ = 3.52, S.D. = 
0.77)  
 ด้านความรู้สึก พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.076, S.D. = 0.674)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดของแหล่งน้ี คือ ท่านมีความสุขและเพลิดเพลินกับกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = 4.37, S.D. 
= 1.98) ท่านมีความผ่อนคลายกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.75) ท่านมีความประทับใจในตัว
แหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.75) ท่านพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = 3.78, S.D. 
= 0.73) และสุดท้ายท่านประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( ̅ = 3.78, S.D. = 3.78)  
 
อภิปรายผล 

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประกอบด้วย 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีความโดดเด่นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมีความสวยงาม แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดการขยะที่เป็นระบบซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นันทิตา เพชราภรณ์ (2558) ที่พบว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวควรให้ความส้าคัญกับการรักษาความสะอาด
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดมากขึ้น 

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว อ่างน้้าผุดบางสวรรค์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึง โดย เส้นทางการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธญรมณ  
จิรพิสัยสุข (2558) ที่ว่า ควรมีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การปรับปรุงสถานที่
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ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ มีความพร้อมต่อการท่องเที่ยวมีการเพิ่มระวังอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก อ่างน้้าผุดบางสวรรค์มีสิ่งอ้านวยความสะดวกที่โดดเด่น คือ สถานที่จอดรถมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ และสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ควรมี
การเพิ่มห้องน้้าห้องสุขาให้เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์  จันทร์เพ็ญ (2558) ที่
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวควรต้องพัฒนาเรื่องการบริการห้องน้้าให้มีความสมดุลกับนักท่องเที่ยวทั้งในช่วงที่มีนักท่องเที่ยว
น้อยและมากพร้อมทั้งการดูแลความสะอาดตลอดเวลาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกให้มากที่สุด   

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม ควรมีการควบคุมกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภธิดา ก้อนศิลา (2555) 
เสนอแนะว่า การด้าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และควบคุมการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
 ด้านความรู้สึก นักท่องเที่ยวมีความสุขและเพลิดเพลินกับกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความผ่อน
คลายกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้มากที่ สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณา แจ้งเรืองทอง (2553) ที่กล่าวไว้ว่า 
ความรู้สึกและการได้รับการสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีความสะดวกสบายและง่ายในการเดินทางโดยต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
มาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวช่วงเวลาในการเข้าชม การค้นหาและการเข้าร่วมกิจกรรม บุคคลที่ร่วมเดินทาง 
และแนวโน้มส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยว 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ อ้าเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมุมมองของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ โดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่ของอ่างน้้าผุดบางสวรรค์ ควรมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี  

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ปลูกจิตส้านึกให้กับนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
และลดพฤติกรรรมที่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีการส้ารวจส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว ควรมีความร่วมมือและพัฒนาระหว่างคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการตัวแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ทัศนียภาพสวยงาม และพร้อมในการบริการแก่นักท่องเที่ยว 

2. ด้านการเข้าถึง ควรเพิ่มป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว  

3. ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก ควรจัดท้าเอกสาร/แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวส้าหรับแจกนักท่องเที่ยว ควรมี
เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการที่จอดรถ รวมไปถึงการรักษาความสะอาดของห้องน้้าอย่างสม้่าเสมอ มีถังขยะเพียงพอ รักษาความ
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สะอาดบริเวณโดยรอบของสถานที่ และเพิ่มความสะดวกจัดการทรัพย์สินให้มีความปลอดภัย ควรมีร้านอาหารเพิ่มขึ้น
จ้าหน่ายอาหารที่หลากหลาย และควบคุมคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงควรมีร้านขายเสื้อผ้าส้าหรับเล่นน้้า 

4. ด้านกิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น ควรมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการ
เล่นน้้า รวมไปถึงควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นจุดเพื่อความปลอดภัย ทั้งน้ีจะต้องเช็คความปลอดภัยของเครื่องเล่นทุกครั้งก่อน
ให้บริการ เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Document 
Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเอกสารอื่น ๆ และนำเสนอโดยใช้วิธีการพรรณนา 
(descriptive description) 
 ผลการศึกษา พบว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งจากเขตหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน แต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องมีสมาชิกสภาอย่างน้อย 6 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองมีจำนวน 18 หน่วย มีหมู่บ้าน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 127 หมู่บ้าน สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จำนวน
ทั้งสิ้น 143 คน ลดลงจากเดิม 113 คน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสามารถลดภาระค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลในจังหวัดระนองได้จำนวน 854,280 บาท/เดือน แต่ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
ศึกษาอย่างจริงจังต่อไป 
 
คำสำคัญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนอง 
 

Abstract 
 This article aims to analyze the conceptual framework study at Ranong Province on the 
quantity of councilor of the SAO Council under the Local Administration Election Act, BE 2562. This 
documented research from the Tambon Council and the Subdistrict Administrator Organization (Issue 
7) Act, BE 2562, the Local Council Election or Local Administrator Act, BE 2562, Official Statistics 
Registration, Department of Provincial Administration and other documents analyzed. The data 
classified according to the issues, decoded and interpreted and presented using description. 
 The results of this study showed that the Local Council Election Act, BE 2562 defined the 
number of SAO council has 1 SAO council members per village but at least 6 members of the subdistrict 
administrative organization council of the SAO council. The Subdistrict Administrative Organization in 
Ranong Province has a total of 18 units. There are 127 villages. There can be has a total 143 member 
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of the SAO council, decreasing from the original 113, reflecting that the state can reduce the burden 
of expenses of the member of the SAO council in Ranong Province in the amount of 854,280 
baht/month, but the impact on the operation of Subdistrict Administrative Organizations have to study 
seriously. 
 
Keywords:  Member of the SAO Council, The Local Council Election or Local Administrator Act, BE 

2562, Subdistrict Administrative Organization in Ranong province 
 
บทนำ 
 เจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลก็เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถรองรับ
การกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล (สนิท  จรอนันต์, 
2549: 63) โดยเหตุผลที่ตําบลเป็นหน่วยการส่งเสริมการกระจายอํานาจก็เพราะ (1)  ตําบลเป็นหน่วยพื้นฐานไม่ใหญ่
เกินไปและไม่เล็กเกินไปท่ีสําคัญ คือ ตําบลเป็นหน่วยจัดอยู่ในเขตชนบท ซึ่งตรงกันข้ามกับอําเภอเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขต
ชุมชนเมือง การพัฒนาตําบล ให้เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการกระจายอํานาจไปสู่ประชาคมการเมืองขั้น
พื้นฐาน หรือขั้นรากหญ้า (grass roots) (2)  สภาตําบลเดิมแม้จากประสบการณ์ของการบริหารเงินผัน กสช. ฯลฯ จะมี
ข้อบกพร่อง และการสูญเสียทรัพยากรรวมทั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวงอยู่บ้าง แต่ผลในทางการเมืองนั้นมีไม่น้อย กล่าวคือ 
ทําให้เกิดความตื่นตัวในทางการเมือง การตื่นตัวในเรื่องสิทธิและข้อสําคัญจิตสํานึกในแง่ ความสําคัญและบทบาททางการ
เมืองในระดับท้องถิ่น ดังนั้นกล่าวได้ว่า ตําบลเป็นหน่วยที่สามารถ พัฒนาให้เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพสูงต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้ (3)  การพัฒนาสภาตําบลให้เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
โดยเปลี่ยนให้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทั้งนี้เพราะเป็นหน่วยพื้นฐานดังกล่าวมาแล้ว และข้อสําคัญ
เป็นหน่วยที่น่าจะดูแลให้เป็นไปตามแนวทิศทางที่วางไว้ได้ง่าย การพัฒนาตําบลให้เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สัมฤทธิผลจะเป็นการปฏิวัติการพัฒนาการเมืองไทยในแง่ที่ว่าเดิมการพัฒนาประชาธิปไตยทําจากส่วนบนในระดับชาติทํา
ให้ขาดพื้นฐาน ส่วนการพัฒนาสภาตําบลเป็นการพัฒนาจากโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นฐานเสริมความ จําเริญของ
โครงสร้างส่วนบน (4)  องค์การบริหารส่วนตําบล จะเป็นบันไดไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปอื่น กล่าวคือ เมื่อสภา
ตําบลได้พัฒนาไปตามเป้าหมายและประสบผลสําเรจ็ก็ย่อมเป็นการปูทางไปสู่การปกครอง ท้องถิ่นในรูปอื่น เช่น เทศบาล 
ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในระดับสูงด้วยการกระจายอานาจเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูป
การเมือง แต่ก็ไม่ได้หมายตวามว่าในระยะเริ่มต้นนี้จะไม่มีปัญหา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553: 288)  
 บทความนี้มุ ่งนำเสนอผลวิเคราะห์จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยชี้ให้เห็นจำนวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ รวมถึงวิพากษ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 วิเคราะหจ์ำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองตามพระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
วิธีดำเนินการ 
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) เก็บข้อมูลจากพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ



197

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฐานข้อมูลระบบสถิติทางการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย และเอกสารอื่น ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอโดยใช้วิธีการพรรณนา (descriptive description) 
 
ผลการศึกษา 
 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตตำบล พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 45 กำหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขต
เลือกตั้งละหนึ่งคน โดยให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่
ถึง 25 คนให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง และอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลอืกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 6 คน 
 (2)  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ 3 คน  
 (3)  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ 2 คน 
 (4)  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลเขตเลือกตัง้ละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวนราษฎรมากท่ีสุดสองเขตเลือกตัง้
แรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  
 (5)  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้ง
นั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
 
 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี ้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมต่่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(4) คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
(5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
คุณลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  นอกจากการคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับ

เลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บร ิหารท้องถิ ่นที ่กำหนดตามลักษณะการปกครองท้องถิ ่นแต่ละรูปแบบแล้ว 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ยังระบุบุคคลผู้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 
 (1)  ติดยาเสพติดให้โทษ 
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 (2)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (3)  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (4)  เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ (1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช (2) อยู่
ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม หรือ (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (5)  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (6)  ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
  (7)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (9)  เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือ
เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 (10)  เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ หรือความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (11)  เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (12)  เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
 (13)  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (14)  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
 (15)  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (16)  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
 (17)  เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำ
พิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (18)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษ
หรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
 (19)  เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 (20)  อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 42 
หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (21)  เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวัน
เลือกตั้ง 
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 (22)  เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 
 (23)  เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดย
มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (24)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่
วันท่ีพ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (25)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการ
ตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (26)  ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 
 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนอง  จังหวัดระนองประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทั้งสิ้น 31 แห่ง แบ่งตามรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่ง โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น 127 หมู่บ้าน เมื่อ
พิจารณาจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ 
พ.ศ. 2562 พบว่าลดลง 113 คน กล่าวคือ จากเดิมมีจำนวน 256 คน ปรับลดเหลือจำนวน 143 คน ดังตาราง 
 
ตาราง  1  แสดงองค์การบริหารส่วนตำบลและจำนวนหมู่บ้านในจังหวัดระนอง 
อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน

หมู่บ้าน 
จำนวนสมาชิกสภา

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (เดิม) 

จำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน

ตำบล (ใหม่) 
อำเภอเมืองระนอง  
  (1) อบต. หาดส้มแป้น 3 6 6* 
  (2) อบต. ทรายแดง 4 8 6* 
  (3) อบต. หงาว 5 10 6* 
  (4) อบต. เกาะพยาม 2 6 6* 
อำเภอกระบุรี   
  (1) อบต. น้ำจืดน้อย 6 12 6 
  (2) อบต. มะมุ 8 16 8 
  (3) อบต. ปากจั่น 11 22 11 
  (4) อบต. บางใหญ่ 5 10 6* 
  (5) อบต. ลำเลียง 11 22 11 
  (6) อบต. น้ำจืด 9 18 9 
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อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน
หมู่บ้าน 

จำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (เดิม) 

จำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน

ตำบล (ใหม่) 
อำเภอกะเปอร์   
  (1) อบต. กะเปอร์ 10 20 10 
  (2) อบต. ม่วงกลวง 4 8 6* 
  (3) อบต. บางหิน 5 10 6* 
  (4) อบต. บ้านนา 15 30 15 
อำเภอละอุ่น   
  (1) อบต. บางแก้ว 5 10 6* 
  (2) อบต. บางพระเหนือ 5 10 6* 
  (3) อบต. ละอุ่นเหนือ 11 22 11 
อำเภอสุขสำราญ  
  (1) อบต. นาคา 8 16 8 

รวม 127 256 143 
 
 หมายเหตุ 
  *  ปรับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณฑ์ขั้นต่ำ 
 
 เม ื ่อพิจารณาค่าตอบแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดระนองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี ้
 
ตาราง  2  แสดงเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งต่าง ๆ ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

(ล้านบาท) 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ประธานสภา
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

รองประธานสภา
องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

สมาชิกสภาสภา
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบล 

เลขานุการสภา
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบล 
ไม่เกิน 50 12,140 9,930 7,920 7,920 
เกิน 25 - 50 11,610 9,500 7,560 7,560 
เกิน 10 - 25 11,220 9,180 7,200 7,200 
เกิน 5 - 10 10,820 8,850 6,880 6,880 
ไม่เกิน 5 10,420 8,530 6,630 6,630 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองทั ้งหมดมีรายได้อยู ่ระหว่าง 25 – 50 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น 
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดระนอง รวม 1,188,900 บาท/เดือน หรือปีละ 14,266,800 
บาท รายละเอียด ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนของผู้ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 11,610 บาท/เดือน  
อบต. ละ 1 คน จำนวน 18 อบต. เป็นเงิน 208,980 บาท/เดือน หรือปีละ 2,507,760 บาท 

2. ค่าตอบแทนของผู้ทำหน้าที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 9,500 บาท/เดือน       
อบต. ละ 1 คน จำนวน 18 อบต. เป็นเงิน 171,000 บาท/เดือน หรือปีละ 2,052,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 7,560 บาท/เดือน จำนวน 107 คน (ตัดตำแหน่ง
ประธานและรองปรธานสภา จำนวน 36 คน)  เป็นเงิน 808,920 บาท/เดือน หรือปีละ 9,707,040 บาท 
 

 เม ื ่อพิจารณาค่าตอบแทนตามจำนวนสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลในจังหวัดระนองก่อน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศใช้พบว่ามีค่าตอบแทน รวม 
2,043,180 บาท/เดือน หรือปีละ 24,518,160 บาท รายละเอียด ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนของผู้ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 11,610 บาท/เดือน  
อบต. ละ 1 คน จำนวน 18 อบต. เป็นเงิน 208,980 บาท/เดือน หรือปีละ 2,507,760 บาท 

2. ค่าตอบแทนของผู้ทำหน้าที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 9,500 บาท/เดือน       
อบต. ละ 1 คน จำนวน 18 อบต. เป็นเงิน 171,000 บาท/เดือน หรือปีละ 2,052,000 บาท 

3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คนละ 7,560 บาท/เดือน จำนวน 220 คน (ตัดตำแหน่ง
ประธานและรองปรธานสภา จำนวน 36 คน)  เป็นเงิน 1,663,200 บาท/เดือน หรือปีละ 19,958,400 บาท 

 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองก่อนและหลังประกาศใช้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองลดลง 854,280 บาท/เดือน หรือปีละ 10,251,360 บาท ดังตาราง 
 
ตาราง  3  เปรียบเทียบค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองก่อนและหลังประกาศใช้
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 
           ประเภท 

สมาชิกสภาอบต. (เดมิ) สมาชิกสภาอบต. (ใหม่) 
จำนวน 
(คน) 

เงินค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

จำนวน 
(คน) 

เงินค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

1.  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบล 18 208,980 18 208,980 
2.  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 18 171,000 18 171,000 
3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 220 1,663,200 107 808,920 

รวม 256 2,043,180 143 1,188,900 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 บทบาทสำคัญของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร รวมถึงการ
เป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ การลดลงของจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. 2562              
ซึ่งกำหนดให้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งและมีสามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 1 คน แต่ยังกำหนดจำนวน
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สมาชิกขั้นต่ำของสภาไว้จำนวน 6 คน ซึ่งหากตำบลใดมีหมู่บ้านน้อยกว่า 6 หมู่บ้านก็ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ครบ 6 คน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสมาชิกสภาที่กำหนดไว้ หากพิจารณาในมิติของการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ    
ถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะสามารถลดค่าตอบแทนได้จำนวนมาก เฉพาะระนองจังหวัดเดียวลดไดก้ว่า 
854,280 บาท/เดือน หรือปีละ 10,251,360 บาท ซึ่งท้ังประเทศสามารถลดรายจ่ายได้อย่างมหาศาล รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในส่วนนี้สามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นด้านอื่นได้พอสมควร หากพิจารณามิติด้าน
จำนวนบุคลากรที่ขาดหายไปแล้วอาจต้องกลับมาทบทวนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังสูญเสียบุคลากรที่เป็นผู้นำ
ชุมชนอันเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารชุมชนท้องถิ่นซึ่งมาจากตัวแทนประชาชน ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการ
ปกครองซึ่งมีความสำคัญต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (โกวิทย์ พวงงาม , 2553: 260) การส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นได้คิดแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามบริบทในท้องถิ่น ดูเหมือนว่าแนวคิดการกระจายอำนาจถูกลดทอนไปหรือไม่ 
อย่างไร เพราะแนวทางในการสงเสริมใหเกิดการปกครองตนเองในทองถิ่นตามหลักประชาธิปไตยที่แทจริง ควรเริ่มจาก
การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิของตนเอง (พสุวดี พลพิชัย, 2559: 88) และการปกครองในรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องพบปะกับชาวบ้านมีลักษณะเป็นงาน
ภาคสนาม คำถามคือที่ผ่านมาจำนวนสมาชิกสภาเป็นปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลใช่หรือไม่  การลดจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดแล้วจริงหรือ อีกแง่มุมหนึ่งบุคลากรประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในสำนักงานมากกว่างานภาคสนาม หากลดจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลงงานภาคสนามที่ต้องเผชิญกับมวลชนในพื้นที่ หรือการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของ
ประชาชนจะเป็นไปในทิศทางใด ฝ่ายบริหารหรือบุคคลากรประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทดแทนภารกิจนี้
ได้มากน้อยเพียงไร รวมถึงอำนาจตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหารก็จะน้อยลงด้วย หลักการปกครองท้องถิ่นคือการกระจาย
อำนาจแก่ประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรลักษณะและวัฒนธรรมการทำงานแบบชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ 
ไม่ใช่แบบราชการทั่วไป สำหรับจังหวัดระนองแม้เป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน จังหวัดระนองจึงมีความ
หลากหลาย และมีความซับซ้อนของปัญหา ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในฐานะ
หน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่งผลทั้งข้อดีและข้อเสียต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังนั้น จึงควรติดตามประเมินผลหลังนำไปสู่การปฏิบัติระยะเวลาหนึ่งเพื่อศึกษาว่า การกำหนดจำนวน
สมาชิกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในทิศทางใด และควรศึกษาหลายพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบอย่าง
จริงจัง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ส ารวจแหล่งก าเนิด ปริมาณ  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
และระบบการจัดการขยะมูลฝอย 2) ศึกษาความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ของนักศึกษา 
บุคลากร แม่บ้าน/คนงาน และผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ประชากรที่ศึกษา เป็นบุคลากรที่มกีิจกรรมในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 จ านวน 16,078 คน แยกเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เชิงปริมาณจ านวน 390 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเชิงคุณภาพ 
จ านวน 30 คน แยกเป็น กลุ่มผู้บริหารจ านวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
จ านวน 20 คน โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย 

ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีขบวนการหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบชัดเจน ไม่มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง แหล่งก าเนิดขยะมาจากภาชนะท่ีจัดวางไว้ตามอาคารต่าง ๆ  ดังนี้ 1) ประเภทถังขยะมีสีเขียว สี
เหลือง สีแดง  2) ประเภทถังขยะทั่วไปท่ีใช้ตามอาคาร หรือภายในอาคาร  3) ประเภทตะแกรงท่ีใช้ทิ้งขยะ  4) ประเภทท่ี
ทิ้งหรือกองขยะทั่วไป จากผลส ารวจพบว่ามีขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1,533.33 กก./วัน ขยะที่พบมากที่สุด สามล าดับแรกได้แก่
พลาสติก  467.82 กก.เศษผักผลไม้/เศษอาหาร 387.17 กก. กระดาษ 233.07 กก. อื่น ๆ อีกจ านวน 445.27 กก. 
นอกจากนั้นยังมีขยะประเภทใบไม้แห้งอีกจ านวน 300.0 กก. รวมขยะที่ต้องจัดการเฉลี่ย 2 ตัน/วัน  ระบบการจัดการ
พบว่ามีภาชนะรองรับ มีจุดพักขยะ มีการเก็บขนโดยใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก วันละ 2 รอบ รอบเช้าเวลา 07.00 น.–
9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น.–14.00 น. ในส่วนของระดับความรู้ ความเข้าใจ พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะเป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวก แต่เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมกลับพบว่า อยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย 3.22 ซึ่งต้องมีการพัฒนาในเกือบทุกด้าน  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่าผู้บริหารมีความตระหนักในปัญหา
ดังกล่าว มีนโยบายในการการจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม ด้านพฤติกรรมต้องสร้างความรู้ในการจัดการขยะ การ
สร้างจิตส านึก และความตระหนักรู้ของบุคลากรทั้งระบบ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และมีการอ านวยความสะดวกในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ปลอดขยะ หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว 

จากการศึกษาครั้งนี้มหาวิทยาลัย ควรมีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใช้ 
4 แนวทาง ดังนี้คือ 1) สร้างความตระหนักรู้  และจิตส านึกในการจัดการขยะของคนในองค์กร 2) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 3) มีแผนงบประมาณรองรับในโครงการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะ  4) มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม  เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การจัดการขยะมูล
ฝอยท่ียั่งยืน 
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Abstract 
The research intends to examine the solid waste problems and management in Suratthani 

Rajabhat University. Mixed-method research was applied design to find out qualitative and quantitative 
data. The study consisted of two parts. The first part examined quantities and composition of solid 
waste and the existing management of solid waste, while the second part studied comprehension, 
attitude, and behaviour of students, officers, maid/worker and entrepreneur. Population were divided 
into 390 quantitative samples the sample group used I quality was 30 people, separate into 10 
management groups and 20 persons involved in waste management. 

The results showed that the solid waste management problems in the university were solid 
waste management, waste reducing and separating system. The waste volume is still increasing. The 
survey was founded about 2 tons of waste were produced per day.  The most common waste found 
that the first three are plastic 467.82 kg, fruit / food scraps 387.17 kg, paper 233.07 kg, other 445.27 kg. 
It affects the environmental problems of solid waste disposal at the landfill and the high cost of 
removal as well.  Plastic waste was the largest component. The next component in order were 
food/wood, paper and the other waste. The present waste management system provides separate bins 
for wet and dry waste. Waste is collected by trucks with internal compactors and is transported to the 
private landfill of the university. The study of knowledge, attitude, and behaviour on waste 
management The samples had a positive attitude in solid waste management. But when studying the 
behavior, it was found that were at the medium level  with an average value of 3.22 which needs 
development in almost every area . In fact, the behaviours can reflect conversely that have been 
implemented occasionally. It is necessary to promote the campaign and public relations for the 
realization of the importance of solid waste reduction and sorting type of waste to be zero waste 
program, which is the sustainable management. The goal is to develop into a non-waste prototype 
university or “Green University”     

            From this study the university should be guidelines for waste management in order to be as 
effective. The results are used to support a four-step approach to waste reduction as follows: 1) 
Awareness building and Create consciousness of waste management of people in the organization 2) 
Continuous and consistent public relations about waste management 3) Have a budget plan for the 
project and activities related to  waste management 4) Household hazardous waste management, and 
under the format of public relations management awareness and budget support. 

Keyword : Solid Waste Solid Waste Management Guidelines for Solid Waste Management 

  
 
บทน า/ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
ดังกล่าวได้ขยายวงกว้างและก่อให้เกิดผลกระทบต่อในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างที่ เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ได้แก่การที่
โลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดท าข้อตกลงร่วมกันที่มีช่ือ
เรียกว่า “อนุสัญญา แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
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Convention on Climate Change, UNFCCC)” ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ร่วมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวนี้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขยะนับเป็น
ปัญหาส าคัญในระดับโลก ที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหา เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุท าให้มีจ านวนขยะเพิ่มขึ้น 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เป็นขยะที่มีมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือนที่เป็นสิ่งของเหลือ
ใช้จากการอุปโภคบริโภค และบางส่วนเป็นสารเคมีอันตราย  เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแก้ปัญหา
ประเทศโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การปฏิรูปสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในส่วนท่ีต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินการ เช่น
การควบคุมมลพิษที่จะเกิดจากทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากส่วนต่าง ๆ มีการ
ก าหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 มีหลักการที่ส าคัญคือ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะ
มูลฝอยแบบศูนย์รวมและการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรือการท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมถึงการสร้างวินัย
ของคนในชาติ การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย โดยได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 
เดือน ระยะปานกลางภายใน 1 ปี และระยะยาว 1 ปีขึ้นไป เพื่อให้การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ” โดยให้ทุกจังหวัด
จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพื่อด าเนินการในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างวินัยของ
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี
หลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับเยาวชน รวมทั้งส่งเสริม
สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยไปใช้สถาบันการศึกษาจัดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรมากมาย ได้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการประจ า 
รวมทั้งนิสิตนักศึกษา คนงานแม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นับได้ว่า
บุคคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ติดต่อจากภายนอก เป็นผู้สร้างขยะในแต่ละวัน ซึ่งขยะเหล่านี้มา
จากการด าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ต่างๆของมหาวิทยาลัย จากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุส านักงาน 
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งรวมทั้งที่พักอาศัยในสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งจ านวนนักศึกษา การก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดขยะ นอกจากขยะที่เกิดจากประชากรในหลายภาคสว่น
ที่มีกิจกรรมประจ าในแต่ละวันแล้วยังมีขยะที่เกิดจากการจัดให้บริการตลาดถนนคนเดินในช่วงวันพุธ และวันอาทิตย์อีก
ส่วนหน่ึง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ปริมาณขยะในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสภาพการด าเนินการจัดการขยะที่ยัง
ไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ขาดความเคร่งครัดในกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะร่วมกัน ขาด
จิตส านึก ขาดการรณรงค์ในการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ที่รับผิดชอบ หรือด าเนินการอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะ การทิ้งขยะที่ผ่านมาไม่ได้รับการปฏิบัติหรือมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิงและไม่มีรูปแบบการจัดการ
ขยะที่แน่นอน   รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภค สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ในขณะที่พื้นที่ทิ้งขยะมี
จ ากัดและอาจไม่เพียงพอที่รองรับปริมาณขยะทีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการขยะภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วนที่ใช้ทรัพยากรหรือท ากิจกรรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ โดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากร แม่บ้าน/คนงาน และผู้ประกอบการร้านค้า  ควรได้ตระหนักในการ่วมกัน
จัดการขยะ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ ท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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Abstract 
The research intends to examine the solid waste problems and management in Suratthani 

Rajabhat University. Mixed-method research was applied design to find out qualitative and quantitative 
data. The study consisted of two parts. The first part examined quantities and composition of solid 
waste and the existing management of solid waste, while the second part studied comprehension, 
attitude, and behaviour of students, officers, maid/worker and entrepreneur. Population were divided 
into 390 quantitative samples the sample group used I quality was 30 people, separate into 10 
management groups and 20 persons involved in waste management. 

The results showed that the solid waste management problems in the university were solid 
waste management, waste reducing and separating system. The waste volume is still increasing. The 
survey was founded about 2 tons of waste were produced per day.  The most common waste found 
that the first three are plastic 467.82 kg, fruit / food scraps 387.17 kg, paper 233.07 kg, other 445.27 kg. 
It affects the environmental problems of solid waste disposal at the landfill and the high cost of 
removal as well.  Plastic waste was the largest component. The next component in order were 
food/wood, paper and the other waste. The present waste management system provides separate bins 
for wet and dry waste. Waste is collected by trucks with internal compactors and is transported to the 
private landfill of the university. The study of knowledge, attitude, and behaviour on waste 
management The samples had a positive attitude in solid waste management. But when studying the 
behavior, it was found that were at the medium level  with an average value of 3.22 which needs 
development in almost every area . In fact, the behaviours can reflect conversely that have been 
implemented occasionally. It is necessary to promote the campaign and public relations for the 
realization of the importance of solid waste reduction and sorting type of waste to be zero waste 
program, which is the sustainable management. The goal is to develop into a non-waste prototype 
university or “Green University”     

            From this study the university should be guidelines for waste management in order to be as 
effective. The results are used to support a four-step approach to waste reduction as follows: 1) 
Awareness building and Create consciousness of waste management of people in the organization 2) 
Continuous and consistent public relations about waste management 3) Have a budget plan for the 
project and activities related to  waste management 4) Household hazardous waste management, and 
under the format of public relations management awareness and budget support. 

Keyword : Solid Waste Solid Waste Management Guidelines for Solid Waste Management 

  
 
บทน า/ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
ดังกล่าวได้ขยายวงกว้างและก่อให้เกิดผลกระทบต่อในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างที่ เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ได้แก่การที่
โลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) และน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดท าข้อตกลงร่วมกันที่มีช่ือ
เรียกว่า “อนุสัญญา แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
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Convention on Climate Change, UNFCCC)” ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ร่วมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวนี้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขยะนับเป็น
ปัญหาส าคัญในระดับโลก ที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหา เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุท าให้มีจ านวนขยะเพิ่มขึ้น 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เป็นขยะที่มีมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือนที่เป็นสิ่งของเหลือ
ใช้จากการอุปโภคบริโภค และบางส่วนเป็นสารเคมีอันตราย  เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาแก้ปัญหา
ประเทศโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ และได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การปฏิรูปสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในส่วนท่ีต้องเร่งรัดให้มีการด าเนินการ เช่น
การควบคุมมลพิษที่จะเกิดจากทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากส่วนต่าง ๆ มีการ
ก าหนดให้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 มีหลักการที่ส าคัญคือ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะ
มูลฝอยแบบศูนย์รวมและการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรือการท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมถึงการสร้างวินัย
ของคนในชาติ การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย โดยได้ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 
เดือน ระยะปานกลางภายใน 1 ปี และระยะยาว 1 ปีขึ้นไป เพื่อให้การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนและความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ” โดยให้ทุกจังหวัด
จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพื่อด าเนินการในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างวินัยของ
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี
หลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ระดับเยาวชน รวมทั้งส่งเสริม
สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยไปใช้สถาบันการศึกษาจัดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรมากมาย ได้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการประจ า 
รวมท้ังนิสิตนักศึกษา คนงานแม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นับได้ว่า
บุคคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ติดต่อจากภายนอก เป็นผู้สร้างขยะในแต่ละวัน ซึ่งขยะเหล่านี้มา
จากการด าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ต่างๆของมหาวิทยาลัย จากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งวัสดุส านักงาน 
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งรวมทั้งที่พักอาศัยในสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งจ านวนนักศึกษา การก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดขยะ นอกจากขยะที่เกิดจากประชากรในหลายภาคสว่น
ที่มีกิจกรรมประจ าในแต่ละวันแล้วยังมีขยะที่เกิดจากการจัดให้บริการตลาดถนนคนเดินในช่วงวันพุธ และวันอาทิตย์อีก
ส่วนหน่ึง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ปริมาณขยะในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสภาพการด าเนินการจัดการขยะที่ยัง
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ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) โดยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้  1) ท าการศึกษาสภาพปัญหา ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากผู้เกี่ยวข้อง  โดย
การส ารวจและบันทึกข้อมูล  2) ศึกษาระดับความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของ นักศึกษา 
บุคลากร แม่บ้าน/คนงาน  และผู้ประกอบการร้านค้า ที่อยู่หรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ    ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส ุราษฎร์ธานี  โดยใช้แบบสอบถาม 3 )  ท าการส ัมภาษณ์ในลักษณะของสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ( In-depth  
interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ เพื่อให้ทราบถึง นโยบาย แนวคิด ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในจัดท ารูปแบบในการจัดการขยะ และท าการสนทนากลุ่มย่อย ( focus group 
discussion) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และเพื่อค้นหาความคิดเห็น มุมมอง หรือความเข้าใจ 
ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่ม ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาที่
มีชื่ออยู่ในระบบและก าลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา2560 เฉพาะนักศึกษาภาค
ปกติจ านวน14,943 คน, บุคลากร (ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน) จ านวน 931 คน แม่บ้าน/คนงาน จ านวน 126 
คน และผู้ประกอบการร้านค้า 78 ร้าน (1 คนต่อ 1 ร้าน) รวมประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 16,078 คน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร 
(ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน) แม่บ้าน/คนงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย โดย น าจ านวน
ประชากรมาเทียบกับตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ซึ่งเป็นตาราง
ที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเท่ากับ 0.05 
ก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95 %  ได้ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 390 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ส่วนการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารและผู้บริหารระดับคณะของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน และท าการสนทนากลุ่ม
ย่อย (focus group discussion) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวม 20 คน 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยประสบปัญหาในเรื่องระบบการจัดมูลฝอย  การไม่
คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ และการขาดความรู้ความเข้าใจ ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นโดย
เฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อวัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรัศมี จันทราช (2543)  ที่กล่าวว่า การขาด
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของข ยะ
มูลฝอยในชุมชนและอีกลักษณะที่พบเห็นคือการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นระเบียบท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณของขยะมูล
ฝอยอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนและประชาชนในชุมชน นอกจากนั้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อให้เกิดขยะจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากร การ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณขยะที่มากขึ้น เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้สถานที่ทิ้ง
ขยะในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเองที่มีอยู่จ ากัดและมีขยะปริมาณมากจนกระทั่งไม่สามารถรองรับจ านวนขยะได้อีก
ต่อไป ก่อให้เกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยที่ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะที่ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวิชญ์ วรชิษณุ
พงศ์ (2560)  ท่ีได้ท าการศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
และหารูปแบบบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนรว่ม ที่พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ คอื
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คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ และการขาดความรู้ความเข้าใจ ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นโดย
เฉลี่ยประมาณ 2 ตันต่อวัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรัศมี จันทราช (2543)  ที่กล่าวว่า การขาด
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของข ยะ
มูลฝอยในชุมชนและอีกลักษณะที่พบเห็นคือการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นระเบียบท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณของขยะมูล
ฝอยอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนและประชาชนในชุมชน นอกจากนั้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อให้เกิดขยะจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากร การ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณขยะที่มากขึ้น เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้สถานที่ทิ้ง
ขยะในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเองที่มีอยู่จ ากัดและมีขยะปริมาณมากจนกระทั่งไม่สามารถรองรับจ านวนขยะได้อีก
ต่อไป ก่อให้เกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยที่ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะที่ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวิชญ์ วรชิษณุ
พงศ์ (2560)  ท่ีได้ท าการศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
และหารูปแบบบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนรว่ม ที่พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ คอื
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สภาพชุมชนแบบก่ึงเมือง-กึ่งชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชนท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึน้ 
และทางเทศบาลยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะปัญหาด้าน
งบประมาณ และการบริหารงานของเทศบาลที่ขาดการประสานงานท่ีชัดเจนกับผู้น าชุมชนท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทีจ่ะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน เช่น บางครัวเรือนไม่มีการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยก่อนท้ิง ท าให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ว การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด การเผาขยะ และ
การลักลอบทิ้งขยะจากบุคคลนอกพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ดังนั้นการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย คือต้องร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมนิผล 
ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส าหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การต้ังกลุ่ มคัด
แยกประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่งเสริมขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะท าให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นการ
พัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถท่ีจะท าการจัดการขยะได้ด้วยตนเอง
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ ตรงกับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูลและคณะ (2558) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ หลังจากการศึกษาดูงานที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ประชาชนอยากให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งขวาง สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดแนวทางการก าจัดขยะในชุมชนมากที่ สุด รองลงมา คือประชาชนคิดว่า
การก าจัดขยะจะช่วยลดขยะในชุมชนได้ การก าจัดขยะสามารถปฏิบัติได้จริงในครัวเรือน สามารถน าแนวคิดการ
ก าจัดขยะที่อบรมไปปฏิบัติในชุมชนตนเองได้ และประการสุดท้ายจะน าแนวคิดการก าจัดขยะไปเผยแพร่ให้กับ
สมาชิกในชุมชนต่อไป ในส่วนของระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยังพบว่าไม่ได้ด าเนินการจัดการคัดแยกขยะที่
ท าเป็นระบบหรือมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ รวมทั้งสถานที่ที่จะรองรับให้ผู้ที่ท าการคัดแยกขยะน าขยะเหล่านี้ไป
จ าหน่าย หรือท าประโยชน์ได้ เช่นไม่มีที่รองรับในการขาย เช่นธนาคารขยะรีไซเคิลหรือขยะจากการทิ้งเกิด การเน่า
เหม็น มีกลิ ่นรบกวน มีสัตว์คุ ้ยเขี ่ย ส่วนของระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ ้งและน าไปใช้ประโยชน์ ได้มี
การศึกษาของ สุณีรัตน์ ยั่งยืนและคณะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของ
ชุมชน บ้านหัวหนอง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดผลการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ 
ถังขยะมีจ านวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บขนไม่สม่ าเสมอ ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย เป็นต้น  จากนั้น
ได้เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางรูปแบบการจัดการและวิธีการด าเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน การศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้าน อยากให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชน
รู้จักวิธีการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ชุมชนสะอาด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในการจัดการเป็นปัจจัยส าคัญ ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนในทุกขั้นตอนก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่ม
คนท่ีสามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัย พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดการขยะและมีทัศนคติที่ดีในระดับมากต่อนโยบายของการจัดการขยะ
มูลฝอยของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ตรงกับการวิจัยของ ธนกฤต บวกขุนทด (2553) ที่
ท าการศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
อ าเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา มี ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการท้ิงขยะไม่ถูกวิ ธีนั้นมาจากประชาชนในเขต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย 
และการคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกวิธีและขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน จากการสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของพฤติกรรมการทิ้งขยะในชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะให้
ทางขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา ได้ประสานให้ทางสาธารณสุขหรือสถานีอนามัยในเขตต าบลโนนเมือง
พัฒนามาให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนและแนะน ารูปแบบการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย รวมถึงการคัดแยกขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก หรือน ามาขายให้กับพ่อค้าคนกลาง เพื่อหารายได้มาเสริมให้กับครอบครัว และการทิ้งขยะ
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ของคนในชุมชนจะได้ถูกสุขลักษณะ ท าให้ไม่เกิดโรคระบาดและมหาวิทยาลัยควรที่ได้มีการจัดการให้ความรู้แก่นักศึกษา 
บุคลากร แม่บ้าน/คนงาน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าในการร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซี่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Carolina Armijo de Vega Sara Ojeda-Benitez and Ma.Elizabeth Ramirez-Barreto (2003) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของประเทศเม็กซิกันและการจัดการของเสียโดยใช้มหาวิทยาลัยบาจาเป็นกรณีศึกษา 
จากการศึกษาท าให้เขาสามารถสรุปได้ว่า ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศเม็กซิกันยังมีความยากล าบาก
ส าหรับโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการของเสียที่ยั่งยืน สิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องท าคือ การฝึกอบรมให้ครู อาจารย์ 
ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและการรีไซเคิล จัดให้มีกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบัน การแยก
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการระยะสั้นๆ ที่จัดขึ้นเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะมูลฝอย สนับสนุนและจัดให้นักเรียน    นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การ
รีไซเคิลและสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นต้น นอกจากนั้น Simkins G. and Nolan A. (2004) ยังได้ศึกษา
และสรุปเป็นรายงานเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในเนื้อหาได้พูดถึงการจัดการขยะมูลฝอย
รวมอยู่ด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยจะสามารถเกิดข้ึนและด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายสิ่ง ได้แก่ กรอบแนวคิดของระบบ การจัดการ การต้ังเป้าหมาย 
การศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน งบประมาณในการจัดการที่เพียงพอ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจและการ
สร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลยัมีปัญหาที่ต้องด าเนินการอยู่อีกหลายประการ เช่นระบบการ
จัดการ   การไม่คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการวางแผน
งบประมาณในระยะยาว นอกจากนั้นในด้านพฤติกรรม มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการสร้างความรู้ในเรื่องการ
ก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ก่อให้เกิดขยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ให้ความส าคัญ รวมถึงการมี
จิตส านึก สร้างความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม และพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในระดับผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารมีความตระหนักใน
การจัดการในเรื่องดังกล่าว และมีนโยบายให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญในการจัดการขยะ โดยการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างจิตส านึก การประชาสัมพันธ์ การอ านวยความสะดวก ในการจัดการขยะมูลฝอย หากนโยบายเหล่านั้นมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ก็จะเป็นแนวทางในการลดขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถท่ีจะลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ น ามาซึ่งช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาให้
เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ปลอดขยะมูลฝอย และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
สีเขียว ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตัวแบบในการจัดการขยะมูลฝอยได้ดังนี้ 
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ของคนในชุมชนจะได้ถูกสุขลักษณะ ท าให้ไม่เกิดโรคระบาดและมหาวิทยาลัยควรที่ได้มีการจัดการให้ความรู้แก่นักศึกษา 
บุคลากร แม่บ้าน/คนงาน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าในการร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซี่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Carolina Armijo de Vega Sara Ojeda-Benitez and Ma.Elizabeth Ramirez-Barreto (2003) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของประเทศเม็กซิกันและการจัดการของเสียโดยใช้มหาวิทยาลัยบาจาเป็นกรณีศึกษา 
จากการศึกษาท าให้เขาสามารถสรุปได้ว่า ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศเม็กซิกันยังมีความยากล าบาก
ส าหรับโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการของเสียที่ยั่งยืน สิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องท าคือ การฝึกอบรมให้ครู อาจารย์ 
ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและการรีไซเคิล จัดให้มีกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบัน การแยก
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการระยะสั้นๆ ที่จัดขึ้นเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะมูลฝอย สนับสนุนและจัดให้นักเรียน    นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การ
รีไซเคิลและสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นต้น นอกจากนั้น Simkins G. and Nolan A. (2004) ยังได้ศึกษา
และสรุปเป็นรายงานเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในเนื้อหาได้พูดถึงการจัดการขยะมูลฝอย
รวมอยู่ด้วย ซึ่งโดยสรุปแล้วระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยจะสามารถเกิดขึ้นและด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายสิ่ง ได้แก่ กรอบแนวคิดของระบบ การจัดการ การตั้งเป้าหมาย 
การศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน งบประมาณในการจัดการที่เพียงพอ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจและการ
สร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลยัมีปัญหาที่ต้องด าเนินการอยู่อีกหลายประการ เช่นระบบการ
จัดการ   การไม่คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการวางแผน
งบประมาณในระยะยาว นอกจากนั้นในด้านพฤติกรรม มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการสร้างความรู้ในเรื่องการ
ก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ก่อให้เกิดขยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ให้ความส าคัญ รวมถึงการมี
จิตส านึก สร้างความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม และพร้อมท่ีจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในระดับผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารมีความตระหนักใน
การจัดการในเรื่องดังกล่าว และมีนโยบายให้ส่วนงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญในการจัดการขยะ โดยการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างจิตส านึก การประชาสัมพันธ์ การอ านวยความสะดวก ในการจัดการขยะมูลฝอย หากนโยบายเหล่านั้นมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ก็จะเป็นแนวทางในการลดขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สามารถท่ีจะลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ น ามาซึ่งช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาให้
เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ปลอดขยะมูลฝอย และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย
สีเขียว ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นตัวแบบในการจัดการขยะมูลฝอยได้ดังนี้ 
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การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และข้อเสนอเพื่อจัดท าเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร
ภายในหรือองค์กรอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย สามารถจัดการขยะได้อย่าง
เป็นระบบ มีรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะหรือ ท าโครงการต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้ง
ธนาคารรีไซเคิล ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริงจากการบูรณาการความรู้กับการเรียนการสอน 
เรียนรู้การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างเป็นรายได้โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Add) ที่ได้จากขยะรีไซเคิลที่ได้จัดการอย่าง
เป็นระบบแล้ว ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้  
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านขยะมูลฝอย การจัดการขยะของชุมชน 
และแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสนทนากลุม่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
วิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนมี
ปริมาณมากกว่า 5,000 กิโลกรัมต่อวันในปี 2560 แต่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยสามารถ
ด าเนินการจัดเก็บได้เพียง 4,000 กิโลกรัม จ าแนกได้เป็น ขยะอินทรีย์ 43% ขยะทั่วไป 27% ขยะรี
ไซเคิล 20% และขยะอันตราย 10% สภาพปัญหาการจัดการขยะประกอบด้วย จ านวนขยะมูลฝอยมี
ปริมาณมากจากความหนาแน่นของประชาชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น การขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง จ านวนถังรองรับขยะมีไม่เพียงพอ ปัญหาสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ ขาดจิตส านึกและ



214

ตระหนักถึงการจัดการขยะ รวมถึงพฤติกรรมที่ทิ้งขยะในบริเวณบ้านและรอเวลาให้น้ าพัดพาไปในฤดู
น้ าหลากตามความเช่ือดั้งเดิม ส าหรับแนวทางในการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ การให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกต้องในระดับครัวเรือน จัดให้มีผู้รับซื้อขยะรี
ไซเคิล มีธนาคารขยะในชุมชน ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการต้องมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
ด้านการจัดการขยะ นอกจากน้ีควรสร้างรูปแบบการจัดขยะแบบส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องเน้นในระดับครัวเรือน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในการ
จัดการขยะ ซึ่งสามารถเริ่มกับชุมชนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีอบต. ที่มีความพร้อมเป็นล าดับแรก 
ค าส าคญั : การจัดการขยะ การมสี่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลองน้อย 

Abstract 
This research aims to determine the waste management situation and 

investigate solutions through community participation at Klongnoi sub-district 
Administration Organization, Park Phanang district, Nakhon Si Thummarat province. This 
was qualitative research in which the primary data was collected by observation, in-
depth interview, workshops, and focus groups by key informants ( leaders and 
stakeholders) in the community. Secondary data were from academic documents, 
published articles, academic theses and the Internet.  Results revealed that the 
community generated an estimated more than 5,000 kilograms/day of waste in 
Klongnoi sub-district Administration Organization. Of this, 4,000 kilograms was managed 
properly.  Waste were separated into 4 categories as organic (43%), general (27%), 
recyclable (20%), and hazardous waste (10%). Waste management problems included:  
increasing amount of wastes due to high population density, lack of knowledge about 
waste sorting, not enough trash bin service, the dog ferret trash bin for food, poor 
knowledge in waste management, and home disposal behavior following traditional 
knowledge of waste management. The appropriate model for sustainable waste 
management is: providing knowledge in waste management and sorting, setting up 
waste recycling buyers and waste banks in the community, and leaders’ consistency 
of implementation. In addition, the community participation model should be 
included in local administration and stakeholder organizations emphasizing household 
level and Self-reliance in waste management. This approach can be used in small 
communities to adopt proper waste management practices. 
 Keywords : waste management, participation, local administration organization 
Klongnoi 
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บทน า  
 การเติบโตของเมืองที่มีขนาดใหญ่และการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสัมพันธ์กับจ านวน
ประชากรและปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยจากครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค ถุงพลาสติก เศษผ้า และเศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น ปัญหาขยะ
จึงกลายเป็นปัญหาหลักส าคัญที่ทุกพื้นที่ของประเทศต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัญหาขยะ
สามารถก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมา ได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
ดิน รวมถึงการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่สามารถส่งผลต่อเนื่องต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จากข้อมูลสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิฒได้
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 27.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 จาก
ปี 2559 โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนประมาณ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2561) ในขณะที่บริเวณพื้นท่ีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ เช่น เมืองพัทยา เมืองภูเก็ต จะมีอัตราการ
เกิดขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า/คน/วัน (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) การจัดการขยะที่ไม่ถูก
สุขลักษณะย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็น
แหล่งวางไข่ของยุงและแมลงวัน นอกจากน้ียังก่อปัญหาเรื่องกลิ่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย เป็นแหล่งเชื้อโรค
และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ ส่งผลให้บริเวณแหล่งน้ าเกิดการปนเปื้อน นอกจากนี้สัตว์น้ ายังได้รับ
ผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยและความมักง่ายของมนุษย์ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยเข้าข้ันวิกฤตและจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
พื้นที่รับผิดชอบจ านวน 19 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร อาศัยอยู่ทั้งสิ้น 11,436 คน แยกเป็นเพศชาย 
5,716 คน เพศหญิง 5,720 คน จ านวนครัวเรือน 3,253 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าไร่ ท านาและท าสวนผลไม้ มีการประกอบอาชีพการประมง ประมาณ 3.8 เปอร์เซ็นต์ 
(จ านวน 250 คน) อบต.คลองน้อยเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งประสบปัญหาเรื่องขยะ โดยขยะในชุมชนส่วนใหญ่
เป็นขยะจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยะทั่วไปที่เกิดจากการด ารงชีวิตประจ าวัน การ
ด าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเป็นภารกิจหลักขององค์การปกครองท้องถิ่น แต่ยังพบปัญหาของ
การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะปรากฏอยู่มาก (Sawangchai, 2012) การแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดมาตรการระยะยาว แนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนตั้งแต่ตอนเริ่มแก้ปัญหาจะส่งผลให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพได้ (วิชัย โถสุวรรณ
จินดา,  2558) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย (กรรณิการ์ ชูขันธ์, 2554) ซึ่งในพ้ืนท่ี อบต.คลองน้อยเองก็มีระบบการจัดการขยะที่ไม่ถูก
ตามหลักสุขาภิบาลและอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนได้ ประกอบ
กับสภาพพื้นที่ของชุมชนมักประสบปัญหาน้ าท่วมขังที่ยาวนานในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
ของทุกป ีเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ประกอบกับปัญหาขยะที่ลอยมากับน้ า
จากชุมชนใกล้เคียง ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณขยะสะสมในพื้นที่และทวีความรนุแรงของปัญหาที่มีสาเหตุ
มาจากขยะให้สูงข้ึนในชุมชน  
 จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาขยะที่
เกิดขึ้นในชุมชน ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและร่วมหาแนวทางใน
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมว่าประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะได้
อย่างไรบ้าง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมากน้อยเพียงใด โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิด มี 
4 ประเด็น ดังนี้ ร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมวางแผน
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ตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมโครงการ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน กระบวนการก าจัดขยะ
นั้นจะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชน
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานี้โดยตรง การให้ความส าคัญกับประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
ท าให้ปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยลดลงและการจัดการขยะก็จะประสบ
ผลส าเร็จด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2. เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดท า focus group และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่ม
ตัวแทนซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน 
ประชาชนในชุมชน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะของชุมชน รวมทั้งสิ้น 20  คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในก ารวิจัย 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสังเกตการณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ 3 รูปแบบส าหรับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน แบบสัมภาษณ์นั้นพิจารณา ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดการขยะ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังมีแบบสังเกตการณ์สถานการณ์ในชุมชน โดยทีมงานผู้วิจัยบันทึกข้อมูลการออกพื้นท่ี เช่น พ้ืนที่ใน
การจัดการขยะ ความร่วมมือของคนในชุมชน เป็นต้น 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ โดยข้อมูลระดับทุติยภูมิเป็น

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับข้อมูลระดับปฐม
ภูมินั้นท าการเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การท า focus group ของ
คณะท างานและกลุ่มผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนโดยได้ท าการศึกษาในช่วง เดือน
มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2560 มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (survey 
research) ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาบริบทชุมชนจากเอกสารทั้งที่ตีพิมพ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ จากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตลอดจนมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ประกอบไปด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้อย  ผู้น าท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ และตัวแทน
ประชาชนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของคณะท างานและกลุ่มผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพื่อระดมความเห็นใน
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนจัดสนทนากลุ่ม (focus group) โดยมีผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชน 6 คน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  1 คน ประธานชุมชน 3 คน คณะผู้วิจัย 3 คนรวม 15 
คนเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ด้านขยะ
ของชุมชน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในครั้งนี้

เริ่มจากการค้นหาข้อมูลตามเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาข้อมูลปัจจุบันที่บ่ง
บอกถึงสภาพการจัดการขยะ และปัญหาขยะ กระท าโดยการจัดท าข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลประกอบการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล
การประชุมกลุ่มสนทนา น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อท าการจ าแนกข้อมูล และน าข้อมูลสรุปเป็นความ
คิดเห็นของกลุ่มโดยส่วนรวม 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย  

1) สถานการณ์และสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน  
ข้อมูลการส ารวจปริมาณขยะร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนที่ด าเนินงานด้านการบริหาร

และจัดการขยะในพ้ืนท่ีต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจริงภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยมมีากกว่า 5,000 กิโลกรัม/วัน โดยทาง อบต.
สามารถให้บริการจัดเก็บได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัม/วัน ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถ
จ าแนกได้เป็น ขยะอินทรีย์ร้อยละ 43 ขยะทั่วไปร้อยละ 27 ขยะรีไซเคิลร้อยละ 20 และ ขยะอันตราย
ร้อยละ10 (ภาพที่ 1) ซึ่งปริมาณขยะที่พบในประเทศก าลังพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับภาคภูมิศาสตร์ ฤดูกาล รายได้ ขนาดของครัวเรือน รูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบของสินค้าท่ีบริโภค 
ทัศนะในการด ารงชีพและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยขยะในเขตเมืองและขยะนอกเขตเมืองจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรายได้ วิถีชีวิตและจ านวนประชากร (Thaniya Kaosol, 2009)  
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืนแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของคณะท างานและกลุ่มผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเพื่อระดมความเห็นใน
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนจัดสนทนากลุ่ม (focus group) โดยมีผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชน 6 คน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  1 คน ประธานชุมชน 3 คน คณะผู้วิจัย 3 คนรวม 15 
คนเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ด้านขยะ
ของชุมชน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ในครั้งนี้

เริ่มจากการค้นหาข้อมูลตามเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาข้อมูลปัจจุบันที่บ่ง
บอกถึงสภาพการจัดการขยะ และปัญหาขยะ กระท าโดยการจัดท าข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลประกอบการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล
การประชุมกลุ่มสนทนา น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อท าการจ าแนกข้อมูล และน าข้อมูลสรุปเป็นความ
คิดเห็นของกลุ่มโดยส่วนรวม 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย  

1) สถานการณ์และสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน  
ข้อมูลการส ารวจปริมาณขยะร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนที่ด าเนินงานด้านการบริหาร

และจัดการขยะในพ้ืนท่ีต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจริงภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยมีมากกว่า 5,000 กิโลกรัม/วัน โดยทาง อบต.
สามารถให้บริการจัดเก็บได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัม/วัน ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถ
จ าแนกได้เป็น ขยะอินทรีย์ร้อยละ 43 ขยะทั่วไปร้อยละ 27 ขยะรีไซเคิลร้อยละ 20 และ ขยะอันตราย
ร้อยละ10 (ภาพที่ 1) ซึ่งปริมาณขยะที่พบในประเทศก าลังพัฒนาโดยส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับภาคภูมิศาสตร์ ฤดูกาล รายได้ ขนาดของครัวเรือน รูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบของสินค้าท่ีบริโภค 
ทัศนะในการด ารงชีพและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยขยะในเขตเมืองและขยะนอกเขตเมืองจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของรายได้ วิถีชีวิตและจ านวนประชากร (Thaniya Kaosol, 2009)  
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ภาพที่ 1. องค์ประกอบขยะมูลฝอยเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
 

ตัวเลขปริมาณขยะดังกล่าวเป็นเพียงจ านวนขยะที่มีการน ามาทิ้งในถังขยะที่ทางอบต.ได้น าถัง
รองรับขยะมาวางบริการประชาชน ในขณะที่ยังคงปริมาณขยะตกค้างอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่
ประชาชนได้ท าการก าจัดด้วยวิธีการเผาและฝังกลบในพื้นท่ีของแต่ละครัวเรือน แต่ยังมีอีกจ านวนหนึ่ง
ซึ่งไม่ได้ถูกก าจัด เนื่องจากยังคงมีความเช่ือดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสมัยอดีตเกี่ยวกับ
การจัดการขยะโดยกองขยะไว้บริเวณบ้านแล้วรอเวลาจนถึงฤดูน้ าหลากของทุกป ีขยะมูลฝอยเหล่านั้นก็
จะถูกน้ าพัดพาออกไปจากพื้นท่ีของตัวเอง ซึ่งวัฒนธรรมและความเช่ือดังกล่าวส่งผลให้คนในชุมชนไมไ่ด้
ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ การให้ข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดการขยะจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ  

การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีปรากฏอยู่น้อยในพื้นศึกษา ท าให้ผู้น า
ท้องถิ่นพยายามรณรงค์ให้ครัวเรือนและชุมชนคัดแยกขยะจากต้นทางให้เหลือน้อยที่สุดแต่ยังไม่ค่อย
ได้รับการร่วมมือท่ีดีจากคนในชุมชน โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส านึกไม่ค่อยให้ความส าคัญและ
ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยสภาพปัญหาในการจัดการขยะมลูฝอยมีดงันี้ 1) จ านวนขยะมูลฝอย
มีปริมาณมากเนื่องจากความหนาแน่นของประชาชนในพ้ืนท่ีที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งก าเนิดขยะที่มี
ปริมาณมากที่สุดมาจากครัวเรือน 2) สถานที่ก าจัดขยะอยู่ไกลจากชุมชน อบต. ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางเพื่อน าขยะไปก าจัด ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3) 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการลดขยะ คัดแยกขยะ และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (2552) ทีป่ระชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่เห็นถึง
ความส าคัญในการแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้ง 4) การทิ้งขยะผิดประเภทลงในถังรองรับขยะ เนื่องจาก
ชาวบ้านทิ้งขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติลงในถังแทนที่จะเป็นขยะทั่วไปทีย่่อยสลายยาก 
5) ปัญหาการคุ้ยเขี่ยอาหารในถังขยะจากสุนัข ส่งผลให้ขยะกระจัดกระจาย และ 6) ปริมาณถังรองรับ
ขยะที่มีให้บริการไม่เพียงพอกับจ านวนขยะที่เกิดขึ้นและไม่มีการแยกประเภทของถังขยะ  

2) รูปแบบและแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของอบต.คลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เหมาะสม โดยการประชุมปฏิบัติการหาแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นในการจัดการขยะในชุมชน ได้ข้อสรุปดังนี ้ 

1)  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน ต้องเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการการ
จัดการขยะ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม รับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่อบต.
จะด าเนินการจัดการขยะและร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการเข้าร่วมประชุม ประชาชนในพ้ืนท่ียังสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุริยะ หาญพิชัย และจันทร์ฉาย จันทร์ลา (2018) ที่ได้เน้นให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมการด าเนินงานของชุมชน 

2) ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะที่
ถูกต้องโดยเน้นให้ความส าคัญในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนควรมีการจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง โดยขยะเปียกควรฝังกลบ ขยะไม่ย่อยสลายควรมีการคัดแยก ขยะอันตรายควรฝากทิ้งกับอบต.
โดยทิ้งในถังขยะที่องค์การบริหารส่วนจัดเตรียมไว้ให้ในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปภาวิน 
เหิดขุนทด (2554) ที่ระบุว่าควรจัดการอบรมประชาชน พื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งส าหรับ

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  

3) แนวทางในการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต้องเน้นเรื่องการลดปริมาณการเกิด
ขยะ โดยต้องจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อใหเ้กิดขยะ ต้องจัด
ให้มีผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน และจัดให้มีธนาคารขยะในชุมชนขึ้น ตลอดจน การเก็บรวบรวมขยะ
ซึ่งอบต. ควรออกให้บริการเก็บขยะทุกวัน และจัดให้มีถังขยะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนให้เพียงพอ ควรมี
การจัดการขยะเป็นเขตย่อยๆ โดยให้มีจุดรวบรวมการรับและเก็บขยะแห่งเดียวในชุมชน โดยจัดไว้ 5 
จุด (5 ชุมชน) และจัดวางถังขยะแยกประเภทเป็นจุดๆ มีการจัดเก็บขยะตรงตามวันเวลาที่ก าหนด 

4) สร้างรูปแบบการจัดขยะแบบส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่เหมาะสม
ส าหรับพื้นที่ ควรประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาขยะในพื้นท่ีรูปแบบดังกล่าวเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ในการคิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สภาพปัญหาและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประเด็นปัญหาหลักที่ส าคัญคือ จ านวนขยะมูลฝอยมี
ปริมาณมากสาเหตุจากความหนาแน่นของประชาชนในพื้นท่ีที่เพิ่มขึ้น การขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง จ านวนถังรองรับขยะมีไม่เพียงพอ ปัญหาสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ สถานท่ีก าจัดขยะอยู่
ไกลท าให้หน่วยงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนขยะไปท้ิง และที่ส าคัญคือการขาดจิตส านึกใน
การลดขยะ คัดแยกขยะ และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ในขณะที่แนวทางในการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของชุมชนคือการให้เปิดโอกาศให้ผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่อบต.จะด าเนินการ ร่วมเสนอแนวทางและ
ข้อคิดเห็นในการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกัน ทีเ่น้นเรื่องการลดปริมาณการ
เกิดขยะ รวมถึงการสร้างรูปแบบการจัดขยะแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการ
คิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  

3) แนวทางในการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต้องเน้นเรื่องการลดปริมาณการเกิด
ขยะ โดยต้องจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อใหเ้กิดขยะ ต้องจัด
ให้มีผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน และจัดให้มีธนาคารขยะในชุมชนขึ้น ตลอดจน การเก็บรวบรวมขยะ
ซึ่งอบต. ควรออกให้บริการเก็บขยะทุกวัน และจัดให้มีถังขยะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนให้เพียงพอ ควรมี
การจัดการขยะเป็นเขตย่อยๆ โดยให้มีจุดรวบรวมการรับและเก็บขยะแห่งเดียวในชุมชน โดยจัดไว้ 5 
จุด (5 ชุมชน) และจัดวางถังขยะแยกประเภทเป็นจุดๆ มีการจัดเก็บขยะตรงตามวันเวลาที่ก าหนด 

4) สร้างรูปแบบการจัดขยะแบบส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่เหมาะสม
ส าหรับพื้นที่ ควรประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาขยะในพื้นท่ีรูปแบบดังกล่าวเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ในการคิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สภาพปัญหาและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประเด็นปัญหาหลักท่ีส าคัญคือ จ านวนขยะมูลฝอยมี
ปริมาณมากสาเหตุจากความหนาแน่นของประชาชนในพื้นท่ีที่เพิ่มขึ้น การขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนท้ิง จ านวนถังรองรับขยะมีไม่เพียงพอ ปัญหาสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ สถานท่ีก าจัดขยะอยู่
ไกลท าให้หน่วยงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนขยะไปท้ิง และที่ส าคัญคือการขาดจิตส านึกใน
การลดขยะ คัดแยกขยะ และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ในขณะที่แนวทางในการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของชุมชนคือการให้เปิดโอกาศให้ผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่อบต.จะด าเนินการ ร่วมเสนอแนวทางและ
ข้อคิดเห็นในการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกัน ทีเ่น้นเรื่องการลดปริมาณการ
เกิดขยะ รวมถึงการสร้างรูปแบบการจัดขยะแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการ
คิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชน สภาพปัญหาด้านขยะ และหารูปแบบแนวทางใน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าเอาไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการศึกษาต่อยอดเพื่อการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป และใช้เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับประเด็นปัญหาอื่นต่อไป รวมถึงอาจจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับพื้นที่อื่น
ใกล้เคียงได้ โดยปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและสังคมของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษา
อาจจะน าไปประกอบเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ในการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆ 
ที่เกิดในพื้นทีไ่ด้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย และขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ประสานงาน เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มเติมส าหรับการด าเนนิ
งานวิจัย จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย และประชาชนในต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย การให้ข้อมูล การ
อ านวยความสะดวกในการลงพื้นที่ และความช่วยเหลืออ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินการ
วิจยั คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาส น้ี     
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Municipality as classified by personal factors. There were 260 households, located in Moo 3, 6 
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การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชน สภาพปัญหาด้านขยะ และหารูปแบบแนวทางใน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าเอาไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการศึกษาต่อยอดเพื่อการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป และใช้เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับประเด็นปัญหาอื่นต่อไป รวมถึงอาจจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับพื้นที่อื่น
ใกล้เคียงได้ โดยปรับให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและสังคมของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ผลการศึกษา
อาจจะน าไปประกอบเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ในการ
ก าหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆ 
ที่เกิดในพื้นทีไ่ด้ 
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บทน า 
ในปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้าน คอนโด รวมทั้งถนนของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตหิน

เพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงท าให้เกิดอุตสาหกรรมโรงโม่หินขึ้นเพื่อผลิตวัตถุดิบในการก่อสร้างตึก อาคาร บ้านเรือน ถนน เป็น
ต้น โรงโมหินจึงมีหน้าท่ีในการแปรรูปวัตถุดิบตามธรรมชาติ จ าพวกหินท่ีเกิดจากการระเบิดภูเขา เพื่อที่จะน ามาผ่าน
กระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น อิฐบล็อก ท่อปูน เสาส าเร็จรูป เป็นต้น 

ต าบลสะพลีพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาไม่สูงชันนัก ประชาชนประกอบอาชีพทางการ
เกษตร เช่น ท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน โดยในปัจจุบันในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี มีการด าเนินการเกี่ยวกับโรงโม่หิน 
จ านวน 1 โรง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การด าเนินของกิจการโรงโม่หินก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนจาก
ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายไปตามชุมชนซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีชาวบ้านในชุมชนประสบอยู่ 

ในปัจจุบันต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีผู้ด าเนินกิจการโรงโม่หินทั้งหมด 1 แห่ง และมี
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับโรงโม่หินและได้รับผลกระทบจ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 ดอนคา หมู่ที่ 6 พรุใหญ่ และหมู่
ที่ 10 ฝ่ายเขา (องค์การบริหารส่วนต าบลสะพลี , 2560) โรงโม่หินในบริเวณดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากฝุ่นละอองจากการระเบิดหิน และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในบริเวณนั้น คือ 
ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีผลต่อภายนอกร่างกายทางการมองเห็น และผลกระทบเมื่อฝุ่นเข้าสู่ร่างกายทางการ
หายใจ (ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ และคณะ, 2546) จากปัญหาในการด าเนินงานของโรงโม่หินดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาในปัญหาเรื่องผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อ
น าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการควบคุม และป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจการโรง
โม่หิน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสะพลีต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น หากจัดให้มีการศึกษาออกแบบความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
มะกอกเหนือ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย ลดโอกาสการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหนะน าโรค ของเสียจะเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียลดน้อยลง คุณภาพน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าย่อมมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งหากผลการศึกษามี
ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ก็จะเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล หรือผู้ประกอบการที่สนใจ 
ลงทุนในกิจการด าเนินการจัดการของเสีย เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี เป็นผลดีต่อประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับของผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผลต่อประชาชนในต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับของผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผลต่อประชาชนในต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู ้แทนครัวเรือนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที ่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ได้แก่ 
ประชาชนในเขตต าบลสะพลี หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 จ านวน 741 ครัวเรือน  

กลุ ่มต ัวอย่าง ผู ้ว ิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ ่มต ัวอย่างที ่ ใช้ในการวิจ ัย ด้วยการใช้ส ูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ดังนี้  

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane จาก ประชากร 741 
ครัวเรือน (ตารางที่ 1) เมื่อค านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเป็นจ านวน 260 ครัวเรือน ดังนี้ 
 

    n =   

 

 
เมื่อ n = ขนาดของตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่งเท่ากับ .05  

 
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมีสูตรค านวณ ดังน้ี 

 

จ านวนตัวอย่าง  =   

 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
หมู่ที่ 3 ดอนคา 203 71 
หมู่ที่ 6 พรุใหญ่ 270 95 
หมู่ที่ 10 ฝ่ายเขา 268 94 
รวม 741 260 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผล
ต่อประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลสะพลี และที่พักของท่านห่างจากโรงโม่หินเท่าไหร่  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามฉบับนี้ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนใน

เขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิด  
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบจากโรงโม่หิน 
3) ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1) ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะพลีในการเก็บข้อมูล  
2) ผู้วิจัยลงพื้นที่ และขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะพลี ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
3) ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง  
4) ผู้วิจัยค านวณร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานส าหรับตัวแปรระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในเขตต าบลสะพลี ที่พักของท่านอยู่ห่างจากโรงโม่หินเท่าไร โดยวิเคราะห์
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เมื่อ n = ขนาดของตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่งเท่ากับ .05  

 
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมีสูตรค านวณ ดังน้ี 

 

จ านวนตัวอย่าง  =   

 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
หมู่ที่ 3 ดอนคา 203 71 
หมู่ที่ 6 พรุใหญ่ 270 95 
หมู่ที่ 10 ฝ่ายเขา 268 94 
รวม 741 260 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีผล
ต่อประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลสะพลี และที่พักของท่านห่างจากโรงโม่หินเท่าไหร่  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามฉบับนี้ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนใน

เขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิด  
2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบจากโรงโม่หิน 
3) ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1) ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะพลีในการเก็บข้อมูล  
2) ผู้วิจัยลงพื้นที่ และขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ต าบลสะพลี ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
3) ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง  
4) ผู้วิจัยค านวณร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานส าหรับตัวแปรระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในเขตต าบลสะพลี ที่พักของท่านอยู่ห่างจากโรงโม่หินเท่าไร โดยวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียวด้วย One-way ANOVA และได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย โดยการเลือกขนาด
ช้ัน (Class Limits) หรืออันตรภาคชั้น (Class Interval) (วิชิต อู้น, 2550)  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลสะพลี และที่พักของ
ท่านห่างจากโรงโม่หินเท่าไหร่ จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 260 ครัวเรือน ผลการศึกษาสถานภาพส่วน
บุคคล พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. ร้อยละ 28.85 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 25.00 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.33 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 
คน ร้อยละ 57.69 รองลงมาคือ 1-3 คน ร้อยละ 26.92 และมากกว่า 6 คน ร้อยละ 15.38 โดยส่วนใหญ่  มีอาชีพ
ค้าขาย ร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 15.38 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 15.38 
ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในเขตต าบลสะพลี 21 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ 16-20 
ปี ร้อยละ 26.92 และ 11-15 ปี ร้อยละ 19.23 โดยส่วนใหญ่มีที่พักอยู่ห่างจากโรงโม่หิน 2-4 กิโลเมตร ร้อยละ 
46.15 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ร้อยละ 26.92 และ 5-7 กิโลเมตร ร้อยละ 19.23 ตามล าดับ 
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีค าถามเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจ านวน 10 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจัดอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ X  SD ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่ม ี

1. การสไลด์ของหน้าดิน/ การ
ถล่มของดิน อันเกิดจากการ
ระเบิดภูเขาเพื่อท าโรงโม่หิน 

55 
(21.2) 

76 
(29.2) 

58 
(22.3) 

71 
(27.3) 

2.42 1.02 น้อย 9 

2. การท าลายต้นไม้บนภูเขา 
อันเกิดจากการระเบิดภูเขา
เพื่อท าโรงโม่หิน 

75 
(28.8) 

92 
(35.4) 

64 
(24.6) 

29 
(11.2) 

2.75 0.87 ปานกลาง 7 

3. ความสะอาดของน้ า ห้วย 
หนอง คลอง บึงลดลงอันเกิด
จากการกระท าของโรงโม่หิน 

88 
(33.8) 

115 
(44.2) 

28 
(10.8) 

29 
(11.2) 

2.95 0.94 ปานกลาง 5 

4. การเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
อันเกิดจากการกระท าของโรง
โม่หิน 

150 
(57.7) 

40 
(15.4) 

45 
(17.3) 

25 
(9.6) 

3.42 0.89 มาก 1 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจดัอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ x  SD ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่ม ี

5. ความดังของเสียงที่เกิดจาก
การระเบิดหินบนภูเขา 

38 
(14.6) 

79 
(30.4) 

82 
(31.5) 

61 
(23.5) 

2.40 0.87 น้อย 10 

6. ค ว า ม ดั ง อั น เ กิ ด จ า ก
รถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่
หิน 

105 
(40.4) 

85 
(32.7) 

39 
(15.0) 

31 
(11.9) 

2.99 1.03 ปานกลาง 4 

7. ความสะอาดของน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภค บริโภคลดลง อัน
เกิดจากโรงโม่หิน 

92 
(35.4) 

82 
(31.5) 

61 
(23.5) 

25 
(9.6) 

2.92 0.98 ปานกลาง 6 

8. ถนนทรุดตัว เป็นหลุมเป็น
บ่ออันเกิดจากรถบรรทุกขนส่ง
หินของโรงงานโม่หิน 

120 
(46.2) 

80 
(30.8) 

45 
(17.3) 

15 
(5.7) 

3.27 0.97 มาก 3 

9. ความสกป รกของถน น
หนทางในชุมชนอันเกิดจาก
รถบรรทุก 

160 
(61.5) 

62 
(23.9) 

31 
(11.9) 

7 
(2.7) 

3.39 0.82 มาก 2 

10. อาคารบ้านเรือนเกิดการ
แ ต ก ร้ า วอั น เกิ ด จ าก แ ร ง
กระแทกจากรถบรรทุกขนส่ง
หินวิ่งผ่าน 

75 
(28.8) 

69 
(26.5) 

35 
(13.5) 

81 
(31.2) 

2.65 1.01 ปานกลาง 8 

ภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2.92 0.94 ปานกลาง - 
 
ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง (ตารางที่ 3) 

ประกอบด้วยการเกิดฝุ่นละอองในอากาศอันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 ( x = 
3.42, SD = 0.89) รองลงมา คือ ความสกปรกของถนนหนทางในชุมชนอันเกิดจากรถบรรทุกเป็นอันดับ 2 ( x = 
3.39, SD = 0.82) ถนนทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่ออันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 3 ( x = 
3.27, SD = 0.97) ความดังอันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่หิน  เป็นอันดับ 4 ( x = 2.99, SD = 1.03) 
ความสะอาดของน้ า ห้วย หนอง คลอง  บึงอันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 5 ( x = 2.95, SD = 
0.94) ความสะอาดของน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคลดลง อันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 6 ( x = 
2.92, SD = 0.98) การท าลายต้นไม้บนภูเขา อันเกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อท าโรงโม่หิน เป็นอันดับ 7 ( X = 2.75, 
SD = 0.87) อาคารบ้านเรือนเกิดการแตกร้าวอันเกิดจากแรงกระแทกจากรถบรรทุกขนส่งหินวิ่งผ่าน  เป็นอันดับ 8 
( x = 2.65, SD = 1.01) การสไลด์ของหน้าดิน/ การถล่มของดิน อันเกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อท าโรงโม่หิน เป็น
อันดับ 9 ( x = 2.42, SD = 1.02) และอันดับสุดท้าย คือ ความดังของเสียงที่เกิดจากการระเบิดหินบนภูเขา ( x = 
2.40, SD = .0.87) 

จากการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับผลกระทบปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษทั้งวัน ประชาชนได้รับผลกระทบรอบ
ด้านจากการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น น้ าสกปรก ถนนสกปรก ฝุ่นละอองที่กระจายฟุ้งในอากาศ จึงท าให้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจดัอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ x  SD ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่ม ี

5. ความดังของเสียงที่เกิดจาก
การระเบิดหินบนภูเขา 

38 
(14.6) 

79 
(30.4) 

82 
(31.5) 

61 
(23.5) 

2.40 0.87 น้อย 10 

6. ค ว า ม ดั ง อั น เ กิ ด จ า ก
รถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่
หิน 

105 
(40.4) 

85 
(32.7) 

39 
(15.0) 

31 
(11.9) 

2.99 1.03 ปานกลาง 4 

7. ความสะอาดของน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภค บริโภคลดลง อัน
เกิดจากโรงโม่หิน 

92 
(35.4) 

82 
(31.5) 

61 
(23.5) 

25 
(9.6) 

2.92 0.98 ปานกลาง 6 

8. ถนนทรุดตัว เป็นหลุมเป็น
บ่ออันเกิดจากรถบรรทุกขนส่ง
หินของโรงงานโม่หิน 

120 
(46.2) 

80 
(30.8) 

45 
(17.3) 

15 
(5.7) 

3.27 0.97 มาก 3 

9. ความสกป รกของถน น
หนทางในชุมชนอันเกิดจาก
รถบรรทุก 

160 
(61.5) 

62 
(23.9) 

31 
(11.9) 

7 
(2.7) 

3.39 0.82 มาก 2 

10. อาคารบ้านเรือนเกิดการ
แ ต ก ร้ า วอั น เกิ ด จ าก แ ร ง
กระแทกจากรถบรรทุกขนส่ง
หินวิ่งผ่าน 

75 
(28.8) 

69 
(26.5) 

35 
(13.5) 

81 
(31.2) 

2.65 1.01 ปานกลาง 8 

ภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2.92 0.94 ปานกลาง - 
 
ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง (ตารางที่ 3) 

ประกอบด้วยการเกิดฝุ่นละอองในอากาศอันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 ( x = 
3.42, SD = 0.89) รองลงมา คือ ความสกปรกของถนนหนทางในชุมชนอันเกิดจากรถบรรทุกเป็นอันดับ 2 ( x = 
3.39, SD = 0.82) ถนนทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่ออันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 3 ( x = 
3.27, SD = 0.97) ความดังอันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่หิน  เป็นอันดับ 4 ( x = 2.99, SD = 1.03) 
ความสะอาดของน้ า ห้วย หนอง คลอง  บึงอันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 5 ( x = 2.95, SD = 
0.94) ความสะอาดของน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคลดลง อันเกิดจากการกระท าของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 6 ( x = 
2.92, SD = 0.98) การท าลายต้นไม้บนภูเขา อันเกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อท าโรงโม่หิน เป็นอันดับ 7 ( X = 2.75, 
SD = 0.87) อาคารบ้านเรือนเกิดการแตกร้าวอันเกิดจากแรงกระแทกจากรถบรรทุกขนส่งหินวิ่งผ่าน  เป็นอันดับ 8 
( x = 2.65, SD = 1.01) การสไลด์ของหน้าดิน/ การถล่มของดิน อันเกิดจากการระเบิดภูเขาเพื่อท าโรงโม่หิน เป็น
อันดับ 9 ( x = 2.42, SD = 1.02) และอันดับสุดท้าย คือ ความดังของเสียงที่เกิดจากการระเบิดหินบนภูเขา ( x = 
2.40, SD = .0.87) 

จากการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับผลกระทบปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษทั้งวัน ประชาชนได้รับผลกระทบรอบ
ด้านจากการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น น้ าสกปรก ถนนสกปรก ฝุ่นละอองที่กระจายฟุ้งในอากาศ จึงท าให้
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สภาพแวดล้อมกับการใช้ชีวิตประจ าวันไม่เอื้ออ านวยต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ สุวัจน์  สงวนวงศ์ 
(2540) สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต (จับต้องได้และจับต้องไม่ได้) และ
นามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนสร้าง หรือท าลายส่วนหน่ึงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจร และวัฎจักรที่
เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบและแนวคิดทฤษฎีของ ณัฐสิษฐ์  ลีนานนท์ (2551) ได้อธิบายถึงมลพิษทางอากาศ ไว้ดังนี้ 
การมีสารพิษในอากาศอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง เช่น ฝุ่น กลิ่น ควัน ไอ ในลักษณะปริมาณ และภายใน
ช่วงเวลาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนในทางลบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช หรือวัตถุอื่น ๆ อาจเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า
อากาศเสีย 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีค าถามเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจ านวน 5 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจัดอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ผลกระทบด้านสุขภาพ 

ผลกระทบด้านสุขภาพ ระดับผลกระทบ x  SD ระดับ
ผลกระทบ 

อันดับ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่ม ี

1. เกิดภาวะโรคปอด โรค
ภูมิแพ้ อันเกิดจากฝุ่นละออง 

95 
(36.5) 

78 
(30.0) 

75 
(28.8) 

12 
(4.7) 

2.74 1.03 ปานกลาง 3 

2. เกิดภาวะเจ็บป่วยทาง
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ 
มีน้ ามูกไหล เป็นหวัด
ตลอดเวลา 

120 
(46.2) 

80 
(30.8) 

55 
(21.1) 

5 
(1.9) 

2.85 0.88 ปานกลาง 2 

3. เกิดภาวการณ์ระคายเคือง
ทางตา อันเนื่องจากฝุ่นละออง 

110 
(42.3) 

90 
(34.6) 

54 
(20.8) 

6 
(2.3) 

3.20 0.95 ปานกลาง 1 

4. เกิดภาวะเจ็บป่วยทาง
ระบบผิวหนัง เช่น มีผื่นคัน
ตามผิวหนัง 

40 
(15.4) 

85 
(32.6) 

100 
(38.5) 

35 
(13.5) 

2.67 0.86 ปานกลาง 4 

5. เกิดภาวะเจ็บป่วยอันเกิด
จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ 
เป็นผลมาจากเสียงดังของโรง
โม่หิน 

30 
(11.5) 

35 
(13.5) 

120 
(46.2) 

75 
(28.8) 

2.25 0.95 น้อย 5 

ภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพ 2.74 0.93 ปานกลาง - 
  

จากตางรางท่ี 3 ผลการศึกษาผละกระทบทางด้านสขุภาพ พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพใน
ภาพรวม อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อตามระดับผลกระทบได้ดังนี้ 
 เกิดภาวการณ์ระคายเคืองทางตา อันเนื่องจากฝุ่นละออง ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 ( x = 3.20, SD = 
0.95) รองลงมาคือ เกิดภาวะเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ ามูกไหล เป็นหวัดตลอดเวลา เป็นอันดับ 
2 ( x = 2.85, SD = 0.88) เกิดภาวะโรคปอด โรคภูมิแพ้ อันเกิดจากฝุ่นละออง เป็นอันดับ 3 ( x = 2.74, SD = 

 

1.03) เกิดภาวะเจ็บป่วยทางระบบผิวหนัง เช่น มีผื่นคันตามผิวหนัง เป็นอันดับ 4 ( x = 2.67, SD = 0.86) และ
อันดับสุดท้ายคือ เกิดภาวะเจ็บป่วยอันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นผลมาจากเสียงดังของโรงโม่หิน ( x = 
2.25, SD = 0.95)  

จากการศึกษาผลกระทบด้านสขุภาพ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสขุภาพอยู่ในระดบั
ผลกระทบปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะร่างกายคนเราท างานตลอดเวลา ท าให้ร่างกายได้รับการสูดดม
สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ท าให้ร่างกายอ่อนแอ และเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยในที่สุด และไม่สามารถประกอบการ
ท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อรุณีย์ วงษ์ศรีปาน (2551) ได้ให้ความหมายของความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากฝุ่นละอองไว้ว่า นอกจากการประเมินความเสียหายในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตแล้ว ผลกระทบ
จากฝุ่นละอองยังสามารถประเมินในรูปความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้ด้วย ค่าใช่จ่ายโดยทั่วไป ได้แก่ ค่าบริการของ
แพทย์ ค่ายา ค่าห้องพักในโรงพยาบาล และค่าบริการอื่น ๆ และค่าความสูญเสียรายได้จากการหยุดงาน ประมาณ
กันว่าใน   แต่ละครอบครัวต้องจ่ายร้อยละ 1.6 ของรายได้ต่อเดือนในครอบครัวเป็นค่ารักษาพยาบาล โรคที่
เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง มูลค่านี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช่จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งหมดทุก
โรคของแต่ละครอบครัว 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจัดอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน สุขภาพ 

ผลกระทบ x  SD ระดับผลกระทบ อันดับ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2.92 0.94 ปานกลาง 1 
ผลกระทบด้านสุขภาพ 2.74 0.93 ปานกลาง 2 
ภาพรวมผลกระทบ 2.83 0.94 ปานกลาง - 
 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า
ประชาชนได้รับผลกระทบตมภาพรวม อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง ( x = 2.83, SD = 0.94) เมื่อแยกเป็นราย
ข้อตามระดับผลกระทบ พบว่า ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 ( x = 2.92, SD = 
0.94) และผลกระทบทางด้านสุขภาพ ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 2 ( x = 2.74, SD = 0.93) 

เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิวจังหวัดชุมพร 
พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน อาชีพต่างกัน 
ระยะเวลาที่อาศัยในเขตต าบลสะพลีต่างกัน ที่พักของท่านอยู่ห่างจากโรงโม่หินเท่าไรต่างกัน ได้รับผลกระทบ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐสิษฐ์  สีลานนท์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ และพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-10 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีสถานท่ีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงโม่หิน ลักษณะ
บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ปี หรือน้อยกว่า สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้ท างานใน
โรงโม่หิน ตรวจสุขภาพปีละครั้ง ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง โดย
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากท่ีสุด และมีการรับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับกลาง ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทาง
อากาศอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง พบว่า อายุ สถานท่ีอาศัย รายได้ต่อเดือน 
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้ารับการประชุม/ สัมมนา/ อบรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันมลพิษอากาศที่ต่างกัน ส่วนที่มีเพศ อาชีพ และการมีและไม่มี สมาชิกในครัวเรือน
ท างานในโรงงานโม่หินต่างกัน จะมีพฤติกรรมป้องกันตนเองไม่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลห้วยกะปิ 
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1.03) เกิดภาวะเจ็บป่วยทางระบบผิวหนัง เช่น มีผื่นคันตามผิวหนัง เป็นอันดับ 4 ( x = 2.67, SD = 0.86) และ
อันดับสุดท้ายคือ เกิดภาวะเจ็บป่วยอันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นผลมาจากเสียงดังของโรงโม่หิน ( x = 
2.25, SD = 0.95)  

จากการศึกษาผลกระทบด้านสขุภาพ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสขุภาพอยู่ในระดบั
ผลกระทบปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะร่างกายคนเราท างานตลอดเวลา ท าให้ร่างกายได้รับการสูดดม
สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ท าให้ร่างกายอ่อนแอ และเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยในที่สุด และไม่สามารถประกอบการ
ท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อรุณีย์ วงษ์ศรีปาน (2551) ได้ให้ความหมายของความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากฝุ่นละอองไว้ว่า นอกจากการประเมินความเสียหายในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตแล้ว ผลกระทบ
จากฝุ่นละอองยังสามารถประเมินในรูปความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้ด้วย ค่าใช่จ่ายโดยทั่วไป ได้แก่ ค่าบริการของ
แพทย์ ค่ายา ค่าห้องพักในโรงพยาบาล และค่าบริการอื่น ๆ และค่าความสูญเสียรายได้จากการหยุดงาน ประมาณ
กันว่าใน   แต่ละครอบครัวต้องจ่ายร้อยละ 1.6 ของรายได้ต่อเดือนในครอบครัวเป็นค่ารักษาพยาบาล โรคที่
เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง มูลค่านี้คิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช่จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งหมดทุก
โรคของแต่ละครอบครัว 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และการจัดอันดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน สุขภาพ 

ผลกระทบ x  SD ระดับผลกระทบ อันดับ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2.92 0.94 ปานกลาง 1 
ผลกระทบด้านสุขภาพ 2.74 0.93 ปานกลาง 2 
ภาพรวมผลกระทบ 2.83 0.94 ปานกลาง - 
 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาภาพรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่า
ประชาชนได้รับผลกระทบตมภาพรวม อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง ( x = 2.83, SD = 0.94) เมื่อแยกเป็นราย
ข้อตามระดับผลกระทบ พบว่า ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 ( x = 2.92, SD = 
0.94) และผลกระทบทางด้านสุขภาพ ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 2 ( x = 2.74, SD = 0.93) 

เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิวจังหวัดชุมพร 
พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน อาชีพต่างกัน 
ระยะเวลาที่อาศัยในเขตต าบลสะพลีต่างกัน ที่พักของท่านอยู่ห่างจากโรงโม่หินเท่าไรต่างกัน ได้รับผลกระทบ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐสิษฐ์  สีลานนท์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ และพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-10 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีสถานท่ีที่อยู่อาศัยห่างจากโรงโม่หิน ลักษณะ
บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ปี หรือน้อยกว่า สมาชิกในครัวเรือนไม่ได้ท างานใน
โรงโม่หิน ตรวจสุขภาพปีละครั้ง ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง โดย
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากท่ีสุด และมีการรับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับกลาง ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทาง
อากาศอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง พบว่า อายุ สถานท่ีอาศัย รายได้ต่อเดือน 
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้ารับการประชุม/ สัมมนา/ อบรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันมลพิษอากาศที่ต่างกัน ส่วนที่มีเพศ อาชีพ และการมีและไม่มี สมาชิกในครัวเรือน
ท างานในโรงงานโม่หินต่างกัน จะมีพฤติกรรมป้องกันตนเองไม่แตกต่างกัน ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลห้วยกะปิ 
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อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การศึกษา และประชาสัมพันธ์ใน
หลายรูปแบบให้ตรงและถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดเวรยามเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศ หากพบว่าคุณภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบโดยทางหอกระจายข่าว 
หรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน เป็นต้น 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาผลกระทบในด้านภาพรวมด้านต่าง ๆ ของผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขต
ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบว่า ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางโดยมีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับ 1 และผลกระทบด้าน
สุขภาพ ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับ 2 

ผลการศึกษาผลกระทบของประชาชนในด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเกิดฝุ่นละอองในอากาศอันเกิดจากการ
กระท าของโรงโม่หิน ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ความสกปรกของถนนหนทางในชุมชนอันเกิดจาก
รถบรรทุกเป็นอันดับ 2 ถนนทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่ออันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งหินของโรงโม่หิน เป็นอันดับ 3  

ผลการศึกษาผลกระทบของประชาชนในด้านผลกระทบด้านสุขภาพ พบว่าโดยภาพรวมผลกระทบด้าน
สุขภาพประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเกิดภาวการณ์ระคายเคืองทางตา อันเนื่องจากฝุ่น
ละออง ระดับผลกระทบเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ เกิดภาวะเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ ามูกไหล 
เป็นหวัดตลอดเวลา เป็นอันดับ 2 เกิดภาวะโรคปอด โรคภูมิแพ้ อันเกิดจากฝุ่นละออง เป็นอันดับ 3  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาผลกระทบของโรงโม่หินต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนในด้านคุณภาพชีวิต และ
ให้ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการโรงผสมที่รับวัตถุดิบจากโรงโม่หิน 

 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากเศษหิน ดิน ทราย ที่มาจากบรรทุกของรถบรรทุก ดังนั้น
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ทางโรงโม่หินจัดเวรท าความสะอาดถนนบริเวณหน้าโรงโม่หิน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดสิ่ง
กีดขวางบนถนน และใช้เส้นทางได้สะดวกยิ่งข้ึน 

2. จากผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากจากฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศ ดังนั้นผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะให้ทางโรงโม่หินจัดเวรรดน้ าหรือติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณพื้นที่ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน เพื่อลด
ปริมาณฝุ่นท่ีจะฟุ้งกระจายในอากาศ 

3. จากผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในเขตต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากประชาชนได้รับมลพิษที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย จึงท าให้เกิดโรคตามมา 
ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกัน และดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่
กระจายอยู่ในอากาศ 
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กลุ่ม 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการดูแลช่องปากเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง ในพ้ืนที่เกาะหมากน้อย 

อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
Parents' behaviors of helping their children affecting dental caries in 

preschool children and factors associated with parents' behaviors of helping 
their children in Mhaknoi island, Muang district, Phangnga province 

ชนะจิต ผลเจริญ, เสมอจิต พิธพรชัยกุล 
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร 0-7442-9875  อีเมลล ์chanajitp@gmail.com, samerchit.p@psu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค:์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง ในพื้นที่เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา  
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ในเด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครองของเด็ก จ านวน 58 คู่  เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและตรวจสภาวะช่อง
ปากของเด็ก  
ผลการศึกษา: ด้านพฤติกรรมการแปรงฟัน พบวา่ผู้ปกครองร้อยละ 58.6 ให้เด็กแปรงฟันในตอนเช้าทุกวัน ขณะที่ให้เด็กแปรง
ฟันก่อนนอนทุกวันเพียงร้อยละ 12.1 โดยที่เด็กแปรงฟันด้วยตนเองร้อยละ 82.7 ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ร้อยละ 58.6 ส่วน
พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร พบว่าร้อยละ 81 ผู้ปกครองเลิกให้เด็กดื่มนมจากขวด และดื่มนมจากแก้วแทน ส่วน
อาหารว่างยังให้เด็กรับประทานท้ังสองอย่าง คือ ขนมและผลไม้ร้อยละ 79.3 และ 87.9 ตามล าดับ ปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก พบว่าผู้ปกครองร้อยละ 87.5 ทราบว่าควรให้เด็กเล็กใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ 
และ ร้อยละ 95.8 ทราบว่ายาสีฟันฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีพฤติกรรมให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่
ผสมฟลูออไรด์ ส่วนเรื่องการรับประทานอาหาร พบว่าผู้ปกครองร้อยละ 95.9 มีความรู้เรื่องประเภทของอาหารที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคฟันผุ แต่ยังคงให้เด็กซื้อขนมมารับประทานอยู ่ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ปกครองไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน  
สรุปผล: ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่เหมาะสม ส่วนปัจจัยทางด้านความรู้ และ
ทัศนคตินั้น ความรู้เรื่องการใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ที่มีผลที่ชัดเจนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน   
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Abstract 
Objective: To investigate parents' behaviors of helping their children affecting dental caries in preschool 
children and factors associated with parents' behaviors of helping their children in Mhaknoi island, Muang 
district, Phangnga province 
Methods: The research was a cross-sectional analytical study in 58 pairs of preschool children with their 
parents. The children were oral examined and their parents were interviewed by using questionnaires 
about parents' behaviors of helping their children that affecting dental caries in their children.  
Result: For parents' behaviors of helping their children, 58.6% of children brushed in the morning, but 
only 12.1% of children brushed before bedtime. While 82.7% of children brushed by themselves, and 
58.6% used fluoride toothpaste. For children’s eating behavior, 81% of children were quit bottle feeding 
and changed to drink from a glass of milk instead. While parents have prepared snacks and fruits to them 
73.9% and 87.9%, respectively. Knowledge of parents that affected to children’s oral health care 
behaviors, showed that 87.5% of parents knew their child should use fluoride toothpaste and 95.8%  
answered that fluoride toothpaste could prevent dental caries, so these parents let their child brush 
teeth with fluoride toothpaste. Most parents (95.9%) knew what kinds of food caused of dental caries but 
they still allowed their child to have some snacks. Furthermore, parents’ attitude did not affect to 
children’s oral care behaviors. 
Conclusions: Parents' oral health care behaviors for preschool children were not suitable. Parents’ 
knowledge and attitude regarded using fluoride toothpaste expressed oral health care behaviors for their 
child.   
Keyword : Oral health care behaviors, Preschool children, Parents, Dental caries 
 
บทน า 
 การมีสุขภาพดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่อยู่ในสภาพดี ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ นอกจากสุขภาพ
โดยรวมแล้ว สุขภาพช่องปากซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย จึงมีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากหากมีปัญหาสุขภาพช่องปาก
แล้ว สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้โดยเฉพาะในเด็ก อาทิเช่น การออกเสียงไม่ชัดเจน การรับประทานอาหารได้
น้อยกว่าปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ มีอารมณ์แปรปรวน เนื่องจากอาการปวดฟัน ส่งผลให้ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ในช้ัน
เรียน รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการสร้าง โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ที่ลดลง ท าให้มีผลต่อการเจริญเติบโตลดลง
ตามไปด้วย นอกจากน้ียังสามารถเป็นแหล่งเช้ือโรคที่อาจแพร่กระจายไปท่ัวร่างกาย ซึ่งท าให้เกิดอันตรายอาจต่อชีวิตได้  
 ปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคฟันผุ สามารถพบได้ตั้งแต่ในเด็กก่อนวัยเรียน โดยสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 9 
เดือน ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ท าให้ปัญหาลดลงได้ เนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียนยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
และช่วยเหลือตนเองไม่ได้มาก ซึ่งจากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งท่ี 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปี พบว่าร้อยละของเด็กที่แปรงฟันในตอนเช้าก่อนมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรือ โรงเรียน มีค่าร้อยละ 86.8 และ 89.4 ตามล าดับ พื้นที่ภาคใต้พบร้อยละ 88.3 และ 91.2 ตามล าดับที่มีการแปรง

ฟันก่อนมาเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่ให้เด็กแปรงเอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ผู้ปกครองแปรงให้ รวมถึง
พฤติกรรมการดื่มนม โดยส่วนใหญ่ในระดับประเทศยังมีเด็กดื่มนมจากขวดอยู่ กลุ่มเด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปี คือ ร้อยละ 39.5 
และ 11.9 ตามล าดับ ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ จะสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดปัญหาโรคฟันผุได้
เช่นกัน 
 ในจังหวัดพังงาโรคฟันผุยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงอยู่ จากการส ารวจสภาวะฟันผุในฟันน้ านมของ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบ) และเด็กในระดับช้ันอนุบาล 2-3 (อายุ 5 ขวบ) เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พังงา ส ารวจเมื่อปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีความชุกของเด็กฟันผุในฟันน้ านมอยู่ที่ร้อยละ 71.9 และ 86.2 ตามล าดับ  ซึ่ง
สูงกว่าของภาคใต้และประเทศไทย โดยพบว่าเด็กที่มีฟันน้ านมผุสามอันดับแรกเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต
ต าบลเกาะปันหยี ประกอบด้วยพื้นที่เกาะ 3 เกาะอยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้แก่ เกาะไม้ไผ่ 
(ร้อยละ90), เกาะหมากน้อย (ร้อยละ85.71) และเกาะปันหยี (ร้อยละ83.69) ตามล าดับ 
 เกาะหมากน้อย เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งมากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 เกาะ การเดินทางเพื่อขึ้นมารับบริการทางทันต  
กรรมนั้นเป็นไปอย่างยากล าบาก ทางโรงพยาบาลพังงาจึงมีบริการออกหน่วยลงพื้นที่ทุกๆ 2 เดือน เป็นบริการพื้นฐานทั่วไป 
และเนื่องจากจะต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มวัยอื่นๆด้วย ดังนั้นจึงท าให้กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันต 
กรรมต่ ามาก ในทางกลับกันหากพิจารณาในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น ร้านค้าขายขนมหวาน เครื่องดื่มรสหวาน 
พบว่าไม่แตกต่างกับพ้ืนท่ีบนฝั่ง เด็กมีการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรคฟันผุทีสู่ง 
 จากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร โรงพยาบาลพังงาที่ผ่านมาในพื้นที่ เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ตามปกติแล้วส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ให้บริการตรวจฟันในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่ามีปัญหาโรคในช่อง
ปากสูง แต่ไม่เคยมีการส ารวจถึงพฤติกรรมการดูแลช่องปากของเด็กโดยผู้ปกครอง และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของ
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Abstract 
Objective: To investigate parents' behaviors of helping their children affecting dental caries in preschool 
children and factors associated with parents' behaviors of helping their children in Mhaknoi island, Muang 
district, Phangnga province 
Methods: The research was a cross-sectional analytical study in 58 pairs of preschool children with their 
parents. The children were oral examined and their parents were interviewed by using questionnaires 
about parents' behaviors of helping their children that affecting dental caries in their children.  
Result: For parents' behaviors of helping their children, 58.6% of children brushed in the morning, but 
only 12.1% of children brushed before bedtime. While 82.7% of children brushed by themselves, and 
58.6% used fluoride toothpaste. For children’s eating behavior, 81% of children were quit bottle feeding 
and changed to drink from a glass of milk instead. While parents have prepared snacks and fruits to them 
73.9% and 87.9%, respectively. Knowledge of parents that affected to children’s oral health care 
behaviors, showed that 87.5% of parents knew their child should use fluoride toothpaste and 95.8%  
answered that fluoride toothpaste could prevent dental caries, so these parents let their child brush 
teeth with fluoride toothpaste. Most parents (95.9%) knew what kinds of food caused of dental caries but 
they still allowed their child to have some snacks. Furthermore, parents’ attitude did not affect to 
children’s oral care behaviors. 
Conclusions: Parents' oral health care behaviors for preschool children were not suitable. Parents’ 
knowledge and attitude regarded using fluoride toothpaste expressed oral health care behaviors for their 
child.   
Keyword : Oral health care behaviors, Preschool children, Parents, Dental caries 
 
บทน า 
 การมีสุขภาพดี คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่อยู่ในสภาพดี ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ นอกจากสุขภาพ
โดยรวมแล้ว สุขภาพช่องปากซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย จึงมีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากหากมีปัญหาสุขภาพช่องปาก
แล้ว สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้โดยเฉพาะในเด็ก อาทิเช่น การออกเสียงไม่ชัดเจน การรับประทานอาหารได้
น้อยกว่าปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ มีอารมณ์แปรปรวน เนื่องจากอาการปวดฟัน ส่งผลให้ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ในช้ัน
เรียน รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อการสร้าง โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ที่ลดลง ท าให้มีผลต่อการเจริญเติบโตลดลง
ตามไปด้วย นอกจากน้ียังสามารถเป็นแหล่งเช้ือโรคที่อาจแพร่กระจายไปท่ัวร่างกาย ซึ่งท าให้เกิดอันตรายอาจต่อชีวิตได้  
 ปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะโรคฟันผุ สามารถพบได้ตั้งแต่ในเด็กก่อนวัยเรียน โดยสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 9 
เดือน ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ท าให้ปัญหาลดลงได้ เนื่องจากเด็กก่อนวัยเรียนยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
และช่วยเหลือตนเองไม่ได้มาก ซึ่งจากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปี พบว่าร้อยละของเด็กที่แปรงฟันในตอนเช้าก่อนมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรือ โรงเรียน มีค่าร้อยละ 86.8 และ 89.4 ตามล าดับ พื้นที่ภาคใต้พบร้อยละ 88.3 และ 91.2 ตามล าดับที่มีการแปรง

ฟันก่อนมาเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่ให้เด็กแปรงเอง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ผู้ปกครองแปรงให้ รวมถึง
พฤติกรรมการดื่มนม โดยส่วนใหญ่ในระดับประเทศยังมีเด็กดื่มนมจากขวดอยู่ กลุ่มเด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปี คือ ร้อยละ 39.5 
และ 11.9 ตามล าดับ ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ จะสามารถลดความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดปัญหาโรคฟันผุได้
เช่นกัน 
 ในจังหวัดพังงาโรคฟันผุยังคงพบว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงค่อนข้างสูงอยู่ จากการส ารวจสภาวะฟันผุในฟันน้ านมของ
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 ขวบ) และเด็กในระดับช้ันอนุบาล 2-3 (อายุ 5 ขวบ) เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พังงา ส ารวจเมื่อปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีความชุกของเด็กฟันผุในฟันน้ านมอยู่ที่ร้อยละ 71.9 และ 86.2 ตามล าดับ  ซึ่ง
สูงกว่าของภาคใต้และประเทศไทย โดยพบว่าเด็กที่มีฟันน้ านมผุสามอันดับแรกเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต
ต าบลเกาะปันหยี ประกอบด้วยพื้นที่เกาะ 3 เกาะอยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้แก่ เกาะไม้ไผ่ 
(ร้อยละ90), เกาะหมากน้อย (ร้อยละ85.71) และเกาะปันหยี (ร้อยละ83.69) ตามล าดับ 
 เกาะหมากน้อย เป็นเกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งมากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 เกาะ การเดินทางเพื่อขึ้นมารับบริการทางทันต  
กรรมนั้นเป็นไปอย่างยากล าบาก ทางโรงพยาบาลพังงาจึงมีบริการออกหน่วยลงพื้นที่ทุกๆ 2 เดือน เป็นบริการพื้นฐานทั่วไป 
และเนื่องจากจะต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มวัยอื่นๆด้วย ดังนั้นจึงท าให้กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันต 
กรรมต่ ามาก ในทางกลับกันหากพิจารณาในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น ร้านค้าขายขนมหวาน เครื่องด่ืมรสหวาน 
พบว่าไม่แตกต่างกับพ้ืนท่ีบนฝั่ง เด็กมีการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรคฟันผุทีสู่ง 
 จากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากร โรงพยาบาลพังงาที่ผ่านมาในพื้นที่ เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ตามปกติแล้วส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ให้บริการตรวจฟันในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่ามีปัญหาโรคในช่อง
ปากสูง แต่ไม่เคยมีการส ารวจถึงพฤติกรรมการดูแลช่องปากของเด็กโดยผู้ปกครอง และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติของ
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- ผู้ให้ข้อมูลคือ ผูป้กครองเด็กอายุ 3-5 ปีและเด็กก่อนวัยเรยีน อาศัยอยู่ในเขตเกาะหมากน้อย ต าบลเกาะปันหยี อ.
เมือง จ.พังงา  

- ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้เข้าร่วมการวจิัย  
- ผู้ให้ข้อมูลสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้  

เกณฑ์คดัออก (Exclusion criteria) ดังนี ้

- เด็กท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน 
 วิธีการสุ่มโดยการสุม่แบบบังเอิญ (Accidental sampling) เก็บข้อมูลจากเด็กทุกคนท่ีมาเรยีนในวันท่ีท าการส ารวจ และ
สัมภาษณผ์ู้ปกครองที่ดูแลเด็ก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผูป้กครอง ได้แก่ เพศ อายุ 
ศาสนา ความสัมพันธ์กับเด็ก ระดบัการศึกษา อาชีพ และข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูป้กครองเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็ก จ านวน 32 ข้อ พร้อมท้ังเก็บข้อมูลสภาวะช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน โดยใช้แบบบันทึกการตรวจ
แผ่นคราบจุลินทรยี์บนฟัน และสภาวะฟันผุในเด็ก 
 แบบสัมภาษณ์ได้รับการพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม และให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง
ของเนื้อหา (Content validity) ได้ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.94 ท าการทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการท า Test-retest ได้ค่าแคปป้าเท่ากับ 0.68 มีผู้ตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์บนฟันจ านวน 2 คน ได้รับการ
ปรับมาตรฐานระหว่างผู้ตรวจ  Inter-examiner calibration ได้ค่าแคปป้า เท่ากับ 0.74 และผู้ตรวจสภาวะฟันผุจ านวน 2 
คน ได้รับการปรับมาตรฐานระหว่างผู้ตรวจ  Inter-examiner calibration ได้ค่าแคปป้า เท่ากับ 0.89 การปรับมาตรฐาน
ภายในของแต่ละคน Intra-examiner calibration ได้ค่าแคปป้า เท่ากับ 0.71-1  

 ลักษณะข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์เป็นแบบเลือกตอบในแต่ละหมวดของค าถาม โดยใช้เวลาการสัมภาษณ์ผู้ปกครองแต่
ละคนประมาณ 10-15 นาที สัมภาษณ์โดยทีมผู้วิจัยจ านวน 2 คน ที่ได้รับการฝึกโดยผู้วิจัยให้สัมภาษณ์ได้ใกล้เคียงกัน 

 ซึ่งวิธีการตรวจแผ่นคราบจุลินทรียน์ั้น จะใช้วิธีการย้อมสีฟันโดยไม้พันส าลจีุ่มสาร Erythrosine Solution  6 % ย้อมสีฟัน
ทุกซี่จนทั่วทั้งปากของเด็ก จากนั้นให้เด็กมานอนหนุนตักของผู้ตรวจ และดูด้วยตาเปล่าผ่านแสงธรรมชาติ โดยใช้กระจกส่อง
ปากเป็นเครื่องมือช่วย  ส่วนวิธีการตรวจสภาวะฟันผุ กระท าเช่นเดียวกันกับการตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์บนฟัน  
 เกณฑ์การตรวจแผ่นคราบจลุินทรยี์ จะประยุกต์ใช้ดัชนีคราบจลุินทรยี์  (Dental plaque Index)  ของ Stallard  et al. 
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ดังนี้ 0 หมายถึง ไม่ติดสีย้อมที่ฟัน, 1 หมายถึง ติดสยี้อมปกคลุมไม่เกิน 1/3 ของด้านของฟัน, 2 
หมายถึง ติดสีย้อมปกคลุมเกิน 1/3 แต่ไม่เกิน 2/3 ของด้านของฟัน และ 3 หมายถึง ติดสีย้อมมากกวา่ 2/3 ของด้านของฟัน 

 ส่วนเกณฑ์การตรวจสภาวะฟันผุจะใช้แบบตรวจที่ดัดแปลงมาจาก World Health Organization (WHO) ใช้ในการตรวจ
สภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงต่อการวางแผนระบบการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อน
วัยเรียน โดยมเีกณฑ์การตรวจฟัน คือ  A  หมายถึง  ฟันน้ านมปกติ (Sound tooth), B  หมายถึง  ฟันน้ านมผุในระดับช้ันเนื้อ
ฟัน (Decayed in dentine),  C  หมายถึง ฟันน้ านมผุในระดับชัน้โพรงประสาทฟัน (Decayed exposed pulp) และ  G  
หมายถึง ฟันน้ านมที่ถูกถอนไปแลว้ (Missing due to caries)  

 การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมในการวิจัย ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขรหสัโครงการ EC 6204-013 
             

ผลการวิจัย 
 ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา มีจ านวนทั้งหมด 58 คน ร้อยละ 
93.1 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ37.9 ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ของเด็ก (ร้อยละ82.7) สถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 89.7) นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ37.9) มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
เป็นชาวประมงเท่าๆกัน (ร้อยละ39.7) ดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1 : ผลการส ารวจข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
4 
54 

 
6.9 
93.1 

อาย ุ
  16 – 29 ปี 
  30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี 
  50 - 60 ปี 

 
16 
22 
15 
5 

 
27.6 
37.9 
25.9 
8.6 

ความสัมพันธก์ับเด็ก 
  พ่อ/แม่ 
  ลุง/ป้า/น้า/อา 
  ปู่/ย่า/ตา/ยาย 

 
48 
4 
6 

 
82.7 
6.9 
10.3 

สถานะ 
  โสด 
  สมรส 
  หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

 
4 
52 
2 

 
6.9 
89.7 
3.4 

ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปวช./ปวส. 
  ปริญญาตรี 

 
16 
22 
16 
1 
3 

 
27.6 
37.9 
27.6 
1.7 
5.2 

อาชีพ   
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 การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมในการวิจัย ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขรหสัโครงการ EC 6204-013 
             

ผลการวิจัย 
 ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา มีจ านวนทั้งหมด 58 คน ร้อยละ 
93.1 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ37.9 ส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่ของเด็ก (ร้อยละ82.7) สถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 89.7) นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ37.9) มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน และ
เป็นชาวประมงเท่าๆกัน (ร้อยละ39.7) ดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1 : ผลการส ารวจข้อมูลทัว่ไปของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
4 
54 

 
6.9 
93.1 

อาย ุ
  16 – 29 ปี 
  30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี 
  50 - 60 ปี 

 
16 
22 
15 
5 

 
27.6 
37.9 
25.9 
8.6 

ความสัมพันธก์ับเด็ก 
  พ่อ/แม่ 
  ลุง/ป้า/น้า/อา 
  ปู่/ย่า/ตา/ยาย 

 
48 
4 
6 

 
82.7 
6.9 
10.3 

สถานะ 
  โสด 
  สมรส 
  หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

 
4 
52 
2 

 
6.9 
89.7 
3.4 

ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปวช./ปวส. 
  ปริญญาตรี 

 
16 
22 
16 
1 
3 

 
27.6 
37.9 
27.6 
1.7 
5.2 

อาชีพ   
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  พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
  ประมง 
  รับจ้างท่ัวไป 
  ค้าขาย 

23 
23 
7 
5 

39.7 
39.7 
12.0 
8.6 

 
 พฤติกรรมการท าความสะอาดช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 จะให้เด็ก
แปรงฟันทุกครั้งในตอนเช้า และให้เด็กแปรงฟันช่วงก่อนนอนเพียงร้อยละ 12.1 ในลักษณะที่เด็กแปรงฟันเองร้อยละ 82.7 
และใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ร้อยละ 58.6 
 ส่วนพฤติกรรมการให้เด็กรับประทานอาหาร พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 81 งดให้เด็กด่ืมนมจากขวด และหลับคา
ขวดนม และดื่มนมจากแก้วหรือกล่องนมแทน ส่วนอาหารว่างยังให้เด็กรับประทานทั้งสองอย่าง คือ ขนมและผลไม้ (ร้อยละ
79.3 และ 87.9 ตามล าดับ)  
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตรวจความสะอาดช่องปากของเด็กเป็นบางครัง้ (ร้อยละ87.9) แต่ยังไม่เคยพาเด็กไปพบทันตแพทย์เป็น
ประจ าทุก 6 เดือน (ร้อยละ 84.5) ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 : ข้อมูลการปฏบิัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัด
พังงา 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ความถี่  [คน (%)] 
ไม่เคย บางคร้ัง ทุกคร้ัง ไม่รู ้

การแปรงฟัน 
- ตอนเช้า 
- ก่อนนอน 
- เด็กแปรงด้วยตนเอง 
- การใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ 

 
0 

6 (10.3) 
10(17.2) 
3 (5.2) 

 
24 (41.4) 
45(77.6) 
38 (65.5) 
14(24.1) 

 
34 (58.6) 
7 (12.1) 
10 (17.2) 
34(58.6) 

 
0 
0 
0 

7 (12.1) 
การรับประทานอาหาร 
  การด่ืมนม 

- ด่ืมนมขวด (หลับคาขวด) 
- ด่ืมนมจากแก้วหรือกล่องนม 

  อาหารว่าง 
- ขนม ลกูอม(เด็กซื้อเอง) 
- ผลไม้ 

 
 

47 (81) 
4 (6.9) 

 
9 (15.5) 
2 (3.4) 

 
 

10(17.2) 
18 (31) 

 
46 (79.3) 
51(87.9) 

 
 

1 (1.7) 
36 (62.1) 

 
3 (5.2) 
5 (8.6) 

 
 
0 
0 

 
0 
0 

การตรวจความสะอาดฟัน 2 (3.4) 51 (87.9) 5(8.6) 0 
การพาเด็กไปพบทันตแพทย์ 49 (84.5) 7 (12.2) 2 (3.4) 

  

 จากผลตรวจสภาวะช่วงปากของเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผลการตรวจพบ
ค่าเฉลี่ยของฟันผุ อยู่ที่ 8.09 ± 5.45 ต่อซี่ต่อคน มีค่าความชุกของโรคฟันผุร้อยละ 86.2 และค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์พบ
ค่าเฉลี่ยที่ 1.86 ± 0.07  
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลของผู้ปกครองกับสภาวะฟันผุและความสะอาดฟันในเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า
ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการให้เด็กใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ในการแปรงฟัน แต่ยังมเีด็ก ร้อยละ 82.6 มีฟันผุและร้อยละ 88.6 ยังท า
ความสะอาดฟันได้ไม่ดี  ส าหรับเรื่องการรับประทานอาหาร และการตรวจความสะอาดฟัน พบว่าผู้ปกครองยังมีพฤติกรรมที่
ยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีฟันผุ และฟันไม่สะอาดเช่นกัน ดังตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 :  ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับสภาวะฟันผุและความสะอาดฟันในเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา (n=58) 

พฤติกรรม สภาวะฟัน 
คน (%) 

P-value ความสะอาดฟัน* 
คน (%) 

P-value 

ฟันผ≥ุ2ซ่ี 
(n=46) 

ฟันผุ<2ซ่ี 
(n=12) 

สะอาด
(n=14) 

ไม่สะอาด
(n=44) 

การแปรงฟัน       
  ตอนเช้าทุกวัน 24 (52.2) 10 (83.3) 0.05 9 (64.3) 25 (56.8) 0.62 
  ก่อนนอนทุกวนั 4 (8.7) 3 (25) 0.12 2 (14.3) 5 (11.4) 0.77 
  เด็กแปรงเอง 38 (82.6) 10 (83.3) 0.95 12 (85.7) 36 (81.8) 0.73 
  ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ 38 (82.6) 10 (83.3) 0.95 9 (64.3) 39 (88.6) 0.04* 
รับประทานอาหาร       
  เด็กด่ืมนมขวดแล้วหลับคาขวด 8 (17.4) 3 (25) 0.55 3 (21.4) 8 (18.2) 0.78 

  ด่ืมนมจากแก้วหรือกล่องนม 28 (60.9) 8 (66.7) 0.71 9 (64.3) 27 (61.4) 0.84 
  เด็กซื้อขนม ลูกอมกนิเอง 41 (89.1) 8 (66.7) 0.06 12 (85.7) 37 (84.1) 0.88 
  ผู้ปกครองเตรียมผลไม้ให้เด็กเป็นอาหารว่าง 44 (95.7) 12 (100) 0.46 13 (92.9) 43 (97.7) 0.38 
ผู้ปกครองการตรวจความสะอาดฟัน 44 (95.7) 12 (100) 0.46 13 (92.9) 43 (97.7) 0.38 

 *ดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ คิดค่าที่มีค่า Plaque index ที่มีค่ามากกวา่ 1.5  
 
 ปัจจัยด้านความรู้ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ประเด็นเรื่องการแปรงฟันพบว่า
ผู้ปกครองที่ทราบว่าควรให้เด็กเลก็ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ และยาสีฟันฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผไุด้ ส่งผลใหผู้้ปกครองมี
พฤติกรรมการดูแลโดยให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 87.5 และ 95.8 ตามล าดบั ส่วนความรูด้้านการ
รับประทานอาหาร พบว่าผู้ปกครองมีความรู้เรื่องประเภทของอาหารที่เป็นสาเหตุของการเกดิโรคฟันผุ แต่ยังคงให้เด็กซื้อขนม
มารับประทานอยู่ร้อยละ 95.9 ดังตารางที่ 4  
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 จากผลตรวจสภาวะช่วงปากของเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผลการตรวจพบ
ค่าเฉลี่ยของฟันผุ อยู่ที่ 8.09 ± 5.45 ต่อซี่ต่อคน มีค่าความชุกของโรคฟันผุร้อยละ 86.2 และค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์พบ
ค่าเฉลี่ยที่ 1.86 ± 0.07  
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลของผู้ปกครองกับสภาวะฟันผุและความสะอาดฟันในเด็กก่อนวัยเรียน พบว่า
ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการให้เด็กใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ในการแปรงฟัน แต่ยังมเีด็ก ร้อยละ 82.6 มีฟันผุและร้อยละ 88.6 ยังท า
ความสะอาดฟันได้ไม่ดี  ส าหรับเรื่องการรับประทานอาหาร และการตรวจความสะอาดฟัน พบว่าผู้ปกครองยังมีพฤติกรรมที่
ยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีฟันผุ และฟันไม่สะอาดเช่นกัน ดังตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 :  ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับสภาวะฟันผุและความสะอาดฟันในเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา (n=58) 

พฤติกรรม สภาวะฟัน 
คน (%) 

P-value ความสะอาดฟัน* 
คน (%) 

P-value 

ฟันผ≥ุ2ซ่ี 
(n=46) 

ฟันผุ<2ซ่ี 
(n=12) 

สะอาด
(n=14) 

ไม่สะอาด
(n=44) 

การแปรงฟัน       
  ตอนเช้าทุกวัน 24 (52.2) 10 (83.3) 0.05 9 (64.3) 25 (56.8) 0.62 
  ก่อนนอนทุกวนั 4 (8.7) 3 (25) 0.12 2 (14.3) 5 (11.4) 0.77 
  เด็กแปรงเอง 38 (82.6) 10 (83.3) 0.95 12 (85.7) 36 (81.8) 0.73 
  ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ 38 (82.6) 10 (83.3) 0.95 9 (64.3) 39 (88.6) 0.04* 
รับประทานอาหาร       
  เด็กด่ืมนมขวดแล้วหลับคาขวด 8 (17.4) 3 (25) 0.55 3 (21.4) 8 (18.2) 0.78 

  ด่ืมนมจากแก้วหรือกล่องนม 28 (60.9) 8 (66.7) 0.71 9 (64.3) 27 (61.4) 0.84 
  เด็กซื้อขนม ลูกอมกนิเอง 41 (89.1) 8 (66.7) 0.06 12 (85.7) 37 (84.1) 0.88 
  ผู้ปกครองเตรียมผลไม้ให้เด็กเป็นอาหารว่าง 44 (95.7) 12 (100) 0.46 13 (92.9) 43 (97.7) 0.38 
ผู้ปกครองการตรวจความสะอาดฟัน 44 (95.7) 12 (100) 0.46 13 (92.9) 43 (97.7) 0.38 

 *ดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ คิดค่าที่มีค่า Plaque index ที่มีค่ามากกวา่ 1.5  
 
 ปัจจัยด้านความรู้ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ประเด็นเรื่องการแปรงฟันพบว่า
ผู้ปกครองที่ทราบว่าควรให้เด็กเลก็ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ และยาสีฟันฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผไุด้ ส่งผลใหผู้้ปกครองมี
พฤติกรรมการดูแลโดยให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ ร้อยละ 87.5 และ 95.8 ตามล าดบั ส่วนความรูด้้านการ
รับประทานอาหาร พบว่าผู้ปกครองมีความรู้เรื่องประเภทของอาหารที่เป็นสาเหตุของการเกดิโรคฟันผุ แต่ยังคงให้เด็กซื้อขนม
มารับประทานอยู่ร้อยละ 95.9 ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 : ปัจจัยด้านความรู้ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา (n=58) 
ความรู้ การปฏิบัต ิ [คน (%)] P-value 

ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ (n=48) ไม่ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ (n=10) 
เด็กเล็กควรใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลอูอไรด์ 42 (87.5) 2 (20) 0.001* 
ยาสีฟันฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุได้ 46 (95.8) 7 (70) 0.008* 
 ผู้ปกครองให้ซ้ือขนม (n=49) ผู้ปกครองไม่ให้ซ้ือขนม (n=9)  
อาหารที่ท าให้เกิดโรคฟันผุ คือ อาหาร
จ าพวกแป้งและน้ าตาล 

47 (95.9) 7 (77.8) 0.048* 

 เตรียมผักผลไม้เป็นของว่าง 
(n=56) 

ไม่ได้เตรียมผักผลไม้เป็นของว่าง
(n=2) 

 

เด็กควรรับประทานผักผลไม้มากๆเพ่ือ
ป้องกันฟันผ ุ  

42 (75) 2 (100) 0.41 

 เลิกแล้ว (n=36) ยังทานนมขวด (n=22)  
เด็กเล็กควรเลิกดื่มนมจากขวดเมื่อเด็กเร่ิม
เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

34 (94.4) 22 (100) 0.26 

 

 ทัศนคติในทุกประเด็นท่ีประเมินไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 : ปัจจัยด้านทัศนคติที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา (n=58) 

ทัศนคต ิ การปฏิบัต ิ[คน (%)] P-value 
ผู้ปกครองไม่ให้ท า (n=10) ผู้ปกครองให้ท า(n=48) 

เด็กที่เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรแปรงฟัน
ด้วยตนเองได้แล้ว โดยผู้ปกครองไม่ต้องช่วย 

7 (70) 40 (83.3) 0.33 

การแปรงฟันให้เด็กเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากเพราะเด็ก
จะร้องไห้ท าให้แปรงยาก 

7 (70) 19 (39.6) 0.78 

 ไม่ให้หลับคาขวด (n=44) หลับคาขวด (n=11)  
การให้เด็กดื่มนมขวดแล้วหลับไปเป็นเร่ืองปกติ 9 (20.5) 4 (36.4) 0.27 
 ผู้ปกครองเคยตรวจ (n=56) ผู้ปกครองไม่เคยตรวจ (n=2)  
การตรวจความสะอาดฟันให้เด็กเป็นหน้าท่ีของ
ผู้ปกครอง 

49 (87.5) 1 (50) 0.13 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 เนื่องจากเกาะหมากน้อยเป็นพ้ืนท่ีเกาะที่อยู่ห่างไกลที่สุดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวประมง ท าให้การหาเลี้ยงชีพเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้นๆ ดังนั้นประเด็นเรื่องสุขภาพ 
โดยเฉพาะด้านสุขภาพช่องปาก จึงให้ความส าคัญเป็นล าดับรองลงมา มีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงบริการด้านทันตสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดโรคฟันผุได้ เช่น เรื่องการรับประทานขนมหวาน เครื่องดื่มรสหวาน  
 จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนเรื่องการแปรงฟัน พบว่ามีเพียง
ผู้ปกครองร้อยละ 58.6 จะให้เด็กแปรงฟันในตอนเช้าทุกวัน ย่ิงไปกว่านั้นการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมีเพียงร้อยละ 12 
เท่านั้น จึงส่งผลให้เด็กฟันผุและไม่สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Peltzer, 2015 ในเด็ก 3-5 ปีในภาคเหนือของ
ประเทศไทยพบว่ามีเด็กที่แปรงฟันน้อยกว่า 1 ครั้งต่อวันถึงร้อยละ 68.3 ส่งผลให้เด็กมีความชุกของโรคฟันผุถึงร้อยละ 63.6 
เช่นเดียวกันกับของ Wulaerhan, 2014 ที่ท าการศึกษาในประเทศจีน ส่งผลให้เด็กเกิดโรคฟันผุร้อยละ 82.2 
 อีกประเด็นหนึ่ง คือ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะให้เด็กแปรงฟันด้วยตัวเอง ถึงร้อยละ 82.8 ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงมาก และท าให้
เกิดปัญหาฟันผุร้อยละ 82.6 และฟันไม่สะอาดร้อยละ 81.8 เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของ Wulaerhan, 2014 ในประเทศ
จีน และของ Nguyen, 2018 ในประเทศเวียดนาม ที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมที่ให้เด็กแปรงเอง แล้วพบฟันผุร้อยละ 83 และ 
92.8 ตามล าดับ ซึ่งท าให้เห็นชัดเจนว่าการให้เด็กแปรงฟันเองสัมพันธ์เด็กมีฟันผุและฟันไม่สะอาด เนื่องจากกล้ามเนื้อมือของ
เด็กไม่แข็งแรงพอท่ีจะควบคุมแปรงสีฟันให้ท าความสะอาดช่องปากได้ทั่วถึง ในทางตรงกันข้าม จากการศึกษาของ Nishide, 
2018 ในประเทศญี่ปุ่น พบว่าหากผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก จะพบว่าเด็กมีฟันผุเพียงร้อยละ 30.5 ดังนั้นจึงควรจะมีผู้ปกครอง
ดูแลเรื่องการแปรงฟันให้เด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการแปรงฟันให้มากขึ้นได้ 
 เรื่องการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 ให้เด็กใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ แต่ยังพบว่าเด็กมี
ปัญหาโรคฟันผุร้อยละ 82.6 และฟันไม่สะอาดสูงอยู่ร้อยละ 88.6 ถึงแม้ว่าฟลูออไรด์ในยาสีฟันจะมีผลในการช่วยป้องกันฟันผุ
ได้ แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลวิธีการและระยะเวลาในการแปรงฟันที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันฟลูออไรด์
ได้ จากการศึกษาของ Sitana, 2016 ในประเทศซูดานที่ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ร้อยละ 41.6 และพบเด็กมีฟันผุ ร้อยละ 
55.3 ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ระยะเวลาการเริ่มแปรงฟันให้เด็กของผู้ปกครอง ขณะที่การศึกษา Boustedt, 2019 
ในประเทศสวีเดน พบว่ามีผู้ปกครองใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ถึง  ร้อยละ 98 ท าให้พบเด็กฟันผุเพียงร้อยละ 18.9 เป็นผลมา
ผู้ปกครองมีความรู้และได้รับการแนะน าเรื่องการแปรงฟันตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงเริ่มแปรงฟันให้เด็กในช่วงก่อนอายุ 1 ปี  
 จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนเรื่องการรับประทานอาหาร พบ
ผู้ปกครองมีพฤติกรรมให้เด็กเลกิดื่มนมขวดและหันมาดื่มนมจากแก้วหรือกล่องนมแทนแล้ว แต่ยังพบว่ามีปัญหาโรคฟันผุสูงอยู่
ถึงร้อยละ 60.9 โดยโรคฟันผุอาจจะเป็นมาก่อนการเลิกนมขวดแล้ว ซึ่งเด็กควรเลิกนมขวดตั้งแต่อายุก่อน 18 เดือน รวมถึง
ความเข้าใจของผู้ปกครองที่ว่าการดึงขวดนมออกจากปากเด็กก็เพียงพอแล้ว ยังไม่ทราบว่าหลังจากกินนมเสร็จแล้วต้องท า
ความสะอาดด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Nishide, 2018 ในประเทศญี่ปุ่น, Nguyen, 2018 ในเวียดนาม และ 
Wulaerhan, 2014 ที่เด็กยังดื่มนมขวดอยู่แล้วท าให้เกิดโรคฟันผุร้อยละ 66.7, 81.9 และ 92.4 ตามล าดับ รวมทั้งการศึกษา
ของปณิธาน สนพะเนา ที่พบว่าเด็กไทยเลิกนมขวดช้า จะส่งผลต่อฟันผุเนื่องจากเด็กดูดนมแล้วหลับคาขวด รวมถึงการดื่มนม
ขวดเป็นการสร้างนิสัยการกินจุบจิบอีกด้วย  
 เรื่องการรับประทานอาหารว่าง พบว่ามีผู้ปกครองถึงร้อยละ 89.1 ยังให้เด็กกินอาหารว่างที่เป็นขนมหวาน แล้วท าให้เด็ก
ฟันผุ สอดคล้องกับการศึกษาของ  Nguyen, 2018 ที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมอนุญาตให้เด็กรับประทานขนมหวานแล้วท าให้
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เกิดโรคฟันผุประมาณร้อยละ 70 - 90 ซึ่งเป็นปริมาณความชุกท่ีสูง ซึ่งจากการศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลในประเด็นว่าเด็ก
รับประทานอาหารว่างหรือไม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Sitana ประเทศซูดานในปี 2016 ที่ยิ่งเพิ่มความถี่ในการ
กินขนมหวาน จะยิ่งส่งผลให้เกิดโรคฟันผุที่สูงขึ้น คือ กินวันละ 1 ครั้งถึงวันละ 3 ครั้ง มีอัตราฟันผุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.4-
61.3 ตามล าดับ และจากการศึกษาของ Wulaerhan, 2014 พบว่าหากเพิ่มความถี่รับประทานขนมหวาน จะเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกดิฟันผุประมาณ 3 เท่า ท าให้เห็นความรุนแรงของปัจจัยเรื่องความถี่ของการรับประทานขนมหวานมากยิ่งข้ึน  
 ความรู้ของผู้ปกครองในประเด็นของการใช้ยาสีฟัน ส่วนใหญ่มีความรู้ว่าการแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ ช่วยป้องกัน
ฟันผุได้ ส่งผลให้มีพฤติกรรมให้เด็กใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ร้อยละ 90 อาจเป็นผลมาจากว่ายาสีฟันส่วนใหญ่ตามท้องตลาดนั้นมี
ฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ หาซื้อได้ง่าย และมีสื่อโฆษณากล่าวถึงสรรพคุณของฟลูออไรด์อย่างแพร่หลาย ร่วมกับการรณรงค์
ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง   
 ในประเด็นเรื่องการรับประทานอาหาร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องอาหารที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ คือ 
อาหารจ าพวกแป้งและน้ าตาล และควรกินผักและผลไม้ให้มาก แต่ยังมีผู้ปกครองที่อนุญาตให้เด็กซื้อขนมหวานมารับประทาน
เองอยู่ถึงร้อยละ 95.9 เนื่องจากว่ากิจวัตรประจ าวันของแต่ละครอบครัวบางเวลาที่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน จึงให้เด็กไปซื้อ
ขนมมารับประทานเอง ด้วยความที่ขนมหวานมีบรรจุภัณฑ์และสีสันที่น่าดึงดูดให้ซื้อ มากกว่าอาหารประเภทอื่นๆ เด็กส่วน
ใหญ่จึงเลือกท่ีจะกินขนมหวาน มากกว่าผักและผลไม้  ส่วนประเด็นการดื่มนมจากขวด พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 94.4 
เข้าใจผิดอยู่คิดว่าควรเลิกเมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียน แต่ที่จริงแล้วการให้เด็กเลิกดื่มนมขวดควรท าเมื่อเด็กอายุไม่เกิน 18 เดือน ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมากจากนโยบายของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ห้ามน าขวดนมมากับเด็ก ท าให้ผู้ปกครองเข้าใจไปในทิศทาง
ดังกล่าวได้ 
 จากการศึกษานี้พบว่าเด็กมีสภาวะฟันผุสูง คือ ร้อยละ 86.2 สูงกว่าระดับประเทศ คือ ร้อยละ 75.6 และมีเด็กที่ฟันไม่
สะอาดร้อยละ 75.9 ซึ่งท้ังนี้ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการดูแลของผู้ปกครองเป็นส าคัญ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของปณิธาน สน-
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ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งกับทันตบุคลากร 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ใน
เวลาช่วงเดียวกัน แต่มีข้อจ ากัดคือ ไม่สามารถทราบความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของโรคฟันผุกับพฤติกรรมการดูแลเด็กได้ 
ส่วนการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากว่าเป็นพ้ืนท่ีปิดมีประชากรจ ากัด และใช้การสุ่มเป็นแบบ Accidental sampling  
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ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติของผู้ปกครอง กับโรคที่เกิดขึ้นในช่องปากเด็ก เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาโรคในช่องปาก และมี
ปัญหาฟันผุสูงพบค่าเฉลี่ยการเกิดฟันผุถึง 8 ซี่ต่อคน ขณะที่พบเด็กที่ไม่มีฟันผุในช่องปากจ านวนน้อยมากเพียงแค่ 8 คน 
เท่านั้น 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 ผู้ปกครองในพื้นที่เกาะหมากน้อย มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่เหมาะสม ให้เด็กแปรง
ฟันในตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันจ านวนน้อยมาก และส่วนใหญ่ให้เด็กแปรงด้วยตนเองเพียงล าพัง เรื่องการรับประทาน
อาหาร พบว่ายังให้เด็กซื้อขนมและลูกอมรับประทานเอง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีฟันผุสูงและความสะอาดช่องปาก

น้อย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าความรู้เรื่องยาสีฟันผสมฟลูออไรด ์
ส่งผลให้ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการดูแลโดยให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ได้ ในทางกลับกันความรู้เรื่องอาหาร ที่
ท าให้เกิดโรคฟันผุ การให้เด็กรับประทานผักผลไม้ และการให้เด็กเล็กเลิกดื่มนมจากขวด ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนที่ดีขึ้นแต่อย่างใด ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติเรื่องการแปรงฟันและการรับประทานอาหาร ไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนเช่นกัน  
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จะน าไปคิดวางแผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เกาะหมากน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงาต่อไป 
รวมทั้งเป็นข้อมูลน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือระดับนโยบาย เพื่อวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของเด็ก
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ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤตกิรรมการปอ้งกันและควบคุมการเกดิไข้เลือดออก 
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The of Effects Empowerment on the Prevention and Control of Dengue 
Haemorrhagic Fever and Aedes Aegypti Larval Indices of People  

in Nongtrud Sub-district, Mueang District, Trang Province. 
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บทคัดย่อ 

พฤติกรรมการป้องกันโรคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู ้ที ่มีภาวะเสี ่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก และเปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่พบแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 19 คน ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจ จำนวน 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิด
ไข้เลือดออก และแบบประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 
.90 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่า Paired t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก หลังเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมีค่า (  = 47.21, SD = 5.127) สูงกว่าก่อนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจ (   = 37.00, SD = 8.340) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.511, df = 18 2) 
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ มีค่า (   = .11, SD = .315) ต่ำกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ (   = 5.26, SD = 5.506) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(t = 4.073, df = 18)       
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Abstract 

Prevention is essential for everyone. Especially those who are at risk for dengue. This 
one group pre-posttest design pre-experimental research, based on the empowerment concept, 
aimed to the prevention and control of dengue haemorrhagic fever and compare aedes aegypti 
larval indices. Sample was 19 household members who found mosquito breeding sites in 
NongTrud Sub-district, Mueang District, Trang Province. Samples received an empowerment 
program for 4 weeks. Data were collected by behavior for dengue hemorrhagic fever prevention 
and control and aedes aegypti larval indices questionnaires. Cronbach’s alpha coefficient was 
.90. Data were analyzed using paired t-test. 

The results revealed as follows: 
 1. Mean scores of behavior for dengue hemorrhagic fever prevention and control (   = 
47.21, SD = 5.127)  were higher than before receiving the program (   = 37.00, SD = 8.3) , 
statistically significant at a level of .05 (t = 6.511, df = 18)  
 2. Container Index (   =.11, SD = .315) were lower than before receiving the program (   
= 5.26, SD= 5.506), statistically significant at a level of .05 (t = 4.073, df = 18) 
   
Keywords: The empowerment program, behavior for dengue hemorrhagic fever prevention 
and control, aedes aegypti larval indices. 

 

บทนำ 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย  จากสถิติรายงาน
ของสำนักระบาดวิทยา 3 ปีย้อนหลังในปี พ.ศ. 2558-2560 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 10-14 ปี (Bureau of Epidemiology, 2015-2017) ซึ่งโรคไข้เลือดออกยังมีความสัมพันธ์กับ
ฤดูกาล เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออกจะพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากขึ้นในฤดูฝน ลักษณะการระบาดของโรค   
ในอดีตมีทั้งแบบปีเว้นปี และปีเว้นสองปี แต่ปัจจุบันพบผู ้ป่วยได้ทุกปีอย่างต่อเนื ่อง  (Deela, 2014) โรค
ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงชนิดนี้เรียกว่า ยุงลายบ้าน ลักษณะ
ของยุงลายบ้านจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก  สีขาวสลับดำ และจะออกหากินกัดคนในเวลากลางวัน  ในฤดูฝนจะเป็น
ฤดูที่เอื้อต่อการวางไข่ของยุง โดยเฉพาะในภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ขวด กระป๋อง กะลา จานรองต้นไม้ หรือยาง
รถยนต์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ส่งผลให้มีจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณในบ้านและรอบๆบ้าน เมื่อยุงตัวใดตัวหนึ่งได้รับเชื้อไวรัสเดงกีแล้วกัดคน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรค
ไข้เลือดออกได้ หลังได้รับเชื้อมาประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรค อาจรุนแรงมากจนถึงช็อกและ
เสียชีวิตได้ (Infectious disease information center and vectors, 2017) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่าดัชนี
ลูกน้ำยุงลายสูงแสดงถึงความเสี่ยงของประชาชนในการมีโอกาสรับเชื้อไข้เลือดออก และความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของโรคอยู่ในระดับสูง  ทำให้ชุมชนนั้นมีแนวโน้มของการเกิดโรคและการระบาดของโรคสูงด้วย 
(Deela, 2014) 
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Abstract 
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จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยฝั่งตะวันตก ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน
สูงๆ ต่ำๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่ และภูมิอากาศของจังหวัดตรังนั้นจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่ พัดผ่าน 
โดยเฉพาะในช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตก
หนาแน่นทั่วไปในจังหวัดตรัง (Development Strategy of Trang Province, 2014 - 2017) เป็นสาเหตุทำให้
เกิดบริเวณน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยงุลาย ส่งผลให้มีจำนวนยุงลายเพิ่มมากข้ึน เมื่อไม่มี         การ
จัดการบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เหมาะสม จึงมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกได้ง่าย ตำบลหนอง
ตรุดเป็นพื้นที่หนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่พบจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกค่อนข้างสูง โดยจากข้อมูลปี พ.ศ. 
2559 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด พบว่าหมู่ที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีจำนวนผู ้ป่วยด้วยไข้เลือดออกจำนวน 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกต่อแสนประชากร 1,478.49 ราย ซึ ่งสอดคล้องกับการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ ์ล ูกน้ำยุงลาย 
ประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 15-29 มีนาคม 2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด จำนวนทั้งหมด 208 หลังคา
เรือน สำรวจได้ 181 หลังคาเรือน ซึ่งผลการสำรวจพบว่า บ้านที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายมี 50 หลังคา
เรือน ส่วนใหญ่พบในภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ ภาชนะน้ำใช้ จึงถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขเร่งด่วน เพื่อให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหมดไปและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก  ส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แต่ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ยังคงอยู่ เนื่องจากขาดแรงกระตุ้น ขาดความตระหนักในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และ
ประชาชนไม่ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจมาใช้ เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อมุ่งที่จะเสริมสร้างความเป็นไปได้ของบุคคลในการที่จะควบคุมชีวิตตนเอง จาก
การศึกษาของ Poomsanguan (2014) ศึกษาการเสริมสร้างอำนาจทางสุขภาพ : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล 
ได้กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  สามารถเลือกใช้แหล่ง
ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ บทบาทของพยาบาลในการ
เสริมสร้างพลังอำนาจทางสุขภาพ เป็นการเสริมสร้างพลังใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ตระหนักรู้ และเห็น
ความสำคัญของสุขภาพ หันกลับมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ ไม่เพียงแต่การป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย แต่จะมุ่ง
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วย 

ตำบลหนองตรุดเป็นชุมชนที่ MOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ในการร่วมมือกันสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนตำบลหนองตรุด ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 3 
ตำบลหนองตรุด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในบ้านหลังที่พบ
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหมดไป และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบ
ต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุม  
การเกิดไข้เลือดออกของประชาชน หมู่ที ่ 3 ตำบลหนองตรุด โดยการนำแนวคิดกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อำนาจของ Gibson (1997) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และการศึกษาครั้งนี ้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกในบุคคล ครอบครัว และชุมชนตำบลหนองตรุด  ตลอดจนประชาชน
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยง ลดการเกิดโรค และเห็นความสำคัญจนเกิดพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกของประชาชนตำบล
หนองตรุดก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
 2. ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 แนวคิดของการศึกษาเพื่อการสร้างพลังอำนาจเป็นการศึกษาที่เน้นให้กลุ่มตัวอย่างพัฒนาความสามารถ
ในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความนับถือเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง โดยเน้นให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่ างเต็มที่ ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เสนอทางเลือกที่สามารถพัฒนากลวิธีที่จะแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
โดยการศึกษาคร้ังนี้จะใช้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดกระบวนการสร้างเสริม
พลังอำนาจของ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยสามารถนำมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการค้นหาสภาพจริง  
- กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการได้สะท้อนคดิ 
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของโรค
ไข้เลือดออก และให้ตัวแบบเล่าประสบการณ์การป่วยเปน็
โรคไข้เลือดออก 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการตัดสินใจเลอืกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสม  
- กิจกรรมทบทวนและเนน้ยำ้เก่ียวกับการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
- กิจกรรมระดมความคิดและเลือกแนวทางปฏบิัติที่จะ
นำไปใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามบริบทพื้นที ่
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการคงไว้ซึ่งการปฏิบัต ิ
- นัดกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกและ
ประเมินผลการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- ยุติโปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอำนาจโดยสรปุและเนน้
จุดสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

พฤติกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 

 

ดัชนีลูกน้ำยุงลาย 
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ระเบียบวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวประเมินผลก่อนและหลังการได้เข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจ (One Group Pre-Posttest Design) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ สมาชิกที่เปน็ตัวแทนครัวเรือนที่พบแหล่งเพาะพันธุล์ูกน้ำยุงลาย  

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 50 หลังคาเรือน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่พบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง
ตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ 1) อายุมากกว่า 20 ปี อาศัย
อยู่จริงในตำบลหนองตรุด  2) เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้  3) พบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะ  
น้ำขังในครัวเรือน 1 ภาชนะขึ้นไป และ 4) มีความยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยทุกครั้ง กำหนดเกณฑ์การคัดออก 
(Exclusion criteria) คือ ไม่สามารถเข้าร่วมตามโปรแกรมที่กำหนด ซึ่งได้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางประมาณค่าอำนาจการวิเคราะห์ทางสถิติ (Power Analysis) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญ 
(Significant Level) ที่ .05 อำนาจการทดสอบ (Level of Power) = .80 คำนวณค่าอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่าง 
(Effect Size) = 1.36 (Sanguanjai, 2012) และจากการใช้สูตรการคำนวณขนาดของตัวอย่าง (Daniel , 2017) 
ได้จำนวน 16 หลังคาเรือน จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 % (Polit & Hungler, 1999) เพื่อป้องกันการ
สูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง (drop out) ได้กลุ่มตัวอย่าง 19 หลังคาเรือน หลังจากนั้นจึงเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองด้วยการสุ่ม (random assignment) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากล่มุอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลองเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับควบคุม 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง คือ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกัน
และควบคุมการเกิดไข้เลือดออก ประกอบด้วย 1) คู่มือการจัดกิจกรรม 2) แผนการสอนเรื่องการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 3) คู่มือการเสริมสร้างพลังอำนาจ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 ราย เพื่อ
ทดสอบความเป็นปรนัย ดูความชัดเจนของภาษาและความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง โดยสร้างเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคและควบคุมไข้เลือดออกซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างโดยประยุกต์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา จำนวน
สมาชิกในบ้าน ประวัติการเจ็บป่วยด้วยไข้เลือดออก การได้รับข้อมูลข่าวสาร  การเข้ารับการอบรม  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 9 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกซึ่งพัฒนาจากซึ่
จากงานวิจัยของ Wansamngam (2016) ได้ข้อคำถามทั้งหมด 20 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง ไม่ปฏิบัติเลย  โดยข้อคำถาม
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ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) คือ .90 และ
นำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .73 

ส่วนที่ 3  แบบสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายที่ผู้วิจัยนำมาจากแบบสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายของ
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบันทึกจำนวนภาชนะที่สำรวจและจำนวนที่พบลูกน้ำยุงลาย โดย
คำนวณค่าได้ดังนี้ (Department of Communicable Disease Control, 2017) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับควบคุม  แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกซึ่งพัฒนาจาก
แบบวัดความรู้เรื ่องโรคไข้เลือดออกของ Udomkan (2013)เป็นแบบสอบถามจำนวน 20 ข้อ แต่ละข้อมี 4 
ตัวเลือก หากตอบถูกได้ 1 คะแนน หากตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยข้อคำถามผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) คือ .74 และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะ
เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 20 เท่ากับ .78  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไป นำมาแจกแจงแจงความถี่ วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (Pair t-test) 
โดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (Test of Normality) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 
โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่ามีการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ 
 3. เปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (Pair t-test) โดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
แจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (Test of Normality) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่ามี
การแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ 
 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยนำโครงร่างการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการอนุมัติ หมายเลข 25/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน. 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.90 มีอายุระหว่าง 40 – 59 ปี มาก
ที่สุด ร้อยละ 52.60 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.70 มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 52.60 มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 52.60 ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในบ้าน 1 - 5 คน ร้อยละ 89.50 ร้อยละ 100 ไม่เคยป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกร้อยละ 84.20 และเคยเข้าร่วมการอบรม
เก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ 63.20 
 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
 

พฤติกรรมการป้องกัน  SD df t p-value 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

37.00 
47.21 

8.340 
5.127 18 6.511 .000* 

*p < .05 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าหลังการเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิด
ไข้เลือดออก ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก  มีพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 

 
3. ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI (Container Index) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีลูกนำ้ยุงลาย (CI) ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
 

ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI)  SD df t p-value 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

5.26 
.05 

5.506 
.229 18 6.511 .000* 

*p < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังการเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิด

ไข้เลือดออก ค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ต่ำกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกของ
ประชาชน ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สามารถนำมาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานวิจัยข้อที่ 1 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ   

ผลการวิจัย  พบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้  การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นโดยนำแนวคิดกระบวนการสร้างเสริมพลังอำนาจของ 
Gibson (1997) 4 ขั้นตอน ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวไว้ว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นการศึกษาที่เน้นให้กลุ่ม
ตัวอย่างพัฒนาความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความนับถือเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง โดยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่าง
เต็มที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เสนอทางเลือกที่สามารถพัฒนากลวิธีที่จะ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก เป็นการช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญจากการให้ความรู้ และการกำหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ประชาชนตำบลหนอง
ตรุดเคยได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกจาก อสม. สื่อโทรทัศน์ หรือการรณรงค์ต่างๆ ทำให้
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (  = 12.68, SD = 1.42) โดยข้อ
คำถามที ่ได้คะแนนมากที ่สุด คือ โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื ้อโรคชนิดใดและยุงชนิดใดเป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออก (  = 100, SD = 0) และข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อใดไม่ถูกต้องในการป้องกันและ
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ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) คือ .90 และ
นำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .73 

ส่วนที่ 3  แบบสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายที่ผู้วิจัยนำมาจากแบบสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายของ
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบันทึกจำนวนภาชนะที่สำรวจและจำนวนที่พบลูกน้ำยุงลาย โดย
คำนวณค่าได้ดังนี้ (Department of Communicable Disease Control, 2017) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับควบคุม  แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกซึ่งพัฒนาจาก
แบบวัดความรู้เรื ่องโรคไข้เลือดออกของ Udomkan (2013)เป็นแบบสอบถามจำนวน 20 ข้อ แต่ละข้อมี 4 
ตัวเลือก หากตอบถูกได้ 1 คะแนน หากตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยข้อคำถามผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมีค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) คือ .74 และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะ
เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 20 เท่ากับ .78  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไป นำมาแจกแจงแจงความถี่ วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (Pair t-test) 
โดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (Test of Normality) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 
โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่ามีการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ 
 3. เปรียบเทียบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน (Pair t-test) โดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
แจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (Test of Normality) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk Test พบว่ามี
การแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ 
 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยนำโครงร่างการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับการอนุมัติ หมายเลข 25/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน. 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.90 มีอายุระหว่าง 40 – 59 ปี มาก
ที่สุด ร้อยละ 52.60 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.70 มีอาชีพเกษตรกรร้อยละ 52.60 มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 52.60 ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในบ้าน 1 - 5 คน ร้อยละ 89.50 ร้อยละ 100 ไม่เคยป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกร้อยละ 84.20 และเคยเข้าร่วมการอบรม
เก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ 63.20 
 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
 

พฤติกรรมการป้องกัน  SD df t p-value 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

37.00 
47.21 

8.340 
5.127 18 6.511 .000* 

*p < .05 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าหลังการเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิด
ไข้เลือดออก ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก  มีพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกดีกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 

 
3. ข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI (Container Index) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีลูกนำ้ยุงลาย (CI) ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก 
 

ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI)  SD df t p-value 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

5.26 
.05 

5.506 
.229 18 6.511 .000* 

*p < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังการเข้าโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิด

ไข้เลือดออก ค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) ต่ำกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกของ
ประชาชน ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สามารถนำมาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานวิจัยข้อที่ 1 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ   

ผลการวิจัย  พบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้  การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นโดยนำแนวคิดกระบวนการสร้างเสริมพลังอำนาจของ 
Gibson (1997) 4 ขั้นตอน ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวไว้ว่าการเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นการศึกษาที่เน้นให้กลุ่ม
ตัวอย่างพัฒนาความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความนับถือเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง โดยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่าง
เต็มที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เสนอทางเลือกที่สามารถพัฒนากลวิธีที่จะ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก เป็นการช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญจากการให้ความรู้ และการกำหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ประชาชนตำบลหนอง
ตรุดเคยได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกจาก อสม. สื่อโทรทัศน์ หรือการรณรงค์ต่างๆ ทำให้
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (  = 12.68, SD = 1.42) โดยข้อ
คำถามที ่ได้คะแนนมากที ่สุด คือ โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื ้อโรคชนิดใดและยุงชนิดใดเป็นพาหะนำโรค
ไข้เลือดออก (  = 100, SD = 0) และข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อใดไม่ถูกต้องในการป้องกันและ
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กำจัดยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก (  = 0, SD = 0) และมีระดับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิด
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (  = 37.00, SD = 8.34) โดยมีระดับพฤติกรรมในด้านการจัดบ้านเรือนให้
เรียบร้อยมากที่สุด (  = 2.660, SD = 0.6012) และมีระดับพฤติกรรมในด้านการกำจัดยุงตัวเต็มวัยน้อยที่สุด 
( = 1.506, SD = 1.0553) หลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยการทบทวนตนเองเรื่อง
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกที่ผ่านมา เกิดการยอมรับสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนกับตนตามที่
เป็นจริง จากนั้นร่วมกันสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อค้นหาจุดแข็งของตนเองทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง เกิดความ
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการเกิด
ไข้เลือดออกที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยการอภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก ส่งผลให้เกิดความตระหนักถึงความเข็มแข็งของตนเอง ความสามารถ ความถูกต้อง เกิดความมั่นใจ
ในความสามารถ การตัดสินใจทักษะของตนเองในการที ่จะดูแลตนเองมากขึ ้น  (Auamtanee, 2011)  ซึ่ง
สอดคล้องกับรูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจของงานวิจัยของ  Suaisomriam (2014) และ Wongsubin, 
Kaeodumkoeng, Kengganpanich, & Kengganpanich (2016) ซึ่งมีรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยมี
ขั้นตอนคือ ศึกษาบริบททั่วไป วิเคราะห์ปัญหา ประชุมวางแผน ดำเนินกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ในกระบวนการดังกล่าวจัดให้มีการสนับสนุนด้านความรู้ โรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัยให้ความรู้เป็นราย
กลุ่ม เพราะการให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ ความคิดของตนเอง ช่วยให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจตนเองมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Awanroh (2009); Chunpetch & Sivadamprongpong (2009) พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้รับการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ โดยผู้วิจัย
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตการปฏิบัตตินตามการตัดสินใจ และกระตุ้นในการปฏิบัติตัว เพื่อคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง   

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสามารถทำให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น และมีระดับคะแนนพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wongsubin, Kaeodumkoeng, Kengganpanich, 
& Kengganpanich (2016) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
การรับรู้พลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยดังกล่าวบุคลากรด้านสุขภาพจึงควรนำ แนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอำนาจ มาประยุกต์ใช้กับการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกที่ต้องมีการปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เหมาะสมและเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก
ภายในชุมชนได้เป็นผลสำเร็จ 

 
สมมติฐานวิจัยข้อที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง

อำนาจต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย C.I หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ

มีค่า ( = .11, SD =.315 ) ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ (  = 5.26 , SD= 5.506 ) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังนี้  

การที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจนั้น ทำให้กลุ่มตัวอย่าง เกิดการ
ตระหนักรู้ และเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงของตน เข้าใจพฤติกรรมการปฏิบัติ จากการมาเข้ากลุ่มย่อย ทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก รวมทั้งการ
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ได้เห็นตัวแบบที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาเล่าประสบการณ์ ทำให้มีกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองให้ดีขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการลงมือปฏิบัติกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติตนตามการตัดสินใจ จากผู้วิจัยตลอด 4 สัปดาห์ และเมื่อมาประชุม
กลุ่มย่อย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก เมื่อได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติในกลุ่มด้วยกันทำให้เกิดการเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ให้กำลังใจซึ่งกันและ
กัน ทำให้มีกำลังใจ มีความมั่นใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก รวมทั้งเมื่อเห็นค่าดัชนี
ลูกน้ำยุงลายลดลง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนมากขึ้น และจากข้อมูลพบว่า หลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ พฤติกรรมด้านการสำรวจลูกน้ำยุงลาย การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการจัดบ้านเรือนให้เรียบร้อยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
อำนาจ ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออก ส่งผลให้
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจกลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าเฉลี่ยดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง เนื่องจากการ
ได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Phorkrathoke (2014) พบว่า หลังดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยกระบวนการเสริมพลังอำนาจ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายมีค่าน้อยกว่าก่อนการพัฒนา และนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Udomkan (2013) พบว่า ก่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI) = 17.0, CI วัด = 11.11, CI โรงเรียน = 27.5 และค่า BI = 
13 หลังการดำเนินการ ค่า HI = 0, CI = 0 และ BI = 0 
 
การนำผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกยังอยู่ในระดับปานกลาง 
และประชาชนมีระดับพฤติกรรมในด้านการกำจัดยุงตัวเต็มวัยน้อยที่สุด รวมทั้งจากผลการวัดความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกพบว่า การบอกวิธีป้องกันและกำจัดยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตอบไม่ถูกต้องมากที่สุดเช่นกัน 
ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกแต่ละระยะตามวงจรชีวิตของ
ยุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนวจโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และขยายพื้นที่
ให้ครอบคลุมทั้งตำบลในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานสู่การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ  กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศคัดเลือกแบบโควต้า และการ
เขียนเรียงความเกี่ยวกับในหลวงราชกาลที่ 9 อายุระหว่าง 17-23 ปี จ านวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันท่ี 4 - 29 
กรกฎาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ และแบบประเมินความเข้าใจใน
หลักการทรงงานของเยาวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ (dependent t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยได้แสดงรายละเอยีด
ในเรื่อง คุณลักษณะของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ รูปแบบกิจกรรมโครงการฯ และผลการประเมินความเข้าใจในหลกัการ
ทรงงานที่พบว่า เยาวชนมีความเข้าใจในหลักการทรงงานเพิ่มขึ้นย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ใน 13 เรื่อง จากทั้งหมด 
23 เรื่องในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9   

ค าส าคัญ : หลักการทรงงาน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการเรียนรู้ 

Abstract  

 This study aims to develop the 21st century learning skills for juveniles based on King Rama 
IX’s working philosophy. This learning project was created for voluntary juveniles based on the King 
IX’s Royal Initiation Projects. Samples of this study consists of 51 juveniles, 17-23 years old, from 
Thailand and other countries selected with the quota sampling and essays about the King Rama IX. 
During their participations, they were in their bachelor level. The activity occurred from July 4-29, 2016. 
Project management methods and the understanding of King Rama IX’s working philosophy assessment 
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forms which consisted of 3 parts namely participants’ characteristics, project activity format and the 
participants’ understanding levels in the King IX’s working philosophy were used as the study tools.  
They were passed to the participants prior and after they attended the project. Data were statistically 
analyzed using percentage, mean, standard deviation and dependent t-test whereas the qualitative 
part were analyzed to find the themes. The result portrayed that the understanding levels of 
participants regarding the working philosophy were significantly increased at the level of 0.05.  In other 
words participants showed their understanding in 13 from 23 Royal Initiation Projects after attending 
the project. 

Keywords : working philosophy, 21st century skills, learning development       

บทน า  
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกประเทศทั่วโลกมีการเช่ือมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ จนมีแนวความคิดว่าโลก
ก าลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายในอีก 20 ปี ท าให้หลายประเทศต่างตื่นตัวกับผลกระทบครั้ง
ใหญ่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งประเทศไทยที่มีการตอบรับกระแสดังกล่าวเมื่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้
ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ด้วยแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” โดยสื่อความ
หมายถึงการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา ด้วยวิธีการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในแลว้จึงค่อยเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกด้วยกลไกสามอย่างคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วน 
การขับเคลื่อนสังคมด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2559) ดังนั้นประชาชนทุกระดับจึงเป็นเป้าหมายที่ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปด้วยกัน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นความหวังส าคัญในอีก 20 ปีข้างหน้า   
  ในเร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนั้น ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางว่าในศตวรรษหน้า
หลังจากปี ค.ศ. 2000 พลเมืองของโลกควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st Century Skills : P21 (2002) ได้เสนอกรอบแนวคิดส าหรับการพัฒนาทักษะที่
สอดคล้องของโลกปัจจุบัน ได้แก่ 1) ทักษะชีวิตและการท างาน เช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  และ การสื่อสารและการ
ร่วมมือกัน และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
เหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ด้วยการสอนเชิงเนื้อหาและวัดผลสัมฤทธิ์ที่เน้นให้ท่องจ าเป็นหลักในช้ันเรียนส่วนใหญ่ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอนภายในเวลาที่เหมาะสม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
2554)  ซึ่งการจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชนในปัจจุบันนั้นควรมุ่งเน้นความสนุกสนานในการเรียนรู้ เพราะความสนุกเป็น
พลังส าคัญที่กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจแตกฉานลึกซึ้งกว่าด้วย
ภาวะผ่อนคลาย มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องได้นานตราบท่ียังคงสนุกอยู่ ตัวอย่างเช่น เด็กที่เพลิดเพลินอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตวน์้า 
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากกว่าการเรียนวิชาชีววิทยาสัตว์น้ าทั้งเทอม การออกแบบกิจกรรมส าหรับเยาวชนจึงต้องใช้
หลักนันทนาการเป็นแนวทางที่ส าคัญ       
  ส าหรับกิจกรรมที่ใช้หลักนันทนาการนั้น Jay B. Nash (อ้างถึงใน วาสนา อุตสาหะ, 2555) กล่าวว่า เป็น
กิจกรรมที่ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าตามความสนใจ ความสมัครใจ ความพึงพอใจ และความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วย

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ได้แก่ การมีลักษณะเป็นกิจกรรม (activity) มีการกระท าในเวลาว่าง 
(leisure time) ผู้เข้าร่วมกระท าด้วยความสมัครใจ (voluntary) ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน (pleasure) และ 
เป็นไปตามกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (law, culture and tradition) การออกแบบกิจกรรมตาม
องค์ประกอบเหล่านี้จึงต้องมีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในเยาวชน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 
9) เป็นแก่นสารหลัก เหตุผลที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้น พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ (2544) ได้กล่าวว่า นันทนาการส่วนพระองค์เป็น
ที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้ง ในพระราชจริยวัตรที่มีนันทนาการหลายรูปแบบและ
กว้างขวาง สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยจะทรงศึกษาให้รอบรู้และทรงปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง  ควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง
และเป็นต าราทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หรือ หลักการต่างๆ ที่มาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชเป็นท่ียอมรับอย่างสากล พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่างๆ มากมาย ทั้งจาก
บุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหา
ความรู้ เป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากเป็นสถิติโลกถึง 176 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2555 และเป็นบุคคลแรกที่
ได้รับรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์  จากองค์การสหประชาชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2549 ฯลฯ (วิกีพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2559) ปรัชญาในพระองค์ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเปนก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการน า
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการด าเนินงานทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะตองเสรมิสรางพื้นฐานจิตใจของเยาวชน
ใหมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติป
ญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2550)  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงแสดงให้เห็นความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านพระ
ราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชด าริมากกว่า 4,000 โครงการ ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้พยายามรวบรวมแนวความคิดและวิธีการต่างๆ ที่เป็นปัจจัยของ
ความส าเร็จไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน สะท้อนให้เห็นได้จากหลักการที่พระองค์ใช้ทรงงานโดยหากได้ท าความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติแล้วจะน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในส่วนบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลกได้ เป็น
อย่างดี หลักการทรงงานดังกล่าวประกอบด้วย 23 หลักการ ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิด
จากข้างใน เป็นการพัฒนาโดยเริ่มจากความต้องการและสร้างความเข้มแข็งมาจากชุมชน 3 ) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก เป็นการ
มองภาพรวมแต่เริ่มแก้ปัญหามาจากส่วนเล็กๆ ที่คนมักมองข้าม 4) ท าตามล าดับขั้น เป็นการพัฒนาจากความจ าเป็น
พื้นฐานไปตามล าดับ 5) ภูมิสังคม เป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยาของพื้นที่ 6) องค์รวม เป็น
การใช้วิธีคิดอย่างองค์รวม หรือ มองอย่างครบวงจร 7) ไม่ติดตารา เป็นการพัฒนาที่ไม่ยึดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง 8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เน้นแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 9) ท าให้ง่าย เป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็นแนวทางเน้นท าเรื่อง
ยากให้ง่าย 10) การมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมและค านึงถึงความต้องการของสาธารณชน 11) 
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 12) บริการรวมที่จุดเดียว เน้นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เป็นแก้ไขทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม เป็นการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติด้วยระบบธรรมชาติ 15) ปลูกป่าในใจคน  เป็น
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ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ได้แก่ การมีลักษณะเป็นกิจกรรม (activity) มีการกระท าในเวลาว่าง 
(leisure time) ผู้เข้าร่วมกระท าด้วยความสมัครใจ (voluntary) ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน (pleasure) และ 
เป็นไปตามกฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (law, culture and tradition) การออกแบบกิจกรรมตาม
องค์ประกอบเหล่านี้จึงต้องมีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในเยาวชน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 
9) เป็นแก่นสารหลัก เหตุผลที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้น พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ (2544) ได้กล่าวว่า นันทนาการส่วนพระองค์เป็น
ที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้ง ในพระราชจริยวัตรที่มีนันทนาการหลายรูปแบบและ
กว้างขวาง สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยจะทรงศึกษาให้รอบรู้และทรงปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง  ควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง
และเป็นต าราทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หรือ หลักการต่างๆ ที่มาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชเป็นท่ียอมรับอย่างสากล พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศต่างๆ มากมาย ทั้งจาก
บุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหา
ความรู้ เป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากเป็นสถิติโลกถึง 176 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2555 และเป็นบุคคลแรกที่
ได้รับรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ฯลฯ (วิกีพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2559) ปรัชญาในพระองค์ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคคลทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเปนก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการน า
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการด าเนินงานทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะตองเสรมิสรางพื้นฐานจิตใจของเยาวชน
ใหมีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติป
ญญา และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก (โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2550)  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงแสดงให้เห็นความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผ่านพระ
ราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชด าริมากกว่า 4,000 โครงการ ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้พยายามรวบรวมแนวความคิดและวิธีการต่างๆ ที่เป็นปัจจัยของ
ความส าเร็จไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน สะท้อนให้เห็นได้จากหลักการที่พระองค์ใช้ทรงงานโดยหากได้ท าความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติแล้วจะน าไปสู่ความส าเร็จท้ังในส่วนบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลกได้ เป็น
อย่างดี หลักการทรงงานดังกล่าวประกอบด้วย 23 หลักการ ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิด
จากข้างใน เป็นการพัฒนาโดยเริ่มจากความต้องการและสร้างความเข้มแข็งมาจากชุมชน 3 ) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก เป็นการ
มองภาพรวมแต่เริ่มแก้ปัญหามาจากส่วนเล็กๆ ที่คนมักมองข้าม 4) ท าตามล าดับขั้น เป็นการพัฒนาจากความจ าเป็น
พื้นฐานไปตามล าดับ 5) ภูมิสังคม เป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยาของพื้นที่ 6) องค์รวม เป็น
การใช้วิธีคิดอย่างองค์รวม หรือ มองอย่างครบวงจร 7) ไม่ติดตารา เป็นการพัฒนาที่ไม่ยึดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง 8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เน้นแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 9) ท าให้ง่าย เป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็นแนวทางเน้นท าเรื่อง
ยากให้ง่าย 10) การมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมและค านึงถึงความต้องการของสาธารณชน 11) 
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ 12) บริการรวมที่จุดเดียว เน้นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เป็นแก้ไขทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 14) ใช้อธรรมปราบอธรรม เป็นการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติด้วยระบบธรรมชาติ 15) ปลูกป่าในใจคน  เป็น
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การปลูกจิตสานึกในการรักผืนป่าให้แก่คนก่อนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมา 16) ขาดทุนคือก าไร เป็นการมุ่งเน้น 
“การให”้ และ “การเสียสละ” ซึ่งเป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไรคือความอยู่ดีมีสุขของสังคม 17) การพึ่งพาตนเอง เป็น
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 18) พออยู่พอกิน เป็นการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนประสบความสุขสมบูรณใ์น
ชีวิต 19) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการที่ช่วยให้สามารถด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 21) ท างานอย่างมีความสุข ให้มีความสุขที่ได้ท างาน
เพื่อตนเองและผู้อื่น 22) ความเพียร และความอุตสาหพยายาม และ 23) รู้ รัก สามัคคี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้มองเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักการทรงงานดังกล่าวนี้มีความครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกด้าน 
สมควรอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ยังครอบคลุม
และสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้แห่งการเริ่มต้นศตวรรษที ่21 นีด้้วย (เกษม วัฒนชัย, 2550)   
  อย่างไรก็ดีงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์แนวทางในพระราชด าริที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นที่ วริศรา อดิเรกสมบัติ (2554) ได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบณัฑติ
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาเข้าข่ายมีการเช่ือมโยงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2550 พบว่า มีมากถึง 421 ช่ือเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของ
วิทยานิพนธ์ทั้งหมดจ านวน 950 ช่ือเรื่อง แต่งานวิจัยด้านการประยุกต์และการสื่อสารความเข้าใจในหลักการทรงงาน
ยังคงมีน้อย ส านักราชเลขาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด าริให้กับเยาวชน ผ่าน
การลงมือท า เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง และมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนทั้งชุมชน
ไทยและต่างประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานสู่การเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี สามารถปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานสู่การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 

วิธีการวิจัย  
 วิธีการด าเนินการวิจัย มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้     
  1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนไทยทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดบัอุดมศึกษาจากท่ัวประเทศ และเยาวชนไทยที่เติบโตใน
ต่างประเทศ ด้วยการคดัเลือกแบบโควต้าและการเขียนเรียงความเกี่ยวกับในหลวงราชกาลที่ 9 อายุระหว่าง 17-23 ปี 
จ านวน 51 คน โดยได้เขา้ร่วมกิจกรรมแบบอยู่ประจ าในเขตจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี 4 - 29 กรกฎาคม 2559 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 2.1 กิจกรรมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4”  
2.2 แบบประเมินความเขา้ใจในหลักการทรงงานของเยาวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการให้ค่าน้ าหนัก
คะแนนความเข้าใจแบบลิเคริ์ท (5 Likert’s Scale) และ 2.3 วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยค่าสถิติ ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ (dependent t-test)  
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3. รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยการศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียวประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างร่วมกิจกรรม และหลังเขา้ร่วมกิจกรรม  

  4. กรอบแนวความคิดของการวิจยั    
   

 

   

 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย 1. โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4 
หมายถึง โครงการที่ส านักราชเลขาธิการจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 
ระหว่างวันท่ี 4 – 29 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 2. คุณลักษณะของเยาวชน หมายถึง ลักษณะที่ใช้จ าแนก
ความแตกต่างระหว่างเยาวชนแต่ละกุล่ม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา และ รายได้ของผู้ปกครอง 3. ความเข้าใจในหลักการ
ทรงงานของเยาวชน หมายถึง ความเข้าใจในหลักการทรงงาน 23 ข้อของเยาวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการฯ    
  5. ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการขออนุญาตผู้แทนส านักราชเลขาธิการ แนะน าตัว ช้ีแจง
ในการเข้าร่วมวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย และขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 
โดยช้ีแจงสิทธิ์ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ โดยไม่มีผล
ต่อการบริการใดๆ ท่ีจะได้รับ ส าหรับข้อมูลที่ได้จากกการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการวิจัย โดยผู้วิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 

ผลการวิจัยและอภิปราย    
  1. คุณลักษณะของเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4 จ านวน 51 
คน มีรายละเอียดดังนี้ เยาวชนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 ส่วนผู้ชายมีจ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.20 เยาวชนมีอายุระหว่าง 17 ถึง 23 ปี กลุ่มที่มากที่สุดคือ 21 ปี จ านวน 17 คน รองลงมาคือ 20 ปี 
จ านวน 12 คน และ 22 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, 23.50 และ 15.70 ตามล าดับ เยาวชนส่วนใหญ่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 จ านวน 17 คน รองลงมาเป็นช้ันปีที่ 2 จ านวน 15 คน และ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.30, 29.40 และ 21.60 ตามล าดับ เยาวชนส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 25 คนรองลงมาเป็นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ใกล้เคียงกัน จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 และ 39.26 ตามล าดับ เยาวชนไทยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกเฉียง และภาคกลาง
รวมกันกับกรุงเทพมหานคร เท่ากันกับเยาวชนท่ีมาจากต่างประเทศ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 รองลงมาเป็น
ภาคใต้ และภาคเหนือ ใกล้เคียงกัน จ านวน 9 และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 และ 15.70 ตามล าดับ เยาวชนอาศัยอยู่
ในเขตเมือง กับ เขตชนบท ใกล้เคียงกัน จ านวน 28 และ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และ 45.10 ตามล าดับ เยาวชน
ส่วนใหญ่ มีผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อปี 100,001 – 200,000 บาท จ านวน 19 คน รองลงมาผู้ปกครองมีรายได้ต่อปี 
300,001 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.30 และ 19.60 ตามล าดับ   

1. คุณลักษณะของเยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ 
ภูมิล าเนา และรายได้ของผู้ปกครอง  

2. กิจกรรมโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ รุ่นท่ี 4” 

 

ความเข้าใจในหลักการทรงงานของเยาวชน  
ที่สะท้อนถึงทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  
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2. รูปแบบกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4   
  รูปแบบของโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4 มีการด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็นแต่ละ
ช่วง ดังนี้   
  ช่วงที่ 1 เรียนรู้งานในบ้านของพ่อและงานของแม่ (ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559) ลักษณะของกิจกรรมเป็น
การศึกษาดูงานและเรียนรู้งานตามแนวพระราชด าริ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจ 
เกิดความซาบซึ้งและประทับใจต่อหลักการทรงงาน และโครงการในพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท าการทดลองโครงการพระราชด าริต่าง ๆ อาทิเช่น การท าโคนมแปรรูป การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
งานศิลปาชีพของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นต้น ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในเยาวชนสังเกตเห็นจากการให้สัมภาษณ์
หลังจากที่ได้ศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีดังกล่าวแล้ว พบว่า เยาวชนจิตอาสามีความซาบซึ้งและประทับใจต่อหลักการทรงงานและ
โครงการตามแนวพระราชด าริเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนกอ่นเข้าร่วมโครงการฯ  
  ช่วงที่ 2 เรียนรู้งานของพ่อ ณ ถิ่นภูพาน (ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2559) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาภูพานตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วยกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการเสริมความเข้าใจในหลักทรงงาน การรับฟังบรรยายจากหน่วยงานตามแนวพระราชด าริใน
จังหวัดสกลนคร การศึกษาดูงานในหน่วยงานและชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเรียนรู้งานตามแนวพระราชด าริจากสถานที่จริง ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในเยาวชนสังเกตเห็นจากกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 1) 
เยาวชนจิตอาสามีความสนุกสนานและคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมนันทนาการ 2) เยาวชน
จิตอาสามีความสนุกสนานต่อการเรียนรู้จากสถานท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนต้นแบบท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร    
  ช่วงที่ 3 เรียนรู้งานของพ่อและลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนต้นแบบ (ระหว่างวันที่ 10 – 29 กรกฎาคม 
2559) ลักษณะกิจกรรมเป็นการให้เยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่และเข้าร่วมการเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบ โดยเยาวชนจิตอาสา
ทั้ง 51 คน จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดให้ลงพื้นท่ีเพื่อไปอยู่อาศัยกับชุมชนอาสาต้นแบบมี
ระยะเวลา 20 วัน โดยในระหว่างการลงพื้นที่ เยาวชนจะมีการกลับมาพักที่ศูนย์ภูพานฯ 2 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนกันและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ โดยในที่สุดแต่ละกลุ่มจะต้องลงมือ
ท ากิจกรรมจิตอาสาที่เมาะสมให้แก่ชุมชน 1 กิจกรรม ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะเห็นจากการสังเกตและการให้
สัมภาษณ์ว่า นอกจากเยาวชนแต่ละกลุ่มจะมีความภูมิใจในผลงานแต่ละชิ้นที่ได้ท ากิจกรรมจิตอาสาให้แก่ชุมชนนั้นๆ แล้ว 
การแสดงออกถึงความซาบซึ้งและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เยาวชนแสดงออกอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ความรักความผูกพันระหว่างเยาวชนจิต
อาสากับพ่อ แม่ ชุมชนต้นแบบทั้ง 8 บ้าน ได้แสดงออกต่อกันอย่างน่าประทับใจอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากภาพวิดีโอท่ีได้
บันทึกไว้ 

3. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงาน   
 ผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ที่สะท้อน
ความเข้าใจท่ีมากขึ้นในเยาวชนอย่างมีนัยส าคัญ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

  
 

  ตารางที่ 1 : ผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

หลักการทรงงาน 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t Sig. ก่อน N=46 หลัง N=46 
เพ่ิมขึ้น 

Mean S.D. Mean S.D. 
แก้ปญัหาที่จุดเล็ก 3.78 0.73 4.24 0.71 0.46 -2.99 0.00 
ภูมิสังคม  3.88 0.72 4.39 0.71 0.51 -3.33 0.00 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  3.85 0.66 4.52 0.66 0.67 -4.71 0.00 
ระเบดิจากข้างใน  3.80 0.85 4.65 0.97 0.85 -4.29 0.00 
ท าตามล าดับขั้นตอน  3.70 0.82 4.41 0.80 0.71 -4.06 0.00 
เศรษฐกิจพอเพียง  4.13 1.09 4.74 0.61 0.61 -3.27 0.00 
ท าให้ง่าย 4.13 1.14 4.59 0.78 0.48 -2.22 0.03 
ไม่ตดิต ารา  4.05 1.22 4.57 0.69 0.52 -2.45 0.02 
ใช้อธรรมปราบอธรรม  3.20 1.32 3.83 1.25 0.63 -2.25 0.03 
ขาดทุนคือก าไร  3.60 1.26 4.52 0.62 0.92 -4.39 0.00 
พออยู ่พอกิน 4.25 1.08 4.63 0.71 0.58 -1.95 0.05 
ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสุด 4.30 1.04 4.72 0.62 0.42 -2.29 0.02 
ความเพียร  4.18 1.08 4.61 0.71 0.43 -2.22 0.03 

    จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางท่ี 1 เยาวชนได้บรรลุความเข้าใจหลักการทรงงานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ใน 
13 เรื่อง จากทั้งหมด 23 เรื่อง โดยเรื่องที่เยาวชนมีความเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ขาดทุนคือก าไร ระเบิด
จากข้างใน และท าตามล าดับขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.92, 0.85 และ 0.71 ตามล าดับ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.67 เริ่มจากการประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องและครอบคลุมทักษะส าคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 อย่างน่าสนใจ     
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้     
  1. จากคุณลักษณะของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โครงการได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทุก
ภูมิภาคด้วยการคัดเลือกจากเรียงความเรื่อง “ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน ” และได้
คัดเลือกผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศที่มีความสนใจในพระราชกรณียกิจ มาในสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่าง 8 – 10 คน 
จุดประสงค์คือการเรียนรู้หลักการทรงงานด้วยการศึกษาแนวพระราชด าริ การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
และการลงมือท าโครงงานจิตอาสา ซึ่งหลักการทรงงานท้ัง 23 เรื่อง ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี ได้แก่ 
1.1 ทักษะชีวิตและการท างาน เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 1.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
ด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  และการสื่อสารและการร่วมมือกัน และ 1.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกันกับพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ (2544) ที่ได้กล่าวว่า นันทนาการส่วน
พระองค์เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้ง ในพระราชจริยวัตรที่มีนันทนาการหลาย
รูปแบบและกว้างขวาง สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยจะทรงศึกษาให้รอบรู้และทรงปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง ควรที่จะยึด ถือเป็น
แบบอย่างและเป็นต าราการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
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2. รูปแบบกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4   
  รูปแบบของโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ รุ่นที่ 4 มีการด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็นแต่ละ
ช่วง ดังนี้   
  ช่วงที่ 1 เรียนรู้งานในบ้านของพ่อและงานของแม่ (ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559) ลักษณะของกิจกรรมเป็น
การศึกษาดูงานและเรียนรู้งานตามแนวพระราชด าริ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจ 
เกิดความซาบซึ้งและประทับใจต่อหลักการทรงงาน และโครงการในพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
ฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงท าการทดลองโครงการพระราชด าริต่าง ๆ อาทิเช่น การท าโคนมแปรรูป การท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
งานศิลปาชีพของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นต้น ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในเยาวชนสังเกตเห็นจากการให้สัมภาษณ์
หลังจากที่ได้ศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีดังกล่าวแล้ว พบว่า เยาวชนจิตอาสามีความซาบซึ้งและประทับใจต่อหลักการทรงงานและ
โครงการตามแนวพระราชด าริเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนกอ่นเข้าร่วมโครงการฯ  
  ช่วงที่ 2 เรียนรู้งานของพ่อ ณ ถิ่นภูพาน (ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2559) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาภูพานตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วยกิจกรรมละลาย
พฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการเสริมความเข้าใจในหลักทรงงาน การรับฟังบรรยายจากหน่วยงานตามแนวพระราชด าริใน
จังหวัดสกลนคร การศึกษาดูงานในหน่วยงานและชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเรียนรู้งานตามแนวพระราชด าริจากสถานที่จริง ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในเยาวชนสังเกตเห็นจากกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 1) 
เยาวชนจิตอาสามีความสนุกสนานและคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมนันทนาการ 2) เยาวชน
จิตอาสามีความสนุกสนานต่อการเรียนรู้จากสถานท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนต้นแบบท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการตามแนวพระราชด าริต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร    
  ช่วงที่ 3 เรียนรู้งานของพ่อและลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนต้นแบบ (ระหว่างวันที่ 10 – 29 กรกฎาคม 
2559) ลักษณะกิจกรรมเป็นการให้เยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่และเข้าร่วมการเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบ โดยเยาวชนจิตอาสา
ทั้ง 51 คน จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดให้ลงพื้นท่ีเพื่อไปอยู่อาศัยกับชุมชนอาสาต้นแบบมี
ระยะเวลา 20 วัน โดยในระหว่างการลงพื้นที่ เยาวชนจะมีการกลับมาพักที่ศูนย์ภูพานฯ 2 ครั้ง เพื่อถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนกันและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ โดยในที่สุดแต่ละกลุ่มจะต้องลงมือ
ท ากิจกรรมจิตอาสาที่เมาะสมให้แก่ชุมชน 1 กิจกรรม ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะเห็นจากการสังเกตและการให้
สัมภาษณ์ว่า นอกจากเยาวชนแต่ละกลุ่มจะมีความภูมิใจในผลงานแต่ละชิ้นที่ได้ท ากิจกรรมจิตอาสาให้แก่ชุมชนนั้นๆ แล้ว 
การแสดงออกถึงความซาบซึ้งและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เยาวชนแสดงออกอย่างชัดเจน นอกจากน้ี ความรักความผูกพันระหว่างเยาวชนจิต
อาสากับพ่อ แม่ ชุมชนต้นแบบทั้ง 8 บ้าน ได้แสดงออกต่อกันอย่างน่าประทับใจอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากภาพวิดีโอท่ีได้
บันทึกไว้ 

3. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงาน   
 ผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ที่สะท้อน
ความเข้าใจท่ีมากขึ้นในเยาวชนอย่างมีนัยส าคัญ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

  
 

  ตารางที่ 1 : ผลการเรียนรู้ของเยาวชนจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

หลักการทรงงาน 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t Sig. ก่อน N=46 หลัง N=46 
เพ่ิมขึ้น 

Mean S.D. Mean S.D. 
แก้ปญัหาที่จุดเล็ก 3.78 0.73 4.24 0.71 0.46 -2.99 0.00 
ภูมิสังคม  3.88 0.72 4.39 0.71 0.51 -3.33 0.00 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  3.85 0.66 4.52 0.66 0.67 -4.71 0.00 
ระเบดิจากข้างใน  3.80 0.85 4.65 0.97 0.85 -4.29 0.00 
ท าตามล าดับขั้นตอน  3.70 0.82 4.41 0.80 0.71 -4.06 0.00 
เศรษฐกิจพอเพียง  4.13 1.09 4.74 0.61 0.61 -3.27 0.00 
ท าให้ง่าย 4.13 1.14 4.59 0.78 0.48 -2.22 0.03 
ไม่ตดิต ารา  4.05 1.22 4.57 0.69 0.52 -2.45 0.02 
ใช้อธรรมปราบอธรรม  3.20 1.32 3.83 1.25 0.63 -2.25 0.03 
ขาดทุนคือก าไร  3.60 1.26 4.52 0.62 0.92 -4.39 0.00 
พออยู ่พอกิน 4.25 1.08 4.63 0.71 0.58 -1.95 0.05 
ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงูสุด 4.30 1.04 4.72 0.62 0.42 -2.29 0.02 
ความเพียร  4.18 1.08 4.61 0.71 0.43 -2.22 0.03 

    จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางท่ี 1 เยาวชนได้บรรลุความเข้าใจหลักการทรงงานอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ใน 
13 เรื่อง จากทั้งหมด 23 เรื่อง โดยเรื่องที่เยาวชนมีความเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ขาดทุนคือก าไร ระเบิด
จากข้างใน และท าตามล าดับขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.92, 0.85 และ 0.71 ตามล าดับ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.67 เริ่มจากการประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องและครอบคลุมทักษะส าคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 อย่างน่าสนใจ     
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้     
  1. จากคุณลักษณะของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โครงการได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากทุก
ภูมิภาคด้วยการคัดเลือกจากเรียงความเรื่อง “ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน ” และได้
คัดเลือกผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศที่มีความสนใจในพระราชกรณียกิจ มาในสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่าง 8 – 10 คน 
จุดประสงค์คือการเรียนรู้หลักการทรงงานด้วยการศึกษาแนวพระราชด าริ การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
และการลงมือท าโครงงานจิตอาสา ซึ่งหลักการทรงงานท้ัง 23 เรื่อง ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี ได้แก่ 
1.1 ทักษะชีวิตและการท างาน เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 1.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
ด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  และการสื่อสารและการร่วมมือกัน และ 1.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกันกับพนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ (2544) ที่ได้กล่าวว่า นันทนาการส่วน
พระองค์เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างลึกซึ้ง ในพระราชจริยวัตรที่มีนันทนาการหลาย
รูปแบบและกว้างขวาง สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยจะทรงศึกษาให้รอบรู้และทรงปฏิบัติได้อย่างดียิ่ง ควรที่จะยึด ถือเป็น
แบบอย่างและเป็นต าราการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
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 2. ผลการเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส าหรับเยาวชน ได้สะท้อนความเข้าใจที่มากขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ จ านวน 13 ใน 23 เรื่อง หากอธิบายในแง่ของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก็จะสัมพันธ์สอดคล้องไปด้วยกัน ได้แก่ 
2.1 ทักษะชีวิตและการท างาน เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการช้ีน าตนเอง ทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักการทรงงานหลายเรื่อง เช่น ภูมิสังคม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิด
จากข้างใน ขาดทุนคือก าไร ความเพียร และประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 2.2 ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เช่น ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  และการสื่อสารและการ
ร่วมมือกัน สอดคล้องกับหลักการทรงงานหลายเรื่อง เช่น ท าตามล าดับขั้นตอน แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ไม่ติดต ารา และ ใช้
อธรรมปราบอธรรม เป็นต้น และ 2.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับ
หลักการทรงงานหลายเรื่อง เช่น ไม่ติดต ารา ท าให้ง่าย เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกิน และความเพียร เป็นต้น สิ่งส าคัญ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมควรเน้นการใช้นันทนาการที่สนุกสนานจะท าให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้มากขึ้ น สอดคล้องกับ
ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554) ซึ่งระบุว่า การจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชนในปัจจุบันนั้นควรมุ่งเน้นความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ เพราะความสนุกเป็นพลังส าคัญท่ีกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจแตกฉานลึกซึ้งกว่าด้วยภาวะผ่อนคลาย มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องนานตราบท่ียังคงสนุกอยู่   

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ      
  การวิจัยครั้งนี้ พยายามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่สามารถพัฒนาขึ้นจากการศึกษาหลักการ
ทรงงาน กับ ทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 หากจะน าผลการวิจัยไปใช้ อาจจะสามารถมุ่งเน้นไปยังการ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น 1) ทักษะชีวิตและการท างาน อาจจะใช้หลักการภูมิสังคมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อาจจะใช้หลักการท าตามล าดับขั้นตอนเพื่อพัฒนาการคิด
ด้วยวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจจะ
ใช้หลักการไม่ติดต ารา ท าให้ง่าย เศรษฐกิจพอเพียง และความเพียร ช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าวนี้ได้ สิ่งส าคัญรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมควรเน้นการใช้นันทนาการที่สนุกสนานจะท าให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้มากข้ึน  
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ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น 
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การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 420 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาในการหาความชุกของ
การดื่ม และใช้สถิติอนุมานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติกในการหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
38.33 อายุน้อยที่สุดที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 ปี ในโมเดลสุดท้ายของการวิเคราะห์มี 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวต่ า (ORadj=8.18; 95% CI=2.99-22.33) การสูบบุหรี่ 
(ORadj=5.83; 95% CI=3.72-9.14) และการไม่มีกิจกรรมกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียน (ORadj=2.68; 95% CI=1.67-4.31) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตชนบท 
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patterns and inferential statistics, multiple logistic regression to identify factors related to alcoholic 
beverage consumption behaviors. Results revealed that of the secondary school students in rural 
area, 38.33% who used to or still drink alcohol. The earliest age of starting alcohol consumption was 
9 years. Only three significant factors associated with alcohol consumption remained in the final 
model by stepwise method with an adjusted odds ratio consisted of; were poor family relation 
(ORadj=8.18; 95% CI=2.99-22.33), tobacco used (ORadj=5.83; 95% CI=3.72-9.14), and no after class 
activities with friends (ORadj=2.68; 95% CI=1.67-4.31), respectively.  

 
Key words : Behaviors  Alcoholic beverage consumption  Secondary school students  Rural area  

 
บทน า 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการส ารวจท่ีผ่านมาพบมีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 40 ซึ่งสูงกว่ารายงาน
ขององค์การอนามัยโลกท่ีพบร้อยละ 25 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556)  ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น
รายงานว่าเป็นผลมาจากหลายๆปัจจัย จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีค่าดัชนีความเสี่ยง
ต่อปัญหาแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดอยู่ในระดับสูง (ค่าดัชนีของความเสี่ยง 0.551 ขึ้นไป) เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในปี 
พ.ศ. 2560 ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าเด็กและเยาวชน อายุ 13-15 ปี มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 21.9 
โดยพบมีผู้ดื่มประจ า ร้อยละ 32.2 และดื่มเป็นบางครั้ง ร้อยละ 16.2 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักดื่มหน้าใหม่ นัก
ดื่มที่อายุน้อยมีมากถึง 2 แสนคนในแต่ละปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และจากการส ารวจในพ้ืนท่ีในเขตชนบทของ
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบกลุ่มวัยรุ่นชายที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีการรวมกลุ่มกันดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเพื่อน โดยมีการเก็บเงินเพื่อใช้ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บางกลุ่มมีพฤติกรรมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะสุราสีเป็นประจ าเกือบทุกวันและมีผลกระทบที่ตามมา คือวัยรุ่นมีพฤติกรรมความรุนแรง
หลังจากดื่ม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) เช่น การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ เป็นต้น จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่า
ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ก าลังเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรง แม้ว่าจะมีการศึกษาและหาแนวทางในหลายๆแนวทางแล้ว แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นมากต่อไป ดังนั้นการศึกษาถึงสภาพปัญหานี้ในปัจจุบัน และการหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะท าให้ทราบข้อมูลที่จะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์และแนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้ต่อไปนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความชุกของการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์และปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากรเป็นนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5,711 
คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, 2560) เกณฑ์คดัเข้าในการศึกษา (Inclusion criteria) 
เป็นนักเรียนท่ียินดีเข้าร่วมการวิจยั และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่เก็บข้อมูลวิจัย ค านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตร
เพื่อประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบขนาดประชากร จากสตูรของ Cochran (1977) ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 420 คน 
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               d = ความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า เท่ากับ 3.4% 
               p = สัดส่วนของตัวอย่างซึ่งเป็นตัวประมาณค่าสดัส่วนประชากรเท่ากับ 0.554  (ชฏิล สมรภมู,ิ 2544)   

   จากนั้นผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดประชากรในโรงเรียนที่สุ่มได้ โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
(นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน) และขนาด
เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน) จากนั้นเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่าท่ีค านวณไดจ้ากสตูรจงึใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายโดย
การจับสลากแบบไม่คืนที่ ได้โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในระยะนี้ แยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 
โรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน และขนาดเล็ก 1 โรงเรียน รวมจ านวน 4 โรงเรียน และสุ่มแบบ
ง่ายโดยการจับสลากแบบไม่คืนที่เลือกโรงเรียนประถมศึกษามาอีก 1 แห่งที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รวมโรงเรียนที่ใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 5 โรงเรียน จากนั้นในแต่ละโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเพื่อให้ได้นักเรียนที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนตัวอย่าง
ครบตามที่ค านวณไว้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อค าถามเพศ อายุ ระดับช้ันเรียน ภาวะสุขภาพ การ
พักอาศัย เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียนต่อวัน ล าดับที่เกิดในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
ลักษณะที่พักอาศัย อาชีพหลักของครอบครัว การอยู่ด้วยกันของบิดามารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต รวม 14 ข้อ 
            ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด ได้แก่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุเมื่อเริ่มดื่ม เหตุผลที่ดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มที่ชอบ บุคคลที่ร่วมดื่มด้วย โอกาสในการดื่ม ผู้ที่
ซื้อให้ดื่ม ท่ีมาของเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอย่างต่ า ภาชนะที่ใช้ดื่ม ความมากน้อยในการดื่ม สถานท่ีดื่ม การมีคนในครอบครัว
ดื่ม จ านวนคนในครอบครัวที่ดื่ม ความบ่อยในการดื่ม การสูบบุหรี่ รวม 16 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ข้อค าถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 10 ข้อ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 12 ข้อ ความเช่ือในบรรทัดฐานของกลุ่ม
เพื่อน จ านวน 10 ข้อ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการดื่ม จ านวน 10 ข้อ สภาพแวดล้อมและการอบรม
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากรเป็นนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น จ านวน 5,711 
คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, 2560) เกณฑ์คดัเข้าในการศึกษา (Inclusion criteria) 
เป็นนักเรียนท่ียินดีเข้าร่วมการวิจยั และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่เก็บข้อมูลวิจัย ค านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตร
เพื่อประมาณค่าสัดส่วน กรณีทราบขนาดประชากร จากสตูรของ Cochran (1977) ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 420 คน 
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               d = ความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า เท่ากับ 3.4% 
               p = สัดส่วนของตัวอย่างซึ่งเป็นตัวประมาณค่าสดัส่วนประชากรเท่ากับ 0.554  (ชฏิล สมรภมู,ิ 2544)   

   จากนั้นผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดประชากรในโรงเรียนที่สุ่มได้ โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตชนบท จังหวัดขอนแก่น คือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
(นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน) และขนาด
เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน) จากนั้นเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่าท่ีค านวณไดจ้ากสตูรจงึใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายโดย
การจับสลากแบบไม่คืนที่ ได้โรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในระยะนี้ แยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 
โรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน และขนาดเล็ก 1 โรงเรียน รวมจ านวน 4 โรงเรียน และสุ่มแบบ
ง่ายโดยการจับสลากแบบไม่คืนที่เลือกโรงเรียนประถมศึกษามาอีก 1 แห่งที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รวมโรงเรียนที่ใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 5 โรงเรียน จากนั้นในแต่ละโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเพื่อให้ได้นักเรียนที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนตัวอย่าง
ครบตามที่ค านวณไว้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ ประกอบด้วยข้อค าถามเพศ อายุ ระดับช้ันเรียน ภาวะสุขภาพ การ
พักอาศัย เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียนต่อวัน ล าดับที่เกิดในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
ลักษณะท่ีพักอาศัย อาชีพหลักของครอบครัว การอยู่ด้วยกันของบิดามารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และการ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต รวม 14 ข้อ 
            ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด ได้แก่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุเมื่อเริ่มดื่ม เหตุผลที่ดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มที่ชอบ บุคคลที่ร่วมดื่มด้วย โอกาสในการดื่ม ผู้ที่
ซื้อให้ดื่ม ท่ีมาของเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอย่างต่ า ภาชนะที่ใช้ดื่ม ความมากน้อยในการดื่ม สถานท่ีดื่ม การมีคนในครอบครัว
ดื่ม จ านวนคนในครอบครัวที่ดื่ม ความบ่อยในการดื่ม การสูบบุหรี่ รวม 16 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 ข้อค าถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 10 ข้อ ทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 12 ข้อ ความเช่ือในบรรทัดฐานของกลุ่ม
เพื่อน จ านวน 10 ข้อ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันการดื่ม จ านวน 10 ข้อ สภาพแวดล้อมและการอบรม
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เลี้ยงดูในครอบครัว จ านวน 10 ข้อ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 10 ข้อ แบบอย่างต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี จ านวน 15 ข้อ และความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 10 ข้อ 
การควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือ 
             ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีได้พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือในด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมแล้วจึงน าเครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 30 คน 
แล้วน าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลด้านข้อเท็จจริง (fact) มาปรับปรุงในด้านการใช้ภาษา ความ
สละสลวย ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ตอบ ส าหรับข้อค าถามจากส่วนท่ี 3 ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ด้วย โดยข้อค าถามด้านความรู้ใช้สูตรของคูเคอร์แอนด์ริชาร์ทสัน (Kuder and Richardson: KR-
20) ส่วนประเด็นอื่นๆผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ซึ่งพบว่าได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.663-0.947  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสดุ 
และค่าสูงสุด และใช้สถิติ Multiple Logistic regression ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์  
การพิทักษ์สิทธิ์กลุม่ตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตระหนักถึงหลักการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) การเคารพความเป็นบุคคล   
(Respect for person) ได้แก่ เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นคน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต้องได้รับการบอกกล่าว
และเป็นอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการเข้าโครงการวิจัย และเคารพในความเป็นส่วนตัว รักษา
ความลับ ซึ่งไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์ เพราะกลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบางท่ีไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ต่อตนเองได้ 
2) หลักผลประโยชน์หรือไม่ก่ออันตราย (beneficence) ได้แก่ การพิจารณาอาสาสมัครต้องได้ประโยชน์จากการวิจัย
มากกว่าความเสี่ยงท่ีได้รับการเข้าร่วมวิจัย และ 3) หลักยุติธรรม (Justice) ได้แก่ การกระจายความเสีย่ง ความเสมอภาค
ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เลขท่ี HE 611016 
 
ผลการวิจัย 
            กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.67 อายุเฉลี่ย 13.24 ปี (S.D.=0.48) ส่วนใหญ่ร้อยละ 
35.48 และร้อยละ 23.09 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ตามล าดับ ร้อยละ 84.76 ระบุว่าตนเองมี
สุขภาพแข็งแรงดี บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบันเป็นบิดาและ/หรือมารดา ร้อยละ 60.95 ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมาเฉลี่ย 3.18 (S.D.=0.32) และจ านวนเงินที่ได้มาโรงเรียนเฉลี่ย 25 บาท (S.D.=18.61) 
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บุตรคนแรกของครอบครัว ร้อยละ 75.95 ทั้งนี้จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.49 คน (S.D.=1.32) 
ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 75.23 ส่วนใหญ่แล้วรายได้หลักของครอบครัวได้จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 72.38 โดยมีอยู่เพียงร้อยละ 38.09 ที่บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน และรายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่

ต่ ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 24.52 ซึ่งพบว่ามีอยู่ร้อยละ 32.14 ที่ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เช่น การเรียนต่อหรือ
การท างาน  
             ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา พบว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 และไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.67 โดยในกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะดื่มนานๆครั้ง ร้อยละ 65.22 และ
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.87 เปรียบเทียบกับร้อยละ 38.51)  
           ในกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 161 คน พบว่าส่วนใหญ่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุ 
12 ปี ร้อยละ 35.40 อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มดื่ม 11.45 ปี (S.D.=1.17) อายุต่ าสุดและสูงสุดเมื่อเริ่มดื่มคือ 9 และ 14 ปี
ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ดื่มครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นเพราะอยากลองมากถึงร้อยละ 65.84 รองลงมาคือเพื่อนชวนและคนใน
ครอบครัวชักชวน ร้อยละ 22.36 และ 21.12 ตามล าดับ ซึ่งส่วนมากจะดื่มไวน์คูลเลอร์ และเบียร์ ร้อยละ 81.98 และ 
57.14 ตามล าดับ โดยดื่มกับเพื่อนมากท่ีสุด ร้อยละ 75.78 ดื่มในวันท่ีสอบเสร็จร้อยละ 59.62 รองลงมาดื่มในงานวันเกิด 
ร้อยละ 49.69 ส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มาโดยการออกเงินซื้อกันเอง ร้อยละ 78.88 โดยส่วนใหญ่หาซื้อมาจาก
ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 66.45 และร้านช าในหมู่บ้าน ร้อยละ 48.44 ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะ
มากกว่า 50 บาท ร้อยละ 80.12 โดยค่าเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 67.97 บาท (S.D.=20.32) ต่ าสุด 35 บาทและสูงสุด 150 บาท 
ในการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มเฉลี่ย 1.68 แก้ว/กระป๋อง/ขวดเล็ก (S.D.=0.47) ซึ่งภาชนะที่ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นขนาดแก้วกลม
สั้นหรือแก้วกระบอกสั้น (235 ซีซี) ร้อยละ 34.16 และสถานที่ในการดื่มบ่อยครั้งที่สุดส่วนใหญ่คือที่ร้านอาหารหรือ
ร้านค้า ร้อยละ 60.24 รองลงมาได้แก่ หอพัก ร้อยละ 20.49 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นี้จะมีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ร้อยละ 69.56 เฉลี่ย 2.27 คน (S.D.=0.67) โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นบิดา ร้อยละ 73.91 ทั้งนี้ในรอบเดือนท่ีผ่านมากลุ่มนี้จะดื่มไม่เกินเดือนละครั้ง ร้อยละ 77.02  
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆและพฤติกรรมการดืม่ฯ : การวิเคราะหต์ัวแปรหลายตวั 

ตัวแปร จ านวน 
(คน) 

ด่ืม 
(%) 

Crude 
OR 

Adjusted 
OR 

95%CI for 
adjusted OR p-value 

สภาพแวดล้อมและ 
การอบรมเลี้ยงด ู
จากคนในครอบครัว 

     <0.001* 

 - ระดับต่ า 42 71.43 6.96 8.18 2.99 to 22.33 <0.001* 
 - ระดับปานกลาง 572 45.10 2.29 2.89 1.61 to 5.19 <0.001* 
 - ระดับสูง 106 26.42 1.00 1.00   
การสูบบุหรี ่      <0.001* 
 - สูบ 204 77.45 7.78 5.83 3.72 to 9.14  
 - ไมสู่บ 516 30.62 1.00 1.00   
การท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ 
ที่โรงเรียน 

     <0.001* 
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ต่ ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 24.52 ซึ่งพบว่ามีอยู่ร้อยละ 32.14 ที่ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต เช่น การเรียนต่อหรือ
การท างาน  
             ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา พบว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 และไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 61.67 โดยในกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะดื่มนานๆครั้ง ร้อยละ 65.22 และ
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 60.87 เปรียบเทียบกับร้อยละ 38.51)  
           ในกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 161 คน พบว่าส่วนใหญ่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุ 
12 ปี ร้อยละ 35.40 อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มดื่ม 11.45 ปี (S.D.=1.17) อายุต่ าสุดและสูงสุดเมื่อเริ่มดื่มคือ 9 และ 14 ปี
ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ดื่มครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นเพราะอยากลองมากถึงร้อยละ 65.84 รองลงมาคือเพื่อนชวนและคนใน
ครอบครัวชักชวน ร้อยละ 22.36 และ 21.12 ตามล าดับ ซึ่งส่วนมากจะดื่มไวน์คูลเลอร์ และเบียร์ ร้อยละ 81.98 และ 
57.14 ตามล าดับ โดยดื่มกับเพื่อนมากท่ีสุด ร้อยละ 75.78 ดื่มในวันท่ีสอบเสร็จร้อยละ 59.62 รองลงมาดื่มในงานวันเกิด 
ร้อยละ 49.69 ส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มาโดยการออกเงินซื้อกันเอง ร้อยละ 78.88 โดยส่วนใหญ่หาซื้อมาจาก
ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 66.45 และร้านช าในหมู่บ้าน ร้อยละ 48.44 ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะ
มากกว่า 50 บาท ร้อยละ 80.12 โดยค่าเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 67.97 บาท (S.D.=20.32) ต่ าสุด 35 บาทและสูงสุด 150 บาท 
ในการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มเฉลี่ย 1.68 แก้ว/กระป๋อง/ขวดเล็ก (S.D.=0.47) ซึ่งภาชนะที่ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นขนาดแก้วกลม
สั้นหรือแก้วกระบอกสั้น (235 ซีซี) ร้อยละ 34.16 และสถานที่ในการดื่มบ่อยครั้งที่สุดส่วนใหญ่คือที่ร้านอาหารหรือ
ร้านค้า ร้อยละ 60.24 รองลงมาได้แก่ หอพัก ร้อยละ 20.49 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์น้ีจะมีคนในครอบครัวที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ร้อยละ 69.56 เฉลี่ย 2.27 คน (S.D.=0.67) โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นบิดา ร้อยละ 73.91 ทั้งนี้ในรอบเดือนท่ีผ่านมากลุ่มนี้จะดื่มไม่เกินเดือนละครั้ง ร้อยละ 77.02  
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆและพฤติกรรมการดืม่ฯ : การวิเคราะหต์ัวแปรหลายตวั 

ตัวแปร จ านวน 
(คน) 

ด่ืม 
(%) 

Crude 
OR 

Adjusted 
OR 

95%CI for 
adjusted OR p-value 

สภาพแวดล้อมและ 
การอบรมเลี้ยงด ู
จากคนในครอบครัว 

     <0.001* 

 - ระดับต่ า 42 71.43 6.96 8.18 2.99 to 22.33 <0.001* 
 - ระดับปานกลาง 572 45.10 2.29 2.89 1.61 to 5.19 <0.001* 
 - ระดับสูง 106 26.42 1.00 1.00   
การสูบบุหรี ่      <0.001* 
 - สูบ 204 77.45 7.78 5.83 3.72 to 9.14  
 - ไมสู่บ 516 30.62 1.00 1.00   
การท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ 
ที่โรงเรียน 

     <0.001* 
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 - ไมไ่ด้ท ากิจกรรม 532 48.49 2.11 2.68 1.67 to 4.31  
 - ท า 4 ครั้งขึ้นไป 188 30.85 1.00 1.00   
 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วยสถิติ Multiple Logistic regression พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว 
การสูบบุหรี่ และการท ากิจกรรมกับเพื่อนๆในแต่ละสัปดาห์  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 มีการเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังน้อย คือ 9 ปี ซึ่งท าให้เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงของพฤติกรรมด้าน
สุขภาพได้ มีโอกาสการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือการไม่ได้ป้องกันก่อนมี
เพศสัมพันธ์ ไม่ได้ตั้งใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะน าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้  
 วัยรุ่นที่ครอบครัวมีปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สูงเป็น 8.18 เท่าของคนที่สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งอธิบายได้ว่าการที่สมาชิกในครอบครัวมี
สัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ไม่ดีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้
วัยรุ่นกลุ่มนี้มีกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนที่โรงเรียนน้อยกว่าปกติและอาจเป็นคนที่ขาดหรือไม่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย (Joanna 
M., et al., 2016) ซึ่งปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครัวนี้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว ดังนั้นครอบครัว
จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างสมวัย เนื่องจากครอบครัวเป็น
ส่วนส าคัญในการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่นและส่งเสริมพัฒนาการดา้นการเรียนรูข้องเด็กอย่างเหมาะสม เพราะการ
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กลุ่มตัวอย่างมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 38.33 และมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม

แอลกอฮอล์ในนักเรียนกลุ่มนี้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว การสูบบุหรี่ และการท า
กิจกรรมกับเพื่อนๆในแต่ละสัปดาห์  
 
ข้อเสนอแนะ 
          ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมากถึง ร้อยละ 38.33 ซึ่งมีแนวโน้มของจ านวนนักดื่มหน้าใหม่มาก
ขึ้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหานี้ต่อไป โดยใน
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการเริ่มดื่มในอายุที่น้อยลง และมีแนวโน้มของจ านวนผู้ที่ดื่มเพิ่มมากขึ้ นเรื่อยๆ  
ส าหรับในกลุ่มอายุที่เริ่มดื่ม 9 ปีนั้นเป็นกลุ่มที่ก าลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ยังขาดวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและถ้ามีการดื่มจนเกิดการติดตั้งแต่อายุยังน้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ เนื่องจากเด็กคืออนาคตของชาติ หากอนาคตของประเทศชาติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ย่อมจะมีผล
ต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว หากไม่ได้รับการแก้ไข นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในอนาคต 

การวิจัยหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีสะท้อนให้เห็น
ข้อเท็จจริง รวมถึงสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนกลุ่มนี้ว่ามีอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง รวมทั้งพบว่ามีปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนกลุ่มนี้ 3 ตัวแปร  

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลส าคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้ตรงตามสภาวการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อการวางแผนและพัฒนา
แนวทางในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป รวมทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจเป็นการลดงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ห้องสมุดในวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ตรังและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ใน 
6 ด้านได้แก่ ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้
บริการห้องสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ ด้านบริการสารสนเทศที่ใช้และด้านวิธีการค้นสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการซึ่งศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาจ านวน ๓๖๓ คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านความต้องการ
ใช้บริการห้องสมุดเพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ โดยเข้าใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. ทรัพยากร
สารสนเทศที่ใช้บริการคือ หนังสือและต าราประกอบการเรียน  บริการสารสนเทศที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือ บริการยืม -
คืนทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการค้นสารสนเทศนักศึกษาในห้องสมุดที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือสอบถามบรรณารักษ์/
เจ้าหน้าท่ี ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยคือ ห้องสมุดควรมีการศึกษาความคาดหลังในทรัพยากรสารนเทศและคุณภาพของ
การบริการห้องสมุดในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ควรมีการศึกษางาน
บริการด้านต่างๆเปรียบเทียบกับระบบประกันคุณภาพของห้องสมุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและควร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในภายนอกของอาคารเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้และศูนย์รวมของ
นักศึกษาอย่างสมบูรณ์ 

 
ค าส าคัญ  :   พฤติกรรมการใช้หอ้งสมุด นักศึกษาพยาบาล 

 
                                            Abstract 
This research is a survey research aimed to study general information of library users in 

Boromarajonani College of Nursing. Trang and to study library usage behaviors of nursing students at 
Boromarajonani College of Nursing in 6 aspects, namely the need for library services Regarding the 
frequency of accessing library services Regarding the time period for accessing library services 
Information resources used In the aspect of information services used and methods of information 
searching of users, which studied from the behavior of using library of 363 students. Students at 
Boromarajonani College of Nursing, Trang. The instrument used for data collection was a questionnaire. 
The statistics used for data analysis were The frequency distribution, percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the study showed that the students behaviors of using Boromarajonani Trang 
College of Nursing libraries in terms of the need for library services to search various books. By using 
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the service 2 times / week between 11.00 - 12.00 hrs. The information resources used are Books and 
textbooks for learning Information services that most students use are Lending service-Information 
resources The method of searching student information in libraries that most students use is to ask 
librarians / staff. Suggestions from research findings are The library should study the future expectation 
of the resources and the quality of the library service. In the case that the service users are outsiders, 
Boromarajonani College of Nursing, Trang should study the various services in comparison with the 
library's quality assurance system to To improve and improve the landscape and atmosphere inside 
the outside of the building so that the library is Learning and student centered perfectly. 
Keywords : Library use behavior nursing students 
 
บทน า 

การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (2555-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีนิสัยใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล  ชุมชน และสื่อทุกประเภทเป็น
แหล่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยระจายอย่างทั่วถึง เข้าถึงง่าย สะดวก 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนท่ัวไป(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 ห้องสมุดเป็นสถาบันส าคัญในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับห้องสมุด ได้ระบุภาพรวมของการปฏิรูปการเรียนรู้ในแนวทางต่างๆ (หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์, 2547) การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้น าเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการหรือความถนัดไม่เหมือนกัน ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ไม่สามารถฟังค าบรรยายจากครูได้ ในอนาคตห้องสมุดจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญซึ่งช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน เพราะการเรียนในสถานศึกษาเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งไม่เพียงพอ
ส าหรับโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในส่วนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นส่วนส าคัญที่สุด คือ ห้องสมุด
และบทบาทบรรณารักษ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ดังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน อ้างอิง มาตราที่ 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน การจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบรวมทั้งห้องสมุดประชาชนด้วย ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดสถานศึกษาสามารถให้บรกิาร
เกี่ยวเนื่องกันโดยถือว่าห้องสมุดคือ บริการของสถานศึกษา ห้องสมุดจะไม่เป็นเพียงสถานที่เก็บหนังสือเท่านั้น จะมีสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วย นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นสถาบันทางสังคม เป็นขุมปัญญาชุมชน  เป็นองค์กรชุมชนให้บริการ
วิชาการและบริการสาธารณะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบุคลากรทางวิชาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้
ยังไม่ช้ีชัดเจนว่าบรรณารักษ์จะอยู่ตรงไหนต้องมีกฎหมายอื่นมารองรับ โดยอาจจัดให้บรรณารักษ์อยู่ในนิยามของครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษาสมาคมวิชาชีพ การจัดบริหารและบริการห้องสมุด เพื่อด าเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553, มาตราที่ 22. 2553) 
 ปัจจุบันการให้บริการห้องสมุดเป็นหน้าที่ส าคัญของห้องสมุดโดยต้องมีการจัดการ บริการให้ผู้เข้ารับบริ การ
ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีการบริการที่ทันสมัย ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญของการ

ให้บริการ ห้องสมุดจึงจะต้องมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  ตลอดจนเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ใช้ 
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการได้ดียิ่งข้ึน (พรรณนิภา  สุขคี้ , 2559 ) 
 ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยทุกคนหรือทุกหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตัวบ่งช้ีที่บ่ง
บอกถึงความพึงพอใจในการบริการ คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริการที่ดีควรที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจ ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น ตลอดจนบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น จะต้องประกอบด้วยการสร้าง พัฒนารูปแบบ ใช้วิธีการที่หลากหลาย น าเสนอสื่อท่ีทันสมัยและท าให้เป็น
ที่น่าสนใจ(ไปรมา เฮียงราช ,2557)   

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนการศึกษาที่ 2 โดยมีอาจารย์ทั้งหมด 42 คน  มีนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 363 คน แบ่งตามช้ันปี ดังนี้ ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 119 คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 89 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 72 คน และช้ันปีที่ 4 จ านวน 90 คน ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งอยู่ท่ีอาคาร 6 ช้ัน 2 มีหน้าที่จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือท่ัวไป 
ต าราเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เพื่อให้บริการ แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นอกจากน้ียังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และตรงตามความต้องการ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขภาพและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค า
ขวัญ ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดแหล่งค้นคว้า  สร้างภูมิปัญญา น าพาวิชาการ  พันธกิจ พัฒนาและจัดการระบบทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เผยแพร่และบริการทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลทั้งบุคคลภายในและ ภายนอก ให้บริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง (คู่มือการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง, 2560) 

ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง มีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้ทราบถึงการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล 
และสามารถน าข้อมูลมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อให้การใช้ห้องสมุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ห้องสมุดในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง   
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ให้บริการ ห้องสมุดจึงจะต้องมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย เช่น บทเรียนส าเร็จรูป  ตลอดจนเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ใช้ 
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ตรงตามความต้องการได้ดียิ่งข้ึน (พรรณนิภา  สุขคี้ , 2559 ) 
 ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยทุกคนหรือทุกหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตัวบ่งช้ีที่บ่ง
บอกถึงความพึงพอใจในการบริการ คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริการที่ดีควรที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจ ท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น ตลอดจนบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น จะต้องประกอบด้วยการสร้าง พัฒนารูปแบบ ใช้วิธีการที่หลากหลาย น าเสนอสื่อท่ีทันสมัยและท าให้เป็น
ที่น่าสนใจ(ไปรมา เฮียงราช ,2557)   

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2560 
ภาคเรียนการศึกษาที่ 2 โดยมีอาจารย์ทั้งหมด 42 คน  มีนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 363 คน แบ่งตามช้ันปี ดังนี้ ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 119 คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 89 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 72 คน และช้ันปีที่ 4 จ านวน 90 คน ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งอยู่ท่ีอาคาร 6 ช้ัน 2 มีหน้าที่จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือท่ัวไป 
ต าราเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เพื่อให้บริการ แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นอกจากน้ียังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และตรงตามความต้องการ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขภาพและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค า
ขวัญ ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดแหล่งค้นคว้า  สร้างภูมิปัญญา น าพาวิชาการ  พันธกิจ พัฒนาและจัดการระบบทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เผยแพร่และบริการทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการพยาบาลท้ังบุคคลภายในและ ภายนอก ให้บริการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง (คู่มือการใช้ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง, 2560) 

ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี 
ตรัง มีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด การใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้ทราบถึงการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล 
และสามารถน าข้อมูลมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อให้การใช้ห้องสมุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ห้องสมุดในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง   
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Studies)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ช้ันปีที่ 1-4 
ปีการศึกษา 2560 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากร 
นักศึกษาช้ันปี จ านวน (คน) 

นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 1 119 
นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 2 82 
นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 3 72 
นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 4 90 

รวม 363 
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, 2559 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ผู้จัดท าใช้
ประชากรจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 จากสัดส่วน
ของประชากรทั้งหมดจ านวน 363 คน  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การจัดท าโครงการนี้ ผู้จัดท าโครงการได้สอบถามระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 
1-4 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จ านวน 363 คน จ าแนกข้อมูลทั่วไป ได้แก่  เพศ อายุ 
ระดับชั้นปีท่ีก าลังศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา ดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรนักศึกษาพยาบาล จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) ร้อยละ 

1.เพศของนักศึกษาพยาบาล   
1.1  ชาย 27 7.4 
1.2  หญิง 
2.อายุของนักศึกษา 
2.1 ต่ ากว่า 20 ป ี
2.2 21 – 25 ปี 

336 
 

                   147 
                   207 

92.6 
 

40.5 
57.0 

ข้อมูลทั่วไป 
2.3 26 – 30 ปี 
2.4 31 ปีข้ึนไป 
3. ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
3.1 ช้ันปีท่ี 1 
3.2 ช้ันปีท่ี 2 
3.3 ช้ันปีท่ี 3 
3.4 ช้ันปีท่ี 4 
4. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ผ่าน
มา 
4.1 2.0 - 2.50 
4.2 2.51 - 2.75 
4.3 2.76 - 3.00 
4.4 3.01 - 3.50 
4.5 3.51 - 4.00 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
                   7 
                   2                      

 
                    119 
                    82 
                    72 

         90 
           
 
         6 
         12 
         130 
         195 
         90          

ร้อยละ 
  1.9 
  0.6 
 
  32.8 
  22.6 
  19.8 
  24 
 

         
              1.7 

  3.3 
            35.8 
            53.7 
            24.8     

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อายุ ระดับช้ันปีที่
ก าลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 336 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา อายุต่ ากว่า 20 จ านวน 147  คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับช้ันปีที่ก าลังศึกษาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช้ันปีที่ 1 จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา ช้ันปีที่ 4 จ านวน 90  คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการ
ใช้ห้องสมุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา 
เกรดเฉลี่ย 2.76 - 3.00 จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
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ข้อมูลทั่วไป 
2.3 26 – 30 ปี 
2.4 31 ปีข้ึนไป 
3. ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษา 
3.1 ช้ันปีท่ี 1 
3.2 ช้ันปีท่ี 2 
3.3 ช้ันปีท่ี 3 
3.4 ช้ันปีท่ี 4 
4. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ผ่าน
มา 
4.1 2.0 - 2.50 
4.2 2.51 - 2.75 
4.3 2.76 - 3.00 
4.4 3.01 - 3.50 
4.5 3.51 - 4.00 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) 
                   7 
                   2                      

 
                    119 
                    82 
                    72 

         90 
           
 
         6 
         12 
         130 
         195 
         90          

ร้อยละ 
  1.9 
  0.6 
 
  32.8 
  22.6 
  19.8 
  24 
 

         
              1.7 

  3.3 
            35.8 
            53.7 
            24.8     

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ อายุ ระดับช้ันปีที่
ก าลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 336 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา อายุต่ ากว่า 20 จ านวน 147  คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับช้ันปีที่ก าลังศึกษาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช้ันปีที่ 1 จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา ช้ันปีที่ 4 จ านวน 90  คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.8 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ผ่านมาของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการ
ใช้ห้องสมุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา 
เกรดเฉลี่ย 2.76 - 3.00 จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
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ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด 

 
จากตารางที ่3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านความ

ต้องการใช้บริการห้องสมุด (Mean=3.80, SD=0.88) มากที่สุด คือ เพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ (Mean =4.10, SD=0.77) 
รองลงมา คือ เพื่อค้นหาบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสาร (Mean =3.93., SD=0.89) และน้อยท่ีสุด คือ เพื่อ
นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ (Mean=3.39, SD=1.01) 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านความถี่ใน
การเข้าใช้บริการห้องสมุด (Mean=2.62, SD=1.18) มากที่สุด คือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (Mean =3.22, SD=1.25) รองลงมา 
คือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ (Mean =2.97., SD=1.39) และน้อยที่สุด คือ มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์ (Mean=1.99, SD=1.02)  

 
 
 

 

ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด Mean SD ระดับพฤติกรรม 
1.เพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ 4.10 0.77 มาก 
2.เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทนัสมัย/ทันเหตุการณ ์ 3.88 0.82 มาก 
3.เพื่อค้นหาบทความวิชาการและบทความวิจัยใน
วารสาร 

3.93 0.89 มาก 

4.เพื่อต้องการใช้สถานท่ีในการนั่งทบทวนความรู ้ 3.71 0.85 ปานกลาง 
5.เพื่อนันทนาการและพักผ่อนหยอ่นใจ 3.39 1.01 มาก 

รวม 3.80 0.88 มาก 

ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด Mean SD ระดับพฤติกรรมการ 

1.มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห ์ 1.99 1.02 น้อย 

2.5-6 ครั้ง/สัปดาห ์ 2.09 0.99 น้อย 

3.3-4 ครั้ง/สัปดาห ์ 2.85 1.29 ปานกลาง 
4.2 ครั้ง/สัปดาห ์
5.1 ครั้ง/สัปดาห ์

3.22 
2.97 

1.25 
1.39 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.62 1.18 ปานกลาง 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านช่วงเวลา
ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด (Mean=2.85, SD=1.27) มากท่ีสุด คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. (Mean =3.30, SD=1.27) 
รองลงมา คือ 16.00 - 17.00 น. (Mean =3.17, SD=1.39)  และน้อยท่ีสุด คือ 08.00 - 10.00 น. (Mean=2.36, 
SD=1.01) 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านทรัพยากร
สารสนเทศที่ใช้บริการ (Mean=3.30, SD=1.07) มากที่สุด คือ หนังสือและต าราประกอบการเรียน          (Mean 
=4.14, SD=0.81) รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย (Mean =3.56, SD=1.01) และน้อยที่สุด คือ สื่อโสตทัศน์ 
เช่น CD VCD (Mean=2.66, SD=1.22)  

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ 

ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.เวลา 08.00 - 10.00 น. 2.36 1.01 ปานกลาง 
2.เวลา 11.00 - 12.00 น. 3.30 1.27 มาก 
3.เวลา 13.00 - 15.00 น. 2.80 1.38 ปานกลาง 
4.เวลา 16.00 - 17.00 น. 3.17 1.39 มาก 
5.เวลา 18.00 - 19.00 น. 2.64 1.33 ปานกลาง 

รวม 2.85 1.27 ปานกลาง 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.หนังสือและต าราประกอบการเรยีน 4.14 0.81 มาก 
2.วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย 3.56 1.01 มาก 
3.วารสาร/นิตยสาร 3.26 1.06 ปานกลาง 
4.นิยาย/เรื่องสั้น 2.94 1.22 ปานกลาง 
5.ฐานข้อมูลออนไลน ์
6.สื่อโสตทัศน์ เช่น CD VCD 

3.28 
2.66 

1.14 
1.22 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.30 1.07        ปานกลาง 

ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.96 0.98 มาก 
2.บริการอินเทอร์เนต็ 3.49 1.09 มาก 
3.บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.47 1.03 มาก 
4.บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room) 3.42 1.12 มาก 
5.บริการฐานข้อมลูออนไลน ์ 3.45 1.01 มาก 

รวม 3.56 1.04 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านช่วงเวลา
ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด (Mean=2.85, SD=1.27) มากท่ีสุด คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. (Mean =3.30, SD=1.27) 
รองลงมา คือ 16.00 - 17.00 น. (Mean =3.17, SD=1.39)  และน้อยท่ีสุด คือ 08.00 - 10.00 น. (Mean=2.36, 
SD=1.01) 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านทรัพยากร
สารสนเทศที่ใช้บริการ (Mean=3.30, SD=1.07) มากที่สุด คือ หนังสือและต าราประกอบการเรียน          (Mean 
=4.14, SD=0.81) รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย (Mean =3.56, SD=1.01) และน้อยที่สุด คือ สื่อโสตทัศน์ 
เช่น CD VCD (Mean=2.66, SD=1.22)  

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ 

ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.เวลา 08.00 - 10.00 น. 2.36 1.01 ปานกลาง 
2.เวลา 11.00 - 12.00 น. 3.30 1.27 มาก 
3.เวลา 13.00 - 15.00 น. 2.80 1.38 ปานกลาง 
4.เวลา 16.00 - 17.00 น. 3.17 1.39 มาก 
5.เวลา 18.00 - 19.00 น. 2.64 1.33 ปานกลาง 

รวม 2.85 1.27 ปานกลาง 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.หนังสือและต าราประกอบการเรยีน 4.14 0.81 มาก 
2.วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย 3.56 1.01 มาก 
3.วารสาร/นิตยสาร 3.26 1.06 ปานกลาง 
4.นิยาย/เรื่องสั้น 2.94 1.22 ปานกลาง 
5.ฐานข้อมูลออนไลน ์
6.สื่อโสตทัศน์ เช่น CD VCD 

3.28 
2.66 

1.14 
1.22 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.30 1.07        ปานกลาง 

ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.96 0.98 มาก 
2.บริการอินเทอร์เนต็ 3.49 1.09 มาก 
3.บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 3.47 1.03 มาก 
4.บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room) 3.42 1.12 มาก 
5.บริการฐานข้อมลูออนไลน ์ 3.45 1.01 มาก 

รวม 3.56 1.04 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านด้าน
บริการสารสนเทศที่ใช้ (Mean=3.56, SD=1.04)  มากที่สุด คือ บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Mean =3.96, 
SD=0.98) รองลงมา คือ บริการอินเทอร์เน็ต (Mean =3.49, SD=1.09) และน้อยที่สุด คือ บริการห้องศึกษาค้นคว้า 
(Study room) (Mean=3.42, SD=1.22)  

 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านวิธีการค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านด้าน
วิธีการค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการ (Mean=3.55, SD=1.03) มากที่สุด คือ สอบถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ (Mean 
=4.03, SD=1.01) รองลงมา คือ สุ่มเดินดูตามช้ันหนังสือ (Mean =3.67, SD=1.02) และน้อยที่สุด คือ สอบถามจาก
อาจารย์ผู้สอน (Mean=3.17, SD=1.04) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัยพบว่า จากข้อมูลข้างต้นทั้งหมดสามารถสรุปได้ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ตอบแบบส ารวจมี
ทั้งหมด 363 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 336 คน (ร้อยละ92.6)  รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 27 คน (ร้อยละ
7.4) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี จ านวน 207 คน (ร้อยละ57.2)  รองลงมา คือ ต่ ากว่า 20 จ านวน 147 คน (ร้อย
ละ40.5) ระดับช้ันปีท่ีก าลังศึกษามากที่สุด คือ ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 119 คน (ร้อยละ32.8)  รองลงมา คือ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 
90 คน (ร้อยละ24.8) เกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ คือ 3.00 – 3.50 จ านวน 195 คน   (ร้อยละ
53.7)  รองลงมา คือ 2.75 – 3.00 จ านวน 130 คน (ร้อยละ35.8)  
2.พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล 

พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ความต้องการใช้บริการ
ห้องสมุด ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด ช่วงเวลาการใช้บริการห้องสมุด  ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ บริการ
สารสนเทศท่ีใช้ วิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 
  2.1 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านความต้องการใช้บริการ
ห้องสมุด (Mean=3.80, SD=0.88) มากที่สุด คือ เพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ (Mean =4.10, SD=0.77) รองลงมา คือ เพื่อ
ค้นหาบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสาร (Mean =3.93., SD=0.89) และน้อยที่สุด คือ เพื่อนันทนาการและ
พักผ่อนหย่อนใจ (Mean=3.39, SD=1.01)  

 

ด้านวิธีการค้นสารสนเทศของผู้ใช้บริการ Mean SD  ระดับพฤติกรรม 
1.สุ่มเดินดูตามชั้นหนังสือ 3.67 1.02 มาก 
2.สืบค้นจากฐานข้อมลูออนไลน ์ 3.19 1.06 ปานกลาง 
3.สอบถามจากอาจารย์ผูส้อน 3.17 1.04 ปานกลาง 
4.สอบถามจากเพื่อน 3.66 1.02 มาก 
5.สอบถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที ่ 4.03 1.01 มาก 

รวม 3.55 1.03 มาก 
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2.2 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านความถี่ในการเข้าใช้

บริการห้องสมุด (Mean=2.62, SD=1.18) มากที่สุด คือ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (Mean =3.22, SD=1.25) รองลงมา คือ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ (Mean =2.97., SD=1.39) และน้อยที่สุด คือ มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์ (Mean=1.99, SD=1.02) 

2.3 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้

บริการห้องสมุด (Mean=2.85, SD=1.27) มากที่สุด คือ เวลา 11.00 - 12.00 น. (Mean =3.30, SD=1.27) รองลงมา 
คือ 16.00 - 17.00 น. (Mean =3.17, SD=1.39)  และน้อยที่สุด คือ 08.00 - 10.00 น. (Mean=2.36, SD=1.01) 

2.4 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านทรัพยากรสารสนเทศที่

ใช้บริการ (Mean=3.30, SD=1.07) มากที่สุด คือ หนังสือและต าราประกอบการเรียน (Mean =4.14, SD=0.81) 
รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย (Mean =3.56, SD=1.01) และน้อยที่สุด คือ สื่อโสตทัศน์ เช่น CD VCD 

(Mean=2.66, SD=1.22)  
2.5 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านด้านบริการสารสนเทศที่

ใช้ (Mean=3.56, SD=1.04)  มากที่สุด คือ บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Mean =3.96, SD=0.98) รองลงมา 

คือ บริการอินเทอร์เน็ต (Mean =3.49, SD=1.09) และน้อยที่สุด คือ บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room) (Mean=
3.42, SD=1.22) 

2.6 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ด้านวิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยภาพรวม ในด้านวิธีการค้นสารสนเทศของ

ผู้ใช้บริการ (Mean=3.55, SD=1.03) มากที่สุด คือ สอบถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี (Mean =4.03, SD=1.01) รองลงมา 

คือ สุ่มเดินดูตามช้ันหนังสือ (Mean =3.67, SD=1.02) และน้อยที่สุด คือ สอบถามจากอาจารย์ผู้สอน (Mean=3.17, 
SD=1.04) 
การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผู้เรียน
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี ซึงส่วนใหญ่จบจากช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่ศึกษา
อยู่ช้ันปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 3.00 – 3.50 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล 
(2554) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยนอยู่ในช่วง 3.00 – 3.50  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2554  
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุด 

พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด ด้านความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด ด้านช่วงเวลาการใช้บริการ
ห้องสมุด  ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ ด้านบริการสารสนเทศที่ใช้ ด้านวิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล (2554)   

2.1 ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด 
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 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด  มากที่สุด คือ เพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ  
รองลงมา คือ เพื่อค้นหาบทความวิชาการและบทความวิจัยในวารสาร  และน้อยสุด คือ เพื่อนันทนาการและพักผ่อน
หย่อนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิสากร กรวยสวัสดิ์ (2549) โดยผลวิจัยพบว่ามีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านแหล่งสารสนเทศ เพื่อที่จะค้นหาหนังสือต่างๆในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม และท ารายงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้ใช้เกิดประโยชน์และตรงจุดประสงค์การใช้งาน 
 2.2 ด้านความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด 
 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด มากที่สุด คือ 2 ครั้ง/สัปดาห์  
รองลงมา คือ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย ล าธารทรัพย์ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้
ห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ความถี่และช่วงเวลาที่เข้าใช้ 
พบว่า นักศึกษามีความถี่ในการการเข้าที่มีตามล าดับ คือ ใช้สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง และใช้เดือนละ 1-2 ครั้ง ในวันจันทร์-
ศุกร์ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด มากท่ีสุด คือ ช่วงค่ า เวลา 19.00-22.30 น. ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงเวลาที่
นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด มากท่ีสุด คือ ช่วงเย็น 16.00-19.00  

2.3 ด้านด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล  ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  มากท่ีสุด คือ เวลา 11.00 - 12.00 
รองลงมา คือ เวลา 16.00 - 17.00 น.  และน้อยสุด คือ เวลา 08.00 - 10.00 น.       ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิ
ชัย ล าธารทรัพย์ (2550) พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ศุกร์ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด มากท่ีสุด คือ ช่วงค่ า เวลา 
19.00-22.30 น. ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุด มากที่สุด คือ ช่วงเย็น 16.00 -19.00 ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน เนื่องจาก หลังเลิกเรียนนักศึกษาพยาบาลจะมาเข้าใช้บริการห้องสมุดหรือได้รับมอบหมายงานจาก
อาจารย์เข้ามาใช้บริการห้องสมุด 

2.4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ 
 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้บริการ มากที่สุด คือ หนังสือและต ารา
ประกอบการเรียน  รองลงมา คือ วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย และน้อยสุด คือ สื่อโสตทัศน์ เช่น CD VCD  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิทธิชัย ล าธารทรัพย์ (2550) พบว่านักศึกษาใช้ หนังสือ  ต าราภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ในระดับมาก มี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ห้องสมุดในภาพรวมในระดับมากโดยนักศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการศึกษาระดับมากที่สุด 
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมในการใช้สารสนเทศต่างๆของห้องสมุดในภาพรวมและรายข้อไม่แตกต่างกัน 

2.5 ด้านบริการสารสนเทศท่ีใช้ 
พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 

2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านบริการสารสนเทศที่ใช้ มากที่สุด คือ บริการยืม – คืนทรัพยากร
สารสนเทศ  รองลงมา คือ บริการอินเทอร์เน็ต  และน้อยสุด คือ สื่อบริการห้องศึกษาค้นคว้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิทธิชัย ล าธารทรัพย์ (2550) พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อบริการยืม -คืนหนังสือมากที่สุด เพื่อค้นคว้า
รายงาน และใช้เป็นสถานท่ีทบทวนความรู้ บทเรียน ท าการบ้าน อ่านหนังสือสอบ เพื่อทบทวนวิชาเรียนตามหลักสูตรและ
อ่านหนังสือพิมพ์  โดยมีความถี่ในการใช้งาน 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ การใช้ห้องสมุดพบว่านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ห้องสมุดในภาพรวมในระดับมากโดยนักศึกษาเห็นว่ามีความส าคัญต่อการศึกษาระดับมากที่สุด 
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2.6 ด้านวิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 

2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ด้านวิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ มากท่ีสุดคือ สอบถาม
บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี) รองลงมา คือ สอบถามจากเพื่อน และน้อยสุด คือ สื่อสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล (2554)  พบว่านักศึกษาใช้วิธีสอบถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่) มากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เพราะห้องสมุดปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นห้องสมุดเฉพาะซึ่งมีขนาด
เล็ก มีทรัพยากรสารสนเทศจ านวนน้อย ท าให้นักศึกษาสอบถามบรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี และสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ท่ีพบว่า นักศึกษาเรียนรู้การใช้ห้องสมุดด้วยตนเอง   
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้  

ด้านความต้องการใช้บริการห้องสมุด งานห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ทราบถึงผลวิจัย
บริการที่ผู้ใช้มากที่สุด คือ เพื่อค้นหาหนังสือต่างๆ โดยงานห้องสมุดจะได้มีการปรับปรุงระบบการค้นหาให้รวมทั้ง
ออกแบบหน้าจอให้ง่ายข้นต่อการค้นหารวดเพื่อความเร็วขึ้น และตอบสนองต่อการค้นหาของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว 

ด้านความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด ควรมีการกระตุ้นจากอาจารย์ให้มอบหมายงานแก่นักศึกษาเพื่อที่จะมา
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในการท ารายงาน การบ้าน เป็นต้น เพื่อที่จะได้มีการเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น และเพิ่มส่งเสริมการใช้
งานห้องสมุดให้มีการใช้งานท่ีมากขึ้น 

ด้านความถี่ในการใช้บริการห้องสมุด งานห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีได้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีผู้ใช้
เข้าใช้มากที่สุดเวลาใด พร้อมทั้งเจ้าหน้าจะได้บริการที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้บริการ งานห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ในการส าหรับจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการใช้งาน พร้อมมีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆเพื่อท่ีจะให้ผู้ใช้ได้ทราบ มี
ป้ายบอกทิศทางแหล่งสารสนเทศอย่างชัดเจน และมีการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามแผนที่ได้วางไว้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ด้านบริการสารสนเทศที่ใช้ จากผลวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ มากที่สุด ซึ่งงาน
ห้องสมุดควรส่งเสริมที่จะให้บริการรวดเร็ว สะดวก ช่วงเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม ผู้ใช้บริการไม่รอนานเกินไป การจัด
ทรัพยากรสารสนเทศบนช้ันค้นหาได้ง่าย ควรส่งเสริมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงพอ บริเวณนั่ง
อ่านหนังสือมีแสงสว่างเพียงพอ 

ด้านวิธีการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ มีค าแนะน าการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น การให้ค าปรึกษาในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศ มีป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือในการค้นหาหนังสืออย่างชัดเจน เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ได้ทรัพยากร
สารสนเทศตรงตามความต้องการ 
ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังในทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพของการบริการห้องสมุด กรณีของ
ผู้ใช้บริการบุคคลภายนอกห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

2. ควรมีการศึกษางานบริการด้านต่างๆของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เปรียบเทียบกับระบบ
ประกันคุณภาพของห้องสมุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
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3. วิทยาลัยต้องสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศทั้งภายใน
ภายนอกของอาคาร เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ และศูนย์รวมของนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
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