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Abstract 
This paper presents the results of a study on the challenges of poverty eradication in Phonxay 

district which it’s as a poorest district in Luang Prabang province, LAOS. Accordingly with 

the official perspective, three main ethnic groups such as Lao Loum, Khmu and Hmong are 

carried out totally different in life style and living activities, which appear to be a primary 

challenge of poverty eradication. There are 16 villages were selected for this study based on 

both poverty levels and ethnic groups classification. Livestock and crop productions are the 

main activity for their family major income and job. With an official perspective that the 

contribution of uncontrollable in using feed additive was also affected on the quality of 

animal products. The crop productions are fielding in low both quality and quantity which 

correlated with labor insufficiency. Within family, Lao Loum, Khmu and Hmong showed a 

significant statistical correlation between the labor force and population density. It is difficult 

to assess the success and direct economic of each household in increasing their household 

income through annual crop and livestock related production. A better understanding of local 

environmental issues might be a cause of gaining a better quality of agricultural production of 

both crops and animals sectors. We argue that using such an appropriate technology, location, 

crops, animal and farmers under the right policy might be improved household’s livelihood 

and suitability development, and poverty eradication. 

Keyword: Poverty Eradication, Crop, Livestock, Ethnic Group 
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Abstract  

Glutathione peroxidase (GPx) is one of the most essential antioxidant enzymes in trematode 

parasites that lacks catalase. GPx has been already characterized in the trematodes such as 

Schistoma mansoni, Clonorchis sinensis, and Paragonimus westermani. However, there is no 

reported about GPx in Fasciola spp. This study amplified GPx cDNA of Fasciola gigantica 

(FgGPx) from cDNA library. Its sequence contained an in-frame TGA codon for 

selenocysteine (Sec) which is a stop codon in prokaryote. The Sec (TGA) codon was mutated 

into a sense codon for cysteine (TGC) using site-directed mutagenesis. The recombinant 

modified FgGPx (rM_FgGPx) protein was expressed as intracellular protein in Escherichia 

coli. Polyclonal anti-rM_FgGPx was produced and immunoblotting analysis demonstrated 

that the anti-rM_FgGPx antibodies did not cross-react with crude antigens from other 

trematodes including S. mansoni, Opisthorchis viverrini and Paramphistomum spp. The 

result of ELISA showed that test group had a significant increase of total immunoglobulin 

and IgG2a when compared with control group. Moreover, there was a significant increase of 

total immunoglobulin in several F. gigantica infected animal including mice, rabbits and 

cows, but no cross reaction between O. viverrini infected hamsters sera and rM_FgGPx. 

Therefore, rM_FgGPx could be used as an immunodiagnostic tool for fascioliasis.  

Keywords: Fasciola gigantica, Glutathione Peroxidase, Mutagenesis, Vaccine candidate, 

Immunodiagnostic tools 

 

Introduction 
Fascioliasis is an important zoonotic helminth diseases worldwide (Cobbold, 1855). It is 

caused by liver flukes belonging to the genus Fasciola. The two main species of Fasciola are 

firstly, Fasciola hepatica, which is distributed in temperate regions and, secondly, Fasciola 

gigantica which has been found in tropical regions. Fascioliasis decreased productivity of 

domestic ruminants, especially cattle and buffaloes. In 1998, the economic losses caused by 

this infection had been estimated at more than 200 million dollars annually worldwide 

(Hammond & Sewell, 1974; Mehra, 1999). The infection also affects to humans, 
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approximately 2.4 million people are infected worldwide and 180 million people at risk of 

infection (Farag, 1998; Mas-Coma, Esteban, & Bargues, 1999).  

In order to control this disease, various strategies such as eradicating the snail host, 

permanent destruction of snail habitats could be applied. But they are expensive and 

ecologically sensitive (Spithill, Smooker, & Copeman, 1999). For anthelmintics, several 

drugs are commonly used (El Sayad, 1997) but the limit for used and resistance to the drugs 

has been reported (Overend & Bowen, 1995). Prevention of infection by vaccination is 

considered to be the ultimate, mostly cost-effective, and sustainable strategy. Although many 

potentially protective candidate antigens have been reported, an effective vaccine has so far 

not been established (Spithill & Dalton, 1998). In order to control facioliasis effectively, a 

precise diagnosis for example by immunodiagnosis is important. This tool is well-suited for 

the detection of even the smallest amount of antigen and can be applied at an early stage of 

infection. A suitable antigen is needed for use as immunodiagnostic tool.  

In host-parasite interaction, reactive oxygen species (ROS) are important preventive factors 

for the mammals (Marinho, Antunes, & Pinto, 1997; Rhee, Chang, Bae, Lee, & Kang, 2003). 

These factors damage parasite nucleic acids, lipids, proteins, and cell membranes, leading to 

death of the parasites. Nevertheless, the parasites can produce Glutathione peroxidase (GPx), 

an antioxidant enzyme, to cleave the ROS and to protect themselves (Flohe, 1971, 1978), 

GPx is thought to be an potential target for chemotherapy, as vaccine candidate and/or 

immunodiagnostic substance.  

Glutathione peroxidase recombinant protein cannot be completely produced in prokaryote 

expression system because GPx contains a selenocysteine in the active site that is not coded 

directly in the genetic code (Roche et al., 1994; Haiping, Arvind, Julie, & Philip, 1996). 

Instead, the bacterial host cell is using the UGA codon as a normal stop codon and translation 

of selenoprotein terminate at the UGA codon, resulting in a truncated, nonfunctional enzyme. 

By the way, the structure of selenocysteine is identical to cysteine except that it has the 

element selenium where sulfur would normally reside. So, site directed mutagenesis can be 

performed to convert the opal codon of selenocysteine to a sense codon of cysteine (Bock et 

al., 1991). 

The aim of this study is to express GPx in F. gigantica in prokaryote by using site directed 

mutagenesis method then evaluate the recombinant protein as a potential vaccine candidate 

and/or immunodiagnostic tool. 

 

Materials and Methods  
Construction of Recombinant Plasmid [pBSK

-
_FgGPx] 

A cDNA containing the complete open-reading frame (ORF) of F. gigantica GPx was 

previously cloned by Dr. Supatra Chunchob. The HRG 1/3, pTripIEx2 FgGPx plasmid DNA 

was isolated from transformant E. coli, XL1Blue. The isolated FgGPx DNA fragment was 

used as a template in a polymerase chain reaction using specific primers (HRG1-BamHI-F 5'-

GGA TCC ATG TTA CAT ATG TTC G-3', HRG1-PstI-R 5'-CTG CAG CTA TTG TTT 

GAG CAG GTC-3'). The PCR product was subcloned into cloning vector, pBluescriptSK
-
at 

EcoRV restriction site. The positive colony was digested with restriction endonuclease 

BamHI and PstI. The obtained DNA fragments were separated on a 1% agarose gel. 

Site-Directed Mutagenesis of pBluescriptSK
-
_FgGPx 

In order to mutate the GPx by changing the opal codon (TGA) to a sense codon (TGC), using 

the Quick Change Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA). The 

complementary primer pairs was: MutHRG1-F 5'-GTC AAT GTG GCT TGT AAA TGC 

GGT TTG ACT GAT AAG-3' MutHRG1-R 5'-CTT ATC AGT CAA ACC GCA TTT ACA 

AGC CAC ATT GAC-3'. Colony PCR was used to verify the positive clones and the whole 
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plasmid mutagenesis, the used specific three primers were as follows: Muta_f1 5'-CCA TGT 

GGC TTG TAA ATG A-3', Muta_f2 5'-CCA TGT GGC TTG TAA ATG C-3' and Muta_f3 

5'-CCA TGT GGC TTG TAA ATC C-3'. The first primer was used to verify the FgGPx 

fragment, whereas the second primer was used for the base transition, TGA to TGC and the 

last primer was used to verify the previous base of point mutation.  

Expression and Purification of Recombinant Modified FgGPx (M_FgGPx)   

M_FgGPx was cloned into the pQE30 expression vector following the QIAexpress System 

(QIAGEN) instructions at BamHI and PstI site before ligate and transform E. coli, M15 then 

overexpressed in bacteria. Due to adding a 6xHis-tag sequence at the N-terminus of the 

recombinant protein it can be purified by using Ni-NTA affinity chromatography (QIAGEN). 

All collected fractions were then analyzed by SDS-PAGE.  

Polyclonal Anti-rM_FgGPx Antisera Production 

Six-week-old female BALB/c mice (obtained from National Laboratory Animal Centre, 

Mahidol University, Thailand) were allocated into 2 groups, 5 mice each. Mice was primed 

one time and boosted three times at two week intervals. In test group, animals were 

subcutaneously immunized with 25 µg of rM_FgGPx in complete or incomplete Freund’s 

adjuvant (Sigma, USA), respectively. The control group was immunized with PBS mixed in 

Freund’s adjuvant (Sigma, USA). One week before immunization, pre-immune serum was 

collected from the tail vein of mouse by bleeding technique. The antisera was collected one 

week after each immunization. At the end of the experiment, the antisera was bled from the 

heart of the terminated mice.  

Western Blot Analysis 

The protein samples, rM_FgGPx, F. gigantica’s crude whole worm (FgCW), Fg’s 

tegumental antigen (FgTA), Fg’s Excretory/secretory product (FgES), SmCW, OvCW and 

PaCW (200 ng each) were sized-separated using 15% SDS-PAGE and electrotransferred to 

HyboundTM ECL nitrocellulose membranes (Amersham Biosciences) by a wet blot 

apparatus (Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell, Bio-Rad). To block unspecific 

binding sites the membrane was incubated in blocking solution (5% skim milk in TBS, pH 

7.5 containing 0.1% (v/v) Tween 20) for 90 min then replaced with a primary antibody 

solution diluted 1:200 in 1% skim milk in TBS, pH 7.5 0.1% (v/v) Tween 20 for 2 h. The 

membrane was washed four times with TBS, pH 7.5 for 5 min. each before incubated with 

diluted (1:2500) alkaline phosphate conjugated goat anti-mouse immunoglobulins (Zymed, 

USA) for 90 min. After repeated washes, the membrane was equilibrated two times in AP-

substrate buffer (100 mM Tris-HCl, pH 9.5, 100 mM NaCl and 5 mM MgCl2) for 5 min. each 

and the colorimetric detection reaction was started by addition of freshly prepared NBT/BCIP 

substrate solution.  

Determination of Antibody Responses (ELISA) 

Sera of mice was assayed for the presence of FgGPx total immunoglobulin and specific IgG1, 

IgG2a, IgG2b antibody using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The 96 wells 

plates were coated with the mentioned proteins in a volume of 2.5 µg/ml in 50 µl of coating 

buffer (0.1 M carbonate buffer, pH 9.6). Nonspecific proteins were blocked by using 100 µl 

of 1% BSA in 0.01 M PBS with 0.05% tween 20 (PBST), pH 7.2. After washing two times, 

the plate was incubated with immune sera at a suitable dilution for 2 h. then the plate was 

washed and blocked with the blocking solution for 10 min., following by washing, then 100 

µl of secondary antibody solution horseradish peroxidase (HRP)-conjugated rabbit-anti 

mouse, rabbit anti mouse IgG1, IgG2a or IgG2b (1:1000) was added and incubated further for 2 

h. The antigen-antibody reaction was developed using OPD substrate. The reaction was 

stopped by adding 50 µl of 3 M H2SO4. The absorbance of the developed color was read at 

490 nm using an automated microplate reader (model DV 990 BV4-6, GDV).  
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Sera of F. gigantica infected mice, rabbit, and cow and sera of O. viverrini infected hamster 

were used to study the sensitivity and specificity. The optimal conditions for each 

experiments were shown in Table 1 

 

Table 1 ELISA conditions for F. gigantica infected animals and O. viverrini infected 

hamsters 

 

Research Results 
Construction of Recombinant Plasmid pBluescriptSK

-
_FgGPx (pBSK

-
_FgGPx) 

The specific primers were successfully used to amplify the FgGPx fragment from the 

template HRG 1/3, pTripIEx2 FgGPx. The obtained PCR product was used to transform E. 

coli, XL1blue. Plasmid DNA of each selected clone was isolated before digested with BamHI 

and PstI restriction enzymes. The result showed that the positive clone contained pBSK
-
DNA 

migrating at 3000 base pair (bp) and the FgGPx fragment migrating at 600 bp. (Figure 1) 

Site-Directed Mutagenesis of pBSK
-
_FgGPx 

The changed sequence of M_FgGPx was confirmed by PCR with three specific primers. The 

obtained 390 bp fragment confirmed that FgGPx had been successfully mutated (Figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infected animals Protein antigen 1° antibody 2° antibody substrate 

Fg. infected 

mouse 

rFgGPx 

(1µg/ml) 

Fg. Infected mouse 

serum  

At 0, 2, 4, 6 weeks  

after infection (1:400) 

HRP-rabbit  

anti mouse 

(1:5000) 

OPD 

Fg. infected 

rabbit 

rFgGPx 

(1µg/ml) 

Fg. Infected rabbit 

serum  

at 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

weeks  

after infection (1:600) 

HRP-goat  

anti rabbit  

(1:5000) 

OPD 

Fg. infected cow rFgGPx 

(1µg/ml) 

Fg. Infected cow 

serum  

At 0, 16, 20 weeks  

after infection (1:600) 

HRP-rabbit  

anti cow  

(1:2000) 

OPD 

Ov. infected 

hamster 

-rFgGPx 

(1µg/ml), 

-Crude 

Ov.(1µg/ml) 

(positive control) 

Ov. Infected hamster 

serum  

at 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

weeks  

after infection (1:100) 

AP-goat 

anti hamster 

(1:1000) 

PNPP 
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Figure 1 Ethidium bromide stained gel of 600 bp FgGPx fragment after Restriction 

endonuclease (BamHI and PstI) digestion from pBSK
-
vector. on 1% agarose gel. Lane 1: 

DNA marker, Lane 2: 600 bp FgGPx fragment and 3000 bp pBSK
-
plasmid DNA fragment 

 

 
Figure 2 Ethidium bromide stained gel of Colony PCR analysis to confirm mutated FgGPx. 

Lane 1: DNA marker, Lane 2-4: PCR product for 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 primer pair, respectively 

  

Expression and Purification of Recombinant M_FgGPx  

M_FgGPx was isolated from pBSK
-
_M_FgGPx then inserted into pQE30 by ligation. 

Plasmid DNA of positive clone was used to transform the expression host E. coli, M15. The 

expression of rM_FgGPx in E. coli was analyzed to determine the optimal incubation time. 

The expected 19 kDa rM_FgGPx was already observed 1 h after induction and gradually 

increased over the 3 h incubation time (Figure 3). Consequently, rM_FgGPx was purified by 

Ni-NTA affinity chromatography under denaturing conditions. The purified 19 kDa 

rM_FgGPx was obtained in the elution fractions. The highest yield found in the second 

elution fraction (Figure 4)  

Western Blot Analysis  

Anti-FgGPx antiserum reacted stronger with the 17 kDa native antigen in CW extract than in 

the TA extract and no reactivity was observed to the ES product (Figure 5). CW extracts of 

adult S. mansoni (Sm), O. viverrini (Ov) and Paramphistomum spp. (Pa) showed no cross 

reaction with the anti-rM_FgGPx antisera (Figure 6) 
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Figure 3 12% SDS-PAGE analysis and Coomassie Blue staining of total bacterial (E. coli, 

M15) protein. Lane 1: Protein standard marker, Lane 2-5: total bacterial protein at 0, 1, 2, and  

 3 h. after IPTG induction, respectively  

 

 
Figure 4 12% SDS-PAGE and Coomassie Blue staining of purified rM_FgGPx. Lane 1: 

Protein standard marker, Lane 2-6: eluted protein at 1, 2, 3, 4, and 5 times with elution buffer 

 

   
Figure 5 Western blot of purified rM_FgGPx, FgCW extract, FgTA extract, and FgES 

product reacted with Anti-FgGPx antiserum. Lane 1: Protein standard marker, Lane 2: FgCW 

extract, Lane 3: FgTA extract, Lane 4: FgES product  
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Figure 6 Western blot of CW extract from S. mansoni, O. viverrini, and Paramphistomum 

spp. reacted with mouse anti-rM_FgGPx antisera. Protein standard marker are show at the 

left 

 

Determination of Antibody Responses (ELISA) 

rM_FgGPx induced a significant antibody response (total IgG) after the second immunization 

(first boost) in all test groups (Figure 7). To results of isotype-specific secondary antibodies 

(IgG1, IgG2a, IgG2b) showed a significantly increased IgG2a response in all tested mice after 

the third immunization (Figure 8). However, significant immune responses were not observed 

for IgG1, IgG2b when compared with the control mice (Figure 9 and 10) 

 

   
Figure 7 ELISA absorbance values for total IgG of immunized mice. The wells were coated 

with rM_FgGPx. Columns 1-5 are values from control mice immunized with PBS, columns 

6-10 are values from mice immunized with rM_FgGPx 



[9] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

 
Figure 8-10 ELISA absorbance values for IgG1, IgG2a and IgG2b isotype of immunized mice, 

respectively. The wells were coated with rM_FgGPx. Columns 1-5 are values from control 

mice immunized with PBS, columns 6-10 are values from mice immunized with rM_FgGPx.  

 

rM_FgGPx was initially reacted with the immune sera collected from F. gigantica infected 

mouse from 4 week post-infection (Figure 11). Rabbits and cows showed a response 4 and 16 

weeks post-infection, respectively (Figure 12, 13) and total IgG of O. viverrini infected 

hamsters showed no reactivity to rM_FgGPx (Figure 14)  
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Figure 11 ELISA absorbance values of sera at 0, 2, 4, and 6 weeks post-infection from 10 F. 

gigantica infected mice probed against rM_FgGPx 

 

 
Figure 12 ELISA absorbance values of sera at 0, 2, 4, 6, 8, 10, and 12 weeks post-infection 

from 2 F. gigantica infected rabbits probed against rM_FgGPx 

 

   
Figure 13 ELISA absorbance values of sera at 0, 16, and 20 weeks post-infection from 10 F. 

gigantica infected cattles probed against rM_FgGPx 



[11] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

 
Figure 14 ELISA absorbance values of sera at 0, 2, 4, 6, 8, 10, and 12 weeks post-infection 

from 6 O. viverrini infected hamsters probed against rM_FgGPx 

 

Discussion 
GPx is one of the most important enzymatic antioxidants for parasites. This enzyme regulates 

the intracellular hydrogen peroxide concentration. GPx has been characterized in several 

trematodes but not in Fasciola spp. In this study, the amplified 600 bp CDS of FgGPx was 

first cloned into the bacterial cloning vector pBluescriptSK
-
. Restriction sites for BamHI and 

PstI were introduced by PCR to facilitate insertion into the multiple cloning site of the 

bacterial vector. Site-directed mutagenesis was performed to convert the opal codon, TGA for 

selenocysteine into a sense codon, TGC for cysteine by a pair of complementary mutagenic 

primers. Colony PCR was used to test the positive clones with three specific primer pairs, (1) 

to check the FgGPx fragment size, (2) to check for the introduced base transition, and (3) to 

check for the original base. The positive clone was isolated then subcloned into the pQE30 

bacterial expression vector. An identified transformant E. coli was found to highly express 

rM_FgGPx form 3 h after induction with IPTG. The recombinant protein migrated at a 

molecular mass of approximately 19 kDa in SDS-PAGE. rM_FgGPx was purify by affinity 

chromatography. The highest yield was found in the second elution fraction. The elution 

fractions were pooled, dialyzed, concentrated and the purified protein was then used to 

immunize mice to produce a specific polyclonal antibody. 

The antigenicity of rM_FgGPx was assessed by indirect ELISA. Serum samples collected 

during the immunization of mice showed the level of polyclonal anti rM_FgGPx IgG 

antibody was significantly increased after the first boost and still increasing after the second 

boost compared with the unimmunized group. This shows that rM_FgGPx can stimulate an 

IgG immune response in mouse. The IgG subclass analysis showed a significant increase of 

IgG2a whereas IgG1 and IgG2b showed no difference when compared with the control group. 

IgG1 immunoglobulin isotype is considered to be controlled by Th2 cytokines whereas IgG2 is 

known to be controlled by Th1 cytokines (Braciale et al., 1987). Th2 secret IL-4, IL-5, IL10, 

and IL-13 enhance humoral immunity while suppressing cell mediated immunity. Th1 secrete 

cytokines IL-1, IFN-γ, lymphotoxin and are favored responses for immunity against virus and 

intracellular pathogens. The difference between IgG2a and IgG2b is IgG2a fix complement by 

the alternative partway, part of pathogen spontaneous stimulate response of complement but 

IgG2b fix complement by the classical partway, antigen-antibody complex (Mosmann & Sad, 

1996). This suggests that FgGPx stimulates a host Th2 immune response and then stimulates 

complex by alternative partway. IgG2a enhanced 1° antibody responses, development of 

germinal receptors, and immunological memory. Mechanism behind IgG2a-mediated up-
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regulation of antibody responses involves increased antigen presentation to CD4+ T cells by 

FcγR+ APCs. 

Sera of F. gigantica infected mouse, rabbit, and cow showed a significant increase of the total 

IgG level to rM_FgGPx since early infection compared with normal animals. Mouse showed 

a response 4 weeks post-infection, rabbits and cows showed a response 4 and 16 weeks post-

infection, respectively. In addition, total IgG of O. viverrini infected hamsters showed no 

reactivity to rM_FgGPx. Immunodetection of membrane-bound parasite antigens with 

polyclonal anti-rM_FgGPx antibody demonstrated the presence of FgGPx in F. gigantica’s 

crude worm extract (FgCW) and tegument extract (FgTA) while it was not found in the 

excretory-secretory product (FgES). The molecular weight of native FgGPx in FgCW and 

FgTA is lower than that of rM_FgGPx because of the added His-tag used in the purification 

process. Furthermore, the polyclonal anti-rM_FgGPx antibody showed no reactivity to crude 

worm extracts of the trematodes S. mansoni, O. viverrini, and Paramphistomum spp. in this 

Western analysis. The results indicate that the prepared antibody is specific to F. gigantica 

GPx and can be further analyzed as vaccine candidate and/or immunodiagnostic tool 
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Abstract 
This paper analyzes the effect of climate change on the production of cereal in West Africa. 

A panel data stochastic production function with Cobb Douglas FGLS (feasible general least 

square) model are employ in this study. The data consist of a panel of 16 countries and 20-

time period. The cereals considered in this study are rice and maize, while climate data are 

for temperature and precipitation. The result effects shows that average temperature and its 

variance were positive on mean production of rice but was negative on the mean and variance 

production of maize in the region. However, the impact of precipitation was positive on the 

mean production but was negative on variance production of both crops in the region. It is 

however important to note that this impacts will depend greatly on current local climate for 

each countries, and other conditions of such as soil conditions, farmers skills and methods of 

farming. Some countries might benefit from increase and decrease in temperature because it 

will gives them the opportunity to divert or shift into other plants that are resistance to hot 

temperature or even inventing of new varieties to withstand their current climatic conditions 

Keywords: Climate Change, Cereal Production, West Africa, Just and Pope 

 

Introduction 
West Africa covers an area of about 6 million square km with a population of about more that 

370 million approximately 65% living in rural areas. The region encompass a diversified 

agricultural base spread over a wide range of agro ecological zones with significant 

capabilities for improved agricultural productivity. Rain-fed agriculture is the backbone of 

the economy of most countries in the region. Climate change and variability represents a 

major threat to agriculture and livelihood in the region (Worldometers, 2017) 

Niang et al. (2014) cited (Christensen et al., 2007; James and Washington, 2013) that 

temperatures in Africa are projected to rise faster than the global average increase during the 

21st century. Global average near surface air temperature is projected to move beyond 20th 

century simulated variability by 2069 (±18 years) under Representative Concentration 

Pathway 4.5 (RCP4.5) and by 2047 (±14 years) under RCP8.5. However, tropical West 

Africa, they are projected to occur 1 to 2 decades earlier than the global average because the 

relatively small natural climate variability in this region prompt narrow climate bounds that 

can be surpassed by small climate changes. (Niang et al., 2014) 
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Africa’s food production systems are among the world’s most vulnerable because of 

extensive reliance on rain-fed crop production, high intra- and inter-seasonal climate 

variability, recurrent droughts and floods that affect both crops and livestock, and persistent 

poverty limits the capacity to adapt (Boko et al., 2007). However, agriculture in Africa will 

face significant challenges in adapting to climate changes projected to occur by midcentury, 

as negative effects of high temperatures become increasingly prominent under an A1B 

scenario (Battisti and Naylor, 2009; Burke et al., 2009), therefore, increasing the possibility 

of diminished yield potential of major crops in Africa (Schlenker and Lobell, 2010; Sultan et 

al., 2013). Changes in growing season length are possible, with a tendency toward reduced 

growing season length (Thornton et al., 2009). 

Most countries in Africa lack inadequate observational data to draw conclusions about trends 

in annual precipitation over the past century (Niang et al., 2014). In addition, most Africa 

countries observed precipitation data sets are inconsistent (Kalognomou et al., 2013; Kim et 

al., 2013; Nikulin et al., 2012). Areas where there are enough data include very likely 

decreases in annual precipitation over the past century along with very likely increases over 

parts of eastern and southern Africa. (Battisti and Naylor, 2009; Lebel and Ali, 2009; 

Nicholson and Yin, 2001) 

However, agricultural productivity growth has been below expectation in the past years. We 

cannot continue to hold climate change responsible for changes in agricultural productivity, 

in West Africa, this however, remains the subject of this research. Therefore, the 

vulnerability of climate change to agricultural productivity is of particular interest to both 

researchers and policy makers. A stochastic production function with Cobb Douglas FGLS 

(feasible general least square) are employ in this study. They are selected to ensure consistent 

estimates of both mean and variance of the production function. There are bundles of climatic 

change effect on agricultural production in West Africa, but this study investigated the role 

precipitation and temperature played on the production of grain crops in West Africa from 

1994-2004. Thereby, Analyze the production of rice and maize in West Africa during the 

period and simultaneously analyze the effects of observed climatic variables (Temperature 

and Precipitation) played on the production of rice and maize in West Africa. Since both 

temperature and precipitation have a sensational effect on agriculture in the region because of 

their reliant on rain-fed agriculture. Therefore, studies concerning some obstacles that are 

threating the agricultural sector of the region are in need to prepare and plan for a future 

production, preferable adaptation and resilience from climate change effects in the region. 

 

Data  
Maize and rice were selected for analysis, as these are predominant cereals produced in the 

region and are planted all over the sixteen countries in the region. The data description is 

shown in Table 1. These include the production of each rice and maize output in tons per 

hectares, Temperature in degree Fahrenheit and precipitation in inches. Output data for rice 

and maize were retrieved from Food and Agriculture Organization of the United Nation 

(FAOSTAT, 2016) and it includes area harvested, yield and production quantity. Daily 

temperature and precipitation data were been retrieved from predominant growing region of 

the specified crop in each countries across the region from National Environmental Satellite 

Data and Information Service (NERDIS) NOAA Satellite and Information Service (NOAA, 

2016).  
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Table 1 Descriptive statistics of rice and maize production in West Africa 

Variable  Maize Rice 

Production (Tons/Ha) Mean 810359.7 610872.4 

Std. Dev. 1669642 992031 

Maximum 951 5400 

Minimum 1.08e+07 6734000 

Harvested Area (Ha) Mean 532929.3 334646.3 

Std. Dev. 1057497 576639.8 

Maximum  1186 5300 

Minimum 5849800 3095800 

Average Temperature (
o
F) Mean 81.58715 81.37601 

Std. Dev. 3.065823 2.86531 

Maximum 72.68159 75.08508 

Minimum 89.88928 92.07843 

Variance Temperature (
o
F) Mean 12.37844 13.65812 

Std. Dev. 6.107659 11.66619 

Maximum 2.935851 2.959102 

Minimum 43.38509 67.15084 

Total Precipitation  Mean 21.85616 20.06337 

Std. Dev. 18.30179 16.39693 

Maximum 0.12 0.2 

Minimum 130.7 120.37 

Variance Precipitation  Mean 0.2524572 0.2418004 

Std. Dev. 0.3933299 0.396143 

Maximum 0.0003017 0.0003754 

Minimum 2.927796 2.765367 

 

Table 2 Panel Unit Root Test Results 

Variable Maize Rice 

Production (Tons/Ha) -3.3418*** -0.2382 

0.0004 0.4059 

Harvested Area (Ha) -2.2105*** -2.6792*** 

0.0135 0.0037 

Average Temperature (
o
F) -5.4499*** -5.3972*** 

0.0000 0.0000 

Variance Temperature (
o
F) -5.8363*** -6.7942*** 

0.0000 0.0000 

Total Precipitation  -4.3580*** -4.4019*** 

0.0000 0.0000 

Variance Precipitation  -5.7918*** -6.2267*** 

0.0000 0.0000 

H0: Panels Contain Unit Roots; H1: Panels are Stationary  

Note: Numbers in parentheses are Statistical value. ***, ** and * denotes significance at 1%, 

5% and 10% respectively. 

 

Table 2: presents stationarity test results of all observed variables. In all cases, null 

hypothesis, which carries panel, unit root were been rejected for all variables. 

Maize and rice mean production in the region are at 810,359.7 ton/ha and 610,872.4 

respectively. The harvested area for each crops in the region were at 532,929.3/ha and 
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334646.3/ha respectively. Average temperature during the growing season for the observed 

crops in the region were relatively the same at 81.59
0
F and 81.38

0
F. Total precipitation is the 

region ranges between 20.06-21.85 inches, which varied between the growing seasons of 

each crops across the region.  

 In order to construct efficiently estimated parameters on the error component model with 

cross-section heteroscedasticity, the researcher conducted Levin-Lin-Chu panel unit root 

(LLC). To determine the stationarity or otherwise of all the variables used in the analysis. 

 

Empirical Model  
In order to examine the effect of temperature and precipitation on both mean and variability 

of maize and rice yield under heteroscedastic disturbances, stochastic production function 

was applied, a method developed by (Just and Pope, 1978, 1979). Followed (Baltagi, 2008; 

Guttormsen and Roll, 2014;  and (Nirote Sinnarong, 2013). The basic idea behind the Just 

and Pope Production function encompasses around constructing the production function as a 

component of two functions. The first component of the function is related to the mean 

output, and the second one is related to the variability of the output (Just and Pope, 1979). 

Where; 
1/2( , ) ( , ) ( , ) *it itk k it itk k itk k ity f x u f x h x         1.1 

yit is the production function, xitk is the vector of k explanatory variables (temperature, 

Precipitation and area harvested). f (xitk, βk) is a function relating the mean level of production 

to xitk, β and α are estimated parameters, h (xitk, αk)
1/2 

is a function relating to the standard 

deviation of production to the independent variables xitk, εit is a random error term with zero 

mean and variance of .  

To estimate equation (1.1) the (Just and Pope, 1978, 1979) approach is used. Moreover, 

making using of panel data following (Chen et al., 2004) and others by assuming that all 

crops production and explanatory variables have relationship in form of log-linear or Cobb-

Douglas Production function model. A panel data model for controlling intertemporal and 

regional differences 

ln( ) ln( ' ) 1,... ; 1,...it it ity x u N t T          1.2 

it i itu v          1.3 

Where; 

yit is the log of the production quantify observed for country i at time t, x’it is a vector of 

explanatory variables for country i at time t, β is a vector of estimated coefficients, uit is the 

model residual, µi is the unobserved area-specific effect and vit is the disturbance reminder. 

The empirical model for mean production equation were estimated for maize and rice for 

each crop 
0 1 2 3 4 5 6

  
it it it it it it it i it

PROD HAREA ATEM VTEM TPRE VPRE T µ v               1.4 

Where: 

PRODit is the natural logarithm of maize and rice production (in tons),  

HAREAit is the natural logarithm of harvested area (in hectare),  

ATEMit is the natural logarithm of monthly average temperature for the growing season (in 

°C) 

VTEMit is the natural logarithm of variation of temperature for the growing season and is 

used to capture the effects of temperature variability on yield,  

TPREit is the natural logarithm of monthly total precipitation for growing season (in mm.) 

VPREit is the natural logarithm of variation of precipitation for the growing season and is 

used to capture the effects of variance variability on yield,  

 Tit i s a time-trend variable that represents the effect of technological progress  
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In order to estimate the marginal effects of explanatory variables on the variance of maize 

and rice production () with the 
2
 is unobservable, this step can use the OLS residuals from 

Step2 as a consistent estimator of uit. Then, uit 
2 

is regress on its asymptotic expectation, h(xitk, 

) with h(.) assumed to be exponential function, E(
2

it) = exp (z’it). After taking logs on 

both sides, it can be rewritten as ln
2

it = z’it which z’it elements are non-linear 

transformations of explanatory variables (xit) as same as the explanatory variables used in 

equation (1.4). Then, panel least square data are applied to estimate the following non-linear 

regression;  

 
2

0 1   2 3 4 5 6
ln   

it it it it it it it it
u a a HAREA ATEM VTEM TPRE VPRE T e             1.5 

Even though Just and Pope production function seems perfect in a way that it was able to 

point out the effect of climate variables and other inputs on mean yield and yield variance at 

the same time, it is criticized for its attempt to link variance with risk. Therefore, according to 

(Zellner and Rossi, 1984) argued that an increase in variability of output does not correspond 

to increased risk, and increased usage of an input may not, necessarily enlarge the variance of 

output. 

 

Result and Discussion 
This study uses models, which differ in estimation techniques to examine the sensitivity of 

estimated explanatory variables impact on maize and rice production. The estimation results 

were been summarized in table 3 with cross-section fixed effect (FE) and feasible generalized 

least square (FGLS) model. This model estimates a FGLS specification correcting for both 

cross-section heteroscedasticity and contemporaneous correlation. Table 3 presents result 

estimates of proposed production functions parameters. The parameters listed in the table are 

estimated elasticities for maize and rice production in West Africa.  

 

Table 3 Estimated parameters for rice and maize mean production in West Africa  

Variables Maize Rice 

FGLS   

Harvested Area (Ha) 1.063952*** 0.9311821*** 

(0.0104471) (0.0107725) 

Average Temperature (
o
F) -1.211721* 0.6703018 

(0.6494511) (0.6524222) 

Variance Temperature (
o
F) 0.0018354 0.1963496*** 

(0.0414045) (0.036612) 

Total Precipitation  0.0607875* 0.0535662*** 

(0.0322035) (0.0201762) 

Variance Precipitation  -0.0059673 -0.0184857 

(0.024507) (0.0152861) 

Time Trend  0.0101047*** 0.0221087*** 

(0.0031889) (0.0028232) 

Constant  4.520902 -2.313266 

(2.882962) (2.835939) 

Adjusted R-Squared 0.9788 0.9621 

Root Mean Squared error 0.30399 0.27258 

Note: Numbers in parentheses are standard errors. ***, ** and * denotes significance at 1%, 

5% and 10% respectively. 
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Table 3: The FGLS results are consistent and efficient under the conditions for stochastic 

production functions with cross section heteroscedastic disturbance term. The results of mean 

production function on maize and rice on harvested area elasticities are all positive and 

statistically significant at 99%. This implies that an increased in harvested area prompt an 

increase per hectare in the production of maize and rice in West Africa respectively. Which 

literally implies that one percent increase in harvested area induces an increase of 0.93 to 

1.06% increase in the production of both crops across countries in West Africa. Time trend 

coefficients was positive and statistically significant at 99% for the production of both crops 

in the region. Therefore, technological progress are significant influence, which relates to the 

breeding of new maize and rice varieties during the studied time. 

In relation to the effect of climate variables, the effect of increase in average temperature was 

positive on the mean production of rice in the region. However, not statistically significant 

Meanwhile, maize was affected negatively from the effect of increase in average temperature, 

which implies that one percent increase in average temperature will result in 1.2% declination 

of maize production in the region. For the variability in temperature, the estimated elasticities 

for variation in temperature were all positive and the effect of change in variation was 

statistically significant on rice production in the region at 95%. This implies that higher 

variability in temperature, increase rice production in the region. 

While the overall effect of increase in total precipitation were also positive on the mean 

production of maize and rice and were statistically significant at 90 and 99% respectively. 

This therefore implies that a one-percentage increase in total precipitation induces a 0.6 and 

0.05% increase in the production of maize and rice respectively, while estimated elasticities 

for variation in total precipitation were all negative. This implies that high variability in 

temperature induces a decrease in the production of maize and rice in the region respectively.  

 

Table 4 Estimated parameters for Variance function on rice and mean in West Africa under 

Cobb-Douglas functional forms  

FGLS Maize Rice 

Harvested Area (Ha) -0.190845** -0.3870411*** 

(0.0898686) (0.0935103) 

Average Temperature (
o
F) -10.60044** 10.39778* 

(4.730688) (5.589312) 

Variance Temperature (
o
F) 0.465632 -0.3446569 

(0.3224002) 0.2864359 

Total Precipitation  -0.544025*** -0.0019092 

(0.1344106) (0.1422029) 

Time Trend  0.1259545*** 0.0602492* 

(0.0252864) (0.0231036) 

Constant  44.30001** -44.43444* 

(20.95026) (24.4616) 

Adjusted R-Squared 0.0968 0.0781 

Note: Numbers in parentheses are standard errors. ***, ** and * denotes significance at 1%, 

5% and 10% respectively. 

 

The impacts of precipitation and temperature on the variance production of maize and rice are 

been shown in Table 5. Which shows that, estimated coefficients that are positive and 

statistically significant indicates an increase on the variance of observed crops. While 

coefficient that are negative and statistically significant indicates a reduction on the variance 

of observed crops. Time-trend coefficient shows a positive impact on the production of maize 
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and rice, and statistically significant at 99% and 90 respectively. Therefore, the result 

explicitly induces an increase in the production variance of maize and rice in the region. 

Harvested area coefficient result shows negativity and statistically significant on the 

production variance of maize and rice, which signifies a decrease in the production variance 

of both crops. 

For the independent variables related to temperature, higher average temperatures increase 

rice production variability in the regions and was statistically significant at 90%. While maize 

production variability decreases with statistical significant of 95%. Maize production 

variance increases with an increase temperature variability in the regions with 90% statistical, 

whereby rice production variance decreases in the region.  

Finally, the effect of changes in total precipitation on production variability are both negative 

at 99% statistical significance for maize and yam. While higher amount of total precipitation 

decrease the variation of maize and rice production respectively. 

 

Conclusion and Recommendations 
This paper uses an econometric model to estimate a stochastic production functions and 

evaluate the impacts of temperature and precipitation on the mean and variance for maize and 

rice production in West Africa. The estimated production functions are then used to explain 

future impacts of temperature and precipitation in the region agricultural production. The 

results from the econometric model, which employs the historical temperature and 

precipitation data on the production of rice and maize production for the observed year shows 

that the impacts of the temperature and precipitation on cereal production vary between 

maize and rice. The impact of average temperature and its variance were positive on mean 

production of rice but was negative on the mean and variance production of maize in the 

region. However, the impact of precipitation was positive on the mean production but was 

negative on variance production of both crops in the region. 

However, it is important to recognize that the impacts of climate change (temperature and 

precipitation) are not going to be the same for countries in West Africa or even for each 

region inside a country. It is however important to note that this impacts will depend greatly 

on current local climate for each countries, and other conditions of such as soil conditions, 

farmers skills and methods of farming. Some countries might benefit from increase and 

decrease in temperature because it will gives them the opportunity to divert or shift into other 

plants that are resistance to hot temperature or even inventing of new varieties to withstand 

the their current climatic conditions. Moreover global climate change could have significant 

effects on West Africa agriculture. Hence, mitigation and adaptation strategies to curb these 

effects are necessary especially for maize production such as provision of improved varieties 

that are more tolerant to climatic changes, adequate and proper planning such that growing 

season should be during the raining season of each country in the region.  

Finally, vast farmers in West Africa are resource poor. In addition to biophysical constraints 

to their farming pursuits, lack of access to funds as well as markets drastically limits their 

potentials to break chains entangled on them by climate changes. Therefore, subsidies 

coupled with microcredit with practical and reasonable collateral requirements will go a long 

way toward enabling farmers acquire vital inputs required for boosting production of both 

crops in the region.  
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Abstract             

Management has become the essential concepts for education nowadays. According to 

Koontz and O’Donnel, five management functions are comprised of planning, organizing, 

staffing, directing and controlling which are the key to creating the right environment for 

success for an institution. The main objectives of this study were to examine the level of 

implementation of management functions perceived by academic and administrative staff in 

Universities of Education in Myanmar, and to compare the level of implementation perceived 

by academic and administrative staff in Universities of Education in Myanmar based on 

gender, age, education, work experience, university and role and explored the 

recommendation in order to improve the level of implementation of management functions in 

Universities of Education in Myanmar. There were 274 academic and administrative staff 

participated in the study. The researcher used descriptive statistic such as frequency and 

percentage to find out general background of the respondents, mean and standard deviation to 

explore the level of implementation of management functions and t-test and one-way analysis 

of variance to determine if there was a significant difference between the level of 

implementation of management functions perceived by academic and administrative staff in 

Universities of Education compared with age, education, work experience and university. 

Furthermore, the transcripts of the interviews were carefully reviewed, categorized. From the 

findings of the research, it suggested that the level of implementation of management 

functions of staffing was rated as somewhat low, most of the respondents agreed that those 

management functions to bring in participatory process for policy framing to include staff in 

all level by the Department of Education, Ministry of Education. However, in this research, 

the interview respondents only consisted of 9 academic and administrative staff. For the 

future study should be conducted more on the qualitative research and open-ended questions 

in order to be in-depth for exploring the implementation of management functions inviting 

more respondents to interview face to face in order to collect more detail though the 

conversation with interviewee is recommended for further research methodology. 

Keywords: Education, Management Functions, Implementation 

 

Introduction           

According to Ministry of Education in Myanmar, the aims of education are to upgrade the 

universities in Myanmar to those of internationally recognized universities and academic 

institutions, to offer degrees, diplomas and certificates which are accredited by international 

universities and academic institutions and to nurture graduates who have necessary expertise, 

knowledge and skills for practical application in workplace. (Ministry of Education, 2013)  

In Myanmar, institutes, universities and colleges are under the management of the 

Department of Higher Education with the purpose of maintaining a partial autonomous status 

in both administration and academics. The Administrative Body of each university was to 

accommodate administrative guidance and is managed by the Rector. Likewise, the 

Academic Body for each university was constituted and manages according to the University 
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Education Law and is also chaired by the Rector of the university so as to deliberate, 

formulate and manage academic guidance to the university. Moreover, it was included other 

activities like putting forward proposals and making recommendation on academic matters to 

the Council of University Academic Bodies if and when needed and conferring degrees, 

therefore, professors and head of academic departments were members of the Academic 

Body.     

Particularly, each university has its own Administrative Body which is managed by the rector 

as its chief executive officer. Furthermore, each university has two main divisions such as the 

Academic Division which manage the academic (teaching and research) departments of 

various academic disciplines and library department and the Administrative Division which is 

for supporting service departments for students’ affairs, hostel affairs, financial affairs, 

personal affairs, stories and supplies, physical plant maintenance, estate management, etc.  

There was a very limited amount of research has been conducted in the areas of management 

functions in formal universities particularly concerning with the level of implementation of 

management functions in Universities of Education. Many studies have been emphasized 

individual leadership styles and in education institutions. This study was to determine the 

level of implementation for management functions perceived by academic and administrative 

staff from two Universities of Education and the results recommended in order improving the 

level of implementation of selected management functions in two Universities of Education. 

 

Research Objectives 
To study the level of implementation of management functions perceived by academic and 

administrative staff in Universities of Education in Myanmar 

To compare the level of implementation perceived by staff in Universities of Education in 

Myanmar based on factors of gender, age, education, work experience, university and role 

To explore the recommendation in order to improve the level of implementation of 

management functions in Universities of Education in Myanmar  

 

Literature Review          

Management has become of the essential concepts for education nowadays and it has been 

extended into greater meaning and emphasize in different areas particularly with the 

organized group efforts. In other words, management is a process found in everyday life 

especially in school, business, and government. Therefore, the definition of management is 

varied depending on the specialized fields. According to Park (1980), management is the 

organizing of people and processes to get things done. Terry (1968) commented that a 

distinct process consisting of planning, organizing, activating and controlling, performed to 

determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. Similarly, Beach 

(1975) implied that management is the process of utilizing materials and human resources to 

accomplish designed objectives which comprises of organization, direction, coordination and 

evaluation of people to achieve these goals. In other words, the process of management is 

based on the body of organized knowledge which leads to apply this knowledge, to make the 

most of effective and efficient use of the unhuman and human entities. 

Mackenzie (1969) described the five functions for the management as firstly, planning to 

determine a course of action and composed with the activities such as developing a budget, 

allocating resources, deciding when and how to achieve goals, developing strategies, setting 

procedures, and making standing decision on important, recurring matters. Secondly, 

organizing as to arrange and relate work for effective accomplishment of objectives which 

includes activities like establishing role qualifications, defining scope, relationship, 



[24] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

responsibilities and authority, defining qualifications for persons in each role. Thirdly, for 

staffing as to choose competent people for roles in the organization which features activities 

such as recruiting qualified people for each role, familiarizing new people with the situation, 

making new people proficient by instruction and practice, and helping to improve knowledge, 

attitudes and skills. Fourthly, directing refers as to bring about purposeful action toward 

desired objectives for assigning responsibilities, exacting accountability for results, 

persuading and inspiring people to take action, relating effort into the most effective 

combination, encouraging independent thought and resolving conflicts, stimulating creativity 

and innovation in achieving goals. Finally, controlling as to ensure progress toward 

objectives according to a plan for determining what critical data are needed, setting 

conditions that will exist when key duties are well done, ascertaining extent of deviation from 

goals and standards, adjusting plans and counseling to attain standards, praising, 

remunerating and disciplining.  

According to Fayol (1949), there were five management functions such as planning, 

organizing, commanding, and coordinating and controlling, Davis (1997) described three 

management functions such as planning, organizing and controlling which are recognized as 

applicable universally to any organization. Gulick (1937) listed seven management functions 

as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting which are 

mostly appropriate and applied to government administration. Newman (1977) developed 

management processes as planning, organizing, assembling resources, directing and 

controlling. However, the first principles of management are written by Terry (1998) and he 

mentioned as planning, organizing, directing, coordinating and controlling. Furthermore, 

Koontz & O’Donnell (1955) described management functions as organizing, staffing, 

directing, planning and controlling and also developed the concept of management and a set 

of principles of management. 

According to Koontz (2010) mentioned that those five management functions were the key to 

creating the right environment for success of an organization or an institute. As theoretical 

perspectives, it may be convenient to separate the function of management but practically 

these functions are overlapping in nature and they are highly inseparable. Each function 

blended into the other and each affects the performance of others. 

 

Management Functions in Universities of Education in Myanmar  

There are only two universities of Education in Myanmar: Yangon University of Education 

and Sagaing University of Education which are state-owned and state-funded and managed 

by the Department of Higher Education. Therefore, appointment, promotion, termination of 

service, remuneration, disciplinary action, leave and privileges are supposed to follow the 

general guidelines and rules and regulations. The Director General of the Department of 

Higher Education, rectors of universities are appointed by the State Law and Order 

Restoration Council and the Minister of Education. However, almost all rectors and pro-

rectors used to be faculty members and the Minister of Education has the authority to appoint, 

promote and terminate academic as well as administrative staff. Academic staff are 

transferred in rotation among universities or just between Yangon University of Education 

and Sagaing University of Education. The budget of Universities of Education is decided by 

Department of Higher Education and the Ministry of Education. (MOE, 2012) 

 

Research Methodology 
The study design was survey research design. Two instruments namely questionnaire and 

interview were used to collect data. 
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Population and Sample          

From the total population of 730, the sample size was obtained through Yamane’s Formula 

was 258. Survey questionnaires which were 20% extra from the total sample size 309 were 

sent out and 274 questionnaires were returned. The total 9 key informants from Universities 

of Education were participated in the interviews.  

Data Collection 

The data collection was predominantly done through primary source of data involving the use 

of questionnaire and interview. The copies of the questionnaire were distributed to the 

academic and administrative staff from Universities of Education. The first part of 

questionnaire was used for the background information such as gender, age, education, work 

experience, university and role. The respondents were asked to rate the level of 

implementation of management functions for each of the 20 items using five-point Likert 

Scale: 1(Low), 2 (Somewhat Low), 3 (Average), 4 (Somewhat High) and 5 (High). (Likert, 

1967) for four activities under each management functions; planning, organizing, staffing, 

controlling and directing. 

Data Analysis            

The Statistical Package for the Social Sciences was used to analyze the data and in 

descriptive statistical procedures which include frequencies, percentages, means and standard 

deviations. t-test and one-way analysis of variance test was made as a means to discuss the 

differences among the population. Frequencies, percentages, means and standard deviation 

were computed for all demographic information and management functions, t-test was used 

to determine if a significant difference exists between the level of implementation for 

selected management functions perceived by academic and administrative staff from two 

Universities of Education based on gender, University and role, One-way analysis of variance 

was used to determine if a significant difference exists between the level of implementation 

perceived by academic and administrative staff in Universities of Education in Myanmar 

compared with age, education, work experience and all of those data resulted were arranged 

into categories and the transcripts of the interviews were carefully reviewed, categorized to 

facilitate coding. The resulted responses were placed in tabulations and charts to organize 

main elements of the recording for descriptive statistical analysis to reach sound conclusions. 

The quantitative statistical results in terms of interview were reported and then discussed the 

qualitative findings that either confirm or disconfirm the statistical results.  

 

Research Results 
Demographic Information of Respondents 

The total respondents were 274 academic and administrative staff from both Yangon 

University of Education and Sagaing University of Education. There were 79 academic staff 

and 60 administrative staff from Yangon University of Education and 58 academic staff and 

77 administrative staff from Sagaing University of Education. Among them, the majority 

were female which comprised of 225 female participants, as there is more female staff in both 

academic and administrative staff in Universities of Education. Moreover, the most majority 

of the respondents were over 45 years old with more than 10 years of work experience as 

being academic and administrative staff either one of Universities of Education. The 

education level of those respondents was varied from Bachelor’s Degree to Doctoral Degree. 

In particular, over half of the respondents which means 50.4% were received Bachelor’s 

Degree and the Doctoral Degree holders were the minority which comprised of 17.2% among 

the total respondents. 
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The Level of Implementation of Management Functions      

Table 1 represented that among the five management functions, the implementation of 

planning and organizing were somewhat high and directing and controlling were average and 

staffing was the only one which was somewhat low in Universities of Education.  

 

Table 1 Mean and standard deviation of the level of implementation of management 

functions  

Management Functions Mean Standard Deviation  Level of Implementation 

Planning  

Organizing  

Staffing   

Directing  

Controlling 

3.57 

3.50 

2.58 

2.61 

3.06 

0.68 

0.68 

0.40 

0.42 

0.51 

Somewhat High 

Somewhat High 

Somewhat Low 

Average 

Average 

Average Level 3.06 0.39 Average 

Note: 1.00-1.80 = Low, 1.81-2.60 = Somewhat Low, 2.61-3.40 = Average,  

3.41-4.20 = Somewhat High, 4.21-5.00 = High  

 

The Level of Implementation of Management Functions compared with Gender, Age, 

Education, Work Experience, University and Role      

Although this study showed that the perception of male staff on the level of implementation 

of management functions was somewhat high and the perception of female staff was average, 

there were no statistically significant differences in perception on the level of implementation 

of management functions based on gender. 

 

Table 2 Comparison the level of implementation of management functions by male and 

female staff  

Management Functions Gender t 

 

p-value 

Male Female 

Mean S.D Mean S.D 

Planning 

Organizing 

Staffing 

Directing 

Controlling 

3.63 

3.57 

2.59 

2.58 

3.08 

0.68 

0.62 

0.39 

0.45 

0.53 

3.56 

3.48 

2.58 

2.61 

3.06 

0.69 

0.70 

0.41 

0.42 

0.51 

0.66 

0.86 

0.14 

0.45 

0.17 

0.98 

0.32 

0.71 

0.27 

0.36 

Overall 3.09 0.38 3.06 0.40 0.48 0.55 

*The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

In comparison with different age groups, overall perception of the level of implementation of 

management functions with six different age groups were at the average, and the perception 

of staff in the group of 21-25 years and 45 above had higher level of perception on the level 

of implementation of management functions than others. However, there were no statistically 

significant differences in perception on the level of implementation of management functions 

based on age.       

In terms of different education levels, overall perception of the level of implementation of 

management functions was at the average and Bachelor Degree respondents had higher level 

of perception on the level of implementation of management functions than others. There 

were statistically significant differences in perception on the level of implementation of 

management function based on education level.  
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Regarding to years of work experience, overall perception of the level of implementation of 

management functions was at the average and the staff who had less than 1-year work 

experience had higher level of perception on the level of implementation of management 

functions. However, there were no statistically significant difference in perception on the 

level of implementation of management functions based on work experience.   

With regard to university, overall perception of level of implementation of management 

functions was at the average for both Yangon University of Education and Sagaing 

University of Education, and the perception of level of implementation of management 

functions rated by academic and administrative staff in Sagaing University of Education was 

higher than Yangon University of Education. However, there were no statistically significant 

difference between Yangon University of Education and Sagaing University of Education. 

 

Table 3 Comparison the level of implementation of management functions perceived by 

universities 

Management Functions University of Education t 

 

p-value 

Yangon Sagaing 

Mean S.D Mean S.D 

Planning  

Organizing  

Staffing  

Directing 

Controlling 

3.57 

3.51 

2.55 

2.51 

3.00 

0.68 

0.75 

0.43 

0.42 

0.47 

3.58 

3.49 

2.62 

2.71 

3.13 

0.69 

0.61 

0.37 

0.39 

0.54 

-0.09 

0.22 

-1.52  

-3.95 

-2.15 

0.34 

 0.00* 

0.36 

 0.90 

 0.01* 

Overall 3.03 0.41 3.11 0.38 -1.67 0.72 

*The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  

The finding showed that overall perception of the level of implementation of management 

functions of academic and administrative staff was at the average and the administrative staff 

had higher level of perception on the level of implementation of management functions than 

the academic staff. There was statistically significant difference between academic staff and 

administrative staff perception on the level of implementation of management functions.  

 

Table 4 Comparison the level of implementation of management functions perceived by 

academic and administrative staff 

Management Functions Role t 

 

p-value 

Academic  Administrative  

Mean S.D Mean S.D 

Planning  

Organizing  

Staffing  

Directing 

Controlling 

3.34 

3.43 

2.58 

2.55 

2.95 

0.69 

0.77 

0.41 

0.41 

0.57 

3.80 

3.57 

2.59 

2.66 

3.18 

0.60 

0.57 

0.39 

0.42 

0.42 

-5.87 

-1.73 

-0.26 

-2.38 

-3.79 

0.09 

 0.00* 

0.95 

0.24 

 0.02* 

Overall 2.97 0.43 3.16 0.33 -4.12  0.04* 

*The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Overall, the perception of the level of the implementation of management functions were not 

found to be statistically significant by the factors of gender, age, work experience and 

university, however, there were significant differences by the factors of role and education 

level. 
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Improving the Level of Implementation of Management Functions     
There were 9 interviewees and based on the responses for three main interview questions. 

According to the interview with 9 staff from two Universities of Education in Myanmar, the 

majority of them agreed that the administration and academic management in both 

Universities of Education were making more progress comparing with the past, though, the 

university management was still centralized and it was mentioned that the implementation of 

management functions was more or less the same in other universities in Myanmar as the 

higher education management was still centralized.       

It was explained that the academic body and administrative body were formed in each 

university with both academic and administrative staff so as to implement the functions 

which were administered by the Department of Higher Education and to manage the 

academic and administrative staff and functions in the respective university. It was believed 

that there were many management activities which were not necessary to report to the 

Department of Higher Education and should have authority to decide in the administrative 

body of each university such as appointing staff, promotion and transfer. 

It was expressed about their perception that the implementation of planning, organizing and 

controlling were being implemented based on the guidance of the Department of Higher 

Education, Ministry of Education, there were some management functions such as staffing 

and directing were needed to improved. Particularly, it was explained that planning was 

arranged in each academic year starting from 1
st
 April to 31

st
 March, there were main 

departments such as students’ affairs, finance and the rector and department heads were 

responsible.             

It was agreed there were some improvements needed for management of staffing. There was 

professional development study abroad program for staff on duty and it was assumed that the 

department which those staff were in become less staffed and overloaded for the remaining 

staff. Moreover, the Department of Higher Education also took control of appointing new 

staff, so that, it was recommended that providing the university to choose the right person for 

the right position so as to formulate the education policies and management functions 

effectively. It was also highlighted that both Universities of Education had been focusing on 

the administration and as it was academic professional university, it should be focus on the 

academic role with the supporting with the administrative role in order to provide better 

education services and quality education. It was also suggested to use more technology and 

digitalization for the processing of management function so as to save time and human 

resources. There was strong organizational structure, however, some of the positions were 

vacant, therefore, it was advised that having enough staff was needed for better 

implementation of management functions. There was needed to improve in human resources 

management as to provide staff job satisfaction and empower each to become reliable and 

competent staff to perform the management functions. 

Moreover, it was recommended to have more follow-up and evaluation for implementation of 

management functions after some functions were being implemented. Furthermore, there was 

cooperation needed between academic and administrative staff for better level of 

implementation of management functions.  

 

Discussion           

According to higher education management in Myanmar, the government had centralized 

higher education administration and finance rather than allowing every stakeholder from 

education to participate in the process of legalization of the education polices and education 

related laws. The management and administration of higher education in Myanmar had been 

managed by two Departments of Higher Education which were Lower Myanmar and Upper 
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Myanmar so that universities had less autonomy and choice. Both Yangon University of 

Education and Sagaing University of Education were administration and management under 

Department of Higher Education. This might be the reason why the overall level of 

implementation of management functions was average and there was no significant 

difference on the perception of the level of implementation of management functions based 

on factors of gender, age, work experience and university. However, the results from this 

study was derived from only two universities and the perception of staff from there therefore, 

it may not be the same level of implementation of management functions in each university 

and it may not be generalized with other universities in Myanmar. 

 

Recommendations           

Based on the findings and discussions from this study, the researcher suggested the following 

recommendations for beneficiaries and beneficial approaches for future research: From the 

findings of the research, it was suggested that the level of implementation of management 

functions of staffing was rated as somewhat low, most of the respondents agreed that those 

management functions are being centralized by the Department of Education, Ministry of 

Education. It is recommended to focus on the human resources and infrastructure 

management to be ready for providing better quality education and better implementation of 

management functions. It is also recommended to encourage the staff to use digitalization for 

processing management functions in the university in order save time and human resource. 

Moreover, it is recommended to enforce to follow the Education Act in order to provide the 

autonomy to the universities especially in staffing and directing allowing each university to 

management on their own. It is better to support the transparency of budget allocation and 

spending in higher education budget so that the academic and administrative staff is better 

prepare for the implementation of planning and organizing management functions.  

There should also have plans to support and encourage both academic and administrative for 

their continuing professional development. It is also recommend to grant the freedom in 

academic affair and administrative affair in each university and being supportive and 

encouraging in the initial stage of education management reform. 

This study was structurally, carefully planned and executed, however some limitations are 

still obvious. Yangon University of Education and Sagaing University of Education are only 

two universities which provide teacher education in Myanmar; however, they are listed as 

ones of the higher education universities under the Department of Higher Education so that 

the finding may somehow reflect the situation of management in other higher education 

universities.         

The interview findings contributed a big portion to the conclusion and recommendation of 

this research. However, in this research, the interview respondents only consisted of 9 

academic and administrative staff. Nevertheless, this research is quantitative study and focus 

only to find out the level of implementation of management functions perceived by academic 

and administrative staff with one questionnaire so that the data is quite broad and general. For 

the future study should be conducted more on the qualitative research and open-ended 

questions in order to be in-depth for exploring the implementation of management functions 

Inviting more respondents to interview face to face in order to collect more detail though the 

conversation with interviewee is recommended for further research methodology. It is also 

recommended to study to focus less management functions and explore more for those 

management functions in either in one of the Universities of Education or comparing two 

Universities of Education. Further studies should be conducted on the methods and means to 

perform the functions of management in universities. Moreover, the future study should 

conduct on special approach to compare the perception of the level of importance of 
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management functions and the level of implementation of management functions, and also 

the level of participatory decision making for those implementation of management functions 

in order to find out the level of centralization and the level of involvement of staff in 

implementation of management functions.    

Moreover, in terms of examining the management functions of the institutions or the 

universities, the respondents sometimes are confused about the performance and duties of 

their supervisors, so that it is recommended for the further study to determine the duties 

performed and thus the competencies needed by the management staff in universities of 

Education comparing with the implementation of management functions by the university in 

general.  
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Abstract 
Service plays a vital role in today’s economies. Especially in Thailand, service sector created 

a total value of 8,176,201 million baht or accounted for the equivalent of 59.2 percent of the 

GDP. The Office of National Statistics of Thailand reported that there were approximately 18 

percent of employees in the service sector. Importantly, in the service business, service 

interactions are structured between service providers and customers. The consumption is a 

fragile process. The employees have been treated as service providers who create the impact 

in the quality of the service. They play the role of emotional labour. Even though meta-

analysis has been conducted on emotional labour, but some questions need to be answered. 

Thus, this paper aimed to explore and describe the emotional labour by using systematic 

literature search to review the existing literature available in the database. Four key themes 

findings of this review are; 1) its origin and definitions, 2) its components and measurement 

scales, 3) the studied contexts, and 4) the related variables to emotional labour. The result 

will be beneficial to enhance the study of emotional labour in Thailand. It helps to shed more 

light on human resource management and human resource development in the organizations 

in Thailand by paying more attention to their individual factor that impacts the organizational 

outcomes, in particular in the service sector. 

Keywords: Emotional Labour, Review 

 

Introduction 
Service sector provides over 70% to the GDP of many countries (Wang, Widagdo, Lin, Yang 

& Hsiao, 2016). From that statement, service plays a vital role in today’s economies. 

Especially in Thailand, service sector created a total value of 8,176,201 million baht or 

accounted for the equivalent of 59.2 percent of the GDP (Business risk research department, 

2012). Earlier, the Office of National Statistics Thailand (2002) reported that there were 

approximately 18 pecent of employees in the service sector in Thailand. Uniquely in service 

business, service interactions are structured between service providers and customers. 

Therefore, employees have been treated as service providers whose expressions create the 

impact in the quality of the service. Emotional labour is performed in a variety of work role 

(Mann, 1999), and there are increasing piceces of evidence show that employees’ emotional 

expressions are related to their effectiveness (e.g., Cheng, Bartram, Karimi & Leggat, 2013; 

Hur, Rhee & Ahn, 2016; Morris & Feldman, 1996;).  

Humans are used as instruments of labour (Marx, cited in Hochshcild, 1983). This notion 

confirms that human are valued resources for organizational outcomes. Hochschild (1983) 

proposes that human can perform two types of work, 1) physical labour, and 2) emotional 

labour. Physical labour is the work that is done by the coordination of mind and body of the 

worker, while emotional labour is the work that is done by the coordination of his or her mind 

and feelings. Based on the attribution theory (McLeod, 2010), emotional labour has been in 

the attention of scholars with different perspectives e.g., Brotheridge and Lee (2003), 

Diefendoff,  Croyle and Gosserand (2005), Hochschild (1983). To expand more 

understanding of emotional labour, this paper aimed to review emotional labour in four key 
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themes, 1) its origin and definitions, 2) its components and measurement scale s, 3) the 

studied context, and 4) the related variables to emotional labour.  

 

Literature Review  
The term of emotionnal labour occurred in the Post-Industrial Society in America in 1973 

(Hochschild, 1983). It was named as the growth of service industry. In that period, an 

individual was required to talk more to other individuals at work rather than workwith the 

machine. The face-to-face interaction introduced so many rules. Thus, individual was 

required some handling of other individuals’ feeling. Hochschild (1983) stated that every 

individualin this process had to confront the requirement of emotional labour. Her original 

work proposed three relevant discourses, including labour, display, and emotion.  

Hochschild (1983) defined emotional labour as “the management of feeling to create a 

publicly observable facial and bodily display; emotional labor is sold for a wage and 

therefore has exchange value” (p.7). From this definition, the similar meaning was given to 

emotional work and emotional management. Later, Morris and Feldman (1996) described 

emotional labour as “the effort, planning, and control needed to express organizationally 

desired emotion during interpersonal transactions (p. 987). Additionally, Zapf, Vogt, Seifert, 

Mertini and Isic (1999) defined it as “job requirement to display organizational desired 

emotion” (p. 394). Taylor and Tyler (2000) also described emotional labour as “feeling 

management, during social interaction within the labour process, as shaped by the 

requirement of capital accumulation” (p. 77). In conclusion, emotional labour has been varied 

in term of its definition. However, there are some mutual characteristics. This feeling or 

emotion must be planned, be controlled, be valued, and in response to the organization’s 

requirement.  

 

The Components and Measurement Scales 

Emotional labour is defined variously, in which has been drawing largely on the studies of 

Brotheridge and Lee (2003), Diefendorff et. al. (2005). Hochschild (1983), Morris and 

Feldman (1996), and Zapf et. al. (1999).  

Hochschild (1983) first developed two components of emotional labour behaviors; surface 

acting and deep acting. Surface acting refers to a change in emotional expressionswithout a 

change in real emotional states, while deep acting refers to the regulation of both displayed 

emotions and true feelings. She proposes that deep acting is more beneficial than surface 

acting for employees and organizations (Hur et. al., 2016). However, most authors (e.g., 

Morris and Feldman, 1996; Zapt et. al., 1999) agree that emotional labour composes of four 

components, including the frequency of emotional display, a variety of emotions to be 

displayed, duration of emotional display, and attentiveness of emotions. Brotheridge and Lee 

(2003) included another two dimensions on previous four components; surface and deep 

acting.  

Even though authors have developed different names for the components of emotional 

labour, the descriptions seem to be similar, for example, the descriptions of surface acting 

(Hochschild, 1983) and emotional faking (Mann, 1999). In conclusion, the components of 

emotional labour focus on two characters, including job-focused and employee-focused. Job-

focused concerns with the intensity of the feeling on the job and how frequent and duration 

that employee interacts with the customer. Employee-focused concerns with the interaction of 

the employee with his or her true feeling.  

As there is no consensus on its definition, it leads to a various measurement scale of 

emotional labour. Sohn and Lee (2012) have summarized the eight schools of thought of 
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measurement scales. 1) Morris and Feldman (1996) measure emotional labour with three 

dimensions of frequency of emotional display, attentiveness to required display rules, variety 

of emotions required to be expressed and emotional dissonance, 2) Morris and Feldman 

(1997) measure it with three dimensions of frequency of interaction, duration of interaction, 

and emotional dissonance, 3) Kruml and Geddes (2000) measure with two dimensions of 

emotive dissonance, and emotive effort, 4) Brotheridge and Grandey (2002) measure with six 

dimensions of frequency of interaction, intensity of emotional display, variety of emotional 

display, duration of emotional display, surface acting, and deep acting, 5) Brotheridge and 

Lee (2003) measure with two dimensions of surface acting, and deep acting, 6) Glomb and 

Tews (2004) measure with six dimensions of genuine positive, genuine negative, faking 

positive, faking negative, suppressing positive, and suppressing negative, 7) Diefendorff et. 

al. (2005) measure with three dimensions of emotions, and 8) Chu and Murrmann (2006) 

define and measure emotional labour with two dimensions of emotive dissonance, and 

emotive effort. 
 

The Studied Contexts 
Emotional labour has been in the research for the last three decades (Sohn & Lee, 2012). It 

has been conducted in different contexts and on the diverse range of industry. Sohn and Lee 

(2012) summarized the overview of emotional labour studies till 2008. Table 1 extends some 

of the researches of emotional labour, which was conducted from 2012 till 2016. It reveals 

that emotional labour has been studied extensively and conducted in many different sectors, 

including hospital, hotel, etc., and in different contexts, e.g. Western and Asian contexts. 

However, this review paper was based on quantitative studies; therefore, the used 

measurement has been varied, e.g. Brotheridge and Lee (2003), Hochshild (1983) etc. This 

useful information would help to extend more study of emotional labour in the future. 

 

Table 1 The Overview of Some of the Researches of Emotional Labour 
Author (s) Industry Sector Survey 

Respondents 

Country 

Conducted 

Number of 

Population 

Measurement 

Brotheridge 

and Lee, 

2003 

Restaurant, office 

clerk, professional 

outdoor workers, 

sale clerk and 

others 

Undergraduate 

students 

Canada 238 ELS (Hochschild, 1983; 

Morris & Feldman, 1997) 

Cheung and 

Lun, 2015 

Schools Full-time 

teachers 

China 262 Diefendorff, Croyle and 

Gosserand, 2005 

Chung, 

Bartram, 

Karimi and 

Leggat, 

2013 

Public health 

service 

Nurse  Australia 211 ELS (Brotheridge & Lee, 

2003) 

Golfenstein, 

and Drach-

Zahavy, 

2015 

Hospital  Nurse USA 239 Brotheridge and Lee, 2003; 

Grandey, 2003 

Hur, Han, 

Yoo and 

Moon, 2015 

Department Store Employees South 

Korea 

309 Diefendorff, Croyle and 

Gosserand, 2005 

McCance, 

Nye, Wang, 

Jones and 

Chiu, 2013 

N/A Undergraduate 

students 

Mid-

Western 

University, 

US 

250 Grandey, 2003 
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Table 1 (Con.) 
Author (s) Industry Sector Survey 

Respondents 

Country 

Conducted 

Number of 

Population 

Measurement 

Mishra, 

2014 

Hospital and 

Hotel 

Employees India 712 Chu and Murrmann, 2006; 

Diefendoff, Croyle and 

Gosserand, 2005 

Naqvi, 2013 Hotel Employees N/A 230 Brotheridege and Lee, 1998 

 

Sohn and 

Lee, 2012 

Airline, duty-free 

shops, hotel, 

restaurant, theme 

park, travel 

agencies 

Employees South 

Korea 

256 Diefendorff, Croyle and 

Gosserand, 2005 

 

Tsukamoto, 

Abe and 

Ono, 2015 

Health care Employees Japan 123 Physical and psychological 

health Japanese version 

Fukuhara & Suzukamo, 

2004,  

 

The Related Variables to Emotional Labour 
Emotional labour is an individual factor, which leads to many consequences. The early age of 

emotional study was solely involved with employee’s job satisfaction. Then, it has been 

related to job burnout, emotion exhaustion, and depressionalization. From the literature, it is 

also linked to employee’s well-being. Table 2 displays the summary of consequences related 

to emotional labour, including psychological and physical health, and job- related outcomes. 

However, it is shown that there is inconsistency in terms of how to measure emotional labour. 

Interestingly, there are a few studies that bring the attention to the moderator, for example, 

self-monitoring and co-worker support (Naqvi, 2013), perceived organizational support (Hur 

et. al., 2015). Apart from that, Mishra found the mediator role of organizational identity 

between the relationship of perceived organizational support and emotional labour. 

 

Table 2 The Summary of Related Variable (s) to Emotional Labour and Results 
Author (s) Variable (s) Results 

Cheung and 

Lun 2015 

Job satisfaction, 

burnout 

Found that teachers who adopted both surface acting and deep acting 

(display rules compliers) reported the highest level of job burnout and the 

lowest level of job satisfaction.  

Chung, 

Bartram, 

Karimi and 

Leggat, 

2013 

Team climate, 

burnout, 

perceived quality 

care, turnover 

intention 

Found that faking had a significant negative influence on perceived quality 

of care. Hiding predicted burnout, leading to an increase in turnover 

intention. Team climate moderated the relationship between hiding and 

burnout, which might subsequently influence turnover intention.  

Golfenstein, 

and Drach-

Zahavy, 

2015 

Emotional 

stability, 

emotional 

controllability, 

locus, negative 

effect, emotional 

load 

Found that the different combinations of locus, controllability and stability 

attributions were related to the choice of surface or deep acting. Nurses’ 

perceptions of patients’ controllability were associated positively with 

surface acting and negatively with deep acting. Interaction terms of stability 

and locus and of controllability and stability were distinctively associated 

with deep and surface acting. 

Hur, Han, 

Yoo and 

Moon, 2015 

Job performance, 

job satisfaction 

Found that surface acting had a negative effect, on the other hand, deep 

acting had a positive effect on job satisfaction. The relationship between 

emotional labor strategies (i.e. surface acting and deep acting) and job 

performance was significantly mediated by job satisfaction. Lastly, 

perceived organizational support significantly moderated the relationship 

between surface acting and job satisfaction, as same as the relationship 

between deep acting and job performance.  
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Table 2 The Summary of Related Variable (s) to Emotional Labour and Results 
Author (s) Variable (s) Results 

Ishii and 

Markman, 

2016 

Burnout, job 

satisfaction 

Found that those who engaged in surface acting were less satisfied with 

their job and more likely to experience burnout. Additionally, those who 

felt a higher degree of emotional presence tended to experience higher job 

satisfaction and less burnout.  

Kammeyer-

Mueller, 

Rubinstein, 

Long, Odio, 

Buckman, 

Zhang, and 

Halvorsen-

Ganepola, 

2013 

Job satisfaction, 

stress, exhaustion, 

job performance 

Found that surface acting emotion regulation strategies had negative 

relationships with work outcomes of job satisfaction and stress/exhaustion, 

whereas deep acting emotion regulation strategies had positive 

relationships with work outcomes.  

Mishra, 

2014 

Perceived 

organizational 

support, 

organizational 

identity 

Found that perceived organizational support was positively related to deep 

acting and negatively related to surface acting. The study also found that 

organizational identity mediated the relationship between perceived 

organizational support and deep acting whereas there was no mediation 

effect of organizational identification on the relationship between POS and 

surface acting.  

Naqvi, 2013 Emotional 

exhaustion, co-

worker support, 

self-monitoring 

Self-monitoring was found to be a moderator in the relationship between 

emotional labour and emotional exhaustion. It was found that support from 

co-workers played the role of moderator between the relationship of 

emotional labour and emotional exhaustion.  

Tsukamoto, 

Abe and 

Ono, 2015 

Physical and 

psychological 

health 

Found that emotional labour was significantly inversely associated with 

health and job satisfaction.  

 

Conclusions and Recommendations 
In the Post-Industrial Period in the US (1973), workers changed the way at work from men 

with machine to be men-to-men interaction. This process required them to be concerned with 

each other’s feelings. Till now, service business plays a vital role in today economics. To 

increase the quality in service business, the organization needs to pay more attention to its 

employees. They have been treated as service providers. Hochshild (1983) created the word 

“emotional labour” to represent those service provider. From the literature, emotional labour 

has been defined differently from different scholars. It involves the process that one manages 

his or her feelings. In conclusion, it concerns with individual’s feelings, which lead to job 

performance and many other related outcomes, e.g. physical and psychological health. This 

review paper concluded emotional labour in four key themes, including its origin and 

definitions, its components and measurement, its context of study, and its related variables or 

consequences. 

Emotional labour has been conducted in different contexts. From the review, there are several 

recommendations provided as follows; 1) most of the existing research has been conducted 

based on single source perception; therefore, it may be useful to conduct dyadic data 

collected in the future. Dyadic data collected helps to expand more understanding of 

emotional labour in interpersonal mechanism, 2) the measurement tool of emotional labour 

has been used differently depending on the researcher’s perspective. Developing 

measurement tool by pooling all items could create a single measurement tool, and 3) even 

though emotional labour research has been conducted in many Asian countries, e.g. China, 

Japan, and South Korea, more empirical evidences are still needed in Thai context. 
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Abstract 
This research aims to study the effect of emotional intelligence and emotional labour of 

lecturers on student’s perception towards quality of teaching in Thai universities. The effects 

of the global financial crisis impacted on higher educational institutes as the governments and 

other sources reduced the funding towards educational institutes. Therefore the Institutes are 

forced to secure their own funds. This process changed the paradigm of education which 

educational institutes are conceptualized as service providers, where the employees, the 

lecturers are the frontline service providers. Under the paradigm students are considered as 

customers. Thus, educational institutes are required to attract and retain customers (students). 

The study was conducted through evaluating the three factors, emotional intelligence, 

emotional labour performed by lecturers and satisfaction of students in the context of Thai 

universities. The factors were evaluated using questionnaires developed based on 

SERVQUAL model. The results of the study suggests that there is a direct relationship 

between the emotional intelligence of lecturers on the perceived quality of students. 

Therefore, it is suggested that improving the emotional intelligence of lecturers the perceived 

quality of students could be improved. Hence, universities can develop a strategic advantage 

over their global competitors by developing their’ human resources. Furthermore, it is 

recommended to conduct more research on specific items which contribute to each factor. 

Keywords: Emotional Intelligence, Emotional Labour, Perceived Teaching Quality, Thai 

University Lecturers 

 

Introduction 
Commercialization of education and students as customers have changed the paradigm of 

education. Studies on higher education reveal that universities are changing from their 

traditional, liberal form to a more dynamic and a commercial form (Dill, 2003; Willmott, 

1995; Winston, 1999). Due to these changes, educational institutes are considered as 

workplaces operated in managerialism paradigm (Constanti & Gibbs, 2004). In this 

commercial form of universities, students are considered as customers (Willmott, 1995) and 

higher educational institutes are considered as service providers (Dill, 2003). According to 

Schrum (2002), economic downturn has made educational institutes to find their own funds. 

Simultaneously, opportunities in the market have increased, where youth can invest their 

money in education. This phenomenon has led to accelerate commercialization of education. 

Changing nature has converted education into a very competitive industry. Competition has 
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created increase in options for students to consider, when selecting an institute for their 

higher education. Educational institutes which are required to attract and retain customers 

(students) should therefore find creative and effective ways to create and maintain strong 

relationships with students (Dill, 2003; Hasan, Ilias, Rahman, & Razak, 2008). 

Research conducted related to service industry has established the fact that quality of service 

is a major determinant of the success of service organizations (Bharadwaj & Menon, 1993). 

The quality of a service is positively related to profitability and market share. Thus, quality of 

service delivery can be developed as a strategic advantage for the service organization 

(Lockwood, 1995). Key determinant of the service quality is the expertise of the employees 

performing the service. Expertise will allow the service provider to earn trust of the customer 

through demonstration of strong behavioral competencies. 

  

Literature Review 
Universities and higher educational institutes can be conceptualized as service providers with 

customers and a service delivery process (Constanti & Gibbs, 2004). Universities are human 

capital intensive organizations. Therefore, the quality of teaching in a university is a critical 

capital asset and strategic management of this critical asset is vital to the success of an 

university (Heneman & Milanowski, 2007). Improving the quality of lecturers will improve 

the overall service delivery process thus contributing for the improvement of the perceived 

quality of the institute. The foundation of “quality” of services is quality of studies measured 

from the perceived quality of customers. Perceived quality is defined as consumer’s 

judgement about an entity’s overall excellence or superiority. Furthermore, frontline 

employees who directly interact with customers play a key role in creating a positive or 

negative image in customer’s mind (Alexandrove & Babaku, 2007). When considering 

lecturers as service providers and frontline employees, it is noticeable that there is a high 

interaction between lecturers and students (customers). Furthermore, Jackel (2011) has 

identified, lecturers can be considered as frontline employees.  

Customer-service provider interface is important in determining the quality of service 

provision. Therefore it is important to look at frontline role played by the lecturers. McBer 

(2000) & Kestell & Missingham (2007) elaborates more on the consequences of frontline 

employee role played by lecturers explaining that the classroom climate, which is defined as 

“the collective perceptions by pupils of what it feels like to be a pupil in any particular 

lecturer's classroom, where those perceptions influence every student's motivation to learn 

and perform to the best of his or her ability” which is a main determinant of the effectiveness 

of a lecturer. It is concluded that students expect lecturers to create enthusiastic learning 

environment and their perception about the lecturer’s ability to do so will determine the 

effectiveness of learning of the students. 

Intangible aspects of the customer-service provider interface have significant impact on 

perceived quality (Johnston, 1995). This implies, students are conscious and responsive to the 

emotions displayed and created by the lecturers in the classroom. Furthermore, Liljander & 

Strandvik (1997) established that positive or negative emotions created in a customer during 

a service encounter influence the perceived service quality. Edvardsson (2005) provides 

evidence to establish emotions play a major role in forming perceptions about service quality. 

Therefore, there is an implication in research that emotional intelligence of service providers 

has an impact on the perceived quality of service offered by them, suggesting that emotional 

intelligence of lecturers could have an effect on perceived teaching quality of lecturers. As 

universities are conceptualized as a service provider, the aforementioned fact is valid for 

universities as well. Thus it is important for universities to improve quality and the perceived 

quality of the services rendered in order to sustain their existence. When universities are 
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considered under the new paradigm, they are conceptualized as a service organization where 

its employees, lecturers become the service providers. Hence, by improving the factors 

affecting performance of lecturers, the perceived quality of the students could be improved. 

Furthermore, such study may help to understand the impact of emotional intelligence on 

emotional labour and how emotional intelligence of lecturers could impact on perceived 

teaching quality of lecturers in Thai context. 

  

Effects of Emotional Intelligence of Lecturers on Students Perceived 

Teaching Quality 
Quality of Lecturers and Perceived Quality of Students 

Service quality consist of result and the process of services defined with a more profound 

meaning, more appropriate to describe the complicated orientation of services. 

(Sureshchander et al 2002; Bitner et al 1997). They defined it to be the definition provides a 

clear understanding and orientation to services. According to the definition, consumer of 

services is interested in deeds, processes and performances in perceiving the value of the 

service. During a service encounter, customers do not care whether service providers perform 

emotional labour (O’Dell & Grayson, 1998). Customers do not take notice whether the 

employee express real emotions during a service encounter. However, the studies reveal 

positive effortless emotional expression is valued by the customers. Based on the principle, it 

can be established that, the fact is valid for lecturer-student relationship as well. It can be 

stipulated that students would value positive and genuine expression of emotions from 

lecturers. One of the key reasons to pay attention to service quality in organizations is due to 

its effect on customer satisfaction. Service quality has a significant effect on the performance 

of the organization. Hence, its vital look in to relationship of service quality and customer 

satisfaction. It could be viewed as quality of services is lead to customer satisfaction and 

customer satisfaction lead to profitability of a organization (Azar & et al, 2009).  

Quality in higher education is affected by tightly interrelated factors. Quality of instruction of 

lecturers is a key determinant influencing perceived quality (Hansen et al, 2000). This idea 

was supported by Hill et al (2003). Study conducted by Hill concluded, that quality of the 

lecturers is one of the most important factors in provision of high quality education. 

Furthermore, teaching staff are the key actors in a university, Therefore the behavior and 

attitudes of lecturers should be a primary determinant of students’ perception of service 

quality in higher education. According to Rosenbluth & Peters (1998), extent to which 

customers attain their goals depends partly on the behavior of service employees. Higher 

education is characterized as a pure service (Oldfield & Baron, 2000). Thus, quality of 

personal contact is very important. Based on the argument, it’s clear that teaching quality and 

behavior of lecturers have significant impact on students perceived service quality. Student’s 

experience with service rendered by the lecturers. During the service provision process, 

students are sanative towards the emotions displayed by the lecturers, setting the lecturers to 

perform emotional labour. Furthermore, the expression of the lecturers has a significant 

influence over the student’s satisfaction and perceived quality. 

According to Gaan (2012), there has been a significant rise in managerialism as a 

consequence of commodification of education. Review of scholarly work by Willmott 

(1995), Mok (1997), Giroux (1999), Simkins & Allen (2000), O’Brien & Down (2002), 

Constatnti & Gibbs (2004), Gaan (2012) and Berry & Cassidy (2013) have highlighted the 

changing paradigm of education institution which focuses on efficiency, quality, 

effectiveness, predictability and substitution of human technology with non-human 

technology. In addition, the new paradigm has also changed the role of the academician to the 
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service provider who treat students as customers as the academics aims to receive excellent 

rating, thus continues tenure and research funding. The increasing workload on academics is 

more associated with the increasing administrative work, accountability, performance 

management and documentation along with increasing number of applicants. According to 

Vaca (2009), this kind of transition of role from academician to service provider generates 

incongruent demands with the role theory paradigm. As a result of this, there is a 

manifestation of conflict as the service provider violates the requirements of one role while 

pulling the demands of another. Therefore, this conflicting or potential incompatibility 

between the individual’s authentic emotions and that which is desired by organization will 

cause the presence of emotional labour (Morris & Fedlman, 1996). 

Emotional Labour of Lecturers  

The nature of emotions vary from mild to intense, brief to extended, simple to complex and 

private to public (Gross, 2009). As a result, scholars try to identify the features of emotions. 

Gross identifies three features of emotions; emotions arise depending on the situation and 

with relation to current goals of the individual, emotions involve whole body of an individual 

and emotions are such that they can interrupt what an individual is occupied with and force 

themselves upon the awareness of the individual. Mann (1999), provided a refined and 

modern day appropriate definition to Emotional labour. He identified emotional labour as 

state that exist when there is a discrepancy between the emotional demeanor that an 

individual display because it is considered appropriate, and the emotions that are genuinely 

felt but that would inappropriate to display. He identifies three strategies of emotional 

displays as expression of expected emotion, suppression of felt emotion and faking of felt 

emotion. Scholars such as Hochschild (1983) and Morris & Fledman (1996) also defined 

emotional labour highlighting the stress on effort placed to control the expressed emotion to 

suit the rule of emotional expression. Accordingly, it can be established, for a task to be 

considered emotional labour, individual performing the task is expected to display emotions 

to shape up the emotions of the service receiver and emotions expected to be expressed are 

prescribed. Furthermore, the service provided must create value as well. The argument is 

further supported by Zembylas (2005) and they claim performing emotional labour is an 

important aspect in teaching. Therefore, it can be concluded that lecturers perform emotional 

labour to satisfy students and thereby they contribute to profit making of the organization. 

 Emotional labour is when an employee is expected to express emotions which are 

contradictory with the individual’s emotions. The expected emotions could be stipulated by 

the employer, job performed or by the social norms. Furthermore, it is important for value to 

be generated in such attempt. Therefore it is clear that lecturers are expected to perform 

emotional labour. Furthermore, emotions of the lecturers are not governed by the educational 

institutes but by the social norms and the job role expected to be performed. The role of 

emotions at workplace are influenced by many factors including, interaction with supervisors, 

peers and followers. Such could aid to generate effective experiences that have potential to 

influence subsequent behaviors (Weiss & Cropanzano, 1996). The teaching profession has 

been established as one that is profoundly emotional (Kinmann, Wray & strange, 2011). 

Lecturers undertake a disparate range of duties such as teaching, research, administration, 

management and student counselling with each requiring varying degrees of emotional 

display over an extended period (Ogbonna & Harris, 2004). Reports produced by Asthana 

(2008) and UCU (2008) have also highlighted how university lecturers are struggling to cope 

with the practicalities of rising student number and increase administration duties. In 

addition, facts such as diversification of model of delivery, restructuring and mergers 

resulting in high job insecurity, increased demands of efficiency and accountability, increased 

commercialization, reductions in funding and the move towards financial self-reliance for 
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institutions have caused a rise in the stress levels amongst UK universities (Berry & Cassidy, 

2013). 

Emotional Intelligence of Lecturers  

There is an increased focus on studying about emotions management or emotions regulation 

due to the belief that emotions can disturb the rational thinking and behavior of human beings 

(Bosse, Pointer & Treur, 2008). According to Gross (2006), emotions influence behavioral 

response, impact decision making, enhance memory for certain events and impact 

interpersonal interactions. Salovey & Mayer (1993), define emotional intelligence as the 

ability to monitor one’s own and others’ feelings, to discriminate among them and to use this 

information to guide one’s thinking and action. Daniel Goleman identifies competencies of 

emotional intelligence as self-awareness, social awareness, self-management, self-motivation 

and relationship management. Cameron (2004) operationalizes emotional intelligence as a 

combination of seven dimensions, namely, Innovation, Self Awareness, Intuition, Emotions, 

Motivation, Empathy and Social Skills.; They are determined to measure the level of 

emotional intelligence in a work setting ((Mayer, Caruso, & Salovey, 2000; Cameron, 2004). 

Emotions influence behavioral response, impact decision making, enhance memory for 

certain events and impact interpersonal interactions. Therefore, emotions can be 

advantageous as well as disadvantageous. Therefore, it is important for them to be managed. 

Causal Relationship Model on Teaching Quality of Lecturers in Thai Universities 

Individuals with higher wealth of emotional intelligence are able to regulate and manage their 

emotions regardless of the strategy adopted. Therefore, they are capable of performing the 

expected task better. Therefore, lecturers with high emotional intelligence may regulate their 

emotions better while teaching. Being able to regulate emotions better allow the lecturers 

with higher emotional intelligence to be able to perform emotional labour better than the ones 

with limited wealth of emotional intelligence. This will be reflected in the perceived quality 

of teaching by the students. 

Due to commercialization, Thai universities are increasingly being considered as service 

institutes and their student perceived as customers. The role of Lecturers in Thai universities 

also aim at enhancing their academic capacity and experience as well as enabling them to 

pass on their knowledge to students, thus promoting the competitiveness of Thailand. The 

committee for university civil servants on 22 April 2015, the workload of university lecturers, 

assistant professors, associate professors and professors are teaching, research or other 

academic work, educational service and promoting tradition and culture. These four 

workloads put a huge pressure on Thai lecturers. In the responsibility to constantly maintain 

quality and competitiveness of education offered is mostly borne by the academic staff. Thus, 

commercialization of higher education as intensified the job characteristics and role of 

lecturers apart from teaching, a lecturer employed at a university is seen obligated to satisfy 

the students, maintaining the rating of university as well as to ensure the products (graduates) 

are well received in the labor market as productive. A key service provider in the service 

process in educational institutes are lecturers. Expertise of the service provider, will 

determine the quality of the service. Therefore, by improving the quality of the service 

providers, the overall quality of the educational institute can be improved. Furthermore 

through improved perceived teaching quality, a strategic advantage can be developed for the 

institutes, allowing the organization to sustain and compete in the market. The customer 

driven system warrants lecturers to perform emotional labor in order to mitigate the negative 

emotions and to avoid disgruntled customers. Therefore through understanding the factors 

including emotional labor performed by lecturers would lead to better outcome by assisting 

the organizations to achieve its operations objectives, securing university ratings and 

sustaining funding for research projects of the university. 
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 Service recipients are observant of the emotions expressed during a service provision 

however, they are insensitive to the fact whether the service provider express the true 

emotions or the emotions expressed are mimicked. Therefore, lecturers, the service providers 

in this scenario, are expected to perform emotional labour. Therefore, the student’s 

perception on quality of teaching of lecturers in Thai Universities, can be developed by 

improving’ emotional intelligence of lecturers. 

  

Conceptual Framework 
The Conceptual framework of this research is based on concept of Goleman, Mayer, and 

Salovey & Cameron (2004) which are determined to measure the level of emotional 

intelligence in a work setting in seven dimensions. They are: Innovation, Self-Awareness, 

Intuition, Emotions, Motivation, Empathy and Social Skills. Emotional intelligence in the 

work setting is measured using work profile model on emotional intelligence developed by 

Allan Cameron (2004). A measure developed by Kee-Luen Wong, Seng-Fook Ong and 

Thiam-Yong Kuek (2012) is used to measure the perceived quality of lecturers. 

Questionnaire measured dimensions of perceived quality of lecturers as Reliability, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, Knowledge and Communication. In this conceptual 

framework, emotional labour is acting as the intermediary variable and its behaviour is 

monitored in higher education context.  

  

Methodology 
This research study is conducted as a quantitative study considering the nature of the 

problem. Emotion management is studied by identifying two constructs: emotional 

intelligence and emotional labour. It was attempted to explore the relationship of the two 

emotions management constructs with the teaching service quality of lecturers. 

Study was conducted in Thai universities, offering undergraduate studies and ranked among 

top 500 according to QS Ranking index for the year 2016. According to the criteria set, 

student population is acquired as 45,264 students. The sample size was set to be 381 (Krejcie 

and Morgan Table; margin of error: 5%; confidence interval: 95). The sample was 

proportionately divided among the institutes and each portion was further divided 

proportionately into clusters. (Social Science, Engineering & Medicine). Convenient 

sampling method was adopted when collecting data. 

A combination of two questionnaires was used as the research instrument in this research. 

One questionnaire intended to gather data from lecturers while the other was used to collect 

data from students. 

  

Results and Interpretation 
The research results indicated that both factors to have a direct effect on students satisfaction. 

In the current environment, student satisfaction was indicated to be very high with a 

cumulative mean score of 4.02. The intensity of the emotional labour performed by the 

lecturers were recorded as High with a mean score of 4.61 in respective scales. It was 

perceived that emotional intelligence of the lecturers to be Moderate with a cumulative mean 

score of 3.24. 

  

Relationship between Student Satisfaction and Emotional Intelligence/Emotional 

Labour 

The results derived from the research suggested that the relationship between emotional 

labour and customer satisfaction is valid for education industry in Thailand as well. The 
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results of the research indicated a significant inverse relationship between emotional labour 

performed by the lecturers and the perceived student satisfaction, indicating that though 

reducing performing emotional labour, perceived satisfaction of the students(customers) can 

be improved.  

  

Table 1 Relationship between Emotional Intelligence, Emotional Labor and Student 

satisfaction 

Pearson 

Coefficient (r) 

Student 

Satisfaction 

Emotional 

Labor 

Emotional 

Intelligence 

Student Satisfaction 1     

Emotional Labor -.07* 1   

Emotional Intelligence .27* .03* 1 

Correlation is significant at the 0.01 level 

  

Table 2 Direct and in direct effects of factors on Student Satisfaction 

Factors Emotional labour Student satisfaction 

Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 

Total 

effect 

Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 

Total 

effect 

Emotional 

Intelligence 

0.154 - - 0.154 0.497 (-0.010) 0.488 

Emotional 

labour 

- - - - - - (-0.062) - - (-0.062) 

  

As the results in table 1 indicates, there is a significant relationship between, level of 

emotional intelligence of lecturers and students perceived satisfaction. Furthermore, the path 

analysis of the model predicted a direct effect of emotional intelligence of lecturers on 

student satisfaction with a value of (0.49). 

  

Conclusion 
Based on the results of the study it is evident that emotional labour performed by the lecturers 

has an effect on the perceived service quality by the students. Thus reducing the amount of 

emotional labour performed by the lecturers could result in an improvement of perceived 

service quality. This can intern be reflected on students satisfaction. 

According to emotional labour performed by the lecturers is affected by their individual 

emotional intelligence, thus, improving emotional labour it should be theoretically possible to 

reduce the amount of emotional labour performed by the lecturers. Based on the 

aforementioned argument, this could be reflected in customer satisfaction indirectly. 

However, the results derived from the study is not in line with the theoretical and predictions 

of the previous research. The outcome has indicated a positive relationship between the two 

elements. This could be due to bias in responses provided in questionnaire and inaccurate 

details provided by the respondents. More research specifically conducted in this distinct area 

may derive a clearer picture. 
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Regardless of the indirect effect of emotional intelligence through emotional labour to 

perceived satisfaction, the results have indicated a direct relationship between, emotional 

intelligence and students’ satisfaction. Hence, through increase of emotional intelligence of 

lecturers, student satisfaction can be improved. 

Thus through training and developing human resources, in the Thai universities, a strategic 

advantage can be built up by the universities. This will allow Thai universities to attract more 

international and local students as well as to retain them. 

In order to utilize the relationship recognized effectively, it would be important to look in to 

the individual items contributing to each factor. Through understanding the contribution of 

items to factors, training provided to staff and lecturers can be improved and they can be 

made efficient. Furthermore, it is important to conduct further research on the same topic and 

to analyze the relationship to understand the cause of the anomaly of the outcome in this 

research. 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความเครยีด การเหน็คุณค่าในตนเอง ความเชื่อดา้นสขุภาพและพฤตกิรรม
การดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในโรงพยาบาลระนอง จงัหวดัระนอง เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัตามปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดกบั
พฤติกรรมการดูแลตนเอง รวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการเหน็คุณค่าในตนเองกบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเชือ่ดา้นสขุภาพกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในโรงพยาบาลระนอง จ านวน 308 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และวเิคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบแบบทีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีความแตกต่างนัยส าคญัน้อยที่สุด และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั 
ผลการวจิยัพบว่า ความเครยีดอยู่ในระดบัต ่า การเหน็คุณค่าในตนเองอยู่ในระดบัสงู ความเชื่อดา้นสขุภาพอยู่ระดบัปาน
กลางและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัอยู่ในระดบัสงู ผูป้่วยทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
การศกึษา รายได้ต่อเดอืน ระยะเวลาด าเนินโรคแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนั ความเครยีดมี
ความสมัพนัธ์เชงิลบกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั.01 
การเหน็คุณค่าในตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.001 นอกจากนัน้ความเชื่อด้านสุขภาพไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวมของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
ค าส าคญั: ผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั, ความเครยีด, การเหน็คุณค่าในตนเอง, ความเชื่อดา้นสุขภาพ, พฤติกรรมการ
ดแูลตนเอง 
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Abstract 
The objectives of this research are to study the level of stress, self-esteem, health beliefs and self-care 
behavior of patients with Non-communicable diseases at Ranong Hospital in Ranong Province, and to 
compare self-care behavior with personal factors. Firstly, it studies the correlation between stress and self-
care behavior. Secondly, it studies the correlation between self-esteem and self-care behavior. Finally, it 
studies the correlation between health beliefs and self-care behavior. The samples are 308 patients with Non-
communicable diseases in Ranong Hospital. This research method employed is questionnaires. The collected 
data are the analyzed by statistical program. The statistical analysis involves descriptive statistics, t-test, 
variance analysis, least significance difference, and Pearson’s product moment correlation coefficient. The 
results of this research are as follow. First, stress of patients with Non-communicable diseases is at a low 
level, health beliefs is at a moderate level and self-esteem and self-care behavior are at a high level. 
Second, the patients with differences in the level of personal factors, which are education, income and 
disease duration, differ in their self-care behavior. Third, the stress is negatively correlated with self-care 
behavior of patients with Non-communicable diseases with statistical significance at.01 level. Fourth, self-
esteem is positively correlated with self-care behavior of patients with Non-communicable diseases with 
statistical significance at.001 level, and health belief does not correlate with self-care behavior of patients with 
Non-communicable diseases, with statistical significance at.05 level. 
Keywords: Non-Communicable Diseases, Stress, Self-Esteem, Health Belief, Self-Care Behavior 
 

บทน า 
สงัคมไทยในปจัจุบันมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างรวดเรว็ ซึง่สาธารณสุขเป็นอกีดา้นหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญัในการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชวีิตของคนไทย โดยคนไทยมีวฒันธรรมการใช้ชวีติที่ก่อให้เกดิปจัจยัและพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สขุภาพมากมาย เช่น การบรโิภคอาหารทีม่รีสจดัเกนิไป การขาดการออกก าลงักาย และการพกัผ่อนทีไ่ม่เพยีงพอ การ
ดื่มแอลกอฮอลแ์ละการสบูบุหรี ่รวมไปถงึผลกระทบต่อภาวะดา้นจติใจ เช่น ความเครยีด ภาวะซมึเศรา้ เป็นต้น ซึง่เป็น
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ กลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั หรอื Non-Communicable Diseases (NCDs) มทีัง้หมด 6 โรค ไดแ้ก่ โรค
ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดสมองและหวัใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคอ้วน และโรคมะเรง็ ซึ่งโรค
เหล่าน้ีถอืไดว้่าภยัเงยีบทีก่ าลงัทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และเป็นหนึ่งในสาเหตุทีท่ าใหป้ระชากรโลกเสยีชวีติรอ้ย
ละ 63 และมากกว่ารอ้ยละ 80 ในกลุ่มประเทศทีก่ าลงัพฒันา (WHO, 2557) กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัท าแผนพฒันา
สขุภาพแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) โดยระบุว่า หนึ่งในอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศนัน้มาจากกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรงัซึ่งมแีนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ประเทศไทยมกีารสูญเสยีรายได้จากทางด้านสุขภาพเป็นจ านวนมาก 
ส าหรบักลุ่มเสีย่งต่อการเกดิกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัมกัจะเป็นช่วงอายุ 35 ปีขึน้ไป รวมไปถงึกลุ่มผูส้งูอายุตัง้แต่ 60 ปี
ขึน้ไป เนื่องจากสภาพร่างกายที่มกีารเสื่อมถอยไปอย่างรวดเรว็ รวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองลดลงท าให้
โอกาสเสีย่งต่อการเกดิพฤตกิรรมทีเ่ป็นสาเหตุของการเกดิกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่มากขึน้ 
จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรน้อยเป็นอนัดบัที ่77 ของประเทศไทย และถอืไดว้่าเป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัการยกย่อง
ใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ แต่กลบัพบว่าจ านวนประชากรของจงัหวดัระนองมแีนวโน้มของอตัราผู้ป่วยโรคไม่
ตดิต่อเรือ้รงัเพิม่สงูรอ้ยละ 1 ของทุกๆปี (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง, 2558) โดยพฤตกิรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้่วยถือว่าเป็นสิง่ส าคญั เพื่อให้เกดิการดูแลตนเองใหเ้หมาะสมกบัสภาวะที่เป็นอยู่หรอืเพื่อบรรเทาและส่งเสรมิ
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สุขภาพแขง็แรงขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื การดูแลตนเองโดยทัว่ไป การดูแลตนเองตามพฒันาการ และการดูแล
ตนเองตามระยะเบีย่งเบนทางสุขภาพ ซึง่พฤติกรรมเหล่านี้เกดิขึน้ในกจิวตัรประจ าวนัทัว่ไปที่ท าใหค้วามเป็นอยู่ของ
ตนเองดขีึน้ และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัช่วงวยัและอาการของโรคทีเ่ป็นอยู่ รวมถงึการสง่เสรมิและบรรเทา เพื่อใหส้ามารถ
ปรบัตวัและยอมรบัสภาวะสขุภาพทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ได ้นอกจากนี้สภาวะทางดา้นจติใจ ไดแ้ก่ความเครยีด ทีส่ามารถ
สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของร่างกาย จติใจ หรอืพฤตกิรรม การเหน็คุณค่าในตนเองช่วยใหก้ารมทีศันคตต่ิอตนเองและ
การคิดหรือการตดัสนิใจหรือท าให้เกิดความมัน่ใจในสิง่ที่ท าให้ส าเร็จ จนท าให้บุคคลรู้ สกึว่าชีวตินัน้มีความหมาย 
ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในตนเอง และส่งผลใหเ้กดิแรงจูงใจทีอ่าจช่วยใหเ้กดิพฤตกิรรมการดูแลตนเองทีเ่หมาะสมกบั
ตนเองได้ และความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นการรบัรู้และเข้าใจสุขภาพของตนเองมากน้อยเพียงใด ทัง้ด้านการรบัรู้
อุปสรรค เช่น ค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายในการบรกิาร ด้านประโยชน์และวธิกีารรกัษาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
รวมทัง้ด้านการรบัรู้ถึงความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่และด้านการรบัรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนที่ก าลงัจะ
เกดิขึน้ได้ หากผู้ป่วยสามารถรบัรู้และเข้าใจได้ดนีัน้ กส็ามารถเป็นตัวก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของบุคคลใหด้ขีึน้ได ้
จากทีก่ล่าวมานัน้ จะเหน็ว่าผูป้ว่ยโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั(NCDs) มอีตัราเพิม่สงูขึน้ในประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดัระนอง 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความเครยีด การเหน็คุณค่าในตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพ ทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง จงัหวดัระนอง เพื่อให้
ผูป้ว่ยสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึความเครยีดและการเหน็คุณค่าในตนเองของแต่ละบุคคล รวมถงึความเชื่อดา้นสขุภาพที่
แตกต่างกนั ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งต่อ
สภาพร่างกายทีเ่ป็นอยู่ ทัง้น้ีเพื่อใหผู้ป้ว่ยสามารถด าเนินชวีติประจ าวนัไดป้กตแิละมคีวามสขุต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาระดบัความเครยีด การเหน็คุณค่าในตนเอง ความเชื่อดา้นสขุภาพและพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้่วย
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในโรงพยาบาลระนอง จงัหวดัระนอง 
2.เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในโรงพยาบาลระนอง ตามปจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั  
3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความเครยีดกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง รวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการเหน็คุณค่า
ในตนเองกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเอง และความสมัพนัธร์ะหว่างความเชื่อดา้นสุขภาพกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัในโรงพยาบาลระนอง จงัหวดัระนอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปและสรา้งกรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้น
งานวจิยัไดด้งันี้ 
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วิธีการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี ได้แก่ ผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั(NCDs) ที่เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง 
จงัหวดัระนอง ช่วงเดอืนมนีาคม รวมทัง้สิน้ 1,351 คน (ณ ฝา่ยเวชทะเบยีน วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ.2560) และค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ จากการหาขนาดตวัอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 308 คนและท าการคดัเลอืกโดยวธิกีารสุ่มเลอืกโดยบงัเอญิ จากคนไข้
ทีม่าพบแพทยต์ามนัดทัง้หมด เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนตามทีผู่ว้จิยัต้องการ  ส าหรบัเครื่องมอืวจิยั
เป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการน าไปหาค่า ค่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ 
Cronbach’s ซึง่แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูป้่วยที่
เป็นโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ภูมลิ าเนา สถานภาพ อาชพี รายได้ต่อเดอืน ระยะเวลาการ
ด าเนินโรค การตรวจสุขภาพ โดนมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ และเติมข้อความ จ านวน 9 ข้อ ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกีย่วกบัความเครยีดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ตามแนวคดิของกรมสุขภาพจติ (2547) โดยมี
ค าถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า จ านวน 20 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.850 ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการ
เหน็คุณค่าในตวัเองของผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ตามแนวคดิของ Coopersmith (1981) โดยมคี าถามเป็นมาตรา
สว่นประเมนิค่า จ านวน 16 ขอ้ ส าหรบัการการเหน็คุณค่าในตนเองโดยรวม มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .813 แบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ การมีความส าคัญ มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ.890 การมีอ านาจ มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ.735 การมี
ความสามารถ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.802 และการมคีุณความด ีมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.803 ตอนที ่4 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัความเชื่อดา้นสุขภาพของผูป้่วยทีเ่ป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ตามแนวคดิของ Rosenstock (1974) โดยมคี าถาม
เป็นมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) จ านวน 28 ขอ้ ส าหรบัความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั.879 แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคและภาวะแทรกซอ้น มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.
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908 การรบัรูถ้งึประโยชน์ ของการรกัษาและป้องกนัโรค มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.854 การรบัรูค้วามรุนแรงของโรค มี
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.916 และการรบัรู้ต่ออุปสรรคของ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.882 และตอนที่ 5 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยที่เป็นโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ตามแนวคดิของ Orem (1985) โดยมคี าถาม
เป็นมาตราส่วนประเมนิค่า จ านวน 15 ขอ้ ส าหรบัพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.921 
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การดูแลตนเองโดยทัว่ไป มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.756 การดูแลตนเองตามระยะพฒันาการ มี
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.876 และการดูแลตนเองในระยะเบีย่งเบนทาง มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั.865 ซึง่หมายความว่า
แบบสอบถามชุดนี้มคีวามน่าเชื่อถอืในระดบัยอมรบัได ้หลงัจากเกบ็ขอ้มูลกลุ่มอย่างเรยีบรอ้ยจงึน ามาวเิคราะหข์อ้มูล
ทางใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิโดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การทดสอบรายคู่โดยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) และค่า
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยทัว่ไป มดีงันี้ 1. ผูป้่วยกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัส่วนใหญ่ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง 
รอ้ยละ 62.66 มอีายุ 60-69 ปี รอ้ยละ 64.30 และมกีารศกึษาระดบัประถมศกึษามาทีสุ่ด รอ้ยละ 45.10 และผูป้่วยส่วน
ใหญ่อาศยัอยู่ในอ าเภอเมอืงระนอง รอ้ยละ 92.86 และมสีถานภาพสมรส ร้อยละ 69.81 และส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
คา้ขายและธุรกจิส่วนตวัมากที่สุด รอ้ยละ 35.40 และมรีายได้น้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ 37.66 ส าหรบัระยะเวลาการ
ด าเนินโรคหรอืเป็นโรคมามากกว่า 10 ปี รอ้ยละ 36.36 และ มกีารตรวจสุขภาพ 1 -6 เดอืนต่อครัง้ รอ้ยละ 83.10 และ
เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบนความแตกต่างของค่าเฉลีย่ และวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่าผูป้ว่ยกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัที่
เป็นกลุ่มตวัอย่างมปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่าง มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบนความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (t-test) และวเิคราะหค์วามแปรปรวน (F-test) และพฤตกิรรมการ
ดแูลตนเอง 
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการดแูลตนเอง 

t F p-value สรปุผล 
1.เพศ -0.614 - .540 ไม่แตกต่าง 
2.อาย ุ - 1.113 .330 ไม่แตกต่าง 
3.ระดบัการศกึษา - 13.889*** .000 แตกต่างกนั 
4..สถานภาพ - .858 .425 ไม่แตกต่าง 
5.อาชพี - 1.696 .185 ไม่แตกต่าง 
6.รายไดต่้อเดอืน - 3.572* .029 แตกต่างกนั 
7.ระยะเวลาด าเนินโรค - 5.145** .002 แตกต่างกนั 
8.การตรวจสขุภาพ -1.363 - .174 ไม่แตกต่าง 
* หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
*** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 
 
2. ผู้ป่วยทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมคีวามเครยีดโดยรวมระดบัต ่า (ค่าเฉลี่ย 33.87) การเหน็คุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู (ค่าเฉลีย่ 52.01) ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมคีุณความด ี (ค่าเฉลีย่ 13.35) ดา้นการมคีวามส าคญั 
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(ค่าเฉลี่ย 12.36) ด้านการมคีวามสามารถ (ค่าเฉลี่ย 12.96) และด้านการมอี านาจ (ค่าเฉลี่ย 13.35) อยู่ในระดบัสูง
ตามล าดบั การรบัรู้ภาวะสุภาพของโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 73.77) ประกอบด้วย 4 ดา้น ได้แก่ ดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชน์ของการรกัษาและป้องกนัโรคอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี่ย 23.71) ดา้นการรบัรู้ความรุนแรงของโรค 
(ค่าเฉลีย่ 19.36) และด้านการรบัรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคและภาวะแทรกซ้อน (ค่าเฉลี่ย 16.39) อยู่ในระดบัปาน
กลางตามล าดบั และดา้นการรบัรูอุ้ปสรรคของโรคอยู่ในระดบัต ่า (ค่าเฉลีย่ 13.78) พฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยู่
ในระดบัสงู (ค่าเฉลีย่ 49.74) ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการดแูลตนเองทีจ่ าเป็นโดยทัว่ไป (ค่าเฉลีย่ 17.09) ดา้น
การดแูลตนเองทีจ่ าเป็นตามระยะพฒันาการ (ค่าเฉลีย่ 16.49) และดา้นการดแูลตนเองทีจ่ าเป็นเมื่อมรีะยะเบีย่งเบนทาง
สขุภาพ (ค่าเฉลีย่ 16.16) อยู่ในระดบัสงูตามล าดบั  
ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ ความเครยีดโดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ กบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วย
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั การเหน็คุณค่าในตนเองโดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองโดยรวมของ
ผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การเหน็คุณค่าใน
ตนเอง ดา้นการมคีวามส าคญั ดา้นการมอี านาจ ดา้นการมคีวามสามารถ และดา้นการมคีุณความด ีมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ทัง้โดยรวมและรายดา้น ส าหรบัความเชื่อดา้นสุขภาพโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (NCDs) ในขณะเดยีวกนัดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของ
การรกัษาและป้องกนัโรค มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ทัง้โดยรวมและรายดา้น ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีด การเหน็คุณค่าในตนเอง ความเชื่อดา้นสุขภาพ กบัพฤตกิรรมการดูแล
ตนเอง 
ตวัแปร พฤติกรรมการดแูลตนเอง 

r P 
1. ความเครียด -.179** .002 
2. การเหน็คณุค่าในตนเอง 
2.1 การมคีวามส าคญั 
2.2 การมอี านาจ 
2.3 การมคีวามสามารถ 
2.4 การมคีุณความด ี

.382*** 

.279*** 

.315*** 

.316*** 

.292*** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
3. ความเช่ือดา้นสุขภาพ 
3.1 การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคและภาวะแทรกซอ้น 
3.2 การรบัรูถ้งึประโยชน์ของการรกัษาและป้องกนัโรค 
3.3 การรบัรูค้วามรุนแรงของโรค 
3.4 การรบัรูอุ้ปสรรคของโรค 

.036 
-.071 
.289*** 
.045 
-.091 

.527 

.217 

.000 

.432 

.110 
** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระนอง มีความเครียดมี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบ ทัง้น้ีผูป้ว่ยสว่นใหญ่มกัไม่ค่อยมคีวามเครยีดทีอ่าจจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้่วย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั (NCDs) ทัง้การดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทัว่ไปที่มกัจะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
รบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย ฯลฯ การดแูลตนเองทีจ่ าเป็นตามระยะพฒันาการ นัน้คอืเป็นการปรบัตวัตามช่วง
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วยัหรอืตามระยะเวลาของโรคที่ด าเนินอยู่ การดูแลตนเองที่จ าเป็นเมื่อมรีะยะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ อาจจะเกี่ยวกบั
วธิกีารรกัษาหรอืการฟ้ืนฟูตนเอง สอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจติ (2547) ไดก้ล่าวความเครยีดถอืไดว้่าเป็นสภาวะทีถู่ก
แสดงออกมาโดยอาการเฉพาะเกดิขึน้อนัเป็นภาวะทีร่่างกายมปีฏกิริยิาสนองตอบต่อสิง่ทีม่าคุกคาม ซึง่ปฏกิริยิานัน้จะ
แตกต่างกนัในผูป้ว่ย ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงในร่างกาย จติใจ และ พฤตกิรรม ส าหรบัการเหน็คุณค่าในตนเองโดยรวม
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูป้่วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เน่ืองมาจากผูป้่วยกลุ่มโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรงัรู้สกึถงึการไดร้บัการยอมรบั ความสนใจ ความเอาใจใส่ด้วยความห่วงใย ตลอดจนไดร้บัการสนับสนุน
เมื่อตอ้งการความช่วยเหลอืจากครอบครวัและคนรอบขา้งทีค่อยดแูลตนเอง มคีวามเขา้ใจต่อการกระท าของตนเอง และ
สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันกับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถและเข้าใจในการใช้
ชวีติประจ าวนั การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโรค หรอืด าเนินชวีติทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอตนเอง
และเป็นแบบอย่าง รวมถึงยอมรบัและเรียนรู้เขา้ใจตนเองได้เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Coopersmith 
(1981) ไดก้ล่าวว่า การเหน็คุณค่าของตนเองนัน้เป็นประเมนิคุณค่าของบุคคล ทศันคตใินการยอมรบัตนเองทัง้ดา้นบวก
และลบ เชื่อว่าตนเองนัน้มคีวามสามารถ มคีวามส าคญั ประสบความส าเรจ็และการมคีุณค่า ซึง่ประเมนิตนเองโดยเป็น
การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทีต่ัง้ไวไ้ด ้สว่นความเชื่อดา้นสขุภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (NCDs) อาจเน่ืองจากผูป้ว่ยยงัมคีวามเชื่อและเขา้ใจเกีย่วกบัโอกาสเสีย่งและภาวะแทรกซอ้น
เป็นเรื่องทีไ่กลตวัและอาจจะเกดิขึน้ไดน้้อยมาก เหตุเพราะมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคทีเ่ป็นอยู่น้อยเกนิไป รวมถงึยงัสามารถ
ปรบัตวัและใชช้วีติกบัโรคไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้การเดนิทางไปพบแพทย ์การเตรยีมอาหารและการออกก าลงักาย อาจจะท า
ใหไ้ม่สามารถรบัรูถ้งึอุปสรรคไดม้ากเท่าทีค่วร ซึง่ไม่สอดคลอ้งทฤษฎขีอง Rosenstock (1974) ไดก้ล่าวว่า บุคคลมกีาร
แสดงพฤตกิรรมบางอย่างเพื่อหลกีเลีย่งจากการเป็นโรค ต้องรบัรูว้่ามโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรค และความรุนแรงของ
โรคทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึการช่วยลดความรูแ้รงหรอืประโยชน์ของการรกัษาในการบรรเทาโรคนัน้ นอกจากนัน้ปจัจยัส่วน
บุคคลของผูป้่วยกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัในโรงพยาบาลระนองทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการดูแลตนเองทีแ่ตกต่างกนั 
ทัง้นี้ระดบัการศกึษา อาจเป็นปจัจยัหน่ึงทีช่่วยใหเ้ขา้ถงึความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็นอยู่ วธิกีารรกัษารูปแบบ
ใหม่ การดูแลตนเอง รวมถงึพฤตกิรรมการดูแลตนเองทีจ่ าเป็นส าหรบัตนเอง ไม่มากเท่าทีค่วร รวมถงึรายไดเ้ป็นการ
แสดงให้เหน็ถึงความพรอ้มในการจ่ายค่ารกัษาพยาบาล การเดนิทาง หรอืสิ่งจ าเป็นอื่น รวมเวลาว่างทีม่ใีนการดูแล
ตนเอง ทัง้น้ีระยะเวลาด าเนินโรคนาน ผูป้่วยอาจจะมคีวามเคยชนิในเรื่องของพฤตกิรรมหรอืการดูแลตนเองน้อยลง 
ตรงกนัขา้มกบัผูป้ว่ยทีเ่พิง่มรีะยะเวลาด าเนินการของโรคไดไ้ม่นานนกัทีม่กีารดแูลตนเองเป็นอย่างด ี
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 1.ผูป้่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ ระดบัการศกึษา แสดงใหว้่า ผูป้ว่ยทีม่รีะดบัการศกึษาที่
ดจีะมคีวามสนใจและมโีอกาสในการหาความรูแ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มูลของโรค รวมถงึการเลอืกวธิกีารรกัษา 
และการดูแลตนเองได้ดกีว่า ดงันัน้ผู้ป่วยที่มรีะดบัการศกึษาต ่าอาจจะต้องเน้นในการศกึษาหาขอ้มูลหรอืรบัฟงัขอน า
แนะน าจากแพทยใ์หเ้พิม่มาก รวมถงึหน่วยงานอาจจดัท าสื่อเขา้ถงึและเขา้ไดง้่ายขึน้ส าหรบับุคคลทุกกลุ่ม  รายไดต่้อ
เดอืน แสดงใหเ้หน็ว่า รายไดต่้อเดอืนเป็นสิง่จ าเป็นในการใชจ้่ายทัง้ค่ารกัษาพยาบาล การด ารงชวีติ และความเป็นอยู่
ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปจัจยัส าคญัที่จะท าให้ผู้ป่วยมพีฤติกรรมการดูแลตนเองที่ด ีดงันัน้หน่วยงานของรฐับาลอาจ
พฒันาสวสัดกิารทีเ่กีย่วกบัดา้นสขุภาพและดแูลสภาพความเป็นอยู่ทีด่ใีหแ้ก่ประชาชนใหม้ากขึน้ หรอืสง่เสรมิกจิกรรมที่
สรา้งรายได ้เพื่อใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ และระยะเวลาการด าเนินโรค แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ว่ยทีเ่ป็น
โรคมาเป็นระยะเวลานานมคีวามเคยชนิต่อการดูแลตนเอง ท าใหล้ะเลยหรอืไม่ใส่ใจกบัการดูแลตนเองและพฤติกรรม
การดแูลตนเองดเีท่าทีค่วร ดงันัน้ผูป้ว่ยควรตอ้งตดิตามอาการของโรคทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง ศกึษาขอ้มุลเพื่อใหโ้รคไม่



[55] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

รุมรามหรอืทรุดลงไปมากกว่าเดมิ 2.ความเครยีดโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัพฤตกิรรมการ
ดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้งรงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง เมื่อพจิารณารายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
ดูแลตนเองทีจ่ าเป็นโดยทัว่ไปอยู่ในระดบัสงู ดา้นการดูแลตนเองที่จ าเป็นตามระยะพฒันาการอยู่ในระดบัสงู และดา้น
การดแูลตนเองทีจ่ าเป็นเมื่อมรีะยะเบีย่งเบนทางสุขภาพอยู่ในระดบัสงู แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้่วยเขา้ใจและพยายามไม่ให้
เกิดความเครียดแก่ตนเอง เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพโดยรวมได้ ดังนัน้ หากผู้ป่วยมี
ความเครยีดเกดิขึน้ ควรจะหากจิกรรมหรอืวธิผี่อนคลายความเครยีด เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง 3.การเหน็คุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัสงู และมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก กบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ว่ยโรคไม่ตดิต่อเรือ้งรงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลระนอง เมื่อพจิารณาทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมคีวามส าคญั 
ดา้นการมอี านาจ ดา้นการมคีวามสามารถ และดา้นการมคีุณความดี ต่างกม็คีวามสมัพนัธก์นั แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้่วยที่
เหน็คุณค่าในตนเอง จะรบัรูไ้ดถ้งึความส าคญัในการดแูลและเสรมิสรา้งสุขภาพร่างกายใหด้ขีึน้ จงึมพีฤตกิรรมการดูแล
ตนเองที่ดีขึน้ตาม ดงันัน้ครอบครวัหรอืบุคคลรอบข้าง ควรสนับสนุนให้ผู้ป่วยมกีารเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ตลออด 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยมกี าลงัใจในการสรา้งพฤตกิรรมการดูแลทีด่ต่ีอไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง 4.ความเชื่อดา้นสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรบัรู้
โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคและภาวะแทรกซอ้นอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการรบัรูค้วามรุนแรงของโรคอยู่ในระดบัปาน
กลาง และดา้นการรบัรูอุ้ปสรรคของโรคอยู่ในระดบัต ่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง สว่นดา้นการรบัรู้
ถงึประโยชน์ของการรกัษาและป้องกนัโรค มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเอง แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้่วย
เห็นรับรู้ถึงความส าคัญถึงประโยชน์ของการรักษาและการป้องกันโรค เพื่อให้ตนเองมีอาการดีขึ้นจ าเป็นต้องมี
พฤตกิรรมสุขภาพทีด่ ีในทางตรงกนัขา้มผู้ป่วยอาจจะไม่เขา้ใจถึงภาวะแทรกซ้อนและอุปสรรคที่จะเกดิขึน้จากโรคที่
เป็นอยู่ ท าใหข้าดการรบัรูแ้ละสนใจถงึสิง่ที่จะเกดิขึน้หากไม่ดแูลสขุภาพของตนเอง ปจัจยัอื่นๆทีอ่าจจะจะขดัขวางการม
พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจจะมกีารส่งเสรมิในเรื่องความคดิของความเชื่อดา้นสุขภาพ เพื่อ
เป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการสรา้งพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ย 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป งานวจิยัครัง้ต่อไปควรท าการศกึษาพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไม่
ตดิต่อเรือ้งรงั กบัตวัแปรอื่นๆทางดา้นจติวทิยาใหม่ๆ อาท ิเช่น ภาวะซมึเศรา้ในผูป้่วย บุคลกิภาพของผูป้่วย แรงจูงใจ
ในการดูแลตนเอง กรอบความคดิในการดูแลสุขภาพ คุณภาพชวีติของผูป้่วย นอกจากน้ีควรท าการศกึษาเกีย่วผูป้่วย
ในช่วงวยัอื่นหรอืทีเ่ป็นโรคอื่นๆ นอกเหนือจากโรคไม่ตดิต่อเรื่องรงั ในโรงพยาบาลอื่นๆ 
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บทคดัย่อ 
หวัใจส าคญัของการแขง่ขนักฬีาไม่ไดอ้ยู่ทีช่ยัชนะ แต่อยู่ทีก่ารใชค้วามอุตสาหะ ความมรีะเบยีบวนิัยและความเป็นผูม้ี
น ้าใจนักกฬีา คุณลกัษณะของนักกฬีาทีแ่สดงพฤตกิรรมจนเป็นนิสยัในดา้นความคดิ ความเชื่อ และความศรทัธาทีด่มีี
คุณค่า มไีหวพรบิในแกไ้ขปญัหา มคีวามสามารถในการควบคุมตนเอง มคีวามกลา้หาญ มคีวามมุ่งมัน่ เคารพกฎกตกิา 
มนี ้าใจนกักฬีาใหเ้กยีรตตินเองและผูอ้ื่น ทีส่ง่ผลต่อการฝึกซอ้มและการไปสูเ่ป้าหมายในการแข่งขนั สิง่เหล่านี้อาจเรยีก
ไดว้่า จติวญิญาณนักกฬีา ซึง่สามารถเสรมิสรา้งไดโ้ดยปรชัญาโอลมิปิกนิยม ทีใ่ชก้ฬีาเป็นสื่อในการสรา้งจติวญิญาณ
ความเป็นมนุษยโ์ดยใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของปรชัญาโอลมิปิกนิยม ไว ้3 ประการ คอื 1) ความยอดเยีย่มหรอืความ
เป็นเลศิในความพยายามในการไปสูเ่ป้าหมายของตนเองใหด้ทีีส่ดุ 2) เป็นการสรา้งความสมัพนัธ ์ความสามคัค ีความมี
น ้าใจนกักฬีา ซึง่เป็นบ่อเกดิแห่งสนัตภิาพ 3) การใหค้วามเคารพ การใหเ้กยีรตตินเองและผูอ้ื่นรวมทัง้เคารพกฎกตกิา
มารยาทซึง่เป็นการแสดงออกทางจรยิธรรม ของนกักฬีาและผูอ้ื่นบทความนี้มุ่งน าเสนอการน าปรชัญาโอลมิปิกนิยมเป็น
แนวทางในการเสรมิสรา้งจติวญิญาณนกักฬีา และสามารถประยุกตใิชใ้นชวีติประจ าวนัใหแ้ก่เยาวชน 
ค าส าคญั ปรชัญาโอลมิปิกนิยม, จติวญิญาณนกักฬีา, องคป์ระกอบจติวญิญาณนกักฬีา 
  
Abstract 
The heart of the sport is not a victor but at the endeavor, discipline and sport spirit. The characteristics of 
athletes who behave as habitual in their thoughts, believe and faith are valuable. Be resourceful in solving 
immediate problems and the ability to self-control, courage, Indomitable It is committed to full power, respect 
for the rules, respect for the athletes, honor themselves and others. That affects training and goals in the 
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competition. These are called athlete spirit. This can be reinforced by the popular Olympism. The sport is use 
of creating a human spirit by focusing on the values of the three Olympic values: 1) Excellence, excellence in 
the effort to reach their goals. 2) Friendship is a relationship, harmony, kindness, which is the source of 
peace. 3) Respect Honoring self and others as well as respect etiquette rules. This is an ethical expression. 
This article aims to introduce the popular Olympism as a guideline for enhancing the sport spirituality, and 
can be used in daily life for youth. 
Keywords: Olympism, Sport Spirituality, Factor Sport Spirituality 
 

บทน า 
กฬีาไทยในปจัจุบนั ประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนัระดบันานาชาตหิลากหลายชนิดกฬีา เช่น การแข่งขนักฬีาระดบั
โลก โอลมิปิกเกมส ์เอเชี่ยนเกมส ์เช่น กฬีามวยสากลสมคัรเล่นและกฬีายกน ้าหนักไดร้บัเหรยีญทองโอลมิปิก กฬีา
ฟุตบอลหญิงไทยที่สามารถเข้าไปร่วมการแข่งขนัในฟุตบอลหญิงโลกเมื่อปี 2558 ณ ประเทศแคนนาดา ทีม
วอลเลยบ์อลไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัเวลิดก์รงัปรซี ์และไดอ้นัดบั 4 ของโลกในปี 2012 และทมีฟุตบอลชายทีเ่ขา้รอบ 12 
ทมีสุดท้ายฟุตบอลโลก ปี 2018 รอบคดัเลอืกโซนเอเชยี เหน็ได้ว่านักกฬีาที่ประสบความส าเรจ็ทัง้หมดที่กล่าวมานี้ 
นักกีฬาได้แสดงให้เหน็ถึงความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยความมุ่งมัน่ทุ่มเท ความมีวินัย ความมีน ้าใจ
นกักฬีา มสีมาธ ิสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดด้มีาก มคีวามมุ่งมัน่แต่ในเกมสก์ารแขง่ขนัอย่างยอดเยีย่ม จนท า
ให้ทีมประสบความส าเร็จในการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลมาจากคุณลักษณะภายในที่หล่อหลอม ก าหนดชี้น า ให้เกิด
คุณลกัษณะภาพนอกคุณลกัษณะดงักล่าวอาจเรยีกว่าจติวญิญาณนักกฬีา จงึท าใหผู้เ้ขยีนสนใจทีจ่ะศกึษาความหมาย
ค าว่าจิตวิญญาณนักกีฬา และองค์ประกอบของจิตวิญญาณนักกีฬา จากการศึกษาเอกสารและค าสมัภาษณ์ นัก
การศกึษาทางพลศกึษา ผูฝึ้กสอนระดบัประเทศ และนกักฬีาทีป่ระสบผลส าเรจ็ในการแขง่ขนัระดบัโลก รวมทัง้ผูเ้ขยีนมี
โอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกจงึได้สนใจแนวทางปรชัญาโอลมิปิกนิยมทีจ่ะมาเสรมิสร้าง จติวญิญาณใหก้บั
นกักฬีาดว้ย 
จติวญิญาณนักกฬีา ทัง้นี้ในประเทศไทยยงัไม่มกีารอธบิายความหมายของค าว่าจติวญิญาณของนักกฬีาไว้โดยตรง 
ผู้เขยีนจึงน าเสนอความหมายของ จิตวิญญาณนักกีฬา (Sport Spirituality) โดยสงัเคราะห์ค าสมัภาษณ์จากนัก
การศกึษาดา้นพลศกึษาระดบัประเทศ ผูฝึ้กสอน และนกักฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนัระดบัโลก  
พชิติ เมอืงนาโพธิ ์(2559) ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ และมสี่วนร่วมทีท่ าใหน้ักกฬีา
ทมีชาตไิทยประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนัมาแลว้หลายคน เช่น สมจติร จงจอหอ นกัชกเหรยีญทองโอลมิปิกเกมส ์ที่
ปกักิง่ 2008 ไดอ้ธบิายว่า”จติวญิญาณทีแ่ทจ้รงิของนกักฬีา (The True Spirit of Sportsmanship) คอืลกัษณะนิสยัของ
บุคคลทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมโดยทัว่ไป น ้าใจนกักฬีานัน้หมายถงึความดงีาม เช่นความยุตธิรรม การควบคุมตนเอง ความ
กลา้หาญ ความไม่ย่อทอ้ นอกจากนัน้ น ้าใจนักกฬีายงัมลีกัษณะของบุคคลเมื่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอกีดว้ย เช่นการปฏบิตัิ
เป็นอย่างดต่ีอผูอ้ื่น การใหค้วามเคารพตนเอง เคารพผูอ้ื่น เคารพกฎกตกิา เคารพกฬีา รวมถงึการสามารถควบคุม
ตนเองเมื่ออยู่ภายใตส้ถานการณ์แขง่ขนั”  
ปรวิฒัน์ วรรณกลาง อธกิารบดสีถาบนัการพลศกึษา (2559) กล่าวว่า จติวญิญาณนกักฬีา มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อทุก
คน ทุกสาขาอาชพีไม่เพยีงแต่นกักฬีาเท่านัน้ จติวญิญาณนกักฬีา เป็นสิง่ทีข่บัเคลื่อน หรอืเป็นพลงัใหก้ายและใจ ท าใน
สิง่ทีต่อ้งการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นนามธรรมอยู่ในสว่นลกึ นกักฬีาตอ้งมอีงคป์ระกอบหลายอย่าง เช่น การฝึกซอ้มและ
การแข่งขนั กต็้องมจีติวญิญาณเป็นแรงขบัเคลื่อนใหป้ระสบความส าเรจ็หรอืมเีป้าหมายในการไปสู่ชยัชนะ มคีวามมุ่ง
มนัตัง้ใจ มวีนิยัมคีวามรกัในกฬีานัน้ๆ รวมไปถงึการมนี ้าใจ การรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ซึง่จะตอ้งมอียู่ในตวันกักฬีาทุกคน  
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สมจติร จงจอหอ นกักฬีามวยสากลเหรยีญทองโอลมิปิก(สมัภาษณ์:30 มนีาคม 2559) กล่าวว่า จติวญิญาณนกักฬีา คอื
นกักฬีาทีม่เีป้าหมายในการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นเลศิโดยจะต้องมวีนิัยมคีวามอดทนทุ่มเทในการฝึกซอ้มเพื่อจะ
พฒันาใหด้ขีึน้ ซึง่นักกฬีาจะต้องรู ้จุดเด่น จุดดอ้ย จุดแขง็ของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่รูว้่าตนเองก าลงัท า
อะไรอยู่ และมจีติทีจ่ะท าสิง่นัน้ๆใหด้ทีีส่ดุไปสูเ่ป้าหมายของตนเอง 
ศุภวณฎัฐ ์อารยิะมงคล หวัหน้าผูฝึ้กสอนกฬีากรฑีาทมีชาตไิทย (2559) กล่าวว่า จติวญิญาณนักกฬีา คอื นักกฬีาทีม่ี
กรอบแนวคิด ในการไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเรจ็ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย ความมวีนิัย ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม รูปธรรม คอืการพฒันาด้านกายภาพ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนั มวีนิัยใน
การพกัผ่อน วนิยัดา้นโภชนาการไม่ดื่มของมนึเมา อกีดา้นหนึ่งคอืการพฒันาดา้นจติใจทีเ่รยีกว่า นามธรรม การมคีวาม
ฝนั ความมุ่งมัน่ ทีจ่ะเป็นนกักฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็ในชวีติ หรอืมกีารตัง้เป้าหมายใหก้บัชวีติของตนเอง น ้าใจนกักฬีา
ซึ่งเป็นพื้นฐานการเป็นนักกฬีาที่ด ีเช่น นายสมจติร จงจอหอ ที่มคีวามพยายามความมุ่งมัน่ ในฝึกและการแข่งขนั 
จนกระทัง่ไดเ้หรยีญทองในการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกมสปี์ 2008  
จากสิง่ที่ผู้เขียนได้สบืค้นและจากค าสมัภาษณ์มาทัง้หมด จึงสรุป ได้ว่าจิตวิญญาณนักกีฬา คือ ลกัษณะนิสยัของ
นักกฬีาที่แสดงพฤติกรรม ด้านความคดิ ความเชื่อ และความศรทัธาที่ดมีคีุณค่า มสีามารถในการควบคุมตนเอง มี
ความกลา้หาญ มคีวามมุ่งมัน่ มวีนิยั สูอ้ย่างเตม็ก าลงัความสามารถ รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั เป็นผูม้นี ้าใจไม่เอารดัเอาเปรยีบ
ผูอ้ื่น เล่นอย่างบรสิทุธิย์ุตธิรรม การใหค้วามเคารพตนเองและผูอ้ื่น เคารพกฎกตกิา เคารพกฬีารวมถงึการเป็นสว่นหนึ่ง
ที่ดีของทีม ที่ส่งผลต่อกระบวนการฝึกซ้อมการแข่งขนัและการด าเนินชวีิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและ
เป้าหมายสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์
องคป์ระกอบจติวญิญาณนกักฬีา ผูเ้ขยีนไดเ้ริม่ศกึษาองคป์ระกอบจติวญิญาณนักกฬีาจากคุณลกัษณะทีด่ขีองนักกฬีา
จากเอกสารและค าสมัภาษณ์ จากนกัการศกึษาดา้นพลศกึษา ผูฝึ้กสอน ระดบัประเทศและนักกฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็
ในการแขง่ขนัระดบัโลก ดงันี้ 
Nahid Karimi (2560) คณะกรรมการโอลมิปิกประเทศอหิร่าน ไดส้รุปคุณลกัษณะของนักกฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็ไว ้
ดงันี้ 1) Dedication that goes นักกฬีาทีด่จีะต้องมคีวามมุ่งมัน่ ทุ่มเท ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนัตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 2) Selfless attitude เสยีสละ อุทศิตนเพื่อตนเองและส่วนรวม 3) Communication skills and the ability มี
ทกัษะในสื่อสาร ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผู้อื่นรวมทัง้การเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 4) Continued motivation มี
แรงจงูใจในการในการไปสู่เป้าหมายหลกั ถงึแมว้่าจะมอีุปสรรคมากมาย ซึง่การทีจ่ะฟนัผ่าอุปสรรคต่์างๆจะช่วยท าให้
นกักฬีาเขา้ใจตนเองมากยิง่ขึน้และ 5)Self-Confidence ความเชื่อมนัในตนเอง ทีจ่ะประสบความส าเร็จ จากการทุ่มเท
ในการฝึกซอ้ม การแขง่ขนั รวมทัง้แรงจงูใจทีจ่ะท าใหเ้กดิความส าเรจ็  
เจรญิ กระบวนรตัน์ (2559) กล่าวถงึองคป์ระกอบจติวญิญาญนักกฬีา ไว ้3 ประการ คอื 1) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง
น าไปสูค่วามเชื่อมัน่ในตนเอง น าไปสู่การพจิารณา แยกแยะมเีหตุผล ซึง่จะน าใหน้ักกฬีาไม่ถูกชกัจูงไปในทางทีเ่สื่อม
เสยีไดโ้ดยง่าย 2) ความรบัผดิชอบ มวีนิยัต่อตนเองในการดแูลตนเองทัง้ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนัและต่อส่วนรวม 
และ3) การมนี ้าใจนกักฬีา ยอมรบักฎกตกิา มารยาท 
กติตพิงษ์ รชัตเกรยีงไกร หวัหน้าผูฝึ้กสอนนกักฬีาวอลเลยบ์อลหญงิ (2559) กล่าวว่า องคป์ระกอบจติวญิญาณนักกฬีา 
ประกอบดว้ย 1) มเีป้าหมายเดยีวกนั มคีวามมุ่งมัน่เดยีวกนั มคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั 2) นักกฬีาต้องรูว้่า แต่ละคนมี
หน้าที่อะไร เช่นตวัเซต็ ท าหน้าทีเ่ซต็ ตวัตบ ท าหน้าทีต่บท าให้เกดิความร่วมมอืกนั ทุกหน้าทีท่ างานร่วมกนั เพื่อให้
เกดิความส าเรจ็ 3) มนี ้าใจนักกฬีา และ 4) มจีติใจเป็นหนักสู ้ในการแข่งขนั นักกฬีาไม่ยอมแพ ้นักกฬีาฝึกฝนทางจติ 
ความอยากล าบาก ในการต่อสูเ้พื่อในการสรา้งเงื่อนไขในการพฒันา คุณภาพทางกายตอ้งพฒันาคู่กบัทางจติดว้ย 
หนึ่งฤทยั สระทองเวยีน ผูฝึ้กสอนกฬีาฟุตบอลหญงิทมีชาตไิทย (2559) กล่าวว่านกักฬีาทีม่จีติวญิญาณ จะประกอบไป
ดว้ย 1) ความมุ่งมัน่ เพยีรพยายาม ขยนั อดทนอดกลัน่ ตัง้ใจกบัสิง่นัน้ๆ จนกว่าจะประสบผลส าเรจ็ 2) ในกระบวนการ
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การฝึกซอ้ม/การแขง่ขนั นกักฬีาไดแ้สดงออกอย่างเตม็ความสามารถ หากมปีญัหาพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขตลอดเวลา ยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากเพื่อนจากร่วมทมี ผูฝึ้กสอน และผูอ้ื่น ตลอดเวลา ขณะทีท่ าการแข่งขนัไม่ว่าจะท า
การแข่งขนักลบัใครต้องยอมรบัความสามารถของคู่แข่งขนั ต้องเล่นอย่างเต็มก าลงัความสามารถของตนเอง และ 3) 
การมนี ้าใจนกักฬีา ยอมรบักฎกตกิา มรีะเบยีบวนิยัในตนเอง รวมไปถงึการดแูลตนเองทัง้ในการฝึกซอ้มและการแขง่ขนั 
แทมมารนี ธนสกุาญจน์ นกักฬีาเทนนิสทมีชาตไิทย (2559) กล่าวว่าการเป็นนกักฬีาทีม่จีติวญิญาณ ประกอบดว้ย การ
ระลกึถงึหรอืตอ้งตะหนกัว่าเป้าหมายตรงน้ี ตอ้งท าความแม่นย า ตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ตอ้งท าใหม้นัออกมาด ีดว้ยเช่นกนั อย่าละเลย หรอืขีเ้กยีจ ตอ้งท าทุกวนัใหเ้ตม็ท ีต้องท าใหด้ทีุกๆ วนัความ
มุมานะ ความพากเพียร จึงจะประสบความส าเรจ็ ต้องฝึกซ้อม ท าทุกวนัให้มีความสุข ให้มีสมาธ ิในการเล่น การ
ฝึกซ้อม ต้องท าให้มคีวามสุข แล้วผลที่ออกมาจงึประสบความส าเรจ็คดิถึงการท าหน้าที่ของตวัเอง ให้ดทีี่สุด ต้องมี
สมาธอิยู่กบัเกมสใ์นการแขง่ขนั 
สมจติร จงจอหอ นักกฬีามวยสากลเหรยีญทองโอลมิปิก (2559) กล่าวว่าองคป์ระกอบจติวญิญาณนักกฬีา กล่าวคอื 
การมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่การเป็นนักกฬีาที่ตนเองเป็นอยู่ มคีวามอดทน มวีนิัย ยอมรบัฟงัคดิเหน็จากผู้อื่น มี
สมาธ ิสต ิไม่ประมาท มนี ้าใจนกักฬีา ไม่อจิฉารษิยา ไม่คดโกง ไม่ขีโ้กง รูแ้พรู้ช้นะรูอ้ภยั ซึง่ไม่เพยีงแต่เฉพาะการเป็น
นกักฬีาเท่านัน้แต่ยงัใหไ้ดก้บัทุกสาขาอาชพีอกีดว้ย 
 
ตาราง 1 สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบจติวญิญาณนกักฬีาจากการสมัภาษณ์ 
องคป์ระกอบจิตวิญญาณนักกีฬา  ผูท้รงคณุวฒิุ และนักวิชาการ 
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มเีป้าหมายความส าเรจ็ทีช่ดัเจน             
ความรบัผดิชอบ มวีนิยั และเสยีสละ              
ความพยายาม ขยนั มุง่มัน่ ทุม่เท อดทน อดกลัน้             
มคีวามรกัและเจตคตทิีด่ต่ีอการเป็นนกักฬีา             
ซื่อสตัย ์มนี ้าใจนกักฬีา เคารพกฎกตกิาการแขง่ขนั              
ความเชื่อมัน่ในตนเอง มลีกัษณะความเป็นผูน้ าและผู้
ตามทีด่ ี 

            

รูจ้กัคดิ พจิารณาไตร่ตรอง มเีหตุผล สมาธสิต ิมจีติใจ
ทีเ่ขม็แขง็ 

            

มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมไม่โออ้วด             
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จากการทีผู่เ้ขยีนไดส้มัภาษณ์ นกัวชิาการดา้นพลศกึษาผูฝึ้กสอนและนักกฬีาทีป่ระสบความส าเรจ็ในการแข่งขนัระดบั
โลก และไดศ้กึษาจากคุณลกัษณะทีด่ขีองนกักฬีา และน ามาสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของจติวญิญาณนักกฬีา ซึง่ผูเ้ขยีน
เลอืกมาจากขอ้ทีม่คีวามเหน็มากกว่า 6 คนขึน้ไป สรุปได ้6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
1. การมเีป้าหมายสู่ความส าเรจ็ทีช่ดัเจน หมายถึง พฤตกิรรมที่แสดงออกถึงการวางเป้าหมายในการฝึกซ้อม การ
แขง่ขนัและในการฝึก 
2. การมวีนิัยและมคีวามรบัผดิต่อหน้าทีก่ารเป็นนักกฬีา หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึการปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอ้ตกลง ในการอยู่ร่วมกนั มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มคีวามตัง้ใจในการฝึกซอ้มและการแขง่ขนั  
3. การมคีวามพยายาม อดทนอดกลัน้ในการฝึกซอ้มและการแข่งขนั หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึ ความทุ่มเท 
มุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวามเพยีรพยายามอดทนในการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวร่้วมกนั  
4. การมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มลีกัษณะความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีหมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึ ความฉลาด 
ความกระตือรือร้น ยอมรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมแก้ไขปญัหา กล้าแสดงออก กล้าพูด มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์
5. การมคีวามซื่อสตัย ์มนี ้าใจนกักฬีา เคารพกฎระเบยีบกตกิาการแข่งขนั มคีวามยุตธิรรม และ หมายถงึ พฤตกิรรมที่
แสดงออกถงึ การระงบัอารมณ์ความรูส้กึและพฤติกรรมของตนเอง การใหเ้คารพ และใหค้วามส าคญักบั กฎกติกา ผู้
ตดัสนิและผูช้ม การไม่โกหก ไม่คดโกง  
6. การรู้จ ักคิด พิจารณาไตร่ตรอง มีเหตุผล มีสมาธิ มีสติ มีจิตใจที่เขม็แขง็ไม่อ่อนแอ  หมายถึงการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึ กระบวนการคดิทีใ่ชเ้หตุใชผ้ลในการพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มี
ความตอ้งการแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ  
ปรชัญาโอลมิปิกนิยม (Olympism) เกดิจาก บารอนปิแอร ์เดอร ์คูแบรแ์ตงค ์(Baron Pierre de Conbertin) ไดร้ืน้ฟ้ืน
การแข่งขนัโอลมิปิกขึน้มาในปี คศ.1890 หรอืทีเ่รยีกกนัว่าการแข่งขนัโอลมิปิกสมยัใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าให้
สถานการณ์ของโลกดขีึน้โดยผ่านการกฬีา เพราะเขาเชื่อว่ากฬีาจะหยุดสงคราม และจะช่วยสงเสรมิการแข่งขนัทีไ่ม่มี
การแบ่งแยกทางเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ การศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและเป็นการแขง่ขนัทีบ่รสิุทธิย์ุตธิรรม โดย
ต้องการทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่ากฬีาสามารถท าใหเ้กดิมติรภาพและความยุตธิรรมไดใ้นโลก ความคดิของ โอลมิปิกนิยม , 
กลายเป็นกฎบตัรโอลมิปิก โดยแสดงเป็นปรชัญาโอลมิปิกนิยม คอื ปรชัญาของชวีติ ทีใ่ชก้ารกฬีาเสรมิสรา้งความเป็น
มนุษย ์มฐีานความเชื่อทางปรชัญาว่าคุณภาพของร่างกายมคีวามสมัพนัธก์บัจติใจมุ่งมัน่ โอลมิปิกนิยมคอืการเชื่อมโยง
การศกึษาและวฒันธรรมผ่านทางการกฬีา จุดมุ่งหมายของกฬีาโอลมิปิก สง่เสรมิใหป้ระชาชนมเีป้าหมายในการการฝึก
ร่างกายและมจีติวญิญาณในการเล่นกฬีาทีส่ามารถเสรมิสรา้งความสมัพนัธต่์อสงัคม ประเทศชาต ิซึง่กฬีาเป็นของทุก
คนในโลก ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างอิสระ โอลิมปิกนิยมไม่ใช่ระบบ แต่เป็นสภาวะทางความคิด ที่สามารถ
เผยแพร่รูปแบบการแสดงออกได้อย่างหลากหลาย และไม่มชีาติหรอืยุคใดสามารถอ้างสทิธิเ์ป็นของตนได้ (WOA: 
2016) 
อุดมการณ์ของโอลมิปิก คณะกรรมการโอลมิปิกสากลหรอื IOC (The International Olympic Committee) ไดใ้หคุ้ณค่า
ของโอลมิปิกไว ้3 ค าคอื (Olympism and the Olympic Movement 2007, p 3) 
1. ความเป็นเลศิ (Excellence) ตามแนวคดิโอลมิปิก หมายถงึ การเขา้ถงึวตัถุประสงคข์องตนเองทีน่อกเหนือจากการ
แข่งขนักบัผู้อื่นและสิง่ที่เหนือกว่าเป้าหมายในการแข่งขนั ซึ่งไม่ใช่แค่ชยัชนะ แต่เกี่ยวกบัการได้มีส่วนร่วมในการ
แขง่ขนั การท าใหผ้ลการแขง่ขนัดขีึน้ดว้ยความมุ่งมัน่ พยายาม ทีจ่ะท าใหด้ทีีสุ่ดในทุกๆวนัโดยเทีย่บกบัเป้าหมายของ
ตนเอง ซึง่ประโยชน์ทีไ่ดจ้ะเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุในชวีติ คอืการมรี่างกายทีแ่ขง็แรงและมจีติใจทีมุ่่งมัน่  
2. มติรภาพ (Friendship) เป็นจุดมุ่งหมายหลกัของขบวนการโอลมิปิก เป็นการเชื่อมความสมัพนัธก์ารท าใหทุ้กคนได้
เขา้ใจกนั เกดิความสามคัค ีความมนี ้าใจนักกฬีา ซึ่งเป็นบ่อเกดิแห่งสนัติภาพ ซึ่งคุณค่าของกฬีาโอลมิปิกเกมสเ์ป็น
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จุดเริม่ตน้ความคดิใหม้นุษยชาต ิมาร่วมสรา้งมติรภาพ ทีอ่ยู่เหนือการเมอืง ความแตกต่างทางเศรษฐกจิ ความแตกต่าง
ของเชือ้ชาตศิาสนา ซึง่การเขา้ร่วมกฬีาโอลมิปิกจะเป็นความทรงจ าของนกักฬีาและทุกคนทีเ่ขา้ร่วมไปตลอดชวีติ  
3. การเคารพ (Respect) ในอุดมคตขิองโอลมิปิกการเคารพ หมายถงึ การแสดงออก ทางจรยิธรรม สรา้งแรงบนัดาลใจ
ในการมสีว่นร่วมในการแขง่ขนัโอลมิปิก รวมไปถงึการเคารพตนเอง การเคารพผูอ้ีน่ การเคารพสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึ
การแขง่ขนัอย่างบรสิทุธิย์ุตธิรรม ของนกักฬีาทีไ่ม่ใชส้ารกระตุน้  
คุณค่าของปรชัญาโอลมิปิก จากค ากล่าว ของบารอนปิแอร ์เดอร ์คูแบรแ์ตงค ์กล่าวว่า โอลมิปิกนิยม คอื ปรชัญาของ
ชวีติ ทีใ่ชก้ารกฬีาเสรมิสรา้งความเป็นมนุษย ์ซึง่มฐีานความเชื่อทางปรชัญาว่าคุณภาพของร่างกายมคีวามสมัพนัธก์บั
จติใจมุ่งมัน่ " จุดมุ่งหมายของปรชัญาโอลมิปิก สง่เสรมิใหป้ระชาชนมเีป้าหมายในการการฝึกร่างกายและมจีติวญิญาณ
ในการเล่นกฬีาที่สามารถเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ต่อสงัคม ประเทศชาติ ซึ่งกฬีาเป็นของทุกคนในโลก  โดย IOC 
(Teaching Values An Olympic Education Toolkit, p13) ไดก้ล่าวถงึคุณค่าการศกึษาปรชัญาโอลมิปิกไว ้5 ประการ 
คอื 
1) Joy of effort คอื การฝึกกฬีาจะท าใหเ้ยาวชนเกดิการพฒันาทกัษะทางปญัญา มพีฤตกิรรมทีท่า้ทายตวัเองและคน
อื่นๆ โดยผ่านกจิกรรมการเล่นเกมการเล่นกฬีา การออกก าลงักายและการเคลื่อนไหว 
 2) Fair play คอื การเล่นกฬีาดว้ยความบรสิุทธิย์ุตธิรรมเป็นหวัใจส าคญัของนักกฬีา การเล่นทียุ่ตธิรรมน าไปสู่การ
พฒันาและเสรมิสรา้งพฤตกิรรมทียุ่ตธิรรมในชุมชนและในชวีติ  
3) Respect for others คอื การใหค้วามเคารพเกยีรตผิูอ้ื่น เมื่อเยาวชนไดเ้รยีนรู ้โลกความหลากหลายทางวฒันธรรม 
การยอมรบัและเคารพความหลากหลาย มพีฤตกิรรมรกัความสงบ จะสง่เสรมิความเขา้ใจและสนัตภิาพระหว่างประเทศ
ไดเ้ป็นอย่างด ี 
4) Pursuit of excellence คอื การแสวงหาความเป็นเลศิและการไปสู่เป้าหมายทีด่ทีีสุ่ดทีพ่วกเขาสามารถท าได ้ซึง่จะ
สามารถช่วยใหเ้ยาวชนท าในสิง่ทีด่เีพื่อสขุภาพร่างกายสมบรณ์ูแขง็แรง 
5) Balance between body, will and mind ความสมดุลระหว่างร่างกาย และจติใจ เป็นการเรยีนรูค้วามมุ่งมัน่ทีจ่ะเกดิ
ในร่างกายทัง้หมดไม่เพยีงแต่ในจติใจ และความรูท้างกายจะเกดิการเรยีนรูโ้ดยผ่านการเคลื่อนไหวทีจ่ะก่อใหเ้กดิการ
พฒันาของการเรยีนรูท้ ัง้คุณธรรม จรยิธรรมและปญัญาซึง่ถอืว่าเป็นหวัใจส าคญัพืน้ฐาน ที ่บารอนปิแอ เดอร ์คูเบอร์
แตงใหค้วามสนใจในการรือ้ฟ้ืนแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกขึน้มาใหม่ 
นอกจากน้ี พชิติ เมอืงนาโพธิ ์(2011) กล่าวถงึคุณค่าของแนวทางปรชัญากฬีาไว ้5 ประการ สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา
โอลมิปิกนิยม ไวด้งันี้ 
1) ความรื่นรมณ์จากความพยายาม ปรชัญาโอลมิปิกขอ้น้ี เน้นย ้าใหค้นเราฝึกฝนตนเอง พยายามใหห้นกั สรา้งความสุข
จากความพยายาม เหน็คุณค่าของเสน้ทางทีย่ากล าบาก สะทอ้นใหเ้หน็ในเพลง "กราวกฬีา" ตรงท่อนทีว่่า "เชีย่วชาญ
ชงิชยัไม่ย่นย่อ คราวชนะรุกใหญ่ไม่รรีอ คราวแพก้ไ็ม่ทอ้กดัฟนัทน"  
2) การเล่นอย่างบรสิทุธิย์ุตธิรรม แนวคดิน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนรูพ้ฤตกิรรม ในการกฬีาจะน าไปสู่การ
พฒันาและเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมในชวีติ ในสงัคม และในชุมชมของคนได ้ท่อนนี้จากเพลง "กราวกฬีา" จะสะทอ้นให้
เหน็แนวคดิดงักล่าว"ไม่ชอบเอาเปรยีบเฉียบแข่งขนั สูก้นัซึง่หน้าอย่าลบัหลงั มวัส่วนตวัเบื่อเหลอืก าลงั เกลยีดชงัการ
เล่นเหน็แก่ตวั" 
3) การให้ความเคารพผู้อื่น หรอืการมีคารวะธรรม การรู้จกัเคารพผู้อื่น เคารพสงัคม และกติกาของสงัคมนัน้ เป็น
หนทางสูค่วามเป็นมนุษยท์ีด่ ีหากบุคคลเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพความแตกต่างทางกายภาพ ความคดิ ความเชื่อ ของผูอ้ื่นแลว้ 
บุคคลนัน้ย่อมจะสร้างสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ไดใ้นสงัคม รวมถึงจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างใหเ้กดิความเขา้ใจในระดบั
นานาชาต ิ(International Understanding) ขึน้มาได ้
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4) การแสวงหาความเป็นเลศิ การเน้นเรื่องความเป็นเลศิจะช่วยใหค้นเราเลอืกเสน้ทางชวีติทีถู่กต้อง ถูกสุขลกัษณะ 
และเกดิความพยายามทีจ่ะท าใหด้ทีีส่ดุทีต่นเองจะท าไดใ้นทุกๆ เรื่องและการเป็นเลิศนัน้ ไม่ไดจ้ าเป็นจะต้องไปแข่งขนั
กบัใคร ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นทีห่นึ่ง แต่เป็นการเอาชนะตวัเอง ซึง่ยิง่ใหญ่กว่าชยัชนะใดๆทัง้ปวง  
5) ความสมดุลยร์ะหว่างร่างกาย ความพยายาม และจติใจ คอืการเรยีนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวนัน้จะพฒันาคุณธรรม 
ความรู ้สตปิญัญา และร่างกายไปไดใ้นเวลาเดยีวกนั ดงัค ากล่าวทีว่่าการพลศกึษา คอืการพฒันาร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
สงัคม และสตปิญัญา ของคนโดยใชก้ฬีา การออกก าลงักาย และการเคลื่อนไหว เป็นสือ่  
สรุปไดว้่า ปรชัญาโอลมิปิกนิยมจะช่วยสรา้งมนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรณ์ู ทัง้กายและใจ ซึง่ทุกคน สามารถน าไปใชใ้น
ชวีติไดต้ลอดชพี โดยการยดึหลกั 3 ประการ คอื 1) ความเป็นเลศิไดแ้ก่ การมเีป้าหมายในการแสวงหาความเป็นเลศิ 
เพื่อพฒันาตนเองทัง้ร่างกาย จติใจ การเขา้ถงึเป้าหมายหรอืการชนะเป้าหมายของตนเองด้วยจติใจทีเ่สยีสละ มุ่งมัน่ 
พยายาม อดทน อดกลัน่ คดิเรว็ ท าเรว็ อย่างมสีต ิมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 2) มติรภาพ ไดแ้ก่ การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สขุ มคีวามสามคัค ีเขา้ใจซึง่กนัและกนั ความมนี ้าใจนกักฬีา ความซื่อสตัย ์และ 3.การใหค้วามเคารพ ไดแ้ก่ การเคารพ
กตกิามารยาท เคารพตนเอง เคารพผูอ้ื่น และการเคารพสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมไปถงึความบรสิุทธิย์ุตธิรรม ในการเขา้ร่วม
การแขง่ขนั การท างานและการด ารงชวีติ ทัง้นี้จากปรชัญาสูก่ารปฏบิตัโิดยผ่านกระบวนการสรา้งความตระหนกั การอยู่
ร่วมกนั และการเคลื่อนไหวจากการกฬีา  
ปรชัญาโอปิกนิยม: กบัการเสรมิสรา้งจติวญิญาณนักกฬีา การพฒันาเยาวชนไทย ใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ กล่าวคือ การ
เป็นคนทีส่มบรูณ์จะต้องมร่ีางกายและจติใจที่แขง็แรงสมบรูณ์ มสีตปิญัญา มคุีณธรรม จรยิธรรม สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สิ่งเหล่าน้ีจะพัฒนาได้จากกิจกรรมทางกีฬาหรือทางพลศึกษา ซึ่ง พิชิต เมืองนาโพธิ ์
(2011:ออนไลน์) กล่าวว่า “การพลศกึษา คอืการพฒันาร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ของคนโดยใชก้ฬีา 
การออกก าลงักาย และการเคลื่อนไหวเป็นสือ่” การทีเ่ป็นนกักฬีา หรอืเป็นผูช้อบเล่นกฬีา ยงัสรา้งคุณลกัษณะทีด่ใีหก้บั
นักกีฬา อันได้แก่ การเสียสละเวลาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ความทนอดกลัน้ ความมุ่งมานะ มีวิ นัย 
ขยนัหมัน่เพยีร ความเชื่อมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม รูจ้กัเคารพกตกิามารยาท ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 
รูจ้กัคดิพจิารณาไตร่ตรองอย่างมเีหตุมผีล สิง่ทัง้หลายเหล่านี้จะท าใหส้งัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ  
โรงเรยีนกฬีามนีโยบายการในจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นกฬีาเพื่อความเป็นเลศิ โดยใชก้จิกรรมดา้นพลศกึษา กจิกรรมการ
ออกก าลงักาย กจิกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่สร้างความตระหนักในคุณค่าตามปรชัญาโอลมิปิกนิยม ที่ IOC ได้
กล่าวถึงคุณค่าของกฬีาโอลมิปิกว่าเป็นสื่อในการสร้างจติวญิญาณให้กบันักกฬีาดงันี้ 1) การสร้างความตระหนักถึง 
คุณค่าโอลมิปิก การศกึษาคุณค่าทางกฬีา จากกระบวนการแบบบรูณาการ 2) กจิกรรมการเคลื่อนไหวที่เสรมิสร้าง
ประสบการณ์ตรงในบทบาทสมมุตใิหผู้เ้รยีนไดเ้กดิ ความอดทนอดกลัน้ ความมุ่งมานะความเพยีรพยายาม การเสยีสละ 
มนี ้าใจ การเคารพใหเ้กยีรตตินเองและผูอ้ื่น และ3) กจิกรรมการเคลื่อนไหวทีเ่สรมิสรา้งทกัษะกระบวนการคดิพจิารณา 
วเิคราะห์ไตร่ตรองอย่างมเีหตุผล การสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัตนเอง การมสีมาธสิติ มไีหวพรบิปฏภิาณในเชงิกฬีา 
กระบวนการแกป้ญัหาฟนัฝา่ อุปสรรคต่์างๆ กจิกรรมทัง้หมดทีก่ล่าวมาน้ีผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัแิละถูกปลูกสรา้งความ
ตะหนกัในคุณค่าของกฬีาอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมเีป้าหมายของความส าเรจ็และแรงจูงใจทีผู่เ้รยีนสามารถไปถงึ
เป้าหมายไดด้ว้ยตนเอง การมมีติรภาพ ความสามคัค ีมนี ้าใจนกักฬีา การใหค้วามเคารพตนเอง และการใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
ตามหลักปรัชญาโอลิมปิกนิยม แล้วนัน้ โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีจิตวิญญาณได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตัง้แต่เดก็ ผูเ้รยีนกจ็ะเกดิความภาคภูมใิจ ในความส าเรจ็ ซึ่งไม่เพยีงแต่ส าเรจ็ในด้านการฝึกซ้อม การ
แข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติเท่านัน้แต่ยงั จะท าให้ผู้เรยีนมจีติวญิญาณนักกฬีาที่แท้จรงิ นักกีฬากจ็ะสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติจรงิ หรอืในการด ารงชวีติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างด ีเช่นการเสยีสละ การอดทนอดกลัน้ ความมวีนิยั ความ
ซื่อสตัย ์ไม่เอารดัเอาเปรยีบ ใหเ้กยีรตตินเองและผูอ้ื่น เคารพกตกิามารยาท มนี ้าใจนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั สามารถ
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ควบคุมตนเอง คดิไต่ตรองอย่างมเีหตุมผีล มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง กล้าคดิกลา้ตดัสนิใจ กระทัง้เป็นแบบอย่างใหก้บั
บุคคลทัว่ไป ดงัตาราง 2 นี้  
  
ตาราง 2 องคป์ระกอบจติวญิญาณนกักฬีา/ตวัชวีดั/แนวการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
องคป์ระกอบจิตวิญญาณ
นักกีฬา 

ตวัช้ีวดั แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

มเีป้าหมายทีช่ดัเจน 
 
 

- มกีารตัง้เป้าหมายในการฝึกซอ้มและการ
แขง่ขนัของตนเองทีช่ดัเจน  
 

โดยการใหผู้เ้รยีนศกึษาเกีย่วกบั  
- เป้าหมาย ความคดิ ความเชื่อ 
เกีย่วกบัจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก 
โบราณ  
- คุณลกัษณะของนกักฬีาตน้แบบ  

2. มวีนิยัและมคีวามรบัผดิ 
ต่อหน้าทีก่ารเป็นนกักฬีา  
 

- การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้ตกลง ในการอยู่
ร่วมกนั 
- การแต่งการตามระเบยีบ 
- มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เป็นนกักฬีา เช่น 
การตรงต่อเวลาในการนดัหมาย การดแูล
ตนเอง ในเรื่องการรบัประทานอาหาร และการ
พกัผ่อน 

- กจิกรรมการกลุ่ม การออกแบบ ค า
ขวญั สญัลกัษณ์ ประจ าการแขง่ขนั 
การแต่งกายชุดประจ าชาต ิในพธิเีปิด
การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกโบราณ 
- วธิกีารดแูลตนเอง ในการ
รบัประทานอาหารและการพกัผอ่น  

3. มคีวามพยายาม อดทน
อดกลัน้ 

- การแสดงออกถงึ ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ทุม่เท
เพยีรพยายามอดทนในการฝึกซอ้มและการ
แขง่ขนั 

- การฝึกซอ้มกฬีาทีจ่ะท าการแขง่ขนั
ใน กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก
โบราณ 

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง มี
ลกัษณะความเป็นผูน้ าและผู้
ตามทีด่ ี

- การแสดงออกถงึ ความกระตอืรอืรน้ 
ความสามารถในการรวบรวมประยุกตค์วามรู้
หรอืทกัษะ ทีม่อีอกมาใช ้กบัทุกสิง่ทุกอย่าง 
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น พรอ้มแกไ้ข
ปญัหา กลา้แสดงออก กลา้พดู มคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

- ศกึษาวธิกีารสรา้งเป้าหมาย สรา้ง
ความเชื่อมัน่ ฝึกสมาธ ิ
- กจิกรรมการประกวด-การออกแบบ 
ค าขวญั สญัลกัษณ์ ประจ าการ
แขง่ขนั 

5. มคีวามซื่อสตัย ์มนี ้าใจ
นกักฬีา เคารพกฎระเบยีบ
กตกิาการแขง่ขนั มคีวาม
ยุตธิรรม  

- การมนี ้าใจนกักฬีา การเคารพเกยีรตขิอง
ตนเองและผูอ้ื่น เคารพกตกิา และมมีารยาท
การแขง่ขนั-  

 จดักจิกรรมการแขง่ขนัเกมสก์ฬีาโดย
ใชร้ปูแบบของการจดัการแขง่ขนั
โอลมิปิกโบราณ 

6. รูจ้กัคดิ พจิารณา
ไตร่ตรอง มเีหตุผล มสีมาธ ิ
มสีต ิมจีติใจทีเ่ขม็แขง็ไม่
อ่อนแอ  

การคดิอย่างมวีจิารญาณ แสดงออกถงึ
กระบวนการคดิทีใ่ชเ้หตุใชผ้ลในการพจิารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มคีวามตอ้งการ
แสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 

- กจิกรรมการวางแผน กระบวนการ
จดัการแขง่ขนัในพธิเีปิดการแขง่ขนั
กฬีาโอลมิปิกโบราณ  

 
จากตาราง องคป์ระกอบจติวญิญาณนักกฬีาสู่แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตามตวัชีว้ดัทีเ่สรมิสรา้งจติวญิญาณ
นกักฬีา ดงักล่าว สามารถน ามาประยุกตใ์นการเสรมิสรา้งจติวญิญญาณนกักฬีาไดโ้ดยกจิกรรมเกมสก์ฬีา กจิกรรมกลุ่ม
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เป็นสื่อ ทีจ่ะเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมจีติวญิาณนักกฬีา โดยใชก้ระบวนการสอนแบบ บรูณาการทีเ่น้นการ  แสดงบทบาท
สมมุตทิีเ่ป็นกจิกรรมกลุ่ม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิประสบการณ์ทีไ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ และแสดงออกตามแนวคดิของ
ตนและน าการแสดงออก ของผูแ้สดงทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ ความรูส้กึและพฤตกิรรมทีส่งัเกตพบมาเป็นขอ้มูลในการ
อภปิราย เพื่อใหผู้้เรยีนเกดิความเขา้ใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกบับทบาทสมมุติทีต่นเองแสดง กระบวนการคดิ พจิารณา
วเิคราะหค์วามเป็นเหตุเป็นผล เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าและเป็นนกักฬีาทีม่จีติวญิญาณ  
 
สรปุ  
แนวปรชัญาโอลมิปิกนิยมทีใ่ช้เกมส ์กฬีา หรอืกจิกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ในการสร้างจติวญิญาณนักกฬีา ตามที่
เสนอมาขา้งต้น ผูเ้ขยีนเหน็ว่าการสรา้งเสรมิจติวญิญาณนักกฬีามคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันากฬีาของเยาวชน
ไทยทีมุ่่งสูค่วามเป็นเลศิในระดบัชาต ินานาชาตโิดยเฉพาะการปลูกฝงัใหก้บันักกฬีาโรงเรยีนกฬีาสงักดัสถาบนัการพล
ศกึษาทีจ่ะเป็นต้นแบบใหก้บันักกฬีาทัว่ไปโดยเฉพาะมจีติวญิญาณนักกฬีาทีป่ระกอบไปดว้ย ความมนี ้าใจนักกฬีา มี
ความมุ่งมานะอดทน ความพยายาม รูจ้กัเคารพกตกิาและมารยาทของการเป็นนกักฬีาทีด่ ีมคีวามซื่อสตัย ์ความเชื่อมัน่
ในตนเองการรู้จกัใหเ้กยีรตซิึ่งกนัและกนั การสร้างมติรภาพ มภีาวะความเป็นผูน้ า โดยใช้กจิกรรมกฬีากจิกรรมการ
เคลื่อนไหวเป็นสือ่ตามแนวปรชัญาโอลมิปิกนิยมจะท าใหผู้เ้รยีนเป็นเยาวชนทีม่คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสงัคมและ
ประเทศชาตติามนโยบายของประเทศ อย่างไรกต็าม ค าว่า “พลศกึษาและกฬีา พฒันาคน พฒันาชาต”ิ ตามปรชัญาของ
สถาบนัการพลศกึษา จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนหากผู้ที่เกี่ยวขอ้งช่วยกนัเสรมิสร้างจติวญิญาณนักกฬีาตามปรชัญา
โอลมิปิกนิยมผูเ้ขยีนเชื่อเหลอืเกนิว่าทมีชาตไิทยไม่ไกลเกนิฝนัส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาและเยาวชนเหล่าน้ีจะเป็นผู้
ทีจ่ะพฒันาชาตใินอนาคตอย่างแน่นอน  
 
เอกสารอ้างอิง 
กติตพิงษ์ รชัตเกรยีงไกร.(วนัที ่7 เมษายน 2559). การกฬีาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  
เจรญิ กระบวนรตัน์ (2548).หลกัการและเทคนิคการฝึกกรฑีา.กรุงเทพฯ.(250: 1) 
เจริญ กระบวนรัต น์  (2 เมษายน 2559)  รองศาสตราจารย์ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์างโทรศพัท ์จ. พษิณุโลก  
แทมมารนี ธนสกุาญจน์.(30 มนีาคม 2559) นกักฬีาเทนนิสทมีชาตไิทย. โทรศพัท ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์ 
ธวชั วรีะศริวิฒัน์.(2538).หลกัและการฝึกกฬีา.กรุงเทพฯ:โอเดยีนสโตร.์/243:หน้า 28-29 
ปรวิฒัน์ วรรณกลาง (7 เมษายน 2559)อธกิารบดสีถาบนัการพลศกึษา.สนามศุภชลาศยั กรุงเทพมหานคร 
พชิติ เมอืงนาโพธิ.์(2011).Olympic Value คุณค่าของแนวทางปรชัญาโอลมิปิก.สบืค้นเมื่อ 15 เมษายน 2559,จาก 

www.facebook.com/notes/pichit-muangnapoe/olympic-value- 
ศุภวณัฎฐ์ อารยิะมงคล. (31 มนีาคม 2559)หวัหน้าผู้ฝึกสอนนักกรฑีาทมีชาติไทย.โทรศพัท์ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดั

นครสวรรค ์ 
สมจติร จงจอหอ.(30 มนีาคม 2559) นกักฬีามวยสากลเหรยีญทองโอลมิปิก. โทรศพัท ์โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค ์ 
หนึ่งฤทยั สระทองเวยีน(29 มนีาคม 2559) ผู้ฝึกสอนกฬีาฟุตบอลหญงิทมีชาติไทย.โทรศพัท์ โรงเรยีนกฬีาจงัหวดั

นครสวรรค ์ 
Ameling,A. and Povilonis, M. (2001) “Spirituality Meaning. Mental Health and Nursing.” Journal of 

Psychosocial Nursing. 394:15-20. 
Introduction to Olympic values education สบืค้นเมื่อ15 เมษายน 2559.P13,จาก www.olympic.org/global 

/images/olympism%20in%20action/educators%20-%20ovep/ovep%20toolkit/english/section%201.pdf 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=03
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=03
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Nahid Karimi. sportmanagement.cc/five-characteristics-of-an-elite-athlete/ 
Five Characteristics of an Elite Athlete. ออนไลน์: สบืคน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2560 
Olympism and the Olympic Movement สบืคน้เมื่อ 5 มนีาคม 2559,จาก www.olympic.org/Documents/Reports 

/EN/en_report_670.pdf 
2016 World Olympians Association. สบืคน้เมื่อ 9 เมษายน 2559 จาก olympians.org/woa/olympism/ 
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บทเรียนคณิตศาสตรก์ารประกอบธรุกิจอาหารส าหรบัผู้ประกอบการ 
เพ่ือเข้าสู่อาเซียน 
Mathematics Cooking Business Lessons of Restaurant Entrepreneurs 
for ASEAN Readiness Preparation 
 
ทวสีทิธิ ์ปญัญายง / Taweesit Panyayong 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์/ Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
E-mail: taweesit.mathedu.uru@gmail.com 
 
ชืน่กมล ปญัญายง / Chunkamol Panyayong 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ / Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
E-mail: nammont.fan.uru@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อ
เขา้สู่อาเซยีน 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้
บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผู้ประกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนทีพ่ฒันาขึน้ และ 3) ศกึษาความ
พงึพอใจของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทีม่ต่ีอบทเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ต.ท่าปลา จ.
อุตรดติถ์ จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิป์ระสทิธภิาพทางการเรยีนและแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทีม่ต่ีอบทเรยีน ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบ
ธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.96/70.5 เป็นไปตามเกณฑ ์70/70 ที่
ก าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้ประกอบการธุรกจิอาหารหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้บทเรยีน
คณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 และ 3) ผูป้ระกอบการมคีวามพงึพอใจต่อบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกิจอาหาร

ส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีนอยู่ในระดบัมาก ( X = 4. 49, SD = 0.37) 
ค าส าคญั: บทเรยีนคณิตศาสตร,์ การประกอบธุรกจิอาหาร, ผูป้ระกอบการ 
 

Abstract  
This research aims to (1) develop mathematical lessons of food business management for entrepreneurs to 
enter ASEAN markets; (2) to compare pre and post learners’ achievements of food business owners by using 
the developed mathematical lessons of food business management for entrepreneurs; and (3) to study food 
business owner’s satisfactions towards the developed mathematical lessons of food business management 
for entrepreneurs to enter ASEAN markets. The instruments used were an achievement test and a food 
business owner satisfaction survey. The results showed that (1) the effectiveness of mathematical lessons of 
food business management for entrepreneurs to enter ASEAN market was 76.96/70.5 which was in 
accordance with 70/70 standard criteria. (2) The post achievement test scores of food business learners after 
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applying the developed mathematical lessons of food business management for entrepreneurs was 
significantly higher (at.01 level) than that of the achievement test scores. and (3) The food business owners 
were highly satisfied with the developed mathematical lessons of food business management for 

entrepreneurs ( X = 4.49, SD = 0.37).  
Keywords: Mathematical Lessons, Food Business Management, Entrepreneurs 
 
บทน า 
ปจัจุบนัธุรกจิประกอบอาหารนับว่าเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการแข่งขนัทีรุ่นแรง เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการรายใหม่ทยอย
เข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดร้านอาหารรายย่อย อนัเป็นผลมาจากการลงทุน ที่มีต้นทุนไม่สูงมากนักและ
ระยะเวลาในการคนืทุนค่อนขา้งสัน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่ต้องมกีารปรบักลยุทธเ์พื่อช่วงชงิส่วน
แบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา(ส่วนส่งเสรมิพฒันาธุรกจิบรกิาร ส านักส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ, 2552) โดยทัว่ไปแลว้อาชพี
ธุรกจิประกอบอาหารเป็นธุรกจิทีผู่ม้เีงนิมกัชอบลงทุน เพราะคดิว่าเป็นธุรกจิทีไ่ม่ยุ่งยาก ในมุมมองของคนส่วนใหญ่มกั
เขา้ใจผดิคดิว่าเป็นอาชพีที่ท ากนัได้ง่าย เพยีงแค่มเีงนิลงทุนไปซือ้วตัถุดบิมาประกอบอาหารใหอ้ร่อยและขายออกไป
เท่านัน้ แต่แทท้ีจ่รงิแลว้การประกอบอาชพีธุรกจิประกอบอาหารนัน้มปีญัหามากมายจนคาดไม่ถงึ ทัง้ปญัหาทีเ่กดิจาก
ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ เงนิทุนหมุนเวยีน เศรษฐกจิ ค่านิยม ปญัหาภายในประเทศ และปญัหาทีเ่กดิจากปจัจยัภายใน 
ได้แก่ ด้านบุคคล การวางแผนและควบคุม (ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในเรื่องปญัหาทีเ่กดิจากปจัจยัภายในทีผู่ป้ระกอบอาชพีธุรกจิประกอบอาหารมกัมองขา้มไป ส่วนใหญ่เจา้ของ
ธุรกจิไม่ใหค้วามส าคญัเรื่องเหล่านี้เพราะคดิว่ารา้นของตนเองค้าขายด ีมสีภาพคล่องอยู่แลว้ แต่พอเวลาผ่านไปกลบั
พบว่าไม่มกี าไรเหลอื เนื่องเกดิจากสาเหตุต่างๆ ไดแ้ก่ เช่น ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีส่งูขึน้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ต้นทุน
อาหารที่สูงจนผิดสงัเกตและไม่ทราบสาเหตุ ราคาขายไม่เหมาะสมกับราคาตลาดและต้นทุน รวมทัง้ยอดขายที่
เปลี่ยนแปลงง่าย เงนิทุนส ารองมไีม่เพียงพอ ส่วนมากกว่าจะรูถ้ึงปญัหาทีย่ากเกนิกว่าทีจ่ะแก้ไขได ้ซึง่สาเหตุเหล่านี้
ล้วนเกิดจากการที่บุคคลขาดความรู้ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดความไม่พร้อมในการวางแผนและการควบคุมระบบที่ขาด
ประสทิธภิาพ (ทวสีทิธิ ์ปญัญายง และคณะ, 2558) 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง เขา้มามบีทบาทมากต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในการประกอบอาชพีธุรกจิประกอบอาหารในปจัจุบนั จะอาศยัเพยีงความเชื่อ ความช านาญ หรอืวธิปีฏบิตัแิบบ
ดัง้เดมิคงจะไม่ได้ เพราะการจดัการธุรกจิประกอบอาหารนับวนักย็ิง่ยากและซบัซ้อนขึน้เพราะมหีลายปจัจยัเขา้มา
เกีย่วขอ้ง ส าหรบัศาสตรค์วามรูพ้ื้นฐานที่ส าคญัในการด าเนินกจิการธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการซือ้ขาย รวมถงึการควบคุม
ต้นทุนการผลติ ท าบญัชรีายรบัรายจ่ายและวางแผนต่างๆส าหรบัอาชพีธุรกจิประกอบอาหาร คอื คณิตศาสตร์ หาก
ผูป้ระกอบการมคีวามรูเ้กีย่วกบัคณิตศาสตรใ์นดา้นการประกอบอาหารแลว้ ย่อมท าใหก้ารคดิค านวณต่างๆเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งทัง้ในเรื่องของ การเปรยีบเทยีบปรมิาณสิง่ต่างกบัราคาทีก่ าหนดให ้การเพิม่และลดราคาการปรบัส่วนประกอบ
ในสตูรอาหารการชัง่น ้าหนกัการตวงและการวดัปรมิาตรการแปลงหน่วยน ้าหนักและปรมิาตรในระบบต่างๆการคดิรอ้ย
ละการค านวณตน้ทุนราคาการค านวณราคาขายรวมถงึการควบคุมตน้ทุนการผลติ ท าบญัชรีายรบัรายจ่ายย่อมจะท าให้
ธุรกจิการประกอบอาหารนัน้สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได้ 
การรวมกลุ่มอาเซยีนหรอืสมาคมประชาชาตแิห่งตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2510 เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอื
ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสงัคม สง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงในภมูภิาค รวมทัง้สง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างอาเซยีน
กบัประเทศในภูมภิาคอื่น โดยประเทศไทยเป็นผูน้ าในการก่อตัง้สมาคมอาเซยีน โดยเป็นแกนน าในการสรา้งประชาคม
อาเซยีนใหเ้ขม้แขง็ภายใต้ยุทธศาสตรว์สิยัทศัน์เดยีว เอกลกัษณ์เดยีว และประชาคมเดยีว เพื่อความเจรญิมัน่คงของ
ประชากร ทรพัยากร (สมาคมอาเซยีนประเทศไทย, 2554) ซึง่รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัต่อการส่งเสรมิและลงทุนในดา้น
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การศกึษา การเรยีนรู้ตลอดชวีติ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่11 ทีเ่น้นการสร้างอนาคตของ
ประชาคมอาเซยีนใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื โดยถอืว่าประชาชนถอืว่าเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีส่ดุในประเทศ การลงทุน
พฒันาประชาชนทีด่ทีีสุ่ดและคุม้ค่าทีสุ่ดคอืการศกึษา หากประชาชนได้เขา้ถึงโอกาสในการรบัการศกึษาทีม่คีุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึ ย่อมส่งผลใหส้งัคมไทยความเขม้แขง็ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและการเมอืง มี
ศกัยภาพในการแขง่ขนัดา้นต่างๆ ในประชาคมอาเซยีน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์การประกอบธุรกิจอาหารส าหรับ
ผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนขึน้ เพื่อการลดช่องว่างระหว่างเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรแ์ละผูป้ระกอบการที่
จ าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในส่วนของธุรกจิประกอบอาหาร เพื่อใหเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิที่
เกี่ยวขอ้งกบัดา้นอาหารให้มคุีณภาพสามารถแข่งขนัในสภาพปจัจุบนัและยงัเป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัผูป้ระกอบการสามารถพฒันาตนเองใหม้คีุณภาพและยัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อสรา้งบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน  ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์70/70 
2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิ
อาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ประกอบการธุรกจิอาหาร ทีม่ต่ีอการใชส้ื่อบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิ
อาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้ใช้ แบบการวิจยัเป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design) โดยมีบทเรียน
คณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน เป็นตวัแปรอสิระ (independent variable) 
และมปีระสทิธภิาพของบทเรยีน (effectiveness) ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน (Learning outcome) และความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีน (satisfied) แสดงในแผนภาพที ่1   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บรบิทการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
- ความตอ้งการของผูป้ระกอบธรุกจิอาหาร 
- แนวคดิของทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ 
- กระบวนการน าความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 
- แนวคดิการจดัการความรู ้
 
 
 

บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหาร
ส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน 

 

- ประสทิธภิาพของบทเรยีน 
- ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
- ความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
แบบแผนการวิจยั  การวจิยัเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ที่ศกึษากลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดยีว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) (ลว้น สายยศและ
องัคณา สายยศ, 2538:249) แลว้ท าการจดักระท ากบัตวัแปรทดลอง (Treatment Variable) เพื่อทีจ่ะท าการทดลอง ว่า
เป็นสาเหตุหรอืไม่ โดยเริม่จากการลงพืน้ทีศ่กึษารายละเอยีดปญัหาและความตอ้งการของผูป้ระกอบการรา้นอาหารเพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบพฒันาบทเรยีน แลว้ท าการหาประสทิธภิาพบทเรยีน เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน
และหลงัเรยีน 
 
กลุ่ม Pre -test Treatment Post-test 
ทดลอง T1 X T2 
 
ประชากรและตวัอย่าง กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ต.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์ จ านวน 30 คน ใช้
วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive selection)  
ตวัแปรท่ีศึกษา เป็นตวัแปรอสิระ (independent variable) จ านวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบ
ธุรกจิอาหารส าหรบัผู้ประกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน ส่วนตวัแปรตาม มจี านวน 3 ตวัแปร ได้แก่ ประสทิธภิาพของ
บทเรยีน ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน และความพงึพอใจของผูเ้รยีน  
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
(1) เครื่องมอืในการศกึษารายละเอยีดปญัหาและความต้องการของผูป้ระกอบการร้านอาหารเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบบทเรยีน ใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ส าหรบักลุ่มเป้าหมายเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร
ในจงัหวดัอุตรดติถ์ เป็นแบบสมัภาษณ์กึง่มโีครงสร้าง (Semi structural Interview) ใช้ Matrix Board เรยีงล าดบั
ความส าคญัของปญัหา และความเป็นไปไดข้องปญัหาว่าแก้ไขได้มากน้อยอย่างไร เพื่อเป็นตวัก าหนดโครงสร้างของ
บทเรยีน ท าการศกึษารายละเอยีดของคณิตศาสตรท์ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งในการประกอบอาหารและรายละเอยีดในแต่ละ
สว่น แลว้ก าหนดวตัถุประสงค ์ขอบขา่ยของเน้ือหา  
(2) บทเรยีนคณิตศาสตร์การประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนจ านวน 6 หน่วยการเรยีนรู ้
บทเรยีนที่สรา้งเสรจ็แล้ว ไดท้ าท าการตรวจสอบและวพิากษ์โดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน จาก โดยใช้แบบประเมนิ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบบทเรยีนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) และทดลองใชบ้ทเรยีน
และการวเิคราะหข์อ้มลูกบัผูเ้รยีนเป็นกลุ่มเดยีวและกลุ่มย่อยโดยเป็นนักศกึษาหลกัสตูรอาหารและโภชนาการชัน้ปีที ่3 
มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์ จ านวน 10 คน พบว่าผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญมคี่าเฉลีย่ 4.73 และ 1E / 2E = 
89.68/72.61 
(3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิบ์ทเรยีนคณิตศาสตร์การประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน 
แบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และแบบทดสอบของแบบฝึกหดัภายในหน่วยการเรยีน ซึง่แบบทดสอบทัง้
สองมลีกัษณะเลอืกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตวัเลอืกแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 6 ชุด ชุดละ 20 ขอ้ รวม 120 ขอ้ 
ไปวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอรร์ชิารด์สนั (Kuder Rishardson) วเิคราะหห์า
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาครุศาสตร ์สาขาคณิตศาสตร ์การตรวจสอบค่า
ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน และแบบฝึกหดัภายในหน่วยการเรยีน ใชก้าร
ตรวจสอบดว้ย IOC (Index of Item-Objective Congruence)  
(4) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารเพื่อเขา้สู่อาเซยีน โดย
ใชเ้กณฑก์ารประเมนิคุณภาพใชเ้กณฑก์ารเปรยีบเทยีบมาตราส่วนในแบบประมาณค่า (Rating scale) ท าการค่าดชันี
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ความสอดคลอ้งดว้ย IOC (Index of Objective Congruence) ท าการทดสอบหาความเชื่อมัน่ของแบบส ารวจความพงึ
พอใจในกลุ่มทดลองซึง่เป็นนักศกึษาหลกัสตูรอาหารและโภชนาการ  มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์ จ านวน 10 คน 
พบว่าเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.95   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น 2 ขัน้ตอนคอื  
(1) ศกึษารายละเอยีดปญัหาและความตอ้งการของผูป้ระกอบการรา้นอาหารเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบบทเรยีน
โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ทีไ่ม่มโีครงสรา้งจากการจดัเวทอีภปิรายร่วมกบัสมาคมผูป้ระกอบการรา้นอาหารจงัหวดัอุตรดติถ์
จ านวน 44 คน  
(2) ผู้วจิยัท าการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามด้วยตนเอง โดยน าบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช้เพื่อหาประสทิธภิาพของ
บทเรยีนและแบบประเมนิกบักลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ต.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์ จ านวน 30 คน 
ท าการทดลองจ านวน 10 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เป็นเวลา 6 สปัดาห ์
การวิเคราะหข์้อมูล  
(1) หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน โดยหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบฝึกหดัระหว่างบทเรยีน กบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงั
เรียน โดยคิดคะแนนเป็นร้อยละจากนัน้น าผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ ์( 1 2E /E )  

(2) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย ( X ) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผู้เรยีนที่เรยีนบทเรยีน
คณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนโดยใชว้ธิกีารของการแจกแจงที (t-test) 
แบบ Dependent (อดศิกัดิ ์พงษ์พลูผลศกัดิ,์ 2552)  
(3) วเิคราะหข์อ้มลูระดบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบั
ผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน เป็นการน าผลคะแนนทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบประเมนิมาท าการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย
สถติพิืน้ฐานดว้ยสถติเิชงิบรรยาย ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์ท า
การแปลความหมายของค่าเฉลีย่แต่ละขอ้ตามทีก่ าหนดไว ้
 
ผลการวิจยั 
ผลการสรา้งบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีน  ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 น าคะแนนการทดสอบแบบฝึกหดัภายในหน่วยการเรยีนและผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทัง้ 6 บทเรยีนไปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพว่าไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม่ แบ่งเป็นแบบฝึกหดัภายในหน่วย
การเรยีน หน่วยละ 20 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัการเรยีน หน่วยละ 20 ขอ้  
จากตารางที ่1 ในการทดลองหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการ
เพื่อเขา้สูอ่าเซยีนจ านวนทัง้หมด 6 หน่วยการเรยีน พบว่า คะแนนรวมของการท าแบบฝึกหดัภายในหน่วยการเรยีน มี
ค่าเฉลีย่ 92.35 คดิเป็นร้อยละ 76.96 ซึ่งสูงกว่าค่า E1 ตามเกณฑ์ 70 ทีก่ าหนด และคะแนนรวมของการท า
แบบทดสอบหลงัการเรยีนมคี่าเฉลีย่ จากคะแนนเตม็ 120 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 ซึง่สงูกว่าค่า E2 ตามเกณฑ ์70 
ที่ก าหนดไว้ จากค่า E1/E2 พบว่ามีประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์การประกอบธุรกิจอาหารส าหรับ
ผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนมคี่า 76.96/70.5จงึสรุปได้ว่าสื่อบทเรยีนที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด ดงัทีต่ัง้สมมตฐิานไว ้
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ตารางท่ี 1 ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่  
อาเซยีน ของกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ต.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์
Unit แบบฝึกหดัภายในหน่วยการเรียน แบบทดสอบหลงัการเรียน Efficiency of 

Process- 1 2/E E  full 
marks 

Mean 
(n=20) 

Efficiency of 
Process- 1E  

full 
marks 

Mean 
(n=20) 

Efficiency of 
Process- 2E  

1 20 14.43 72.15 20 13.7 68.5 72.15/68.5 
2 20 15.21 76.05 20 13.8 69 76.05/69 
3 20 14.13 70.65 20 14.3 71.5 70.65/71.5 
4 20 16.12 80.6 20 14.2 71 80.6/71 
5 20 15.79 78.95 20 14.1 70.5 78.95/70.5 
6 20 16.67 83.35 20 14.5 72.5 83.35/72.5 
รวม 120 92.35 76.96 120 84.6 70.5 76.96/70.5 
 
ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิ
อาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ท าการทดสอบหลงัเรยีนหลงัจบการเรยีนรูใ้นแต่
ละหน่วยการเรยีนรู ้จากนัน้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) มผีลการทดลอง ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
Unit full marks Pre-test Post-test T p 

X  (n=20) S.D X  (n=20) S.D 

1 20 4.25 0.41 13.7 1.85 7.721 .000* 
2 20 7.33 0.61 13.8 2.23 7.278 .000* 
3 20 6.82 0.82 14.3 1.85 9.025 .000* 
4 20 6.14 0.58 14.2 1.89 8.359 .000* 
5 20 8.20 0.25 14.1 1.76 7.462 .000* 
6 20 4.40 0.44 14.5 2.20 8.788 .000* 
รวม 20 6.19 0.52 14.10 1.96 8.11 .000* 
*p <.01 
 
จากตารางที ่2 สรุปไดว้่า ในแต่ละหน่วยการเรยีนและรวมทัง้หมด ผูป้ระกอบการธุรกจิอาหารในกลุ่มตวัอย่างมีคะแนน
เฉลีย่หลงัเรยีนดว้ย บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01  
เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ทีม่ต่ีอการใชส้ือ่บทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหาร
ส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สูอ่าเซยีน  
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ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้ 
สูอ่าเซยีน 
ประเดน็การประเมิน X  SD ระดบั

คณุภาพ 
1. บทเรียนได้รบัการออกแบบให้ผูเ้รียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและตรงตาม
ความต้องการ 
2. มีวตัถปุระสงคใ์นการเรียนการสอนชดัเจน มีค าแนะน าในการเรียนรู้
เหมาะสม เข้าใจง่าย 
3.เน้ือหาสอดคล้องกบั วตัถปุระสงคข์องบทเรียน 
4. เน้ือหาค าบรรยายอธิบายได้อย่างชดัเจนเข้าใจง่าย 
5. เน้ือหาค าบรรยายมีความต่อเน่ืองสมัพนัธก์นั 
6. ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม 
7. เน้ือหามีความกะทดัรดั ชดัเจน เป็นล าดบัขัน้ ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
เช่ือมโยงความรูเ้ดิมกบั ความรูใ้หม ่ส่งเสริมการท าธรุกิจอาหารในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
8. เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
9. ส่ือท่ีใช้ประกอบเน้ือหามีความเหมาะสมชดัเจน 
(ภาพประกอบ, แผนภมิู,แผนภาพ) 
10. ลกัษณะ ขนาดและสีตวัอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสมชดัเจน สวยงาม 
อ่านง่าย 
11. มีความครอบคลุมสภาพความต้องการของผูป้ระกอบการ ข้อมูลให้
ครบถ้วน 
12. ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัเน้ือหา และตรงประเดน็กบั
เน้ือหาท่ีจะศึกษา 
13. เน้ือหา และแบบทดสอบกระตุ้นให้เรียนรูด้้วยตนเอง 
14. มีความเป็นไปได้ในการน าเน้ือหาไปใช้จริง 

 
4.00 
 
4.60 
4.17 
4.33 
4.30 
4.40 
 
 
4.30 
4.10 
 
4.27 
4.23 
4.50 
 
4.63 
4.20 
4.23 

 
0.74 
 
0.68 
0.83 
0.80 
0.70 
0.77 
 
 
0.79 
0.89 
 
0.74 
0.82 
0.73 
 
0.67 
0.92 
0.88 

 
มาก 
 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มากทีส่ดุ 
 
มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 

รวม 4.30 0.78 มาก 
 
จากตารางที ่3 สรุปไดว้่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนสือ่บทเรยีน ในระดบัมาก( X = 4.30) และเมื่อพจิารณาแต่
ละรายการพบว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในทุกๆ ดา้น โดยมคีะแนนรวมจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความ

สอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัเนื้อหา และตรงประเดน็กบัเนื้อหาทีจ่ะศกึษา ( X = 4.63) มวีตัถุประสงคใ์นการเรยีน

การสอนชดัเจน มคี าแนะน าในการเรยีนรูเ้หมาะสม เขา้ใจง่าย ( X =4.60) และมคีวามครอบคลุมสภาพความต้องการ
ของผูป้ระกอบการ ขอ้มลูใหค้รบถว้น( X = 4.50) 
 
 
 



[73] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

อภิปรายผลการวิจยั  
งานวจิยัในครัง้นี้ เป็นการพฒันาเพื่อใหไ้ดบ้ทเรยีนทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร ตามสภาพปญัหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ได้น าเสนอปญัหาในมติิของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเกี่ยวข้องกบัรูปแบบการ
ตดัสนิใจ และการปฏบิตัขิองธุรกจิ พบว่าส่วนมากมกัเกดิปญัหาในการประกอบธุรกจิอาหารตามทีส่่วนส่งเสรมิพฒันา
ธุรกจิบรกิาร กระทรวงพาณิชย์ (2552) ที่ได้วเิคราะห์ถึงปญัหาธุรกจิร้านอาหารไทยที่ยงัไม่สามารถขยายธุรกจิให้
เตบิโต เขม้แขง็และไปสูส่ากลไดเ้น่ืองจากมปีญัหาและอุปสรรคต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นเงนิทุนหมุนเวยีน ดา้นการตลาด และ
ดา้นการบรหิารจดัการ ซึ่งปญัหาทัง้หมดนัน้มคีณิตศาสตร์เป็นเน้ือหาทีเ่ป็นส่วนประกอบส าคญัในการวางแผนแก้ไข
ปญัหาดงักล่าว และไดท้ าการจดัการองคค์วามรู ้โดยมหีลกัส าคญัคอืตอ้งก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจนถงึสิง่ทีต่อ้งการจาก
การจดัการความรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ งามฉว ี(2554) ทีไ่ดพ้ฒันาบทเรยีนทอ้งถิน่เพื่อสบืทอดภูมิ
ปญัญาการป ัน้ตุ๊กตาชาววงั ทีไ่ดใ้ห้ความส าคญัในการ ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ซึง่การก าหนดเป้าหมาย
อาจจะพจิารณาจากปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ จดัท า KM Process เพื่อ การสรา้งและแสวงหาความรู้ จดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
ประมวลและกลัน่กรองความรู้เพื่อการการเข้าถึงความรู้ และการแบ่งปนัแลกเปลี่ยนความรู้ และยงัสอดคล้องกับ
งานวจิยัของทวสีทิธิ ์ปญัญายงและคณะ (2558) ทีก่ล่าวว่าในพฒันาบทเรยีนนัน้หวัใจส าคญัคอืขัน้ตอนของการศกึษา
และส ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน เป็นสิง่ที่มคีวามจ าเป็นและส าคญัอย่างยิง่ในการน าขอ้มูลพื้นฐานในด้านต่างๆ มาก าหนด
เน้ือหาและองคป์ระกอบของบทเรยีน ใหม้ตีอบสนองกบัความตอ้งการและสภาพบรบิทในปจัจุบนัใหม้ากทีส่ดุ ทีเ่น้นการ
น าไปประยุกตป์ฏบิตัไิดจ้รงิไดห้ลายหลายตามความเหมาะสมในแต่ละบรบิทของธุรกจิของตน โดยเนื้อหาทีใ่ชน้ัน้เป็น
เน้ือหาคณิตศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร เมื่อเรยีนบทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบั
ผูป้ระกอบการเพื่อเขา้สู่อาเซยีนผลการวจิยัเชงิทดลองพบว่าผู้ประกอบการธุรกจิอาหาร ในแต่ละหน่วยการเรยีนและ
รวมทัง้หมดมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั งานวจิยัของวาสนา ภูม ี(2555) ทีก่ล่าวว่าการใชป้ญัหาเป็นฐานเป็นจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นในสิง่ทีอ่ยากเรยีนรู ้โดยสิง่
ทีอ่ยากเรยีนรูด้งักล่าวจะต้องเริม่มาจากปญัหาทีผู่ป้ระกอบการสนใจหรอืพบในชวีติประจ าวนัทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิและ
เกดิจากประสบการณ์ของผูเ้รยีนหรอืผู้เรยีนอาจมโีอกาสไดเ้ผชญิกบัปญัหานัน้โดยมเีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบับทเรยีนโดย
ปญัหาที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นัน้อาจเป็นปญัหาที่ที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดจาก
สถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้เน้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผู้เรยีนในกลุ่ม การปฏบิตัิและการเรยีนรู้ร่วมกนั 
(Collaborative Learning) น าไปสูก่ารคน้ควา้หาค าตอบหรอืสรา้งความรูใ้หม่บนฐานความรูเ้ดมิทีผู่เ้รยีนมมีาก่อนหน้านี้ 
มกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ท าใหเ้กดิความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงความคดิรวบยอด ของศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนัท า
ใหเ้กดิการถ่ายโอนการเรยีนรู ้(Transfer of learning) ของศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนัท าใหผู้เ้รยีนมองเหน็ประโยชน์ของ
สิง่ทีเ่รยีนและน าไปใชจ้รงิได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรมกีารศกึษาผลการน าบทเรยีนเอาไปใชก้บัการด าเนินธุรกจิจรงิมกีารเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่างระหว่างผล
ก าไร-ขาดทุนของธุรกจิ ก่อนน าองคค์วามรูบ้ทเรยีนคณิตศาสตรก์ารประกอบธุรกจิอาหารส าหรบัผูป้ระกอบการเพื่อเขา้
สูอ่าเซยีนไปใชแ้ละหลงัน าไปใช ้ 
(2) การออกแบบบทเรยีนมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากในการสร้างบทเรยีน ถ้าบทเรยีนนัน้เกดิจากความต้องการหรอื
ปญัหาของผู้เรยีนจะท าให้ ผู้เรยีนมคีวามสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้การออกแบบบทเรยีนจะต้องวาง
เน้ือหาของแต่ละศาสตรใ์หผ้สมผสานกนัอย่างเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิอาหารและเป็นล าดบัขัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง  
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 (3) ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิร์ะหว่างกลุ่มทีใ่ชว้ธิกีารเรยีนการสอนปกต ิและกลุ่มทีใ่ชก้ระบวนการ
สอนอื่นๆ รวมถงึการพฒันาบทเรยีนในรูปแบบคอมพวิเตอรช์่วยสอนมลัตมิเีดยีเพื่อช่วยในการสอนในบทเรยีนหรอืมี
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นBest Practice เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึองคค์วามรูใ้หม้ากยิง่ขึน้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ งามฉว.ี (2554) การพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินเพือ่สืบทอดภมิูปัญญาการปัน้ตุก๊ตาชาววงั. มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุร.ี  
ทวสีทิธิ ์ปญัญายงและคณะ. (2558). บทเรียนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลบัแลในจงัหวดัอุตรดิตถ.์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์  
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สวุรียิาสาสน์. 
วาสนา ภูมี. (2555). ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เรื่อง

อตัราส่วนและร้อยละท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรจน์. 

สมาคมอาเซยีนประเทศไทย. (2554). เอกสารการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 18: ก้าวย่างของอาเซียนสู่โลก. 
สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย 18(3), 10-13. 

สว่นสง่เสรมิพฒันาธุรกจิบรกิาร ส านกัสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิ (2552). ธรุกิจรา้นอาหาร/ภตัตาคาร.เอกสารเยบ็เล่ม. 
ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555). แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม

ฉบบัท่ี 3พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพ. 
อดศิกัดิ ์พงษ์พลูผลศกัดิ.์ (2552). ระเบียบวิธีวิจยั. กรุงเทพ. 
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การศึกษาวฒันธรรมอาหารและพฒันาต ารบัมาตรฐานอาหารไทยพวน 
ในจงัหวดัอตุรดิตถ ์
Study of Food Culture and Establishment of Standard Thai Phuen  
Cuisine Recipe in Uttaradit Province 
 
จุฑาวด ียงัเยน็ / Chutarwadee Yangyen 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ / Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
E-mail: chunkamol.pan@uru.ac.th 
 
ชืน่กมล ปญัญายง / Chunkamol Panyayong 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ / Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
E-mail: chunkamol.pan@uru.ac.th 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวฒันธรรมอาหารไทยพวนบ้านปากฝาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อ
พฒันาต ารบัอาหารกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย ซึ่งมกีระบวนการและการด าเนินการวิจยัโดยคดัเลือก วตัถุดิบและอาหารที่
บรโิภคเป็นประจ า และอาหารที่ก าลงัจะสญูหายไปเพื่อน ามาพฒันาเป็นต ารบัมาตรฐานอาหารของกลุ่มชาตพินัธุไ์ทย
พวนบา้นปากฝาง โดยใชส้่วนผสมและวตัถุดบิอาหารทีม่อียู่ตามทอ้งถิน่เป็นส่วนประกอบส าคญัทัง้ 10 ต ารบั จากนัน้
น าไปประเมนิทางประสาทสมัผสัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาหารไทยพวน ซึง่เป็นชาวพวนทีม่คีวามสามารถและเชีย่วชาญ
ดา้นอาหารในหมู่บา้น ดว้ยวธิกีารประเมนิทางประสาทสมัผสั แบบ 3 ซ ้า โดยใช้แบบประเมนิ 9-Point Hedonic Scale 
(คะแนนเตม็ 9) พบว่ามผีลคะแนนเฉลีย่ ดา้นรปูลกัษณ์ภายนอกของอาหาร 8.50±0.51เน้ือสมัผสัของอาหาร 8.60±0.50
สขีองอาหาร 8.10±0.88 กลิน่ของอาหาร 8.10±0.88รสชาตขิองอาหาร 8.43±0.50และความพงึพอใจ 8.10±0.80 
ค าส าคญั: ชาตพินัธุไ์ทยพวน, วฒันธรรมอาหาร, ต ารบัอาหารไทยพวน 
 

Abstract  
This research study investigated Tai Phuen cuisine culture, aiming to develop ethnic recipes of Tai Phuen 
ethnic group in Baan Pak Fang, Muang district, Uttaradit province. The research was carried out by selection 
process to determine raw materials and typical/endangered dishes to be developed as standard recipes of 
the ethnic group. In the preparation of 10 study recipes, local ingredients and raw materials were used. Using 
the 9-point Hedonic scale sensory evaluation, the study recipes were evaluated by Tai Phuen cuisine experts 
in the community. The evaluation was performed three separate times. Results show that the average scores 
were 8.50±0.51 for appearance, 8.60±0.50 for texture, 8.10±0.88 for color, 8.10±0.88 for odor, 8.43±0.50 for 
taste and 8.10±0.80 for overall satisfaction.  
Keywords: Thai Phuen, Food culture, Thai Phuen Cuisine Recipe  
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บทน า 
ชาวไทพวนมถีิน่ฐานอยู่ทางฝ ัง่แมน่ ้าโขงในประเทศลาวทางแขวงซ าเหนือและแขวงเซยีงขวาง ปจัจุบนัชาวไทพวนไดต้ัง้
ถิ่นฐานในประเทศไทยหลายจังหวดั ได้แก่ จังหวดัหนองคาย อุดรธานี สุโขทยั แพร่ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ ์
สพุรรณบุร ีสงิหบ์ุร ีสระบุร ีลพบุร ีนครนายก ปราจนีบุร ีน่าน (ศูนยเ์รยีนรูช้าตพินัธุไ์ทในลา้นนา , 2558) ในลา้นนาพบ
ชาวไทพวนอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัแพร่ มปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่ พ.ศ.1274 ขุนบรมหรอืพล่ีอโก๊ะ กษตัรยิเ์มอืงแถน
(แถง)อาณาจกัรน่านเจา้ไดส้ง่พระราชโอรส 7 พระองค ์ไปปกครองดนิแดนแว่นแควน้ต่างๆ หนึ่งในเจด็พระองคน์ัน้มขีุน
เจด็เจอืงราชโอรสองคท์ี ่7 ขนุเจด็เจอืงไดแ้สวงหาอาณาจกัรใหม ่ลงมาทางทศิใตข้องอาณาจกัรน่านเจา้ เขา้มาสู่ดนิแดน
ของชนเผ่าละวา้หรอืขมุ ตัง้อาศยัมาก่อนตัง้ราชธานีอยู่ระหว่างภูเขาสองลูก คอืภูจองวอง และภูจอมเพชร ใหช้ื่อราช
ธานีว่าเชยีงขวางบรหิารราชกาลแผ่นดนิ การบรหิารราชกาลใหม่นี้ไดน้ ากฎหมาย อาณาจกัรน่านมาเป็นบทประกอบใช้
ดว้ยการจดัตัง้ชุมชนเป็นบา้น หมู่บา้น ต าบลและเมอืงตามระเบยีบการปกครอง ปรากฏเมอืงดงันี้ 1.เมอืงเชยีงขวาง 2.
เมอืงคงั 3.เมอืงแสน 4.เมอืงกดั 5.เมอืงค า 6.เมอืงสยุ 7.เมอืงเฮยีม 8.เมอืงหมอก ลกัษณะภูมปิระเทศในตอนกลางเป็น
ภูเขามทีีร่าบทศิตะวนัออกเฉียงเหนือและทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ขนุเจอืงประกาศชื่อราชอาณาจกัรของพระองคว์่า“พวน”
เมื่อขุนเจด็เจอืงประกาศตัง้ชื่ออาณาจกัรพวนเรยีบรอ้ยแล้วกเ็สดจ็ไปนครชวาเพื่อเชื่อมสมัพนัธไ์มตรกีบัขุนลอ (พระ
เชษฐา) ซึง่ตัง้อาณาจกัรขึน้พรอ้มกนัจะไดก้ าหนดอาณาเขตของแต่ละอาณาจกัรใหช้ดัเจน ต่างกม็คีวามเหน็ตรงกนัการ
ก าหนดเขตแดน ขุดเจด็เจอืงไดส้่งท้าวแองกากบัทา้วบากวาเขา้ร่วมขุนนาง ขุนลอเอาเขาหลูบเป็นจุดเริม่ต้นแลว้แยก
กลุ่มไปทางทศิเหนือ และ อกีกลุ่มหนึ่งไปทางใต้ การแบ่งเขตแดนเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อยเพื่อความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างขุนนาง ทัง้สองฝ่ายใหย้นืยาวจงึจดัพธิมีงคลสมรสขึน้ ระหว่างบุตรชายของทา้วแกกาและ บุตรสาวขุนนางชัน้
ผูใ้หญ่ของขุนลอจะได้สนิทสนมกนัยิง่ขึน้ ระดบัขุนนางขุนเจด็เจอืง นับว่าเป็นปฐมกษัตรยิ์พระองค์แรกของพวน จงึ
นบัว่าพวนเกดิในปี พ.ศ.1274 (ไพบลูย ์วริยิะพฒันไพบลูย,์ 2553) ต่อมาไดไ้ดอ้พยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย 
กลุ่มชาติพนัธุไ์ทยพวน มวีฒันธรรมอาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทัง้อาหารที่รบัประทานอยู่ในชวีติประจ าวนัและที่ก าลงัจะ
สญูหายไป เน่ืองจากการเขา้มาอยู่ในประเทศไทยในระยะแรกนัน้วถิชีวีติ สงัคม และวฒันธรรมของชาวพวนมไิดม้คีวาม
แตกต่างไปจากวฒันธรรมตน้แบบ แต่ดว้ยระยะเวลาทีเ่น่ินนานและกระแสความเป็นเมอืงไดแ้พร่กระจายสูส่งัคมไทพวน
ในแต่ละพืน้ที ่ตลอดจนกระแสโลกาภวิฒัน์ ทีข่บัเคลื่อนสงัคมไทยเขา้สู่กระบวนการทนัสมยั ท าให้อตัลกัษณ์ของชาว
พวนเริม่แปรเปลีย่นไป (กฤชณัท แสนทว,ี 2552) และส่งผลถงึวฒันธรรมอาหาร จากการศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นในพืน้ที่
ท าให้ทมีผู้วจิยัมคีวามสนใจละตระหนักถึงปญัหาของการแปรเปลี่ยนทางดา้นวฒันธรรมอาหารจงึเลอืกท าการศกึษา
วฒันธรรมอาหารกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวน โดยก าหนดพืน้ที่การศกึษาคอื กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพวนบา้นปากฝาง อ าเภอ
เมอืง จ.อุตรดติถ ์เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มูลดา้นวฒันธรรมอาหาร และพฒันาต ารบัมาตรฐานอาหารไทยพวน เพื่อให้
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจด้านวฒันธรรมอาหารไทยพวนในจงัหวดัอุตรดติถ์และเพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นขอ้มูล
เบือ้งตน้ในการพฒันาหรอืสง่เสรมิดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาวฒันธรรมอาหารกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพวน บา้นปากฝาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 
2. เพื่อสรา้งต ารบัอาหารมาตรฐานกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพวน บา้นปากฝาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

วิธีการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั และเกบ็ขอ้มูลในครัง้นี้เป็นกลุ่มชาติพนัธไ์ทยพวน ทีอ่าศยัอยู่บา้นปากฝาง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัอุตรดติถ ์ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูท้างดา้นอาหารกลุ่มชาตไิทยพวน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)ซึง่มวีธิกีารด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
1. สบืค้นขอ้มูลและศกึษาวฒันธรรมจากการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ อดัเสยีง และจดบนัทกึ จากผู้น า
หมู่บา้นและกลุ่มชาตพินัธุไ์ทยพวนบา้นปากฝาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์และน าขอ้มลูมาสรุปองคค์วามรู้ 
2. สบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากการลงพืน้ทีโ่ดย หนงัสอืทีไ่ดจ้ากผูน้ าหมู่บา้น จากสือ่ออนไลน์ จากบทความวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ท าการทดลองต ารบัอาหารมาตรฐานอาหารไทยพวน โดยการท าซ ้า 3 ครัง้ ทัง้ 10 ต ารบั และผ่านการประเมนิทาง
ประสาทสมัผสัโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาหารไทยพวนทัง้ 3 ครัง้ 
4. หาคุณค่าทางโภชนาการของทุกต ารบัทีไ่ดท้ าการพฒันาขึน้แลว้ทัง้ 10 ต ารบั 
 
สรปุผลการวิจยั 
อาหารมาตรฐานอาหารไทยพวน 
อาหารมาตรฐานอาหารไทยพวนพฒันาขึน้ 10 ต ารบั ทีไ่ดจ้ากการลงพืน้ทีศ่กึษาและคดัเลอืกโดยมกีารปรกึษาและขอ
ค าแนะน าจาก นางแสงทอง ขอบเขต คณะกรรมการชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยและกลุ่มชาวบา้นไทยพวนในพืน้ที ่
ไดค้ดัเลอืกเมนูอาหารเพื่อท าการพฒันาขึน้ 10 ต ารบั มรีายละเอยีดของต ารบัดงัต่อไปนี้ 
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แกงหน่อไมน้างนอน 
  
 
 
 
 
 
 
ย ายอดมนัดา้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
น ้าพรกิแจ่วแหง้ 
  
 
 
 
 
 
 
4. น ้าพรกิแจ่วเป้อเลอ้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกงหน่อไม้นางนอน เป็นอาหารไทยพวนที่ก าลังจะสูญ
หายไปเนื่องจากวธิกีารท านัน้ค่อนขา้งใช้เวลานาน น ้าแกง
หน่อไม้นางนอนนัน้จะท าไม่เหมอืนทีอ่ื่นมวีฒันธรรมคอืจะ
ใส่น ้ากะทิลงไปด้วยรสชาติมีความหวานน าเค็มส่วนมาก
นิยมท าใหค้นเฒ่าคนแก่กนิเนื่องจากมรีสชาตทิีไ่ม่เผด็  

มนัเทศ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวาง ทัง้ในรปูของ 
อาหารมนุษย์และสัตว์ ใบอ่อนและยอดอ่อนมันเทศยัง
สามารถน าไปรับประทานเป็นผัก อุดมไปด้วยโปรตีน 
วติามนิ และเกลอืแร่ (สภุาพรรณ ธรรมสวุรรณ, ววิฒัน์ ไชย
ยศ และ ณรงค์ แดงเป่ียม, 2555) ย ายอดมนัด้างรสชาติ
เหมอืนพล่า ใส่หอมแดงซอย ตะไคร้ซอย ปรุงดว้ยพรกิป่น 
น ้าปลาร้า น ้าปลา เน้ือปลาทู และมะกรอกป่าแต่ปจัจุบัน
มะกอกปา่หาอยาก จงึมกีารพฒันาใสน่ ้ามะนาวแทน 

น ้าพริกแจ่วแห้ง ลักษณะของน ้าพริกแจ่วแห้ง จะใช้พริก
แห้งเม็ดใหญ่เป็นส่วนผสมหลกั วฒันธรรมการกนิในอดีต
นิยมจะท าน ้าพรกิแจ่วแหง้เวลาจะไปท างานทีก่ลางทุ่งกลาง
นา ปจัจุบนัยงัท าน ้าพรกิแจ่วแหง้ไวส้ าหรบัเวลาเดนิทางไป
ต่างจงัหวดัคนไทยพวนยงันิยมท าน ้าพรกิแจ่วแหง้พกพาไป
ดว้ยเพราะสามารถอยู่ไดห้ลายวนั 

น ้าพรกิแจ่วเป้อเลอ้ เป้อเลอ้ของคนไทยพวนหมายความว่า
สแีดง แจ่วเป้อเลอ้คอืน ้าพรกิสแีดง ลกัษณะสคีลา้ยน ้าพรกิ
น ้าพรกิอ่องสแีดงไดจ้ากมะเขอืเทศ ส่วนผสมใส่ เนื้อปลาท ู
น ้าปลา น ้าปลาร้า เกลือ และพริกป่น รสชาติออกเปรี้ยว
นิดๆ  
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5. คัว๊จาน 
  คัว๊จาน เป็นผดัหน่อไมด้องใสห่มสูามชัน้ มวีฒันธรรมดัง่เดมิ  
 ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั คอืจะปรุงรสแค่น ้าปลาเพยีงอย่างเดยีว 
 รสชาตเิปรีย้วน าเคม็ตาม เป็นอาหารทีร่บัประทานกนัอยู่เป็น 
 ประจ าเพราะหาวตัถุดบิไดง้่าย ขัน้ตอนการท าไม่ยุ่งยาก 
 
 
 
6. แจ่ว, ลาบหม่าแฮง้ 

ย าหม่าเขอืคอบ มวีฒันธรรมการกิน เวลามเีทศกาลหรือมีงาน
บุญคนไทยพวนนิยมท ากนั เพราะสมยัก่อนเวลาท าบุญต้องท า
เยอะๆมะเขอืกรอบหาไดง้่าย คนไทยพวนนิยมปลูกกนัเยอะตาม
รัว้บ้าน และเพิม่ขนมจนี กบัปลาทูเขา้ไปเพื่อให้ได้ปรมิาณมาก
และไดร้บัคุณค่าโภชนาการมากขึน้ ปรุงรสดว้ยน ้าปลารา้ น ้าปลา 
พรกิปน่  

 
 
7. ลาบยัว่ะ 

ลาบหยัว่ คือวฒันธรรมการกินของคนไทยพวนเวลามีงานบุญ
หรอืประเพณีเป็นลาบหมู แต่เพิม่หยวกสบัเขา้ไปเพื่อประหยดั
เนื้อหมูและได้ปริมาณเยอะขึ้นเวลามีงานเทศกาล หรือท าบุญ
ตอ้งใชป้รมิาณเยอะๆ ปจัจุบนัหาทานไดย้ากเพราะสมยัน้ีคนเริม่
มรีายไดจ้งึไม่ค่อยใสห่ยวก 

  
 
 
8. ย าหม่าเขอืคอบ 

แจ่ว,ลาบหม่าแฮง้คอืลาบมะเขอืพวง กบัมะเขอืเปราะ วธิกีารท า
คอืต าพรกิสด หอมแดง กระเทยีม มะเขอืพวง มะเขอืเปราะ และ
เนื้อ ปลาทูปรุงรสด้วยน ้าปลา น ้ าปลาร้าและนิยมท ากันมาก
ในช่วงเทศกาล เพราะสามารถหาวตัถุดบิไดง้่าย และสามารถท า
ไดไ้ม่ยาก 
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9. เหมาะหน่อไม ้
  
 
 
 
 
 
 
 
10. แกงเบอก๊านตง 
  ลกัษณะของแกงเบอก๊านตงเหมอืนแกงปา่ วธิกีารท าคอืใสพ่รกิ 

แกง ใสเ่น้ือปลาดุกป้ิง จนน ้าเดอืด ใสเ่สน้ขนมจนีแหง้ ใสเ่บอก๊าน
ตง ปรุงรส ดว้ยน ้าปลา น ้าปลารา้  

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลคะแนนเฉลีย่การประเมนิทางประสาทสมัผสั 9-Point Hedonic Scale ต ารบัมาตรฐานอาหารไทยพวนที่
พฒันาขึน้ทัง้ 10 ต ารบั 

 
จากตารางที ่1 พบว่า ผลการประเมนิทางประสาทสมัผสัจากผูเ้ชีย่วชาญคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัชอบมากทีสุ่ด
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คะแนนรวมด้านรูปลกัษณ์ภายนอกอยู่ที่ 8.50±0.51 ด้านเนื้อสมัผสั 8.60±0.50 ด้านส ี
8.10±0.88ดา้นกลิน่ 8.10±0.88 ดา้นรสชาต ิ8.43±0.50และดา้นความพงึพอใจโดยรวม 8.10±0.80 โดยรายละเอยีดใน
แต่ละต ารบัแสดงในตารางที ่2  
 
 
 
 

ลกัษณะของอาหาร ระดบัผลคะแนนโดยรวม  
 ค่าเฉล่ีย  อภิปรายผล 
รปูลกัษณ์ภายนอก 8.50±0.51  ชอบมากทีส่ดุ 
เน้ือสมัผสั 8.60±0.50  ชอบมากทีส่ดุ 
สี 8.10±0.88  ชอบมากทีส่ดุ 
กล่ิน 8.53±0.67  ชอบมากทีส่ดุ 
รสชาติ 8.43±0.50  ชอบมากทีส่ดุ 
ความพึงพอใจโดยรวม 8.10±0.80  ชอบมากทีส่ดุ 
รวม 8.38±0.63  ชอบมากทีส่ดุ 

เหมาะหน่อไม ้คอืการเคีย้วน ้ากะทใิหแ้ตกมนั แลว้ใส่น ้าใบ
ย่านางปล่อยใหเ้ดอืดจากนัน้ใส่น ้าพรกิแกงให้เดอืดอกีรอบ 
แลว้ใส่หน่อไมใ้ส่ขา้วคัว่ลงไปคนเรว็ๆ เคีย้วไปเรือ้ยๆ ดว้ย
ไฟอ่อนจนงวด ปรุงรส ดว้ยน ้าปลา น ้าปลารา้  
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิการยอมรบัดา้นประสาทสมัผสัของผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มคี่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
รายการ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

รปูลกัษณ์
ภายนอก 

เน้ือสมัผสั สี กล่ิน รสชาติ ความพึงพอใจ
โดยรวม 

แกงหน่อไม้ 
นางนอน 

8.33±0.58 9.00±0.00 8.33±0.58 8.33±0.58 8.33±0.58 8.00±1.00 

ย ายอดมนัดา๊ง 8.33±0.58 8.33±0.58 8.33±0.58 7.67±0.58 8.00±0.00 7.33±0.58 

น ้าพริกแจ่วแห้ง 9.00±0.00 8.67±0.58 8.67±0.58 9.00±0.00 8.67±0.58 8.33±0.58 

น ้าพริกแจ่วเป้อเล้อ 9.00±0.00 8.33±0.58 8.00±1.00 9.00±0.00 9.00±0.00 7.67±0.58 

แจ่ว, ลาบหม่าแฮ้ง 8.33±0.58 8.33±0.58 7.67±1.15 8.67±0.58 8.33±0.58 7.33±0.58 

ลาบหยัว่ะ 8.67±0.58 9.00±0.00 7.67±1.15 8.67±0.58 8.67±0.58 8.33±0.58 

ย าหม่าเขือคอบ 8.00±0.00 9.00±0.00 8.33±1.15 8.67±0.58 8.33±0.58 8.00±0.00 

เหมาะหน่อไม้ 8.67±0.58 8.67±0.58 8.33±1.15 8.67±0.58 8.00±0.00 8.67±0.58 

แกงเบอกา๊นตง 8.33±0.58 8.67±0.58 7.33±0.58 8.33±0.58 8.33±0.58 9.00±0.00 

ค่าคะแนนรวม 
ทุกต ารบั 

8.50±0.51 8.60±0.50 8.10±0.88 8.10±0.88 8.43±0.50 8.10±0.80 

 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบคุณค่าโภชนาการอาหารมาตรฐานไทยพวนทีพ่ฒันาขึน้ 10 ต ารบั 
รายการ 
กรมั/มิลลิกรมั 

คณุค่าโภชนาการรวม 1 ต ารบั 

แก
งห

น่อ
ไม้

นา
งน

อน
  

ย า
ยอ

ด 
มนั

ดา๊
ง  

น ้า
พริ

กแ
จ่ ว

แห้
ง  

น ้า
พริ

กแ
จ่ ว

 เป้
อเ
ล้อ

  

คัว๊
จา

น 
 

แจ
่ ว,
ลา

บ 
หม่

าแ
ฮ้ง

 

ลา
บห

ยัว่
  

ย า
หม่

าเ
ขือ

คอ
บ 

 

เห
มา

ะห
น่อ

ไม้
 

แก
งเ
บอ

กา๊
นต

ง  

พลงังาน  182.645 70.4 126.5 66.5 212.5 133.95 169.55 88.5 373.5 54.95 
โปรตีน 7.985 6.61 3.235 5.95 4.08 16 11.35 5.08 28.15 5.53 
ไขมนั 14.91 5.5 3.9575 2.9 20.09 6.2 8.795 1.879 21.65 1.225 
คารโ์บไฮเดรต 2.8815 55.78 10.7 6.8 4.657 16.465 13 9.425 19.55 5.995 
ใยอาหาร  13.37 24.95 3.095 3.05 3.37 2.26 0.71 0.594 8.45 1.07 
แคลเซียม 38.445 103.15 38.245 2 44.485 224.605 89 63.5 218.25 39.055 
ฟอสฟอรสั 31.563 94 66.55 63.5 59.98 159 191.1 56.05 121 49.2 
เหลก็ 5.9635 2.5895 4.073 8.425 4.5088 5.76 4.39 2.53 14 7.85 
โซเดียม (มก.) 152.537 1077 648.5 1035 394.315 1241.575 984.5 578.5 1160 707.87 
วิตามินอี 0.0008 1.845 3.3355 9.83 0.045 3.47 3.5945 1.35 0.87 0.22 
วิตามินบี 1  0.2175 0.038 0.041 0.017 0.085 0.0795 1.6845 0.036 0.6315 0.02 
วิตามินบี 2  0.18875 0.22 0.1325 0.1055 0.135 0.4 5.6 0.15 0.565 1.12 
วิตามินบี 3  6.625 1.805 2439.5 5.6 1.44 6 4.605 1.91 2.795 0.62 
วิตามินซี 38.653 23 4.41 8.5 3.52 66 3.935 9 161 8.677 

ท่ีมา: กองโภชนาการ (2544) 
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อภิปรายผล  
วฒันธรรมอาหารไทยพวน มวีฒันธรรมคล้ายวฒันธรรมลา้นชา้ง มอีตัลกัษณ์เฉพาะตน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วรา ชาภูค า (2556) ทีก่ล่าวว่าชาตพินัธุไ์ทยพวน เป็นกลุ่มชาตพินัธุไ์ทย-ลาวพูดภาษาตระกูลไท-กะได ซึง่อพยพมา
จากเมอืงพวน แขวงเชยีงขวาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 4ครัง้ดว้ยกนั สว่นการอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานที่
บา้นกล้วยได้อพยพเขา้มา เมื่อ พ.ศ.2303 และกระจายตวัอยู่ในพื้นที่ต่างๆๆในประเทศไทยมวีฒันธรรมการบรโิภค
อาหารง่ายๆ ทีห่าวตัถุดบิไดต้ามรัว้บา้น วตัถุดบิทีป่ลูกไวร้อบๆ บา้น และนิยมรบัประทานพชืผกัพืน้บา้น ของป่าตาม
ฤดูกาล และนิยมใช้เนื้อสตัว์ปรุงอาหาร สามารถปรบัตนให้เขา้กบัยุคสมยั ด ารงวฒันธรรมอาหารของตนเอาไว้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรมสริ ิศกัดิส์งู (2551) ทีไ่ดศ้กึษาการด ารงวฒันธรรมการกนิของชาวเหนือในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปตัตานี พบว่า กลุ่มชาวเหนือทีเ่รยีกตนเองว่า “คนเมอืง” ยงัคงด ารงวฒันธรรมการกนิ อาหารเหนือเอาไวไ้ด ้แม้
จะตัง้ถิน่ฐานอยู่ในปตัตานีทีม่คีวามแตกต่างทางวฒันธรรมจากของตนเองค่อนขา้งมากกต็าม เป็นผลมาจากปจัจยัหลาย
อย่างทีส่ าคญัคอื การรูจ้กัสรรหาวสัดุในทอ้งถิน่มาประยุกตก์ารท าอาหารเหนือไดไ้มย่าก ความพงึพอใจในรสชาตดิัง้เดมิ
ของอาหารเหนือที่มลีกัษณะเฉพาะสอดคล้องกบัวถิีชวีติ รวมทัง้จติส านึกต่อท้องถิ่นโดยเฉพาะในวฒันธรรมการกนิ
อาหารของคนเมอืง  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของต ารบัอาหารนัน้ควรใชก้ระบวนการวเิคราะหต์วัอย่างอาหารดว้ยวธิทีางเคมี
ในหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อใหไ้ดคุ้ณค่าโภชนาการของต ารบัอาหารทีม่คีวามแม่นย ามากขึน้ 
2. ควรมกีารศกึษาดา้นแรงจงูใจ กลยุทธิเ์กีย่วกบัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอาหารในกลุ่มชาตพินัธุไ์ทพวน
เพื่อใหเ้กดิการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิชุมชนอย่างแทจ้รงิ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฤชณัท แสนทวี. 2552 . การวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวไทยพวนลพบุรี. 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์. 
กองโภชนาการ. 2544. ตารางแสดงคณุค่าโภชนาการของอาหารไทย. กรุงเทพ: กระสรวงสาธารณสขุ. 
เปรมสิริ ศักดิส์ูง. 2551. การด ารงวัฒนธรรมการกินของชาวเหนือในอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.  

 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 
ไพบลูย ์วริยิะพฒันไพบลูย.์ 2553. ประวติัศาสตร ์“ พวน” มาจากไหน. นนทบุร:ี เลศิชยัการพมิพ ์2.  
วรา ชาภูค า. 2556. อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวน: กรณีศึกษา ต าบลบ้านกล้วย 

อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี. มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
สภุาพรรณ ธรรมสวุรรณ ววิฒัน์ ไชยยศ และ ณรงค ์แดงเป่ียม. 2555. การประเมินพนัธุ์และการตอบสนองต่อปุ๋ ย

ของมนัเทศท่ีใช้ในการแปรรปู. พษิณุโลก: กลุ่มการวจิยัเกษตรปลอดภยั มหาวทิยาลยันเรศวร. 
ศนูยเ์รยีนรูช้าตพินัธุไ์ทในลา้นนา. 2558. ไทพวน. เชยีงใหม่: สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
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การศึกษาวฒันธรรมอาหารและสร้างต ารบัมาตรฐานอาหารชาติพนัธุม์้ง 
ในจงัหวดัแพร ่
Study of Food Culture and Development of Standard Ethnic Hmong 
Cuisine Recipe in Phrae Province 
 
ชืน่กมล ปญัญายง / Chunkamol Panyayong 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ / Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
E-mail: chunkamol.pan@uru.ac.th 
 
กมลเนตร แซ่จาง / Kamolnat Saechang 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ / Uttaradit Rajabhat University, Thailand 
 
บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวฒันธรรมอาหารของกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
ต ารบัอาหารกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ซึง่มกีระบวนการและการด าเนินการวจิยัโดยคดัเลอืก วตัถุดบิและอาหารที่
บรโิภคเป็นประจ า หรอืตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม เพื่อน ามาพฒันาเป็น  ต ารบัมาตรฐานอาหารของกลุ่ม
ชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดแพร่ โดยมสีว่นผสมและวตัถุดบิทีม่อียู่ตามทอ้งถิน่เป็นส่วน ประกอบส าคญัทัง้ 11 ต ารบั จากนัน้
น าไปประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นอาหารมง้ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในหมู่บา้นทีม่คีวามรูด้า้นอาหารมง้ โดยท าการทดลอง
ซ ้ากนัทัง้หมด 3 ครัง้ ดว้ยวธิกีารประเมนิทางประสาทสมัผสั แบบประเมนิอาหาร 9-Point Hedonic Scale (คะแนนเตม็ 
9) พบว่ามผีลคะแนนเฉลีย่ ดา้นรูปลกัษณ์ภายนอกของอาหาร 8.64 ดา้นเนื้อสมัผสัของอาหาร 8.69 ดา้นสขีองอาหาร 
8.69 ดา้นกลิน่ของอาหาร 8.68 ดา้นรสชาตขิองอาหาร 8.69 และการประเมนิความพงึพอใจโดยรวม 8.68 และการ
ประเมนิความเหมาะสมเกีย่วกบัลกัษณะทีส่ าคญัของอาหาร โดยใช ้7-Point Likert Scale (คะแนนเตม็ 7) มคี่าเฉลีย่
ดงันี้ ดา้นความเป็นต้นต ารบั 6.87 ความหลากหลาย 6.45 ความเป็นเอกลกัษณ์ 6.90 คุณค่าทางโภชนาการ 6.69 
ความนิยมของเมนู 6.72 ความรว่มสมยั 6.57 
ค าส าคญั: ชาตพินัธุม์ง้, วฒันธรรมมง้, ต ารบัอาหารมง้ 
 
Abstract 
This study investigated food culture and developed ethnic recipes of Hmong ethnic group in Phrae province. 
The research was carried out by selection process to determine which typical traditional raw materials and 
dishes to be developed. All of the 11 study recipes were made from local ingredients and raw materials. The 
study recipes were evaluated by experts in Hmong cuisine using the 9-point Hedonic scale sensory 
evaluation. The experiment was performed three separate times. Results show that the average scores were 
8.64 for appearance, 8.69 for texture, 8.69 for color, 8.68 for odor, 8.69 for taste and 8.68 for overall 
satisfaction. According to the suitability evaluation of food attributes using a 7-point Likert scale, the average 
scores were 6.87 for originality, 6.45 for diverseness, 6.90 for identity, 6.69 for nutritional values, 6.72 for 
popularity and 6.57 for contemporariness.  
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บทน า 
อาหารเป็นหน่ึงในปจัจยัสี ่ของมนุษย์อาหารมคีวามส าคญัต่อมนุษยห์ลายประการ เช่น ความส าคญัในทางชวีวทิยา 
มนุษยใ์ชอ้าหารเพื่อน าไปหล่อเลีย้งร่างกายใหเ้จรญิเตบิโต ช่วยสรา้งและ ซ่อมแซมสว่นต่างๆ ของร่างกาย ส่วนในดา้น
วฒันธรรมนัน้ อาหารไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น สิง่ที่บ่ง บอกถงึความเป็นมาของชาติพนัธุแ์ต่ละชาตพินัธุไ์ด้ (เสาวภา 
ศกัยพนัธ,์2554) ในภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ไปประกอบดว้ยกลุ่มชนหลากหลายชาตพินัธุ ์ทีม่กีาร ด าเนินชวีติและ
ความเป็นอยู่ทีแ่ตกต่างกนัทัง้ทางดา้นภาษา ประเพณีพธิกีรรม วฒันธรรม และความเชื่อโดยเฉพาะกลุ่มชนทีอ่าศยัอยู่
ตามพื้นทีสู่งจะมวีถิีการด ารงชวีติความเป็นอยู่ มภีาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีพธิกีรรม และความเชื่อ ที่แตกต่าง
ออกไปจากคนไทยพืน้ราบ (อนุพนธ ์สนิท. 2548) 
อาหารมง้เป็นอาหารทีช่าวมง้บรโิภคในชวีติประจ าวนั อาหารมง้มวีธิกีารท าทีไ่ม่ยุง่ยากชนัซอ้น เช่น ตม้ผกักาดมง้ใสห่มู่ 
ตม้ไก่สมุนไพร ไขน่ ้าพรกิไทยด า ผดัขงิใสไ่ข ่น ้าพรกิผกัช ีขนมขา้วเหนียวต ารบัอาหารมง้ จะมลีกัษณะและวธิกีารท าที่
ไม่ซบัซอ้นและท ากนัไดง้่ายไม่ยุ่งยาก อาหารมง้มคีวามน่าสนใจเพราะ อาหารมง้ออกแนวไปในทางสขุภาพ อาหารกลุ่ม
ชาตพินัธุม์ง้ไดม้กีารบรโิภคกนัในกลุ่มชาตพินัธุม์ง้เป็นสว่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัทีม่กีลุ่มชาตพินัธุม์ง้อาศยั
อยู่ จากขอ้มลูประวตัศิาสตรแ์สดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มชาตพินัธุม์ง้แต่เดมิอาศยัอยู่ในประเทศจนี กลุ่มชาตพินัธุม์ง้ ไดย้า้ยถิน่
ฐานเขา้มาในประไทยภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ และตามวถิชีวีติในการบรโิภคอาหารของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ม้งในจงัหวดัแพร่ จากการสงัเกตกลุ่มชาติพนัธุ์ม้งในจงัหวดัแพร่ พบว่ายงัมบีางพื้นที่ยงัคงเอกลกัษณ์และ
ลกัษณะดัง้เดมิของอาหารม้งอยู่ จึงได้มีขอ้สงัเกตว่าการอยู่ร่วมกนักบักลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มอื่นๆ อาจท าให้วฒันธรรม
อาหารอาจมกีารเปลีย่นไป และวฒันธรรมดา้นต่างๆ ตามธรรมชาตขิองคนหรอืมนุษยท์ีม่กีารปรบัเปลีย่น เพื่อใหต้นเอง
สามารด ารงชวีติอยู่ ในสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ อาจท าใหว้ฒันธรรมอาหารดัง้เดมิหายไปได ้ดัง้นัน้ไดม้กีารคน้หาความเป็น
เอกลักษณ์และลักษณะของอาหารม้งของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดแพร่ ต ารับอาหารดัง้เดิมได้มีการปรับปรน
เปลีย่นแปลงด้านอาหารของกลุ่มชาตพินัธุ์ในจงัหวดัแพร่จงึไดพ้บประเดน็ที่น่าสนใจในการศกึษาต ารบัอาหาร มง้ใน
เรื่องนี้ (เลาเสอ แซ่จาง, สมัภาษณ์. 2560) 
การศกึษาทีผ่่านมาสนันิษฐานว่าชนชาตมิง้น่าจะอพยพมาจากทีร่าบสูงธเิบต ไซบเีรยี และมองโกเลยี เขา้สู่ประเทศจนี 
และตัง้หลกัแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น ้า เหลอืง (แม่น ้าฮวงโห) เมื่อราว 3,000 ปี มาแลว้ กษตัรยิ์ จนีในราชวงศเ์หมง็ ได้
ปราบปรามท า ให้ชาวมง้ยอมจ านนและยอมรบัวฒันธรรมของจนี แต่ในที่สุดชาวม้ง เริม่อพยพถอยร่นสู่ ทางใต้และ
กระจายเป็นกลุ่มย่อย บางกลุ่มไดเ้ดนิทางกลบัขึน้อยู่บนทีส่งูปา่เขาในแควน้สบิสองจุไทย สบิสองปนันา และอกีกลุ่มได้
อพยพไปตามทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของราชอาณาจกัรลาว บรเิวณทุ่งไหหนิ (ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว) ต่อมา นายพลวงัปอไดร้วบรวม และอพยพเขา้สูป่ระเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.2400 เป็นตน้มา เมื่อเขา้
มาอยู่ในประเทศไทย ม้งได้ตัง้ถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรอืที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน 
เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าปาง ก าแพงเพชร เลย พษิณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั และตาก มจี านวนประชากรทัง้สิน้
ประมาณ 151,080 คน ชาวมง้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื มง้ด า (มง้เขยีว, มง้น ้าเงนิ) ม้งด๊าว (มง้ขาว) และมง้ลาย 
(มง้กัว๊มะบา) (วาทนิี คุม้แสง. 2553) 
ดังนัน้แล้วผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นถึงวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีลักษณะความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถงึวตัถุดบิและเครื่องปรุงต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารซึง่จะใชเ้ฉพาะในแต่ละถิน่ 
การถ่ายทอดวฒันธรรมอาหารจะเป็นการถ่ายถอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มตี ารบัใดเป็นลายลกัษณ์อกัษร การศกึษาวฒันธรรม
อาหารกลุ่มชาติพนัธม์ง้ของหมู่บา้นแม่แรม ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่  บ้านครกหนานทา ต าบลหว้ยโรง 
อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ และบา้นหว้ยบา้นหว้ยฮ่อมพฒันา ต าบลบา้นเวยีง อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ โดยการ
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ลงพืน้ที่และเกบ็รวบรวมขอ้มูล พบว่าอาหารการกนิ กนิอาหารที่มอียู่ตามธรรมชาตขิองท้องถิ่น เช่น หน่อไม้ กนิผกั
พืน้บา้น บรโิภคอาหารทีม่คีวามโดนเด่นมากในดา้นกลุ่มวฒันธรรม อาหารกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ โดยสงัเกตไดว้่าจากความ
นิยมของผู้บรโิภคอยู่ทุกๆวนันัน้ ผู้บรโิภคยงัคงอนุรกัษ์วฒันธรรม อาหารตัง้แต่ในอดตีจนถึงปจัจุบนั แต่ไม่มีต ารบั
มาตรฐานไวใ้หค้นรุ่นหลงัไวไ้ดศ้กึษาวฒันาธรรมอาหาร เนื่องจาก สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพราะปจัจุบนัคน
รุ่นใหม่ๆไดม้กีารลงไปศกึษามากขึง้ท าใหไ้ดร้บัวฒันธรรมต่างๆ เขา้มา เลยท าใหก้จ็ะไม่ตระหนักถงึความ ส าคญัของ
วฒันธรรมอาหารกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ ค่อยๆ สญูหายไป ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ และตระหนกัถงึความ ส าคญัของอาหารกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง ความส าคัญในการพัฒนาต ารับวัฒนธรรมอาหาร เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่จะได้ตระหนักถึง
ความส าคญั และอนุรกัษ์วฒันธรรมอาหารทีก่ าลงัจะหายไป (หยัว่ แซ่โซง้.2560) จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นประกอบกบัทมี
วจิยัทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบดา้นพนัธกจิสมัพนัธแ์ละบรกิารวชิาการในเขตพื้นที ่อุตรดติถ์ แพร่ นาน สุโขทยั ไดอ้อกส ารวจ
เบือ้งตน้พบว่า วฒันธรรมอาหารมง้ในจงัหวดัแพร่นัน้มคีวามน่าสนใจทัง้ในทางวฒันธรรมและดา้นสุขภาพเนื่องจากใช้
เครื่องปรุงรสและวตัถุดบิอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่มขี ัน้ตอนการปรุงที่ซบัซ้อนและยงัไม่มผีู้ท าการศกึษาในพื้นที่
ดงักล่าว ทมีวจิยัจงึมุ่งเน้นการศกึษาเพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการพฒันาต่อยอดในดา้นอื่นๆต่อไป 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาวฒันธรรมอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ 
2. เพื่อพฒันาต ารบัมาตรฐานอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
วิธีการด าเนินวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั และเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้เป็นกลุ่มชาตพินัธม์ง้ในจงัหวดัแพร่ ทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้น 
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แม่แรม ต าบลเตาปนู อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ซึง่เป็นผูผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเชีย่ว ชาญทางดา้นวฒันธรรมอาหารกลุ่ม
ชาตพินัธุม์ง้ โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
1. ท าการสบืคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่นหนังสอื งานวจิยั สื่อออนไลน์และการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัวตัถุดบิและ
วฒันธรรมอาหารกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ 
2. ท าการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู เพื่อศกึษาวฒันธรรมอาหาร และท าการคดัเลอืกอาหาร 
3. พฒันาต ารบัอาหารจ านวน 11 ต ารบั 
4. ท าการศกึษาการยอมรบัจากผูเ้ชี่ยวชาญ จากผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอาหารมง้ในหมู่บ้าน ใช ้การประเมนิทางประสาท
สมัผสั วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉลีย่ แปลผลโดยใช ้9-Point Hedonic Scale และลกัษณะที่ส าคญัของอาหาร 
แปลผลโดยใช ้7-Point Likert Scale ท าการทดลองแบบ 3 ซ ้า (replication)  
 

สรปุผลการวิจยั 
1. ศกึษาวฒันธรรมอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ การศกึษาวฒันธรรมอาหารของชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ จาก
การศกึษา ในการรบัประทานอาหารของกลุ่มชาตพินัธุม์ง้นัน้ผูห้ญงิจะให้เกยีรตผิูช้ายรบัประทานอาหารก่ อนเสมอซึ่ง
เป็นวฒันธรรมและธรรมเนียมปฏบิตัิการรบัประทานอาหารของกลุ่มชาตพินัธุ์ม้ง พบว่าวฒันธรรม การกนิ หรอื การ
บรโิภคของกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ มกีารบรโิภค และการปรุงประกอบอาหาร แบบเรยีบง่ายไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 
วตัถุดบิไดจ้ากการหาตามธรรมชาติ ปลูกพชืผกัพื้นบ้านไว้บรโิภคกนัเอง หรอื หาของป่าตามฤดูกาลนัน้ๆ กลุ่มชาติ
พนัธุม์ง้นิยมบรโิภคเนื้อสตัว ์ไก่ หม ูสว่นเครื่องปรุงรส หรอื วตัถุดบิหลกัทีส่ าคญัคอื เกลอื พรกิไทย เป็นต้น  (แต๋ง แซ่
ย่าง. 2560) 
2. พฒันาต ารบัมาตรฐานอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ การศกึษาวฒันธรรมอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดัแพร่ ได้
ศกึษาอาหารทัง้ 11 ต ารบั จากการลงพื้นที่ศกึษา และคดัเลอืกต ารบัอาหารโดยศกึษาและสมัภาษณ์จากผู้สูงอายุใน
หมู่บา้นมง้ ทีม่คีวามรูด้า้นอาหารมง้เป็นอย่างด ีและพฒันาต ารบัมาตรฐานอาหารมง้ทัง้ 11 ต ารบั โดยการเลอืกต ารบั
อาหารนัน้ส่วนใหญ่เลือกมาจากอาหารที่ก าลังจะสูญหายไป และอาหารที่ยังคงรับประทานกันอยู่เป็นประจ า มี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
ต้มผกักาดม้งใส่หมู (เย้าจัว๊ซอยก้าบัว่) 
 
 
 
 
 
 
ต้มไก่สมุนไพรม้ง (ชัว่จ่อลกา๊)  

   
 
 
 
 

 

ตม้ผกักาดมง้ใสห่ม ู(เยา้จัว๊ซอยกา้บัว่) ลกัษณะของตม้ผกักาดใสห่มเูป็นลกัษณะตม้ มนี ้า
เลก็น้อย วธิกีารท าและสว่นผสมทีส่ าคญั ผกักาดมง้ เน้ือหม ูเกลอื น าเนื้อหมูลงไปผดักบั
น ้ามนัในกระทะจนร้อนเติมน ้าลงไปจนน ้าเดือดใส่ผกักาดม้งลงไปแล้วปรุงด้วยเกลือ 
รสชาตขิองตม้ผกักาดมง้ใสห่ม ูมรีสชาตริสหวานเลก็น้อย 

 

ต้มไก่สมุนไพรม้ง เป็นอาหารของกลุ่มชาติพนัธุ์ม้งที่บรโิภคกนัอย่างแพร่หลาย มี
รสชาตเิผด็น าตามดว้ยเคม็เลก็น้อย ความเผด็ของตม้ไก่สมุนไพรทีไ่ดจ้ากพรกิไทย 
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ต้มฟักทอง (ต้าวเฮา)  

 
 
ต้มยอดฟักทอง (จื่อต้าวเฮา) 

 
 
ผดัหน่อไม้ดอง (จัว่ซ้งก๊ี)  

 
 
ผดัมะเขือพวง (ป๋อลื่อกู่ก๊ี) 

 
 
น ้าพริกผกัชี (เย้าจือ้กา๊ตัว๋)  

 
 
ไข่น ้าพริกไทยด า (ไกฟ้ือจ้อ)  
 
 
 
 
 

ไขน่ ้าทีไ่ทยด า เป็นอาหารทีช่าวมง้นิยมบรโิภคและเป็นอาหารใหแ้ก่สตรชีาวม้
งบรโิภคหลงัจดัการคลอดลกูเพื่อไปบ ารุงน ้านม ลกัษณะของไขน่ ้าพรกิไทยด า 
จะเป็นในลกัษณะของตม้ มนี ้าเลก็น้อย 

น ้าพรกิผกัชเีป็นน ้าพรกิทีช่าวมง้นิยมบรโิภคกนั น ้าพรกิผกัชจีะมลีกัษณะ ไม่แหง้เกนิ 

เป็นน ้าพรกิทีห่ากนิไดง้่าย และมขี ัน้ตอน การท าทีไ่ม่ยุ่งยาก  รสชาตขิองน ้าพรกิผกัช ี
ไม่เผด็เกนิไปและมรีสชาตอิอกเคม็เลก็น้อย 

ผดัมะเขอืพวง ลกัษณะอาหารของผดัมะเขอืพวงเป็นอาหารผดัมนี ้า เป็นอาหารทีห่ากนิ
ไดง้่ายๆตามฤดกูาลของมะเขอืพวง วธิกีารท าผดัมะเขอืพวง ตัง้กระทะใส่น ้ามนัลงไปจน
น ้ามนัรอ้นใส่มะเขอืลงไปผดัรอจนมะเขอืพวงสุกแลว้น าไปต าจนละเอยีดแลว้ปรุงรสดว้ย
เกลอื 

 

ผดัหน่อไมด้อง เป็นอาหารชนิดผดั วธิกีารท า น าหน่อไมด้องทีด่องไวน้ าไปตม้จนสกุและ
น าไปลา้งเพื่อไมใ่หค้วามเคม็ออก และไม่เคม็เกนิไปตัง้กระทะเทน ้ามนัลงไปน าเน้ือหมลูง
ไปผดั ตามดว้ยหน่อไมท้ีต่ม้แลว้ลงไปผดัปรุงรสดว้ยเกลอื 

 

ต้มยอดฟกัทอง เป็นอาหารต้ม มีลกัษณะเป็นน ้า วตัถุดบิหลกัของต้มยอดฟกัทองคือ 
ยอดฟกัทอง วธิกีารท า ตัง้กระทะจนรอ้น น าน ้ามนัลงกระทะและใส่เนื้อหมูลงไปผดัจนได้
ที ่แลว้ใสน่ ้าลงไป รอจนน ้าเดอืดใสย่อดผกัยอดฟกัทองลงไป ใสต่ะไครล้งไป และปรุงดว้ย
เกลอื รสชาตขิองตม้ยอดฟกัทองจะไม่เคม็เกนิไป จะมรีสชาตกิลมกล่อม 

 

ตม้ฟกัทองหม ูเป็นอาหารของชาวมง้ทีน่ิยมบรโิภค และมลีกัษณะเป็นน ้า รสชาตขิองตม้
ฟกัทอง มรีสชาตหิวานมนัเคม็ และกลมกล่อม 
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ผดัขิงใส่ไข่ (ขาก๊ีซอยไก) 
 
 
 
 
 

 
ต้มไก่พริกไทยด า,เต้าหู้ (ก้ากา๊ฟ้ือจ้อซอยเต๋า) 

 
 
ต าอ้อดิบ (กัง๋ยื่อตัว๋) 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1 ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมนิทางประสาทสมัผสั ต ารบัมาตรฐานอาหารมาตรฐานอาหารชาติพนัธุ์ม้งใน
จงัหวดัแพร่ ทัง้ 11 ต ารบั 
ลกัษณะของอาหาร ระดบัผลคะแนนโดยรวม 

x  S.D. อภิปรายผล 
รปูลกัษณ์ภายนอก 8.64 0.28 ชอบมากทีส่ดุ 
เน้ือสมัผสั 8.69 0.30 ชอบมากทีส่ดุ 
สี 8.69 0.30 ชอบมากทีส่ด 
กล่ิน 8.68 0.29 ชอบมากทีส่ด 
รสชาติ 8.69 0.30 ชอบมากทีส่ดุ 

การยอมรบัโดยรวม 8.68 0.29 ชอบมากทีส่ดุ 

 
จากตารางที ่1 พบว่า ผลการประเมนิทางประสาทสมัผสัจากผูเ้ชีย่วชาญคะแนนเฉลีย่รวม อยู่ในระดบัชอบมากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลีย่ของการยอมรบัโดยรวมอยู่ที ่8.68  0.29 
 
 

ต้มไก่พรกิไทยด าเต้าหู้ เป็นอาหารประเภทต้ม ส่วนมากชาวม้งนิยมบรโิภค
ในช่วงประเพณีกนิขา้วใหม่ และในโอกาสต่างๆ  

ต าอ้อดบิ เป็นน ้าพรกิชนิดหนึ่งที่ชาวมง้บรโิภค วธิที าการ ใส่เกลอืและพรกิลง
ไปโขลกพรกิจะละเอยีด เอาเปลือกอ้อดบิออก แล้วน าไปหัน่เป็นชิ้นลงไปต า 
ลกัษณะของออ้ดบิจะต าไม่ละเอยีดจนเกนิไป 

 

ผดัขงิใส่ไข่ เป็นอาหารประเภทผดั วิธีการท า เอาเปลือกขงิออก แล้วน าไปสบั
ละเอยีด คัน้เอาน ้าขงิออกจนหมดแลว้ น าเกลอืมาคลุกกบัขงิ จากนัน้ตัง้กระทะใส่
น ้ามนั รอจนน ้ามนัรอ้นใส่ขงิลงไปผดัจนมกีลิน่หอม แลว้ตอกไข่ลงไป ผดัจนไข่สุก 
แลว้น ้าออกจากกระทะเป็นอนัเรยีบรอ้ย 
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ตารางท่ี 2 ผลคะแนนเฉลีย่ลกัษณะทีส่ าคญัของอาหาร ต ารบัมาตรฐานอาหารมาตรฐานอาหารชาตพินัธุม์ง้ในจงัหวดั
แพร่ ทัง้ 11 ต ารบั 
ลกัษณะท่ีส าคญัของอาหาร ระดบัผลคะแนนโดยรวม 

x  S.D. อภิปรายผล 
ความเป็นต้นแบบ 6.87 0.30 ชอบมากทีส่ดุ 
ความหลากหลายของวตัถดิุบ 6.45 0.50 ชอบมากทีส่ดุ 
ความเป็นเอกลกัษณ์ 6.90 0.15 ชอบมากทีส่ดุ 
คณุค่าทางโภชนาการ 6.69 0.34 ชอบมากทีส่ดุ 
ความนิยมของเมนู 6.72 0.36 ชอบมากทีส่ดุ 
ความรว่มสมยั 6.57 0.36 ชอบมากทีส่ดุ 

รวม 6.70 0.33 ชอบมากทีส่ดุ 
 
จากตารางที ่2 พบว่าทัง้ 11 ต ารบั ผลการประเมนิลกัษณะทีส่ าคญัของอาหาร พบว่า มคี่าเฉลีย่ ดงันี้ ดา้นความเป็นต้น
ต ารบั 6.87 ความหลากหลายของวตัถุดบิ 6.45 ความเป็นเอกลกัษณ์ 6.90 คุณค่าทางโภชนาการ 6.9 ความนิยมของ
เมนู 6.72 ความร่วมสมยั 6.70 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
วฒันธรรมอาหารชาตพินัธุม์ง้ มวีฒันธรรมการบรโิภคอาหารง่ายๆ อาหารทีม่ง้นิยมรบัประทานเป็นประจ าคอืขา้วเจ้า
และอาหารทีน่ิยมมากเช่นผกัต้มและการทอดหรอืการผดั ซึง่ในอดตีนัน้มง้จะนิยมอาหารจ าพวกต้มผกั การทอด และ
การผกัมาก ซึ่งสอดคล้องกบั ศนัสนีย์ อุตมอ่าง (2550) ที่กล่าวว่า ชนิดของอาหารที่บริโภคในชีวติประจ าวนัม ี5 
ประเภท ไดแ้ก่ ตม้ ผดั น ้าพรกิ สมุนไพรกบัเกลอื ลาบ รสชาตขิองอาหารสว่นใหญ่จดืเป็นรสธรรมชาต ินิยมปรุงรสดว้ย
เกลอืเท่านัน้ ไม่ชอบอาหารรสเผด็และเปรีย้วมาก ใชว้ธิกีารปรุงอาหารง่ายๆ ไดแ้ก่ การต้ม และผดั และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สนัธเิวชช ์มงคลชยั (2549) ทีก่ล่าวว่ากลุ่มชาตพินัธุม์ง้ หาอาหารหรอืวตัถุดบิไดต้ามธรรมชาต ิวตัถุดบิที่
ปลูกไวร้อบๆ บ้าน และนิยมรบัประทานพชืผกัพื้นบ้าน หาของป่าตามฤดูกาล และนิยมใชเ้น้ือสตัว์ เช่น ไก่ หมู ปรุง
อาหาร มเีครื่องปรุงหลกัทีส่ าคญัคอืเกลอื พรกิ ไทย เป็นตน้ 
การท าต ารบัมาตรฐานอาหารมง้นัน้จะสงัเกตไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดัว่า ชาวเริม่รบัความเปลีย่นแปลงจากสิง่แวดลอ้มในยุค
โลกาภิวฒัน์ ปจัจุบนัม้งในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเมืองมากขึน้ ท าให้การประกอบอาหารของโน้มจะเริ่ม
เปลีย่นไปจากเดมิ ซึง่เดมินัน้มง้นิยมอาหารทีม่รีสชาตจิดืๆไม่ค่อยเผด็มาก แต่ในปจัจุบนัอาหารมง้เริม่เปลีย่นแปลงไป
ตามการเปลีย่นแปลงตามวฒันธรรม มกีารใช ้ผงชูรส น ้าปลา รสด ีหรอืเสน้ส าเรจ็รูปมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของบรูณ์เชน สขุคุม้และธนพล วยิาสงิห ์(2556) ทีก่ล่าวว่าผลกระทบต่ออตัราการเปลีย่นแปลงทางสงัคมประกอบดว้ย
ตน้ทุนความรูท้ีส่งัคมสะสมไว้ จ านวนประชากรในสงัคม การตดิต่อกบัสงัคมอื่น การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม และ
ทศันคตขิองสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เหล่านี้เอือ้อ านวยต่อการเปลีย่นและสามารถหยบิยมืวฒันธรรมซึง่กนั
และกนัหรอืมกีารแพร่กระจายดา้นวฒันธรรม 
จากการพฒันาต ารับมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น 11 ต ารับ พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารม้งได้ให้ข้อมูลถึง วัฒนธรรม
อาหารมง้ และความเชื่อดา้นอาหารมง้และมขีอ้เสนอแนะส าหรบัผูท้ีอ่ยากศกึษาใหเ้ขา้ใจและขอ้มูลทีเ่ป็นเชงิลกึมากขึน้ 
ดงันี้ 
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1. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึวตัถุดบิในทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพในการน ามาพฒันาเป็นต ารบัอาหารมากขึน้เพื่อใหเ้กดิการ
ต่อยอดการพฒันาการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดบิทีม่อียู่ 
2. ในการวเิคราะหค์ุณค่าทางโภชนาการของต ารบัอาหารนัน้ควรใชก้ระบวนการวเิคราะหต์วัอย่างอาหารดว้ยวธิทีางเคมี
ในหอ้งปฏบิตักิารเพื่อใหไ้ดคุ้ณค่าทางโภชนาการของต ารบัอาหารทีม่คีวามแม่นย ามากขึน้ 
3. ควรมกีารศกึษาถงึแนวโน้มดา้นอาหารของโลกต่อไปในอนาคตเพื่อสามารถปรบัเปลีย่นและสรา้งเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมได ้
 

เอกสารอ้างอิง 
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 ค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์. 
สนัธเิวชช์ มงคลชยั. 2549. ประเพณีปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะท้อน อ าเภอด่านซ้าย 

จงัหวดัเลย. ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ไทยศกึษาเพื่อการพฒันา: มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย. 
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บทคดัย่อ 
พชืสมุนไพรมคีวามหลากหลายสายพนัธุ ์พชืตน้หนึ่งมชีื่อไดห้ลายชื่อ และชื่อทีส่ะกดเหมอืนกนั (ชื่อพอ้งรปู) อาจระบุถงึ
พชืหลายชนิด ต่างกนัตามภูมภิาคต่างๆ ของไทยซึง่จะมปีญัหาต่อการระบุชนิดของพชืในต ารบัยา การวจิยัน้ีน าเสนอ
วธิีการระบุชื่อพชืสมุนไพรที่มีความหลากหลายสายพนัธุ์ในกลุ่มรกัษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยวิธกีาร
เปรยีบเทยีบความเหมอืนของชื่อพชืสมุนไพรทัง้ชื่อทัว่ไปไทยและชื่อทอ้งถิ่นโดยใชร้ะยะทางเลเวนชเตยน์ เพื่อหาชื่อ
พอ้งรูปและชื่อคล้าย โดยได้รวบรวมตวัอย่างชื่อไทยของพชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตฉิบบัพ.ศ.2 556 โดยชื่อ
สมุนไพรไดจ้ดัเกบ็ในฐานขอ้มลูพชืสมุนไพร โดยพชืในกลุ่มชื่อพอ้งรปูจะมคี่าความเหมอืนของชื่อเท่ากบั 100% และพชื
ในกลุ่มชื่อคล้ายจะมคี่าความเหมอืนของชื่อมากกว่าหรอืเท่ากบั 85% และน้อยกว่า 100% พบพชืที่มชีื่อพอ้งรูป 10 
ชนิด พชืทีม่ชีื่อคล้าย 1 ชนิด และพืชทีม่ที ัง้ชื่อพอ้งรูปและชื่อคลา้ย 10 ชนิด ตวัอย่างชื่อพ้องรูป เช่น ภาคเหนือและ
ภาคอสีานใชช้ื่อทอ้งถิน่ ‘เครอืเขาหนงั’ ในการระบุถงึพชื ‘เถาวลัยเ์ปรยีง’ และ ‘ขา้วสารดอกใหญ่’ โดยเถาวลัยเ์ปรยีงอยู่
ในต ารบัยากนิกษัยเสน้ ส่วนข้าวสารดอกใหญ่อยู่ในต ารบัประสะกานพลูซึ่งมฤีทธิก์ารรกัษาที่แตกต่างกนั วธิกีารที่
น าเสนอมปีระสทิธภิาพในการหาชื่อพอ้งรูปและชื่อคลา้ยของพชืสมุนไพรเพื่อช่วยให้เกดิความถูกต้องในการระบุพชื
สมุนไพรในต ารบัยา  
ค าส าคญั: ชื่อพชืสมุนไพร, บญัชยีาหลกัแห่งชาต,ิ ความเหมอืน, ความคลา้ย, อลักอรทึมึเลเวนชเตยน์ 
 

Abstract 
There are a variety of species in herbs. Each herb has several names, i.e., common names and local names. 
The names that are likewise in spelling (homograph) might be various and create problems in identification of 
herb species. This research presents a method for identifying herb names used in musculoskeletal system 
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that represent a variety of species by comparing the similarities of herb names, both in common Thai names 
and local Thai names using the Levenshtein distance to find homograph and homograph-alike names of 
herbs. A set of Thai herb names from the Thai national list of essential medicines 2013, were included into in 
an herbal database. A set of herbs which obtained similarity scores of 100% between pairs of herb names 
would be labelled ‘homograph group’. From the results, 10 species of homographs, 1 specy of homograph-
alike and 10 species on both homograph and homograph-alike were found. An example of homograph name, 
in the northern and the north-eastern region have called ‘เครอืเขาหนัง’ both in herb namely ‘เถาวลัยเ์ปรยีง’ 
Derris scandens (Roxb.) Benth. and ‘ขา้วสารดอกใหญ่’ Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.. ‘เถาวลัยเ์ปรยีง’ 
is in a formula namely ‘กษยัเสน้’, while ‘ขา้วสารดอกใหญ่’ is in a formula namely ‘ประสะกานพล’ู. Our proposed 
method was effective in finding homograph and homograph-alike names of herbs for supporting us to find 
correct herbs in the formula.  
Keywords: Herb Names, Thai National List of Essential Medicines, Homograph, Homograph-Alike, 
Levenshtein Algorithm 
 

บทน า 
ดว้ยพนัธุพ์ชืในโลกมคีวามหลากหลายจ านวน 374,000 สปีชสี์ (Maarten & James, 2016) ประเทศไทยมทีัง้พชื
พืน้เมอืงและพชืต่างถิน่ 11,104 สปีชสี ์2,465 สกุล 287 วงศ์ (ราชนัย ์ภู่มา,2557) มพีชืสมุนไพร 1,167 สปีชสี ์(มหดิล, 
2560) พชืสมุนไพรต้นหนึ่งๆ มชีื่อระบุถงึไดห้ลายลกัษณะเช่น ชื่อวทิยาศาสตรห์รอืชื่อพฤษศาสตร์ ซึง่ใช้ศาสตร์การ
จดัล าดบัหน่วยอนุกรมวธิานแสดงความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมประกอบดว้ย ชื่อสกุล (Genus) ค าคุณศพัท์ระบุชนิด 
(Specific epithet) และอื่นๆ ถา้มเีช่นผูต้ัง้ชื่อ (Author name) ชื่อสปีชสีย์่อย (Subspecies) ชื่อพนัธุ ์(Variety, Cultivar) 
(จติราภรณ์ ธวชัพนัธุ,์ 2548) แมช้ื่อวทิยาศาสตรส์ามารถระบุไดว้่าเป็นพชืชนิดใดแต่ในต ารายาโบราณนิยมใชช้ื่อทัว่ไป
ไทยในการระบุสว่นประกอบของต ารบัยา กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกก าหนดต าราการแพทยแ์ผน
ไทยและต ารบัยาแผนไทยของชาตจิ านวน 11 ฉบบั ตัง้แต่ปีพ.ศ.2558ถงึพ.ศ.2559 กว่า 6,720 ต ารบัเช่น ศลิาจารกึวดั
พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม คมัภรีธ์าตุพระนารายณ์ ต าราเวชศาสตรฉ์บบัหลวง เป็นต้น (กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก,2560) ชื่อทัว่ไปแบ่งได้เป็นชื่อทัว่ไปไทย (Thai common name) ชื่อทัว่ไปองักฤษ (English 
common name) และชื่อทัว่ไปไทยอื่นๆ ซึง่บางครัง้เรยีกชื่อทอ้งถิน่หรอืชื่อพืน้เมอืง (Local name, Vernacular name, 
Native name) (กรมป่าไม,้2560) ประกอบกบัโรคทางระบบกลา้มเนื้อกระดูกและเนื้อเยื่อประสาน (Diseases of the 
musculoskeletal system and connective tissue) เป็นสาเหตุการตายในคนไทยทีเ่พิม่มากขึน้ 1,968 2,388 และ 
3,026 คนต่อประชากร 100,000 คนจากปีพ.ศ.2557ถงึพ.ศ.2559 (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2559) และภูมิ
ปญัญาไทยมสีตูรต ารบัยาจ านวนมากทีใ่ชร้กัษากลุ่มอาการดงักล่าว ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ86 ต ารบั ใชร้กัษาโรค 12 
กลุ่มอาการ มยีารกัษาอาการทางกลา้มเน้ือและกระดูก 14 ต ารบัเช่น ยากษยัเสน้ ยาแกล้มอมัพฤกษ์ และยาสหศัธารา 
เป็นตน้ (ส านกัยา, 2560) พชืสมุนไพรต้นหนึ่งอาจมชีื่อทอ้งถิน่ไดห้ลายชื่อเช่น พรกิขีห้นู Capsicum annuum L. มชีื่อ
ทอ้งถิน่ภาษาไทย 44 ชื่อเช่น ดปีล ีมะระตี ้และหมากเผด็ เป็นตน้ (ส านกัวจิยัการอนุรกัษ์ปา่ไมแ้ละพนัธุพ์ชื,2560) การ
ระบุชื่อพืชสมุนไพรที่กล่าวถึงในต ารบัว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดใด ต้องมอีงค์ความรู้ประสบการณ์ในการตัง้ต ารบัยา
สมุนไพร เพื่อป้องกนัความสบัสนในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอย่างพชืชื่อแหม้ มคีวามเป็นไปได้ระหว่างพชืสอง
ชนิดทีม่ชีื่อทัว่ไปไทยเหมอืนกนัว่า ‘ขมิน้เครอื’ Arcangelisia flava (L.) Merr. และ Coscinium fenestratum (Gaertn.) 
Colebr. จงึมกีารตรวจสอบตามหลกัพฤกษอนุกรมวิธานและเภสชัเวทพบว่าแห้มมชีื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coscinium 
fenestratum (Gaertn.) Colebr. (ประนอม เดชวศิษิฏส์กุล และคณะ, 2545) ไม่เฉพาะชื่อพชืสมุนไพรยงัมคีวามเหมอืน
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อื่นๆ เช่น ความเหมอืนของชือ่สถานที ่สิง่ของ สารเคม ีและชื่อสกุลบุคคลเช่น อ าเภอเฉลมิพระเกยีรตมิ ี5 อ าเภอ ตัง้อยู่
ในจงัหวดัต่างๆ (วกิพิเีดยีสารานุกรมเสร,ี 2559) บา้นเลขที ่หมู่ ต าบลเหมอืนกนั 14 หลงัตัง้อยู่ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
(ขา่วช่อง8,2559) ความเหมอืนหากอยู่ในบรบิททีใ่กลเ้คยีงกนั จะสรา้งความสบัสนไดง้่าย ตวัอย่างสิง่ของเช่น ผา้ไหม
ลายลูกแก้วของกลุ่มชาตพินัธุ ์ส่วย เขมร ลาว และเยอ มชีื่อลายเหมอืนกนัแต่กรรมวธิกีารท าต่างกนัจงึได้ลวดลายที่
ต่างกนั (บุญโรช ศรลีะพนัธ์, 2559) ตวัอย่างสารเคมเีช่น ไอโซเมอร ์(Isomer) มสีตูรเคมเีหมอืนกนัแต่โครงสรา้งทาง
เคมีต่างกนัท าให้คุณสมบตัิต่างกัน (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2556) ตัวอย่างชื่อสกุลที่เหมือนกนัมากกว่า 2 คน 
4,423,981 ชื่อเช่น มชีื่อสมชาย แซ่ตัง้ 293 คน หากเป็นคดคีวามอาจเกดิการฟ้องรอ้งผดิคนได ้(TNAMCOT, 2560) 
จากความเหมอืนทีห่ลากหลาย รวมถึงระดบัความรุนแรงที่อาจเกดิขึน้จากความเหมอืน ในยาแผนปจัจุบนัปญัหาชื่อ
เหมือนเป็นหน่ึงในความคลาดเคลื่อนทางยาซึ่งสร้างความเข้าใจผิด วิธีป้องกันความผิดพลาดเช่นการใช้ระบบ
คอมพวิเตอรช์่วยในการสัง่จ่ายยาของบุคลากรทางการแพทย ์ลดการใชต้วัย่อและควบคุมการตัง้ชื่อผลติภณัฑก์่อนออก
สู่ทอ้งตลาด (Zaida & Rukhsana, 2015) ซึง่สามารถท าไดใ้นยาแผนปจัจุบนัแต่ในชื่อพชืสมุนไพรมคีวามหลากหลาย
ผสมผสานกบัความแตกต่างทางวฒันธรรม ท าใหส้่วนผสมของชื่อต่างกนัเช่นในภาคเหนือ มโีครงสรา้งระบบไวยกรณ์
ค าเรยีกชื่อพชื 4 สว่น คอื ค าบ่งกลุ่ม หน่วยค าบ่งกลุ่ม แก่นชื่อ และค าขยาย (อญัชล ีสงิหน้์อย และ สุพตัรา จรินันทนา
ภรณ์, 2556) และแสดงถึงอตัลกัษณ์ วถิีชีวติ และวฒันธรรมของคนในท้องถิ่น (อญัชล ีสงิห์น้อย,2560) โดยไม่มี
ทะเบยีนควบคุมทีช่ดัเจน การใชพ้ชืสมุนไพรผดิชนิด สง่ผลต่อกลไกการออกฤทธิท์ีต่่างกนัและอาการไม่พงึประสงคจ์าก
พชืสมุนไพรแบ่งได ้7 กลุ่ม พชืสมุนไพร 1 ชนิด อาจเกดิอนัตรายไดห้ลายกลุ่มคอืการแพ ้(Allergic reactions) การเกดิ
พษิ (Toxic reactions) อาการไม่พงึประสงค ์(Adverse effects) ปฏกิริยิาระหว่างยากบัสมุนไพร (Herb and drug 
reactions) การใชผ้ดิชนิด ผดิวธิ ี(Mistaken plants, Mistaken preparation) การปนเป้ือน (Contamination) และการ
ปลอมปน (Adulterants) (ยุวด ีวงษ์กระจ่าง และ วส ุศุภรตันสทิธ,ิ 2558) เพื่อแกป้ญัหาดงักล่าวและสนบัสนุนการใชพ้ชื
สมุนไพรอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งนโยบายรฐับาลทีส่ง่เสรมิใหใ้ชพ้ชืสมุนไพรเพื่อดูแล รกัษา อาการเจบ็ป่วยของคนไทย 
ลดการพึง่พายาแผนปจัจุบนั และสามารถแยกความเหมอืนของชื่อพชืสมุนไพรซึ่งมจี านวนมากในฐานขอ้มูลได ้ตาม
กรอบรายการยาสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิโดยประยุกต์ใชอ้ลักอรึ
ทมึเลเวนชเตยน์ซึง่เป็นทีรู่จ้กั และเคยใชใ้นชื่อการคา้ของยาแผนปจัจุบนักลุ่มยารกัษามะเรง็ (Kovacic & Chambers, 
2011) และประยุกตใ์ชเ้พื่อตรวจสอบทะเบยีนรถในประเทศต่างๆ 46 ประเทศโดยใหค้่าเอฟวนัและค่าความถกูตอ้งดกีวา่
วธิเีดมิก่อนประยุกตใ์ชอ้ลักอรทึมึ (Shamaila&Sarfraj,2016) และใชใ้นวจิยัส ารวจชื่อยาแผนปจัจุบนัจ านวน 7,987 ชื่อ 
โดยพบชื่อยาที่เสี่ยงก่อความสบัสนและเกดิปญัหาความคลาดเคลื่อนทางยามค่ีาระยะทางเลเวนชเตย์นน้อยกว่า 5 
(Bryan, Aronson, Hacken, Williams, & Jordan, 2015) แต่ในวจิยัทีป่ระยุกต์ใชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์และเทคนิค
เนมแมชชิง่แบบผสมเพื่อตรวจสอบชื่อสามญัทางยาแผนปจัจุบนัทีม่ลีกัษณะชื่อพอ้งมองคลา้ยในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
พ.ศ.2555 พบว่าสามารถใชว้ธิดีงักล่าวไดแ้ต่ไม่อยู่ในระดบัทีด่มีาก (เกรยีงศกัดิแ์ละจกัรกฤษณ์ เสน่ห,์2556) อย่างไรก็
ตามการประยุกต์ใชอ้ลักอรทึมึดงักล่าวในชื่อเครื่องยาไทยเพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูลการออกใบอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาให้ค่าเอฟวนั ค่าความระลกึ และค่าความเที่ยงตรงที่ดทีี่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกับวธิอีื่นๆ 
(Duangkamol & Verayuth, 2015) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอวธิตีรวจสอบระบุชื่อพชืสมุนไพรและศกึษาประสทิธภิาพการ
ประยุกต์ใชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์เพื่อหาความเหมอืนของชื่อพชืสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเนื้อและกระดูก 
ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิและเป็นแนวทางใหเ้กดิสารสนเทศป้องกนัความสบัสนในการด าเนินงานดา้นพชืสมุนไพรต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกกบัความหลากหลายสายพนัธุ์ในบญัชยีาหลกั
แห่งชาต ิ 
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2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพโดยเปรยีบเทยีบระดบัความเหมอืนของชื่อทัว่ไปและชื่อทอ้งถิน่พชืสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการ
ทางกลา้มเน้ือและกระดกูโดยการประยุกตใ์ชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์ 
3. เพื่อหาชื่อพอ้งรปูของพชืสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเน้ือและกระดกูในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ชื่อพชืสมุนไพร คอื ชื่อพชืสมุนไพรทัง้ชื่อทัว่ไปภาษาไทย และชื่อทอ้งถิน่ภาษาไทยในกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเนื้อ
และกระดกูจ านวน 75 ชนิด 
บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิคอื บญัชยีาหลกัแห่งชาตฉิบบัพ.ศ.2556 
ชื่อพอ้งรปู คอื คู่ชื่อพชืสมุนไพรทีม่คี่ารอ้ยละความเหมอืนเท่ากบั 100 
ชื่อคลา้ย คอื คู่ชื่อพชืสมุนไพรทีม่คี่ารอ้ยละความเหมอืนมากกว่าหรอืเท่ากบั 85 และน้อยกว่า 100 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คอื ชื่อทัว่ไปภาษาไทยและชื่อทอ้งถิน่ของพชืสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเนื้อและ
กระดกูในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพ.ศ.2556 ทีม่ชีื่อวทิยาศาสตรร์ะบุไวต้ามคู่มอืการผลติและประกนัคุณภาพเภสชัต ารบั
โรงพยาบาลจากสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ(คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ,2555) จ านวน 75 ชนิด 
การสรา้งและพฒันาคณุภาพเครือ่งมือ  
1. ก าหนดตารางความสมัพนัธแ์ละฟิวดท์ีใ่ชใ้นการวจิยั ซึง่เป็นปจัจยัน าเขา้และกระบวนการ ประกอบดว้ยตารางจ านวน 
3 ตารางโดยมฟิีวดร์หสัชื่อวทิยาศาสตรเ์ป็นคยีน์อก (foreign key) ทีใ่ชเ้ชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างตาราง มโีครงสรา้ง
ตารางขอ้มลูดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 Common_Name 
ฟิวด ์ ช่ือ อธิบาย ชนิดข้อมลู ขนาด หมายเหต ุ
1 Common_name_id รหสัชื่อทัว่ไปไทย INTEGER 5 คยีห์ลกั 
2 Common_name ชื่อทัว่ไป VARCHAR 20 - 
3 Sci_name_id รหสัชื่อวทิยาศาสตร ์ INTEGER 5 คยีน์อก 
 

ปจัจยัน าเขา้ 

รายชื่อพชืสมุนไพร
ภาษาไทย 

-ชื่อทัว่ไป 

-ชื่อทอ้งถิน่ 

 

กระบวนการ 
- สรา้งตารางความสมัพนัธช์ื่อพชื
สมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตใิน
ฐานขอ้มลูคุยเฮริบ์ 
- ประยุกตใ์ชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์ 
เพื่อหาความเหมอืนของชื่อทุกชือ่ของ
พชืแต่ละตน้กบัชื่อทุกชื่อของพชืตน้อื่นๆ 
ทัง้หมด 

 

ผลลพัธ ์

รอ้ยละความเหมอืน 

-ค่าเท่ากบั 100 คอื พชืชื่อพอ้งรปู 

-ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 85 และน้อย
กว่า 100 คอื พชืชื่อคลา้ย 
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ตารางท่ี 2 Local_Name 
ฟิวด ์ ช่ือ อธิบาย ชนิดข้อมลู ขนาด หมายเหต ุ
1 Local_name_id รหสัชื่อทอ้งถิน่ไทย INTEGER 5 คยีห์ลกั 
2 Herb_local_name ชื่อทอ้งถิน่ VARCHAR 20 - 
3 Sci_name_id รหสัชื่อวทิยาศาสตร ์ INTEGER 5 คยีน์อก 
4 Area_name ชื่อพืน้ที ่ VARCHAR 20 คยีห์ลกั 
 
ตารางท่ี 3 Sci_Name 
ฟิวด ์ ช่ือ อธิบาย ชนิดข้อมลู ขนาด หมายเหต ุ
1 Sci_name_id รหสัชื่อวทิยาศาสตร ์ INTEGER 5 คยีห์ลกั 
4 Sci_name ชื่อวทิยาศาสตร ์ VARCHAR 20 - 
 
2. ใชโ้อเปอเรเตอร ์∪ (UNION) หาผลรวมของตารางที ่1 และ 2 ใชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์ แบบ 111 โดยหมายถงึ
การเพิม่ การแทนที ่และการตดัออก จะคดิค่าน ้าหนักเท่ากนัอย่างละ 1 โดยเปรยีบเทยีบชื่อพชืทัง้ชื่อทัว่ไปและชื่อ
ท้องถิ่นตัง้แต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย โดยอัลกอรึทึมเลเวนชเตย์น ค านวณเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืช 
ระยะทางเลเวนชเตย์น (Levenshtein Distance,LD) ถูกค านวณโดย อลักอรึทมึไดนามคิโปรแกรมมิ่ง (Dynamic 
programming algorithm) (Sascha, Claus, & Jana,2004) ดงัสมการที ่1  
LD(s,t): = min [ LD(i-1,j) +Cd, LD(i,j-1) +Ci,LD(i-1,j-1) +Cr]; All i and j > 0  (1) 
LD(i,0): = LD(i-1,0) +Cd      Cd = cost of deletion 
LD(0,j): = LD(0,j-1) +Ci     Ci = cost of insertion 
LD(0,0): = 0      Cr = cost of replacement 
การหาค่าความเหมอืนของเลเวนชเตยน์ดงัสมการที ่2 (Potsdam, 2013) 
Levenshtein Similarity; sim levenshtein(s,t) = 1-(Levenshtein Dist (s,t)/max (|s|,|t|) (2) 
3. ตรวจสอบการสะกดชื่อพชืสมุนไพรโดยใชห้นงัสอือา้งองิ 9 เล่มและฐานขอ้มลูออนไลน์ 5 แหล่ง และพฒันาเครื่องมอื
โดยน าผลการเปรยีบเทยีบความเหมอืนทีไ่ดม้าตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้วจิยัและปรบัปรุงเครื่องมอืโดยก าหนดให้
ตรวจสอบเฉพาะอกัขระภาษาไทยทีม่กีารตดัชื่อทีม่สี่วนเกนิของการเคาะวรรคออกก าหนดค่าความเหมอืนของเลเวนช
เตยน์ ต ่าสดุเท่ากบั 85 เพื่อหาชื่อคลา้ยของพชืสมุนไพร 
การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมรายชื่อพชืสมุนไพรตามรายการในบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิี่มกีารระบุชื่อวทิยาศาสตรใ์นฐานขอ้มูลเวบ็ไซต์คุย
เฮริบ์(KUIHERB) http://hinfo.su.ac.th/~kuiherb/ (มหาวทิยาลยัศลิปากร,2560) ซึง่เป็นเวบ็ไซต์รวบรวม และเผยแพร่
ความรูเ้รื่องสมุนไพร โดยสมาชกิทีเ่ขา้ใชง้านจะไดร้บัและแบ่งปนัความรูเ้รื่องสมุนไพร (Verayuth,Sinthop,Thanaruk,& 
Virach,2009) ตัง้แต่เดอืนมถุินายนพ.ศ.2550 ถงึเดอืนสงิหาคมพ.ศ.2560 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ใชส้ถติพิรรณนา หาค่ารอ้ยละ ความถีโ่ดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล โดยก าหนดค่ารอ้ยละความเหมอืนเท่ากบั 
100 คอื พชืกลุ่มทีม่ชีื่อพอ้งรปู และค่ารอ้ยละความเหมอืนเท่ากบัหรอืมากกว่า 85 และน้อยกว่า 100 คอื พชืกลุ่มทีม่ชีื่อ
คลา้ย และใชค้่าร้อยละความเหมอืนของเลเวนชเตยน์ ในการศกึษาประสทิธภิาพการเปรยีบเทยีบระดบัความเหมอืน
ของชื่อพชืสมุนไพร  
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ผลการวิจยั 
การประยุกตใ์ชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์มปีระสทิธภิาพ ในการความเปรยีบเทยีบความเหมอืน ของชื่อพชืสมุนไพรทัง้ชื่อ
ทัว่ไปและชื่อท้องถิ่นภาษาไทย เนื่องจากค่าร้อยละความเหมอืนของเลเวนชเตย์นสามารถบอกระดบัความแตกต่าง
ระหว่างชื่อพชืสมุนไพรได ้ดงัตารางที ่4 5 6 และ 7  
 
ตารางท่ี 4 รอ้ยละ ของ ชนิดพชืสมุนไพรจ าแนกตาม ชื่อพอ้งรปู ชื่อคลา้ย 
ประเภท จ านวน (ชนิด) รอ้ยละ 
พชืทีม่ชีื่อพอ้งรปู (Homograph) 10 13.33 
พชืทีม่ชีื่อคลา้ย (Homograph-alike) 1 1.33 
พชืทีม่ชีื่อพอ้งและชื่อคลา้ย  10 13.33 
พชืทีไ่ม่มชีื่อพอ้งรปูและชื่อคลา้ย  54 72 
รวม 75 100 
 
จากตารางที ่4 พบว่ามพีชืสมุนไพรทีม่ชีื่อพอ้งรปูกบัพชืสมุนไพรอื่น 10 ชนิด รอ้ยละ 13.33 มพีชืสมุนไพรทีม่ชีื่อคลา้ย 
1 ชนิด รอ้ยละ 1.33 มพีชืสมุนไพรทีม่ชีื่อพอ้งและชื่อคลา้ย 10 ชนิด รอ้ยละ 13.33 และพชืสมุนไพรทีไ่ม่มชีื่อพอ้งและ
ชื่อคลา้ย 54 ชนิด รอ้ยละ 72 จากพชื 75 ชนิดทีเ่ป็นส่วนประกอบในต ารบัของยากลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเนื้อและ
กระดกู ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ
 
ตารางท่ี 5 ตวัอย่างพชืสมุนไพรทีม่ชีื่อพอ้งรปู 
ช่ือทัว่ไปท่ีมีช่ือพอ้งรปู จ านวน 

(ช่ือ/
ชนิด) 

ช่ือพอ้งรปู แหล่งท่ีมา ช่ือทัว่ไป ช่ือวิทยาศาสตร ์

เทยีนตาตัก๊แตน  
Anethum 
graveolens L. 

4/4 เทยีน
ขา้วเปลอืก 
 

ภาคกลาง เทยีน
ขา้วเปลอืก* 

Foeniculum vulgare 
Miller subsp. var. 
vulgare 

  ผกัหอมน้อย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผกัช*ี Coriandrum sativum L. 

  ผกัหอมผอม ภาคเหนือ ผกัช*ี Coriandrum sativum L. 
  ผกัช ี  ภาคเหนือ เทยีน

เยาวพาณี* 
Trachyspermum ammi 
(L) Sprague 

กระชาย 
Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf. 

2/3 กะแอน 
กะแอน 

ภาคเหนือ 
และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม 

กระทอื Zingiber zerumbet Sm. 

  ขงิแดง จนัทบุร ี ขงิ Zingiber officinale 
Roscoe 

หมายเหตุ * พชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีไ่ม่อยู่ในกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเน้ือและกระดกู 
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จากตารางที่ 5 พบว่ามพีืชที่มีชื่อพ้องรูป 10 ชนิด มีชื่อพ้องรูป 12 ชื่อ ในพืช 15 ชนิด เทียนตาตัก๊แตน Anethum 
graveolens L. มชีื่อพอ้งรปูกบัพชือื่นมากทีส่ดุคอื เทยีนขา้วเปลอืก ผกัช ีและเทยีนเยาวพาณี 
 
ตารางท่ี 6 พชืสมุนไพรทีม่ชีื่อคลา้ย 

ช่ือทัว่ไป 
ท่ีมีช่ือคล้าย 

ความ
เหมือน 
(รอ้ยละ) 

ช่ือพชื แหล่งท่ีม
า 

ช่ือ
คล้าย 

แหล่งท่ี
มา 

ช่ือทัว่ไป 
ช่ือวิทยาศาสตร ์

แสมสาร 
Senna garrettiana (Crai) Irwin & 
Barneby 

90.91 ขีเ้หลก็
สาร 

นครราชสี
มา 
ปราจนีบุร ี

ขีเ้หลก็
สาน 

ไม่ระบ ุ ชุมเหด็เทศ* 
Senna alata (L.) 
Roxb 

หมายเหตุ * พชืสมุนไพรในบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิีไ่ม่อยู่ในกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเน้ือและกระดกู 
 
จากตารางที ่3 พบว่าพชืทีม่ชีื่อคลา้ย 1 ชนิด โดยชื่อคลา้ยคอืขีเ้หลก็สารและขีเ้หลก็สานมคี่ารอ้ยละความเหมอืน 90.91 
  
ตารางท่ี 7 ตวัอย่างพชืทีม่ชีื่อพอ้งรปูและชื่อคลา้ย 
ช่ือทัว่ไป 
ท่ีมีช่ือพอ้งและช่ือ
คล้าย 

(ช่ือ/
ชนิด) 

ช่ือ
พ้อง
รปู 

แหล่ง 
ท่ีมา 

ช่ือ
ทัว่ไป 

ช่ือ
คล้าย 
(คู่/
ชนิด) 

ความ
เหมือน 
(รอ้ย
ละ) 

ช่ือ
คล้าย 

แหล่งท่ีมา ช่ือ
ทัว่ไป 

เถาวลัยเ์ปรยีง 
Derris 
scandens (Roxb.) 
Benth. 

1/2 เครอื
เขา
หนงั 
 

นครราชสมีา 
และ
ภาคเหนือ 

ขา้วสาร
ดอก
ใหญ่ 

1/1 85.71 เถาวลัย์
เขยีง 

ภาคกลาง 
 

ย่านาง* 

ขา้วสารดอกใหญ่ 
Raphistemma 
pulchellum (Roxb.) 
Wall. 
ย่านาง 
Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels 

         

 
จากตารางที ่7 พบว่ามพีชืทีม่ที ัง้ชื่อพอ้งรูปและชื่อคลา้ยจ านวน 10 ชนิด ประกอบดว้ย ชื่อพอ้งรูป 39 ชื่อ ในพชื 13 
ชนิด มรีอ้ยละความเหมอืนอยู่ระหว่าง 85.71 ถงึ 91.67  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
พบว่าการใชอ้ลักอรทึมึเลเวนชเตยน์เปรยีบเทยีบความเหมอืนของชื่อพชืสมุนไพรกลุ่มรกัษาอาการทางกลา้มเนื้อและ
กระดกู ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตมิปีระสทิธภิาพในการใหค้่าระดบัความเหมอืนทีส่ามารถบอกความแตกต่างระหว่างชื่อ
พชืได ้ดงันัน้สามารถใชว้ธินีี้เพื่อหาชื่อพอ้งรูปของพชืสมุนไพรและช่วยใหเ้กดิความถูกต้องในการระบุชื่อพชืสมุนไพร
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เพื่อผลติยาในต ารบัยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาตไิด ้พชืสมุนไพร 75 ชนิด มพีชืทีม่ชีื่อพอ้งรปู 10 ชนิด พชืทีม่ชีื่อคลา้ย 1 
ชนิด และพชืทีม่ที ัง้ชื่อพอ้งรปูและชื่อคลา้ย 10 ชนิด พชืสมุนไพรทีไ่ม่มชีื่อพอ้งรูปและชื่อคลา้ย 54 ชนิด โดยส่วนใหญ่
เป็นพชืทีม่ชีื่อคุน้เคย จงึเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนัในหลายพืน้ทีเ่ช่น กระเทยีม  Allium sativum L. มหาหงิคุ ์Ferula assa-
foetida L. และว่านหางจระเข ้Aloe vera (L.) Burm.f.เป็นตน้ พชืทีม่ชีื่อพอ้งรปูและชื่อคลา้ย อาจอยู่ในต ารบัทีอ่อกฤทธิ ์
การรกัษาทีต่่างกนัในบญัชยีาหลกัแห่งชาตซิึง่เสีย่งต่อการน าไปใชผ้ดิต ารบั ตวัอย่างชื่อพอ้งรูปเช่น ภาคเหนือและภาค
อสีานใชช้ื่อทอ้งถิน่ ‘เครอืเขาหนัง’ ในการระบุถงึพชื ‘เถาวลัยเ์ปรยีง’ Derris scandens (Roxb.) Benth. และ ‘ขา้วสาร
ดอกใหญ่’ Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.โดยเถาวลัย์เปรยีงอยู่ในกลุ่มยารกัษาอาการทางกล้ามเนื้อและ
กระดกู ต ารบัยากนิกษยัเสน้ สว่นขา้วสารดอกใหญ่อยู่ในกลุ่มยารกัษาอาการระบบทางเดนิอาหาร ต ารบัประสะกานพล ู
และเถาวลัยเ์ปรยีงมชีื่อคลา้ยกบั ‘เถาวลัยเ์ขยีง’ ซึง่เป็นชื่อทอ้งถิน่ของพชื ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ซึง่
อยู่ในกลุ่มยาแกไ้ข ้ต ารบัยามหานิลแท่งทอง ต ารบัยาหา้ราก และกลุ่มยารกัษาอาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ ต ารบั
ยาหอมอนิทจกัร์ ตัวอย่างชื่อคล้ายเช่น ภาคตะวนัออกและภาคอสีานใช้ชื่อท้องถิ่น ‘ขี้เหลก็สาร’ ในการระบุถึงพืช 
‘แสมสาร’ Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby และคล้ายกบัชื่อ ‘ขีเ้หลก็สาน’ ซึง่เป็นชื่อท้องถิ่นของพชื 
‘ชุมเหด็เทศ’ Senna alata (L.) Roxb โดย ‘แสมสาร’ อยู่ในกลุ่มยารกัษาอาการทางกลา้มเนื้อและกระดูก ต ารบัยากนิ
กษยัเสน้ และยาบ ารุงโลหติ สว่น ‘ชุมเหด็เทศ’ อยู่ในกลุ่มยารกัษาอาการระบบทางเดนิอาหาร ต ารบัยาชุมเหด็เทศ ซึง่มี
ฤทธิก์ารรกัษาทีแ่ตกต่างกนั ทัง้สามารถช่วยสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นวถิชีวีติ วฒันธรรมและภูมปิญัญาการใช้
พชืสมุนไพรของคนในทอ้งถิน่ต่างๆไดเ้พิม่มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
สามารถใช้วธิกีารหาความเหมอืนของชื่อพชืสมุนไพรเพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยัในการเตรยีมต ารบัยารกัษากลุ่ม
อาการทางกล้ามเนื้อและกระดูกในบญัชยีาหลกัแห่งชาติที่มชีื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายโดยใช้เป็นสารสนเทศในระบบ
ฐานข้อมูลยาแผนโบราณและยาสมุนไพรของโรงพยาบาลทัง้ในกระบวนการผลติและการจ่ายยาให้กบัผู้ป่วย และ
สามารถเพิม่การตรวจสอบความเหมอืนในพชืสมุนไพรต ารบัการรกัษาโรคกลุ่มอื่นๆ หรอืประยุกตใ์ชว้ธิกีารดงักล่าวเพื่อ
ตรวจสอบและแกป้ญัหาความเหมอืนและความคลา้ยของชื่อหรอืค าทีส่รา้งความสบัสนในงานสาขาอื่นๆ ได ้
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการกระจายตวัของเศษถ่านหนิขนาดต่างๆ ในทะเลกรณีเกดิอุบตัเิหตุเรอืขนส่งถ่าน
หนิอบัปาง โดยใชแ้บบจ าลอง AQUASEA พืน้ทีศ่กึษาอยู่บรเิวณเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ีซึง่เป็นแหล่งขนถ่ายถ่านหนิ
น าเขา้จากต่างประเทศ ขอ้มลูทีใ่ชใ้นแบบจ าลองประกอบดว้ย ลกัษณะทอ้งน ้า ความลกึของทอ้งทะเล ระดบัน ้าขึน้น ้าลง 
ขนาดของถ่านหนิ และความเรว็ในการตกตะกอนของถ่านหนิขนาดต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างค่าระดบัน ้าทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองกบัผลการตรวจวดัจรงิในพืน้ที ่ไดค้่าความถูกตอ้งอยู่ทีร่อ้ยละ 97.4 
การเคลื่อนทีข่องเศษถ่านหนิขึน้อยู่กบัความเรว็กระแสน ้าและความเรว็ในการตกตะกอนของเศษถ่านหนิ ซึง่จะเคลื่อนที่
ไปได้ในระยะทางหนึ่งในลักษณะเหมือนกลุ่มเมฆ ก่อนที่จะตกตะกอนสะสมตัวที่พื้นทะเลท าให้ส่งผลกระทบทาง
กายภาพต่อสิง่มชีวีติในทะเลได ้
ค าส าคญั: การขนสง่ถ่านหนิ, เกาะสชีงั, ถ่านหนิในน ้าทะเล, แบบจ าลอง AQUASEA 
 
Abstract 
This study aims to simulate the distribution of coal particles in seawater caused by a transportation accident 
using AQUASEA software. The study area is the offshore of Si Chang Island, which is the main place to 
transfer coal cargoes from ship to ship in Thailand. The model input data composed of bathymetry, 
sedimentology, tidal data, shipped coal tonnage, and coal particles’ settling velocities. Water level output from 
the model was compared with the data from field measurement for validation, which was resulted in a 
correlation coefficient. The result of the study shows the correlation coefficient of 97.4%. Coal particles 
movement was controlled by both sea current and coal particles’ settling velocities. They moved for some 
distance, formed the cloud that can intercept a sunlight, then settled on a sea floor. This can cause an 
environmental impact to marine life. 
Keywords: AQUASEA, Coal in Seawater, Coal Transportation, Si Chang Island 
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บทน า 
ถ่านหนิเป็นพลงังานส าคญัทีถู่กน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมปูนซเีมนต ์
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่น ามาใช้จัดเป็นถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส (Subbituminous) และบิทูมินัส (Bituminous) ที่มี
คุณภาพสงูกว่าลกิไนต ์(Lignite) ซึง่เป็นถ่านหนิสว่นใหญ่ในประเทศไทย (กรมทรพัยากรธรณี, 2550) จงึมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งน าเขา้ถ่านหนิจากต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2559 มกีารน าเขา้ถ่านหนิสู่ประเทศไทยทัง้หมดประมาณ 21.8 ลา้น
ตนั สว่นใหญ่มาจากประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศออสเตรเลยี (ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน, 2560) ดว้ยเรอื
สนิค้าขนาดใหญ่ (Vessel) ขนาด 10,000 ถึง 100,000 ตนั หรอืเรอืล าเลยีงขนาดใหญ่ (Barge) ขนาด 8,000 ถึง 
10,000 ตนั ในรูปแบบของวสัดุเทกอง (Dry bulk carrier) แลว้ท าการขนถ่ายลงเรอืล าเลยีงขนาดเลก็ (Lighter) เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งไปยงัจุดหมายปลายทาง โดยมแีหล่งขนถ่ายหลกัอยู่ทีบ่รเิวณท่าเรอืเกาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ี
แสดงดงัรูปที ่1 (จรนิทร ์ชลไพศาล, 2553) การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการขนส่งถ่านหนิ ในกรณีทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุทีร่า้ยแรงทีสุ่ดคอืเรอืเกดิการอบัปาง อาจท าใหถ่้านหนิปรมิาณมาก เกดิการรัว่ไหลลงสู่ทะเลได ้ในอดตีเคยมี
อุบัติเหตุเหล่านี้ในเขตน่านน ้าไทยอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2558 ขบวนเรือล าเลียงถ่านหินขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยเรอืลากจูงภทัรทรานสปอร์ต 7 และเรอืล าเลยีงภทัร 33 ภทัร 36 และภทัร 40 บรรทุกถ่านหนิล าละ
ประมาณ 1,700 ตนั ถูกคลื่นสงูซดัจมลงบรเิวณปากแม่น ้าเจา้พระยา ถ่านหนิบางส่วนและเศษถ่านหนิกระจายออกสู่
ทะเล (ไทยรฐัออนไลน์, 2558) อย่างไรกต็าม ไม่พบขอ้มูลว่ามผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างไรบา้ง ส่วนอุบตัเิหตุที่
เกดิขึน้ในต่างประเทศนัน้มดี้วยกนัหลายเหตุการณ์ อย่างไรกต็าม การศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากเหตุการณ์
ต่างๆ นัน้ ได้มุ่งเน้นไปยงัการศกึษาผลกระทบจากถ่านหนิทัง้ทางกายภาพและทางเคมโีดยไม่พบการศกึษาโดยใช้
แบบจ าลองแต่อย่างใด (Cabon et al., 2007; Jaffrennou et al., 2007a, 2007b; Lucas and Planner, 2012) จาก
เหตุผลดงักล่าว จงึควรศกึษาการกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิในทะเลดว้ยแบบจ าลอง เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบ
ในเชงิพืน้ทีไ่ดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาการกระจายตวัของถ่านหนิขนาดต่างๆ ในทะเล หากเกิดอุบตัิเหตุระหว่างการขนส่งด้วยแบบจ าลอง 
AQUASEA 
2. เพื่อศกึษาผลกระทบของอนุภาคถ่านหนิทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มทะเล 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ถ่านหนิจดัเป็นของแขง็ทีไ่ม่ละลายน ้า เมื่อถ่านหนิตกลงสู่ทะเลจะมกีารกระจายตวัในลกัษณะเดยีวกนักบัการเคลื่อนที่
ของตะกอนในน ้าทะเล และลกัษณะการกระจายตวัจะขึน้กบัขนาดของถ่านหนิ ซึง่ถ่านหนิทีม่ขีนาด 2 มลิลเิมตรขึน้ไป 
จะสามารถเคลื่อนทีไ่ปไดใ้นระยะทางหนึ่ง ก่อนทีจ่ะตกตะกอนสะสมตวัทีพ่ืน้ทะเลส่วนถ่านหนิทีม่ขีนาดอนุภาคเลก็กว่า 
0.25 มลิลเิมตร ทัง้หมดจะลอยเป็นเหมอืนกลุ่มเมฆ ซึง่จะบดบงัแสงทีส่อ่งผ่าน ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อการสงัเคราะหแ์สง
ของพชืทะเลได ้(Jaffrennou et al., 2007b; Lucas and Planner, 2012) นอกจากนี้ ถ่านหนิยงัมกีารปะปนของโลหะ
และกรดอินทรีย์หลายชนิด สารบางชนิดสามารถชะละลายออกมาได้โดยน ้าทะเล เช่น แมงกานีส ทองแดง สงักะส ี
ตะกัว่ แคดเมียม กรดฮิวมิก กรดฟูลวิก เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต มีเพียง
แมงกานีสและทองแดงทีม่ปีรมิาณทีถู่กชะละลายออกมาเกนิมาตรฐาน (Cabon et al., 2007; Lucas and Planner, 
2012) อย่างไรกต็าม สารเหล่านี้สามารถถูกเจอืจางโดยน ้าทะเลได ้(Lucas and Planner, 2012) นอกจากนี้ ปรมิาณ
ของสารที่ถูกชะละลายออกมาจากถ่านหนิยงัมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัขนาดของอนุภาคและแหล่งก าเนิดถ่านหนิ 
(Jaffrennou et al., 2007a) รวมทัง้ขึน้กบัปรมิาณของแร่องคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และความเป็นกรดด่างของน ้า
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ทะเลอกีดว้ย (Cabon et al., 2007) ดงันัน้ หากถ่านหนิตกลงสู่ทะเล จะท าใหเ้กดิผลกระทบทางกายภาพเป็นหลกั นัน่
คอื หากลอยอยู่ในน ้ากจ็ะบดบงัแสงอาทติยไ์ม่ใหส้อ่งลงไปยงัพืน้ทะเล และหากมตีะกอนถ่านหนิปรมิาณมากตกลงสู่พืน้
ทะเล จะสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศบนพืน้ทะเลอกีดว้ย 
 

 
รปูท่ี 1 แผนทีเ่กาะสชีงั และเขตพืน้ทีจ่อดเรอืขนถ่ายสนิคา้ 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก กรมอุทกศาสตร ์กองทพัเรอื (2550) 
 
วิธีการวิจยั 
งานวจิยัฉบบันี้ ใชแ้บบจ าลอง AQUASEA ในการศกึษาการกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิในทะเล แบบจ าลองดงักล่าว
แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน และประกอบด้วยสมการพื้นฐาน 3 สมการ โดยส่วนแรกคอืการสร้างแบบจ าลองการ
เคลื่อนทีข่องน ้าทะเล ซึง่ประกอบดว้ยสมการพืน้ฐาน 2 สมการ ไดแ้ก่ สมการความต่อเนื่อง (Equation of continuity) 
และสมการโมเมนตมั (Momentum equations) สมการความต่อเนื่องอธบิายการเคลื่อนทีข่องน ้าผวิดนิในพืน้ทีท่ีม่คีวาม
กวา้งมากเมื่อเทยีบกบัความลกึในรปูแบบ 2 มติ ิแสดงดงัสมการที ่(1) 
 

  (1) 

โดย         (2) 
 
H คอื ความลกึของน ้ารวม (m), h คอื ความลกึของน ้าเฉลีย่ (m),  คอื ระดบัน ้าทีเ่ปลีย่นแปลง (m), u และ v คอื 
ความเรว็กระแสน ้าในแนวแกน x และแกน y (m/s) ตามล าดบั, t คอื เวลา (s), Q คอื อตัราทีน่ ้าไหลเขา้ (m3/s) 
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สมการความต่อเนื่องมตีวัแปรทีไ่ม่ทราบค่า 3 ตวั ไดแ้ก่ u, v และ h จงึต้องใชส้มการโมเมนตมั ทัง้ในแนวแกน x ดงั
สมการที ่(3) และในแนวแกน y ดงัสมการที ่(4) มาใชร่้วมกนั โดยสมการดงักล่าวน้ี ไดน้ าปจัจยัของทอ้งน ้า กระแสลม 
และเงื่อนไขของขอบเขต (Boundary conditions) เขา้มาช่วยอธบิายเพิม่เตมิดว้ย 

      (3) 

      (4) 
โดย        (5) 

และ         (6) 

f คอื Coriolis parameter,  คอื อตัราการหมุนของโลก (7.2722×10-5 S-1),  คอื ละตจิูด (decimal degrees), k คอื 
Wind shear stress parameter,  คอื ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3),  คอื ความหนาแน่นของน ้า (kg/m3), 
CD คอื Wind drag coefficient, u คอื ความเรว็กระแสน ้าในแนวแกน x (m/s), v คอื ความเรว็กระแสน ้าในแนวแกน y 
(m/s), t คอื เวลา (s), g คอื ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (m/s2),  คอื ระดบัน ้าทีเ่ปลีย่นแปลง (m), H คอื 
ความลกึของน ้ารวม (m), C คอื Chezy bottom friction coefficient (m1/2/s), Wx คอื ความเรว็ลมในแนวแกน x (m/s), 
Wy คอื ความเรว็ลมในแนวแกน y (m/s), |W| คอื อตัราเรว็ลม (m/s), Q คอื อตัราทีน่ ้าไหลเขา้ (m3/s), u0 คอื ความเรว็
กระแสน ้าทีไ่หลเขา้ในแนวแกน x (m/s), v0 คอื ความเรว็กระแสน ้าทีไ่หลเขา้ในแนวแกน y (m/s) 
ปจัจยัทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง แสดงดงัตารางที ่1 และลกัษณะหน้าต่างของแบบจ าลอง แสดงดงัรปูที ่2 
แบบจ าลอง Aquasea จะน าค่าทีไ่ดจ้ากสมการที ่(1) มาใชใ้นการสรา้งอกีส่วน คอืแบบจ าลองการเคลื่อนทีข่องตะกอน 
ซึง่มสีมการพืน้ฐาน คอื สมการการเคลื่อนยา้ย (Transport equation) แสดงดงัสมการที ่(7) 

  (7) 

โดย          (8) 
S คอื การเปลี่ยนแปลงของมวลสาร (kg/m3), S1 และ S2 คอื การสะสมตวัและการกดัเซาะของตะกอนในท้องน ้า 
ตามล าดบั โดยมคี่าขึน้อยู่กบัค่าความเคน้เฉือนวกิฤต และค่าความเคน้เฉือนของทอ้งน ้า , H คอื ความลกึของน ้ารวม 
(m), c คอื ความเขม้ขน้ของมวลสารหรอือุณหภูมสิ่วนเกนิ (kg/m3), c0 คอืความเขม้ขน้ของมวลสารหรอือุณหภูมิ
สว่นเกนิของน ้าทีไ่หลเขา้ (kg/m3), Dx คอื สมัประสทิธิก์ารกระจายตวัตามยาว (m

2/s), Dy คอื สมัประสทิธิก์ารกระจาย
ตวัตามขวาง (m2/s), u คอื ความเรว็กระแสน ้า (m/s), t คอื เวลา (s), Q คอื อตัราทีน่ ้าไหลเขา้ (m3/s) 
การสร้างแบบจ าลองน้ีไม่ได้น าปจัจยัด้านลมเขา้มาวเิคราะห์ เน่ืองจากพื้นที่ศกึษามลีกัษณะเป็นอ่าวเปิดขนาดเล็ก 
อทิธิพลจากลมจึงมีน้อย (สุนทร ีทารพนัธ์ และมณฑล อนงค์พรยศกุล , 2553) ผลที่ได้จากแบบจ าลอง จะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบระหว่างระดบัน ้าที่ได้จากแบบจ าลองกบัค่าที่วดัจากภาคสนามเพื่อหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) ผลทีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง สามารถน ามาสรา้งแผนทีโ่ดยใช ้GIS ได ้ค่า
การกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิทีไ่ด้จากแบบจ าลอง จะน ามาค านวณเปรยีบเทยีบกบัความเรว็ของกระแสน ้า และ
ความเรว็ในการตกตะกอนของถ่านหนิขนาดต่างๆ เพื่อวเิคราะหล์กัษณะและทศิทางการเคลื่อนที ่รวมทัง้ระยะเวลาทีใ่ช้
ในการตกตะกอน แลว้น าผลมาวเิคราะหร์่วมกบัขอ้มูลทีศ่กึษาจากงานวจิยัต่างๆ เพื่อศกึษาผลกระทบของอนุภาคถ่าน
หนิทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มทะเลทัง้ในทางกายภาพและทางเคม ี
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ตารางท่ี 1 รายการขอ้มลูปจัจยัทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง 
ข้อมูล แหล่งท่ีมา และลกัษณะขอ้มูลท่ีใช้ 
จดุ (Node) โครงข่าย (Mesh) 
และขอบเขต (Boundary) 

ใชก้ าหนดความละเอยีดของแบบจ าลอง ขอบเขตของพืน้ทีศ่กึษาและขอ้มลูเชงิจุด
และเชงิพืน้ที ่

เวลา (Time) ช่วงเวลาระหว่างทีน่ ้าลงต ่าสดุจนถงึน ้าขึน้สงูสดุของวนัทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนาม 15 
กรกฎาคม 2560 เป็นเวลาทัง้หมด 8 ชัว่โมง 

ลกัษณะท้องน ้า 
(Bathymetry) 

จากแผนทีล่กัษณะทอ้งน ้า จดัท าโดยกรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรอื (2550) โดย
เป็นลกัษณะทอ้งน ้าบรเิวณจุดขนถ่ายถ่านหนิท่าเรอืเกาะสชีงั ซึง่อยู่ระหว่างเกาะ
สชีงักบัอ าเภอศรรีาชา น าเขา้สูแ่บบจ าลองในรปูแบบไฟล ์AutoCAD dxf 

ระดบัน ้าขึน้น ้าลง (Sine 
wave) 

จากระดบัน ้าทะเลทีว่ดัไดใ้นภาคสนาม 15 กรกฎาคม 2560 น าเขา้สูแ่บบจ าลอง
เป็นขอ้มลูเชงิจุด กระแสน ้ามทีศิทางการไหลในทศิเหนือ-ใต ้

Chezy coefficient เป็นค่าทีไ่ดจ้ากคูม่อื 
Dispersion อา้งองิจาก มณฑล อนงคพ์รยศกุล (2551) 
การสะสมตวัและการกดัเซาะ
ของตะกอนท้องน ้า
(Deposition/Erosion) 

เป็นค่าทีไ่ดจ้ากคูม่อื 

ปริมาณตะกอน (Source) ปรมิาณตะกอนของถ่านหนิทุกขนาดก าหนดใหเ้ป็น 1000 ตนั ต่อ 1 ชัว่โมง 
ต่อเนื่องตลอด 8 ชัว่โมง น าเขา้สูแ่บบจ าลองเป็นขอ้มลูเชงิจุด 

ความเรว็ในการตกตะกอน 
(Settling velocity) 

ทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร ประกอบดว้ยการคดัขนาดถ่านหนิดว้ยวธิ ีASTM 
D4749 แลว้ทดสอบการลอยจมของตะกอนถ่านหนิขนาดต่างๆ ในน ้าทะเล 

 

 
รูปท่ี 2 ลกัษณะหน้าต่างน าเข้าข้อมูลของแบบจ าลอง AQUASEA แสดงข้อมูลจุด (Node) เสน้ลกัษณะท้องน ้า 
(Bathymetry) และขอบเขต (Boundary) โดยมเีสน้ก าหนดขอบเขตซึง่เป็นพืน้ทีท่่าเรอืเกาะสชีงั ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นอ่าว

ระดบัน ้า 

ปรมิาณตะกอน 

เกาะสชีงั 
ศรรีาชา 
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เปิดขนาดเลก็ มคีวามลกึสงูสดุประมาณ 30 เมตร ทศิตะวนัตกตดิกบัเกาะสชีงั และทศิตะวนัออกตดิกบัอ าเภอศรรีาชา 
จุดสแีดงคอื ปรมิาณตะกอน (Source) และจุดสเีหลอืง คอื ระดบัน ้าขึน้น ้าลง (Sine wave) 
 
ผลการวิจยั 
จากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร ไดค้ดัขนาดถ่านหนิเพื่อหาความเรว็ในการตกตะกอนเพื่อใชใ้นแบบจ าลองทัง้หมด 5 
ขนาด ระหว่าง 0.25-2 มิลลิเมตร ซึ่งอนุภาคถ่านหนิขนาดนี้จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางหนึ่ง ก่อนที่จะ
ตกตะกอนสะสมตวัทีพ่ืน้ทะเล (Jaffrennou et al., 2007b) เพื่อความเหมาะสมในการน ามาศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความเรว็กระแสน ้า ความเรว็ในการตกตะกอน และขนาดของอนุภาคถ่านหนิ ผลการทดลองพบว่า ความเรว็ในการ
ตกตะกอนสอดคล้องกบัขนาดของถ่านหนิ แสดงรายละเอยีดดงัตารางที่ 2 ค่าความเรว็ในการตกตะกอนได้น ามาใช้
สร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของตะกอน เพื่อหาการกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิขนาดต่างๆ แสดงผลในรูปแบบ
แผนทีทุ่กๆ 2 ชัว่โมง ซึง่สรา้งโดยใช ้GIS แผนทีแ่สดงการกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิในทะเลแสดงดงัรปูที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ความเรว็ในการตกตะกอนของอนุภาคถ่านหนิขนาดต่างๆ ในน ้าทะเล 
ขนาดถ่านหินเฉล่ีย (mm) ความเรว็ในการตกตะกอน (cm/s) 
0.25 1.05 
0.33 1.32 
0.73 3.13 
1.43 4.50 
2.00 6.25 

 

 

 
รปูท่ี 2 (จากซา้ยไปขวา จากบนลงล่าง) แผนทีก่ารกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิขนาด 0.25 มลิลเิมตร 
ในช่วงเวลา 2, 4, 6 และ 8 ชัว่โมงตามล าดบั แสดงความเขม้ขน้ในหน่วยตนัต่อลกูบาศกเ์มตร 
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จากรปูที ่2 พบว่า อนุภาคถ่านหนิมทีศิทางการเคลื่อนทีส่ว่นใหญ่ไปทางทศิเหนือ ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางของกระแสน ้า
ซึง่ไหลจากใต้ไปเหนือตลอด 8 ชัว่โมง โดยในช่วง 2 ชัว่โมงแรก อนุภาคถ่านหนิเคลื่อนทีจ่ากจุดก าเนิดไดร้ะยะทาง
ประมาณ 550 เมตร มคีวามเขม้ขน้สงูสดุอยู่ที ่0.13 ตนัต่อลกูบาศกเ์มตร สว่นในช่วง 4 ชัว่โมง อนุภาคถ่านหนิเคลื่อนที่
ไปไดร้ะยะทางประมาณ 550 เมตร มคีวามเขม้ขน้สงูสุดอยู่ที ่0.10 ตนัต่อลูกบาศกเ์มตร ในช่วง 6 ชัว่โมง อนุภาคถ่าน
หนิเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางประมาณ 600 เมตร มคีวามเขม้ขน้สูงสุดอยู่ที ่0.12 ตนัต่อลูกบาศก์เมตร และในช่วง 8 
ชัว่โมง อนุภาคถ่านหนิเคลื่อนทีไ่ปไดร้ะยะทางประมาณ 950 เมตร มคีวามเขม้ขน้สงูสดุอยู่ที ่0.19 ตนัต่อลกูบาศกเ์มตร 
และพบว่า อนุภาคถ่านหนิทุกขนาดทีใ่ชใ้นแบบจ าลอง มลีกัษณะและระยะทางการเคลื่อนทีท่ีไ่ม่แตกต่างกนั 
นอกจากนี้ จากการสรา้งแบบจ าลอง ยงัท าใหท้ราบค่าความเรว็กระแสน ้าเฉลีย่ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่อยู่ที ่0.93, 1.90, 
1.93, และ 1.33 เซนตเิมตรต่อวนิาท ีทีเ่วลา 2, 4, 6 และ 8 ชัว่โมงตามล าดบั และยงัทราบค่าระดบัน ้า ซึง่เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องทัง้หมด 3.07 เมตร ซึง่ใกลเ้คยีงกบัระดบัน ้าทีว่ดัไดจ้ากภาคสนาม ซึง่เพิม่ขึน้ 3.12 เมตร และเมื่อน าค่าจาก
แบบจ าลองกบัภาคสนามมาเปรยีบเทยีบกนั จะไดค่้าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 97.4 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
ผลจากแบบจ าลอง พบว่า อนุภาคถ่านหนิมทีศิทางการเคลื่อนทีท่ีส่อดคลอ้งกบัทศิทางของกระแสน ้า แต่มลีกัษณะการ
กระจายตวัของความเขม้ขน้ทีค่่อนขา้งใกลเ้คยีงกนัในช่วงเวลา 4 และ 6 ชัว่โมงส่วนในช่วงเวลา 2 และ 8 ชัว่โมง มี
ลกัษณะการกระจายตวัที่ค่อนขา้งกว้างกว่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัค่าความเรว็กระแสน ้า ที่ในช่วงเวลา 4 และ 6 
ชัว่โมง มคีวามเรว็ทีส่งูกว่าช่วงเวลา 2 และ 8 ชัว่โมง ความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็กระแสน ้า กบัลกัษณะการกระจาย
ตวั เป็นไปดงัสมการที ่(7) ค่าความเรว็กระแสน ้าคอืตวัแปร u และค่าความเขม้ขน้คอืตวัแปร c สามารถอธบิายไดว้่า 
ความเรว็กระแสน ้าทีส่งูกว่าจะพดัพาใหอ้นุภาคถ่านหนิกระจายตวัออกไปจากจดุก าเนิด ท าใหเ้กดิการเจอืจางไปในทะเล 
ส่วนความเร็วกระแสน ้าที่ต ่ ากว่าท าให้อนุภาคถ่านหินปริมาณความเข้มข้นสูงยังคงรวมตัวกันใกล้กับจุดก าเนิด
นอกจากนี้ การเคลื่อนทีข่องอนุภาคถ่านหนิในภาพรวมจะไปไม่ไกลจากจุดก าเนิดมากนกั เป็นเพราะความเรว็กระแสน ้า
ทะเลที่ค่อนข้างต ่า ท าให้ไม่สามารถพัดพาอนุภาคถ่านหินไปได้ไกล รวมทัง้อนุภาคถ่านหินแต่ละขนาดจะค่อยๆ 
ตกตะกอนลงสู่พื้นทะเล ตามค่าความเรว็ในการตกตะกอนอกีด้วย อกีทัง้ยงัพบอกีว่า อนุภาคถ่านหนิแต่ละขนาดมี
ลกัษณะและระยะทางการเคลื่อนทีท่ีไ่ม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั คาดว่าเป็นเพราะค่าความเรว็ในการตกตะกอนทีม่ี
ความแตกต่างกนัเพียงเลก็น้อย ดงัสมการที่ (7) ค่าความเรว็ในการตกตะกอนเป็นส่วนหนึ่งของตวัแปร S ซึง่การ
เปลีย่นแปลงของตวัแปร S เพยีงเลก็น้อย จะไม่สง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของตวัแปรอื่นๆ มากนกั 
ผลกระทบของอนุภาคถ่านหนิที่มต่ีอน ้าทะเล จากการศกึษาพบว่า การกระจายตวัของอนุภาคถ่านหินในน ้าทะเลจะ
ส่งผลกระทบในทางกายภาพ โดยอนุภาคถ่านหนิจะบดบงัแสงอาทติย์ไม่ให้ส่องไปยงัพื้นทะเล และเมื่อเวลาผ่านไป 
อนุภาคถ่านหนิจะตกตะกอนทบัถมทีพ่ืน้ทะเล ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบนิเวศในทะเลได ้อย่างไรกต็าม การกระจาย
ตวัของอนุภาคถ่านหนิจะเกดิขึน้ในบรเิวณแคบเท่านัน้ ส่วนผลกระทบทางเคมนีัน้ ถ่านหนิอนุภาคของแขง็ทีไ่ม่ละลาย
น ้า แต่มกีารปะปนของโลหะและกรดอนิทรยี ์ซึง่บางชนิดสามารถชะละลายออกมาไดโ้ดยน ้าทะเล อย่างไรกต็าม สารที่
ชะละลายเหล่านี้จะถูกเจอืจางไปในน ้าทะเล ท าใหไ้ม่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเล 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างแบบจ าลองโดยเลอืกตะกอนถ่านหนิที่มคีวามเรว็ในการตกตะกอนแตกต่างกนัมากๆ เพื่อศกึษาความ
แตกต่างในการกระจายตวัของอนุภาคถ่านหนิว่าแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร 
2. ควรทดลองสรา้งแบบจ าลองดว้ยแบบจ าลองอื่นๆ ทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรทีม่ากกว่านี้เพื่อใหไ้ดผ้ลทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้ 
3. ควรศกึษาในเชงิผลกระทบเชงินิเวศของอนุภาคถ่านหนิต่อสิง่มชีวีติแต่ละชนิดบรเิวณท่าเรอืเกาะสชีงั 
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Modeling Of the Smoke Dispersion Caused By Accidental Coal Storage 
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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัประเทศไทยได้มกีารน าเข้าถ่านหนิบทิูมินัส จากประเทศอนิโดนีเซยีและออสเตรเลยี ซึ่งจะถูกน ามาเก็บใน
สถานทีเ่กบ็ถ่านหนิมลีกัษณะเป็นลานกอง โดยถ่านหนิจะสามารถเกดิการลุกไหมไ้ดเ้อง และถ้าไม่มกีารป้องกนัอย่าง
ถูกตอ้ง ไฟจะลุกลาม ขยายความรุนแรงออกไปอย่างกวา้งขวาง ดงันัน้ จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท าการศกึษา
การกระจายของควนักรณีเกดิอุบตัิเหตุไฟไหมก้องถ่านหนิ เพื่อใหส้ามารถด าเนินมาตรการการป้องกนัทีเ่หมาะสมได ้
ซึง่เป็นวตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้นี้ โดยไดท้ าการศกึษาการกระจายตวัของควนัภายในรศัม ี10 กโิลเมตร บรเิวณ
ท่าเรอืรมิแม่น ้าปา่สกั อ าเภอนครหลวง จงัหวดัอยุธยา โดยใชแ้บบจ าลอง AERMOD เป็นเครื่องมอืในการค านวณการ
กระจายความเขม้ขน้ของควนัดงักล่าว ผลการศกึษาพบว่าในฤดหูนาว ความเขม้ขน้ของควนัทีเ่กดิจากไฟไหมก้องถ่าน
หนิ มคี่าสงูสดุ 80.0-90.0 µg/m3 และสามารถกระจายไดไ้กลทีส่ดุในฤดหูนาว เนื่องจากอากาศแหง้และมลีมพดัแรง 
ค าส าคญั: การลุกไหมไ้ดเ้องของถ่านหนิ, ถ่านหนิบทิมูนิสั, แบบจ าลอง AERMOD 
 
Abstract 
Currently, Thailand has been importing bituminous coal from Indonesia and Australia which will be stored in 
outdoor storage. Coal can combust spontaneously. If not prevent properly, the spreading of damaged will be 
extended. Therefore, it is very important to study the spreading of smoke caused by accidental coal storage 
burning in order that proper prevention measures can be made. This research demonstrated the use of 
AERMOD model to simulate the distribution of smoke concentration caused by the self-ignition from coal 
stockpile within 10 km radius. The study area is located at Klong Sakae, Nakorn Luang district, Ayutthaya 
province. The result of this study shows that the maximum concentration of 80.0- 90.0 µg/m3 and the longest 
distance of the coal smoke distribution occurs in winter due to the dry and strong wind conditions. 
Keywords: AERMOD Model, Bituminous Coal, Spontaneous Combustion in Coal 
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บทน า 
ปจัจุบนัประเทศไทยไดม้กีารน าเอาถ่านหนิเขา้มาเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติอย่างแพร่หลาย ถ่านหนิเป็น
เชือ้เพลงิทีม่รีาคาถูกเมื่อเทยีบกบัเชื้อเพลงิชนิดอื่นๆ และมปีระสทิธภิาพในการใหค้วามรอ้น ประเทศไทยจงึไดม้กีาร
น าเขา้ถ่านหนิบทิูมนิัสจากประเทศอนิโดนีเซยีและออสเตรเลยีเพื่อน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในด้านอุตสาหกรรมและการ
ผลติไฟฟ้า โดยในปี 2555-2559 มกีารน าถ่านหนิไปใชเ้ป็นพลงังานในดา้นอุตสาหกรรมและไฟฟ้า โดยล่าสดุในปี 2560 
(ในระยะ 7 เดอืนแรก) ไดม้กีารน าเขา้ถ่านหนิบทิมูนิสั 5,981.14 พนัตนั (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
พลงังาน, 2560) ทัง้นี้การน าเขา้เขา้ถ่านหนิมาใชเ้ป็นพลงังานความรอ้นมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี เน่ืองจากถ่านหนิมรีาคา
ถูกเมื่อเทยีบกบัเชือ้เพลงิชนิดอื่น (ทววีฒัน์ สุภารส, ม.ป.ป.) โดยการน าเขา้ถ่านหนิมาขึน้ทีท่่าเรอืนครหลวง จงัหวดั
อยุธยา มปีรมิาณมากกว่า 26 ลา้นตนัต่อปี จนปจัจุบนัค่อนขา้งมปีญัหาจากความหนาแน่นของเรอืล าเลยีงถ่านหนิทีจ่ะ
เขา้มาเทยีบท่า ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการต้องใชเ้วลาในการล าเลยีงนาน ซึง่ต้องเพิม่ระยะทางการขนส่งถ่านหนินานขึน้ 
ท าผลให้ต้นทุนการขนส่งเพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 10 และยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย (ปรชีา ประสพผล, 
2555) นอกจากน้ีปญัหาเรื่องการเกิดการลุกไหม้ถ่านหินขึ้นเองเป็นปญัหาที่ร้ายแรงส าหรบัผู้ประกอบการ เพราะ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางมลูค่า และยงัก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงัเช่นในประเทศจนีปี 2553 พบว่ามี
การสญูเสยีถ่านหนิจากการลุกไหมข้ึน้เองประมาณ 200 ลา้นตนัต่อปีจากแหล่งเกบ็ถ่านหนิ (Cunbao et al., 2010) ซึง่
ในปีนัน้จนีผลติถ่านหนิได้ 3,800 ลา้นตนั (U.S. Energy Information Administration, 2015) ท าใหส้ญูเสยีถ่านหนิไป
ประมาณ 5.26% โดยการลุกไหมข้องถ่านหนิเกดิจากกระบวนการออกซเิดชนัเมื่อถ่านหนิสมัผสักบัอากาศท าใหถ่้านหนิ
เกดิความรอ้นและลุกไหมข้ึน้มาเองได ้สง่ผลใหเ้กดิการปลดปล่อยสารมลพษิเป็นบรเิวณกวา้ง และออกสูส่ิง่แวดลอ้ม ซึง่
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย ์
  

 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพไฟไหมก้องถ่านหนิ 
แหล่งทีม่า: บรษิทั ENELEX สาธารณรฐัเชก็, ม.ป.ป. 
 
วตัถปุระสงค ์
1.เพื่อศกึษาปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิการลุกไหมข้องกองถ่านหนิ 
2.เพื่อค านวณการกระจายของควนัทีเ่กดิจากไฟไหมก้องถ่านหนิ 
3.เพื่อหาแนวทางการป้องกนัการลุกไหมข้องถ่านหนิ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ในการท าวจิยัเรื่องการสร้างแบบจ าลองค านวณการกระจายของฝุ่นควนัที่เกดิจากอุบตัิเหตุไฟไหม้กองถ่านหนิได้มี
การศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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ปัจจยัการเกิดการลุกไหม้ขึน้เองของถ่านหิน โดย Xing Zhanget et al., (2013) ไดศ้กึษาการกองถ่านหนิในทีโ่ล่งจะ
ท าให้เกดิกระบวนการ oxidation และ desorption ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะปลดปล่อยแก๊สออกสู่สิง่แวดล้อมซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ในกรณีที่รุนแรงนี้อาจน าไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ จากการศึกษาครัง้นี้ได้มี
การศกึษาปจัจยัทีท่ าใหถ่้านหนิเกดิการลุกไหมข้ึน้เอง ดงัน้ี 
1. ลกัษณะทางกายภาพของถ่านหนิ ความสมัพนัธร์ะหว่างเกรดของถ่านหนิกบัแนวโน้มการเกดิการลุกไหมไ้ดเ้องของ
ถ่านหนิไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนโดยพบว่าถ่านหนิคุณภาพต ่าสามารถลุกตดิไฟไดง้่ายกว่าถ่านหนิทีม่คีุณภาพสงู ซึง่ใน
ถ่านหนิจะมแีร่ธาตุบ่างอย่าง เช่น pyrite อาจเป็นตวัเร่งกระบวนการออกซเิดชนั รวมถงึน ้าทีม่อียู่ในถ่านหนิกเ็ป็นปจัจยั
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการออกซเิดชนัเช่นกนั 
2. ขนาดอนุภาคของถ่านหนิ ถ่านหนิที่มขีนาดอนุภาคเลก็จะมีพื้นที่ผวิในการเกิดปฏกิริยิาออกซเิดชนัสูงส่งผลให้มี
แนวโน้มการลุกไหมไ้ดเ้องสงูขึน้ตามไปดว้ยจากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิารพบว่าถ่านหนิทีม่อีนุภาคขนาดเลก็จะใช้
ระยะเวลาในการเกดิการลุกไหมไ้ดเ้องต ่ากว่าถ่านหนิอนุภาคขนาดใหญ่ 
3. อุณหภูม ิ(Temperature) อุณหภูมทิีส่งูขึน้ ท าใหก๊้าซออกซเิจนเกดิการขยายตวัเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นปจัจยัทีช่่วยให้
เกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัไดง้่ายขึน้ 
4. ความชืน้ (Moisture) อุณหภูมขิองถ่านหนิเพิม่ขึน้เนื่องจากถ่านหนิเกดิความร้อนได้ดว้ยตวัของมนัเอง จนเมื่อถึง
ระยะเวลาหนึ่ง อุณหภูมจิะคงที ่ณ จุดน้ี ความรอ้นทีเ่กดิจากกระบวนการออกซเิดชนั จะถูกน าไปใชร้ะเหยความชืน้ออก
จากถ่านหนิ โดยความชืน้ทีร่ะเหยกลายเป็นไอจะมอีุณหภูมเิพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ท าใหถ่้านหนิมอีุณหภูมสิงูขึน้ ดงันัน้
ถ่านหนิแหง้ทีเ่กบ็ไวใ้นสถานทีเ่กบ็ถ่านหนิ ไม่ควรเกบ็ไวใ้นทีม่คีวามชืน้เพราะความชืน้สามารถท าใหถ่้านหนิรอ้นขึน้มา
เองได ้เพราะฉะนัน้จงึควรเกบ็ถ่านหนิแหง้และถ่านหนิเปียกแยกกนั 
การใช้แบบจ าลองในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากกองไฟไหม้ถ่านหิน โดย The U.S. Environmental 
Protection Agency., (2004) ไดก้ล่าวว่าโมเดล AERMOD ไดถู้กน ามาใชแ้ทนทีโ่มเดล ISC3 ซึง่ AERMOD ไดร้บัการ
ออกแบบเพื่อรองรับการค านวณผลกระทบของมลพิษทัง้แบบภูมิประเทศราบเรียบและซับซ้อน โดยไม่มีความ
จ าเป็นต้องก าหนดลกัษณะภูมปิระเทศให้สมัพนัธ์กบัความสูงของ โดยโมเดลAEROD สามารถท าการจ าลองการ
กระจายมลพษิไดใ้นระยะทางไม่เกนิ 50 กโิลเมตรจากจุดก าเนิดมลพษิ ซึง่โมเดลAERMOD สามารถใชง้านไดก้บัพืน้ที่
ในเมอืงและพื้นทีช่นบท,ลกัษณะภูมปิระเทศแบบราบเรยีบและซบัซอ้น, การปล่อยมลพษิจากระดบัพืน้ผวิ, สามารถ
ก าหนดแหล่งปล่อยมลพษิได ้หลายแห่ง และสามารถเลอืกประเภทของแหล่งปล่อยมลพษิได้ เช่น ประเภทจุดก าเนิด, 
ประเภทพืน้ที ่และประเภทปรมิาตร 
การป้องกนัการลุกไหม้ของกองถ่านหิน โดย Eastern Pearl CO., LTD. (2016) กล่าวว่าถ่านหนิสามารถลุกตดิไฟ
เองได ้จงึตอ้งมวีธิป้ีองกนัดงัน้ี 
1. ควรตัง้กองใหเ้ป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มคางหมโูดยใหม้มีุม 30 องศา 
2. ตอ้งมกีารบดอดัใหก้องแน่นเพื่อป้องกนัไม่ใหอ้ากาศแทรกตวัเขา้ในกองถ่านหนิได ้
3. การน าถ่านหนิไปใช ้เมื่อตกัเสรจ็แลว้ ควรบดอดัใหถ่้านหนิแน่นเหมอืนเดมิ 
4. ต้องมกีารมาตรการการตรวจวดัอุณหภูมกิองถ่านหนิเป็นระยะ พร้อมทัง้จดบนัทกึค่าความร้อนของถ่านหนิ ถ้ามี
อุณหภูมเิกนิ 60 ◦C ควรทีจ่ะตอ้งน าผลติหรอืขายก่อน 
5. จดัท าป้ายบอกชนิดถ่านหนิ, ปรมิาณถ่านหนิ และวนัทีน่ าเขา้ถ่านหนิ 
 
วิธีการวิจยั 
พืน้ท่ีศึกษา แหล่งกองถ่านหนิและพืน้ทีโ่ดยรอบบรษิทัน าเขา้ถ่านหนิภายในรศัม ี10 กโิลเมตร  
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ภาพท่ี 2 แสดงพืน้ทีศ่กึษา 
แหล่งทีม่า: ส านกังานจงัหวดัพระนครศรอียุธยา, ม.ป.ป. 
 
ขัน้ตอนการท าวิจยั ศึกษาปจัจยัที่ท าให้เกิดการลุกไหม้ของถ่านหิน และจ าลองการกระจายตัวของควันโดยใช้
แบบจ าลอง AERMOD ซึง่เป็นแบบจ าลองที ่US EPA (United States Environmental Protection Agency) ใหก้าร
ยอมรบั โดยจะมกีารศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัมนุษยห์ากเกดิอุบตัเิหตุการลุกไหมถ่้านหนิในสถานทีเ่กบ็ซึง่มลีกัษณะ
เป็นลานกอง และหาแนวทางป้องกนัการเกดิการลุกไหมข้องถ่าน โดยแบ่งขัน้ตอนท าวจิยัไดด้งันี้ 
ขัน้ตอนการหาค่า Emission Rate การหาค่า Emission Rate ทีเ่กดิจากไฟไหมก้องถ่านหนิสามารถหาไดโ้ดยการ
ทดลองเผาตวัอย่างถ่านหนิแลว้หาน ้าหนกัถ่านหนิทีเ่หลอือยู่ทุกๆช่วงเวลา น ้าหนกัถ่านหนิทีห่ายไปคอืน ้าหนกัของควนั
ถ่านหนิ หรอืค่า Emission Rate ซึ่งรวมน ้าและก๊าซต่างๆ เมื่อท าการทดลองครบทุกตวัอย่างแล้ว ใช้โปรแกรม 
TableCurve-2D สรา้งสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเวลา (x-axis) และน ้าหนักถ่านหนิทีห่ายไป (y-axis) น ้าหนัก
ถ่านหนิทีห่ายไป คอืน ้าหนักควนัทีเ่กดิขึน้นัน่เอง จากนัน้ ท าการทดสอบทางสถิต ิโดยใช้ F-Test และ T-Test เพื่อ
ทดสอบว่าค่า Emission Rate ทีไ่ด ้เท่ากนัทางสถติหิรอืไม่ หากมคี่าเท่ากนัทางสถติ ิกส็ามารถน าค่า  Emission Rate 
เฉลีย่ไปใชใ้นการค านวณต่อไป หากมคี่าไม่เท่ากนั อาจต้องเพิม่จ านวนตวัอย่างเพื่อท าการทดลองใหม้ากกว่านี้ หรอื
วเิคราะหด์ว้ยวธิอีื่น นอกจากนี้ ผลการศกึษา Emission Rate ของ Butcher และ Ellenbecker (1982) ไดค้่า Emission 
rate = 0.002641728 g/s อยู่ในช่วงของการทดลองครัง้นี้ 
สมมุตฐิานของการทดสอบ 
H0: µ1 = µ2 
H1: µ1 ≠ µ2 
จากผลการทดสอบ F-Test จงึตดัสนิใจเลอืกใชส้ถติ ิT-Test แบบ Pooled variance ซึง่ผลการท า T-Test ดว้ย
โปรแกรม Excel แสดงว่าค่า t-Stat (-0.06912) มคี่าน้อยกว่า t-Critical two-tail (2.200985) จงึยอมรบั H0 นัน่คอื  
µ1 = µ2 แสดงว่า Emission Rate ทีไ่ดจ้ากการทดสอบมคี่าเท่ากนัในทางสถติทิี่ 0.95 probability เพราะฉะนัน้ค่า 
Emission Rate เฉลีย่ทีไ่ดค้อื 0.03376935 g/s ต่อไฟไหม ้1 จุด  
ขัน้ตอนการวิเคราะหโ์ดยใช้แบบจ าลอง AERMOD แบบจ าลอง AERMOD เป็นแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการจ าลองการ
กระจายตวัของมลพษิในบรรยากาศ โดยใชส้มการ Gaussianในการคดิการแพร่กระจายของมลพษิ ถูกน ามาใชแ้ทน
แบบจ าลอง ISC3 ซึง่จะใชค้วามรูเ้รื่องชัน้บรรยากาศทีต่ดิกบัผวิโลกเป็นหลกั แบบจ าลอง AERMOD จะท าการค านวณ
ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในต าแหน่งต่างๆ ภายในกรอบพื้นที่ศึกษา โดยอาศยัข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจาก
โปรแกรมย่อย AERMET และขอ้มลูภูมปิระเทศจาก AERMAP ดงัภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 แสดง Flow Diagram ของแบบจ าลอง AERMOD 

 
สมการ Gaussian  

 
โดยที ่
C (x,y,z) = ค่าความเขม้ขน้มลพษิ (µg/m3) 
Q = อตัราการระบายมลพษิ (g/s) 
σy= สมัประสทิธิก์ารแพร่กระจายในแนวระดบั 
σz= สมัประสทิธิก์ารแพร่กระจายในแนวดิง่ 
y = ระยะห่างจากแนว center line ในแนวแกน y 
z = ระยะห่างจากแนว center line ในแนวแกน z 
us= ความเรว็ลม (m/s) 
π = ค่าคงตวัมคี่า 3.14 
H = ความสงูของพลมูจากพืน้ดนิ (h (ความสงูของกองถ่านหนิ) +∆h(ความสงูของควนั)) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามเิตอรใ์นสว่นของจุดก าเนิดมลพษิ 10 จุด ทีน่ าเขา้แบบจ าลอง AERMOD 
Coal 
Pile 
no. 

Coordinate 
(X) 

Coordinate 
(Y) 

Emission Rate 
(g/s) 

Coal Pile 
Height (m) 

Coal Pile 
Temperature (K) 

Exit 
Velocity 
(m/s) 

Coal Pile 
Diameter (m) 

Coal 
Pile 1 

672017.07 1594204.82 0.030996519 0.1 498.15 0 0.15 

Coal 
Pile 2 

672031.45 1594221.97 0.030996519 5.5 498.15 0 0.15 

Coal 
Pile 3 

672013.72 1594294.75 0.030996519 2 498.15 0 0.12 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
Coal 
Pile 
no. 

Coordinate 
(X) 

Coordinate 
(Y) 

Emission Rate 
(g/s) 

Coal Pile 
Height (m) 

Coal Pile 
Temperature (K) 

Exit 
Velocity 
(m/s) 

Coal Pile 
Diameter (m) 

Coal 
Pile 4 

671994.29 1594295.21 0.030996519 10 498.15 0 0.24 

Coal 
Pile 5 

672042.29 1594254.03 0.030996519 3 498.15 0 0.24 

Coal 
Pile 6 

672050.95 1594226.35 0.030996519 4.5 498.15 0 0.24 

Coal 
Pile 7 

672048.17 1594191.82 0.030996519 6.5 498.15 0 0.24 

Coal 
Pile 8 

672057.09 1594170.42 0.030996519 4 498.15 0 0.325 

Coal 
Pile 9 

672035.03 1594149.78 0.030996519 10 498.15 0 0.325 

Coal 
Pile 10 

671960.79 1594203.29 0.030996519 9 498.15 0 0.325 

 

ผลการวิจยั 
จากผลการจ าลองการกระจายตวัของควนั ไดจ้ าลองการกระจายตวัของควนัไปโดยระยะรศัม ี10 กโิลเมตรในระยะเวลา
เฉลีย่ 24 ชัว่โมง โดยจากการใชโ้ปรแกรม Wind Rose จะเหน็ไดว้่าตลอดทัง้ปี ลมในจงัหวดัอยุธยาจะพดัไปในทศิเหนือ 
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ทศิตะวนัตก ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ และทศิใต้ และความเรว็ลมส่วนใหญ่อยู่ที ่1.00-1.50 m/s ดงั
ภาพที ่4 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงความเรว็ลมและทศิทางลมตลอดทัง้ปี 
 
จากผลการวิจยัพบว่าหากเกิดอุบตัิเหตุการไฟไหม้ถ่านหิน หมู่บ้านที่อยู่โดยรอบระยะรศัม ี10 กโิลเมตรจะได้รบั
ผลกระทบ ซึง่ม ี186 หมู่บา้น 45 ต าบล 6 อ าเภอทีไ่ดร้บัผลกระทบ ซึง่ความเขม้ขน้ส่วนมากของควนัอยู่ที ่0.0-10.0 
µg/m3 นอกจากนี้จากผลการจ าลองพบว่าความเขม้ขน้สงูสุดทีเ่กดิขึน้อยู่ในช่วง 80.0-90.0 µg/m3 ซึง่เป็นช่วงฤดูหนาว 
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และยงัพบว่าการกระจายของควนัจะไปไดไ้กลในฤดูหนาว อนัเนื่องมาจากมลีมพดัแรงและเกดิการลุกลามของการเกดิ
ไฟไหมถ่้านหนิไดด้กีว่าฤดอูื่น 
 

 

 

 

ความเขม้ขน้ (µg/m3) 

 

ภาพท่ี 5 แสดงผลการกระจายตวัของควนัในฤดูรอ้น (ซา้ยบน), ฤดูฝน (ขวาบน), ฤดูหนาว (ซา้ยล่าง) และระดบัความ
เขม้ขน้ของมลพษิ (ขวาล่าง) 
  
อภิปรายผลการวิจยั 
เน่ืองจากการท าวจิยัครัง้นี้ตอ้งการศกึษาในกรณีการเกดิอุบตัเิหตุการลุกไหมถ่้านหนิในกรณีเลวรา้ยทีส่ดุ คอืไม่มคีนพบ
เหน็เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แต่เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมและการหาขอ้มูลในเรื่องนี้ยงัไม่ค่อยมกีารเปิดเผย จงึท า
ใหเ้กดิอุปสรรคคอื 
1. ไม่ทราบค่า Emission Rate ของถ่านหนิทีเ่กดิขึน้ในกรณีจรงิ จงึต้องท าการทดลองเพื่อหาค่า Emission Rate โดย
ไดน้ าค่า Emission Rate จากการทบทวนวรรณกรรมของ Butcher และ Ellenbecker (2012) และจากการทดลองมาหา
ค่าทางสถติ ิทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าค่าสอดคลอ้งกนั จงึน าค่ามาใช ้
2. ไม่ทราบอุณหภูมทิีเ่กดิขึน้จรงิ จงึไดท้ าการทดลองและวดัอุณหภูม ิซึง่เมื่อเทยีบกบัวรรณกรรมที่ทบทวนแลว้ พบว่า
ค่าสอดคลอ้งกนั นัน่คอื 100-350◦C (Kühn et al., 2017) จงึไดน้ าค่ามาเฉลีย่และใสใ่นแบบจ าลอง  
3. เนื่องจากการเกดิการลุกไหมข้องถ่านหนิสามารถเกดิไดต้ัง้แต่ความสงู 0-10 เมตร จงึไดส้มมุตคิ่าความสงูของกอง
และค่าความกว้างของกอง และจ านวนจุดการเกดิการเผาไหม้ในกองถ่านหิน โดยในกรณีที่ศกึษาคือมกีารเผาไหม้
จ านวน 10 จุด 
4. เน่ืองจากในแบบจ าลองสามารถเลอืกการจ าลองการกระจายของควนัเป็นแบบ Point Source หรอื Volume Source 
แต่ทางผูจ้ดัท า ไดเ้ลอืกการจ าลองแบบ Point Source เน่ืองจากไม่พบขอ้มลูการท าวจิยัว่า การเกดิการลุกไหมข้องถ่าน
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หนิครัง้หนึ่ง จ านวนถ่านหนิทีถู่กเผาไหมม้ปีรมิาณเท่าไหร่ทีเ่สยีหาย และทางผูป้ระกอบการกไ็ม่ทราบจ านวนปรมิาณ
ถ่านหนิทีเ่สยีหาย จงึท าใหห้าค่า Emission Rate ไม่ไดห้ากเลอืกใชก้ารจ าลองแบบ Volume Source 
5. เน่ืองจากปจัจุบนัยงัไม่มค่ีามาตรฐานวดัระดบัความเข้มขน้ของควนัที่เกดิจากอุบตัิเหตุการลุกไหม้ถ่านหนิ จงึไม่
สามารถระบุไดว้่าระดบัความเขม้ขน้ใด เป็นอนัตรายต่อสขุภาพมนุษย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยั การท าแบบจ าลองกรณีศกึษานี้เป็นกรณีรา้ยแรงทีส่ดุทีอ่าจจะเกดิขึน้ จงึยงัไม่มขีอ้มูลที่
เกดิขึน้จรงิเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ ท าใหค้วามถูกตอ้งของการใชแ้บบจ าลองดงักล่าวตอ้งท าการตรวจสอบต่อไป  ซึง่ทาง
ผูจ้ดัท าเหน็ว่าทางภาครฐัควรมมีาตรการ และบทลงโทษเกีย่วกบัเรื่องการกองเกบ็ถ่านหนิทีถู่กตอ้ง เน่ืองจากปจัจุบนัยงั
มบีางบริษัทที่ฝ่าฝืนกองถ่านหนิเกินความสูงตามที่พระราชบญัญตัิของกฎกระทรวงก าหนดไว้ (กระทรวงแรงงาน, 
2556) ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิการลุกไหมข้องถ่านหนิขึน้เอง  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ในกรณีศกึษานี้ ผูจ้ดัท าไดใ้ชแ้บบจ าลอง AERMOD ในการประเมนิผลกระทบ
ทางสิง่แวดลอ้มหากเกดิอุบตัเิหตุการลุกไหมข้องกองถ่านหนิในกรณีเลวรา้ยทีสุ่ดคอืลุกไหมพ้รอ้มกนั 10 จุด เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง ซึง่ผูจ้ดัท าเหน็ว่าควรมกีารน าแบบจ าลองอื่นๆ เช่น CALPUFF มาใชท้ดสอบ ซึง่มสีมการทางคณิตศาสตรท์ี่
แตกต่างกนั เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบความแม่นย าของแบบจ าลอง และเน่ืองจากการศกึษาครัง้นี้ไม่ไดม้กีารเจาะจงมลพษิ 
ทางผู้จดัท าจงึแนะน าให้การศกึษาครัง้หน้ามกีารเลอืกศกึษาแบบเจาะจงมลพษิ และมกีารจ าลองการเกดิสถานการณ์
จรงิ เพื่อทีจ่ะสามารน าค่าทีว่ดัไดจ้รงิมาเปรยีบเทยีบกบัแบบจ าลอง 
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coal combustion producing carbon dioxide and water. Mining Science and Technology 
(China), 20(1), 82-87. 

Environmental Protection Agency, 2004. User’s guide For The AMS/EPA Regulatory Model-AERMOD. 
EPA-454/B-03-001. U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC. 

Kühn, T., Bunt, J. R., Neomagus, H. W., Piketh, S. J., Everson, R. C., & Coetzee, S. 2017. Coal-derived low 
smoke fuel assessment through coal stove combustion testing. Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis. 

U.S. Energy Information Administration. 2015. Recent statistical revisions suggest higher historical coal 
consumption in China. สบืคน้วนัที ่1 ตุลาคม 2560 จาก www.eia.gov/todayinenergy/detail.php 

Zhang, X. 2013. Gaseous emissions from coal stockpiles. IEA Clean Coal Centre Working Paper 
CCC/213. 

 

 

 

 



[117] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

แรงจงูใจท่ีมีต่อการผลิตผลงานตีพิมพข์องวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
The Motivation in Producing the Academic Publications  
of Mahidol University International College’s Staff 
 
พรชนก เกตุกณัฑร/ Pornchanok Ketkuntorn 
มหาวทิยาลยัมหดิล / Mahidol University, Thailand 
E-mail: pornchanok.ken@mahidol.ac.th 
 
กนกภรณ์ หมัพานนท ์/ Kanokeporn Hambananda 
มหาวทิยาลยัมหดิล / Mahidol University, Thailand 
E-mail: kanokeporn.hab@mahidol.ac.th 
 
บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้ น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาในการผลิตผลงานตีพิมพ์ของพนักงานวิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีต่อการผลิตผลงานตีพิมพ์ของพนักงานวิท ยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการส ารวจคอื บุคลากรวทิยาลยันานาชาติ โดยสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก เป็น
จ านวน 100 คน ตวัแปรในการศกึษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ คอื อายุ ระดบัการศกึษา ประเภทต าแหน่ง หน่วยงาน
ทีส่งักดั และ ประสบการณ์ในการท างาน ตวัแปรตาม คอื ปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพ ์คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
ในกระบวนการจดัท าผลงานทางวชิา ดา้นแหล่งขอ้มลูวชิาการ ดา้นกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ดา้นงบประมาณและ
สวสัดกิารดา้นภาระหน้าที ่2. แรงจงูใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพ ์ประกอบดว้ยปจัจยัต่างๆ 7 ดา้น คอื ดา้นนโยบาย
และการบรหิารการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล
การผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นทรพัยากรเพื่อส่งเสรมิการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นเวลาส าหรบัการผลติผลงานตพีมิพ ์และ 
ดา้นผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการผลติผลงานตีพมิพ ์โดยเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยั สถติทิีใ่ชว้เิคราะหผ์ลขอ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
จากงานวจิยัพบว่า 1. ระดบัปญัหาในการผลิตผลงานตีพิมพ์ของพนักงานวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 2.ระดบัแรงจูงใจที่มต่ีอการผลิตผลงานตีพิมพ์ของพนักงานวิทยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ, การผลติผลงานตพีมิพ,์ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate the problems in the publication of the Mahidol University 
International College staff and to study the motivation behind the publication of Mahidol University 
International College staff. The sampling of this research is 100 selected by randomly. The variables included 
in the study were independent variables; age, education level, position type, the dependent variable and the 
variable work experience are the problems in the production of the publication, the cognitive process in the 



[118] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

preparation of the course, academic resources, legal issues, regulations, budgetary rules and welfare, 
obligations. 2. Motivation to produce publications; it consists of 7 factors: policy and production management, 
knowledge and experience in publishing, research Resources, Publications Resources to promote the 
publication, time for publication production and returns from publication production. The research instrument 
was a questionnaire. The statistics used to analyze data were percentage, mean, and standard deviation. 
The research found that: 1. Levels of problems in the publication of Mahidol University International College’s 
staff in general has average score at medium level. 2. Levels of motivation for publication production of 
Mahidol University International College’s staff have a very high average score. 
Keywords: Motivation, Publication, Mahidol University International College 
 

บทน า 
สถาบนัอุดมศกึษาเป็นทัง้ขมุทรพัยท์างปญัญาของประเทศและเป็นองคก์รหลกัส าคญัในการท าหน้าทีใ่หบ้รกิารทางการ
ศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้มศีกัยภาพ ด้วยเหตุนี้สถาบนัอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวทิยาลยัจงึมี
ภารกจิหลกัส าคญั 4 ประการทีม่หาวทิยาลยัทุกแห่งต้องยึดถอืปฏบิตัคิอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การใหบ้รกิารทาง
วิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้การผลิต
ทรพัยากรมนุษยห์รอืผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพนัน้ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการด าเนินภารกจิหลกัดงักล่าวคอื อาจารย ์ที่
เป็นปจัจยัน าเข้าส าคญัในการผลิตบณัฑิต ท าให้ผู้บริหารองค์กรต้องออกแบบระบบประกนัการบริหารและพฒันา
อาจารย์ใหม้คีุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาในระดบัอุมศกึษา (คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในระดบัอุดมศกึษา, 2557) ดงัเช่นประเดน็คุณภาพอาจารยม์หาวทิยาลยัทีโ่ครงการเครอืข่ายเชงิกลยุทธเ์พื่อการ
พัฒนาบุคลากรอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประทศได้ระบุปญัหาที่
มหาวทิยาลยัเผชญิอยู่คอื อาจารยผ์ูส้อนขาดการพฒันาทางวชิาการ (จุฑามาส สนกนก, 2553)  
ดว้ย วทิยาลยันานาชาติ มุ่งสรา้งบรรยากาศแห่งการวิจยั และมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยท์ุกท่านท า
โครงการวจิยัอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากการวจิยัเป็นการพฒันาศกัยภาพของอาจารยท์ัง้ในดา้นวชิาการและดา้นการศกึษา 
การวจิยัเป็นภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัในการรบัใชส้งัคมนอกเหนือจากภาระการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑติ  ใน
การประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัยิง่ ในการก าหนดมาตรฐานดา้นการ
วจิยัและกลไกในการควบคุมคุณภาพการวจิยัทบวงมหาวทิยาลยัมคีวามมุ่งหวงัอย่างสงูในการน าพามหาวทิยาลยัของ
ไทยสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการและการวจิยัในสาขาทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้ม  
วทิยาลยันานาชาต ิไดด้ าเนินการตามภารกจิหลกัส าคญั 4 ประการดงัทีก่ล่าวมาเช่นเดยีวกบัสถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ ที่
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการบรหิารจดัการและด าเนินกจิกรรมตามภารกจิหลกัเพื่อพฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 
โดยจดัให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาที่มีมาตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ และการยกระดบัขดีความสามารถของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ประกอบที ่4 องคป์ระกอบ
ด้านอาจารย์ หนึ่งในประเด็นที่น ามาใช้ในการพจิารณาคือประเด็นผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ดงันัน้ความกา้วหน้าในการผลติผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่องของอาจารยจ์งึเป็นสิง่สะท้อนการปฏบิตังิานสิง่หนึ่ง
ของอาจารย์ที่ได้สร้างสรรค์ขึน้เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีนได ้
เมื่อพิจารณาสถิติจ านวนผลงานทางวิชาการที่อยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการหรอืในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ หรอืเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิ
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ ต าราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอ
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ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ พบว่า ระดบัคะแนนตวัชีว้ดัจ านวนผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืไดร้บั
การรบัรองคุณภาพของกลุ่มอาจารยว์ทิยาลยันานาชาต ิจ านวนงานวจิยัมจี านวนเพิม่ขึน้ และจ านวนผลงานทางวชิาการ
ทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่เพิม่จ านวนขึน้ ดงัตวัอย่างเช่น ในปี 2556 วทิยาลยัมผีลงานตพีมิพท์ัง้หมด 30 เรื่อง ต่อมา
ในปี 2557 วทิยาลยัมผีลงานตพีมิพท์ัง้หมด 43 เรื่อง และในปี 2558 วทิยาลยัมผีลงานตพีมิพท์ัง้หมด 69 เรื่อง ดว้ยเหตุ
นี้เองท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาแรงจงูใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพข์องอาจารยแ์ละพนักงานวทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใหอ้าจารยห์รอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดน้ าไปด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน 
และก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงานในเรื่องของการผลติผลงานตพีมิพต่์อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจยัเชิงสาเหตขุองผลิตผลงานตีพิมพ ์ผลติผลงานตพีมิพเ์ป็นสิง่ชีว้ดัถงึบทบาทของอาจารยใ์นการวจิยัซึง่ต่อเนื่อง
ไปถึงพฤติกรรมของอาจารย์ในบทบาทนักวจิยั การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมต้องเกิดจากแรงจูงใจภายในตนเอง 
(intrinsic motives) ใหอ้ยากท า และแรงจูงใจกระตุ้นภายนอก (extrinsic motives) พฤตกิรรมเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ผลลพัธ์อนัเนื่องมาจากอทิธพิลของตวับุคคลและสิง่แวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากจากทฤษฎพีฤติกรรม ทฤษฎแีรงจูงใจที่
ก าหนดปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการท างานของบคุคลจากแรงจงูใจทีเ่กดิจากสิง่เรา้ 2 ปจัจยัหลกั คอื ปจัจยัภายในและปจัจยั
ภายนอกคอื 
1. ปจัจยัภายใน หมายถงึปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัอาจารยโ์ดยตรงคอืปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัลกัษณะทางจติวทิยา 
ปจัจยัสว่นบุคคล (personal factors) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาจารย ์ไดแ้ก่ ความสนใจ ความกระหายใคร่รู ้ความคดิเหน็ ความ
ตัง้ใจ ความพอใจ อนัเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจภายใน ( intrinsic motives) ซึง่เป็นแรงจูงใจที่เกดิจากพฤตกิรรม
ภายใน ซึ่งจะผลกัดันให้เกิดพฤติกรรมที่มีความคงทนถาวร บุคคลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดย
เน่ืองมาจากสิง่ผลกัดนัทีเ่ป็นความในใจหรอืพฤตกิรรมภายในของตน ปจัจยัน้ีเป็นปจัจยักลุ่มทีส่ าคญัทีท่ าใหอ้าจารยว์จิยั
หรอืรเิริม่ท างานวจิยั คอื ความตอ้งการ (need) ซึง่เกดิจากเงื่อนไขในตวัอาจารยเ์องประกอบดว้ยตวัแปรทกัษะเชงิวจิยั 
นิสยัที่เอื้อต่อการวจิยั ประสบการณ์ในการวจิยั แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการผลติผลงานตีพมิพ์ เวลาที่ใช้ในการผลิต
ผลงานตพีมิพ ์เจตคตต่ิอการผลติผลงานตพีมิพ ์การรบัรูค้วามสามารถของตนในการผลติผลงานตพีมิพ์ 
2. ปจัจยัภายนอก ประกอบดว้ยตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการผลติผลงานตพีมิพ ์(environmental 
factors) ทีท่ าใหเ้กดิแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) ซึง่เป็นผลเนื่องมาจากสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุ้นนอกตวับุคคล 
ได้แก่ งบประมาณหรือทุนวิจยัที่ได้รบัการสนับสนุน แหล่งเอกสารวสัดุ อุปกรณ์ บรรยากาศการผลติผลงานตีพมิพ ์
ความร่วมมอืระหว่างนกัวจิยั 
ปัจจยัภายใน ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัผลติผลงานตพีมิพก์ลุ่มน้ีประกอบดว้ยตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอาจารยโ์ดยตรง ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นบุคคลและดา้นจติวทิยา ปจัจยักลุ่มน้ีเป็นสว่นทีส่ าคญัเพราะผลติผลงานตพีมิพไ์ม่สามารถเกดิขึน้ไดเ้ลยถ้าไม่
มตีวับุคคลนกัวจิยั ถงึแมว้่าสถาบนัจะมคีวามพรอ้มในดา้นสนบัสนุนและสง่เสรมิการวจิยัอย่างครบถ้วน อกีทัง้ผลผลติที่
เกดิจากการวจิยัของอาจารยอ์าจจะแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากคุณลกัษณะบุคคลของอาจารย ์ซึง่ถือว่าเป็นปจัจยัภายใน
ปจัจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อผลิตผลงานตีพิมพ์ ปจัจัยกลุ่มน้ีถือปจัจัยภายในถือเป็นปจัจัยที่เกี่ยวกับอาจารย์โดยตรง
ประกอบด้วยตัวแปรที่แสดงลักษณะด้านบุคคลและลกัษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพของอาชีพ
ประสบการณ์ในการสอน ประสบการณ์ในการวจิยั ทกัษะเชงิวจิยั นิสยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นการวจิยั 
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เวลาในการวจิยั เจตคตต่ิอการวจิยัและการรบัรูค้วามสามารถของตนในการวจิยั จากการศกึษางานวจิยัจ านวนหนึ่งที่
ศกึษาเกีย่วกบัผลติผลงานตพีมิพ ์ 
ปัจจยัภายนอก ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลติผลงานตพีมิพใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ยตวัแปรทีส่่งผลถงึผลติผลงานการวจิยัซึง่
เกดิเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มจากสถาบนัและการท างานของอาจารยท์ีท่ าใหเ้กดิแรงจูงใจภายนอก ตวัแปรในปจัจยัน้ี
ไดแ้ก่ ทุนวจิยั บทบาทของสถาบนั แหล่งเอกสารวสัดุอุปกรณ์ ปรมิาณงาน บรรยากาศการวจิยั ความร่วมมอืระหว่าง
นกัวจิยั 
กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในงานวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
สรุปและสรา้งกรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดด้งันี้ 
 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

  
 
วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื บุคลากรสายสนับสนุนวทิยาลยันานาชาติ มจี านวน 
250 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Size) ในการคดัเลอืกหากลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ครัง้นี้ ผู้วจิยัได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณวิธีของ ยามาเน (ศริิกลัยา พิจิตรธรรม 2551: 19)  โดยขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มจี านวน 154 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถามที่สรา้งขึน้จากการทีไ่ดศ้กึษา แนวคดิ ทฤษฏ ีและ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื ตอนที ่1 การเลอืกตอบเป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มูล
สว่นบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลแบบสอบถามในสว่นนี้จะใชก้ารวดัแบบ Rating Scale ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert Scale, 
1932) มาตราวดัที่ใช้เลอืกค าตอบม ี5 ระดบัความส าคญั(ชชัวาลย์ เรอืงประพนัธ์, 2539) ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
เกีย่วกบัแรงจงูใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลแบบสอบถามในส่วนนี้จะใช้
การวดัแบบ Rating Scale ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert Scale, 1932) มาตราวดัทีใ่ชเ้ลอืกค าตอบม ี5 ระดบัความส าคญั
(ชชัวาลย ์เรอืงประพนัธ,์ 2539)  
การวิเคราะหข์้อมูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ทัง้ฉบบัเท่ากบั 1 แสดงว่าแบบสอบถามที่พฒันาขึน้นี้เป็น แบบสอบถามที่มี
คุณภาพทัง้ความเทีย่งตรงตามเน้ือหา และมคีวามเชื่อมัน่ในระดบัทีใ่ชไ้ดด้ ีเนื่องจากมคี่า ของความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.70 
ขึน้ไป ในการวดัความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามนัน้ ค่า เท่ากบั 0.963 ซึ่งมากกว่าและเท่ากบั 0.70 จงึจะสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืสูง และ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลพืน้ฐาน สถติิทีใ่ช ้ไดแ้ก่ การแจก
แจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 

ปัญหาในการผลิตผลงานตีพิมพ ์ไดแ้ก ่ดา้น
ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัท าผลงาน
ทางวชิา ดา้นแหล่งขอ้มลูวชิาการ ดา้นกฎหมาย 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ดา้นงบประมาณและ
สวสัดกิาร และ ดา้นภาระหน้าที ่

แรงจงูใจท่ีมีต่อการผลิตผลงานตีพิมพไ์ด้แก่ ดา้น
นโยบายและการบรหิารการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นความรู้
และประสบการณ์ ดา้นการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นแหล่ง
คน้ควา้ขอ้มลูการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นทรพัยากรเพื่อ
สง่เสรมิการผลติผลงานตพีมิพ ์ดา้นเวลาส าหรบัการผลติผล
งานตพีมิพ ์และ ดา้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการผลติผล
งานตพีมิพ ์
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ผลการวิจยั 
สว่นที ่1 ขอ้มลูปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวม พบว่า ระดบัปญัหา
ในการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง (= 
2.80) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.90) ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นกฎหมาย ระเบยีบ 
หลกัเกณฑโ์ดยมคีะแนนเฉลี่ยสงูทีสุ่ด (= 3.01) รองลงมาคอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัท าผลงานทาง
วชิา (= 3.84) ต่อมาคอื ดา้นภาระหน้าที่ (= 2.79) ดา้นแหล่งขอ้มูลวชิาการ (= 2.71) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นที่มี
คะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร (= 2.68) ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัระดบัปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

S.D. ความหมาย 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัท าผลงานทางวชิา  2.84 0.90 ปานกลาง 
ดา้นแหล่งขอ้มลูวชิาการ 2.71 0.93 ปานกลาง 
ดา้นกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ 3.01 0.90 ปานกลาง 
ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร 2.68 0.90 ปานกลาง 
ดา้นภาระหน้าที ่ 2.79 0.90 ปานกลาง 
รวม 2.80 0.90 ปานกลาง 
 
สว่นที ่2 ขอ้มลูความตัง้ใจในการท าวจิยัของบุคลากรสายสนบัสนุนของวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวม 
พบว่า ระดบัความตัง้ใจในการท าวจิยัของบุคลากรสายสนับสนุนของวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวมมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.57) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.90) ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการผลติผลงานตพีมิพโ์ดยมคีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ ( x  = 4.04) รองลงมาคอื ดา้น
นโยบายและการบรหิารการผลติผลงานตพีมิพ ์( x  = 3.84) ต่อมาคอื ดา้นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลการผลติผลงานตพีมิพ ์
( x  = 3.56) ดา้นทรพัยากรเพื่อส่งเสรมิการผลติผลงานตพีมิพ ์( x  = 3.54) ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ ( x  = 3.41) 
ดา้นเวลาส าหรบัการผลติผลงานตพีมิพ ์( x  = 3.35) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ดา้นการ
ผลติผลงานตพีมิพ ์( x  = 3.28) ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัระดบัแรงจูงใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพข์องวทิยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

S.D. ความหมาย 
ดา้นนโยบายและการบรหิารการผลติผลงานตพีมิพ ์ 3.84 0.78 มาก 
ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ 3.41 0.94 ปานกลาง 
ดา้นการผลติผลงานตพีมิพ ์ 3.28 0.85 ปานกลาง 
ดา้นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูการผลติผลงานตพีมิพ ์ 3.56 1.16 มาก 
ดา้นทรพัยากรเพื่อสง่เสรมิการผลติผลงานตพีมิพ ์ 3.54 0.96 มาก 
ดา้นเวลาส าหรบัการผลติผลงานตพีมิพ ์ 3.35 0.88 ปานกลาง 
ดา้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการผลติผลงานตพีมิพ ์ 4.04 0.76 มาก 
รวม 3.57 0.90 มาก 
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อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษา พบว่า 1. ระดบัปญัหาในการผลติผลงานตพีมิพข์องพนกังานวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล
โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัภาคภูม ิทะนุด ี(2557) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการ
ท าผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษา
ปญัหาในการจดัท าผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ และ 2) เพื่อศกึษาปจัจยัที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ในการจดัท าผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
วจิยัเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่จ านวน 224 คน ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
การสุ่มใช้วธิีการสุ่มอย่างง่าย โดยแบ่งสดัส่วนตามเปอร์เซ็นต์โดยการกระจายตัวแทนจากคณะในสดัส่วนร้อยละที่
เท่ากนัโดยเลอืกจากผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ทีเ่หลอือกี 121 คน สุม่อย่างง่ายจากต าแหน่งอาจารย์
โดยการจบัฉลากรายชื่อในสดัสว่นรอ้ยละ 25 เปอรเ์ซน็ต ์เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณเป็นแบบสอบถามมาตรา
สว่นประมาณค่า และเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้ง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รูป ดว้ยการแจกแจงความถี่ หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 1) ปญัหาใน
การจดัท าผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ในภาพรวมมอียู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณารายด้าน พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 1 ด้าน ระดบัปานกลาง 4 ดา้น โดยด้านที่มปีญัหาสูงสุดคอื 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจดัท าผลงานทางวชิารองลงมาคอื ดา้นแหล่งขอ้มูลวชิาการ และ ดา้นกฎหมาย 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ดา้นงบประมาณและสวสัดกิารตามล าดบั ส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ดา้นภาระหน้าที ่2) ความ
คดิเหน็ของอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่เกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการจดัท าผลงานทาง
วชิาโดยภาพรวมมอียู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 9 ดา้น และระดบั
ปานกลาง 2 ดา้น โดยมคีวามเหน็ว่าปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ต่อการท าผลงานวชิาการมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื 
การวางแผนการท างานรองลงมาคอื ผลตอบแทนที่ได้รบัและความต้องการความส าเรจ็ ส่วนดา้นปจัจยัที่มผีลต่อการ
ท างานทางวชิาการน้อยทีสุ่ดคอื ไดร้บัการยกย่องและยอมรบัจากสงัคมวชิาการ 3) จากการสมัภาษณ์อาจารยป์ระจ า
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ แบบไม่มโีครงสรา้งในเชงิลกึ พบว่า มปีญัหาด้านภาระหน้าที ่การมภีาระงานสอนเกนิ
เกณฑ์มาตรฐาน ภาระงานนิเทศนักศึกษา ภาระงานด้านการบริหาร และภาระงานด้านธุรการอาจารย์ประจ าต้อง
รบัผดิชอบภาระงานมากเกนิเกณฑ์มาตรฐาน และด้านแหล่งขอ้มูลวชิาการ อาท ิเอกสาร หนังสอื ต ารา วารสาร ใน
ห้องสมุดของมหาวทิยาลยัไม่ทนัสมยั ไม่เพยีงพอ รวมถึงความสะดวกทางด้านสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ยงัมไีม่
เพียงพอ รวมทัง้ยงัขาดผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรให้ค าแนะน าในการจดัท าผลงานทางวิชาการ ผลงานที่ส่งไปต้อง
ปรบัปรุงแก้ไขหลายครัง้ ส่วนปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัท าผลงานทางวิชาการที่พบมากที่สุดคือด้าน
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และการไดร้บัการฝึกอบรม รองลงมาคอื ดา้นการวางแผนการ
ท างาน และการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั/คณะ 
2. ระดบัแรงจูงใจทีม่ต่ีอการผลติผลงานตพีมิพข์องพนักงานวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวมมคีะแนน
เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัเนตรนภสั จนัทรพ์่วง (2559) ปจัจยัทีส่่งผลต่อการผลติผลงานวจิยัของบุคลากร
สายวชิาการ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัและ
ทศันคตขิองบุคลากรสายวชิาการของคณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีม่ผีลต่อการท าวจิยั
และการผลติผลงานวจิยัตพีมิพ์ โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มประชากรตวัอย่างซึง่สุ่มตามสมการของ Darwin Hendel 
พบว่าประชากรตวัอย่างจ านวน 97 จาก 125 คน ตอบแบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป จ านวนผลงานวจิยั
ตพีมิพ ์ปจัจยัทีส่ง่เสรมิการท าวจิยั และทศันคตต่ิอการท าวจิยั โดยเป็นเพศหญงิ 53.6 % เพศชาย 46.4 % ส่วนใหญ่มี
สถานภาพ แต่งงานแลว้ (49.5 %) มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก (79.4 %) ไม่มตี าแหน่งทางวชิาการ (56.6 %) ม ี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี (29.8 %) รวมทัง้มภีาระงานสอนมากกว่า 10 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(48.9 %) 
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นอกจากนี้ยงัพบว่าประชากรตวัอย่างมจี านวนผลงานวจิยัตพีมิพ ์< 5 ชิน้งาน (62.1 %) และมเีวลาการท าวจิยั > 10 
ชัว่โมง (32.9 %) เพื่อเพิม่องคค์วามรูใ้หแ้ก่ตนเองและใชข้อต าแหน่งทางวชิาการ โดยประชากร ตวัอย่าง 53.2 % มี
ภาระงานสอนจ านวนมากและ 41.2 % มขีอ้จ ากดัดา้นเครื่องมอืและงบประมาณส าหรบัใชท้ าวจิยั ซึง่ส่วนใหญ่ไดร้บั
งบประมาณสนับสนุนการวจิยัจากกองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์งบประมาณแผ่นดนิ ทุนส่วนตวั และกองทุน
วจิยัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์นอกจากนี้ ประชากรตวัอย่างไดร้บัการสนับสนุนดา้น
ทกัษะการวจิยัจากหน่วยงานในระดบัมากและไดร้บัการสนับสนุน ดา้นแหล่งขอ้มูล สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อน
ร่วมงาน และค่าตอบแทนจากการท าวิจยัในระดบัมาก รวมทัง้ประชากรตวัอย่างมทีศันคติที่ดีต่อการท าวจิยัในทุก
ตัวชี้ว ัด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าภาระงาน สอน ต าแหน่งทางวิชาการ ทักษะการวิจัย แหล่งค้นคว้าข้อมูล 
ผูส้นับสนุน เพื่อนร่วมงาน และความเชื่อมัน่ในตนเอง มผีลต่อการท าวจิยัและการผลติผลงานวจิยัตพีมิพแ์ตกต่างทาง
สถติอิย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้คณะผูบ้รหิารควรจดัสรรภาระงานสอนใหเ้หมาะสมและผลกัดนัใหบุ้คลากรสาย
วชิาการมศีกัยภาพในการ ขอต าแหน่งทางวชิาการ ยิง่ไปกว่านัน้ควรจดัท านโยบายการวจิยั วฒันธรรมการวจิยั ระบบพี่
เลีย้งในการท าวจิยั ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นการวจิยั และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั เพื่อเพิม่
จ านวนนกัวจิยัรุ่นใหม่และเพิม่จ านวนผลงานวจิยัตพีมิพต่์อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า 1. ผูบ้รหิารควรมแีนวทางการสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากร เช่น การ
ใหเ้งนิขวญัถุงพเิศษกบัอาจารยท์ีท่ าวจิยั และมกีารพูดคุยกบัผูบ้รหิาร เพราะเป็นบุคคลที่สามารถให้การสนับสนุนได ้
เช่น พดูคุยเรื่องความคบืหน้าของงานวจิยัเพื่อใหข้อ้มลูอย่างต่อเนื่องกบัผู้บรหิารไปดว้ย 2. ควรมกีารก าหนดค าอธบิาย
ลกัษณะงาน (Job Identification) ทีช่ดัเจนใหก้บัสายสนบัสนุนวชิาการและปฏบิตังิานสนบัสนุนงานวชิาการอย่างจรงิจงั
และชดัเจน 3. ควรมกีารจดัสรรเวลาส าหรบัอาจารยแ์ละพนกังานใหเ้ลีย่งจากงานทีไ่ม่เป็นกระบวนการมากเกนิไป  
4. ใช้ระบบกลไกประกนัคุณภาพเป็นแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุ้น เนื่องจากตัวชี้วดัก าหนดว่างานวจิยัต้องตีพิมพ์
เผยแพร่ 5. ควรมกีารอบรมให้ความรู้ในด้านการน าเสนอผลงานวชิาการให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัใหม้ากขึน้และควรมกีารจดัตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาเพื่อใหม้กีารด าเนินการสนับสนุนในดา้นนี้อย่างจรงิจงั 6. 
ควรมกีารสนบัสนุนงบประมาณส าหรบัการท าวจิยัเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใหส้งูขึน้ 7. ควรสรา้งแรงจูงใจโดย
การยกย่องเชดิชเูกยีรตผิูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการท าผลงานวชิาการของ
อาจารยป์ระจ าในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นเพื่อเปรยีบเทยีบจะไดม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 2. ควรศกึษาปญัหาและแนวทางการ
พฒันาการท าผลงานของอาจารยป์ระจ าในสถาบนัอุดมศกึษา 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัด้านผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ และ เพื่อศึกษาปจัจยัด้านหน่วยงาน
สนบัสนุนทีส่ง่ผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลครัง้นี้
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ มลูเหตุทีส่ าคญัทีจ่ะผลกัดนับุคลากรเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วชิาการ ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจของบุคลากร ความเขา้ใจถงึกลไกการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ความกล้าที่จะยื่นขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ ความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานวชิาการ การวางกลยุทธ์การก้าวเดนิเขา้สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของตนเอง และ ด้านหน่วยงานสนับสนุนควรด าเนินการ โดยการก าหนด ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมและ
สนับสนุนทีมุ่่งเน้น ผลลพัธ์ และพฒันาระบบกลไกสนับสนุน การก าหนดมาตรการการกดดนั และ ก าหนดระยะเวลา
ของการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ผู้วจิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างที่จะท าการส ารวจโดยสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็น
จ านวน 30 คนของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยั สถิตทิีใ่ชว้เิคราะห์ผลขอ้มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากงานวจิยัพบว่า 1. ระดบัปจัจยัด้านผู้ขอต าแหน่งทาง
วชิาการที่ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล
โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 2.ระดบัปจัจยัด้านหน่วยงานสนับสนุนทีส่่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการ
ของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลโดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคญั: การขอต าแหน่งทางวชิาการ, บุคคลากรสายวชิาการ, วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate affecting factors of the applicants’ academic position and to 
study the supporting factor of the academic staff’s academic position at Mahidol University International 
College for requesting academic positions. The variables used in this study were those of academic staffs 
who requested for academic positions, the important reason to push personnel into academic positions is the 
inspiration of the staff, understanding the Mechanism of academic entry courage to apply for academic 
position, ability to create academic results, strategies for advancing into their own academic positions and 
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supporting agencies should be implemented by defining a results-driven and supportive strategy and 
developing a supportive mechanism, determining the measure of pressure and timing of entry into an 
academic position. The researcher was assigned a sample of 30 persons who request for academic positions 
by using the purposive sampling techniques. The questionnaire was used as a research tool. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The research found that: 1. the factor 
level of the applicant for the academic position that affects the academic position of the academic staff at 
Mahidol University International College has a very high average score. 2. The supporting factors affecting 
the academic position of technical personnel at Mahidol University International College has a very high 
average score. 
Keywords: Requesting Academic Positions, Academic Staff, Mahidol University International College 
 

บทน า 
สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิส าคญั 4 ประการคอื พฒันาคุณภาพบณัฑติ พฒันางานวจิยัและงานสร้างสรรค์ บรกิาร
วชิาการ ตลอดจนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม เนื่องจากเป็นแหล่งวทิยาการขัน้สงู การอุดมศกึษาจงึเป็นความหวงั
ของชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ภารกจิในดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
อย่างไรกต็าม จากรายงานการประเมนิของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาปี พ.ศ. 2549 
(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2551) พบว่า อาจารยใ์นระดบัอุดมศกึษาของไทยท าวจิยัน้อยกว่า 0.01 เรื่อง ต่อคนต่อปี 
ซึง่สง่ผลใหม้จี านวนอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการน้อยตามไปดว้ย จากวกิฤตทางการศกึษาดงักล่าว ยุทธศาสตร์
การพฒันาคุณภาพการศกึษา ระเบยีบวาระแห่งชาต ิพ.ศ. 2551-2555 โดยกระทรวงศกึษาธกิาร (สยามรฐั, 2551) ได้
ก าหนดนโยบายทีม่สีาระส าคญัว่าดว้ยการพฒันาคุณภาพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา ก าหนดภาระงาน
ครูให้ชดัเจน สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างกลไกการวิจยัและ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและอุดมศึกษาวิกฤติการณ์สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพของคณาจารยม์หาวทิยาลยั  
สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็นโยบายของสถาบนั ปจัจยัสนบัสนุน แนวทางสง่เสรมิและวสิยัทศัน์ของผูน้ าทีต่ระหนักในความส าคญั
ของการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งตามประเดน็ทศิทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่
2 (พ.ศ. 2550-2565) ทีม่สีาระส าคญัคอื แนวทางการพฒันาอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต้องค านึงถึงการพฒันาหลายมติ ิ
อนัไดแ้ก่ การบรหิารจดัการแหล่งทุนเพื่อพฒันาอาจารย ์การเพิม่สมรรถนะใหก้บัอาจารยป์ระจ าการดา้นวชิาการ ความ
เป็นคร ูความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน ความสามารถดา้นวจิยั ตลอดจนการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพีและ
สงัคม ให้เป็นบุคลากรที่มปีระสบการณ์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรูสู้่อาจารย์ระดบัอื่นๆได ้รวมทัง้การเชื่อมโยงกบั
องค์กรภายนอก เช่น สมาคมวชิาชพีวชิาการ และภาคประชาสงัคม นอกจากนัน้ การพฒันาอาจารย์ยงัเป็นความอยู่
รอดของอุดมศึกษา ดังนัน้การวางแผนก าลังคนทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคญัยิ่งการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการยงัเป็นสิง่บ่งชีว้สิยัทศัน์ขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ส านักงานฝ่ายวชิาการทีม่ขีอบข่ายพนัธกจิ
ในการน าพามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นเลศิและการส่งเสรมิการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย เช่น การ
ก าหนดมาตรฐานภาระงานสอนขัน้ต ่าการเตรยีมความพรอ้มแก่อาจารยโ์ดยการจดัการอบรม ประชุมเชงิปฏบิตักิารใน
หวัขอ้ที่เกี่ยวกบัการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั การท าวิจยั การผลติต ารา การเขยีนบทความทางวชิาการเพื่อลง
ตีพิมพ์ในวารสาร และเสนอที่ประชุมทัง้ในและต่างประเทศ การเตรียมตัวในการท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วชิาการ การเสนอขอแต่งตัง้ต าแหน่ง วธิกีารเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ การสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างนักวจิยัอาวุโส 
และนกัวจิยัใหม่ สง่เสรมิทกัษะและประสบการณ์แก่นกัวจิยัรุ่นใหม่โดยเปิดโอกาสใหเ้ป็นผูช้่วยวจิยั สง่เสรมิระบบพีเ่ลีย้ง
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ด้านการวจิยั การเผยแพร่ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และวธิีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ การ
สนับสนุนการท าวิจยั และผลติผลงานทางวชิาการ จดัหาทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจยั และผลติผลงานทางวชิาการ 
ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ดังนัน้การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจึงเป็นดัชนีคุณภาพและ
ความส าเรจ็ของมหาวทิยาลยั กล่าวคอื หากมหาวทิยาลยัมปีรมิาณของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการสูง กจ็ะ
สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ ความน่าเชื่อถอื ตลอดจนเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมคีุณภาพ และศกัยภาพของ
สถาบนั(ส านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั, 2545)  
งานศกึษาจ านวนมากใช้ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของประเทศต่างๆ เป็นตวัชี้วดัหนึ่งในการ
จดัล าดบัการพฒันาทางด้านวิชาการของแต่ละประเทศ (ซึ่งสุดท้ายน ามาสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศนัน้ๆ) การขอต าแหน่งทางวชิาการเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของคุณภาพของผูเ้ป็นอาจารย ์อาจารยท์ีส่รา้งสรรคง์าน
วชิาการอย่างเขม้ขน้ จะมคีวามรูใ้นเชงิวชิาการสงู ซึง่จะสามารถไดร้บัการเลื่อนขัน้ในระดบัของวชิาการทีส่งูขึน้ดว้ย แต่
ทว่าอาจารยจ์ านวนมากในประเทศไทยยงัไม่มตี าแหน่งทางวชิาการและไม่เหน็ความส าคญัของการขอต าแหน่งทาง
วชิาการ โดยสาเหตุหลกัๆ ได้แก่ อาจารย์ไม่เหน็ความส าคญั ไม่รู้จะขอไปท าไม เพราะระบบเมืองไทยยงัไม่ได้ให้
ความส าคญัตรงนี้มากนกั เมื่อเทยีบกบัต าแหน่งบรหิารในมหาวทิยาลยั นอกจากนี้เงนิเดอืนค่าต าแหน่งยงัเพิม่ไม่มาก 
อาจารยไ์ม่มผีลงานทางวชิาการมากพอ เพราะมหาวทิยาลยัในประเทศไทยยงัไม่สรา้งระบบแรงจูงใจในการท างานวจิยั
เท่าทีค่วร อาจารยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการบรหิารและสอนพเิศษซึง่ไดร้บัเงนิเรว็กว่าและง่ายกว่า แทนทีจ่ะมานัง่หน้า
คอมพวิเตอร์ท างานวจิยัสกัชิ้น อาจารย์มผีลงานทางวชิาการในลกัษณะของการตีพมิพ์ไม่มากพอ โดยเฉพาะงานที่
ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการในต่างประเทศ งานวชิาการของอาจารยส์่วนใหญ่เป็นลกัษณะของงานทีป่รกึษาทีท่ าตาม
โจทยข์องผูว้่าจา้ง ซึง่อาจเป็นหน่วยงานของรฐั ท าใหม้ลูค่าเพิม่ในเชงิวชิาการของงานนัน้มไีม่มาก ไม่สามารถตพีมิพใ์น
วารสารต่างประเทศได ้ซึง่งานทีป่รกึษาไม่มนี ้าหนกัในการน ามาขอต าแหน่งวชิาการมากนกั อาจารยห์ลายท่านไม่มงีาน
เขียนในเชิงของหนังสือหรือต ารา ซึ่งในปจัจุบันเป็นข้อก าหนดในการที่อาจารย์ท่านนัน้จะขอในต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป (โดยทางผู้วิจ ัยคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีการกระจุกตัวอาจารย์ที่มีต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยมจี านวนไม่มากที่จะได้ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จ านวนมากด้วยกฎระเบยีบตรงนี้) และ 
อาจารยบ์างท่านยงัมอีายุราชการไม่มากจงึยงัไม่ถงึระยะเวลาในการยื่นขอต าแหน่ง ซึ่งตรงน้ีไม่ใช่ปญัหามาก (ศรุดา 
ชยัสวุรรณ, 2550) 
ดว้ย วทิยาลยันานาชาติ มุ่งสร้างบรรยากาศแห่งการวจิยั และมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยท์ุกท่านท า
โครงการวจิยัและขอต าแหน่งทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการวจิยัและการขอต าแหน่งทางวชิาการเป็นการ
พฒันาศกัยภาพของอาจารยท์ัง้ในดา้นวชิาการและดา้นการศกึษา การวจิยัเป็นภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัในการรบั
ใชส้งัคมนอกเหนือจากภาระการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑติ และการขอต าแหน่งทางวชิาการเป็นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัยิง่ ในการ พฒันาระบบการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการใหม้ี
ความหลากหลายตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ทางด้านการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม วทิยาลยันานาชาติมีความมุ่งหวงัอย่างสูงในการน าพามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นเลศิทาง
วชิาการทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้ม ดว้ยเหตุนี้เองผูว้จิยัจงึไดม้องเหน็ถึงความจ าเป็นทีจ่ะต้องท าการศกึษาค้นคว้า
เพื่อให้ทราบถึงปจัจัยที่ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อจะน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาอาจารย์ใหเ้ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการเพิม่ขึน้ 
อันเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางหนึ่ง อีกทัง้เป็นการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลยัดา้นงานวจิยั และการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการใหส้มัฤทธิผ์ลในพนัธกจิทีก่ าหนด 
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วตัถปุระสงค ์
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2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นหน่วยงานสนับสนุนทีส่่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยั
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการพฒันางานวิชาชีพ ท่ามกลางภาวะแห่งการแข่งขนัดา้นคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาที่เขม้ขน้และ
รุนแรงเช่นในปจัจุบนันี้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจะต้องเร่งพฒันาสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการเพื่อ
สรา้งความน่าเชื่อถอื และความศรทัธาในแวดวงการศกึษา และจากสงัคมภายนอกความเป็นเลศิทางวชิาการนัน้เป็นผล
เนื่องมาจากการมอีาจารยท์ีม่คีุณภาพ การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยเ์ป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันางาน
วชิาชพี และความก้าวหน้าทางวชิาการของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด และในขณะเดยีวกนักเ็ป็น การเลื่อนขัน้
ต าแหน่งงานโดยพจิารณาจากความรู ้การสรา้งสรรค ์และความเชีย่วชาญ ส าหรบัการเลื่อนต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษานัน้ มหีนทางเดยีว นัน่คอืการผลติผลงานทางวชิาการตามเกณฑท์ีก่ าหนดเท่านัน้ (งาน
สง่เสรมิการวจิยัและต ารา กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2543) 
สายทางก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการคือ การพัฒนาและเลื่อนขัน้จากต าแหน่งอาจารย์ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้กับนักวิจัย สู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรียบเทียบได้กับผู้ช านาญการรองศาสตราจารย์หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญ และศาสตราจารยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ตามล าดบั (มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2549) 
แนวคิดสายทางก้าวหน้าในงานอาชีพ การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษานอกจากจะ
เป็นการพฒันางานวชิาชพี ยงัมคีวามสมัพนัธก์บัสายทางกา้วหน้าในงานอาชพีเช่นกนั เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันา
ทกัษะ ความรู ้และสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบุคลากรในปจัจุบนัโดยยดึกฎเกณฑม์าตรฐานทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้
เพื่อกา้วสูล่ าดบัขัน้ต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ในอนาคตภายในองคก์าร 
ดนยั เทยีนพุฒ (2540) ไดอ้ธบิายสายทางกา้วหน้าในงานอาชพี (Career Path) ว่าเป็นล าดบัต าแหน่งภายในองคก์าร
ซึง่บุคลากรสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเตบิโตในอาชพีได้ คอืผงัแสดงสายทางก้าวหน้าในอาชพี เป็น
ความพยายามขององคก์ารในอนัทีจ่ะพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากร โดยอาศยัขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์
ของสายทางก้าวหน้าในอาชพีเพื่อส่งเสริมและพฒันา สามารถสะท้อนให้เห็นพฒันาการทางทกัษะ ความสามารถ
ประสบการณ์การท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่บันไดของสายอาชีพ ซึ่งเปรียบได้กับการเลื่อนต าแหน่งงาน 
เพราะฉะนัน้สายทางก้าวหน้าในงานอาชีพ จึงสามารถให้รางวลัตอบแทนที่สอดคล้องกบัความสามารถ และความ
รบัผดิชอบทีเ่พิม่สงูขึน้ และแนวทางในการสรา้งความเจรญิเตบิโตในอาชพีคอืสิง่ทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้โดยการตรวจสอบ
เสน้ทางกา้วหน้าสูต่ าแหน่งสงูสดุตามบุคลากรทีป่ระสบความส าเรจ็ วเิคราะหจ์ุดเริม่ตน้ของเสน้ทางอาชพี และวเิคราะห์
ความส าคญัของงานเพื่อจะได้น าไปก าหนดในแต่ละขัน้ของต าแหน่ง แม้ว่าองค์การจะมีนโยบายส่งเสริมเส้นทาง
กา้วหน้าในอาชพี แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าบุคลากรทุกคนจะสามารถเตบิโตก้าวหน้าไปตามผงัแสดงล าดบัต าแหน่งที่
ก าหนดไว้ หากแต่ขึน้อยู่กับความพยายามและสมรรถนะของแต่ละบุคคลรวมทัง้สภาพทัว่ไปและหลกัเกณฑ์ในการ
พจิารณาเลื่อนต าแหน่งของแต่ละองคก์าร 
กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในงานวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
สรุปและสรา้งกรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดด้งันี้ 
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วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรสายวิชาการวทิยาลยันานาชาติที่อยู่ระหว่างขอต าแหน่งทางวชิาการ มี
จ านวน 30 คน ซึง่ผูว้จิยัเลอืกประชากรกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการตอบแบบสอบถามเพื่อน าขอ้มลูมาประเมนิ
การเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ดงันัน้ ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มจี านวน 30 คน 
การวิเคราะหข์้อมูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าของความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึ้นไป ในการวัดความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามนัน้ ค่าเท่ากบั 0.928 ซึง่มากกว่าและเท่ากบั 0.70 จงึจะสรุปไดว้่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืสงู และ
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูพืน้ฐาน สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 
 
ผลการวิจยั 
ขอ้มูลปจัจยัด้านผูข้อต าแหน่งทางวชิาการทีส่่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ระดบัดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการที่ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของ
บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.98) ซึง่
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางกลยุทธก์ารกา้วเดนิเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของตนเองโดยมคีะแนน
เฉลีย่สงูทีส่ดุ ( x  = 4.13) รองลงมาคอื ดา้นความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการ ( x  = 4.03) ต่อมาคอื ดา้น
ความเขา้ใจถงึกลไกการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ( x  = 3.98) ดา้นความกลา้ทีจ่ะยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ ( x  = 
3.97) รองมาตามล าดบั สว่นดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ดา้นแรงบนัดาลใจของบุคลากร ( x  = 3.81)  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัระดบัด้านผู้ขอต าแหน่งทางวชิาการที่ส่งผลต่อการขอ
ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

S.D. ความหมาย 
ดา้นแรงบนัดาลใจของบคุลากร  3.81 0.49 มาก 
ดา้นความเขา้ใจถงึกลไกการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 3.98 0.51 มาก 
ดา้นความกลา้ทีจ่ะยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ 3.97 0.50 มาก 
ดา้นความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการ 4.03 0.61 มาก 
ดา้นการวางกลยุทธก์ารกา้วเดนิเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการของตนเอง 4.13 0.67 มาก 
รวม 3.98 0.55 มาก 

ปจัจยัดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการทีส่ง่ผลต่อ
การขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรไดแ้ก่  
ดา้นแรงบนัดาลใจของบคุลากร  ดา้นความ
เขา้ใจถงึกลไกการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 
ดา้นความกลา้ทีจ่ะยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ดา้นความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงาน
วชิาการ และ ดา้นการวางกลยุทธก์ารกา้วเดนิ
เขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการของตนเอง 

ปจัจยัดา้นหน่วยงานสนบัสนุนทีส่ง่ผลต่อการขอต าแหน่งทาง
วชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธก์ารสง่เสรมิและ
สนบัสนุนทีมุ่่งเน้น ผลลพัธแ์ละพฒันาระบบกลไกสนบัสนุน  
ดา้นการก าหนดมาตรการการกดดนั และ ดา้นก าหนด
ระยะเวลาของการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อมูลปจัจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ระดบัปจัจยัดา้นหน่วยงานสนับสนุนทีส่่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของ
บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหดิล โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.69) ซึง่
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นกลยุทธก์ารสง่เสรมิและสนบัสนุนทีมุ่่งเน้น ผลลพัธแ์ละพฒันาระบบกลไกสนับสนุน 
โดยมคีะแนนเฉลีย่สงูทีสุ่ด ( x  = 3.97) รองลงมาคอื ดา้นก าหนดระยะเวลาของการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ( x  = 
3.66) รองมาตามล าดบั สว่นดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ดา้นการก าหนดมาตรการการกดดนั ( x  = 3.45)  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกบัระดบัปจัจยัดา้นหน่วยงานสนับสนุนทีส่่งผลต่อการขอ
ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

S.D. ความหมาย 
ดา้นกลยุทธก์ารสง่เสรมิและสนบัสนุนทีมุ่่งเน้น ผลลพัธแ์ละพฒันาระบบกลไก
สนบัสนุน  

3.97 0.67 มาก 

ดา้นการก าหนดมาตรการการกดดนั 3.45 0.84 มาก 
ดา้นก าหนดระยะเวลาของการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 3.66 0.76 มาก 
รวม 3.69 0.75 มาก 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษา พบว่า 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการทีส่่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของ
บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ระดบัดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการทีส่ง่ผลต่อการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก (= 3.98) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.55) ซึง่สอดคลอ้งกบั ศุภนิมติร ณ เชยีงใหม่ (2541) 
ไดศ้กึษาสภาพทัว่ไปเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ และทศันคตขิองอาจารยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในการเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ พบว่า อาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหญงิ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท รองลงมาคอื ระดบั
ปริญญาเอก และปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเรียงล าดับจากมากสู่น้อย คือ ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์ผูเ้ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ส่วนใหญ่มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัเกณฑ์ และระเบยีบในการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ดงันี้ คอื ผูด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มี
ความรูค้วามเขา้ใจในกฎเกณฑแ์ละระเบยีบ รอ้ยละ 70.8 รองศาสตราจารย ์รอ้ยละ 68.48 และอาจารย ์รอ้ยละ 59.10 
นอกจากนี้ คณาจารย์เหน็ด้วยว่า ต าแหน่งทางวชิาการสร้างความภาคภูมใิจแก่ผู้ขอ นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัควร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม มหาวทิยาลยัจดัสรรผู้ทรงคุณวุฒิในการพจิารณาก าหนดต าแหน่งได้เหมาะสม 
ผูท้รงคุณวุฒไิดร้บัค่าตอบแทนเหมาะสมกบัเวลา และความยากง่ายของผลงาน นอกจากนัน้ อาจารยเ์หน็ดว้ยเป็นอย่าง
ยิง่ในการจดัการสมัมนาเกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการเขา้สู่ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 1-2 ปี ต้องมงีบประมาณสนับสนุนการ
ท าผลงานวจิยั และในการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการนัน้ ไม่ควรน าเอาประสบการณ์และต าแหน่งทางบรหิารมาประเมนิ
เป็นส่วนประกอบเพิม่เติม 2. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งผลต่อการขอต าแหน่งทางวชิาการของ
บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ระดบัปจัจยัดา้นหน่วยงานสนบัสนุนทีส่ง่ผลต่อการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก (= 3.69) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.75) ซึง่สอดคลอ้งกบัจนัทนนัท ์จารุโณปถมัภ ์(2558) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 2) 
วเิคราะหอ์ทิธพิลปจัจยัทีส่่งผลต่อการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ และ 3) ศกึษาแนวทางการ
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สง่เสรมิและสนบัสนุนบุคลากรสายวชิาการเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการในระดบัทีส่งูขึน้กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรสาย
วชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จ านวน 280 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมติามคณะทีส่งักดั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และสมัภาษณ์เชิงลึก 
วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณ
ถดถอยเชงิเสน้ตรง ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วธิีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยัพบว่า 1. บุคลากรสายวชิาการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ความมวีนิัยและการพฒันาตนเอง (X =4.53) (2) ความผูกพนัต่อองคก์ร (X =4.52) (3) เจตคตต่ิอวชิาชพีอาจารย ์
(X =4.50) (4) แรงจูงใจในการปฏบิตังิาน (X =4.44) (5) นโยบายสนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของ
มหาวทิยาลยั (X =4.08) กบั (6) การส่งเสรมิและสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั (X =4.02) และ (7) แรงกดดนั
จากสงัคมรอบขา้ง (X =2.29) ตามล าดบั 2. การเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม สว่นใหญ่เป็นผูก้ าลงัพฒันา/ผลติผลงานวชิาการ แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้โครงการต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน 
85 คน (42.29%) สนใจต าแหน่งทางวชิาการแต่ยงัไม่ไดท้ าอะไรเลย จ านวน 46 คน (22.89%) เขา้โครงการผูช้่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 30 คน (14.93%) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 13 คน (6.47%) เขา้โครงการรอง
ศาสตราจารย ์จ านวน 11 คน (5.47%) สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ระดบัการศกึษา อายุราชการ และ เพศ โดยตวัแปรดงักล่าว
สามารถพยากรณ์ความแปรปรวนของการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการไดร้อ้ยละ 33.60 (R2=0.336, F=24.797) 3. แนว
ทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนบุคลากรสายวชิาการเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการในระดบัทีส่งูขึน้ม ี2 ปจัจยัหลกั ดงัน้ี 
(1) ดา้นผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ มลูเหตุทีส่ าคญัทีจ่ะผลกัดนับุคลากรเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจ
ของบุคลากร ความเข้าใจถึงกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ความกล้าที่จะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการ และ การวางกลยุทธก์ารกา้วเดนิเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการของตนเอง 
(2) ดา้นหน่วยงานสนับสนุน ควรด าเนินการ โดยการก าหนดกลยุทธ์การส่งเสรมิและสนับสนุนทีมุ่่งเน้นผลลพัธ ์และ
พฒันาระบบกลไกสนบัสนุน เช่น ระบบพีเ่ลีย้ง ระบบการเสรมิแรง เป็นตน้ รวมทัง้การก าหนดมาตรการการกดดนั เช่น 
การสรา้งแรงกดดนัทางการบรหิารหรอืทางสงัคม เป็นตน้ว่าก าหนดระยะเวลาของการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ ซึง่อาจ
จดัท าในรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ โดยการบูรณาการเข้ากบัการประเมินศกัยภาพการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า 1. ควรชีแ้จงขัน้ตอนในการเสนอผลงานทางวชิาการทีช่ดัเจนเป็น
รปูธรรมแก่อาจารยท์ีก่ าลงัด าเนินการเสนอผลงานทางวชิาการ โดยการประชุมหรอืมอบเอกสารใหศ้กึษา และควรปรบั
ลดระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนของการเสนอผลงานทางวชิาการภายในมหาวทิยาลยัใหส้ัน้ลง โดยเฉพาะการกลัน่กรอง
และการประเมนิผลงานทางวชิาการภายใน มหาวทิยาลยัเพื่อจะได้ส่งผลงานทางวชิาการถงึผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกได้
อย่างรวดเรว็ 2. ควรก าหนดแนวทางปฏบิตัดิา้นวชิาการใหม่โดยใหส้าขาวชิาลดภาระงานสอนและการปฏบิัตงิานอื่นๆ 
ของ อาจารยท์ีก่ าลงัด าเนินการท าผลงานทางวชิาการใหน้้อยลง หรอืใหล้าพกับางช่วงหรอืบางภาคเรยีน เพื่อไปเกบ็
ขอ้มลูวจิยัหรอืท าผลงานทางวชิาการ เพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการไดเ้รว็ขึน้ 3. ควรจดัตัง้โครงการพีเ่ลีย้ง หรอืคลนิิก
ใหค้ าปรกึษา โดยจดัหาพีเ่ลีย้งทีม่คีวามรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญ ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัและภายนอกตาม
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย และผลงานทางวิชาการแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และอาจารย์ที่ก าลัง
ด าเนินการท าผลงานทางวชิาการเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ ตัง้แต่การเตรยีมตวั การศกึษาระเบยีบกฎเกณฑ ์การ
วางแผน การด าเนินการ และ กระบวนการขอต าแหน่งทางวชิาการ 4. ควรจดัเวทเีสวนาทางวชิาการระหว่างอาจารย ์ผู้
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ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ และผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อสรา้งบรรยากาศทางวชิาการและเป็นการ
กระตุน้ใหอ้าจารยท์ าวจิยัและ ผลงานทางวชิาการมากขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 1. ควรศกึษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัปญัหาและความต้องการท าผลงานทาง
วชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อจะไดข้อ้มูลทีเ่จาะลกึและครอบคลุมมาก
ขึน้ 2. ควรศกึษาแนวทางการพฒันาบคุลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อเขา้สูต่ าเหน่งทาง
วชิาการ ทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 3.ควรศกึษาเปรยีบเทยีบกลไกในการขบัเคลื่อนการผลติผลงานทางวชิาการ
เพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลกบัมหาวทิยาลยัอื่น  
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Abstract 
In politics, different types of discourse markers are used as the tool to indicate the speaker’s 

attitude, intentions, emotion toward the audience and the situation speakers are speaking 

about. This paper aimed to investigate forms (types) of discourse makers in Obama’s 

affordable healthcare speeches and to explore intended meaning (Grammatical function) 

through the functions of discourse makers. Four Affordable Care speeches delivered in 2013, 

2014, 2015 and 2016 were purposely chosen for the analytical study based on 21 types of 

discourse markers and functions classified by Swan (2005).Findings revealed that Barak 

Obama, the former President of the United States used 10 types of discourse markers with 

total 86 occurrences of discourse markers in Logical consequence with times followed by 52 

times of Concession and counter-argument and Emphasizing a contrast with 36 times 

respectively.  

Keywords: Affordable Care Speeches, Discourse Makers, Intended Meaning 

 

Introduction 
In the field of the study, language can be comprehensively and analytically studied in terms 

of their parts of speech by classifying them into classes according to their functions and 

positions relative to other parts. Basically, in the analytical study of grammar in all 

languages, the study focuses on three aspects; level, label, and function. Levels of language 

can be studied according to its levels of a language starting from sound, word, phrases, 

sentence, paragraphs, and text. Labels of a language refer to the part of speech, noun, verb, 

pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. For the functions of a 

language, the main focus of the analysis is paid to the function of the part of speech (e.g. 

noun functions as a subject, object, complement etc.) 

 

Literature Review 
Relevant theories on Discourse marker (DMS)  

In the field of language study, discourse marker (DMS) is one of the main focuses because of its 

level and function. According to Fraser, well-known author on DMS,(1999: 932), these lexical 

expressions have been studied under various labels, including discourse markers, discourse 

connectives, discourse operators, pragmatic connectives, sentence connectives, and cue phrases. 

For him, DMS as a class of lexical expressions drawn primarily from the syntactic classes of 

conjunctions, adverbs, and prepositional phrases….They have a core meaning, which is 

procedural, not conceptual, and their more specific interpretation is ‘negotiated’ by the context, 

both linguistic and conceptual. In the field of the study, language can be comprehensively and 

analytically studied in terms of their parts of speech by classifying them into classes according to 

their functions and positions relative to other parts. Basically, in the analytical study of grammar in 

all languages, the study focuses on three aspects; level, label, and function. Levels of language can 

be studied according to its levels of a language starting from sound, word, phrases, sentence, 

paragraphs, and text. Labels of a language refer to the part of speech, noun, verb, pronoun, 



[133] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. For the functions of a language, the 

main focus of the analysis is paid to the function of the part of speech (e.g. noun functions as a 

subject, object, complement etc.) The flow and structure of discourse are normally managed by 

discourse marker. In this regards, Ian McCormick (2013) in his work ‘The Art of Connection’ 

points out co-coordinating conjunctions: "FANBOYS" 1. F = for 2. A = and 3. N = nor 4. B = but 

5. O = or 6. Y = yet 7. S = so. At the word and phrase level, discourse marker plays “an important 

role in managing the flow and structure of discourse. Since their main function is at the level of 

discourse (sequences of utterances) rather than at the level of utterances or sentences, discourse 

markers are relatively syntax-independent and usually do not change the truth-conditional meaning 

of the sentence (Carol Lynn, et al. 2004). In the usage, Schiffrin (1987) points out discourse 

markers can be seen in wider context, even in the grammatical particles like "oh", "well", "now", 

"then", "you know", and "I mean", and also in the discourse connectives like 'discourse 

connectives', "so", "because", "and", "but", and "or”. With regard to functions of discourse 

markers in different levels of analysis, there are three aspects; topic changes, reformulations, 

discourse planning, stressing, hedging, or back-channeling.  

Swan (2005) in his work “Practical English Usage” (pp.138-145) clearly stated that 

discourse markers are words that show the connection between what a speaker is saying and 

what has already been said or what is being said. Discourse markers also can tell the 

speaker’s idea of what they are saying or what others have said. According to him, there are a 

very last number of discourse makers. In his book, some most common discourse markers are 

given along with usage which is more than one use. Some discourse markers are mostly in 

informal speech or writing; others are more common in a formal style. He classifies discourse 

makers into 21 types according to their functions (See details in Discourse makers by Swan 

(2000) ahead). Halliday and Hasan (1976:226) categorize five main cohesive devices in 

English discourse: reference, substitution, ellipsis, lexical cohesion, and conjunction. 

According to the writers, conjunctions or connective elements are discourse markers involved 

the use of formal markers (i.e. discourse markers) to relate sentences, clauses, and paragraphs 

to each other and signal the way the writer wants the reader to relate what is said to what has 

been said before. Apparently, a conjunction is related to the entire environment of a text. The 

conjunctive elements (discourse markers) “presuppose the presence of other components in 

the discourse" (Halliday and Hasan, 1976: 226). They do not only give cohesion to a text, 

they also cohere two sentences together. Evidently, a conjunction is identified with the whole 

condition of a text. The conjunctive components (discourse markers) “presuppose the 

presence of other components in the discourse" (Halliday and Hasan, 1976: 226). They don't 

just offer attachment to content; they additionally stick two sentences together.  

Discourse markers in political scenario 

In different discourses in daily life, divergent types of discourse markers are used like the 

work in pedagogical setting by Min, L. & Yam, Xiao, (2012) etc. Also discourse marker in 

political setting is in the focus. Discourse markers play a crucial role as a means of social 

interactions employed by those who are engaged in politics and public. From a different 

study on discourse markers in terms of their forms and functions, generally it was found that 

they function in discourses of various styles or registers and also work in connective 

elements; discourse markers relate sentences, clauses, and paragraphs to each other. Hind M. 

Ismail (2012:1260-1278) in his work ‘Discourse Markers in Political Speeches: Forms and 

Functions’ studies the importance and functions of discourse markers and tries to shed light 

on the kinds of discourse markers used in political speech through analyzing the speech of the 

American president, Barack Obama employing Hyland and Tse’s (2004) classification of 

discourse markers; interpersonal and textual markers. His findings revealed that these 

discourse markers function as means of social interaction aimed at influencing the nation. 
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The thought of political talk is said by Graber (1993:305-332) saying that a political 

discourse is a monolog, as well for instance of social cooperation going for impacting the 

country, or possibly a critical discretionary instrument taking into account the transactions of 

particular implications and references. Grabber further claims that through any political 

content, discourse markers assume a vital part as a cohesive device in passing on the expected 

message. In Siepmann ‘s work (2005:37) discourse markers ‘ in their functions and usage, 

can be applied to both written and spoken language and pragmatic and propositional meaning 

are carried out by discourse makers. The speeches delivered by Barack Obama, the 44
th

 

president of United States of America in different occasions become the sources for language 

analysis like DongQing’s (2010) and Laeli and Eka ‘s work (2016) Barack Obama’s 

affordable healthcare speeches delivered before President Election showing some political 

purposes full of intended meaning (Grammatical function) which can be investigated and 

analyzed through types of discourse markers found in the speeches. After his speeches, 

Obama was elected the 44
th

 president of the United States of America. He also delivered 

affordable healthcare speeches after becoming the president. His speeches, for certain extent, 

which were delivered aiming at influencing the nation, are full of discourse markers that were 

purposely used by the speakers.  

Discourse markers classified by Swan 

The list of the 21 types of discourse markers classified by Swan (2005) is the comprehensive 

source with clear explanatory details of types and functions in each sentence in which each 

discourse markers play. It is interesting to find out what types (form) of discourse markers 

according to the Swan’s list and if the meaning of each discourse markers as to be found in 

Obama’s affordable healthcare speeches will correspond to meanings based on Swan’s list as 

politicians normally give specific attention to what they want the public to know. Close and 

comprehensive investigation along with analysis will be conducted to analyze the Barack 

Obama’s affordable healthcare speeches to explore intended meaning that the speaker wanted 

to convey to his people will also be explored through the use of each discourse marker. 

 

Research Questions 
1) What are types of discourse markers in Obama’s Affordable Care Act Speeches? 

2) What is the intended meaning (Grammatical function) of each type of discourse markers 

Obama’s Affordable Care Act speeches? 

 

Objective of the Study 
The objectives of the study were to investigate types of discourse makers in Obama’s 

affordable healthcare speeches and to explore intended meaning in Obama’s affordable 

healthcare speeches through the functions of discourse makers. 

 

Research Methodology 

This research is qualitative analysis focusing on the use of discourse markers in Obama’s 

Affordable Care Act Speeches delivered on November 14, 2013, April 1, 2014, March 25, 

2015, June 25, 2015, Mach 22, 2016 and October 20, 2016 to find out (Form) types and 

functions of discourse markers which can clarify the speaker’s intended message. The 

research methodology is as follows; 

1. Four Affordable Care Act Speeches were purposely selected for the analytical study. 

2. Content analysis was conducted to find out forms (types) of discourse markers along with 

role, forms and functions in the selected discourses and to clarify intended messages of the 

speaker used through the use of each discourse maker.  
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3. Data obtained from the analysis will be presented in descriptive form with tables. 

4. The analysis conducted based on the list of discourse markers by Swan (2005).  

Data Collection 

To gather data on discourse marker for analysis, the data card for the record as a research tool 

was designed based on Swan’s discourse marker list in the book “Practical English Usage” 

(2005) topic no. 157 page 138-145 as shown below:  

(1) Focusing and linking - with reference to, regarding, as regards, as far as ….is concerned; 

as for; (2) Balancing and contrasting point - on the one hand; on the other hand; whereas; 

while; (3) Emphasizing a contrast - however; nevertheless; nonetheless; mind you; yet; still; 

in spite of this/that; despite this/that; (4) Similarity - similarly, in the same way; just as; (5) 

Concession - it’s true; certainly; of course; granted; if; may; Counter-argument- however, 

even so; but, nevertheless, nonetheless; all the same; still; (6) Contradicting - on the contrary; 

quite opposite; (7) Dismissal or previous discourse - at least; anyway; anyhow; at any rate; in 

any case; (8) Change of subject - by the way; incidentally; right; all right; Now; Ok; (9) 

return to the previous subject - to return to the previous point (formal); as I was saying; (10) 

Structuring - first (ly); first of all; second (ly); third (ly) etc.; lastly; finally; to begin with; to 

start with; in the first /second place; for one thing (informal); for another thing (informal); 

(11) Adding - moreover (very formal); furthermore (formal); in addition; as well as; on the 

top that (informal); another thing is (informal); what is more; also; besides; in any case; (12) 

Generalizing - on the whole, in general, in all / most/many/some cases; broadly speaking; by 

and larger; to a great extent; to some extent; apart from….; except for….; (13) giving 

examples - for instance; for example; e.g.; in particular; (14) Logical consequence - therefore 

(formal); as a result (formal); consequently (formal); so; then; (15) Making things clear; 

giving detail - I mean; actually; that is to say; in other words; (16)Softening and correcting - I 

think; I feel; I reckon (informal); I guess (informal); in my view/opinion (formal); apparently; 

so to speak; more or less; sort of (informal); kind of (informal); well; really; that is to say; at 

least; I afraid; I suppose, or rather; actually; I mean; (17) gaining time- let me see; let’s see; 

well; you know; I don’t know; I mean; kind of; sort of; (18) Showing one’s attitude to what 

one is saying- honestly; frankly; no doubt (19) Persuading-after all; look; look here (20) 

Referring to the other person’s expectation - actually (especially BrE); in fact; as a matter of 

fact; to tell the truth; well; and (21) Summing up- in conclusion; to sum up; briefly; in short. 

For data collection, 21 record cards designed based on the above forms of discourse markers 

classified by Swan (2005) were used for each discourse marker with specified column. The 

sample is shown below; 

 

Data Card for Collecting Discourse Markers 

Discourse marker 1 Focusing 

and linking 

Statement Line in 

Speech 

Meaning in discourse marker based 

on function 

    

 

Procedures: 1) Forms of discourse markers appeared in Obama’s Affordable Care Act 

Speeches was explored based on the explanation given by Swan (2005). 2) The analysis was 

also done to find out the intended meaning of each discourse markers in the Affordable Care 

Act Speech according to functions of each discourse marker. 3) A number of occurrence of 

each discourse markers in each Obama’s Affordable Care Act Speech was tabulated and 

shown. 

Sample of data collection 
Procedures for collecting data  
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The gradual process of data collection using the above record card will be processed in 

following phases: 

Phase 1  

1) Print out 6 Affordable Care Act Speeches. 2) Fill up the 21 record cards with forms or 

types of discourse markers for each Affordable Care Act Speech counted as 21x4 = 

84. 3) Read and detect each discourse marker found in the Affordable Care Act 

Speech, then record in data card as specified. The below is a sample of the phase 1 

process. The detection of discourse markers will be done by giving underlined in bold 

type to the word (s). 

2)  

The White House Office of the Press Secretary 

For Immediate Release Remarks by the President on the Affordable Care Act Miami Dade 

College Miami, Florida, October 20, 2016  

THE PRESIDENT: Hello, Miami! (Applause.) Thank you so much. Well, everybody has a 

seat. Have a seat. It is good to see all of you! It's good to be back at Miami-Dade! (Applause.) 

One of my favorite institutions! (Applause.) Love this school. 

 I want to thank your longtime president and great friend, Eduardo J. Padrón. (Applause.) 

And to all the faculty and staff, and of course, most importantly, the students, for hosting me 

-- I want to say how grateful I am. I want to thank the wonderful elected officials who are 

here today. I'm going to just point out two outstanding members of Congress -- Debbie 

Wasserman Schultz -- (applause) -- and Ted Deutch. (Applause.) 

So this is one of my last visits here as President. Now, once I'm not President -- 

 THE PRESIDENT: No, no, the good news is, once I'm no longer President I can come more 

often. (Applause.) Right now, usually I can only come to Florida when I'm working. But 

when I'm out of office, I can come here for fun. (Laughter.)  

 But the first thing I want to say is to thank you for your support, and thank you for the 

opportunity and the privilege you’ve given me to serve these past eight years. I remember 

standing just a few blocks north of here in the closing days of the 2008 campaign. 

 

Phase 2 

1) Write the meaning of each discourse marker used in the statement based on functions of 

discourse markers classified by Swan (2005) Unit 157. 2) Count the number of occurrence of 

each discourse marker, then write down. 

Data Analysis  

Content analysis is conducted to find out forms (types) of discourse markers along with forms 

and functions in the selected discourses and to clarify intended messages of the speaker used 

through the use of each discourse maker. The data analysis will be carried out following steps 

as given:1) Interpret grammatical meaning or meaning based on functions of discourse 

markers by Swan (2005) and write an interpretation and 2) Interpret intended meaning in 

discourse markers used by the speaker and write the interpretation. 3) Report findings in a 

summary form given below as an example: 

 

No. Category of 

function 

Form /Type Frequency 

1 Focusing and 

linking 

with reference to, regarding, as regards, as far as …is 

concerned; as for; 
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Results and Interpretation 
Finding revealed that in the speech 1, forms of discourse markers were 10 and a total number 

of discourse markers used by the president is 184.The most frequently use is ‘you know’ with 

58 occurrences followed by 38 occurrences of Logical Consequence ‘so’ whereas Softening 

and correcting ‘ at least’ and Emphasizing a contrast ‘despite’ were least occurrences among 

9 categories of discourse markers. In speech 2, there were 8 categories of forms of discourse 

markers and a total number of discourse markers used by the president is 38.The most frequently 

use is ‘ but’ with 12 occurrences followed by 5 occurrences of ‘still’ in Concession and Counter-

argument, 5 occurrences of ‘still’ in Emphasizing a contrast, 5 occurrences of ‘so’ in Logical 

Consequence whereas fewer occurrences of Making things clear, Softening and correcting and 

showing one’s attitude to what one is saying. In speech 3, 5 categories were found and a total 

number of discourse markers used by the president was 21.The most frequently use is ‘ also’ with 

6 occurrences followed by 5 occurrences of ‘so’ in Logical Consequence whereas fewer 

occurrences of structuring, Making things clear, Gaining time and Referring to the other person’s 

expectation. In speech 4, 9 categories of discourse markers were used and in the speech 4, a 

total number of discourse markers used by the president were 114. The most frequently use is 

‘ if’ with 35 occurrences followed by 23 occurrences of ‘then’ in Logical Consequence 

whereas fewer occurrences of structuring, adding, Softening and correcting and Gaining time. 

 

Discussion  
Discourse markers used in 4 speeches made by the Ex-President of the United States of 

America were summarized as shown below: 

Total frequency of use in Speech 1-4 

1. Balancing       2  times  

2. Emphasizing a contrast    36 times 

3. Similarity     3  times 

4. Concession and counter-argument   52  times 

5. Concession and counter-argument   34 times 

6. Structuring      6 times 

7. Adding       8  times 

8. Logical consequence    86  times 

9. Making things clear; giving details    20 times 

10. Softening and correcting     42  times  

11. Gaining time      2  times 

Total       291  times. 

Objective of the study 1 and research question 1 
What are types of discourse markers in Obama’s Affordable Care Act Speeches? 

From the comprehensive study, there are 13 categories of function including Balancing, 

Emphasizing a contrast, Similarity, Concession and counter-argument, Concession and counter-

argument, Structuring, Adding, Logical consequence, Making things clear; giving details, 

Softening and correcting, Gaining time, Persuading, and Referring to the other person’s 

expectation. 

Objective of the study 2 and research question 2  

What is the intended meaning (grammatical function) of each type of discourse markers Obama’s 

Affordable Care Act speeches? 

Intended meaning (Grammatical function) in Obama’s affordable healthcare speeches through the 

functions of discourse makers was explored in the followings: 
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1) Emphasizing a contrast: in this context, the President questioned his audience to describe 

something surprising pertaining to what was said previously. 2) Balancing contrasting point: In 

this context, the President questioned his audience if steps could skip whereas the core information 

that people need are being obtained.  

3) Emphasizing a contrast: In this situation, the President used this expression to describe 

something surprising pertaining to what was said previously, and he also informed his audience to 

describe something surprising pertaining to what was said previously and to emphasize increase or 

repetition. 4) Change of subject: In this setting the President wanted to give a pause while 

communicating with an audience to change what is speaking about to a new subject and to 

introduce something in a speaker’s mind and it is not directly part of the conversation. Also, he 

told his audience to start a new section of the discourse. Besides, the President used this expression 

to his audience to tell that start of a new section of the discourse is going on. 5) Adding: In this 

setting, the President wanted to introduce his audience additional information or argument to what 

has been said in order to give more information. 6) Generalizing: In this context, the President 

used this expression to his audience thinking about how far general what is being said is. 7) Giving 

examples: In this setting, the President used this expression to give an example to make what has 

been said clear.8) Logical Consequence: In this context, the President used this expression to his 

audience to express logical order of what was said that follows what is said.9) Making things 

clear: In this context, the President used this expression when details are introduced and when 

these are unexpected and also he questioned his audience used to make one’s statement that has 

just said clear including additional information. 10) Softening and correcting: In this situation, the 

President used this expression to show the way how he gives a personal opinion, with which other 

people may not agree. Also, the President used this expression to make his statement soft or to 

correct what has been said. Besides, the President used this expression to emphasize that 

something is good in a bad situation. 11) Gaining time: In this context, the president used this 

expression in order to give time to think by using a pause during his talk. 12) Persuading: In this 

context, the president used this expression because he was explaining something or making a 

point, especially very forcefully. 13) Referring to the other person’s expectation with 4 

occurrences: In this setting, the president used this expression to add more detailed information to 

what has just been said. 

 

Conclusions and Recommendations 
In the study, there are two objectives of the study and interrelated research questions and findings 

answer research questions. For research question 1, in 4 Affordable Care speeches, 13 types of 

categories of discourse markers out of 21 types as classified by Swan (2005) were used. For 

research question 2, the speaker showed his intention to his audience in different ways with 13 

types of discourse markers that can be interpreted according to Swan’s (2005) classification of 

discourse makers’ function that is a grammatical function. 

Recommendations 

Findings of the study can be used as the model to explore other kinds of speeches in different 

occasion. 
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Abstract 
Extensive studies examining the benefits of mindfulness in clinical, professional, and 

personal settings have been reported in literature over the past decade. However, there is a 

lack of data relating to the correlation between an individual’s level of mindfulness and 

aspects of their work performance in an industrial manufacturing environment. The purpose 

of this study was to analyze the relationship between mindfulness and work performance 

amongst 423 full-time employees (192 males, 231 females), working in the production 

departments of 4 affiliated companies in Northern Thailand. The level of mindfulness was 

assessed through the Philadelphia Mindfulness Scale, Thai version. Work performance was 

measured through annual evaluations of each individual, pertaining to work quality, work 

quantity, and timeliness. The results showed a significant positive correlation between 

mindfulness and performance evaluation (r=0.581; p<0.01), with a positive correlation for 

each measured factor (quality, quantity and timeliness, in descending order of significance).  

Keywords: Manufacturing, Mindfulness, Productivity, Work performance 

 

Introduction 
Methods of improving aspects of workers’ performances are vital to the industrial community 

in today’s competitive, fasting-moving business world. There has been much discussion of 

the idea of psychological well-being in cultivating performance refinement-including the 

benefits of mindfulness (Mahmood, Hopthrow, & Randsley de Moura, 2016; Shiba, 

Nishimoto, Sugimoto, & Ishikawa, 2015). Thailand is a predominantly Buddhist nation, in 

which the importance of mindfulness is widely recognized, and where, at the same time, 

technology and multitasking have become deeply integrated into the everyday lives of most 

individuals. Does an increased level of mindfulness positively correlate to improved 

performance in the workplace? Which aspects of a worker’s performance can benefit from an 

increased level of mindfulness? A possible correlation could lead to improved methods of 

selecting and developing employees, strengthening the company’s overall performance.  

 

Literature Review 
Definition and benefits of mindfulness 

Mindfulness has its origins in an Eastern Buddhist tradition that is over 2500 years old. The 

concept of mindfulness can be described as a state of passive attentiveness and awareness of 
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present conscious experiences (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, Segal, 

Abbey, Speca, Velting, & Devins, 2004; Brown & Ryan, 2003). There are many possible 

ways to understand mindfulness, from a single component, combining awareness of and 

receptive attention to one’s surroundings, to a multifaceted state (Brown & Ryan, 2003). It is 

commonly defined as the psychological experience which arises from “paying attention in a 

particular way: on purpose, in the present moment and nonjudgmentally” (Kabat-Zinn, 1994). 

In recent decades, many studies have looked into the role of mindfulness in diverse situations, 

from clinical psychology to the workplace (Shonin, Gordon & Griffiths, 2013; Hülsheger, 

Alberts, Feinholdt, & Lang, 2012). 

It has become increasingly common in recent years for many companies, including Google, 

Target and General Mills, to offer mindfulness programs in their workplaces. These programs 

aim to decrease employees’ stress levels and feelings of burnout, improve their focus, clarity, 

listening and decision-making skills, and increase their overall happiness and wellbeing 

(Bazarko, Cate, Azocar, & Kreitzer, 2013; Allexandre, Bernstein, Walker, Hunter, Roizen, & 

Morledge, 2016; Hülsheger, Alberts, Feinholdt, & Lang, 2012). Several disciplines and 

practices, such as yoga exercises, can cultivate mindfulness, though most literature focuses 

on improving mindfulness through meditation (Farb, Anderson, Mayberg, Bean, McKeon, & 

Segal, 2010; Walsh & Shapiro, 2006) 

Mindfulness practices promote sense withdrawal, emotional intelligence, equanimity, 

motivation, moral maturity, focus and clear thought and cognition-in particular with respect 

to processing speed, susceptibility to distraction and cognitive flexibility (Moore & 

Malinowski, 2009; Walsh & Shapiro, 2006). The convergence of meditation disciplines and 

Western psychology is underway, and if handled skillfully may aid in the exploration, 

understanding, healing and enhancement of the human mind (Walsh & Shapiro, 2006). 

Studies have found that mindfulness-based therapy was often effective in reducing social 

anxiety, depression, rumination and pain. In a clinical setting, the Mindfulness-Based Stress 

Reduction (MBSR) program has been found to have a beneficial effect on organic illnesses 

such as chronic insomnia and general anxiety disorder. It has a direct effect on reducing 

anxiety symptoms, and may also improve stress reactivity and the ability to cope with stress-

inducing situations (Gross, Kreitzer, Reilly-Spong, Wall, Winbush, Patterson, Mahowald & 

Cramer-Bornemann, 2011; Hoge, Bui, Marques, Metcalf, Morris, Robinaugh, Worthington, 

Pollack & Simon, 2013). Increased self-esteem and improved mood symptoms in depressed 

patients have also been reported (Goldin & Gross, 2010; Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 

2010).  

It has been suggested that mindfulness not only enables an individual to become less reactive, 

but also more psychologically flexible. Studies have found that, due to the increased capacity 

to cope with stress and communicate calmly and effectively, mindfulness can improve 

relationship satisfaction (Barnes, Brown, Krusemark, Campbell & Rogge, 2007; Wachs & 

Cordova, 2007). Mindfulness reduces the negative impact of stressful conflicts (Barnes et al. 

2007) and improves an individual’s ability to express him- or herself in social situations. 

Mindfulness at work  

Stress-inducing demands, time pressure, competitiveness and multitasking, all of which are 

vital in the rapidly-evolving digital era, are becoming increasingly normalized in the modern 

business world. Combined, these factors have led to ever-increasing levels of stress for 

employees. Burn-out and a lack of engagement are growing concerns, which can have a 

negative influence on individual welfare and industrial productivity. Studies have found 

improvements in general health, resilience, vigor and engagement amongst employees after 

introducing mindfulness into the workplace environment. A reduction in stress, emotional 

exhaustion and work burnout have been documented, thereby enhancing overall employee 
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wellbeing (Bazarko et al., 2013; Alexandre et al., 2016; Aikens, Astin, Pelletier, Levanovich, 

Baase, Park, & Bodnar, 2014; Hulsheger et al., 2012; Huang, Li, Huang, & Tang, 2015).  

This study analyses the correlation between mindfulness and performance in employees 

working in manufacturing, considering factors including quality, quantity, and timeliness of 

work. If a significant positive correlation exists, this suggests that introducing mindfulness 

programs into the workplace may lead to decreased absenteeism and staff turnover, improved 

employee-client relationships and improved job satisfaction among workers, positively 

impacting the overall health of the company.  

 

Methods 
Research Design and Sampling Procedure 

A correlational research design was used in this study, to examine the correlation between 

mindfulness and employee performance in 4 affiliated small and medium-sized enterprises 

(SMEs) in Northern Thailand. All participants were selected through a simple random 

sampling process from the production department of each company. Of the 510 participants 

to whom questionnaires were initially distributed, a total of 423 respondents completed the 

survey correctly and within the stipulated time. 

The data regarding individual mindfulness was collected within one month (August, 2017) 

using a questionnaire adapted from the Philadelphia Mindfulness Scale, Thai Version 

(PHMS_TH) (Chatchawan Silpakit, 2011). The Awareness Subscale of the PHLMS_TH was 

used to assess the key mindfulness component of present-moment awareness amongst 

participants. Participants rated 10 items on a 5-point Likert scale (1=never; 5=very often). 

Background information about the participants, including gender, age and educational 

background, along with the age of the company for which they worked and the duration of 

their working day, was also collected in a separate section of the survey. 

Information regarding each employee's most recently evaluated performance score was 

collected, with permission from the managing director of each affiliated company. The 

overall performance score out of 15 was comprised of 3 components: quality of work 

(accuracy, thoroughness, reliability, responsiveness to requests for service, follow-

through/follow-up, decision making), quantity of work (priority setting, amount of work 

completed, work completed on schedule), and timeliness (time management and ability to 

meet deadlines), each marked from 1 to 5 (1=unacceptable; 5=outstanding). 

Work quality refers to the accuracy of completed work with minimum avoidable errors and 

problems. This includes whether the employee’s work meets requirements and expectations, 

and the amount of work which needs to be redone. Quantity of work refers to the completion 

of work at the level and rate of the set requirements made by the managerial team. Timeliness 

refers to whether the work was completed in a timely manner, using efficient and effective 

methods. This considers the use of available working time, the ability to perform in 

accordance with set schedules, and individual attendance records throughout the year. Factors 

evaluated under work performance are illustrated in Figure 1.  
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Figure 1 represents factors considered when evaluating employee’s work performance. 

Designed by the Human Resources Department of each company included in the research 

study, and translated and reproduced with permission from the managing directors. 

 

Data Analysis  

Data collected from 423 employees was analyzed using Statistical Package for Social 

Sciences software (SPSS, version 24.0) (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Results were given 

as mean, standard deviation (SD) and range (minimum-maximum). Descriptive statistics was 

used to analyze the demographics of participants, and Pearson correlation was used to 

analyze the relationship between mindfulness and work performance. The Pearson correlation 

coefficient was interpreted as follows: <0.30: negligible correlation; 0.31-0.50: low 

correlation; 0.51-0.70: moderate correlation; 0.71-0.90: high correlation, and >0.90: very 

high correlation (Mukaka, 2012).  

Reliability of Study Methods 

Before further analysis, a reliability test was conducted using Cronbach’s Alpha. Table 1 

shows the Cronbach’s Alpha coefficients. The reliability of this study’s scales ranged from 

0.70 to 0.87. All of the variables obtained a satisfactory level of reliability.  

 

Table 1 Cronbach’s Alpha for the variables 

No.  Variables N Items Alpha 

1. Mindfulness 423 10 0.87 

2. Overall job performance 423 10 0.84 

3. Work quality 423 6 0.70 

4. Work quantity 423 2 0.71 

5. Work timeliness 423 2 0.78 
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Results 
Demographic Profile of Respondents 

Four hundred and twenty-three full-time employees from 4 SMEs in Lampang, Thailand 

were included in the study. The total study population included 192 males and 231 females in 

4 consecutive age groups: 18-24 (n=74), 25-34 (n=164), 35-44 (n=158), 45-54 (n=27). 

Information regarding the gender, age, level of education, company age and daily working 

hours was collected and presented in Table 2.  

 

Table 2 Demographic profile of participants 

Demographics Frequency Percentage (%) 

Gender 

Male 

Female 

Total 

192 

231 

423 

45.4 

54.6 

100.0 

Age 

18-24  

25-34 

35-44 

44-54 

Total 

74 

164 

158 

27 

423 

17.5 

38.8 

37.4 

6.4 

100.0 

Level of Education 

Primary education 

Lower secondary 

Upper secondary 

Bachelor’s Degree 

Master’s Degree 

Total 

5 

27 

85 

267 

39 

423 

1.2 

6.4 

20.1 

63.1 

9.2 

100.0 

Firm age 

Less than 1 year 

1-2 years 

3-5 years 

6-9 years 

10 years and above 

Total 

68 

21 

86 

62 

186 

423 

16.1 

5.0 

20.3 

14.7 

44.0 

100.0 

Daily working hours   

Less than 8 hours 

8-12 hours 

Total 

284 

139 

423 

67.1 

32.9 

100.0 

 

Relationship between Mindfulness and Employee Performance 

The main objective of this study was to identify whether mindfulness has an impact on 

employees’ work performance. Using Pearson correlation tests, the relationships between 



[145] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

variables were analyzed. Analysis of the results indicates a significant positive correlation 

between mindfulness and overall work performance (r=0.581; p<0.01).  

The correlation between mindfulness and individual components of evaluated work 

performance was further analyzed. Positive correlations with mindfulness were observed for 

the three components of overall work performance; work quality (r=0.542; p<0.01), quantity 

(r=0.557; p<0.01) and timeliness (r=0.410; p<0.01) (Table 3).  

 

Table 3 Correlation of work performance to level of mindfulness 

  Overall Performance Work  

quality 

Work  

quantity 

Timeliness 

Mindfulness Pearson Correlation 0.581 0.542 0.557 0.410 

 Sig.  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

 N 423 423 423 423 

 

Discussion 
Contribution to Theory 

Understanding the varying levels of psychological attributes such as mindfulness amongst 

employees provides useful insights into their workplace outcomes and contributions. Our 

analysis helps to capture the dynamic nature of mindfulness in relation to different aspects of 

work performance. The results highlight the critical role of mindfulness in the workplace. 

Several key points arising from these results merit further discussion.  

The management and organization of human resources is essential to the continued success of 

many industries. Success depends on the capacity and quality of the corporation’s workforce. 

The efficiency of workers is fundamental to the development and welfare of a company as a 

whole.  

The relationship between mindfulness and employee performance in 4 affiliated SMEs in 

Northern Thailand was examined in this study. The findings revealed that all three indicators 

of work performance-work quality, work quantity and timeliness-are significantly impacted 

by employee mindfulness.  

The evaluation of work performance is one measurement of the efficiency and capacity of 

employees. In this study, work performance is assessed using the standard evaluation method 

used by the 4 affiliated SMEs. The work evaluation procedure is comprised of 2 components 

involving performance and competency; this study focuses on the performance element. 

Quality of work is determined by accuracy, thoroughness of completed work and reliability 

of the employee, through their responsiveness to requests for service, the extent of follow-

through and follow-up on work and their judgement and decision-making. Quantity of work 

is determined by the employee’s ability to prioritize and the amount of work completed. 

Timeliness is determined by on-schedule completion and the employee’s attendance record. 

The objective of the study is to determine whether mindfulness has an effect on work 

performance and, specifically, its 3 measured components.  

This study found that mindfulness has a significant positive correlation with work 

performance, as the concept mindfulness involves paying attention to the present moment, 

and, consequently, encourages focus on the task at hand. This is why the performance of 

more mindful employees tends to be evaluated more positively. 

Managerial Implications  

In today’s highly competitive economic world, industries must compete for survival by 

finding ways to increase the efficiency of their workforce as much as possible. Industries 
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must not make employees work too hard, as this can result in stress, reduced attention and 

higher staff turnover, which negatively impacts the company. 

Introducing mindfulness into the workplace through mindfulness-based practices can increase 

the mindfulness of employees. This can result in increased efficiency, without negatively 

affecting happiness and wellbeing. In addition, during the application process for new 

employees, evaluation of the mindfulness of incoming employees can be valuable. As this 

study demonstrates, more mindful employees are likely to be more efficient and productive.  

Limitations and Directions for Future Research  

This present study involves a study population, the employees of 4 SMEs, to study the 

correlation between mindfulness and work performance. The results show that mindfulness 

has a significant correlation with improved work performance. To further investigate these 

conclusions, further studies on the performance of employees in different workplaces 

(offices, the service industry, etc.) are required. A further study regarding the relationship 

between mindfulness and labor productivity which can be quantitatively measured, to 

investigate the relationship between mindfulness and productivity, would also be beneficial. 

Furthermore, since this is a study limited to Northern Thailand, there should be further 

studies in different countries, to investigate the impact of varying cultural norms on the 

effects of mindfulness in the workplace. In addition, a study into whether mindfulness affects 

other measures of efficiency other than performance, such as teamwork and leadership, are 

also necessary. As this research has the potential to be remarkably beneficial, we recommend 

that further research should be carried out in this area. 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบการท่องเทีย่วชาตพินัธุห์มู่บา้นปางขอน ต าบล
หว้ยชมภู อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เพื่อส่งเสรมิการตลาดดจิติอลแบบบูรณาการ และพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยวชาติพนัธุ์และการใช้สื่อดจิติอล ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจและสมัภาษณ์เชงิลกึจากผู้ให้
ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ภาคกีารท่องเทีย่วชาตพินัธุท์ีเ่กีย่วขอ้งในหมู่บา้นปางขอนและพืน้ทีเ่ชื่อมโยง และนักท่องเทีย่วชาว
ญีปุ่น่ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า หมู่บา้นปางขอนมวีฒันธรรมหลกั คอื ชาตพินัธุอ์าข่า 
และชาติพนัธุ์อิ๊วเมี่ยน ประกอบกบัมีวถิีการเกษตรที่สูงที่โดดเด่น เช่น กาแฟอะราบกิา ชาป่าอสัสมั บ๊วย ท้อ พลบั 
และมคัคาเดเมยี ทีน่ักท่องเที่ยวสามารถเรยีนรูแ้ละสมัผสัวถิวีฒันธรรม พรอ้มกบัชมกระบวนการผลติพชืผลทางการ
เกษตร ในขณะที ่พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่มคีวามสนใจเรยีนรูแ้ละสมัผสัการท่องเทีย่ววถิชีาตพินัธุเ์ชงิลกึ และ
เขา้ถงึสือ่ดจิติอลเป็นอย่างด ีโดยงานวจิยันี้ น าเสนอแนวทางการสง่เสรมิการตลาดดจิติอลแบบบรูณาการเพื่อขบัเคลื่อน
การท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์หมู่บา้นปางขอน จงัหวดัเชยีงราย ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น ซึง่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีม่อีายุระหว่าง 20-45 ปี และ 46-60 ปี ทีม่กีารเขา้ถงึสื่อทางดจิติอลทีแ่ตกต่างกนั และน าเสนอ 
3 เสน้ทางท่องเทีย่ว คอื เสน้ทางวถิกีาแฟชาตพินัธุอ์าข่า เสน้ทางวถิชีาพนัธุอ์ิ้วเมีย่น และเสน้ทางเดนิป่าบนเสน้ทาง
ดอกไมส้ชีมพ ู 
ค าส าคญั: การสง่เสรมิการตลาด, การตลาดดจิติอลแบบบรูณาการ, การท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์
 
Abstract 
This qualitative research aimed to explore elements of ethnic tourism of Pang Khon village, Huay Chom Phu 
sub-district, Mueang district, Chiang Rai province in order to promote the integrated digital marketing; and 
investigate tourist behavior toward ethnic tourism as well as digital media uses. Survey and in-depth interview 
were used to compile data from key informants as ethnic tourism stakeholders in Pang Khon village and 
related areas, and Japanese tourists who had traveled in Chiang Rai province. The finding revealed that 
Akha and Ewmian are dominant in Pang Khon village influencing on cultural practices and lifestyles. There is 
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also potential for distinctive royal highland agriculture such as Arabica Coffee, Assam forest tea, plum, peach, 
persimmon and macadamia. Visitor has the opportunity to get close awareness with agricultural areas, 
agricultural occupations, local products, traditional food and the daily life of the ethnic people, as well as the 
cultural elements and traditions of the local communities. Besides, the finding also revealed that Japanese 
tourists intended to have an in-depth cultural experience. As a result, the study proposes the guideline for 
promoting the integrated digital marketing to drive the ethnic tourism of Pang Khon village in Chiang Rai 
Province for two groups of Japanese tourists in age between 20-45 years old and 46-60 years old. 
Furthermore, three fascinating tourism routes are also presented: Akha-culture coffee experience, Ewmian-
culture tea experience, and Pink blossom trekking trip.  
Keywords: Marketing Promotion, Integrated Digital Marketing, Ethnic Tourism, Pang Khon Village 
 

บทน า 
การท่องเทีย่วเชงิชาติพนัธุไ์ดน้ าวฒันธรรมมาปรบัให้เป็นวตัถุดบิหรอืทรพัยากรการท่องเที่ยวส าหรบัการศกึษา และ
เรียนรู้ในมิติต่างๆ อาทิ วิถีการด าเนินชีวิต ประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีที่สบืทอดกันมาอย่าง
ยาวนานหรอืจดัขึน้เป็นการเฉพาะ ดว้ยการเลง็เหน็ความส าคญัของปจัจยัทางภูมศิาสตร์และทรพัยากรธรรมชาตแิละ
วฒันธรรมทีห่ลากหลายโดยเฉพาะขนบธรรมเนียม ประเพณี และวถิีชวีติทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มชาตพินัธุม์ากกว่า 30
ชาตพินัธุก์อปรกบัการรวมตวักนัของกลุ่มชาตพินัธุท์ ัง้หมด 17 ชาตพินัธุเ์พื่อสรา้งกลุ่มเครอืขา่ยชาตพินัธุอ์าจเป็นปจัจยั
หนึ่งที่มกีารก าหนดใหจ้งัหวดัเชยีงรายเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) ท าใหธุ้รกจิการ
ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้าน
ศลิปวฒันธรรม และวถิชีนเผ่าไดศ้กึษา เรยีนรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ (กลุ่มเครอืข่ายชาติพนัธุ ์
จงัหวดัเชยีงราย, 2556) หมู่บา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายเป็นหมู่บา้นกลุ่มชาตพินัธุอ์าข่า
ทีม่วีถิชีวีติและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มคีวามหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาต ิภายใต้โครงการในพระราชด าร ิ
และเป็นแหล่งปลกูพชืเศรษฐกจิในพืน้ทีส่งู เช่น กาแฟ ชาอสัสมั มคัคาเดเมยี และพชืเมอืงหนาวอื่นๆ ซึง่จากการส ารวจ
พืน้ทีเ่บือ้งตน้พบว่า หมู่บา้นปางขอนมศีกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี 
จากสรุปสถตินิกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินปี พ.ศ.2545-2556 พบว่า ในช่วง 12 ปีทีผ่่านมา นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่
เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วประเทศไทยมากทีสุ่ด คอื มาเลเซยี ญี่ปุ่น จนี รสัเซยี และเกาหลใีต้ (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 
2557) และในปี พ.ศ.2559 จ านวนนักท่องเที่ยวของชาวเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีจ านวน
นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาประเทศไทย 1,439,629 คน เทยีบกบัจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ในปี พ.ศ.2558 ทีม่จี านวน 
1,381,702 คน เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.19 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกปี (Tochi, 2017) ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ชื่นชอบการ
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละสมัผสัวถิทีางวฒันธรรมมากกว่าชาตอิื่นๆ และนิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการ
หาขอ้มลูการท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2551) นอกจากนี้ รปูแบบการตลาดทีเ่หมาะสมภายใตยุ้คโลกา
ภิวตัน์ในศตวรรษที่ 21 สามารถปรบัเปลี่ยนตามปจัจยัแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Development of Information Technology) ทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอ านาจของช่องทางการตลาด 
(Changes in Channel Power) เช่น การสือ่สารไรพ้รมแดนทีท่ าใหม้ชี่องทางจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตซึง่
ส่งผลท าใหคู้่แข่งทางดา้นสนิคา้และบรกิารมอียู่ทัว่ทุกแหล่งบนโลกนี้ (Duncan, 2005: 127) การตลาดยุคใหม่จงึมใิช่
เป็นเพยีงการพฒันาผลติภณัฑ์ การก าหนดราคาทีเ่หมาะสม และการท าใหผู้้บรโิภคหาซือ้สนิคา้ได้อกีต่อไปดว้ยเหตุ
จากสภาวะทางตลาดที่มกีารแข่งขนัสูงมากและความท้าทายจากเทคโนโลยใีหม่ได้รบัการสร้างหรือพฒันาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมส่งผลท าให้การด าเนินธุรกิจในปจัจุบนัมีความจ าเป็นต้องปรบัตวัเขา้หาผู้บริโภค ธุรกจิหรือองค์กรต้องรบั
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บทบาทในฐานะผูส้ือ่สาร (Communicator) และผูส้ง่เสรมิ (Promoter) เพื่อใหบ้รรลุผลดา้นสือ่สารกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ตลอดจนสาธารณชนทัว่ไปทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต (Kotler, 2003: 563) 
จากสาระส าคญัดงักล่าวขา้งต้น การส่งเสรมิการท่องเที่ยวชาติพนัธุ์ในจงัหวดัเชยีงรายเป็นประเด็นที่ควรได้รบัการ
ด าเนินการเพื่อใหห้มู่บา้นชาตพินัธุไ์ดร้บัการพฒันาเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วทีจ่ะเขา้สู่แต่ละพืน้ทีค่วบคู่กบัการอนุรกัษ์
วฒันธรรมชาติพนัธุ์ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านปางขอนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย คอื นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ที่อาจสนใจท่องเที่ยวหมู่บา้นดงักล่าว จงึเป็น
ประเดน็ที่ได้รบัการเลง็เหน็ความส าคญั โดยมุ่งเน้นศกึษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวชาติพนัธุ์หมู่บ้านปางขอนเพื่อ
ส่งเสรมิการตลาดดจิติอลแบบบูรณาการ และพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วต่อการท่องเทีย่วชาตพินัธุแ์ละการใชส้ื่อดจิติอล 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการส่งเสรมิการตลาดดจิติอลแบบบูรณาการเพื่อขบัเคลื่อนการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์
หมู่บา้นปางขอน จงัหวดัเชยีงราย ทีน่ าไปสูก่ารพฒันาการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุใ์นชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมและมคีวาม
ต่อเนื่องอย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. ศกึษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวชาติพนัธุ์ หมู่บ้านปางขอน ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เพื่อ
สง่เสรมิการตลาดดจิติอลแบบบรูณาการ 
2. ศกึษาพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วต่อการท่องเทีย่วชาตพินัธุแ์ละการใชส้ือ่ดจิติอล 
 
วิธีการวิจยั 
พืน้ท่ีในการวิจยั จ าแนกเป็น 2 กลุ่มพืน้ที ่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง คอื 1) หมู่บา้นปางขอน ต าบลหว้ยชมภู 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย และ 2) พืน้ทีใ่หบ้รกิารนักท่องเทีย่วในอ าเภอเมอืงเชยีงราย ไดแ้ก่ ไนซบ์าซาร ์ถนนคน
เดนิ วดัร่องขุน่ บา้นด า และหมู่บา้นกระเหรีย่งรวมมติร ในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว 
กลุ่มตวัอย่าง จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ภาคกีารท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชนและภาคทีีเ่กีย่วขอ้งในหมู่บา้น 
(ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น เจา้ของไร่กาแฟและพชืเกษตรเมอืงหนาวอื่นๆ และเจา้ของไร่ชา) จ านวน 12 คน และ 2) 
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีใ่หบ้รกิารนกัท่องเทีย่วในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จ านวน 33 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพนี้ ไดแ้ก่ 1) แบบส ารวจตามองคป์ระกอบการท่องเทีย่วเพื่อรวบ
รวบขอ้มลูองคป์ระกอบการท่องเทีย่วชาตพินัธุซ์ึง่ประกอบดว้ย สิง่ดงึดดูใจ การเขา้ถงึ กจิกรรมการท่องเทีย่ว สิง่อ านวย
ความสะดวก ทีพ่กัอาศยั การบรหิารจดัการ และการบรกิารเสรมิทางการท่องเทีย่ว และ 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึจ าแนก
เป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ การสมัภาษณ์กลุ่มภาคกีารท่องเทีย่วในประเดน็เกี่ยวกบัในประเดน็ทรพัยากรการท่องเทีย่วและ
ลกัษณะพฤตกิรรมการใชส้ื่อดจิติอล และการสมัภาษณ์และส ารวจความคดิเหน็กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นในประเดน็
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารทางการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการใช้สื่อดจิติอลในการหาขอ้มูล
ทางการท่องเทีย่ว 
  
ผลการวิจยั 
หมู่บา้นปางขอนตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลหว้ยชมภู อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มลีกัษณะทางภูมศิาสตรเ์ป็นพืน้ทีภู่เขา
ทีค่วามลาดชนัมาก บรเิวณยอดดอยมคีวามสงู 1,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ทีต่ัง้ของหมู่บา้นอยู่ห่างจากตวัอ าเภอ
เมอืงเชยีงรายไปทางน ้าตกขุนกรณ์ 45 กโิลเมตร เป็นแหล่งต้นน ้าล าธารของเขตป่าสงวนแห่งชาต ิป่าแม่ลาวฝ ัง่ซา้ย 
และป่าแม่กกฝ ัง่ขวา และเป็นพื้นทีข่องเขตป่าสงวน ด้วยในปจัจุบนัทรพัยากรธรรมชาติในพื้นทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟูอย่าง
จรงิจงัท าใหพ้ืน้ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์มากขึน้กว่าในอดตีกอปรกบัระดบัความลาดเอยีงหน้าดนิ และความชืน้ทีเ่หมาะสม 
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พืน้ที่กว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านเป็นพื้นทีป่ลูกกาแฟอาราบกิ้าชัน้ดทีี่ปลูกได้ที่ความสูงจากระดบัน ้าทะเลตัง้แต่ 700 
เมตรขึน้ไป อกีทัง้ประชากรบางสว่นไดม้กีารต่อยอดดา้นการแปรรปูกาแฟเพื่อการสง่ออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และโรงคัว่กาแฟทัง้ทีเ่ป็นเจา้ของรายเดยีวและจดัตัง้ในรปูแบบของกลุ่มแปรรปูกาแฟ 

 
แผนภมิูท่ี 1 แสดงขอ้มลูพืน้ฐานของหมู่บา้นปางขอน 

 
นอกจากลกัษณะทางภูมปิระเทศและภูมอิากาศทีม่คีวามเหมาะสมต่อการปลูกไมเ้มอืงหนาวและพชืเศรษฐกจิประเภท
กาแฟทีถ่ือเป็นจุดเด่นของทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่ าคญัแล้ว กลุ่มชาติพนัธุท์ีต่ ัง้ถิน่ฐานอยู่ในพืน้ที่ดงักล่าวนับว่ามี
ความสนใจในฐานะทรพัยากรดา้นการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุด์ว้ยเช่นกนั เพราะประชาชนในหมู่บา้นปางขอนเป็นกลุ่ม
ชาตพนัธุ์อิ้วเมี่ยนที่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ดัง้เดิมที่อาศยัในพื้นที่ และกลุ่มชาติพนัธุ์อาข่าที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศยัในพื้นที่
ประมาณ 30 ปีทีผ่่านมา ซึง่ปจัจุบนักลุ่มชาตพินัธุอ์าข่าทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีม่ปีระมาณรอ้ยละ 80-90 ในขณะทีก่ลุ่มชาติ
พนัธุ์อิว้เมีย่นมปีระมาณรอ้ยละ 10 รวมจ านวนครวัเรอืนหมู่บา้นปางขอนและบ้านดอยตะไคร ้(บา้นบรวิาร) ทัง้หมด
ประมาณกว่า 300 หลงัคาเรอืน 
องค์ประกอบการท่องเท่ียวชาติพนัธุ์ หมู่บ้านปางขอน ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการ องคป์ระกอบการท่องเทีย่วชาตพินัธุจ์ าแนกออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบการท่องเทีย่ว และสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มรีายละเอยีดดงันี้ 
องคป์ระกอบการท่องเท่ียว  
1. สิง่ดงึดูดใจ/ทรพัยากรการท่องเทีย่ว ได้แก่ ทรพัยากรทางธรรมชาต ิวถิีชวีติชาติพนัธุ ์และการเกษตรพืน้ที่สงู เช่น 
ภูเขา ปา่ไม ้ดอกไม ้และ สภาพภูมอิากาศหนาวเยน็ กลุ่มชาตพินัธุอ์าข่าและอิว้เมีย่น การปลูกกาแฟ กระบวนการการ
แปรรปูกาแฟ และพชืพรรณเมอืงหนาว เป็นตน้  
2. กจิกรรมการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ การเยีย่มชมทศัยนีภาพของภูเขา ปา่ไม ้และดอกนางพญาเสอืโคร่ง และเพิง่รเิริม่มกีาร
เยีย่มชมไร่กาแฟ/ชา ชมกระบวนการแปรรปูกาแฟ/ผลติชา ชมิชา/กาแฟ และชมิอาหารยอดใบชา เป็นตน้  
3. การเขา้ถงึ ไดแ้ก่ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 45 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง สภาพถนนเป็นลกัษณะ
ลาดยางและคอนกรตี 2 ช่องทาง รถยนตท์ัว่ไปสามารถเขา้ถงึไดย้กเวน้ฤดฝูนทีต่อ้งใชร้ถยนตข์บัเคลื่อน 4 ลอ้  
4. สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน ได้แก่ รา้นคา้สะดวกซือ้ สญัญาณโทรศพัท์ อนิเตอรเ์น็ตทุกเครอืข่ายทีส่ามารถรบั
สญัญาณไดอ้ย่างชดัเจน สญัญาณดาวเทยีม สถานีอนามยั และสถานีบรกิารน ้ามนัขนาดย่อม อย่างไรกต็าม ในพืน้ทีย่งั
ขาดสิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นการเงนิ  
5. ทีพ่กัและรา้นอาหาร ไดแ้ก่ พืน้ทีส่ าหรบัจุดกางเต๊นท ์และพกับา้นของคนในชุมชน รา้นอาหารตามสัง่จ านวน 3 รา้น 
หรอืหากเป็นการจดัโปรแกรมการท่องเทีย่วโดยชุมชน ชาวบา้นจะท าอาหารทีบ่า้นตนเองไวใ้หบ้รกิาร  
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6. การบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น โรงเรยีนบา้นปางขอน องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยชมภู กรม
ปา่ไม ้(อุทยานแห่งชาตลิ าน ้ากก) และสถานีกเกษตรพืน้ทีส่งู และยงัมกีารก ากบัดแูลความปลอดภยัโดยกองทหารฯ 
7. การบรกิารเสรมิทางการท่องเทีย่ว อาท ิศนูยบ์รกิารขอ้มูลนักท่องเทีย่ว การรกัษาความปลอดภยัในแก่นักท่องเทีย่ว 
ยงัไม่สามารถพบเหน็ไดใ้นหมู่บา้น เนื่องจากหมู่บา้นปางขอนยงัไม่ไดเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่นีักท่องเที่ยวมากนักและ
ยงัเป็นทีรู่จ้กัน้อย 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ทศันียภาพ ดอกนางพญาเสอืโคร่ง วฒันธรรมและวถิชีวีติชาวชาตพินัธุท์ ัง้กลุ่มอาข่าและเมีย่น วถิี
การปลูกกาแฟ ซึง่สามารถจดักจิกรรมการท่องเทีย่วไดอ้ย่างด ีและมผีลติภณัฑช์ุมชนทีม่คีุณภาพอกีประเภทหนึ่ง คอื 
กาแฟอาราบกิา้สายพนัธุด์ ี
2. ราคา ยงัไม่มกีารจดัการราคาอย่างชดัเจนและแน่นอน และไม่ไดม้กีารคดิเป็นแพค็เกจ โดยจากการสมัภาษณ์มกีาร
คดิค่าบรกิารรบัส่งและน าเที่ยวในราคาเหมาจ่ายรอบละ 3,000 บาท ต่อคนัรถ (สามารถโดยสารได ้8-10 คน) โดยรบั
จากในตวัเมอืงเชยีงราย 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย ยงัไม่มกีารจดัการในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้และการบรกิารในสถานทีท่่องเทีย่ว
มากเท่าทีค่วร โดยปกตหิากนกัท่องเทีย่วมคีวามสนใจเยีย่มชมหมู่บา้นสามารถตดิต่อกบัผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นและอาต๊ะซึง่
เป็นกลุ่มชุมชนน าเทีย่วในหมู่บา้น  
4. การสง่เสรมิทางการตลาด มกีารประชาสมัพนัธโ์ดยสือ่อนิเทอรเ์น็ตเป็นหลกั แต่กย็งัมไิดด้ าเนินการอย่างเป็นทางการ
มากนกั แต่อย่างไรกต็าม ทางหมู่บา้นไดร้่วมกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยชมภูในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว
ของบา้นปางขอนมากขึน้ 
5. บุคคล หมู่บา้นในปจัจุบนัสามารถรองรบันักท่องเทีย่วได้เพยีงกลุ่มเลก็ซึ่งสามารถพฒันาเพื่อรองรบัได้มากขึน้ใน
ระยะต่อไป อีกทัง้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มท าการท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาที่หยุดพกัจากการดูแลไร่กาแฟ ส าหรับ
ศกัยภาพในการเขา้ถึงสื่อดจิติอล ชุมชนมกีารใชโ้ทรศพัทม์อืถอืและอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างทัว่ถงึในบรเิวณหมู่บา้น และ
พืน้ทีบ่างส่วนในไร่ โดยสื่อดจิติอลทีชุ่มชนในในการตดิต่อสื่อสารคอื ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) และ เวบ็ไซต์
ต่างๆ โดยไดม้กีารตัง้แฟนเพจเฟซบุ๊คเพื่อการสือ่สารส าหรบัการคา้ขายกาแฟอยู่แลว้ 
6. กระบวนการ ยงัไม่ได้มกีารจดัขัน้ตอนในการให้บรกิารกบันักท่องเที่ยวอย่างชดัเจนเนื่องจากหมู่บ้านยงัขาดสิง่
อ านวยความสะดวกทีท่ าใหส้ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้แต่ชุมชนมคีวามประสงคอ์ยากใหน้ักท่องเทีย่วไดใ้ชช้วีติอยู่
กบัชาวบา้นเพื่อเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึวฒันธรรมของผูค้นในหมู่บา้นอย่างลกึซึง้ 
7. กายภาพ มอีงคป์ระกอบดา้นกายภาพทีม่ทีวิทศัน์ทีส่วยงาม การดแูลบา้นเรอืนในทอ้งถิน่อย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
มกีารดูแลในเรื่องความสะอาดบรเิวณชุมชน การจดัการขยะทีน่ักท่องเทีย่วจะต้องน าไปทิง้ขา้งล่างหรอืในเมอืงทีม่ถีงั
ขยะ นอกจากนี้ยงัมคีวามเหมาะสมของทีจ่อดรถ สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเทีย่วเช่น ไฟฟ้า น ้า ประปา 
และถนน เป็นตน้ 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวชาติพนัธุแ์ละการใช้ส่ือดิจิตอล จากการสมัภาษณ์ท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 33 
คน (ชาย 20 คน และหญงิ 13 คน) มอีายุอยู่ในช่วง 20-60 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นนักศกึษา เจ้าของกจิกรรม พนักงาน
บรษิทั และเกษยีณอายุ และบรษิทัน าเทีย่วทีเ่น้นนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่  
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวชาติพนัธุ ์นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่กลุ่มน้ีมเีพยีงบางส่วนเคยมปีระสบการณ์
ท่องเทีย่วชาตพินัธุ ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชยีงรายในบางพืน้ที ่เช่น ดอยแม่สลอง และอ าเภอแม่
สาย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชยีงรายช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม รวมทัง้นิยมเดินทาง
ท่องเทีย่วโดยรถโดยสารทอ้งถิน่ เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว รถเมล ์และรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเทีย่วมคีวาม
นิยมการป ัน่จกัรยานในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว ในดา้นทีพ่กั กลุ่มตวัอย่างเลอืกพกัในตวัเมอืงในรูปแบบโรงแรมและเกสท์
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เฮาส ์ราคาประมาณ 1,500-2,200 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมแหล่งท่องเทีย่วในลกัษณะวถิชีวีติและวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ และมบีางส่วนทีน่ิยมแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ในส่วนของกจิกรรมการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่น
ชอบการเรยีนรูแ้ละสมัผสัวถิชีวีติวฒันธรรมทอ้งถิน่ สนใจในประวตัคิวามเป็นมา การอพยพยา้ยถิน่ฐาน  
ส าหรบัชาวญีปุ่น่สว่นใหญ่ทีม่อีายุระหว่าง 40-60 ปี เดนิทางมาในลกัษณะการท่องเทีย่วทีด่ าเนินการโดยบรษิัททวัร ์มี
สุขภาพแขง็แรง และนิยมเดนิเทีย่วป่าและชนบท ส าหรบัการจดัการการเดนิทางมกัจะจดัการการท่องเทีย่วแบบอสิระ 
และมาเป็นครอบครวัโดยมีงบประมาณการเดนิทางประมาณ 1 แสนถึง 3 แสนเยน ใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วประมาณ 3-5 วนัโดยพ านักในจงัหวดัเชยีงราย 2-3 วนั พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่นิยมสอบถาม
ขอ้มูลเชงิลกึกบัมคัคุเทศกใ์นประเดน็เกีย่วกบัเนื้อหาของสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ ไม่ชอบแวะรา้นขายของทีร่ะลกึ ชอบ
ความสะอาด ชอบชมิอาหารทอ้งถิ่น มคีวามตรงต่อเวลามาก ชอบความสุภาพ และสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้
พอสมควรโดยไม่จ าเป็นตอ้งมมีคัคุเทศกภ์าษาญีปุ่น่  
พฤติกรรมการใช้ส่ือดิจิตอล กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่จากการวจิยัครัง้น้ี สว่นใหญ่ใชช้่องทางหาขอ้มูลการ
ท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว สื่อสงัคมออนไลน์ และการรวีิวประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยนิยมใช ้
TripAdvisor, Twitter, Facebook, Google Plus, 2channel, Line, Blogs, Youtube, Agoda, Instagram และเวบ็
เซอรท์เอนจิน้ เช่น Google และ Yahoo โดยสว่นใหญ่นิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ต 3-5 ชัว่โมงต่อวนั ในช่วงเวลากลางคนื และ
ใชผ้่านโทรศพัทม์อืถอื ซึง่พฤตกิรรมการหาขอ้มลูสว่นใหญ่สบืค้นเรื่องราวและความรูเ้กีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ เพื่อ
การไดส้มัผสัวถิชีวีติอย่างแทจ้รงิ อย่างไรกต็าม ชาวญีปุ่น่ในช่วงอายุ 50-60 ปี นิยมใชส้ือ่ดจิติอลในรปูแบบของเวบ็ไซต์
มากกว่าสื่อสงัคมออนไลน์ โดยเลอืกค้นหาจากเวบ็ไซต์ทีม่คีวามเรยีบง่าย หาขอ้มูลง่าย สสีนัไม่ฉูดฉาด และมขีอ้มูล
เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มกบัภาพประกอบ 
   
อภิปรายผลการวิจยั 
จากทรพัยากรทางธรรมชาต ิวฒันธรรม และวถิชีวีติ อาท ิภูเขา ป่าไม ้สภาพภูมอิากาศหนาวเยน็ ดอกไมบ้านสะพรัง่ 
วถิชีวีติและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ความเชื่อ การแต่งกาย อาหารการกนิ การปลูกกาแฟ กระบวนการ
การแปรรูปกาแฟ รวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรดงักล่าวขา้งต้น สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว
ชาวญี่ปุ่นที่นิยมแหล่งท่องเที่ยวในลกัษณะวิถีชวีิตและวฒันธรรมท้องถิ่น และมีบางส่วนที่นิยมแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิรวมทัง้กจิกรรมการท่องเทีย่วทีไ่ดม้กีารเรยีนรูแ้ละสมัผสัวถิชีวีติวฒันธรรมทอ้งถิน่ ประวตัคิวามเป็นมา การ
อพยพยา้ยถิน่ฐาน และการเดนิเทีย่วปา่และชนบท ซึง่จากขอ้มลูดงักล่าว มคีวามเป็นไปไดว้่า วถิกีารปลกูกาแฟแบบวถิี
ชาตพินัธุอ์าขา่ วถิชีาแบบชาตพินัธอ์ิว้เมีย่น เสน้ทางเดนิป่าบนเสน้ทางดอกไมส้ชีมพู สามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วชาว
ญีปุ่น่ใหเ้ดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ทีไ่ดเ้พิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม แนวการส่งเสรมิการตลาดดจิติอลแบบบูรณาการที่
ควรตอ้งทราบและก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของตนเองใหช้ดัเจนเพื่อช่วยในดา้นการก าหนดแผนการจดัท าการตลาด
ดจิติอลอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จากงานวจิยัครัง้น้ีทีก่ าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั คอื นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ ซึง่จากขอ้มลู
สถติินัน้พบว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมเดนิทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละสมัผสัวถิทีางวฒันธรรม
มากกว่าชาติอื่นๆ และนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการหาขอ้มูลการท่องเที่ยว จากข้อมูลดงักล่าวชี้ให้เห็นได้ว่า พื้นที่มี
ศกัยภาพและมคีวามเหมาะสมในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวชาติพนัธุ์ เมื่อน าแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
(7P) อนัไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการสง่เสรมิตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย กายภาพ บุคคล และกระบวนการ 
มาวเิคราะหแ์ละท าการตลาดดจิติอลแบบบรูณาการสามารถด าเนินการผ่านเครื่องมอืหลกั 5 ประเภท ดงันี้ 
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ตารางท่ี 1 เครื่องมอืหลกัส าหรบัการท าการตลาดดจิติอลแบบบรูณาการ 
ล าดบั เครือ่งมือ รายละเอียด 
1 เครื่องมอืในการ “เขา้ถงึ” 

กลุ่มเป้าหมาย 
ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ อาท ิTwitter, Facebook, 2channel, Line, Blogs, 
Instagram ในการใหข้อ้มลูสถานที ่และ ใช ้TripAdvisor, Yahoo และ 
Google ในการคน้หาโดยมุ่งเป้าไปทีช่าวญีปุ่น่  

2 เครื่องมอืในการ “สือ่สาร” กบั
กลุ่มเป้าหมาย 

สือ่สารประสบการณ์และเรื่องราวของชุมชนกบันักท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่
ผ่านบลอ็ก วดีโีอ รปูภาพ เสยีง รวมทัง้แอพพลเิคชัน่และประสบการณ์
รปูแบบใหม่ๆ ทีม่ใีนปจัจบุนั 

3 เครื่องมอืในการ “จดัการ” ขอ้มลู
ต่างๆ 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของพฤตกิรรมผูใ้ชง้าน การสรา้งระบบโตต้อบ
จากค าถามหรอืปฏกิริยิาต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย  

4 เครื่องมอืในการ “โฆษณา” Banner และ VDO content โดยการซือ้พืน้ทีโ่ฆษณาเพื่อประชาสมัพนัธ์
ผ่านช่องทาง Facebook, Youtube TripAdvisor, Yahoo และ Google 

5 เครื่องมอืในการ “ปฏสิมัพนัธ”์ กบั
กลุ่มเป้าหมาย 

ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และ Blog เพื่อสือ่สาร
และพดูคุยกบันกัท่องเทีย่วและเปิดโอกาสใหน้กัท่องเทีย่วไดแ้สดงความ
คดิเหน็ ฝากค าถาม และการรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
การสง่เสรมิการตลาดดจิติอลแบบบรูณาการกบัมติดิา้นการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุเ์พื่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วมกีาร
เตบิโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้บรกิารผ่านตลาดดจิติอลรวมทัง้เพื่อปรบัตวัให้ทนัต่อการ
แข่งขนัในอนาคต ในกรณีของการท่องเทีย่วเชงิชาติพนัธุ์ในหมู่บ้านปางขอนด้วยเช่นกนั หากชุมชนทอ้งถิ่นสามารถ
น าเสนอจุดเด่นและศกัยภาพของชุมชนผ่านการส่งเสริมการตลาดดิจิตอลแบบบูรณาการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ผลลพัธด์งักล่าวสามารถสง่ผลท าใหท้อ้งถิน่มคีวามมัง่คงดา้นเศรษฐกจิและชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ ซึง่เบือ้งตน้ในมติิ
ดา้นการท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ ์หมู่บา้นปางขอนควรสรา้งแบรนดส์ง่เสรมิภาพลกัษณ์และท าตราสนิคา้ของตนเองโดยใช้
จุดเด่นทีค่น้พบจากวจิยัน้ีคอื วถิกีารปลกูกาแฟแบบวถิชีาตพินัธุอ์าข่า วถิชีาแบบชาตพินัธุอ์ิว้เมีย่น เสน้ทางเดนิป่าบน
เสน้ทางดอกไม้สชีมพู ทัง้นี้ ด้วยขอ้จ ากดัด้านความพร้อมในการให้บริการที่พกัอาศยัของหมู่บ้านปางขอน จุดเด่น
ดงักล่าวสามารถน าเสนอเป็นเสน้ทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 1 วนัแบบไม่ค้างคืนผ่านทางสื่อดิจิตอลต่างๆ ที่
กลุ่มเป้าหมายนิยมใชเ้พื่อการสบืคน้หาขอ้มลูทางการท่องเทีย่ว 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการน าเสนอเสน้ทางการท่องเทีย่วผ่านทางสือ่ดจิติอลออนไลน์ส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่ 
 
อย่างไรกต็าม การพฒันาชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วนัน้ไม่ควรเน้นผลทางเศรษฐกจิโดยใชก้ารตลาดเป็นตวัน าเพื่อดงึดูด
นักท่องเที่ยวใหส้นใจเดนิทางมาเพิม่มากขึน้แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่ควรน าการตลาดมาประยุกต์ใชเ้ป็นเครื่องมือการ
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พฒันาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนโดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ทรพัยากรท่องเทีย่วทีเ่ป็นสมบตัทิางธรรมชาตแิละวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมการท่องเทีย่ว. 2559. สถิตินักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2558. สบืคน้ 25 กรกฎาคม 

2559 จาก newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/221/24246  
ทพิวรรณ อนินนัทนานนท.์ 2557. วฒันธรรมอาข่ากบัเศรษฐกิจสรา้งสรรค.์ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ 
นพชยั ฟองอสิระ. 2559. รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์

กลุ่มชาติพนัธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย. วารสาร
มนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559. 

ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา. 2558. Tourism Digital Economy. รายงานภาวะเศรษฐกจิการ
ท่องเทีย่วของประเทศไทย. ฉบบัที ่1 กรกฎาคม-กนัยายน 2558. 

ส านักวชิาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย. 2558. ท่องเท่ียววิถีไทย วิถีชุมชน วิถีเชียงราย: กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว. การสมัมนาวิชาการ ครัง้ที่ 4 “ท่องเที่ยววิถีไทย วถิีชุมชน วิถี
เชยีงราย” 9 พฤศจกิายน 2558.  

Duncan, T.R. 2005. Principles of Advertising & IMC. 2nd edition. Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin. 
Hui, C.H. and Triandis, H.C. 1985. Measurement in cress-cultural psychology: a review and comparison 

strategies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16(2), 131-152. 
Kotler, P. 2003. Marketing Management. 11th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
PayPal Insights. 2014. The Digital Future of Travel 2014. PayPal. สบืคน้เมื่อ 21 มนีาคม 2558 จาก 

www.paypal.com/stories/sea/thai-travel-biz-leads-the-way-in-apacs-digital-future-of-travel 
Tochi. 2017. ท าไมคนญ่ีปุ่ นถึงชอบเท่ียวในประเทศไทย??. ANNGLE. สบืคน้เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 จาก 

anngle.org/th/jinth/travel-thaialnd.html 
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Abstract 
The participation of politicians and their kin in the sport of football, as presidents of football 

clubs, in the past many years has widely generated much critique that it is the use of localism 

to build public awareness in hopes that it would translate to popularity and consequently a 

political base for themselves. This research is conducted in order to (1) study the loyalty level 

towards football clubs and the corresponding political supports expressed towards the 

football club executives and (2) examine the relationship between such personal factors as 

gender, age, educational level, occupation, income, duration of being a fan, as well as loyalty 

to the football club and the aforementioned political supports, by collecting data from fans of 

five football clubs competing in the Thai League during the 2017 season. Including 392 fans, 

the data are collected using questionnaire, and then analyzed in terms of frequency, 

percentage, mean, standard variation, and Pearson’s correlation coefficient analysis with the 

significance level set at five-percent. The research finds that overall the fans of all five clubs 

are highly loyal to the club, and moderately express the political support for the club 

executives. It also finds that gender and age have no relationship to the political support, 

while education, occupation, income, duration of being a fan, and especially loyalty to the 

football club are correlated with the political support. This result confirms that the 

participation in the sport of football of the politicians and their kin, as presidents of football 

clubs, can potentially constitute the political base for these politicians. 

Keywords: Football Club, Thai League, Politicians, Loyalty, Political Support 
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Abstract 
Office syndrome is a group of symptoms experienced by office workers due to the characters 

of the jobs that involve sitting in front of a computer or repeating the same type of tasks over 

and over for a long period of time. The nature of the jobs is the source of diseases and 

abnormal physical symptoms, which may affect the worker’s efficiency. This research aims 

to (1) study the severity level of the office syndrome and the efficiency level of the office 

workers, and (2) test the relationship between personal factors, such as gender, age, 

educational level, occupation, income, job characteristics, working hours per day, as well as 

working days per week, and the incident of office syndrome. Data are collected from 400 

office workers in Bangkok using questionnaire. Statistical analyses involving frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient analysis are 

presented based on the five-percent significance level. The results show that overall office 

workers in Bangkok experience office syndrome only at a low level and attain a high level of 

efficiency. Gender, age, educational level, working hours per day, and working days per 

week have no relationship with the work efficiency of office workers in Bangkok. Income, 

job characteristics, and especially the incidents of office syndrome, on the other hand, present 

a stronger relationship with the mentioned work efficiency. This empirically shows that the 

experience of office syndrome affects the work efficiency of office workers at least among 

office workers in Bangkok. 

Keywords: Office Syndrome, Work Efficiency, Office Workers 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหาร 
การวิจยั วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Factors Affecting the Satisfaction of Using the Services  
of Research Promotion and Management Section  
at Mahidol University International College 
 
พรชนก เกตุกณัฑร/ Pornchanok Ketkuntorn 
มหาวทิยาลยัมหดิล / Mahidol University, Thailand 
E-mail: pornchanok.ken@mahidol.ac.th 
 
กนกภรณ์ หมัพานนท ์/ Kanokeporn Hambananda 
มหาวทิยาลยัมหดิล / Mahidol University, Thailand 
E-mail: kanokeporn.hab@mahidol.ac.th 
 
บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยั
นานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิลและ เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสรมิและ
บรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาตคิรัง้นี้ ผู้วจิยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่จะท าการส ารวจโดยสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
เป็นจ านวน 120 คน โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นการตอบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยั 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะหผ์ลขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
จากงานวจิยัพบว่า 1. ระดบัความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2.ปจัจยัคุณภาพการบรกิาร(ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร, 
การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร, การดแูลเอาใจใส ่และ การตอบสนองต่อความต้องการบรกิาร) มผีลต่อความพงึ
พอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั.05 สามารถท านายความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิ ารการวจิยั วทิยาลยั
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลไดร้อ้ยละ 43.40 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ, การมาใชบ้รกิาร, งานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
Abstract 
The purpose of this investigate was to study the satisfaction of using the services of Research Promotion and 
Management Section at Mahidol University International College and to examine the factors affecting the 
satisfaction of using the service of Research Promotion and Management Section at Mahidol University 
International College. The samples are 120 persons by convenient sampling. The questionnaire was used as 
a research tool. The statistics used to analyze data are percentage, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis. The research found that: 1. The level of satisfaction in using the service of Research 
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Promotion and Management Section at Mahidol University International College has the highest average 
score. 2. The factors of Quality of service factors (service reliability, customer service, care and response to 
service demand) have a positive effect on satisfaction of Research Promotion and Management Section at 
Mahidol University International College at the.05 level and can predictability of satisfaction in using the 
services of Research Promotion and Management Section at Mahidol University International College is 
43.40%. 
Keywords: Satisfaction Using the Service, Research Promotion and Management Section, Mahidol University 
International College 
 

บทน า 
งานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยัเป็นหน่วยงานหนึ่งของวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมหีน้าที่
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างนักวิจยัในวิทยาลัยกับแหล่งทุนวิจัย และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ภายในและต่างประเทศ ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้การบริการแก่บุคลากรใน
มหาวทิยาลยัเกี่ยวกบัขัน้ตอนต่างๆ ในการขอทุนสนับสนุน วเิคราะห์ และประเมนิผลงานของอาจารยแ์ละนักวจิยัที่
ไดร้บัทุนจากมหาวทิยาลยัมหดิล พฒันาศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหดิลใน
สาขาต่างๆ โดยมหีน้าทีต่ามพนัธกจิ ดงันี้ เพิม่ประสทิธภิาพของมหาวทิยาลยัในการบรหิารจดัการ จดัสรรเงนิทุนวจิยัที่
มอียู่อย่างคุ้มค่า,แสวงหาหนทางการเพิ่มศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้รบัเงินทุนวจิยัจากแหล่งทุน
ภายนอกมากขึน้,วเิคราะห์ถึงสาขาวิจยัที่นักวจิยัในมหาวทิยาลยัมคีวามเขม้แขง็ มขีดีความสามารถสูง และให้การ
สนบัสนุนอย่างจรงิจงั,สง่เสรมิและสรา้งวฒันธรรมการวจิยัใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหบุ้คลากรมี
ความกระตอืรอืรน้ในการท าวจิยั,พฒันาโครงสรา้งการสนบัสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั,ชีแ้นะและชีน้ าสาขางานวจิยั
ทีน่ักวจิยัในมหาวทิยาลยัควรพฒันา เพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยให้ทุนวจิยั,
กระตุน้ใหง้านวจิยัประสบความส าเรจ็ในเวลาทีก่ าหนดอย่างมปีระสทิธผิล,สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ า
กลุ่มวิจยัที่ดีให้กบับุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมถึงสร้างบรรยากาศการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ,ส่งเสริมการสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างนักวจิยัในสาขาเดยีวกนัและระหว่างสาขา รวมถงึสนับสนุนงานวจิยักบัภาคเอกชนใน
ลกัษณะร่วมทุน เพื่อท าโครงการวจิยัร่วมสถาบนั และ บรหิารจดัการฐานขอ้มูลการวจิยัให้มปีระสทิธภิาพ และการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ของการขอทุนท าวจิยัใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัมหดิล 
และใหบ้รกิารแก่อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่าตดิต่อหรอืการปรกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบังานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั 
ซึง่การใหบ้รกิารวชิาการแก่อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีน่ัน้ บางครัง้ในขัน้ตอนการใหบ้รกิารอาจมปีญัหาในการด าเนินการ  
ดงันัน้ การให้บริการจงึเป็นสิง่ที่ผู้รบัผดิชอบต้องตระหนักเป็นอย่างยิง่ว่า ผู้รบับรกิารได้รบัความพงึพอใจมาก น้อย
เพยีงใด ในการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เช่น ไดร้บัความสะดวกในการมาตดิต่อ ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ตลอดจนความรูห้รอื
การใหข้อ้แนะน าทีถู่กตอ้งของเจา้หน้าที ่เป็นตน้ ความพงึพอใจทีผู่ม้าขอรบับรกิารไดร้บัเป็นการแสดงออกถงึความรูส้กึ
ยนิด ีหรอืความประทบัใจต่อการใหบ้รกิารดา้นต่างๆของเจา้หน้าทีง่านสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั (สมติ สชัฌกุร,2550) 
ประเดน็ดงักล่าวเป็นประเดน็ที่ทางงานส่งเสริมและบรหิารการวจิยัให้ความส าคญั ซึ่งผู้วจิยัในฐานะผู้ใ ห้บริการกไ็ด้
ตระหนักถึงความส าคญัของคุณภาพงานบรกิารที่ท าอยู่ จงึน ามาสู่การท าวจิยัครัง้นี้เพื่อต้องการศกึษาระดบัความพงึ
พอใจและปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสริมและบริหารการวจิยั วิทยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยัส าหรบัอาจารย์
และเจา้หน้าทีเ่พื่อน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงพฒันางานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่มีากขึน้ 
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วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาช าต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิ
 

กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในงานวิจยั 
 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

  
 

วิธีการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี้คอื บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุนวิทยาลยันานาชาติ มจี านวน 350 คน 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Size) ในการคดัเลอืกหากลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างจากการค านวณวธิขีอง ยามาเน (ทาโร ยามาเน 1967: p. 887, อา้งถงึใน ประสพชยั พสุนนท์,2553).) 
โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มจี านวน 187 คน ซึ่งได้รบัแบบสอบถามกลบัจ านวน 120 ชุด จาก
จ านวนแบบสอบถามทีส่ง่ไป 187 ชุด น าแบบสอบถามทีไ่ดค้นืมาตรวจสอบหาความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของขอ้มลู 
ไดแ้บบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ และน าไปวเิคราะหข์อ้มลูไดจ้ านวน 120 ชุด คดิเป็น 64.17% ผูว้จิยัน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
วเิคราะห ์
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถามที่สร้างขึน้จากการที่ได้ศกึษา แนวคดิ ทฤษฏปีจัจยัที่มผีลต่อความพงึ
พอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจยั วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง  
การวิเคราะหข์้อมูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามซึง่ในการวดัความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามนัน้ ค่า α เท่ากบั 0.936 ซึ่งมากกว่า
และเท่ากบั 0.70 จงึจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถือสงู และ สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล
พืน้ฐาน สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่และค่ารอ้ยละ การวเิคราะหร์ะดบัคุณภาพการบรกิาร และ ความพงึพอใจ
ในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 
  

ผลการวิจยั 
ขอ้มูลคุณภาพการบรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล  พบว่า ระดบั
คุณภาพการบรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล จากการศกึษา พบว่า 

การรบัรูต่้อคณุภาพการบริการ 
ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร (Reliability) 
การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร (Assurance) 
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 
การดแูลเอาใจใส ่(Empathy) 
การตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิาร 
(Responsiveness) 
(Parasuraman, Zeithaml, and Berry,1988) 

ความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงาน
ส่งเสริมและบริหารการวิจยั 
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โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดบัการรบัรู้ต่อคุณภาพการบริการที่ได้รบัจริงของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลอยู่ในระดบัมาก ( x = 3 . 55) โดยขอ้ทีม่ลี าดบัความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ความ
น่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร (Reliability) อยู่ในระดบัมาก ( x = 3 . 74) รองลงมาคอื การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบั
บรกิาร (Assurance) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ) x = 3 . 58) ต่อมาคอื การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( x = 3 . 51) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด การตอบสนองต่อความต้องการบรกิาร (Responsiveness) ( x = 3 . 50) รองมา
ตามล าดบั ส่วนดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles)อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( x = 3. 45) ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัระดบัคุณภาพการบรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

SD ความหมาย 
ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร (Reliability) 3.74 0.81 มาก 
การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร (Assurance) 3.58 0.81 มาก 
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 3.45 0.95 มาก 
การดแูลเอาใจใส ่(Empathy) 3.51 1.04 มาก 
การตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิาร(Responsiveness) 3.50 1.01 มาก 
รวม 3. 55 0.92 มาก 

 
ขอ้มูลความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล  
พบว่า ระดับความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ) x = 4.33) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.63) 
ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและ
บรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ประเดน็ x

 

SD ความหมาย 
ความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิาร 4.33 0.63 มากทีส่ดุ 
รวม 4.33 0.63 มากท่ีสุด 
 
ปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ปจัจยัคุณภาพการบรกิารมผีลต่อความพงึพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสรมิและ
บรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  สามารถท านายความพงึ
พอใจในการมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลไดร้อ้ยละ 43.40  
จากตารางสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้  
Yˆ = 1.199 + 0.328 ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร + 0.198 การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร + 0.028 ความ
เป็นรปูธรรมของการบรกิาร + 0.180 การดแูลเอาใจใส ่+ 0.058 การตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิาร 
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ค่า b ของปจัจยัความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร = 0.328 หมายความว่าความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 1 
หน่วยความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั  วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลจะ
เพิม่ขึน้  0.328 เมื่อทดสอบความมนียัส าคญั พบว่า ปจัจยัดา้นความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิารมผีลต่อความพงึพอใจใน
การมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั.05 
ค่า b ของปจัจยัการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร = 0.198 หมายความว่าการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร 
เพิ่มขึ้น 1   หน่วยความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย   วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลจะเพิม่ขึน้   0 . 198 เมื่อทดสอบความมนีัยส าคญั พบว่า ปจัจยัด้านการสรา้งความมัน่ใจแก่ผู้มารบั
บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชา ต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
ค่า b ของปจัจยัการดแูลเอาใจใส่ = 0.180 หมายความว่าการดูแลเอาใจใส่ เพิม่ขึน้ 1  หน่วยความพงึพอใจในการมาใช้
บรกิารของงานสง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลจะเพิม่ขึน้   0 . 180 เมื่อทดสอบความ
มนียัส าคญั พบว่า ปจัจยัดา้นการดแูลเอาใจใส่มผีลต่อความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการ
วจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
ค่า b ของปจัจยัการตอบสนองต่อความต้องการบรกิาร = 0.058 หมายความว่าการตอบสนองต่อความต้องการบรกิาร
เพิ่มขึ้น 1  หน่วยความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลจะเพิม่ขึน้ 0 . 058 เมื่อทดสอบความมนีัยส าคญั พบว่า ปจัจยัดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ
บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการของงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย วิทยาลัยนานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงทศันคตต่ิอการสัง่สนิคา้ออนไลน์ดา้นสว่นประสมการตลาดมผีลต่อการสัง่ซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
ตวัพยากรณ์ B SE B Beta T Sig. 
ค่าคงตวั 1.199 .176  6.800 .000 
ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร .328 .054 .335 6.083 .000 
การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร  .198 .049 .208 4.010 .000 
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร  .028 .050 .028 .560 .576 
การดแูลเอาใจใส ่ .180 .038 .224 4.731 .000 
การตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิาร .058 .023 .130 2.472 .014 
R = 0.663, R2 = 0.440, Adjusted R2= 0.434, SEE = 0.369, F= 75.429, Sig. of F = 0.000*  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษา พบว่า 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหดิล พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการมาใช้บรกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวิจยั 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณวมิล จง
จรวยสกุล (2551) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของนักศกึษาในการใหบ้รกิารของงานทะเบยีนและวดัผล วทิยาลยัราช
พฤกษ์ ผลการวจิยัพบว่า มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑท์ีร่บัไดทุ้กขอ้ มี
ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื การตอ้นรบัดว้ยอธัยาศยัทีด่ ีสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส คณะบรหิารธุรกจิ มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คอื การต้อนรบัด้วยอธัยาศยัทีด่ ีสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส ให้บรกิารมคีวามรู้ ความเขา้ใจ ให้ค าปรกึษาและ
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ขอ้แนะน า คณะบญัช ีมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก คอื การบริการด้วยความเต็มใจ ยนิด ีกระตือรอืร้น สร้างความ
ประทบัใจและความเขา้ใจทีด่แีก่ผูม้าตดิต่อ คณะนิตศิาสตร ์มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คอื มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ ใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน า บรกิารเป็นไปตามก าหนดเวลาทีจ่ะประกาศ รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า ทนัเหตุการณ์ 
ตรงตามเวลา  
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิ
พบว่า ปจัจยัคุณภาพการบรกิาร(ความน่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิาร, การสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้ารบับรกิาร, การดูแลเอา
ใจใส ่และ การตอบสนองต่อความตอ้งการบรกิาร) มผีลต่อความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของงานสง่เสรมิและบรหิาร
การวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สามารถท านายความพงึพอใจใน
การมาใช้บริการของงานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหิดลได้ร้อยละ 43.40 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชราวลยั วีระเดชะ (2550) ศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพบริการตามความคาดหวงัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้รบับรกิารต่อห้องตรวจโรคผูป้่วยนอกศลัยกรรมของโรงพยาบาลอานันทมหดิล 
จงัหวดัลพบุร ีโดยศกึษาเฉพาะห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกศลัยกรรมเกี่ยวกบั บุคลากร การบรกิาร อุปกรณ์ เครื่องมอื 
อาคารสถานที่และความปลอดภยั กรอบแนวคดิในการศกึษาประกอบดว้ย ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
ได้แก่ ปจัจยัลกัษณะของผู้รบับรกิารปจัจยัที่เกี่ยวกบัการบรกิาร คุณภาพบรกิารตามความคาดหวงั และตวัแปรตาม
ความพงึพอใจในการบรกิารรกัษาพยาบาลของผูป้่วยนอก คอืความพงึพอใจต่อบุคลากร ความพงึพอใจต่อการบรกิาร
ความพงึพอใจต่ออุปกรณ์ เครื่องมอื และสถานทีแ่ละความปลอดภยั เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม 
ผลจากการศกึษาวจิยั เฉพาะส่วนทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัคุณภาพบรกิาร พบว่าความคาดหวงัดา้นการบรกิาร ผูร้บับรกิาร 
คาดหวงัต่อการไดร้บัการตรวจรกัษาตามสทิธอิย่างเสมอภาคในระดบัสงูสุด ส่วนความคาดหวงัต่อระยะเวลารอตรวจมี
ค่าความคาดหวงัน้อยทีสุ่ดอาจเป็นเพราะผูร้บับรกิารส่วนใหญ่เขา้ใจว่าการรอคอยบตัรตรวจโรค ต้องใชเ้วลาในการรอ
คอยนานซึง่เป็นธรรมดาของทุกโรงพยาบาล ความพงึพอใจดา้นการบรกิาร ผูร้บับรกิารพงึพอใจสงูสุดต่อการใหข้อ้มูล 
ค าแนะน าเกีย่วกบัขัน้ตอนการตรวจโรค และค่าใชจ้่ายในการตรวจพเิศษทีเ่หมาะสมมรีะดบัความพงึพอใจ 3.03 แต่การ
พงึพอใจการไดร้บัการตรวจรกัษาตามสทิธเิป็นความพงึพอใจอยู่ในล าดบัที ่2 ส่วนการไดร้บัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัโรค
และการปฏบิตัติวั การจดัล าดบัเขา้ตรวจอย่างเสมอภาค ความรวดเรว็ในการบรกิาร เมื่อมปีญัหา ความรวดเรว็ของการ
บรกิารแต่ละขัน้ตอนระยะเวลารอคอยการตรวจ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า 1. ควรมกีารตดิตามและมกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารของงาน
สง่เสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิลอย่างต่อเนื่อง 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัที่
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจที่มต่ีองานส่งเสรมิและบรหิารการวจิยั วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิลในทศันะของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่าใชบ้รกิารเพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่ามปีจัจยัใดทีม่ผีลกระทบจะได้
ท าการปรบัปรุง เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพการบรกิารเพิม่มากขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 1. ควรมกีารอบรมเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน ให้ม ีservice mind เพื่อพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีท่ีม่าใชบ้รกิารและเกดิภาพพจน์ทีด่ต่ีอหน่วยงาน
และองคก์ร2. ควรพจิารณาปรบัปรุงหรอืแกไ้ขมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้หม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยควรมกีารปรบัปรุง
และพฒันาทุกปี เพราะรูปแบบความต้องการของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที่ที่รบับรกิารจะเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ จงึควร
เปลีย่นแปลงรปูแบบการท างานเพื่อใหส้ามารถตอบสนองไดท้นักบัความตอ้งการของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีด่ว้ย 3. ควร
ท าการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินการปรบัปรุงทีผ่่านมาว่าความส าเรจ็เกดิมาจากปจัจยัต่างๆ มอีะไรบา้ง เช่น 
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เครื่องมอืในการใหบ้รกิาร คอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยั คุณภาพของเจา้หน้าที ่การปรบัปรุงขัน้ตอนการท างาน ผูบ้รหิารให้
ความส าคญั เป็นตน้ 
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Administration Organization, Rong Kwang District, Phrae Province 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลน ้าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ 2) เพื่อเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา กลุ่มตวัอย่าง คอื ประชาชนในเขตพืน้ทีใ่นการดูแลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล น ้า
เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ จ านวน 372 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล และค่าสถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมตฐิาน
โดยใชค้่าสถติทิดสอบ t-test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ผลการวจิยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 58.06 มอีายุมากกว่า 58ปี รอ้ยละ 60.75 มกีารศกึษา
ระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 65.86 มอีาชพีเกษตรกร รอ้ยละ 63.44 มรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนต ่ากว่า 5,000บาท 
รอ้ยละ 65.32 มรีะยะเวลาทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนมากกว่า 26ปี รอ้ยละ 74.73 และช่องทางการรบัรูข้่าวสารคอืหอกระจาย
ขา่ว รอ้ยละ 79.83 2) ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา พบว่า
ในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (3.24) และ3) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา รายได้ของครอบครวัต่อเดอืน ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน และช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร พบว่ามี
ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: การมสีว่นร่วมของประชาชน, การมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน, องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา, 
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ 
 
Abstract 
The purposes this research were 1) to study the level of public participation in an operation of Namlao Sub-
district Administration Organization, Rong Kwang District, Phrae Province and 2) to compare the public 
participation in an operation of Namlao Sub-district Administration Organization. The data were collected from 
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a random sample of 372people within Namlao Sub-district Administration Organization area using a 
questionnaire and then analyzed with statistic tools of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Statistical significance was determined by t-test and one-way ANOVA. Significance was defined at level of 
p<0.05. The result showed that; 1) the majority sample was female (58.06%), 60.75% were over 58 years 
old, 65.86% finished primary school, 63.44% were agriculturist, 65.32% had a family income per month lower 
than 5,000 Thai Baht, 74.73% were over 26 years in period of residence and 79.83% of perception channel 
were local information tower. 2) the level of public participation in an operation of Namlao Sub-district 
Administration Organization, the result showed that the overview of the level of participation was at the 
moderate level (3.24) and 3)the comparison level of public participation in an operation of Namlao Sub-district 
Administration in general did not contribute to the level of participation, whereas age, educational level, family 
income per month, period of residence and information tower showed that there was not the statistics 
significance at 0.05 levels due to the public participation in an operation of Namlao Sub-district 
Administration. 
Keywords: Public Participation, Participation in an Operation, Namlao Sub-district Administration 
Organization, Management Strategy 
 

บทน า 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ถอืว่าเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัหนึ่งทีมุ่ง่เน้นใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
ร่วมในการบรหิารกจิการบ้านเมืองอย่างเด่นชดั เพื่อมุ่งสูการเป็นประชาธปิไตยอย่างสมบูรณ์กระบวนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการน าไปสู่การปกครองแบบประชาธปิไตยทีม่ี
ความเขม้แขง็ หลกัการส าคญัของการสรา้งความเขม้แขง็คอืการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการ ยุคอนารยะ (2553) กล่าวว่าการที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศไทย
จะต้องมีคุณลักษณะเบื้อต้นคือมีความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นทุกด้านทัง้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ประชาธปิไตย โดยเน้นใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกดา้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกใหแ้ก่ประชาชนใหม้สี่วนร่วมใน
การปฏริปูประเทศไทย สรา้งโอกาสใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของประชาชน และสรา้งความเขา้ใจถงึเป้าหมายในการสรา้ง
อนาคตของประเทศไทย  
กระบวนการเชื่อมโยงความร่วมมอืระหว่างรฐักบัชุมชนทอ้งถิ่น ถูกก าหนดขึน้โดยมกีารมอบหมายภารกจิทีส่ าคญันี้ 
ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูผ้ลกัดนักระบวนการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนโดยเน้นกระบวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชนเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบั พรนิภา เหลอืลน้ (2559) ไดก้ล่าวว่า การมสี่วนร่วมของประชาชน เป็น
หวัใจส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการปกครองโดยหลักการกระจายอ านาจให้แก่
ประชาชนทุกคน ซึง่เป็นโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงจุดหมายที่สุด จึงจ าเป็นต้องสร้างระบบกลไกลความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องบทบาท และหน้าที่ให้
ประชาชนสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างราบรื่นสามารถรวมพลงัในการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรบัผดิชอบ และแกป้ญัหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ
หน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี้ไดส้ง่ผลใหม้กีารกระจายอ านาจสูอ่งคก์รประชาชนในระดบัต าบลทีม่คีวามส าคญัต่อทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุ แต่ใกลช้ดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเป็นองคก์รทีเ่ปิดโอกาสให้
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ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง และพฒันาท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการของ
ทอ้งถิน่ตนเอง  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ มอี านาจในการปกครองตนเอง และมอีิสระในการบรหิาร
ตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดไวภ้ายใต้การก ากบัดูแลของส่วนกลางการกระจายอ านาจการปกครองในรูปแบบ
ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีม่วีตัถุประสงคห์ลกัในการสนบัสนุนใหเ้ป็นองคก์รสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามสี่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามแนวทางยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลน ้าเลาที่ได้ก าหนดไว้
อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ ดา้นการศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ด ี
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเหล่านี้จะประสบผลส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพมคีวามจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื และการมี
สว่นร่วมของประชาชนในเกอืบทุกดา้น ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาวจิยัถงึระดบัการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลใน
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อน ามาพฒันาระบบการบริหารจดัการของหน่วยงานให้มคีวามเขม้แขง็และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดั
แพร ่
2. เพื่อเปรยีบเทยีบการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง 
จงัหวดัแพร่ 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการวิจยั 
การวจิยัเรื่องประชาชนกบัการมสีว่นร่วมในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 
เป็นการวจิยัแบบส ารวจ (Survey research) ขอบเขตประชากร ประชาการทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชาชนที่
อาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่รบัผดิชอบ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ จ านวน 5 ,362คน 

ตวัแปรอิสระ 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

อาชพี 

รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 
ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน 

ช่องทางการรบัรูข้า่วสาร 
 

ตวัแปรตาม 

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้า
เลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ตาม
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ 6 ดา้น ไดแ้ก่  
- ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค  
- ดา้นเศรษฐกจิ  
- ดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  
- ดา้นสงัคม  
- ดา้นสาธารณะสขุ และสิง่แวดลอ้ม  
- ดา้นการเมอืงการบรหิาร 
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(ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2559 จากส านักทะเบยีนอ าเภอร้องกวาง , 2559) และกลุ่มตวัอย่างของการวจิยั ได้แก่ 
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ โดยการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างใชส้ตูรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (2009) โดยมกีารก าหนดขนาดตวัอย่างไวท้ี ่
372 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลซึง่ 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบการทดสอบค่าท ี(t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA) โดยมคี่านัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยระยะเวลาในการด าเนินการศกึษาครัง้นี้ใช้เวลาท าการศกึษา
ทัง้สิน้ 4 เดอืน (มถุินายน-ตุลาคม 2560) 
 
ผลการวิจยั  
ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 58.06 
มอีายุมากกว่า 58ปี รอ้ยละ 26.00 มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 45.00 มอีาชพีเป็นเกษตรกร รอ้ยละ 63.44 
มรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนต ่ากว่า 5,000บาท รอ้ยละ 43.00 มรีะยะเวลาทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนมากกว่า 26ปี รอ้ยละ 
78.00 และช่องทางการรบัรูข้า่วสารคอืหอกระจายขา่ว รอ้ยละ 79.83  
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอร้องกวาง 
จงัหวดัแพร่ ตามยุทธศาสตร ์6 ด้าน ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ตามยุทธศาสตร ์6 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (x  = 3.24) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลน ้าเลาอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้นโดยมคี่าเฉลีย่สงูสดุตามล าดบัคอืดา้นการเมอืงการบรหิาร (x  = 3.65) และดา้น
การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (x  = 3.48) และอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น คอื ดา้นสาธารณะสขุและสิง่แวดลอ้ม (x  
= 3.34) ดา้นสงัคม (x  = 3.13) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค (x  = 3.03) และดา้นเศรษฐกจิ (x  = 2.80) 
ตามล าดบั 
ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าเลา 
อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ด้านเพศ ผลพบว่าเพศที่แตกต่างกนัมีระดบัในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลน ้าเลาที่ไม่แตกต่างกนัในระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (0.35) ด้านอายุ ผลพบว่าอายุที่
แตกต่างกนัมรีะดบัในการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลน ้าเลาที่ไม่แตกต่างกนัในระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (0.54) ยกเวน้ในดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค (0.02) ด้านระดบัการศกึษา ผล
พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัในการมสีว่นร่วมในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลาทีไ่ม่
แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 (0.39) ดา้นอาชพี ผลพบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัในการมสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลาทีไ่ม่แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 (0.39) ดา้นรายได้
ของครอบครวัต่อเดอืน ผลพบว่ารายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัในการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลาทีไ่ม่แตกต่างกนัในระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 (0.30) ดา้นระยะเวลาทีอ่ยู่อาศยั
ในชุมชน ผลพบว่าระยะเวลาทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัในการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลน ้าเลาทีไ่ม่แตกต่างกนัในระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 (0 .17) ยกเวน้ในดา้นสงัคม (0.04) และดา้น
ช่องทางการรบัรูข้า่วสาร ผลพบว่าช่องทางการรบัรูข้า่วสารทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัในการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าเลาทีไ่ม่แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 (0.87) 
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อภิปรายผลการวิจยั 
การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ตาม
ยุทธศาสตร ์6 ดา้น จากผลการวจิยั พบว่า ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลน ้าเลา อ าเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ ตามยุทธศาสตร ์6 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลาอยู่ในระดบัมาก 
2 ดา้น คอืดา้นการเมอืงการบรหิาร และดา้นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ท าใหเ้หน็ไดว้่าประชาชนใหค้วามส าคญั
ต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุเพราะกระบวนการบรหิารจดัการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มผีลต่อความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิน่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชยัวฒัน์ วงศ์วฒันาศาสนต์ (2540) ทีร่ะบุว่า
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นร่วมของประชาชน ในกระบวนการพฒันา อนัเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล โปร่งใส ไร้ทุจรติ เป็นไปตามหลกั
บรหิารจดัการทีด่ ี(Good Governance) 
การเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา อ าเภอร้องกวาง จงัหวดั
แพร่ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน และ
ช่องทางการรบัรู้ข่าวสาร โดยรวมของผลการศกึษาพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันิดา ไสยรส (2550) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลชยัวาร ีอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้งเอด็ พบว่าระดบัการเขา้มามสี่วนร่วมทางการเมอืงของเพศชาย และ
เพศหญงิโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพกิา ไชยหะนิจ 
(2558) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขวา อ าเภอ
เมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าระดบัการมสี่วนของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลเขวา อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มผีลต่อระดบัการมสี่วนร่วมโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณฑป บุญธรรม (0552) ได้
ศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ 
จงัหวดัสระบุรี พบว่า อาชีพ และระดบัการศึกษาที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนัวา แดงโกเมน (2552) ได้
ท าการวจิยัเรื่องการมสีว่นของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ีพบว่า ระดบัการมสี่วนของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าอฐิ อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ีพบว่า รายได้ของครอบครวัต่อเดอืนที่ไม่แตกต่างกนั ที่มผีลต่อระดบัการมสี่วนร่วมโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณี ประภาวชิา (2554) ไดท้ าการ
วจิยัเรื่องการมสี่วนของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน ช่องทางการรบัรูข้่าวสาร ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่ผีลต่อระดบัการมสี่วน
ร่วมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้งาน องค์การบรหิารส่วนต าบลน ้าเลา ควรมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ใน
เรื่องของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในประเดน็อื่นๆเช่น ดา้นสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม ดา้น
โครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านเศรษฐกจิ อย่างชดัเจนเพื่อสรา้งเป้าหมายร่วมกนัระหว่างในชุมชนกบั
หน่วยงานในการมสีว่นร่วมอย่างเขม้แขง็เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการบรหิารงานเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป ควรมกีารศกึษาวิจยัแบบเจาะลกึในเชิงคุณภาพ เช่น สมัภาษณ์ นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล นักพฒันาชุมชน และแกนน า แต่
ละต าบล อนัจะเป็นประโยชน์และใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
เอกสารอ้างอิง  
ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันาศาสนต.์ 2540. คู่มอืพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ: ส านกังาน 

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสาร ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร.ี 
พรนิภา เหลอืลน้. 2559. การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นชุบ อ าเภอ  

สงัฆะ จงัหวดัสรุนิทร.์ ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย.์  
พรรณี ประภาวชิา. 2554. การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขือ่น อ าเภอ 

โกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม. ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
มณฑป บุญธรรม. 2550. การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุร.ี ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ยคุอนารยะ. 2553. ปฏริปูประเทศไทย: รือ้-สรา้งสงัคมใหม่ ฝนัไกลทีต่อ้งไปใหถ้งึ. ส านกัพมิพไ์วล้าย. บรษิทัเคลด็ไทย 

จ ากดั. 
รชันิดา ไสยรส. 2550. การมสีว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชยัวาร ีอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดั  
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บทคดัย่อ 
การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุเ์ป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัว่ทัง้ทวปีแอฟรกิา บทความนี้ตอ้งการศกึษาการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุใ์นทวปี
แอฟริกา ผ่าน 3 ประเทศที่มีความเชื่อมโยงกนั ได้แก่ ประเทศรวนัดา ประเทศบุรุนดี และประเทศคองโก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึสาเหตุและผลกระทบของการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุใ์นสามประเทศนี้ บทความวจิยันี้ศกึษาผ่านจาก
เอกสารเชงิวชิาการเป็นส่วนใหญ่ ผลการศกึษาพบว่าการฆ่าล้างเผ่าพนัธุใ์นทัง้สามประเทศนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความ
เกลยีดชงัของระหว่างสองชนเผ่าคอื ชาวฮตูู และชาวทุตซี ่อนัมาจากเจา้อาณานิคมไดป้ลูกฝงัไว ้ใหเ้กดิความแตกแยก
ภายในประเทศเพื่อใหง้่ายต่อการปกครอง 
ค าส าคญั: การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ,์ ทวปีแอฟรกิา, ความเกลยีดชงั, เจา้อาณานิคม 
 
Abstract 
The genocide was the phenomenon that had occurred for whole the continent. This article had studied on the 
Genocide in Africa's continent through 3 countries. Which it connected with these 3 countries such as 
Rwanda,Burundi and Congo. The research study's objective was for studied the reason and the impact of 
genocide in these three countries. The research's had studied through the scholar document as the major 
document for study. Regarding to the studied had found the genocide within this three countries, which the 
major reason was from the abhorrence between two tribes. The tribes were Hutu and Tutsi which from the 
colonial had indoctrinated the disharmony within the country to make it easy to rule the country. 
Keywords: Genocide, Africa's Continent, Abhorrence, Colonial 
 
บทน า 
Genocide เป็นค าทีม่าจากภาษากรกี genos ซึง่หมายความว่าเผ่าพนัธุห์รอืชนเผ่าและค าว่า cide ในภาษาละตนิซึง่
หมายความว่าการฆ่า ในทางสงัคมศาสตรม์กัจะน ามาอธบิายการฆ่าขนาดใหญ่เช่น ชาวอสัซเีรยีน (Assyrian) ชาวยวิ 
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ชาวบอสเนียเฮอรเ์ซโกวน่ีา เป็นการฆา่ทีจ่งใจมุ่งมัน่จะท าลายกลุ่มคนบางกลุ่มหรอืท าลายความสามารถในการอยู่รอด
เป็นกลุ่ม การบงัคบัไม่ใหต้งัครรภ์ การข่มขนืทางร่างกายการทรมานทางดา้นจติใจและทางกายภาพ การเนรเทศ การ
ตัง้ถิน่ฐานและการลา้งเผ่าพนัธุท์ ัง้หมด (Griffiths & Callaghan, 2002) 
ราฟาเอล เลมคนิ (Raphael Lemkin) นักกฎหมายชาว โปแลนดเ์ชื้อสายยวิผูม้สี่วนส าคญัในการร่างและผลกัดนัให ้
อนุสญัญาว่าดว้ยการป้องกนัและลงโทษอาชญากรรมท าลายลา้งเผ่าพนัธุ ์ค.ศ. 1948 (Convention on the Prevention 
and Punishment the Crime of Genocide 1948) เป็นรูปเป็นร่างขึน้ โดยไดน้ิยามความหมายการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุว์่า 
"การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าลายกลุ่มชาติพนัธุ ์กลุ่มเชือ้ชาต ิกลุ่มชนในชาต ิหรอืกลุ่มชน
ทางศาสนาทัง้กลุ่มหรอืส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า ฆ่าสมาชกิของกลุ่ม กระท าใหส้มาชกิของกลุ่มถงึแก่พกิลพกิารอย่างหนัก
ทางกายภาพหรอืจติภาวะ กระท าโดยไตร่ตรองหรอืโดยคาดการณ์ไวแ้ลว้เพื่อใหเ้กดิแก่หรอืน าพามาสู่สมาชกิของกลุ่ม
ซึง่ทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู ่กระท าโดยมาตรการใดๆ เพื่อกนัมใิหม้กีารถอืก าเนิดของทารกภายในกลุ่ม หรอืใช้
ก าลงัน าพาผูเ้ยาวใ์นกลุ่มไปยงัอกีกลุ่มหนึ่ง" (UN General Assembly, 1948) 
การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์จะเกดิขึ้นจากการที่คนในสงัคมมเีชื้อชาติ ความคดิ และศาสนาที่นับถือแตกต่างกนัมาอาศยัอยู่
ร่วมกนัส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ โดยทีส่าเหตุของการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุน์ัน้แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ปจัจยั (ธญัสุดา ไพบูลย์, 
2553) 
ปจัจยัทางชาตนิิยม (Nationalism) ชาตนิยิม คอื แนวคดิทางการเมอืง ทีม่องชาตเิป็นศนูยก์ลางสรา้งความเชื่อมโยงรฐั
เขา้กบัเชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม และประวตัศิาสตร ์ท าใหเ้กดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและความจงรกัภกัดต่ีอ
ชาตขิองตน แนวคดิน้ีเกดิขึน้จากการก่อตวัของรฐัชาตทิีใ่นรฐัๆ หนึ่งจะมคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา และ
วฒันธรรม ท าใหค้นในชาตเิกดิความตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเป็นหนึ่งเดยีวของกลุ่ม (อฎัฮา โต๊ะสาน, 2553) 
ปจัจยัทางศาสนา (Religion) แนวคดิและความเชื่อ ผูค้นต่างด าเนินวถิชีวีติสอดคลอ้งกบัศาสนาแต่ละศาสนาทีเ่คารพ
นบัถอื ต่างยดึมัน่ในศาสนาของตนและเหน็ว่าศาสนาหรอืลทัธทิีต่นนบัถอืนัน้ดกีว่าของผูอ้ื่นและจะไมย่อมรบัคนต่าง
ศาสนาต่างลทัธ ิการมแีนวคดิพืน้ฐานและความเชื่อทีต่่างกนั การตคีวามศาสนาไปตามความเชื่อของตน และการมี
รปูแบบการด ารงชวีติทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์และการศกึษาท าใหเ้กดิความคดิและความเชื่อที่
แตกต่างกนัจนเป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ 
ปจัจยัทางเศรษฐกจิ (Economy) กลุ่มผูท้ีม่อี านาจมากกว่ามกัจะใชเ้ศรษฐกจิเป็นขอ้อา้งในการขบัไล่ หรอืท าการสงัหาร
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ของทรพัยากรทีม่คี่าของกลุม่คนทีถ่อืครอง นอกจากนี้ความรุ่งเรอืงมัง่คัง่ของกลุ่มจะน ามาซึง่
ความตอ้งการทีจ่ะท าลายลา้งเพือ่ไม่ใหก้ลุ่มนัน้มคีวามเจรญิกา้วหน้า ดงัเช่น การขบัไล่ชาวอารเ์มเนียนและกรกีโดยชาว
ตุรก ี
ปจัจยัทางการเมอืง (Political) กลุ่มการเมอืงต่างพยายามเพิม่บทบาทการเขา้มามสีว่นร่วมในสงัคมการเมอืงเพื่อแสดง
ถงึบทบาท และสรา้งอทิธพิลของตนใหอ้ยู่เหนือกลุ่มอื่น รวมทัง้สรา้งความมัน่คงทางการเมอืงและรกัษาผลประโยชน์
ของตนเองไวด้ว้ยการก าจดักลุ่มตรงขา้ม 
เนื่องจากการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ของทัง้สามประเทศส่งผลกระทบต่อกนั กล่าวคือการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในบุรุนดี เป็นอีก
สาเหตุที่ท าให้เกดิความแค้นในใจชาวฮูตูจนเกดิการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในรวนัดา และเมื่อเหตุการณ์ในรวนัดาสิน้สุดลง
ชาวฮตููจ านวนมากในรวนัดาอพยพไปคองโก เกดิกลุ่มกบฏชาวฮตููทีน่ าไปสูค่วามขดัแยง้และจงึเกดิการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์
ในคองโก 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาสาเหตุการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุใ์นประเทศรวนัดา ประเทศบุรุนด ีและประเทศคองโก 
2. เพื่อศกึษาผลกระทบภายหลงัการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุใ์นประเทศรวนัดา ประเทศบุรุนด ีและประเทศคองโก 
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วิธีการวิจยั 
บทความนี้เน้นศึกษาจากเอกสารเป็นหลกั ซึ่งประกอบด้วย หนังสอื บทความ เอกสารในเว็บไซต์ โดยมุ่งวเิคราะห์
ประเดน็สาเหตุและผลกระทบของการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในทวปีแอฟรกิาผ่านสามประเทศได้แก่ ได้แก่ ประเทศรวนัดา 
ประเทศบุรุนด ีและประเทศคองโก 
 
ผลการศึกษา 
สาเหตกุารฆ่าล้างเผา่พนัธุ ์
ประเทศบุรุนด ีประเทศบุรุนดเีป็นประเทศหนึ่งในทวปีแอฟรกิาทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ห่งการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุร์่วมกบัประเทศ
รวนัดาและมชีนชาตทิีเ่ป็นศตัรูกนัคอื "ทุตซี"่ (Tutsi) และ "ฮูตู" (Hutu) สลบักนัขึน้เป็นชนชัน้ปกครอง เมื่อมกีลุ่มใดได้
ขึน้สูอ่ านาจกจ็ะแสวงหาประโยชน์จากอ านาจทีต่นมอียู่และหาทางท าลายฝ่ายตรงขา้ม สาเหตุของการสงัหารโหดเปิด
ฉากขึน้มาตัง้แต่บุรุนดไีดร้บัเอกราชในปี ค.ศ. 1962 เน่ืองจากความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ ์และความไม่พอใจทีช่าวทุตซี่
ครอบครองการบรหิารประเทศทัง้ทางการเมอืงและทางเศรษฐกจิ (Timpson, Ndura, & Bangayimbaga, 2015) กลุ่ม
กบฏฮูตูเปิดฉากโจมตีพื้นที่ของชาวทุตซี่ครัง้ใหญ่ในเมอืงรูมองเก (Rumonge) พร้อมๆ กบัการประกาศตนเองเป็น
สาธารณรฐัมาร์ทยาโซ (Martyazo Republic) ในระหว่างการโจมตีของพวกฮูตู มชีาวทุตซี่จ านวนมากถูกสงัหาร 
(Howe, 1972) ประธานาธบิดใีนขณะนัน้ทีม่เีชือ้สายทุตซีจ่งึประกาศกฎอยัการศกึทัว่ประเทศ พรอ้มกบัสัง่ใหม้กีารฆ่า
ลา้งเผ่าพนัธุช์าวฮตููเพื่อเป็นการแกแ้คน้ทนัท ีผูเ้สยีชวีติมมีากจนไม่สามารถบนัทกึไดถู้กตอ้งเพราะทหารทุตซีท่ าการฝงั
ศพหรอืน าไปทิง้ในพืน้ทีป่า่เพื่อท าลายหลกัฐาน แต่มกีารประมาณการว่าชาวฮูตูมากกว่า 250,000 คนเสยีชวีติ และอกี
หลายหมื่นคนหลบหนีไปอาศยัอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกบัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศรวนัดาและแทนซาเนีย 
(United States Institute of Peace, 2002) 
ประเทศรวนัดา รวนัดา (Rwanda) เคยตกเป็นประเทศอาณานิคมของเบลเยีย่มและเยอรมนั ประชากรประกอบไปดว้ย 
3 ชนเผ่าคอื ฮูตู (Hutu) ทุตซี ่(Tutsi) และทวา (Twa) ฮูตูส่วนใหญ่เป็นชนชัน้ล่างประกอบอาชพีเกษตรกรรมทีม่ฐีานะ
ยากจน ส่วนทุตซีอ่ยู่ในชนชัน้กลางและชนชัน้ปกครองทีม่ฐีานะร ่ารวย สถานภาพดงักล่าวเป็นที่ยอมรบัและไดร้บัการ
สนบัสนุนจากจกัรวรรดนิิยมยุโรป ความเกลยีดชงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ในปี 1972 กองทพัประเทศบุรุนดทีีอ่ยู่
ภายใตก้ารปกครองของชาวทุตซีไ่ดเ้ริม่ท าการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุช์าวฮูตูทีอ่าศยัอยู่ในประเทศบุรุนด ีส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ
เป็นจ านวนมาก เหตุการณ์นี้สง่ผลใหช้าวฮตููทัง้ในประเทศบุรุนดแีละประเทศรวนัดาเกดิความแคน้ขึน้ในจติใจเป็นอย่าง
มาก ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1994 เกิดการลอบสงัหารประธานาธิบดีฮับยาริมานา เมื่อข่าวการลอบสงัหาร
ประธานาธบิดฮีบัยารมิานาแพร่ออกสู่สาธารณชน ความโกรธแค้นของชาวฮูตูกม็าถึงจุดสูงสุดรฐับาลฮูตูและกลุ่มติด
อาวุธชาวฮตููท าการแจกจ่ายอาวุธปืน เอเค 47 และมดีดาบกว่า 500,000 เล่มใหแ้ก่ชาวฮูตู เมื่อไดร้บัการแจกจ่ายอาวุธ
ครบถว้น กองทพัและกลุ่มตดิอาวุธของชาวฮตููกเ็ริม่ออกล่าสงัหารชาวทุตซีท่ ัว่ทุกมมุเมอืง ทัว่ทุกหนแห่งไมว่่าจะเป็นบน
ทอ้งถนน โรงเรยีน โบสถ ์แม่น ้า ล าธาร รา้นคา้ โรงพยาบาล เตม็ไปดว้ยซากศพของชาวทุตซีท่ ัง้เดก็ สตร ีคนชรา ไม่
ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิต่างพบจุดจบเช่นเดยีวกนั สถานทีเ่หล่าน้ีจงึกลายเป็นสถานทีฆ่า่ลา้งเผ่าพนัธุก์นัอย่างโหดเหีย้ม
มผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 1,200,000 คน เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในรวนัดาครัง้นี้นับเป็นการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์(Ethnic cleansing) 
อย่างสมบรูณ์แบบ (ศนิโรจน์ ธรรมยศ, 2554; Weiss, 2005) 
ประเทศคองโก ความรุนแรงในสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ในประเทศ
รวนัดา เมื่อ ปี 1994 ชาวทุตซีพ่่ายแพต่้อการเคลื่อนไหวของชาวฮูตู แต่ไม่นานชาวทุตซีแ่ละสหประชาชาตไิดห้ยุดยัง้
การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุด์งักล่าว ท าใหช้าวทุตซีเ่ขา้มามอี านาจในช่วงเดอืนกรกฎาคม ปี 1994 หลงัจากนัน้ชาวฮูตู เกอืบ 2 
ลา้นคน หนีไปประเทศคองโกเพื่อหลกีเลี่ยงชาวทุตซี ่การลี้ภยัของชาวฮูตูท าให้เกดิสงครามคองโกเป็นครัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1996 ซึง่เรยีกว่า “สงครามโลกแอฟรกิา” การสูร้บเกดิขึน้จากเหตุผลทางการเมอืงอนัเนื่องมาจากความไม่สงบที่
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เกดิจากผูล้ีภ้ยัชาวฮูตู และความต้องการทรพัยากรธรรมชาตจินเกดิการสงัหารผูค้นจ านวนมากถงึ 6 ลา้นคน (World 
without genocide, 2014) 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการฆ่าล้างเผา่พนัธุ ์
จากการศกึษาการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ในสามประเทศ ประเทศรวนัดา บุรุนด ีและคองโก มผีลกระทบเกดิขึน้แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
ผลกระทบดา้นผูอ้พยพ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ในทวปีแอฟรกิาท าใหผู้อ้พยพรูส้กึไม่ปลอดภยัในการอาศยัอยู่ใน
ประเทศตวัเอง จงึตอ้งมกีารลีภ้ยัสงครามและการละเมดิสทิธมินุษยชนเพื่อหาทีป่ลอดภยัและคน้หาความหวงัทีจ่ะเริม่ตน้
ชวีติใหม่ เหตุการณ์ฆา่ลา้งเผ่าพนัธุท์ี่ส่งผลใหเ้กดิผลกระทบดา้นผูล้ีภ้ยัครัง้ใหญ่ในประวตัศิาสตร ์คอืเหตุการณ์การฆ่า
ลา้งเผ่าพนัธุร์ะหว่างชาวฮตููและชาวทุตซใีนรวนัดา ส่งผลใหม้ผีูอ้พยพลีภ้ยัมากกว่า 3 ลา้นคนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น
และยงัก่อใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ ตามมา และจ านวนผูร้อดชวีติ 2 ใน 3 ของผูล้ีภ้ยัตดิเชือ้เอดส ์และผูอ้พยพออกจากคองโก
อกีกว่า 2 ลา้นคน 
ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ โดยพืน้ฐานทีใ่นทวปีแอฟรกิาแลว้นัน้ เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิไม่ดมีากนัก ประชากรส่วนใหญ่
ยากจน และล าบากขาดแคลน การคา้การผลติ และการส่งออกทีย่งัได้ผลก าไรทีไ่ม่ดนีัก เพราะยงัถูกมหาอ านาจ หรอื
ประเทศต่างๆ ในยุโรปเขา้มาลงทุน เพื่อกอบโกยเอาผลประโยชน์จากแอฟรกิา และเมื่อเกิดเหตุการณ์การฆ่าล้าง
เผ่าพนัธุข์ ึน้ในหลายประเทศของทวปีแอฟรกิา จงึยิง่ส่งผลทวคีูณใหแ้อฟรกิาประสบปญัหาเศรษฐกจิ และความเป็นอยู่
ของประชาชนในแอฟรกิา ไม่มเีงนิทุนสนบัสนุนหมุนเวยีน หรอืเงนิในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ต่างๆ โดยส่วนมากต้องรอ
คอยการเขา้ไปช่วยเหลอืสนับสนุนของนานาประเทศทัว่โลก แต่ในทางตรงกนัขา้มประเทศรวนัดาที่ม ีพอล คากาเม 
เป็นประธานาธิบดีที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้อีกครัง้ และท าให้ทัง้สองชนเผ่า
สามารถอยู่ร่วมกนัได ้ดว้ยนโยบายเน้นพฒันาเศรษฐกจิท าใหร้วนัดาทีเ่ป็นประเทศดอ้ยพฒันาและยากจนใหข้ึน้มาเป็น
ประเทศทีม่รีายไดป้านกลางลดการพึง่พงิความช่วยเหลอืจากต่างชาตดิว้ยเหตุทีอ่ดตีอนัเลวรา้ยของชาวรวนัดากบัชาติ
ตะวนัตกทีเ่ขา้มาเป็นประเทศเจา้อาณานิคมและยงัเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิความเกลยีดชงักนัเองของคนในชาตจิน
น าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในปี 1994 อกีทัง้ยงัถูกกดขีจ่ากชาติตะวนัตกที่เขา้มาแย่งชงิทรพัยากรรวมไปถึงความ
ลม้เหลวขององคก์รสหประชาชาตใินการเขา้มาระงบัการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุใ์นรวนัดา 
ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน ปญัหาดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศแถบทวปีแอฟรกิานัน้เป็นปญัหาทีเ่กดิมายาวนาน
ถงึแมว้่าในหลายประเทศจะยุตกิารฆา่ลา้งเผ่าพนัธุไ์ปแลว้ แต่กย็งัคงพบปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนัน้รฐับาลในแอฟรกิายงัลดความร่วมมอืกบัศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยอ้างว่าจะสร้า งกลไกที่
เขม้แขง็ในแอฟรกิาขึน้เองแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะยงัคงล้มเหลวในการดูแลให้กลไกยุติธรรมในประเทศและภูมภิาค
ท างานได้อย่างแท้จรงิ อย่างไรก็ตามปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนกย็งัคงเป็นปญัหาที่ยากจะแก้ไขได้ เน่ืองจาก
ค่านิยมทางสงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในทวปีแอฟรกิายงัคงมกีารเหยยีดเชือ้ชาตเิกดิขึน้จงึท าใหก้ารละเมดิ
สทิธมินุษยชนนัน้เป็นไปได้ง่ายขึน้ และยงักระท าไปด้วยความไม่ละอายต่อความผดิเพราะ ความคดิที่ว่าการกระท า
ละเมดินัน้ไม่ผดิต่อพนัธะทางสงัคมทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั 
ผลกระทบด้านโรคระบาด หลงัเกดิเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ในแอฟรกิา การข่มขนืและกระท าช าเราในช่วงสงคราม
อย่างแพร่หลายจงึท าใหม้ผีูต้ดิเชือ้ HIV สงูขึน้เป็นจ านวนมาก และเป็นปญัหาใหญ่ดา้นสาธารณสุขและเป็นสาเหตุหลกั
ที่ท าให้ประชากรจ านวนมากในแอฟริกาเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงเด็กทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อจากการข่มขืน 
นอกจากน้ียงัมกีาฬโรค ซึง่มสีาเหตุเกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี โดยมสีตัวฟ์นัแทะและหมดั เป็นพาหะน าโรค รวมถงึ
สามารถแพร่ในอากาศ ผ่านการสมัผสัโดยตรง หรอืโดยอาหารและวสัดุทีป่นเป้ือน รวมถงึโรคไขม้าลาเรยีซึง่เป็นโรคที่
แพร่เชื้อจากคนสู่คน โดยมียุงเป็นพาหะน าโรค ทัง้นี้ หลังเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังมีอีกหนึ่งโรคระบาด คือ 
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อหิวาตกโรค ซึ่งเกิดจากการที่มีผู้อพยพอาศัยอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก อาหารและแหล่งน ้าที่มีความสะอาดไม่
เพยีงพอ จงึเป็นบ่อเกดิของเชือ้โรค ซึง่ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติเป็นจ านวนมาก 
 
สรปุผลการวิจยั 
จากการศกึษาการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ในทัง้ประเทศบุรุนด ีรวนัดาและคองโก พบว่าสาเหตุที่น าไปสู่ความขดัแยง้มหีลาย
ปจัจยั ความขดัแยง้ในประเทศบุรนดแีละรวนัดา เกดิจากความเกลยีดชงัของระหว่างสองชนเผ่าคอื ชาวฮูตู และชาวทุต
ซี ่อนัมาจากเจ้าอาณานิคมได้ปลูกฝงัไว ้ให้เกดิความแตกแยกภายในประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง ระบบการ
ปกครองแบบนี้สรา้งความเกลยีดชงัมาเป็นเวลานาน การฆ่าล้างเผ่าพนัธุเ์ริม่ครัง้แรกในบุรุนด ีค.ศ. 1972 ที่ฆ่าชวีติ
ชาวฮูตูไปกว่า 250,000 คนเป็นอกีสาเหตุที่ท าให้เกดิความแค้นในใจชาวฮูตูจนเกดิการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุค์รัง้ใหญ่ใน
รวนัดา ปี ค.ศ.1994 ที่ท าให้ชาวทุกซี่กว่า 800,000-1,000,000 คนเสยีชวีิตภายในเวลาเพยีงสามเดอืน และเมื่อ
เหตุการณ์ในรวนัดาสิน้สุดลงอ านาจของชาวทุตซี่กลบัมาชาวฮูตูจ านวนมากในรวนัดาอพยพไปคองโก เกดิกลุ่มกบฏ
ชาวฮตููทีน่ าไปสูค่วามขดัแยง้และจงึเกดิการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุใ์นคองโกสงัหารผูค้นจ านวนมากถงึ 6 ลา้นคน ภายหลงัการ
ฆา่ลา้งเผ่าพนัธุส์ง่ผลกระทบเกดิขึน้โดยแบ่งออกเป็น4ดา้น ดงันี้  
ดา้นผูอ้พยพ การฆา่ลา้งเผ่าพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ท าใหผู้ค้นรูส้กึไม่ปลอดภยัในการอาศยัอยู่ในประเทศตวัเองสง่ผลใหม้ผีูอ้พยพ
ลีภ้ยัออกจากรวนัดามากกว่า 3 ลา้นคนไปยงัประเทศเพื่อนบา้นและผูอ้พยพออกจากคองโกอกีกว่า 2 ลา้นคน 
ด้านเศรษฐกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ขึ้นในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา จึงยิ่งส่งผลทวีคูณให้
แอฟรกิาประสบปญัหาเศรษฐกจิ และความเป็นอยู่ของประชาชนในแอฟรกิาแต่ในทางตรงกนัขา้มประเทศรวนัดาที่ม ี
พอล คากาเม เป็นประธานาธบิดทีีท่ าให้เศรษฐกจิของประเทศดขีึน้ประชาชนได้ลมืตาอา้ปากไดอ้กีครัง้ และท าใหท้ัง้
สองชนเผ่าสามารถอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยนโยบายเน้นพฒันาเศรษฐกจิท าใหร้วนัดาทีเ่ป็นประเทศดอ้ยพฒันาและยากจนให้
ขึน้มาเป็นประเทศที่มรีายไดป้านกลาง ในขณะที่ในบุรุนดแีละคองโกยงัไม่สามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกจิภายในประเทศได้
เน่ืองจากไม่สามารถจดัการกบัความขดัแยง้ภายหลงัการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุไ์ด ้ 
ดา้นสทิธมินุษยชน ปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนกย็งัคงเป็นปญัหาทีย่ากจะแกไ้ขได ้เน่ืองจากค่านิยมทางสงัคมและ
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศในทวปีแอฟริกายงัคงมีการเหยยีดเชื้อชาติเกิดขึน้จึงท าให้การละเมิดสทิธิมนุษยชนนัน้
เป็นไปไดง้่ายขึน้ และยงักระท าไปด้วยความไม่ละอายต่อความผดิเพราะ ความคดิทีว่่าการกระท าละเมดินัน้ไม่ผดิต่อ
พนัธะทางสงัคมทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั  
ดา้นโรคระบาดหลงัเกดิเหตุการณ์ฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์การขม่ขนืและกระท าช าเราในช่วงสงครามอย่างแพร่หลายจงึท าใหม้ี
ผูต้ิดเชื้อ HIV สงูขึน้เป็นจ านวนมากในทุกประเทศ จ านวนผู้รอดชวีติของรวนัดา 2 ใน 3 ของผูล้ี้ภยัตดิเชื้อเอดส ์
นอกจากนี้ยงัมโีรคไขม้าลาเรยี อหวิาตกโรค ซึง่เกดิจากการทีม่ผีู้อพยพอาศยัอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก อาหารและ
แหล่งน ้าทีม่คีวามสะอาดไม่เพยีงพอ จงึเป็นบ่อเกดิของเชือ้โรค ซึง่ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติเป็นจ านวนมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในปจัจุบนัเหตุการณ์ฆา่ลา้งเผ่าพนัธุย์งัคงเป็นรอยแผลในใจของผูท้ีอ่ยู่ในเหตุการณ์ แต่ทุกประเทศเลอืกทีจ่ะเงยีบและ
ไม่รือ้ฟ้ืนเรื่องราวในอดตีเพื่อใหเ้หตุการณ์เหล่าน้ีเลอืนหายไปตามกาลเวลา เพราะพวกเขาคดิว่าเป็นวธิทีีด่สีดุทีจ่ะใหค้น
ในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้กีครัง้ ทัง้ทีค่วามแคน้และบาดแผลในจติใจยงัไม่ไดร้บัการชดเชยเยยีวยา ปจัจยัเหล่าน้ี
อาจน าไปสู่สงครามกลางเมอืง ความขดัแย้ง หรอืการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ขึน้อกีครั ้ง จากการศกึษาเหยื่อของเหตุการณ์
ความรุนแรงไม่ไดร้บัความสนใจเท่าทีค่วรจากรฐับาล เหยื่อสว่นหนึ่งไม่สามารถเดนิทางเขา้ประเทศได ้ดว้ยเหตุผลทีว่่า
บาดแผลตามร่างกายพวกเขาเป็นร่องรอยของความเกลยีดชงัในอดตี หากทุกประเทศไม่ตอ้งการใหเ้กดิความรุนแรงขึน้
อกีและตอ้งการใหเ้กดิความปรองดองอย่างแทจ้รงิ ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัไดโ้ดยไม่น าไปสูค่วามรุนแรงอกีนัน้ รฐับาล
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และทุกคนในประเทศต้องให้ความจรงิจงักบักระบวนการสนัติวธิมีากกว่าที่นิ่งเฉย เงยีบ และรอการระเบดิของเวลา 
ดงัเช่นบุรุนดทีีเ่กดิการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ถงึสองครัง้ฆ่าชวีติผู้คนไปเกอืบล้านคนเพราะความแคน้และบาดแผลในใจของ
ผูค้นยงัไม่ไดถู้กช าระลา้งอนัน าไปสูค่วามรุนแรงอกีครัง้ โดยต้องใหค้วามส าคญักบักระบวนการปรองดอง ตามเงื่อนไข
ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. การจะเรยีกรอ้งใหก้ลุ่มทีข่ดัแยง้มาปรองดองกนัไดต้อ้งมกีารเปลีย่นผ่านระบอบเสยีก่อน 
2. ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการกบัผูก้่อความรุนแรงละเมดิสทิธมินุษยชนในช่วงทีเ่กดิความขดัแยง้ 
3. ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าใหค้วามจรงิในอดตีปรากฏ 
4. ตอ้งมกีารชดเชยเยยีวยา หมายถงึการกระท าเพื่อฟ้ืนฟูใหบ้างคน/บางสิง่ไดก้ลบัสู่สภาพเดมิเพื่อเป็นการชดเชยสิง่ที่
กระท าผดิไป 
5. ต้องมีการปฏริูปหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกองทพั ต ารวจระบบศาลยุติธรรม ควร
ปฏริปูใหม้คีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้
6. มกีารเปิดพืน้ทีค่วามทรงจ าร่วมใหแ้ก่สงัคม เพื่อเป็นอุทาหรณ์ต่อสงัคมว่าจะท าอย่างไรเพื่อไม่ใหเ้กดิความรุนแรงขึน้
อกี (ศวิชั ศรโีภคางกุล, 2555) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
กระบวนการการจดัการภายหลงัการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุถ์ูกแบ่งเป็นสองอย่างคอื จดัการใหค้วามจรงิปรากฏและจดัการดว้ย
ความเงยีบ อย่างเช่นในรวนัดามกีระบวนการจดัการภายหลงัการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ทัง้สองอย่าง การท าให้ความจริง
ปรากฏ คอื การจดัตัง้กาซาซา แม้จะมกีารจดัตัง้กาซาซาขึน้ในรวนัดาโดยชาวรวนัดาหวงัและเชื่อมัน่ว่ากาซาซาจะ
สามารถสรา้งความปรองดองและความยุตธิรรมขึน้ในรวนัดาได ้แต่ Max Rettig ไดเ้ขา้ไปท างานวจิยัเกีย่วกบักาซาซา
และพบว่า อาจเกดิความสนัตแิละการปรองดองไดจ้รงิในรวนัดาหากไม่มกีาซาซา และกาซาซาท าใหผู้ค้นในชุมชนไม่
ไวใ้จกนั (Rettig, 2008) เพราะกาซาซาต้องการใหผู้ก้ระท าผดิใหข้อ้มูล 1.ต้องบอกลกัษณะอาชญากรรม 2. รายชื่อ
เพื่อนทีท่ าด้วย 3. ค าขอโทษ ผูท้ี่กระท าตามนี้จะได้รบัการใหอ้ภยั แต่มกัจะถูกกลัน่แกล้งกนัโดยเฉพาะขอ้ 2 หรอื
อาจจะอยากลา้งแคน้และใสร่า้ยคนอื่นและผลติซ ้าความจรงิใหม่ออกไป เป็นกระบวนการทีท่ าใหค้วามจรงิปรากฏกจ็รงิ
แต่ไม่มกีารชดเชยเยยีวยาใหเ้หยื่ออกีทัง้ยงัเป็นการซ ้าเตมิจติใจของเหยื่อ พรอ้มทัง้เมื่อท าครบสามขอ้กจ็ะไดร้บัการให้
อภยั ท าให้กาซาซาเป็นกระบวนการปรองดองที่ล้มเหลวในรวนัดา และกระบวนการจดัการด้วยความเงยีบอย่างที ่
Ernest Renan เคยกล่าวไว้ว่า การหลงลมืเป็นปจัจยัส าคญัในการก่อร่างสร้างชาติ ด้วยเหตุน้ีความก้าวหน้าใน
การศกึษาประวตัศิาสตรจ์งึมกัเป็นภยัต่อความเป็นชาตโิดยแท ้(ชยัวฒัน์ สถาอานันท์ , 2551) เช่นเดยีวกบั Stanley 
Cohen ใชค้ าว่า “การหลงลมืทางสงัคม” และอธบิายว่าคอื “รูปแบบของการลมืโดยสงัคมทัง้หมดพยายามแยกตนเอง
ออกจากเหตุการณ์ในอดตีทีน่่าขายหน้า สิง่นี้บางที่เกดิขึน้โดยตัง้ใจ เป็นทางการ ระดบัจติส านึกที่พร้อมเพยีงกนั ยงั
ประกอบกบัการเขยีนประวตัศิาสตรข์ึน้มาใหม่ผ่านความลื่นไหลทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึ้นหลงัจากทีข่อ้มูลต่างๆ หายไป” 
(Cohen, 2011) 
ปจัจุบนัรวนัดาทีป่กครองโดย พอล คากาเมใชก้ระบวนการจดัการกบัเหตุการณ์ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุด์ว้ยความเงยีบ โดยมี
กฎหมายหา้มการพดูถงึเรื่องเชือ้ชาตใินรวนัดา ทางรฐับาลอา้งว่าเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการนองเลอืดขึน้อกี แต่การหา้ม
พดูท าใหไ้ม่เกดิการปรองดองอย่างแทจ้รงิ ยงัเป็นการพยายามปิดหูปิดตาเรื่องความขดัแยง้ทีเ่คยเกดิขึน้ ซึง่อาจจะถงึ
จุดเดอืดอกีครัง้ในอนาคต (BBC, 7 April 2014) ผูศ้กึษาเหน็ว่าการจดัการดว้ยความเงยีบไม่ใช่ทางออกทีด่ซี ้ายงัอาจท า
ใหเ้กดิความขดัแย้งทีรุ่นแรงกว่าเดมิในอนาคต หากแต่การท าใหค้วามจรงิปรากฏกค็วรมกีระบวนการชดเชยเยยีวยา
ใหแ้ก่เหยื่อและการนึกถงึสภาพจติใจเหยื่อเป็นสิง่ส าคญัตามทีอ่ยู่ในขอ้เสนอแนะ เพราะความปรองดองเป็นสิง่ส าคญัใน
การขบัเคลื่อนประเทศใหก้า้วต่อไปขา้งหน้าโดยไม่ใหเ้กดิเหตุการณ์เลวรา้ยในอดตีซ ้าอกี 
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การประเมินความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 
ของอตุสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
Assessment the Preparation and Competitiveness for International 
Competition of MICE Industry in Chiang Mai, Thailand 
 
จติตคิุณ นิยมสริ ิ/ Jittikhun Niyomsiri 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ / Chiang Mai Rajabhat University, Thailand 
E-mail: Jittikhun_jay@hotmail.com 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและประเมนิสมรรถนะหลกั ประเมนิความพรอ้มดา้นองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่ว
ระดบันานาชาติ และประเมินขดีความสามารถด้านบุคลากรในการแข่งขนัระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบมโีครงสรา้งจากกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทางตรงในอุตสาหกรรมไมซจ์งัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 145 ตวัอย่าง ผลการศกึษา พบว่า สมรรถนะหลกั
ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจยัเหนือคู่แข่งด้านเทคโนโลย ีมค่ีาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การไม่สามารถหา
ทดแทนได ้ความยากทีจ่ะเลยีนแบบ และความมคีุณค่า ตามล าดบั ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัควรมนีโยบายในการลงทุน
ด้านเทคโนโลยใีห้มากขึน้ เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมไมซ์ ในส่วนของความพร้อมด้านองค์ประกอบ
ทางการท่องเทีย่วสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ จงัหวดัควรเพิม่การประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการขายเพื่อใหเ้ป็นที่
รูจ้กัและเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วรปูแบบไมซ ์โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเอกชน และส่วนสุดทา้ย
ผลการประเมนิขดีความสามารถดา้นบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มในการรองรบัการ
ท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ ดงันัน้ต้องสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และผลกัดนัให้จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัที่มี
ศกัยภาพในระดบัมากทีส่ดุต่อไป 
ค าส าคญั: อุตสาหกรรมไมซ,์ ความพรอ้ม, ขดีความสามารถในการแขง่ขนั, สมรรถนะหลกั 
 
Abstract 
The purpose of this research were to study and evaluate core competencies, the readiness of international 
tourism components and personnel capabilities for international competition of MICE industry in Chiang Mai 
province. The study is a quantitative research and data are collected by structured survey questionnaire from 
145 samples of MICE primary stakeholders. Research result found that all core competencies variables are in 
high level, rare variable in technology shown the highest average rate followed by non-substitutable, costly to 
imitate, and valuable respectively. Therefore, the government should focus on technological investment policy 
to strengthen Chiang Mai MICE industry. Next, most of the readiness of international tourism components are 
in high level, so Chiang Mai Provincial Administration Organization along with private sector should present 
more public relations and promotions in order to promote the province as MICE destination. Lastly, overall 
personnel capabilities for international competition variables are in high level, represented the readiness to 
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welcome MICE tourism industry. Consequently, all sectors need to corporate and reinforce Chiang Mai to 
reach the highest potential province of MICE industry.  
Keywords: MICE Industry, Readiness, Capabilities for Competition, Core Competencies 
 

บทน า 
ในปจัจุบนัภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์ของประเทศไทยนัน้ มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ 
โดยทีผ่่านมาช่วยสร้างรายได้ใหก้บัประเทศ จากรายงานประจ าปี 2558 ของส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (2558) ระบุว่าจ านวนนกัเดนิทางกลุ่มไมซม์เีพิม่มากขึน้และมรีายไดท้ีเ่ตบิโตขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ.
0552 โดยมจี านวนนักเดนิทางกลุ่มไมซเ์ขา้มาไทย 1,095,995 คน  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.24 ดา้นรายไดค้ดิเป็น 95,875 
ลา้นบาท เตบิโตขึน้  รอ้ยละ 18.66 โดยการเกดิขึน้ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ท าใหห้ลายจงัหวดัทีเ่ป็น
จุดหมายแห่งการท่องเที่ยว เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ ด าเนินการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวของ
จงัหวดั เพื่อสรา้งรายไดแ้ละส่งเสรมิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมัน่คงและต่อเนื่อง รฐับาลยงัไดม้กีารด าเนินนโยบายที่
ช่วยสง่เสรมิใหจ้งัหวดัเชยีงใหม่เป็นมหานครแห่งไมซ ์ดว้ยเหตุทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่มคีวามพรอ้มในดา้นการคมนาคมทาง
อากาศในระดบันานาชาต ิอกีทัง้รฐับาลยงัมแีผนการพฒันาโครงสรา้งและสาธารณูปโภคพืน้ฐานของจงัหวดั เพื่อรองรบั
การจดัตัง้จงัหวดัใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของภูมภิาคอนิโดจนี ตลอดจนยงัมโีครงการทีจ่ะ
พัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง  (ผู้จ ัดการออนไลน์  ,2556)  แต่เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าวนัน้ยังเป็น
ยุทธศาสตรท์ีย่งัอยู่ในช่วงเริม่ต้นของการพฒันาและด าเนินการ ซึ่งผูป้ระกอบการในภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม
ไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ ยงัไม่ไดต้ระหนักถงึความส าคญัและการเปลี่ยนแปลงที่ก าลงัเกดิขึน้จากยุทธศาสตรด์งักล่าว  
ดงันัน้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ตัง้รบักบัสถานการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ และเพื่อครองส่วน
แบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมดงักล่าว การศกึษาและประเมนิความพรอ้มและขดีความสามารถในการแข่งขนัระหว่าง
ประเทศของกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีกบัอุตสาหกรรมไมซ ์จงึเป็นประเดน็ส าคญัที่ควรถูกหยบิยกขึน้มา
เพื่อท าการศกึษา ซึง่จะเป็นแนวทางในการช่วยวเิคราะหข์อ้มลูในการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการใหม้คีวามสามารถ
ในการแขง่ขนัระดบันานาชาตอิย่างมปีระสทิธผิลต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาและประเมนิสมรรถนะหลกัของอุตสาหกรรมไมซ ์ในจงัหวดัเชยีงใหม่จากผูป้ระกอบการทีม่สีว่นไดส้่วนเสยี
ทางตรงในอุตสาหกรรมไมซ ์ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารดา้นสถานทีจ่ดัประชุมและนิทรรศการ ผูป้ระกอบการงาน
การประชุมมอือาชพีและงานแสดงสนิคา้มอือาชพี และผูป้ระกอบการโรงแรมและทีพ่กั 
2. เพื่อศกึษาและประเมนิความพร้อมด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
3. เพื่อประเมนิขดีความสามารถดา้นบุคลากรในการแขง่ขนัระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซ ์ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนในเรื่อง ของแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
ผูป้ระกอบการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทางตรงในอุตสาหกรรมไมซ ์สมรรถนะหลกั ความพรอ้ม และขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั แสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
หวัข้อ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั 
อตุสาหกรรมไมซ ์ สรขนบ ถิน่นา (2552) นิยามว่า อุตสาหกรรมไมซ ์หมายถงึ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการจดัการประชุมขององคก์ร การท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั การจดัประชมุ
นานาชาต ิและการจดังานแสดงสนิคา้ โดยมกีารจดัการทีด่แีละสมบรูณ์อย่างมอือาชพี สรุเชษฎ ์
เชษฐมาส (2544) กล่าวว่า นกัทอ่งเทีย่วกลุ่มไมซ ์จดัว่าเป็นกลุ่มตลาดการท่องเทีย่วทีม่ี
ลกัษณะพเิศษ โดยผสมผสานการเดนิทางเพื่อธุรกจิและการพกัผ่อนเขา้ดว้ยกนั ซึง่การ
ท่องเทีย่วในลกัษณะดงักล่าวไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนั ค าว่า MICE 
(ไมซ)์ เป็นค าย่อมาจาก Meeting (การประชมุ) Incentive (แรงจงูใจ) Conventions (การจดั
ประชุมและการแสดงสนิคา้หรอืผลงาน) Expositions (งานแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่)  
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สมาคมสง่เสรมิการประชุมกลุ่มประเทศอาเซยีน (2557) อุตสาหกรรมไมซป์ระกอบไปดว้ยธุรกจิ
หลกัอยู ่4 กลุ่มตามตวัอกัษรย่อทีม่คีวามต่อเน่ืองเชื่อมโยงกนั และมคีวามแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน ไดแ้ก่ ธุรกจิการจดัประชมุขององคก์ร (Meeting หรอื M) การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั 
(Incentive หรอื I) การจดัประชมุนานาชาต ิ(Conventions หรอื C) และการจดังานแสดงสนิคา้ 
(Exhibitions หรอื E) หรอืทีร่วมเรยีกว่าอุตสาหกรรมไมซ ์(MICE Industry) 

ผูป้ระกอบการ 
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางตรง 
ในอตุสาหกรรม
ไมซ ์

การแบ่งประเภทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในอุตสาหกรรมไมซ ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
(บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2554) คอื การแบ่งประเภทตามการด าเนินงาน และการแบ่งประเภท
ตามธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในการวจิยันี้ใชก้ารแบ่งประเภทตามธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาไปยงั
ธุรกจิประเภทรบัจดักจิกรรม ซึง่หมายถงึ ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมในลกัษณะการ
ด าเนินงานแบบมอือาชพีอาจจะเป็นบรษิทัคนไทยหรอืต่างชาตทิีม่าตัง้สาขาในประเทศไทยกไ็ด้ 
สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ (New Entrepreneur Center, 2011) คอื 
1. ธุรกจิจดังานการประชมุมอือาชพี (Professional Conference Organizer-PCO) 
2. ธุรกจิจดังานแสดงสนิคา้มอือาชพี (Professional Exhibiters Organizer-PEO) 
3. ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นสถานทีจ่ดัประชุมและนิทรรศการ (Venue) 

สมรรถนะหลกั องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกัของผูป้ระกอบการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทางตรงในอุตสาหกรรม
ไมซ ์สามารถประเมนิโดยใชต้วัแปร ดงัต่อไปนี้ (สวุฒัน์ ศรินิิรนัดร ์,2552) 
1. ความสามารถทีม่คีุณค่าต่อการด าเนินการทางธุรกจิ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นสถานทีจ่ดั
ประชุม และดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
2. ความสามารถทีคู่่แขง่ไม่มหีรอืหาไดย้าก แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นความสามารถ
ทางดา้นภาษาของบุคลากร ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความ
สะดวก 
3. ความสามารถทีไ่ม่อาจลอกเลยีนแบบไดง้่ายหรอืมตีน้ทุนสงูทีจ่ะลอกเลยีน แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น คอื ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นการไดร้บัรองมาตรฐาน และ
ดา้นการสนบัสนุนจากภาครฐัและภาคเอกชน 
4. ความสามารถทีห่าสิง่อื่นทดแทนไดย้าก แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ของบุคลากร และดา้นการจดัการความมัน่คงปลอดภยั 

ความพรอ้ม รชัพร จนัทรส์ว่าง (2546) กล่าวว่า ตวัชีว้ดัความพรอ้มของเมอืงในดา้นธุรกจิการจดัประชมุ 
หรอืปจัจยัในการเลอืกจุดหมายเพื่อจดัประชมุนานาชาตแิต่ละครัง้ตอ้งขึน้อยู่กบัปจัจยั ดงันี้ 
ความดงึดดูใจ ความสามารถในการเขา้ถงึ ทีพ่กั สิง่อ านวยความสะดวก และกจิกรรม 

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

ขดีความสามารถดา้นบุคลากรในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิวดัไดจ้าก 
1. ขดีความสามารถของกลุ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที ่คอื ความสามารถในต าแหน่งหน้าที ่
ซึง่ถอืเป็นคุณลกัษณะสมรรถนะ คุณสมบตั ิซึง่บุคลากรในต าแหน่งต่างๆ จ าเป็นตอ้งม ีเพื่อให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งประสบ-ความส าเรจ็ (อโณทยั งามวชิยักจิ, 0559) 
2. ขดีความสามารถของกลุ่มความรูใ้นงาน หมายถงึ ความสามารถเฉพาะบุคคล ซึง่สะทอ้นให้
เหน็ถงึความรูท้กัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลทีเ่กดิขึน้ตามหน้าทีก่ารงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ซึง่จะน าพาไปสูค่วามส าเรจ็เหนือกว่าผูอ้ื่น (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ 2554) 
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วิธีการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผู้ประกอบการทีม่สี่วนได้ส่วนเสยีทางตรงในอุตสาหกรรมไมซ์ จงัหวดั
เชยีงใหม่ รวมทัง้หมด จ านวน 145 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารดา้นสถานทีจ่ดัประชุมและนิทรรศการ (Venues Provider) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 
7 ราย (ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557) ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบส ามะโนประชากร  
2. กลุ่มผู้ประกอบการงานการประชุมมืออาชีพและงานแสดงสนิค้ามืออาชีพ (Professional Conference and 
Exhibiters Organizers) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 9 ราย (ส านกังานจงัหวดัเชยีงใหม่, 2558) ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบ
ส ามะโนประชากร 
3. กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พกั ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน  213 ราย (ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและ
นิทรรศการ, 2557) โดยสามารถค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการค านวณดงันี้ 
เมื่อ  n  =     (0.30) x (1-0.30)    = 128.31  

[(0.05 x 0.05)/ (1.96 x 1.96)] + [(0.30) x (1-0.30)/213)]  
หรอืเท่ากบั 129 ตวัอย่าง ใชว้ธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเจาะจง เลอืกเกบ็ตวัอย่างเฉพาะ
ผูป้ฏบิตังิานในกลุ่มโรงแรมและทีพ่กัในจงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไปเท่านัน้  
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยแบบสอบถามแบบมโีครงสรา้ง และใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมกีารน า
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างและน าผลทีไ่ดไ้ปทดสอบโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหค์่าความ
เชื่อมัน่ของครอนบกั โดยค่าความเชื่อมัน่ทีอ่ยู่ในเกณฑค์ะแนนมากกว่า 0.75 ถอืว่าเครื่องมอืทีใ่ชอ้ยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบั
ได ้ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหผ์ล ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2558 ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.
2559 รวมเป็นเวลา 13 เดอืน 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 88.30 มอีายุระหว่าง 
30-40 ปี รอ้ยละ 66.20 ต าแหน่งงาน Sales Manager รอ้ยละ 71.70 อายุงาน 1-3 ปี รอ้ยละ 63.4 
ผลการวิเคราะหส์มรรถนะหลกัของอตุสาหกรรมไมซ ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และความหมายของสมรรถนะหลกัในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซ์
ในระดบันานาชาตใินภาพรวม 
สมรรถนะหลกัของอตุสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชียงใหม ่
เพื่อการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

ระดบัสมรรถนะ 

x  S.D. ความหมาย 
ความมคีุณค่า 
ปจัจยัเหนือกว่าคูแ่ขง่ 
ความยากทีจ่ะเลยีนแบบ 
การไม่สามารถหาทดแทนได ้

...3 
3.93 
3.56 
3.83 

0.663  
0.652  
0.640  
0.834  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางโดยตรงในอุตสาหกรรมไมซ์มีความคิดเห็นว่า 
สมรรถนะหลกัของอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยปจัจยัเหนือกว่าคู่แขง่ มี
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ค่าเฉลีย่สงูสุด  ( x    = 3.93  )รองลงมา ไดแ้ก่ การไม่สามารถหาทดแทนได ้ (Non-Substitutable)  ( x    = 3.83 ) ความ
ยากทีจ่ะเลยีนแบบ (Costly to Imitate) ( x  = 3.56) และล าดบัสดุทา้ยความมคีุณค่า (Valuable) ( x  = 3.36) 
ผลการวิเคราะหค์วามพร้อมด้านองคป์ระกอบทางการท่องเท่ียวระดบันานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีทางตรงในอุตสาหกรรมไมซม์คีวามคดิเหน็ว่าความพรอ้มดา้น
องคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซใ์นภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ความสามารถในการเขา้ถงึ อยู่ในระดบัมาก ( x    =  3.99) ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสุด  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก อยู่ในระดบั
มาก ( x    =  3.90) ดา้นทีพ่กั อยู่ในระดบัมาก ( x    =  3.77) ดา้นความดงึดูดใจ อยู่ในระดบัมาก ( x    =  3.52) และดา้น
กจิกรรม อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  =  3.40) 
ผลการวิเคราะหขี์ดความสามารถด้านบุคลากรในการแข่งขนัระดบันานาชาติของอตุสาหกรรมไมซ ์ในจงัหวดั
เชียงใหม ่กลุ่มผูป้ระกอบการฯ มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมว่าขดีความสามารถของกลุ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที ่
อยู่ในระดบัมาก ( x  =  3.66) ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูกว่าขดีความสามารถของกลุ่มความรูใ้นงาน ทีอ่ยู่ในระดบัมาก ( x  =  3.52) 
เช่นกนั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
สมรรถนะหลกัของอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้อยู่ทีป่จัจยัเหนือกว่าคู่แข่งในดา้นเทคโนโลย ีซึง่สอดคลอ้ง
กบั ปวธิ ตนัสกุล (2550) ทีพ่บว่านักท่องเทีย่วเพื่อการประชุมและการสมัมนาและผูจ้ดังานส่วนใหญ่พงึพอใจมากต่อ
อุตสาหกรรมการประชุมในประเทศไทยและยงัพงึพอใจต่อสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ  
ความพรอ้มดา้นองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่  ทีส่ าคญัมาก 
คอื ความสามารถดา้นการเขา้ถงึ สอดคลอ้งกบั สธุดิา สุวรรณกนัธา (2554) ระบุว่าจงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามสามารถใน
การเขา้ถงึ  คอื มสีนามบนินานาชาตแิละจะมกีารพฒันาระบบโลจสิตกิสร์องรบัในอนาคต แต่ไม่สอดคลอ้งกบั สรขนบ 
ถิน่นา (2552) ที่ระบุว่า  จ านวนของสายการบนิที่บนิตรงมายงัสนามบนินานาชาติเชยีงใหม่และบรษิัทรบัจดังานไมซ์
โดยตรงนัน้ยงัมจี านวนไม่มากนกั 
ขดีความสามารถดา้นบุคลากรในการแข่งขนัระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่  พบว่าบุคลากรมี
ขดีความสามารถของกลุ่มสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ สูงที่สุด ซึ่งหมายถึง องค์กรมีกระบวนการรบัสมคัรและการ
คดัเลือกพนักงานที่มีประสทิธิภาพ องค์กรมีการแบ่งแผนกหรือฝ่ายงานที่สนับสนุนการด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงทีม่ลีกูคา้สงูสดุ องคก์รมกีารจดัการดา้นวฒันธรรมทีด่ ีเพื่อลดความขดัแยง้จากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างของบุคลากร 
องคก์รมกีลยุทธใ์นการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีช่ดัเจน และองคก์รมกีารจดัการเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่ป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกบั Thomas and Christopher (2008) ที่ระบุว่าในการจดังานแสดงสนิค้าให้มี
ประสทิธภิาพ ผูจ้ดังานแสดงสนิคา้และนิทรรศการนัน้ต้องมรีะบบการจดัการที่ด ีมคีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ 
การพฒันาบุคลากรในธุรกจิการจดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการจงึมคีวามส าคญัโดยการพฒันาสามารถพฒันาได้
หลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์รเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต และ
ถา้องคก์รใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรมนุษยอ์งคก์ารนัน้มแีนวโน้มทีป่ระสบความส าเรจ็เป็นอย่างสงู (ศกัดพินัธ ์ตนัวมิล
รตัน์, 2557)  
 
ข้อเสนอแนะ 
สมรรถนะหลกัในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่จากมุมมองของกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่สีว่นไดส้ว่น
เสยีทางตรงอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยีใน
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อุตสาหกรรมไมซ์ในจงัหวดัเชยีงใหม่ให้มากขึน้ โดยควรมนีโยบายที่เป็นรูปธรรมและงบประมาณในการลงทุน เพื่อ
สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมมสีมรรถนะทีแ่ขง็แกร่งมากยิง่ขึน้  
จากความพรอ้มดา้นองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่มคีวาม
พรอ้มสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ ควรเพิม่การประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ให้
เป็นที่รู้จ ักและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ โดยภาครัฐควรมีนโยบายที่ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม มีงบประมาณ และการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิการขายที่เป็นไปในทศิทางเดียวกบัภาคเอกชน เพื่อการประชาสมัพนัธ์ที่สอดคล้องและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
จากการประเมนิขดีความสามารถดา้นบุคลากรในการแข่งขนัระดบันานาชาตขิองอุตสาหกรรมไมซใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ 
พบว่าจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีม่ขีดีความสามารถดา้นบุคลากรในการแขง่ขนัระดบันานาชาตใินระดบัมาก ซึง่แสดง
ให้เหน็ถึงความพร้อมในการรองรบัการท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์ ดงันัน้ต้องสร้างความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน และ
ผลกัดนัใหจ้งัหวดัเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในระดบัมากทีส่ดุ 
ในสว่นของขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไป ควรเพิม่พืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการเป็นไมซซ์ติี้ อกี 4 จงัหวดั 
คอื กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ ขลบุร ีและขอนแก่น เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาในระดบัประเทศไทยแบบองคร์วม นอกจากนัน้ควร
ศกึษาในมุมมองของนกัท่องเทีย่วกลุ่มไมซ ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูการวจิยัทัง้ในดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน และเนื่องจากการวจิยันี้เป็น
การวจิยัในเชงิปรมิาณ จงึควรเพิม่การวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ เกดิความชดัเจน และเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อระบบเศรษฐกิจใ น
ภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยประยุกต์ใชแ้บบจ าลองปจัจยัการผลติและผลผลติระหว่างภาคของประเทศไทย ซึ่ง
แบ่งภูมภิาคของไทยออกเป็น 7 ภูมภิาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นเครื่องมอืในการศึกษาดว้ยวธิ ีStructural Decomposition 
Analysis (SDA) ผลกระทบของการใชจ้่ายของนกัทอ่งเทีย่วจะถกูจ าแนกอยู่ในรปูของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายในภมูภิาค 
ผลกระทบระหว่างภาค และผลกระทบยอ้นกลบัระหว่างภาค ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่า กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
และภาคตะวนัออกมกีารกระจายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สงูโดยเปรยีบเทยีบ แสดงว่า การท่องเทีย่วในภูมภิาคต่างๆ 
ต้องพึง่พาผลผลติจากภูมภิาคทัง้สองในระดบัสูงโดยเปรยีบเทยีบ โดยเฉพาะภาคกลางซึง่มคีวามต้องการสนิคา้จาก
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสงูโดยเปรยีบเทียบแต่ภาคกลางกม็กีาร
กระจายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ ค่อนขา้งสงูโดยเปรยีบเทยีบเช่นกนั กล่าวคอื ภาคกลางแสดงบทบาทส าคญัในการ
เชื่อมโยงภูมภิาคทีเ่ป็นแหล่งผลติสนิคา้ทีส่ าคญัของประเทศไปสูก่ารบรโิภคขัน้สดุทา้ยในภูมภิาคอื่นๆ 
ค าส าคญั: การใช้จ่ายของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต,ิ แบบจ าลองปจัจยัการผลติและผลผลติระหว่างภาค, Structural 
Decomposition Analysis, ตวัคณูการท่องเทีย่ว 
 
Abstract  
This study aims to investigate the impact of foreign tourist expenditures on the regional economy of Thailand 
by applying the Multi-Regional Input-Output (MRIO) Model that divides into 7 regions-North, Northeast, 
Central, East, West, South, and Bangkok Metropolitan with the Structural Decomposition Analysis (SDA). The 
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tourism impacts are classified into intraregional multiplier effect, interregional spillover effect and interregional 
feedback effect. The study clarifies that Bangkok Metropolitan and East region are main distributors of output 
to other regions through the interregional trade. Namely, all regions are heavily relying on the production 
outputs of these regions to fulfill their foreign tourist demands. Especially, the Central region where an 
intraregional multiplier effect is relatively low must seriously depend on the supply from Bangkok 
Metropolitan, East and Northeast region. However, thanks to its geographical position, the Central region 
have a significant role in inter-linking a production-based region and the final demand of foreign tourists in a 
destination region, as reflected by its relatively high interregional spillover effect.  
Keywords: Foreign Tourism Expenditures, Multi-Regional Input-Output Analysis, Structural Decomposition 
Analysis, Tourism Multiplier 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การท่องเทีย่วถอืเป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญัของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2558 มนีักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิทางเขา้
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 29,881,091 คน ขยายตวัร้อยละ 20.4 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และหาก
พจิารณาช่วงเวลาสบิปีทีผ่่านมาจะพบว่านกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี พ.ศ.2549-2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.4 ต่อปี ทัง้นี้จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระจายอยู่ในทุกภูมภิาคเนื่องจากประเทศไทยมสีถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายอยู่ทัว่ทุก
ภูมภิาค นอกจากนี้แต่ละภูมภิาคยงัมวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถิน่อกีดว้ย ขอ้มลูจากกรมการท่องเทีย่ว 
(2558) พบว่าในปี พ.ศ.2557 มนีักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิ่องเทีย่วในภาคเหนือรอ้ยละ 6.5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
รอ้ยละ 1.0 ภาคกลางรอ้ยละ 1.6 ภาคตะวนัออกร้อยละ 15.4 ภาคตะวนัตกร้อยละ 2.8 ภาคใต้ร้อยละ 35.3 และ
กรุงเทพมหานครรอ้ยละ 37.4 
การใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วในภูมภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทยไดส้่งผลกระทบทางเศรษฐกจิทัง้ทางตรง (Direct Effect) 
และทางออ้ม (Indirect Effect) โดยผลกระทบทางตรง หมายถงึ รายได้ทีเ่กดิขึน้จากการใชจ้่ายเงนิของนักท่องเทีย่ว
โดยตรง ส่วนใหญ่เป็นค่าทีพ่กั ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าใชจ้่ายเพื่อการบนัเทงิ ค่าซื้อสนิค้าของ
ฝากและของทีร่ะลกึ สว่นผลกระทบทางออ้ม หมายถงึ รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการใชจ้่ายของผูร้บัเงนิจากรายจ่ายครัง้แรก
ของนักท่องเที่ยวซึ่งน าไปซื้อปจัจัยการผลิตมาเพื่อผลิตเป็นสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้การ
ท่องเทีย่วจงึท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงไปยงัสาขาการผลติอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยการเชื่อมโยงของ
สาขาการผลติต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิสามารถเกดิขึน้ทัง้ภายในภูมภิาค (Intraregional Linkage) และระหว่างภูมภิาค 
(Interregional Linkage) เพราะกระบวนการผลติของภูมภิาคหน่ึงๆ อาจใชป้จัจยัการผลติภายในภูมภิาคนัน้เองหรอืใช้
ปจัจยัการผลติจากภูมภิาคอื่นๆ ดว้ย เช่น การผลติอาหารเพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเทีย่วของโรงแรมในภาคกลางอาจใช้
ขา้วจากภาคกลางเองหรอืใชข้า้วจากภาคเหนือมาเป็นปจัจยัการผลติ เป็นตน้  
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่าการใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตสิ่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิทัง้
ภายในภูมภิาคและระหว่างภูมภิาคต่างๆ ของประเทศไทยอย่างไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและพฒันา
รูปแบบการท่องเทีย่วของภูมภิาคต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งและเกือ้กูลกนัซึง่จะท าใหภ้าคการท่องเทีย่วโดยรวมของ
ประเทศไทยมกีารพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพและสง่ผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยอกีดว้ย 
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วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
การท่องเทีย่วมบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของหลายประเทศทัว่โลก ความส าคญัประการหนึ่งคอื เป็นแหล่ง
รายได ้แหล่งการจา้งงานทีส่ าคญัของประเทศ และมคีวามเชื่อมโยงกบัสาขาการผลติอื่นๆ อย่างมากทัง้ทางตรง (Direct 
Effect) และทางออ้ม (Indirect Effect) Archer (1973) ชีว้่ามปีจัจยัส าคญั 4 ประการทีก่ าหนดผลกระทบของการ
ท่องเทีย่วต่อทอ้งถิน่ต่างๆ ไดแ้ก่ (1) สิง่อ านวยความสะดวกหลกัในทอ้งถิน่ (2) จ านวนนกัท่องเทีย่ว (3) รูปแบบการใช้
จ่ายของนกัท่องเทีย่ว และ (4) ระดบัการหมุนเวยีนการใชจ้่ายในระบบเศรษฐกจิของทอ้งถิน่ นอกจากนี้ Frechtling and 
Horváth (1999) ศกึษาเปรยีบเทยีบค่าตวัคูณการท่องเทีย่ว (Tourism Multiplier) ของรฐัและประเทศต่างๆ และพบว่า
โดยทัว่ไปเมอืงทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่ มคีวามเชื่อมระหว่างสาขาการผลติทีแ่ขง็แรง และมกีารรัว่ไหลจากการน าเขา้ต ่า
มกัจะค่าตวัคณูการท่องเทีย่วสงูซึง่แสดงถงึการไดร้บัผลกระทบเชงิบวกจากการท่องเทีย่วสงูนัน่เอง 
ตลอดหลายสบิปีทีผ่่านมามงีานศกึษาเกีย่วผลกระทบของการท่องเทีย่วอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่จะหาค่าตวัคูณของ
การท่องเทีย่วซึง่ไดแ้ก่ ตวัคูณผลผลติ (Output Multiplier) ตวัคูณรายได ้(Income Multiplier) และตวัคูณการจา้งงาน
(Employment Multiplier) ของประเทศหรอืเมอืงต่างๆ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์งานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุชิ้นหนึ่งคอื งานวจิยัของ 
Archer and Owen (1971) ซึง่ไดส้รา้งแบบจ าลองเพื่อค านวณหาค่าตวัคูณการท่องเทีย่ว (Tourism Multiplier) ของ
เมอืง Anglesey และ Gwynedd ของประเทศเวลส ์โดยใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติเป็นเครื่องมอืส าคญัซึ่ง
การศกึษานี้ถือเป็นครัง้แรกของศกึษาค านวณหาค่าตวัคูณการท่องเทีย่วในระดบัภูมภิาค หลงัจากนัน้กม็งีานวจิยัอกี
มากมายทีศ่กึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิของเมอืงหรอืประเทศต่างๆ โดยใชต้ารางปจัจยัการ
ผลติและผลผลติเป็นเครื่องมอืแต่ยงัไม่ค่อยมกีารศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบระหว่างภาคของการท่องเทีย่วมากนกั 
ส าหรบังานศกึษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชแ้บบจ าลองปจัจยัการผลติและผลผลติเช่นเดยีวกนัเพื่อศกึษาผลกระทบ
จากการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วต่อผลผลติรวม เช่น อตัถพร เอกอรมยัพล (2547) ศกึษาผลกระทบของการใชจ้่ายของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตต่ิอระบบเศรษฐกจิไทยปี พ.ศ.2545 พบว่า การใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตปีิ พ.ศ.
2545 จ านวน 323,483 ลา้นบาท ก่อใหเ้กดิผลผลติภายในประเทศ 595,853.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 184 ของการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยว ภาคภูมิ สินุธก (2547) ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยสรา้งตารางปจัจยัการผลติและผลผลติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขึน้เพื่อใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ
พบว่า การใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วระหว่างประเทศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2544 จ านวน 1,863.1 ลา้นบาท
ก่อให้เกิดผลผลิตรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,375.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127 ของการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุมาพร คล้ายอ ่ า (2553) ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครด้วยตารางจ าลองปจัจัยการผลิตและผลผลิตของกรุงเทพมหานครและพบว่า การใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2551 จ านวน 56,836.9 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลผลิตรวมใน
กรุงเทพมหานคร 101,993.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 179 ของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 
อย่างไรกต็าม งานศกึษาที่ผ่านมาในประเทศไทยเป็นการศกึษาในภาพรวมทัง้ประเทศ ภูมภิาคใดภูมภิาคหนึ่งหรือ
จงัหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านัน้ ยังไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อระบบ
เศรษฐกจิไทยในเชงิความเชื่อมโยงระหว่างภาค ดงันัน้งานศกึษานี้จงึมุ่งเน้นการวเิคราะห์ผลกระทบระหว่างภูมภิาค
ต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึภาพความเชื่อมโยงของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในระบบเศรษฐกจิได้ชดัเจนยิง่ขึน้ 
โดยใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติระหวา่งภาคปี 2555 (Multi-regional Input-Output Analysis) ของพงษ์สนัธแ์ละ
ดนุพล (2560) ทีส่รา้งจากตารางปจัจยัการผลติผลผลติแห่งชาต ิ(National Input-Output Table) ปี 2553 โดยวธิกีึง่
ส ารวจ (Partial survey method) ซึง่ตารางดงักล่าวแบ่งภูมภิาคของไทยออกเป็น 7 ภูมภิาค คอื ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และแบ่ง
สาขาการผลติออกเป็น 45 สาขาการผลติ 
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รปูแบบของผลกระทบทางเศรษฐกิจภายในภมิูภาคและระหว่างภมิูภาค 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิสามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ภายในภูมภิาคและระหว่างภูมภิาคเพราะกระบวนการผลติของภูมภิาค
หน่ึงๆ อาจใช้ปจัจัยการผลิตภายในภูมิภาคนัน้เองหรือใช้ปจัจัยการผลิตจากภูมิภาคอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น 
นักท่องเทีย่วต้องการซือ้เครื่องประดบัชิน้หนึ่งทีผ่ลติจากโรงงานเครื่องประดบัในกรุงเทพมหานคร ผลกระทบจากการ
ผลติเครื่องประดบัและการเชื่อมโยงไปยงัสาขาการผลติอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานในกรุงเทพมหานครที่เกดิขึน้นี้เรยีกว่า 
ผลของตวัทวคีูณภายในภูมภิาค (Intraregional Multiplier effect) อย่างไรกต็ามการผลติเครื่องประดบัดงักล่าวต้องใช้
ชิน้สว่นหรอืวตัถุดบิจากภายนอกภูมภิาคดว้ย เช่น อญัมณีหรอืพลอยทีเ่จยีระไนแลว้จากภาคตะวนัออก การผลติพลอย
เจยีระไนที่เกิดขึน้ในภาคตะวนัออกรวมทัง้ห่วงโซ่ปุทานทัง้หมดอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการผลิตเครื่องประดบัใน
กรุงเทพมหานครเรยีกว่า ผลกระทบระหว่างภาค (Interregional spillover effect) ทา้ยทีสุ่ดการผลติพลอยเจยีระไนใน
ภาคตะวนัออกจะใชป้จัจยัการผลติทางตรงและทางออ้ม เช่น จกัรเจยีระไน ใบเลื่อย เครื่องขดัผงละเอยีด มอเตอรไ์ฟฟ้า 
ฯลฯ บางส่วนที่ผลิตในกรุงเทพมหานครเช่นกนั ผลกระทบในลกัษณะนี้เรียกว่า ผลกระทบย้อนกลบัระหว่างภาค 
(Interregional Feedback Effect) ของกรุงเทพมหานคร ดงัแสดงในรปูที ่1 
ส าหรบัแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื แบบจ าลองปจัจยัการผลติและผลผลติระหว่างภาค (Multi-regional Input-
Output Analysis) โดยใชว้ธิ ีStructural Decomposition Analysis ซึง่สามารถค านวณแยกผลกระทบทางเศรษฐกจิของ
การใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตต่ิอระบบเศรษฐกจิไทยในภูมภิาคต่างๆ ตามกลไกทีอ่ธบิายขา้งตน้ 
 
วิธีการวิจยั 
การศกึษานี้ใช้วธิี Structural Decomposition Analysis เพื่อค านวณผลกระทบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตใินภูมภิาคต่างๆ ของประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหก้ารอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างภูมภิาคเขา้ใจไดง้่ายจะขอ
แสดงตารางปจัจยัการผลติและผลผลติระหว่างภาคขนาด 33 ภูมภิาค ซึง่มวีธิกีารค านวณดงันี้  
จากสมการตามแบบจ าลองปจัจยัการผลติและผลผลติ 

1( )  X I A Y BY    ----------- (1) 
สามารถหาผลผลติทัง้หมดทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเกดิจากอุปสงคก์ารท่องเทีย่วของภมูภิาคที ่1 ไดด้งันี้ 

1 1 1( )     X I A Y B Y   ----------- (2) 
เมื่อ X คอื เวกเตอรผ์ลผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป A คอื เมตรกิซส์มัประสทิธิป์จัจยัการผลติระหว่างภาค 1

Y  คอื 
เวกเตอรก์ารใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วหรอือุปสงคก์ารท่องเทีย่วของภูมภิาคที ่1 และ B  คอื Matrix of The Multi-
regional Leontief Inverse หรอืแสดงไดด้งันี้ 
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     x คอื เวกเตอร์ผลผลติทัง้หมดที่เปลี่ยนแปลงไปในสาขาการผลติต่างๆ ทัง้ n

สาขาการผลติของภูมภิาคที่ 1 และ  1 1 1 1 1

1 2 3, , ,...., ny y y y


     y คอื เวกเตอร์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวใน

สาขาการผลติต่างๆ ทัง้n สาขาการผลติของภูมภิาคที ่1 
จากหลกัการของวธิ ีSDA เมตรกิซ ์B  สามารถแยกไดเ้ป็น 3 สว่น ดงันี้ 
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จากสมการที ่2 และ 3 สามารถหาผลผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเกดิจากจากการเปลีย่นแปลงของอุปสงคก์ารท่องเทีย่ว
ของภูมภิาคที ่1 ไดด้งันี้ 

   11 1 1 21 1 31 1 11 11 1 1( ) ( )            X I A Y B Y B Y B I A Y   ----------- (4) 
11 1 1( ) I A Y  คอื ผลของตวัทวคีูณภายในภูมภิาค (Intraregional Multiplier effect) ซึง่แสดงถงึผลผลติทัง้หมดที่

เกดิขึน้ในภูมภิาคที ่1 เพื่อตอบสนองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วของภูมภิาคที ่1  
21 1B Y และ 31 1B Y  คอื ผลกระทบระหว่างภาค (Interregional Spillover effect) ซึง่แสดงถงึผลผลติทีเ่กดิขึน้ใน

ภูมภิาคที ่2 และ 3 เพื่อตอบสนองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วของภูมภิาคที ่1 ตามล าดบั 

 11 11 1 1( )  B I A Y  คอื ผลกระทบยอ้นกลบัระหว่างภาค (Interregional Feedback effect) ซึง่แสดงถงึผลผลติ

ทีเ่กดิขึน้ในภูมภิาคที ่1 เพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่กดิขึน้ในภูมภิาคที ่2 และ 3 เพื่อตอบสนองอุปสงคก์าร
ท่องเทีย่วของภูมภิาคที ่1 ส าหรบัการค านวณผลกระทบในภูมภิาคอื่นๆ กค็ านวณในลกัษณะเดยีวกนัน้ี 
ข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรืออุปสงค์ข ัน้สุดท้ายของการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคที่ใช้ใน
การศกึษานี้ แสดงดงัตารางที ่1 ซึง่จะเหน็ว่าการใชจ้่ายของนกัทอ่งเทีย่วในแต่ละภูมภิาคมสีดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ
สาขาการผลติ เช่น ภาคตะวนัออกจะมสีดัส่วนการใชจ้่ายในสาขาภตัตาคารและโรงแรมสูงกว่าภูมภิาคอื่นๆ ภาคใต้มี
สดัสว่นการใชจ้่ายในสาขาการขนสง่และการสือ่สารสงูกว่าภูมภิาคอื่นๆ เป็นตน้ 
 
ผลการวิจยั 
จากตารางที ่2 จะพบว่า กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ภาคใต้ และภาคตะวนัออกม ี Intraregional multiplier effect 
สงูกว่าภูมภิาคอื่นๆ โดยคดิเป็นรอ้ยละ 157.85 144.89 และ 140.71 ของการใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วของภูมภิาคนัน้ๆ 
ตามล าดบั ขณะทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือม ีIntraregional multiplier effect ต ่ากว่าภูมภิาคอื่นๆ โดยคดิ
เป็นรอ้ยละ 104.53 และ 105.17 ของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วของภูมภิาคนัน้ๆ ตามล าดบั 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลม ีIntraregional multiplier effect สูงที่สุด เนื่องจากภูมภิาคนี้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิและการปกครองและเป็นภูมภิาคทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ทีส่ดุในประเทศมรีะบบการผลติทีพ่ึง่พาตนเองไดโ้ดย
ไม่ต้องพึง่พาการผลติจากภูมภิาคอื่น ส าหรบัภาคใต้ เนื่องจากภาคใต้ตัง้อยู่ห่างไกลและมเีสน้ทางคมนาคมทางบกที่
เชื่อมระหว่างภาคใตก้บัภูมภิาคอื่นๆ ค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่น ท าใหก้ารขนสง่และตดิต่อคา้ขายกบัภูมภิาค
อื่นๆ ของภาคใต้ค่อนข้างจ ากัดและมีความเป็นเอกเทศ และหากพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารค้าระหว่างภูมิภาค 
(Interregional Trade coefficient) ของภาคใต้ เราจะพบว่าภาคใต้น าเข้าสนิค้าจากภูมภิาคอื่นน้อย (ยกเว้นภาค
ตะวนัตก) แต่มคีวามต้องการสนิคา้ภายในภูมภิาคสงู จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ท าใหม้ ี Intraregional multiplier effect 
สูง หรือกล่าวคือ ภาคใต้มีการพึ่งพาภูมิภาคอื่นๆ ค่อนข้างน้อยและมีการพึ่งพาตัวเองสูงในลักษณะเดียวกันกับ
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ในทางตรงกนัขา้ม ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคเหนือม ีInterregional spillover effect สงูกว่าภูมภิาคอื่นๆ โดย
เปรยีบเทยีบโดยคดิเป็นรอ้ยละ 66.68 65.48 และ 65.38 ของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วของภูมภิาคนัน้ๆ ส าหรบัภาค
กลางตัง้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศมอีาณาเขตติดต่อกบัภูมภิาคอื่นหลายภูมภิาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจงึท าใหก้ารตดิต่อซือ้ขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้และปจัจยัการผลติกบัภูมภิาคอื่นท าได้สะดวก ส าหรบัภาคตะวนัตกเป็น Feeder ให้กบัภาคใต้เป็น
หลกั นอกจากน้ีพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคน้ีเป็นเขตภูเขาสูงและมีความลาดชนั บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ไม่
สามารถใชป้ระกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดส้่งผลใหก้ารผลติสนิคา้ของภาคตะวนัตกค่อนขา้งมจี ากดัท าใหต้้องพึง่พา
สนิคา้และบรกิารจากภูมภิาคอื่นๆ สะทอ้นไดจ้ากค่า Interregional Trade coefficient ซึง่มคี่าสงูกว่าภูมภิาคอื่นๆ โดย

ตารางท่ี 1 การใชจ้่ายของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตใินภูมภิาคต่างๆ (รอ้ยละ) 

สาขาการผลิต เหนือ อีสาน กลาง 
ตะวนั 
ออก 

ตะวนั 
ตก 

ใต้ กทม. 

เกษตรกรรม 0.79 0.89 0.77 0.94 1.02 0.90 0.80 
อุตสาหกรรมเบา 16.07 14.41 14.22 11.42 14.33 4.89 14.85 
อุตสาหกรรมหนกั 2.84 3.74 3.75 3.10 3.12 4.34 3.55 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 8.59 8.43 7.94 6.71 8.01 3.11 4.81 
การคา้ 3.94 3.39 3.37 3.13 3.15 3.53 4.56 
ภตัตาคารและโรงแรม 21.95 20.39 18.31 26.19 25.02 23.56 20.95 
การขนสง่และการสือ่สาร 24.38 32.12 32.14 26.62 26.80 37.27 30.49 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ 
และการเงนิ  

8.48 7.22 7.42 9.48 8.51 9.30 8.22 

บรกิารอื่นๆ 12.95 9.42 12.09 12.42 10.03 13.09 11.76 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ กทม. หมายรวมถงึ กทม. และจงัหวดัปรมิณฑล 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่ว (รอ้ยละ) 

ภมิูภาค/สาขาการผลิต 
Intraregional 
multiplier effect 

Interregional 
spillover effect 

Interregional 
feedback effect 

รวม 

ภาคเหนือ 112.26 65.38 1.19 178.83 
ภาคอสีาน 105.17 44.72 2.03 151.92 
ภาคกลาง 104.53 66.68 3.95 175.16 
ภาคตะวนัออก 140.71 49.36 3.73 193.81 
ภาคตะวนัตก 111.99 65.48 1.18 178.66 
ภาคใต ้ 144.89 36.60 0.85 182.34 
กทม.และปรมิณฑล 157.85 27.24 4.05 189.14 
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เปรยีบเทยีบ เช่นเดยีวกบัภาคเหนือซึง่เป็นภูมภิาคทีม่ ีBackward linkage ของ Interregional spillover effect สงูโดย
เปรียบเทียบและจาก Interregional Trade coefficient จะพบว่า ภาคเหนือต้องการสนิค้าจากภูมภิาคอื่นสูงโดย
เปรยีบเทยีบซึง่สะทอ้นว่าภาคเหนือใชป้จัจยัการผลติจากนอกภูมภิาคสงู 
ตารางที ่3 แสดงรายละเอยีดของผลกระทบระหว่างภาค (Interregional spillover effect) ของแต่ละภูมภิาค ทัง้นี้จะใช้
สญัลกัษณ์ “” เพื่อแสดงความหมายของผลกระทบระหว่างภาค เช่น ภาคเหนือภาคกลาง: 6.95% หมายความว่า 
ภาคเหนือผลิตสินค้าและบริการเพื่อใช้เป็นปจัจัยการผลิตของสินค้าและบริการ ส าหรับตอบสนองอุปสงค์ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในภาคกลาง โดยมีมูลค่าเท่ากบั ร้อยละ 6.95 ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในภาคกลาง 
ผลรวมของแนวตัง้ในตารางที ่3 แสดงความต้องการผลผลติรวมจากภูมภิาคอื่น (Dispersion Power) ในขณะทีผ่ลรวม
ในแนวนอนแสดงมลูค่ารวมของการกระจายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ (Sensitivity Degree) ดงัแสดงในรปูที ่2 
ภาคกลางม ีDispersion Power หรอืความต้องการผลผลติจากภูมภิาคอื่นๆ สงูทีสุ่ดโดยคดิเป็นรอ้ยละ 66.68 ของการ
ใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วของภาคกลาง รองลงมาเป็นภาคตะวนัตกและภาคเหนือซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 65.48 และ 65.38 
ของการใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วของภูมภิาคนัน้ๆ ตามล าดบั อย่างไรกต็ามแมว้่าทัง้สามภูมภิาคลว้นมคีวามต้องการ
ผลผลติจากภูมภิาคอื่นๆ สงูแต่ภาคตะวนัตกจะมคีวามกระจายตวัของผลกระทบไปยงัภูมภิาคอื่นๆ มากกว่า กล่าวคอื
ความตอ้งการผลผลติของภาคกลางสว่นใหญ่จะกระจุกตวัอยู่เพยีง 3 ภูมภิาคคอื กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (รอ้ย
ละ 18.94) ภาคตะวนัออก (ร้อยละ 18.03) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 15.87) ส าหรบัภาคเหนือมคีวาม
ต้องการผลผลติกระจุกตัวอยู่ที่จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 31.06) และภาคกลาง (ร้อยละ 16.70) 
ในขณะที่ภาคตะวันตกมีความต้องการผลผลิตกระจายหลายภูมิภาคคือ ภาคใต้  (ร้ อยละ 15.17)  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 14.50) ภาคตะวนัออ(รอ้ยละ 10.83) ภาคเหนือ (รอ้ยละ 10.31) และภาคกลาง (รอ้ยละ 
8.32) โดยสรุปแล้วทัง้สามภูมภิาคนี้ก็ถือว่ามคีวามส าคญัในการมผีลกระทบระหว่างภาคไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สูงโดย
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ ผู้ก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวควรตระหนักถึงบทบาทของภูมภิาคเหล่านี้ในการเป็นสะพาน
เชื่อมโยงผลกระทบจากการท่องเทีย่วไปยงัภูมภิาคอื่นๆ ในประเทศ 
 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลกระทบระหว่างภาค (Interregional Spillover effect) ของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่ว (รอ้ยละ) 
สาขาการผลิต เหนือ อีสาน กลาง ต ะ วั น 

ออก 
ต ะ วั น 
ตก 

ใต้ กทม.  รวม 

ภาคเหนือ 0.00 3.47 6.95 1.49 10.31 1.97 1.03 25.23 
ภาคอสีาน 6.36 0.00 15.87 4.89 14.50 1.30 2.22 45.15 
ภาคกลาง 16.70 12.75 0.00 6.17 8.23 2.56 6.39 52.82 
ภาคตะวนัออก 6.21 5.25 18.03 0.00 10.83 14.56 14.47 69.36 
ภาคตะวนัตก 3.70 2.48 5.76 1.21 0.00 6.58 0.46 20.19 
ภาคใต ้ 1.34 0.59 1.12 3.46 15.17 0.00 2.66 24.34 
กทม.และปรมิณฑล 31.06 20.18 18.94 32.13 6.43 9.62 0.00 118.37 
รวม 65.38 44.72 66.68 49.36 65.48 36.60 27.24 355.46 
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รปูท่ี 2 Interregional Spillover effect 
 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลม ีSensitivity Degree หรอืการขายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สงูโดยเปรยีบเทยีบ โดย
คิดเป็นร้อยละ 118.37 ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะเห็นได้ว่า 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกระจายผลผลติไปยงัภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค
กลางมากตามล าดบั (กทม.และปรมิณฑลภาคตะวนัออก: 32.13%, กทม.และปรมิณฑลภาคเหนือ: 31.06%, 
กทม.และปรมิณฑลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 20.18%, และกทม.และปรมิณฑลภาคกลาง: 18.94%) ในขณะที่
ภาคตะวนัออกม ีSensitivity Degree หรอืการขายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สงูโดยเปรยีบเทยีบเช่นกนั โดยคดิเป็น
ร้อยละ 69.36 ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวของภาคตะวนัออก ในรายละเอยีดจะพบว่า ภาคตะวนัออกกระจาย
ผลผลิตไปยังภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากตามล าดับ (ภาคตะวันออก ภาคกลาง: 
18.03%, ภาคตะวนัออกภาคใต:้ 14.56%, ภาคตะวนัออกกทม.ปรมิณฑล: 14.47%) 
จากค่า Sensitivity Degree ของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและภาคตะวนัออกตามทีอ่ธบิายขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า 
การท่องเทีย่วในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศไทยต่างพึง่พาปจัจยัการผลติจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและภาค
ตะวนัออกในระดบัสงู และการท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและภาคตะวนัออกเองกม็กีารพึง่พาซึง่กนั
และกนัสงูเช่นกนั ทัง้นี้เป็นเพราะทัง้สองภูมภิาคเป็นแหล่งทีต่ัง้ของนิคมอุตสาหกรรมและยงัเป็นศูนยก์ลางในการน าเขา้
และสง่ออกผลผลติและปจัจยัการผลติต่างๆ กบัต่างประเทศอกีดว้ย 
ในทางตรงขา้มภาคใตเ้ป็นภูมภิาคทีม่ ีDispersion Power และ Sensitivity Degree ต ่าโดยเปรยีบเทยีบ ทัง้นี้เป็นเพราะ
ภาคใตม้ทีีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่เีสน้ทางคมนาคมเชื่อมกบัภาคอื่นๆ น้อย โดยมอีาณาเขตตดิกบัภาคตะวนัตกเพยีงภูมภิาค
เดยีวเท่านัน้ ดงันัน้ การพฒันาเศรษฐกจิของภาคใตค้วรเน้นการพฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งของภาคใต้กบัภาคอื่นๆ 
มากขึน้ ทัง้นี้การพึง่พากนัระหว่างภาคใต้และภาคตะวนัตกมคี่อนขา้งสงู (ภาคใต้ภาคตะวนัตก: 15.17% และภาค
ตะวนัตกภาคใต:้ 6.58%) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ภาคใตไ้ดร้บัประโยชน์จากการท่องเทีย่วในภาคตะวนัตก 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี Sensitivity Degree สูงที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 118.37 ของการใช้จ่ายของ
นกัท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แต่ม ีDispersion Power ต ่าทีสุ่ดเพยีงรอ้ยละ 27.24 ของการใชจ้่าย
ของนักท่องเทีย่วของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แสดงใหเ้หน็ว่า กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไดร้บัประโยชน์
จากการท่องเทีย่วในภูมภิาคอื่นๆ อย่างมาก แต่การท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลต่อภูมภิาคอื่นๆ 
น้อยและเน่ืองจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นภูมภิาคทีม่รีายไดข้องการท่องเทีย่วจากนักท่องเทีย่วต่างชาตสิงู
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ที่สุด อาจสะท้อนว่ารายได้ของนักท่องเที่ยวจ านวนมากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบกระจุกตัวอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไม่ไดส้ง่ผลไปยงัภูมภิาคอื่นๆ เท่าทีค่วร ดงันัน้ ผูก้ าหนดนโยบายควรตระหนกัในการที่
จะท าให้กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมผีลกระทบต่อภูมภิาคอื่นๆ เพิม่ขึน้ อนัจะช่วยให้ภูมภิาคอื่นได้รบัประโยชน์
จากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ 
 

 
 
ตารางที ่4 แสดงผลกระทบของการใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วต่อการใชจ้่ายของนักท่องเที่ยว 1 หน่วยในสาขาการผลติ
ต่างๆ จะเหน็ว่าภาคเกษตรกรรมมผีลกระทบต่อ 1 หน่วยการใชจ้่ายสงูทีสุ่ด โดยเฉพาะภาคเหนือทีม่ากถงึ 32.34 เท่า 
รองลงมาเป็นภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ โดย
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมคี่าต ่าที่สุดคอืเท่ากบั 3.7 เท่า ขณะทีส่าขาภตัตาคารและโรงแรมและสาขาการขนส่ง
และการสื่อสาร มีผลกระทบต่อ 1 หน่วยการใช้จ่ายต ่าที่สุดในทุกภูมิภาค ดังนัน้ หากต้องการให้การท่องเที่ยวมี
ผลกระทบสูงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าเกษตรกรรมมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัตกจะไดป้ระโยชน์อย่างมาก 
นอกจากนี้หากพจิารณาภูมภิาคทีม่คีวามโดดเด่นในการสรา้งผลกระทบในแต่ละสาขาการผลติ (แนวนอนของตารางที ่
4) จะเหน็ไดว้่า ควรสง่เสรมิการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินดา้นต่างๆ ดงันี้  
 ดา้นเกษตรกรรม-ควรสง่เสรมิในภาคเหนือและภาคตะวนัตก เชน่ การสง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตร เป็นตน้ 
 ดา้นอุตสาหกรรมเบา-ควรสง่เสรมิในภาคใต ้เช่น สิง่ทอ เครื่องหนงั อาหารแปรรปู เป็นตน้  
 ดา้นอุตสาหกรรมหนกั-ควรสง่เสรมิในภาคตะวนัออก เช่น เครื่องประดบั อญัมณี เครื่องส าอาง เป็นตน้  
 ดา้นการคา้-ควรสง่เสรมิในภาคภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
 ดา้นบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ และการเงนิ-ควรสง่เสรมิในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซึง่จะท าใหค้่าใชจ้่ายดา้นการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินแต่ละภูมภิาคสง่ผลกระทบเชงิบวกทางเศรษฐกจิ
ทัง้ระบบเพิม่มากขึน้  
 

ตารางท่ี 4 ผลกระทบของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วต่อการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่ว (เท่า) 

สาขาการผลิต เหนือ อีสาน กลาง 
ต ะ วัน 
ออก 

ต ะ วัน 
ตก 

ใต้ กทม. 

เกษตรกรรม 32.34 11.15 13.23 16.85 19.36 14.17 3.70 
อุตสาหกรรมเบา 1.88 1.83 2.67 2.97 1.97 4.69 2.54 
อุตสาหกรรมหนกั 2.80 2.45 3.93 10.09 4.11 4.10 3.86 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 1.16 1.04 1.27 1.52 1.13 1.06 1.37 
การคา้ 2.64 4.17 2.91 2.89 2.52 2.76 3.96 
ภตัตาคารและโรงแรม 1.22 1.07 1.05 1.02 1.09 1.02 1.05 
การขนสง่และการสือ่สาร 1.30 1.08 1.16 1.14 1.17 1.44 1.44 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ 
และการเงนิ  

1.82 1.82 1.96 1.36 1.48 1.59 2.91 

 บรกิารอื่นๆ 1.59 1.47 1.75 1.91 2.96 1.78 1.72 
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อภิปรายผลการวิจยั 
การศกึษาผลกระทบของการใชจ้่ายของการใชจ้่ายของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตต่ิอระบบเศรษฐกจิไทยในภูมภิาคต่างๆ 
โดยใช้วิธี Input-Output Decomposition พบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวนัออกมี Sensitivity 
Degree หรอืการขายผลผลติไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สงูโดยเปรยีบเทยีบ แสดงใหเ้หน็ว่าการท่องเทีย่วของภูมภิาคต่างๆ ใน
ประเทศไทยพึง่พาผลผลติจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและภาคตะวนัออกในระดบัสงูโดยเปรยีบเทยีบ ในขณะที่
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัตกมี Dispersion Power หรอืความต้องการผลผลติจากภูมภิาคอื่นๆ สูงโดย
เปรยีบเทยีบ แสดงใหเ้ป็นว่าภูมภิาคดงักล่าวมบีทบาทความส าคญัในการสง่ผลกระทบระหวา่งภาคจากการท่องเทีย่วไป
ยงัภูมภิาคอื่นๆ  
นอกจากนี้ยงัพบว่า รูปแบบการใชจ้่ายดา้นการท่องเทีย่วของชาวต่างชาตใินแต่ละภูมภิาคมคีวามโดดเด่นในการสรา้ง
ผลกระทบทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ควรสง่เสรมิใหน้ักท่องเทีย่วเกดิการใชจ้่ายในดา้นทีเ่หมาะสมกบัจุดเด่นของแต่ละพืน้ที ่
เช่น สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในภาคเหนือและภาคตะวนัตก การพฒันาผลติภณัฑข์องฝากประเภทสิง่ทอ เครื่อง
หนัง และอาหารแปรูรูปของท้องถิ่นในภาคใต้ การพฒันาผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทเครื่องประดบั อัญมณี และ
เครื่องส าอางของท้องถิ่นในภาคตะวันออก ส่งเสริมด้านการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมด้านบริการ
อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ และการเงนิในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 
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การกระจายตวัของค่าจ้างแรงงานนอกระบบตามแบบพาเรโต้ 
และวฏัจกัรธรุกิจ 
Pareto Distribution of Informal Wage and Business Cycle 
 
จารุวฒัน์ เอมซบ์ุตร / Jaruwat Amesbutra 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั / Chulalongkorn University, Thailand 
E-mail: ames.jaruwat@gmail.com 
 
บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการกระจายตวัของค่าจ้างแรงงานนอกระบบตามวธิขีองพาเรโต้และผลต่อวฏัจกัร
ธุรกจิ เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบค่าจา้งระหว่างภาคนอกระบบและภาคในระบบ รวมถงึความแตกต่างของค่าจา้งนอก
ระบบระหว่างภูมภิาคผ่านค่าสถติต่ิางๆ และพจิารณาผลกระทบของความไม่เท่าเทยีมของค่าจา้งต่อวฏัจกัรธุรกจิ โดย
ใชส้มัประสทิธิจ์นีีเป็นตวัแปรของความไม่เท่าเทยีม ผลการศกึษาระบุว่าแรงงานนอกระบบมกีารกระจายตวัของค่าจา้ง
ในลกัษณะเบ้ขวาเช่นเดยีวกบัแรงงานในระบบ กรุงเทพมหานครมคี่าเฉลี่ยของค่าจ้างสูงที่สุดในทุกภาค เมื่อน าค่า
สมัประสทิธิจ์นีีที่ได้จากการค านวณไปทดสอบผลกระทบต่อวฏัจกัรธุรกจิด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด โดยสร้างวฏัจกัร
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทีแ่ทจ้รงิโดยวธิขีอง Hodrick-Prescott ซึ่งม ีอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น 
และหนี้สาธารณะ เป็นตวัแปรควบคุม ผลระบุว่าเมื่อความไม่เท่าเทยีมของค่าจา้งแรงงานนอกระบบสงูขึ้น จะท าใหว้ฏั
จกัรธุรกจิกว้างออกจากแนวโน้มระยะยาว เนื่องมาจากผลของค่าจ้างแรงงานนอกระบบทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ ราคา
ผลผลติเกษตร ค่าจา้งแรงงาน และ รายไดจ้ากบรกิารและอื่นๆ ซึง่มนียัต่อความผนัผวนของวฏัจกัรธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั 
ค าส าคญั: แรงงานนอกระบบ, ค่าจา้ง, พาเรโต,้ วฏัจกัรธุรกจิ,สมัประสทิธิจ์นีี 
 
Abstract 
This study aims to investigate the Pareto distribution of informal wage and business cycle, which shows 
statistics for the comparison in wage between informal and formal sector and the difference between 
regional. Gini coefficient will be used in this study to be the factor of inequality for estimating the effect to 
business cycle. The result shows that informal sector has right skewed distribution same as formal sector. 
Bangkok has the highest average of informal wage. OLS method is used to estimate the impact of inequality 
to business cycle which has interest rate, exchange rate and public debt to be control variables. The 
fluctuation of business cycles is proxy by Hodrick-Prescott filter of real GDP. The result shows that the 
inequality has significant positive effect on business cycle due the effect of three different informal wage, 
which have different implication to business cycle. 
Keywords: Informal Sector, Wage, Pareto, Business Cycle, Gini Coefficient 
 

บทน า 
แรงงานนอกระบบมคีวามส าคญักบัเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก าลงัพฒันา ซึง่สามารถพบเหน็
ได้ในหลายๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การค้าขาย เกษตรกรรม ก่อสร้าง บริการ และอื่นๆอีกมากมาย 



[198] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

แรงงานนอกระบบนัน้สามารถพบเห็นได้ในทุกๆประเทศ และเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคญั ในการเป็นแหล่งรอบรบั
ผลกระทบของวกิฤตการณ์เศรษฐกจิ ในช่วงเศรษฐกจิตกต ่าทีม่กีารว่างงานสงู จากงานวจิยัของ สมภูม ิแสวงกุล (2553) 
ระบุว่าประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศทีม่ขีนาดของแรงงานนอกระบบเยอะ จะสามารถรองรบัผลของการว่างงานจาก
แรงงานในระบบ ไดด้กีว่าประเทศทีม่ขีนาดแรงงานนอกระบบน้อย 
 

 
ภาพที ่1 สดัสว่นแรงงานนอกระบบกบัแรงงานในระบบ 
ทีม่า:ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2557) 
 
ประเทศไทยมจี านวนแรงงานนอกระบบประมาณรอ้ยละ 60 ของแรงงานทัง้หมด จากภาพที ่1 แสดงขอ้มูลสดัส่วน
แรงงานนอกระบบกบัแรงงานในระบบจากส านักงานสถติแิห่งชาตพิบว่า ตัง้แต่ปี 2548-2557 ประเทศไทยมแีรงงาน
นอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบ ถอืไดว้่ามคีวามส าคญัในการเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิได ้เราอาจพบเหน็แรงงาน
นอกระบบไดใ้นทุกๆทีใ่นประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หาบเร่แผงลอย มอเตอรไ์ซรบัจา้ง รวมไปจนถงึ เกษตรกร ซึง่เป็นก าลงั
งานทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุในประเทศ (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2557) 
 

 
ภาพที ่2 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างแรงงานนอกระบบกบัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ทีม่า: จากการค านวณขอ้มลูจาก Labor force survey 
 
แรงงานนอกระบบมีความสมัพนัธ์กบัเศรษฐกจิค่อนขา้งสูง จากการค านวณหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์(Correlation) 
ระหว่างจ านวนแรงงานนอกระบบกบัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในภาพที ่2 พบว่ามคีวามสมัพนัธใ์น
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ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืแรงงานนอกระบบสามารถท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตได ้การเตบิโตของเศรษฐกจิมกัมาพรอ้มกบั
ปญัหาหลายๆประการ ซึ่งประเด็นด้านความไม่เท่าเทียมกนัของรายได้เป็นสิง่ที่ถูกหยิบมาพูดกนัในวงกว้าง จาก
งานวจิยัของนิพนธ ์พวัพงศกร (2524) ทีพ่บว่ามคีวามสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการเตบิโตของประเทศและช่องว่างระหว่าง
รายได้ แม้ว่าอตัราการเติบโตของประเทศท าให้ฐานะของคนไทยโดยเฉลี่ยแล้วดีขึน้ แต่กลบัท าให้ช่องว่างระหว่าง
รายได้เพิ่มสูงขึ้น ดงันัน้ความไม่เท่าเทียมของค่าจ้างแรงงานนอกระบบจึงเป็นสิง่ที่ควรพิจารณาด้วยเช่นกนั ทัง้นี้ 
การศกึษาแรงงานนอกระบบในประเทศไทยอ้างองิจากงานของ ตะวนั วรรณรตัน์ (2557) ส่วนใหญ่มุ่งท าการศกึษา
ขอ้มลูทัว่ไปของแรงงานนอกระบบ สว่นมากท าการศกึษาในเชงิการส ารวจขอ้มูล ปญัหา สถานการณ์ สถานภาพทัว่ไป
ของแรงงานนอกระบบ การศกึษาในลกัษณะเหล่านี้อาจไม่สามารถท าใหเ้หน็ถงึบทบาทของแรงงานนอกระบบทีม่ต่ีอ
เศรษฐกจิมหภาค ดงันัน้งานศกึษานี้จงึมคีวามตอ้งการศกึษาการกระจายตวัค่าจา้งแรงงานนอกระบบโดยมคีวามเชื่อว่า 
ลกัษณะการกระจายตวัของค่าจ้างเป็นแบบพาเรโต้ เพื่อที่จะอธบิายลกัษณะการกระจายตวัของค่าจ้างแรงงานนอก
ระบบเปรยีบเทยีบกบัค่าจา้งแรงงานในระบบ และน าค่าสมัประสทิธิจ์นีีทีไ่ดจ้ากการค านวณไปหาผลกระทบต่อวฏัจกัร
ธุรกจิ ซึง่จะสามารถอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งแรงงานนอกระบบกบัวฏัจกัรธุรกจิ
ได ้
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาการกระจายตวัของค่าจา้งแรงงานนอกระบบ 
2. เพื่อศกึษาผลกระทบของความไม่เท่าเทยีมของคา่จา้งแรงงานนอกระบบกบัวฏัจกัรธุรกจิ 
 
วรรณกรรมปริทศัน์ 
การศกึษาในเรื่องการท างานนอกระบบในประเทศไทยอา้งองิจากงานวจิยัของ ตะวนั วรรณรตัน์ (2557) เริม่มกีารศกึษา
ตัง้แต่ช่วงปี 2530 หลายงาน ตัวอย่างเช่น ในงานสมัมนาเรื่องการส่งเสริมการท างานนอกระบบในเมือง ในเดือน 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2531 จดัท าโดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแต่อย่างไรกต็าม ยงั
ไม่พบค าว่า “แรงงานนอกระบบ”ในงานศกึษาเหล่านัน้ จะใช้ค าอื่นแทนเช่นค าว่า การประกอบอาชีพส่วนตวั ,ตลาด
อาชพีอสิระ,ผูร้บังานไปท าทีบ่า้น เป็นต้น ส่วนค าว่า แรงงานนอกระบบ ปรากฏขึน้และถูกใชใ้นช่วง ปี 2540 งานส่วน
ใหญ่ให้ค าอธิบายต่อลกัษณะของแรงงานนอกระบบสอดคล้องกนั กล่าวคือ หมายถึงคนท างานที่ปราศจากความ
คุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน หลงัจากนัน้ในปี 2548 ส านักงานสถติแิห่งชาตกิเ็ริม่ท าการเกบ็ขอ้มูลสถติขิองแรงงาน
นอกระบบเป็นครัง้แรก (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2549) ทัง้นี้งานส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างสวสัดิการและความ
คุ้มครองให้กบัผู้ที่ท างานอยู่ในเศรษฐกจินอกระบบ สะท้อนถึงประเดน็เกี่ยวกบัความยากจนในแรงงานนอกระบบ
เช่นกนั โดยปกตแิลว้ความยากจนอาจมองในภาพรวมถงึประเดน็เกีย่วกบัความไม่เท่าเทยีมกนัของรายได ้ทีเ่ป็นปญัหา
ส าคญักบัแรงงานทัง้ในและนอกระบบ อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิในภาพรวม ส าหรบังานศกึษาที่ เกีย่วขอ้งกบั
ความไม่เท่าเทียมกนัของรายได้กบัเศรษฐกิจ จากงานศึกษาของ นิพนธ์ พวัพงศกร (2524) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
เกีย่วกบั การเตบิโตของประเทศและช่องว่างของรายได ้พบว่า แมอ้ตัราการเตบิโตของประเทศดขีึน้ท าใหค้นมฐีานะโดย
เฉลีย่ดขีึน้ แต่กลบัท าใหช้่องว่างระหว่างรายไดเ้พิม่สงูขึน้ และมงีานศกึษาของ Brueckner and Lederman (2015) ที่
ท าการศกึษาผลของความไม่เทา่เทยีมกนัของรายไดต่้อผลผลติมวลรวมต่อคน ทีใ่หข้อ้สรุปไวว้่าการเพิม่ขึน้ของความไม่
เทยีมกนัของรายไดส้ง่ผลท าใหผ้ลผลติมวลรวมต่อคนลดลง จะเหน็ไดว้่างานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความไม่เท่าเทยีมของ
รายไดส้ว่นใหญ่ มุ่งศกึษาเพยีงแค่แรงงานในระบบเท่านัน้ ไม่ไดม้กีารศกึษาเฉพาะเจาะจงถงึความไม่เท่าเทยีมกนัของ
รายได้แรงงานนอกระบบ อีกทัง้ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบกับเศรษฐกิจมีค่อนข้างน้อย  ดังนัน้
การศกึษานี้จงึไดท้ าการศกึษาการกระจายตวัค่าจา้งแรงงานนอกระบบ โดยมคีวามเชื่อทีว่่า การกระจายตวัของค่าจา้ง
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แรงงานนอกระบบ มลีกัษณะการกระจายตวัแบบพาเรโต้ และท าการศกึษาถงึผลกระทบของความไม่เท่าเทยีมกนัของ
ค่าจา้งต่อวฏัจกัรธุรกจิ โดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมติมิาอธบิาย 
 
วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้แบ่งออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกจะท าการพจิารณาการกระจายตวัของแรงงานนอกระบบตามแบบพาเรโต้ ส่วน
ทีส่องคอืน าค่าสมัประสทิธิจ์นีีทีไ่ดจ้ากการค านวณในสว่นแรกมาหาความสมัพนัธก์บัวฏัจกัรธุรกจิดว้ยวธิทีางเศรษฐมติ ิ
อธบิายไดด้งันี้ 
1. พจิารณาการกระจายตวัของแรงงานเปรยีบเทยีบระหว่างในระบบและนอกระบบ รวมถงึเปรยีบเทยีบระหว่างภูมภิาค
ของแรงงานอกระบบ โดยจะใชข้อ้มูลแรงงานจากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร (Labor force survey) 
เกณฑก์ารแบ่งประเภทของแรงงานจะก าหนดเงื่อนไขการเป็นแรงงานนอกระบบคอื คอื “แรงงานทีม่งีานท าที่ไม่ได้มี
สถานะการท างานเป็นลกูจา้งภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ และไม่ไดม้รีายไดเ้ป็นรายสปัดาหห์รอืรายเดอืน” 
2. พจิารณาผลกระทบต่อความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งแรงงานนอกระบบต่อวฏัจกัรธุรกจิ ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 
(OLS) โดยมรีปูแบบฟงักช์ัน่ดงัน้ี 

  
โดยที ่

 คอื ค่าสมับรูณ์ของวฏัจกัรผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศทีแ่ทจ้รงิ ดว้ยวธิ ีHodrick-Prescott 
 คอื ค่าสมัประสทิธิจ์นีีของความไม่เท่าเทยีมในค่าจา้งแรงงานนอกระบบ 

 คอื อตัราดอกเบีย้ 
 คอื อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ 

 คอื หนี้สาธารณะ 
 
ผลการวิจยั 
 

 
ภาพที ่3 เปรยีบเทยีบการกระจายตวัของค่าจา้งนอกระบบและในระบบ 
ทีม่า: จากการค านวณ Labor force Survey 
 
จากภาพที ่3 แสดงการกระจายตวัของค่าจา้งแรงงานอกระบบและแรงงานในระบบ พบว่า การกระจายตวัของค่าจา้ง
แรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบมลีกัษณะเดยีวกนัคอืเบข้วา ค่าเฉลีย่ของค่าจา้งแรงงานนอกระบบต่อเดอืนในปี 
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2558 อยู่ที่ 7,392 บาท ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยค่าจ้างแรงงานในระบบที่มคี่าเท่ากบั 17 ,216 บาท สงัเกตได้ว่า แรงงานส่วน
ใหญ่จะมคี่าจา้งอยู่ในระดบัต ่า มเีพยีงบางสว่นทีม่คี่าจา้งอยู่ในระดบัทีส่งู อกีทัง้แรงงานนอกระบบจะมกีลุ่มคนทีม่รีายได้
น้อยมากๆอยู่จ านวนหนึ่ง แสดงถึงความไม่เท่าเทยีมกนัของรายได้ค่อนค้างมาก ซึ่งจะแตกต่างกบัแรงงานในระบบ
เน่ืองจากแรงงานในระบบไดร้บัสทิธใินเรื่องของค่าจา้งขัน้ต ่า ท าใหไ้ม่มกีลุ่มคนทีม่คี่าจา้งน้อยกว่าทีค่วรพงึไดร้บัเหมอืน
แรงงานนอกระบบ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบค่าจา้งแรงงานนอกระบบระหว่างภูมภิาคในปี 2558 
ภมิูภาค ค่าเฉล่ียค่าจ้าง ค่าจ้างสูงสุด ค่าจ้างต า่สุด จ านวนขอ้มูล 
กรุงเทพฯ 9,164.71 83,000 2,500 512,851 
ภาคกลาง 8,018.85 100,000 250 2,774,651 
ภาคเหนือ 6,362.97 50,000 300 1,091,729 
ภาคอสีาน 6,783.91 40,000 200 1,107,773 
ภาคใต ้ 6,524.84 45,000 300 981,923 
ทีม่า: จากการค านวณขอ้มลูจาก Labor force survey 
 
เมื่อศกึษาลกึลงไปในแต่ละภูมภิาค พบว่า ในปี 2558 แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร มคี่าเฉลีย่ของค่าจา้งสูง
ทีสุ่ด รองลงมาคอื ภาคกลาง ส่วนภาคเหนือเป็นภาคที่มคี่าเฉลีย่ของค่าจ้างแรงงานนอกระบบต ่าสุดทีสุ่ด ทัง้นี้ การที่
ค่าจา้งเฉลีย่ของแรงงานนอกระบบในแต่ละภาคมคีวามแตกต่างกนั เนื่องมาจาก ประเภทของการจา้งงานทีต่่างกนั ใน
รกรุงเทพมหานคร แรงงานนอกระบบจะประกอบอาชพีอย่างหลากหลาย เช่น มอเตอรไ์ซรบัจ้าง หาบเร่ พ่อคา้-แม่คา้
แผงลอย แรงงานรบัเหมาช่วง เป็นตน้ จงึมชี่องทางในการหารายไดท้ีม่ากกว่าแรงงานในภูมภิาคอื่นทีส่ว่นใหญ่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม รายไดข้องเกษตรกรจะถูกก าหนดดว้ยปจัจยัราคาและผลผลติทางการเกษตรซึง่มคีวามไม่แน่นอน 
ผลตอบแทนโดยเฉลีย่น้อยกว่าแรงงานประเภทอื่น ท าใหโ้ดยเฉลีย่แลว้แรงงานมคี่าจา้งทีน้่อยกว่าในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อน าค่าจา้งแรงงานนอกระบบมาท าการประมาณค่าตามวธิพีาเรโต้ดว้ยโปรแกรม R package “laeken” จาก Pareto 
distribution function 

 
ซึง่  คอื Scale parameter (Threshold) และ  > 0 คอื Shape parameter  
ท าการประมาณค่าดว้ย R-package laeken ดงันี้ 
>paretoScale (X, w=Weight): เป็นการประมาณค่าเพื่อหาค่า Scale parameter  
>paretoTail (X, x0= “Scale parameter”, w=Weight): เป็นการประมาณค่าเพื่อหา Shape parameter  
X คอืค่าจา้งแรงงานนอกระบบในแต่ละปี  
w คอื ค่าถ่วงน ้าหนกั (weight) 
x0 คอื Scale parameter 
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ตารางท่ี 2 การประมาณค่าของค่าจา้งตามแบบพาเรโต ้
ปี Shape parameter(α) Threshold  Mean(µ) Number Obs in Tail 

2530 3.587755 4,089 5,668.60 101 
2535 2.094857 9,000 17,220.25 66 
2540 9.325727 14,400 16,129.58 57 
2545 2.559327 8,000 13,130.42 296 
2550 3.078656 9,000 13,329.72 439 
2555 3.294146 13,000 18,666.60 403 
2558 3.011372 13,500 20,211.84 385 
ทีม่า: จากการค านวณของผูว้จิยั 
 
จากการค านวณพบว่า ในแต่ละปีมกีารกระจายตวัของค่าจา้งทีแ่ตกต่างกนั ค่า α บ่งบอกถงึความชนัของเสน้ฟงักช์ัน่ 
ค่าทีม่ากกว่าบอกไดว้่าขอ้มลูมกีารกระจายตวัน้อยกว่า โดยปกตแิลว้การวดัค่า Threshold จากทฤษฎขีอง Van Kaerm 
ค่าจะอยู่ประมาณ เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่97 ถงึ 98 จากตารางที ่2 สงัเกตไดว้่าในปี 2530 ค่า Threshold ค่อนขา้งต ่า และใน
ปี 2540 ค่า Threshold ค่อนขา้งสงู อาจเกดิจากความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลในปีนัน้ๆ แต่อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ปี 2545 
เป็นตน้มา ขอ้มลูเริม่มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้สามารถเหน็ทศิทางการเพิม่ขึน้ของค่าเฉลีย่ของค่าจา้งแรงงานนอกระบบ
ได้ โดยที่ในปี 2558 จากการประมาณค่าด้วยวิธพีาเรโต้ ค่าเฉลี่ยของค่าจ้างแรงงานนอกระบบที่มีรายได้มากกว่า 
13,500 บาท คอื 20,211.84 บาท มากกว่าค่าเฉลีย่ของแรงงานนอกระบบทัง้หมดในปี 2558 ทีม่คี่าเท่ากบั 7,392 บาท 
สะทอ้นถงึการมคีวามไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งแรงงานนอกระบบ 
ความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งวดัไดจ้ากค่าสมัประสทิธิจ์นีี ซึง่จากการค านวณค่าสมัประสทิธิจ์นีีตามแบบพาเรโตแ้สดง
ไดด้งันี้ 

 
ทีม่า: Aaberge (2001) 
สงัเกตุไดว้่า เมื่อ α สงูขึน้ จะท าใหค่้าสมัประสทิธิท์ีไ่ดม้ค่ีาลดลง จงึสรุปไดว้่าค่า Scale parameter ในแต่ละปีสะทอ้น
ความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้ง น าค่าสมัประสทิธิท์ีไ่ดไ้ปทดสอบความสมัพนัธก์บัวฏัจกัรธุรกจิจากการค านวณดว้ยวธิี
ก าลงัสองน้อยทีส่ดุ (OLS) แสดงผลการค านวณไดใ้นตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐมติดิว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีส่ดุ 
ตวัแปร Intercept Gini R E Debt 

 

-891,875 4,718.55 30,084 17,526 2,186 

 

-2.517** 2.746** 2.01* 2.49** 2.28** 

 

(354,300) (1,718.14) (14,967) (7,033) (959.65) 

  
 

***    
หมายเหตุ: *,** และ *** แสดงถงึการมนียัส าคญั ณ ระดบันยัส าคญั 10%, 5% และ 1% ตามล าดบั 
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จากการประมาณการพบว่า ค่าสมัประสทิธิจ์นีี มนีัยส าคญัทางสถติต่ิอวฏัจกัรธุรกจิ เมื่อค่าสมัประสทิธิเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ1 
ท าใหว้ฏัจกัรธุรกจิกวา้งออก 4,718.55 หน่วยในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิกล่าวคอื หากความไม่เท่า
เทียมกนัของค่าจ้างแรงงานนอกระบบเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลท าให้วฏัจกัรธุรกิจมีความผนัผวนมากขึ้น ทัง้นี้ รายได้ของ
แรงงานนอกระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื รายไดจ้ากการประกอบการเกษตร ค่าจา้งแรงงาน และ 
รายไดจ้ากบรกิารและอื่นๆ ซึง่มนีัยต่อความผนัผวนของวฏัจกัรธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั โดยที ่รายไดจ้ากการประกอบการ
เกษตร ถอืเป็นรายไดข้องแรงงานนอกระบบสว่นใหญ่ ถูกก าหนดดว้ยปจัจยัดา้นราคาและผลผลติ หากราคาผลผลติมค่ีา
ลดลง หรอืความตอ้งการสนิคา้เกษตรลดลง อนัเน่ืองมาจากปจัจยัใดๆกต็าม ย่อมท าใหร้ายไดข้องแรงงานนอกระบบที่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมลดลง สง่ผลท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยามเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ 
ราคาสนิค้ามกัมแีนวโน้มที่จะลดลง ท าให้แรงงานภาคเกษตรกรรมมรีายได้ไม่มากพอทีจ่ะบรโิภค ย่อมท าใหว้ฏัจกัร
ธุรกจิเกดิความผนัผวนได ้ในขณะทีแ่รงงานนอกระบบทีม่รีายรบัเป็น ค่าจา้งแรงงาน และ รายไดจ้ากการบรกิาร การ
เพิม่โอกาสในการท ามาหากนิ ช่วยใหแ้รงงานกลุ่มนี้มรีายไดเ้พิม่ขึน้ ความไม่เท่าเทยีมของค่าจา้งลดลง และส่งผลท าให้
เศรษฐกจิผนัผวนน้อยลงได ้ยกตวัอย่างเช่น ยามเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ แรงงานในระบบจะมองหาสิง่ทีส่ามารถช่วยลด
ต้นทุนการด ารงชวีติ ภาคนอกระบบจงึมบีทบาทส าคญั และสามารถท าใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมไม่ลดลงมากเท่าทีค่วรจะ
เป็น ดงันัน้การกระจายรายไดท้ีเ่หมาะสม การลดความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้ง ส่งผลท าใหค้วามผนัผวนของวฏัจกัร
ธุรกจิลดลงและท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากการศกึษาการกระจายตวัของค่าจา้งแรงงานนอกระบบ พบว่า มกีารกระจายตวัในลกัษณะเบข้วาเช่นเดยีวกบัค่าจา้ง
ในระบบ แรงงานนอกระบบจะมคี่าจ้างเฉลี่ยต ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแรงงานในระบบ ซึ่งจะมีแรงงานนอกระบบ
บางส่วนที่มีค่าจ้างต ่ ากว่าที่ควรจะเป็นเนื่ องจากไม่ได้รับการประกันค่าจ้างขัน้ต ่ าเหมือนแรงงานในระบบ 
กรุงเทพมหานครมคี่าจ้างแรงงานนอกระบบโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกภูมิภาค เนื่องจากมีช่องทางการท ามาหากินที่
หลากหลายกว่าภูมภิาคอื่นๆ จากการประมาณค่าตามแบบพาเรโต้ระบุว่า ค่าเฉลีย่ค่าจา้งแรงงานนอกระบบทีม่รีายได้
มากกว่าค่า Threshold มากกว่าค่าเฉลีย่ของค่าจา้งแรงงานนอกระบบทัง้หมด ประมาณ 2.7 เท่า สะทอ้นความไม่เท่า
เทยีมกนัของค่าจา้ง เมื่อน าค่าสมัประสทิธขิองความไม่เท่าเทยีมไปทดสอบกบัวฏัจกัรธุรกจิ พบว่า หากมคีวามไม่เท่า
เทยีมเพิม่มากขึน้จะท าใหว้ฏัจกัรธุรกจิกวา้งออกหรอืมคีวามผนัผวนมากขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่สอดคลอ้งใน
ทางออ้มกบังานวจิยัของนิพนธ ์พวัพงศกร (2524) ทีบ่อกว่าอตัราการเตบิโตของประเทศท าให้ฐานะของคนไทยโดย
เฉลี่ยแล้วดีขึ้น แต่กลบัท าให้ช่องว่างระหว่างรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทัง้นี้ รายได้ของแรงงานนอกระบบแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คอื รายไดจ้ากการประกอบการเกษตร ค่าจา้งแรงงาน และ รายไดจ้ากบรกิารและอื่นๆ ซึง่มนียัต่อความ
ผนัผวนของวฏัจกัรธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั การกระจายรายไดท้ีเ่หมาะสม การลดความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้ง ส่งผลท า
ให้ความผันผวนของวัฏจกัรธุรกิจลดลงและท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจากผล
การศกึษาไม่ไดบ้่งบอกถงึทศิทางของความผนัผวน พจิารณาเพยีงแค่ขนาดของความผนัผวนเท่านัน้ จงึอาจสรุปไม่ได้
ว่า การลดความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งส่งผลท าใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตในทศิทางใด เหมอืนเช่นงานของ Brueckner 
and Lederman(2015) ทีใ่หข้อ้สรุปไวว้่าการเพิม่ขึน้ของความไม่เทยีมกนัของรายได้ส่งผลท าใหผ้ลผลติมวลรวมต่อคน
ลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ภาครฐัควรใหค้วามส าคญักบัแรงงานนอกระบบ ควรเกบ็ขอ้มลูแรงงานใหค้รบถว้นมากยิง่ขึน้ เพื่อผลดต่ีอการศกึษาวจิยั 
ประการต่อมาคอื รฐัควรหามาตรการเพื่อลดความไม่เท่าเทยีมกนัของค่าจา้งภาคนอกระบบ เช่น การจดัเกบ็ภาษีจาก
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ภาคนอกระบบ การวางแผนการผลติผลผลติทางการเกษตร การเพิม่โอกาสการท ามาหากนิของแรงงานนอกระบบ เป็น
ต้น ส าหรบัขอ้เสนอในงานศกึษาขัน้ต่อไปเพื่อใหม้คีวามครอบคลุมในการศกึษาเรื่องค่าจา้งแรงงานนอกระบบมากขึน้ 
ควรมกีารศกึษาเจาะลกึถงึความแตกต่างของอาชพีนอกระบบในแต่ละอาชพี เพื่อให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนว่าอาชพีไหนทีม่ี
รายไดส้งูหรอืต ่าอย่างไร สามารถเปรยีบเทยีบและหามาตรการช่วยเหลอืส าหรบัอาชพีทีค่่าจา้งต ่ากว่าทีค่วรจะเป็นได้ 
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รปูแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชนั KAIDEE ของประชากร 
ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 
Causal Relationship Model of Unified Theory of Acceptance  
and Use of Technology That Affect Application Kaidee Using Behavior 
for People Living In Bangkok Metropolitan Region 
 
ธรีวตั ชุตกิานนท ์/ Teerawat Chutikanont 
มหาวทิยาลยัรงัสติ / Rangsit University, Thailand  
E-mail: teerawat.Chutikanont@gmail.com 
 
สมชาย เลก็เจรญิ / Somchai Lekcharoen  
มหาวทิยาลยัรงัสติ / Rangsit University, Thailand 
E-mail: somchai.l@rsu.ac.th 
 
บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยทีี่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีพ่ฒันาขึน้กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 
คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จากผู้ใช้แอปพลเิคชนั KAIDEE เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลคอืแบบสอบถาม
ออนไลน์แบบ มาตรประมาณค่า 7 ระดบั ใช้เทคนิคการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 
โมเดลวิจยัประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดงันี้ 1. ความคาดหวงัในประสทิธภิาพการใช้งานแอปพลิเคชนั 2. ความ
คาดหวงัในความพยายามใช้งานแอปพลเิคชนั 3. อทิธพิลของสงัคมต่อการใช้งานแอปพลเิคชนั 4. สภาพสิง่อ านวย
ความสะดวกในการใชง้านแอปพลเิคชนั 5. พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนั และ 6. พฤตกิรรมการใช้
แอปพลเิคชนั KAIDEE ผลการวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ พบว่า โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์เป็นอย่างด ีโดยมคี่าสถติไิค-สแควร ์( ) = 406.618, องศาอสิระ (df) = 286, CMIN/DF = 1.422, GFI = 
0.935, AGFI = 0.901, SRMR = 0.021 และ RMSEA = 0.033 มค่ีาอทิธพิลทางตรงและทางออ้มของสมัประสทิธิ ์
เสน้ทางอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิประโยชน์ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัในครัง้นี้สามารถประยุกต์ใช้กบัแอปพลเิคชนัและใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาแอปพลเิคชนัอื่นต่อไป 
ค าส าคญั: โมเดลสมการโครงสรา้ง, ทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี, แอปพลเิคชนั, พฤตกิรรมการใชแ้อป
พลเิคชนั 
 
Abstract 
The objectives of this research for develop the causal relationship model of unified theory of acceptance and 
use of technology that affect application KAIDEE using behavior for people living in Bangkok Metropolitan 
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region of validating the concordance of the causal model of empirical data.The sample consisted of 400 
people who have had selected by simple random sampling of people have experience using application 
KAIDEE online questionnaires to composed of the 7 rating scales used to collect data from people living in 
Bangkok Metropolitan region. The online questionnaires contain the query measure gauges for measuring 
variables included 6 variables: 1. Performance expectancy for use application, 2.Efforting expectancy for use 
application, 3.Social Influence for using application, 4. Facilitating conditions for use Application 5. Intention 
for using application and 6. Using behavior application. Research findings were as follows: the model is 
consistent with the empirical data, to a great extent. From statistic shows the Chi-square statistics goodness 
of fit test at 406.618, degrees of freedom = 286, CMIN/DF = 1.422, GFI = 0.935, AGFI = 0.901, SRMR = 
0.021 and RMSEA = 0.033. The variable of the model could explain the variability of an application using 
behavior. The results of this research can be applied with an online application and to guide further 
development and optimization of applications. 
Keywords: Structural Equation Modeling, Theory of Acceptance and Use of Technology, Application, Using 
Behavior Application 
 

บทน า 
เทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทในสงัคมมากยิง่ขึน้ในส่วนของการพฒันาและมบีทบาทในการเชื่อมต่อธุรกจิการคา้กบั
ผูบ้รโิภคผ่านช่องทางออนไลน์โดยมแีอปพลเิคชนัเป็นตวักลางในการซือ้สนิคา้ ซึง่การซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยแอปพลเิค
ชนัชื่อว่า KAIDEE ไดถู้กพฒันาโดยบรษิทั KAIDEE ของประเทศไทย โดยแอปพลเิคชนันี้สามารถใชส้ื่อสารระหว่างผู้
ซือ้สนิคา้และผูจ้ าหน่ายแต่ละราย และเสนอการซือ้ขายแลกเปลีย่นซึ่งเชื่อมต่อกบัแพลตฟอร์มทีใ่ช้ไดท้ัง้คอมพวิเตอร์
และสมารท์โฟน ในการบรกิารจ าหน่ายและซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ดว้ยการน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้ความ ภาพสนิคา้
พรอ้มระบุราคาและช่องทางการตดิต่อ มรีะบบทีส่ามารถใหผู้ท้ีต่้องการซือ้ขายและเปลีย่นสามารถพูดคุยสื่อสารกนัได้
เพื่อใชต้ดิต่อในการตกลงขัน้ตอนการซือ้ขายต่างๆ ในปี พ.ศ.2558 KAIDEE ไดจ้บัมอืร่วมกบับรษิทั OLX.co.th โดย
เป็นการร่วมมอืกนัทัง้สองธุรกจิและไดพ้ฒันาแอปพลเิคชนัและเวบ็ไซต์โดยมกีารให้บรกิารการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ 
โดยการร่วมทุนครัง้นี้เกดิขึน้เนื่องจากความต้องการที่จะร่วมพฒันาตลาดซื้อ-ขายของมอืสองออนไลน์ส าหรบัคนไทย 
ดว้ยแนวคดิที่อยากให้คนไทยเหน็คุณค่าของทีใ่ชง้านแล้ว หรอืสิง่ของเก่าเกบ็ที่ไม่ไดใ้ช้ ส่งต่อความทรงจ าดีๆ  ใหก้บั
ผู้อื่น ผ่านเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั จากเหตุผลข้างต้นผู้วจิยัจึงให้ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยทีี่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลเิคชนั KAIDEE ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ท าใหท้ราบถงึปจัจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค ผลของงานวจิยัจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รธุรกจิการสนิคา้ สามารถใชก้ าหนดแนวทางนโยบายในการสรา้งกลยุทธก์ารส่งเสรมิการขายเพื่อให้
พฒันาและปรบัวธิกีารขายผ่านแอปพลเิคชนัใหเ้ขา้ถงึความตอ้งการของผูใ้ชง้านและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อพฒันารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิค
ชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีพ่ฒันาขึน้กบั รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ
ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน KAIDEE ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
แนวคดิทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยขีอง Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G, B., & Davis, F. D. 
(2003) ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวงัในความพยายาม 
(Effort Expectancy) อทิธพิลของสงัคม (Social Influence) มคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใช้
งาน (Behavioral Intention) และสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) มคีวามสมัพนัธ์
โดยตรงต่อพฤตกิรรมการใชง้าน (Use Behavior) (สงิหะ ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร; 2555) 
 

 
รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ีUTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) 
ทีม่า: Venkatest et al. (2003) 
 
วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างประชากรการท าการวจิยัในครัง้นี้ ได้แก่ ประชากรผู้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลซึง่มปีระสบการณ์การใชง้านแอปพลเิคชนั KAIDEE ซึง่มกีารซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์หลายหลายประเภทไม่
ทราบจ านวนแน่นอน กลุ่มตวัอย่างในการท าการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดย
มปีระสบการณ์การใชแ้อปพลเิคชนั KAIDEE ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ จ านวน 400 คน ใชก้ารก าหนดขนาดตวัอย่าง
ของการวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุแบบมตีวัแปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) 
นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542) ได้เสนอว่าขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมควรจะอยู่ในอตัราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตวัแปรสงัเกตได ้
และตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ยอมรบัได้สามารถดูจากค่าสถิติ Holster ที่ต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มตีวัแปรทีส่งัเกตได ้จ านวน 29 ตวัแปร ต้อง
ใช้กลุ่มตวัอย่างประมาณ 290 คนเป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกนัความคาดเคลื่อนของขอ้มูล ผูท้ าการวจิยัจงึได้เพิม่กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นจ านวน 400 คน ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ผ่าน Google Form:7j’เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 7 ระดบั จ านวน 1 ฉบบั โดยก าหนดระดบัพฤตกิรรมจากระดบัน้อยทีสุ่ดที ่1 ถงึระดบัมากสุดที ่7 เกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ ค่าเฉลีย่ 6.51 -7.00 หมายถงึ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด; ค่าเฉลีย่ 5.51-6.50 
หมายถงึ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัมาก; ค่าเฉลีย่ 4.41-5.50 หมายถงึ มพีฤตกิรรมในระดบัค่อนขา้งมาก; ค่าเฉลีย่ 3.51-
4.50 หมายถงึ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง; ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย; 
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ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย; ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ ม7ีพฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย
ทีส่ดุ 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 1) ความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบั
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใชผ้ลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน 
พบว่าทุกขอ้ค าถามมคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00 และปรบัปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ 
และ 2) ความเชื่อมัน่ (Reliability)โดยทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์การใช้งานแอปพลเิคชนั KAIDEE จ านวน 30 คน แลว้ค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวธิี
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.94 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูท้ าการวจิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จาก
กลุ่มประชากรผูอ้าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ปีระสบการณ์การใชง้านแอปพลเิคชนั KAIDEE ใน
ระหว่างวนัที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2560 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือก
แบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์ไดจ้ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน จากนัน้น าไปวเิคราะหข์อ้มูลทางสถิติ
ต่อไป 
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูท้ าการวจิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตวัอย่างมาท าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงันี้ 1) สถติเิชงิบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ใชว้เิคราะหค์วามถี่ (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 2) สถติเิชงิอนุมาน (Inferential 
Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเสน้ทางอทิธพิลเชิงสาเหตุของตวัแปรหาขนาดอิทธพิล และ
ทศิทางว่าเป็นอย่างไรจากแนวคดิและทฤษฎทีี่ผู้วจิยัใช้อา้งองิ มกีารทดสอบความสอดคล้องกลมกลนืระหว่างโมเดล
สมมตฐิานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ค่าสถติ ิChi-square P-value มากกว่า.05, CMIN/DF น้อยกว่า 2.00, GFI ตัง้แต่.90 
ขึน้ไป, AGFI ตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป และRMSEA น้อยกว่า.08 ซึง่สอดคลอ้งกบัสถติวิเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (กรชิ 
แรงสงูเนิน, 2554) 
 
ผลการวิจยั 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 มอีายุ 21-30 
ปี จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66 มรีะยะเวลาในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 117 คน คดิ
เป็นร้อยละ 29.25 ผลการตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงตัวแปร ปรากฏว่าตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมดมีการแจกแจง
ใกลเ้คยีงกบัโคง้ปกต ิโดยผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัตวัแปรแฝง ชีใ้หเ้หน็ว่าตวัแปรแฝงทัง้ 5 ตวัแปร 
สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตไดท้ี่ก าหนด และ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทีพ่ฒันาขึน้ปรากฏว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัตารางที ่1 และรปูที ่2 
จากตารางที1่ พบว่า ค่าไค-สแควรส์มัพทัธ ์CMIN/df = 1.422 มคี่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลนื 
GFI = 0.935, AGFI = 0.901, CFI = 0.989 มคี่าตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไปและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า  
SRMR = 0.23, RMSEA = 0.033 มคี่าน้อยกว่า 0.80 ซึง่เมื่อพจิารณเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิความสอดคลอ้ง
และความกลมกลนืของโมเดล พบว่าผ่านเกณฑท์ุกค่า สรุปไดว้่า โมเดลรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบั
และการใช้เทคโนโลยีที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลเิคชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลนืของรูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของการ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล จากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
ค่าสถิติ เกณฑ ์ ค่าท่ีได้ ความหมาย 
1. ค่า Chi-square / df < 2.00 406.618 / 286 = 1.422 ผ่านเกณฑ ์
2. ค่า GFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .935 ผ่านเกณฑ ์
3. ค่า AGFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .901 ผ่านเกณฑ ์
4. ค่า CFI ≥.90 (เขา้ใกล ้1.00) .989 ผ่านเกณฑ ์
5. ค่า RMSEA <.08 (เขา้ใกล ้0) .033 ผ่านเกณฑ ์
6. ค่า Standardized RMR <.08 (เขา้ใกล ้0) .023 ผ่านเกณฑ ์
7. ค่า RMR <.08 (เขา้ใกล ้0) .021 ผ่านเกณฑ ์
8. ค่า HOELTER > 200 311 ผ่านเกณฑ ์
 

 
 รปูท่ี 2 รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั 
KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
จากรปูที ่2 รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิค
ชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชนัได้รบั
อทิธพิลทางตรงจากพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้าน มขีนาดอทิธพิลเท่ากับ 0.85 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
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0.001 และสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านแอปพลเิคชนั มขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.15 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนี้พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนัไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากความคาดหวงั
ในประสทิธภิาพการใชง้านแอปพลเิคชนัทีม่ขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.58 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ความ
คาดหวงัในความพยายามใชง้านแอปพลเิคชนัทีม่ขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.19 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.001 
และอทิธพิลทางสงัคมในการใชง้านแอปพลเิคชนัทีม่ขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.21 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ตวัแปร  หมายเหต ุ
ตวัแปรแฝงภายนอก ตวัแปรแฝงภายใน 

พฤติกรรมความตัง้ใจ 
ในการใช้งาน (BI) 

พฤติกรรมการใช้ 
แอปพลิเคชนั (UB) 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพล 
รวม 

อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพล
ทางอ้อม 

อิทธิพล 
รวม 

ความคาดหวงัถงึประสทิธภิาพ (PE) 0.58*** - 0.58*** - 0.49*** 0.49*** สนบัสนุน 

ความคาดหวงัในความพยายามการใชง้าน 
(EE) 

0.19*** - 0.19*** - 0.16*** 0.16*** สนบัสนุน 

อทิธพิลของสงัคม (SI) 0.21*** - 0.21*** - 0.18*** 0.18*** สนบัสนุน 
สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
(FC) 

- - - 0.15*** -  0.15*** สนบัสนุน 

พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) - - - 0.85*** - 0.85*** สนบัสนุน 
 หมายเหตุ: ***p ≤ 0.001 
 
จากตารางที ่2 พบว่าพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนัได้รบัอทิธพิลทางตรงมากที่สุดจากพฤติกรรมความตัง้ใจในการ
ท างานมขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.58 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.001 และไดร้บัพฤตกิรรมทางออ้มจากความคาดหวงั
ถงึประสทิธภิาพการใชง้าน ความคาดหวงัในความพยายามการใช้งาน และอทิธพิลทางสงัคม มขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 
0.49, 0.16 และ0.18 ตามล าดบัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั พบว่า รูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั KAIDEE ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล ทีพ่ฒันามคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์เป็นอย่างดโีดยสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านแอป
พลิเคชันได้มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน เนื่องมาจากผู้ใช้งานมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อใชง้านแอปพลเิคชนัมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลพบว่า
ปจัจยัดา้นสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งานมคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการใช้งานแอปพลเิคชนั ซึง่ใน
สว่นของพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชนั เนื่องมาจากความ
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ตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนัเป็นปจัจยัส าคญัทีน่ าไปสูพ่ฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชนัมโีดยมคีวามสอดคลอ้งตาม
ทฤษฎ ีVenkatesh et al. (2003) ไดก้ล่าวไวว้่า อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลย ีประกอบดว้ยปจัจยั 4 ประการ
ดงันี้ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อทิธพิลทางสงัคม และสภาพสิง่อ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน ซึง่ในสว่นของความคาดหวงัในประสทิธภิาพของการใชง้านแอปพลเิคชนั มอีทิธพิลทางออ้มผ่าน
พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนั เนื่องมาจากผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัไดร้บัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน
แอปพลเิคชนัซึง่ช่วยใหเ้กดิความปลอดภยัและสะดวกรวดเรว็ในการสัง่ซือ้สนิคา้ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของอ าพล 
นววงศ์เสถียร (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร เพราะ
ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความสะดวกและการลดค่าใชจ้่ายในสว่นของการออกไปซือ้สนิคา้ ในสว่นของอทิธพิลทางสงัคมในการใช้
งานแอปพลเิคชนั สง่ผลทางออ้มต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนัเนื่องมาจากผูใ้ชง้านรูส้กึว่าการใชแ้อปพลเิคชนั ช่วย
ท าให้ดูเป็นบุคคลผู้ติดตามข่าวสารการใช้งานแอปพลเิคชนัและดูเป็นคนทนัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยสีอดคล้องกบั
งานวจิยัของพศกร ผ่องเนตรพานิช และกฤษณา วสิมติะนันทน์ (2558) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้บรกิาร
ฟงัเพลงออนไลน์ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทยเน่ืองจากการใชง้านไดจ้รงิและไดร้บัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัผ่านการ
ซือ้สนิคา้ผ่านแอปพลเิคชนั สุดทา้ยความคาดหวงัในความพยายามในการใชง้านแอปพลเิคชนัมอีทิธพิลทางอ้อมต่อ
พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชแ้อปพลเิคชนั เนื่องจากผูใ้ช้งานแอปพลเิคชนัค านึงถงึระบบการใชง้านทีเ่ขา้ใจง่ายและ
ปลอดภยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรพร เมอืงธนชยั และสมุามาลย ์ปานค า (2559) ไดศ้กึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิ
สาเหตุของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ M-Commerce ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากสามารถเรยีนรู้การใช้งานไดง้่ายโดยสามารถซือ้สนิคา้ผ่านแอปพลเิคชนัได้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
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อ าพล นววงศ์ เสถียร .  (2557) .  ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บ ริ โภคในร้านค้าออนไลน์ใน
กรงุเทพมหานคร. ตพีมิพ ์ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืนมกราคม-มถุินายน 2557 วารสารปญัญาภวิฒัน์ 

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: 
Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. 
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การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้การสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านในการสอน 
ในระดบัมหาวิทยาลยั 
Investigation of the Effectiveness of the Flipped Classroom Approach 
in a University Level Classroom 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัครัง้นี้เพื่อทดลองน าวธิีการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เปรยีบเทยีบกบัการสอนแบบบรรยาย 
การวจิยัครัง้นี้แบ่งผู้เรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกสอนดว้ยวธิทีี่แบบบรรยายและกลุ่มที่สองใชว้ธิกีารสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น ทัง้สองกลุ่มวดัผลโดยการใชข้อ้สอบกลางภาค และปลายภาค ทีเ่หมอืนกนั ส าหรบัการทดสอบ ผล
การทดลองที่ได้ปรากฏว่าการเรียนแบบบรรยายให้ผลสมัฤทธิท์ี่ดีกว่าการเรียนแบบห้องเรียนกลบัด้าน เน่ืองจาก 
นักศกึษาบางส่วนไม่ศกึษาวดิทีศัน์มาล่วงหน้า ท าใหก้ารเรยีนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นจงึไม่ไดผ้ลทีด่สี าหรบันักศกึษา
บางคน 
ค าส าคญั: หอ้งเรยีนกลบัดา้น, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 
Abstract 
The aim of this study is to explore the effectiveness of the flipped classroom approach in comparison with the 
traditional lecture-based classroom. There were 2 groups of participants. The first group was exposed to the 
lecture-based classroom, whereas the second group was taught with the flipped classroom model. The 
assessment tools of the learning outcomes were midterm examination and final examination. The findings 
revealed that the lecture-based classroom was more effective than the flipped classroom in enhancing 
learners’ abilities. This is because some participants in the flipped classroom did not watch the video lectures 
before attending the class. The flipped classroom instruction was not effective for some students. 
Keywords: Flipped Classroom, Traditional Lecture-Based Classroom, Learning Outcomes 
 

บทน า 
การเรยีนการสอนแบบบรรยายทีเ่รยีนกนัในมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไปนัน้มกีารคน้พบว่าระดบัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีไ่ด้
จากวธิกีารบรรยายในหอ้งเรยีนนัน้ต ่า คอืประมาณ รอ้ยละ 5 หมายความว่าอาจารยส์อนไป 100 % นกัศกึษาไดค้วามรู้
ตดิตวัไป 5 % ในขณะทีก่ารอ่านหนงัสอืดว้ยตนเองทีบ่า้น (นอกเวลาเรยีน) ของนกัศกึษาเกดิการเรยีนรูป้ระมาณ 10 % 
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ตาม Learning Pyramid ของ National Training Laboratories Bethel, Maine การดโูทรทศัน์ การฟงัวทิยุ สามารถท า
ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ากกว่าการบรรยายในชัน้เรยีน หอ้งเรยีนกลบัดา้น หรอื Flipped Classroom เป็นอกีวธิกีารสอนที่
ทา้ทายวธิกีารสอนแบบดัง้เดมิ แต่เน่ืองจากระบบการบรรยายในชัน้เรยีนนัน้ฝงัรากลกึในระบบการสอนในมหาวทิยาลยั 
ท าให้การที่จะน าแนวคดิใหม่ในการเรยีนรู้มาประยุกต์ใช้เกดิขึน้ได้ยาก ในการท าวจิยัในครัง้นี้เพื่อทดสอบการใช้วธิี
หอ้งเรยีนกลบัดา้นเปรยีบเทยีบกบัวธิบีรรยายในชัน้เรยีนแบบดัง้เดมิ โดยทดสอบกบัวชิา การจดัการและควบคุมสนิคา้
คงคลงั การเรยีนการสอนแบบบรรยายจะท าใหน้ักศกึษาขาดความกระตอืรอืรน้และขาดทกัษะขาดทักษะในการศกึษา
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง (ศนัสนีย ์เลีย้งพานิชย,์ 2555) 
การสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านได้รบัความสนใจอย่างมากในการจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนัเหน็ได้จากความ
พยายามในการสง่เสรมิการนจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและการท าวจิยัหาผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนในรายวชิาต่างๆ (ณัซรน่ีา อุเสน็, ณัฐวทิย ์พจนตนัต ิและ ณรงคศ์กัดิ ์รอบคอบ, 2560: สุพตัรา อุตมงั, 2558: 
สุภาพร สุดบนิด, สมบตั ิทา้ยเรอืคา และบงัอร กุมพล (2558) แต่อย่างไรกต็ามการศกึษาการใช้หอ้งเรยีนกลบัด้าน
รวมทัง้ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในระดบัมหาวทิยาลยัยงัมไีม่มากนกั ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาว่าการเรยีนสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นสามารถชว่ยในการพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาไดด้กีว่าในการเรยีน
การสอนแบบบรรยายหรอืไม่ 
  
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาผลการเรยีนรู้รายวิชา LSM321 การจดัการและควบคุมสนิคา้คงคลงั ของนักศกึษาสาขาการจดัการโลจิ
สตกิส ์วทิยาลยัโลจสิตกิส ์ดว้ยวธิกีารสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและวธิกีารสอนแบบบรรยาย  
2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูร้ายวชิา LSM321 การจดัการและควบคุมสนิคา้คงคลงั ของนักศกึษาสาขาการ
จดัการโลจสิตกิส ์วทิยาลยัโลจสิตกิส ์ดว้ยวธิกีารสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นกบัวธิกีารสอนแบบบรรยาย  
3. เพื่อศกึษาแนวทางในการน าวธิกีารสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นมาช่วยพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ในการวจิยัเชงิทดลองเพื่อศกึษากระบวนการเรยีนรู้โดยเป็นการเปรยีบเทยีบวธิกีารสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านกบั
วธิกีารสอนแบบบรรยายในชัน้เรยีนมตีวัแปรสามดา้นดงัต่อไปนี้ 
ตวัแปรตน้ คอื วธิสีอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและวธิสีอนแบบบรรยาย  
ตวัแปรตาม คอื ผลการเรยีนรูร้ายวชิา LSM321 การจดัการและควบคุมสนิคา้คงคลงั ของนักศกึษา โดยวัดจากคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรยีน คะแนนจากแบบทดสอบหลงัการเรยีนการสอน คะแนนจากการทดสอบกลางภาค และ
คะแนนจากการทดสอบปลายภาค  
ตวัแปรควบคุม คอื ผูส้อนรายวชิา LSM321 การจดัการและควบคุมสนิคา้คงคลงั แบบทดสอบและขอ้สอบ ห้องเรยีน 
มหาวทิยาลยั 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้กลุ่มประชากรทีศ่กึษา ไดแ้ก่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา LSM321 ในภาค
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 160 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ 1 คอื นักศกึษาที่ลงทะเบยีนวชิา 
LSM321 กลุ่มเรยีนที ่01 ภาคการศกึษาที ่1/2559 และใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยาย และกลุ่มตวัอย่างที ่2 คอื นักศกึษา
ทีล่งทะเบยีนวชิา LSM321 กลุ่มเรยีนที ่02 ภาคการศกึษาที ่1/2559 และใชก้ารสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
Hypothesis test 
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H0: µ1 = µ2 
H1: µ1 > µ2 
เหตุผลในการเลอืกวชิา LSM321 เนื่องจากเป็นวชิาทีอ่ยู่ในชัน้ปีที ่3 ตวัต้นส าหรบันักศกึษาเพื่อวดัผลสมัฤทธิใ์นการ
เรยีนรูข้อง สองวธิ ีคอืการใชห้อ้งเรยีนกลบัดา้น เปรยีบเทยีบกบัการสอนในหอ้งแบบดัง้เดมิ 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมอืในการวจิยัในครัง้นี้ประกอบดว้ยเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาและ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาประกอบดว้ยแบบทดสอบก่อนเรยีน แบบทดสอบ
หลงัเรยีน ขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบปลายภาค โดยมแีบบทดสอบก่อนเรยีน 5 ครัง้ แบบทดสอบหลงัเรยีน 5 ครัง้ 
โดยแต่ละแบบทดสอบมจี านวน 5 ขอ้ และเป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกนัทัง้ 2 กลุ่มเรยีน ขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบ
ปลายภาคใชข้อ้สอบชุดเดยีวกนัในการสอบทัง้ 2 กลุ่มเรยีนเป็นขอ้สอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลอืก  
เครื่องมอืที่ใช้ในห้องเรยีน ประกอบด้วยเครื่องมอืที่ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด
หอ้งเรยีนกลบัดา้นและเอกสารประกอบการเรยีนการสอน ในการเรยีนของกลุ่มเรยีนที ่2 ทีเ่ป็นแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น
นัน้มกีารน าวดีทีศัน์ใหน้กัศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาน าไปศกึษาดว้ยตนเองก่อนเขา้ชัน้เรยีน รปูแบบในการเรยีนจะเป็นการ
เรยีนรูจ้ากการตัง้ถามจากสิง่ทีศ่กึษามาในวดีทีศัน์ทีใ่หไ้ปใน Facebook Group ดงัภาพประกอบที ่1 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงถงึการน าวดิโีอช่วยเป็นสือ่การสอน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล การรวบรวมขอ้มูล ใช ้Facebook group ส าหรบัใหน้ักศกึษาส่งงานโดยใหน้ักศกึษาเขยีนลง
ในสมุดจดของนักศกึษา (เพื่อเกบ็งานทีท่ าไวท้บทวนตอนสอบ) แลว้ใหถ่้ายรูปชิน้งาน Upload ลงใน Event ทีส่รา้งใน 
Facebook Group ดงัภาพที ่2 และ 3 โดยการสง่งานจะตอ้งสง่หลงัจากคาบเรยีนไม่เกนิ 1 ชัว่โมง โดยสามารถก าหนด
ระยะเวลาในการสง่ไดใ้น Event ของ Facebook สว่นการอธบิายรายละเอยีดและการเฉลยแบบฝึกหดัของชิน้งานจะท า
ในสปัดาหถ์ดัไปและใหน้กัศกึษาจดเพิม่เตมิต่อจากในสปัดาหก์่อนหน้า 
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ภาพท่ี 2 การสรา้ง Event ใน Facebook group 
 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช ้การทดสอบ Pre-test, Post-test, ขอ้สอบกลางภาค, ขอ้สอบปลายภาค 

 
ภาพท่ี 3 รปูแบบในการสง่งาน 
 
โดยการส่งงานใน Event ของ Facebook นัน้มขีอ้ดคีอืเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ที่นักศกึษาและอาจารย์สามารถ
ตรวจสอบ และพสิจูน์ว่าไดส้ง่งานหรอืไม่ รวมไปถงึวนัเวลาในการสง่งาน 
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ภาพท่ี 4 Facebook group ทีเ่ป็น Closed Group 
 
ผลการวิจยั 
จากการวจิยัสามารถสรุปการวจิยัไดด้งันี้ ขอ้มลูการกระจายของคะแนนกลางภาคของกลุ่มเรยีนที ่1และ 2 คะแนนเตม็ 
20 คะแนนอยู่แนวนอน สว่นแนวตัง้เป็นความถีข่องนกัศกึษาทีไ่ดค้ะแนน 
 

  

ภาพท่ี 5 การกระจายคะแนนสอบกลางภาคของกลุ่มเรยีนที1่ และ 2 
 
จากผลการค านวณข้อมูลคะแนนสอบกลางภาคของกลุ่มเรียนที่ 1 และ 2 พบว่ามีการกระจายเป็นแบบ Normal 
Distribution ตามค่า Skew กบั ค่า Kurtosis และค่า Mean เทยีบกบัค่า Median ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการค านวณขอ้มลูการสอบกลางภาค ของกลุ่มเรยีนที ่1 และ 2 
กลุ่มเรียนท่ี 1  กลุ่มเรียนท่ี 2 
Mean  10.09195 
Standard deviation 2.098627 
Skew  -0.21897 
Median  10 
Kurtosis -0.13392 

Mean 10.08152 
Standard deviation 1.853534 
Skew 0.049595 
Median 10 
Kurtosis -0.83069 

 
จากการวจิยัสามารถสรุปการวจิยัไดด้งันี้ ขอ้มลูการกระจายของคะแนนกลางภาคของกลุ่มเรยีนที ่1และ 2 คะแนนเตม็ 
20 คะแนนอยู่แนวนอน สว่นแนวตัง้เป็นความถีข่องนกัศกึษาทีไ่ดค้ะแนน 
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ภาพท่ี 6 การกระจายคะแนนสอบปลายภาคของกลุ่มเรยีนที1่ และ 2 
 

จากผลการค านวณขอ้มลูคะแนนสอบปลายภาคของกลุ่มเรยีนที ่ 1 และ 2 พบว่ามกีารกระจายเป็นแบบ Normal 
Distribution ตามค่า Skew กบั ค่า Kurtosis และค่า Mean เทยีบกบัค่า Median ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการค านวณขอ้มลูการสอบปลายภาคของกลุ่มเรยีนที1่ และ 2 
กลุ่มเรียนท่ี 1 กลุ่มเรียนท่ี 2 
Mean 47.11494 
Standard deviation 9.98886 
Skew 0.127927 
Median 47 
Kurtosis -0.51924 

Mean 46.48913 
Standard deviation 8.870862 
Skew 92 
Median 0.49351 
Kurtosis 46 

 
จากการค านวณ ค่าผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มเรยีนที ่1 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 47.115 ค่าผลสมัฤทธิใ์นการ
เรยีนของนกัเรยีนกลุ่มเรยีนที ่2 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 46.489  
Hypothesis test  
H0: µ1 = µ2 
H1: µ1 > µ2 
แทนค่าในสตูร 
z=3.628 
ที ่α = 0.05 Z จากการค านวณ > Z จากการเปิดตาราง ท าใหย้อมรบั H1 นัน่หมายความว่า โดยเฉลีย่ระดบัคะแนน
ของนกัเรยีนในกลุ่มเรยีนที ่1 มรีะดบัผลสมัฤทธิส์งูกว่านกัเรยีนในกลุ่มเรยีนที ่2 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากการทดลองในกลุ่มเรยีนทัง้ 2 กลุ่มพบว่าค่าระดบัคะแนนโดยเฉลีย่ของวธิสีอนแบบบรรยายในหอ้งเรยีน (Lecture 
Based) ใหผ้ลสมัฤทธิท์ีด่กีว่าการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เป็นผลการทดลองทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัก่อนหน้าทีผ่่านมา (ณัซรน่ีา อุเสน็, ณัฐวทิย ์พจนตนัต ิและ ณรงคศ์กัดิ ์รอบคอบ, 2560: สุพตัรา อุตมงั, 
2558: สภุาพร สดุบนิด, สมบตั ิทา้ยเรอืคา และบงัอร กุมพล (2558) เน่ืองจากนกัศกึษาบางสว่นไม่ไดศ้กึษาสือ่การสอน
ก่อนการเรยีน เนื่องจากคุน้ชนิกบัวธิกีารเรยีนแบบดัง้เดมิ คอือาจารยเ์ป็นผูใ้หเ้พยีงอย่างเดยีว นักศกึษาท าหน้าทีเ่ป็น
ผูร้บั ท าใหน้กัศกึษาสว่นนัน้ไม่สามารถเรยีนรูจ้าก การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นไดม้ากเท่าทีค่วร ส่งผลใหเ้รยีนไม่รู้
เน่ืองจากไม่ศกึษามาก่อนเขา้เรยีน 
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แนวทางส าหรบัการศกึษาเพิม่เตมิ ควรเพิม่แนวทางจูงใจในการใหน้ักศกึษาเขา้ศกึษาสื่อการสอนก่อนท าการเขา้เรยีน 
เช่น ใหค้ าถามล่วงหน้า และใหต้อบค าถามในส่งใน Facebook Group ก่อนวนัเรยีนเพื่อเป็นการกระตุ้นใหน้ักศกึษา
อยากเรยีนรูก้่อนการเขา้เรยีน 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคด์งันี้ 1) เพื่อศกึษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 2) เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ใน
การอบรม และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 16 จ านวน 341 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั โดยมคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.97 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวจิยั พบว่า 1. สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต16 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบรหิารทัว่ไป ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการบรหิารวชิาการ ด้ านการ
บรหิารงบประมาณ ตามล าดบั 2. ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม 
และขนาดโรงเรยีน พบว่า ครทูีม่วีุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การฝึกอบรม และปฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั 
มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05,.001 และ.001 ตามล าดบั 
ค าส าคญั: สภาพและปญัหา, เทคโนโลยสีารสนเทศ, การบรหิาร, โรงเรยีนมธัยมศกึษา 
 
Abstract 
The purposes of this research were 1) To study State of Using Information Technology for Administration 
Secondary Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 16. 2) To compare State of 
Using Information Technology for Administration Secondary Schools under the Office of Secondary 
Educational Service Area 16 by separate the degrees of education, the experience in training and the sizes of 
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school. The samples in this research were 341 teachers. Five-scale rating questionnaires were used as an 
instrument for data collection. The Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.97. Frequency, Percentage, means, 
standard deviation, T-test, F-test, and Scheffe’ pair wise tests were employed for different data analysis. The 
results found as follows: 1) The State of Using Information Technology for Administration Secondary schools 
under the Office of Secondary Educational Service Area 16 were overall very much level. There were much 
of the general administration, personnel management, academic management and budget management. 2) 
The compare State of Using Information Technology for Administration Secondary schools under the Office of 
Secondary Educational Service Area 16 by separate the degrees of education, the experience in training and 
the sizes of school. It found that the teachers’ degree of education, the experience in training and the sizes 
of school were overall significantly different at.05,.001 and.001. 
Keywords: State and Problems, Information Technology, Administration, Secondary Schools 
 

บทน า 
ปจัจุบนัโลกเริม่เขา้สู่ยุคระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัที่เทคโนโลยดีจิทิลัจะไม่ได้เป็นเพยีงเครื่องมอืสนับสนุนการ
ท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอกีต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเขา้กบัชวีิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ กระบวนการผลติ การคา้ การบรกิารและกระบวนการทางสงัคมอื่นๆ รวมถงึการมีปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิน้เชงิ ประเทศไทยจงึตอ้งเร่งน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศ โดยในบรบิทของประเทศไทย เทคโนโลยดีจิทิลัสามารถตอบปญัหาความทา้ทายทีป่ระเทศก าลงัเผชญิ
อยู่หรอืเพิม่โอกาสในการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม เช่น การกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง การแกป้ญัหาความ
เหลื่อมล ้าของสงัคม การเขา้ถึงขอ้มูล ให้เกดิการกระจายทรพัยากรและโอกาสทีท่ ัว่ถงึ เท่าเทยีม และเป็นธรรมยิง่ขึน้ 
(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2559) 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษาไดก้ าหนดทศิทางแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579 โดยจุดมุ่งหมายทีส่ าคญั
ของแผนคอืการมุ่งเน้นการประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
และการศกึษาเพื่อการมงีานท าและสรา้งงานไดภ้ายใต้บรบิทเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและของโลก ทีข่บัเคลื่อน
ดว้ยนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้มคีวามเป็นพลวตั ภายใต้สงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-Based Society) 
สงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสรา้งสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ (Supportive 
Learning Environment) เพื่อให้พลเมอืงสามารถแสวงหาความรู้และเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 
(ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560)  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ซึง่เป็นหน่วยงานทีก่ ากบัตดิตาม ส่งเสรมิ สนับสนุนโรงเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาในพื้นที่จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึ่งมบีรบิทของโรงเรยีนแตกต่างกนัทัง้ด้านสถานที่ตัง้และขนาด
โรงเรยีน ท าใหโ้รงเรยีนมคีวามพรอ้มและขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนัไป จงึไดก้ าหนดทศิทางดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา
ตามนโยบายของรฐับาลและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล ้าในดา้น
ต่างๆ เช่น การแกไ้ขปญัหาโรงเรยีนขนาดเลก็โรงเรยีนทีม่คีรสูอนไมค่รบชัน้เรยีนใหจ้ดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
(Distance Learning Information Technology: DLIT) ส่งเสรมิใหน้ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนและ
การบรหิารจดัการสถานศกึษา เช่น พฒันาสื่อการเรยีนการสอนบนระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต และส่งเสรมิการเรยีนรู้
ใหก้บัผูเ้รยีนโดยผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16, 2558) 
จากความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาและการบรหิารงานของสถานศกึษาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจที่จะศกึษาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
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การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 เพื่อจะไดท้ราบสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารงานโรงเรยีนในแต่ละ
กลุ่มงาน คอื การบรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไป และเปรยีบเทยีบ
สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารงาน จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม และขนาด
โรงเรยีน ว่ามสีภาพการใชแ้ตกต่างกนัหรอืไม่ เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งใชใ้นการประกอบการพจิารณา 
ตัดสินใจ วางแผนในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ในโอกาสต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 16 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 จ าแนกตามตวัแปร วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม และขนาดโรงเรยีน 
 
กรอบแนวคิด 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาสภาพและปญัหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ตามขอบขา่ยและภารกจิการบรหิารและจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดย
ผูว้จิยัไดศ้กึษา ทบทวนเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน ามาสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั 
ดงันี้ 
 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ปีการศกึษา 2559 จ านวนทัง้สิน้ 2,996 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง 
Krejcie & Morgan ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 341 คน จากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้
ขนาดโรงเรยีนเป็นตวัแบ่งชัน้ แลว้จงึสุ่มกลุ่มตวัอย่างแต่ละโรงเรยีนโดยวธิสีุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูล

1. วุฒกิารศกึษา 
1.1 ปรญิญาตร ี
1.2 สงูกว่าปรญิญาตร ี
2. ประสบการณ์การในการอบรมดา้นไอซี
ท ี
2.1 ไดร้บัการอบรม  
2.2 ไม่ไดร้บัการอบรม 
3. ขนาดโรงเรยีน   
3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่ 
3.4 ขนาดใหญ่พเิศษ 

 สภาพและปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 16 ในขอบขา่ยงาน 4 ดา้น คอื 
1. การบรหิารวชิาการ 
2. การบรหิารงบประมาณ 
3. การบรหิารงานบุคคล 
4. การบรหิารทัว่ไป 
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ทัว่ไปของครู ไดแ้ก่ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม และขนาดโรงเรยีน โดยมคี าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) และตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนทัง้ 4 
ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป โดยเป็น
แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การหาคุณภาพเครื่องมอื โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) ได ้IOC เท่ากบั 1 ทุกขอ้ จากนัน้ไป
ทดลองใช ้(Tryout) แลว้น ามาทดสอบหาความเชื่อมัน่ โดยใชค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอย่าง ในปีการศกึษา 2559 คอื จากโรงเรยีนขนาดเลก็ 
จ านวน 49 คน ขนาดกลาง 117 คน จากขนาดใหญ่ 58 คน และขนาดใหญ่พเิศษ 117 คน 
การวิเคราะหข์้อมูล  
1. ขอ้มลูทัว่ไปของครู ไดแ้ก่ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม และขนาดโรงเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูโดยหา
ค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) จากนัน้น าเสนอขอ้มลูในรปูตารางประกอบการบรรยาย 
2. สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 
วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. เปรียบเทยีบสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 16 ตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการอบรม โดยใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) แบบกลุ่มตวัอย่างที่
เป็นอสิระจากกนั (Independent Samples) 
4. เปรยีบเทยีบสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 16 ตามขนาดโรงเรยีน โดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ระหว่าง 3 กลุ่มขึน้ไปโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัท าการเปรยีบเทยีบแบบรายคู่ตามวธิกีารของ Scheffe'  
 
ผลการวิจยั 
สภาพการใชก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 16 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ครูที่มีวุฒกิารศกึษาต่างกนั ประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกนั และ
ปฏบิตังิานในโรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนั มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา แตกต่างกนั 
แสดงดงัตารางที ่1-4 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 16 ในภาพรวม 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ระดบัสภาพการใช้ 

X  S.D. ระดบั 
1. ดา้นการบรหิารวชิาการ 4.06 0.79 มาก 
2. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 3.98 0.85 มาก 
3. ดา้นการบรหิารงานบุคคล 4.07 0.76 มาก 
4. ดา้นการบรหิารทัว่ไป 4.14 0.74 มาก 
รวม 4.06 0.75 มาก 
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จากตารางที ่1 พบว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต16 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.06, S.D.=0.75) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุก

ดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากสงูไปต ่าคอื ดา้นการบรหิารทัว่ไปมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( X =4.14, 

S.D.=0.74) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ( X =4.07, S.D.=0.76) ด้านการบริหารวิชาการ ( X =4.06, 

S.D.=0.79) ตามล าดบั และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื ดา้นการบรหิารงบประมาณ ( X =3.98, S.D.=0.85)  
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา 

วฒิุการศึกษา t 
ปริญญาตรี 
249 คน 

สูงกว่าปริญญาตรี 
 92 คน 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบรหิารวชิาการ 4.12 0.75 3.90 0.86 2.23* 
2. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 4.01 0.83 3.88 0.90 1.26 
3. ดา้นการบรหิารงานบุคคล 4.12 0.73 3.95 0.83 1.89 
4. ดา้นการบรหิารทัว่ไป 4.20 0.70 3.99 0.82 2.32* 
รวม 4.11 0.72 3.93 0.82 1.99* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
จากตารางที ่2 พบว่า ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 
ทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสงูกว่าระดบัปรญิญาตรมีสีภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั.05 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการบรหิารวชิาการและ
ดา้นการบรหิารทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั.05 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จ าแนกตาม ประสบการณ์การฝึกอบรม 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา 

ประสบการณ์การฝึกอบรมดา้น ICT t 
ได้รบัการอบรม 
283 คน 

ไม่ได้รบัการอบรม 
 58 คน 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการบรหิารวชิาการ 4.16 0.77 3.78 0.69 5.79*** 
2. ดา้นการบรหิารงบประมาณ 4.10 0.81 3.37 0.79 6.34*** 
3. ดา้นการบรหิารงานบุคคล 4.20 0.70 3.44 0.73 7.40*** 
4. ดา้นการบรหิารทัว่ไป 4.22 0.71 3.74 0.75 4.63*** 

รวม 4.17 0.72 3.53 0.70 6.21*** 
***มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 
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จากตารางที ่3 พบว่า ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 
ที่มปีระสบการณ์การฝึกอบรมด้าน ICT และไม่มีประสบการณ์การฝึกอบรมด้าน ICT มีสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั.001  
 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ในภาพรวม 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ในภาพรวม 

 
 

X  

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเลก็ 
3.32 

ขนาดกลาง 
3.91 

ขนาดใหญ่ 
3.61 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
4.76 

โรงเรยีนขนาดเลก็ 3.32 - .59*** .29 1.44*** 
โรงเรยีนขนาดกลาง 3.91 - - .31*** .84*** 
โรงเรยีนขนาดใหญ่ 3.61 - - - 1.15*** 
โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ 4.76 - - - - 
***มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 
 
จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จ าแนกตามขนาดโรงเรยีนเป็นรายคู่ในภาพรวมพบว่า มคีวามแตกต่างรายคู่ดังนี้ 
ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษมสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนแตกต่างกบัครู
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนทุกขนาด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 ครูทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนขนาดกลางมี
สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารโรงเรยีนแตกต่างจากครูทีโ่รงเรยีนขนาดใหญ่และโรงเรยีนขนาดเลก็ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 
  
อภิปรายผลการวิจยั 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 16 
1. ดา้นการบรหิารวชิาการ มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และรายการทีม่คี่าเฉลี่ย
สงูสดุไดแ้ก่ การวดัผล ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป เช่น Students2551 ซึง่สอดคลอ้ง
กบั อนุชา สหีาวฒัน์ (2553) ไดท้ าการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศกึษาของสถานศกึษา
สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชยัภูม ิเขต 1 ผลการวจิยัพบว่า ระดบัปฏบิตักิารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภูม ิเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา
รายดา้น ทัง้ 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก  
2. ดา้นการบรหิารงบประมาณ มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรายการทีม่คี่าเฉลีย่
สงูสดุไดแ้ก่ การระดมทรพัยากรและการลงทุนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีน สอดคลอ้งกบั มนตร ีสงัขโ์ต 
(2554) ไดท้ าการศกึษาสภาพและปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บรหิารงานโรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากคอื ดา้น
การบรหิารวชิาการ รองลงมาคอืดา้นการบรหิารงบประมาณ สว่นดา้นทีอ่ยู่ในระดบัปากนกลางคอื ดา้นการบรหิารทัว่ไป 
รองลงมาคอืดา้นการบรหิารงานบุคคล 
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3. ดา้นการบรหิารงานบุคคล มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรายการทีม่คี่าเฉลี่ย
สงูสุดไดแ้ก่ การใช ้E-Mail หรอื LINE ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างครูและบุคลากรของโรงเรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ใน
สภาพปจัจุบนัครูได้ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางดงักล่าวในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกนัมากขึ้น
เน่ืองจากมคีวามรวดเรว็และสามารถโต้ตอบกบัไดท้นัท ีซึง่สอดคลอ้งกบั ผลการศกึษาตัวชีว้ดัดา้นผูส้อนและบุคลากร
ทางการศกึษา (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2554) พบว่าครสูามารถน า ICT ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
และใชใ้นการท างานมากถงึรอ้ยละ 61.66  
4. ดา้นการบรหิารทัว่ไป มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรายการทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด
ไดแ้ก่ การประสานราชการกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหน่วยงานอื่น เช่น ผ่านทาง  website, E-Mail, Face book หรอื 
LINE การด าเนินงานด้านธุรการและติดต่อระหว่างโรงเรยีนกบัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาโดยใช้ระบบส านักงาน
อตัโนมตั ิ(e-Office) ซึง่สอดคลอ้งกบั พงศกัดิ ์ผกามาศ (2553) กล่าวว่า การน าคอมพวิเตอรม์าใชก้บัการบรหิารงาน
โดยทัว่ไปขององคก์รใหเ้ตม็รูปแบบ เช่น ระบบทะเบยีน และงานสารบรรณ ระบบพสัดุและครุภณัฑ ์ระบบงานบุคคล 
ระบบการจดัชัน้เรยีนและตารางสอน และระบบส านกังานอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Office)  
ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตามตวัแปร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการอบรม และขนาด
โรงเรียน 
1. วุฒกิารศกึษา ครูที่มวีุฒกิารศกึษาต่างกนัมสีภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก วุฒกิารศกึษามี
นัน้เป็นสิง่บ่งบอกถงึระดบัการศกึษาของบุคคลเป็นสิง่ทีร่บัรองว่าบุคคลไดร้บัการศกึษาในเรื่องต่างๆ มคีวามเขา้ใจอย่าง
ลกึซึง้และชดัเจนและสามารถน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั ธนพร กองคา (2554) ได้
ท าการศกึษาสภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาตาก เขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ครูและผูบ้รหิารทีม่วีุฒกิารศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตาก เขต  2 
โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั  
2. ประสบการณ์ในการฝึกอบรม ครทูีป่ระสบการณ์การฝึกอบรมดา้น ICT และครูทีไ่ม่มปีระสบการณ์การฝึกอบรมดา้น 
ICT มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต16 โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกอบรมดา้น ICT 
จะได้รบัการฝึกฝนทกัษะการใช้งานเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 
พรพสันันท์ พรพุทธชิยั (2554) ไดท้ าการศกึษาปญัหาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุโขทยั เขต 2 พบว่า สถานศกึษาทีผู่บ้รหิารมปีระสบการณ์ในการใช้
คอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนัมสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษา แตกต่างกนั  
3. ขนาดโรงเรยีน ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนทีม่ขีนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พเิศษ มสีภาพการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกนั  ทัง้นี้อาจ
เน่ืองมาจาก โรงเรยีนทีม่ขีนาดต่างกนัจะมคีวามพรอ้มดา้นต่างๆ ต่างกนั ทัง้ทางดา้นความพรอ้มดา้นวสัดุ อุปกรณ์ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นบุคลากรทีม่ีความช านาญการบ ารุงรกัษา แกป้ญัหาและการใชง้านอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านงบประมาณในการจดัหา และซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นการขบัเคลื่อนนโยบายดา้นเทคโนโลย ีซึง่โรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ หรอืโรงเรยีนขนาด
ใหญ่จะมคีวามพร้อมมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเลก็ ซึ่งสอดคล้องกบั สมร ดพีฒันกุล (2553) ได้ท าการวจิยัการใช้
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เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารของโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาล าปาง เขต 3 ผลการวจิยัพบว่าการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โรงเรยีนทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มกีาร
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารดา้นวชิาการแตกต่างกนั และโรงเรยีนขนาดเลก็มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การบรหิารแตกต่างกบัโรงเรยีนขนาดใหญ่ในทุกดา้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. จากงานวจิยัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีม่กีารใชอ้ยู่ในระดบัต ่าสุด ไดแ้ก่ การประสานความร่วมมอืในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาอื่นผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ส าเรจ็รูปจดัท าบญัชแีละควบคุม
การเบกิจ่ายเงนิ การจดัเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัการมาปฏบิตัริาชการและการลาของครูและบุคลากร และการดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอ้ม ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรสง่เสรมิ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้พิม่มากขึน้  
2. จากงานวจิยัพบว่า ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่รงเรยีนขนาดเลก็ มสีภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีน
อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
16 ควรสนบัสนุน สง่เสรมิ และนิเทศตดิตามโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิาร
ภารกจิต่างๆ ของโรงเรยีนใหเ้พิม่มากขึน้ 
ในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัสภาพและปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารเทศในการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ เพื่อ
จะไดร้บัทราบสภาพ และปญัหาเพื่อน าไปสูก่ารหาแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการใชบ้รหิารโรงเรยีนกบัปญัหา
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารโรงเรยีนว่ามคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ 
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ทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป 
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
Vygotsky’s Sociocultural Theory to Enhance English Competency  
according to CEFR in Primary Secondary Level 
 
ณฐัสริ ีเดชาตวิงศ ์ณ อยุธยา / Natsiree Dechatiwong Na Ayutthaya 
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วารรีตัน์ แกว้อุไร / Wareerat Kaewurai 
มหาวทิยาลยันเรศวร / Naresuan University, Thailand 
E-mail: wareeratk@nu.ac.th 
 
บทคดัย่อ 
ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมมคีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ เนื่องจากทฤษฎนีี้มคีวามเชื่อว่าการเรยีนรู้
เป็นกระบวนการทางสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรม โดยการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เริม่จากการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ โดยผ่านการมปีฏสิมัพนัธก์บัครูและเพื่อน และ
ได้รบัความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า การมีปฏสิมัพนัธ์ในสถานการณ์ทางสงัคมจะช่วยให้นักเรียน
พจิารณาความหมายที่เกดิขึน้ในสงัคม อนัน ามาสู่การสร้างความหมายของตนเอง และเปลีย่นแปลงความรูท้ีไ่ดเ้รยีน
เป็นโครงสรา้งทางสตปิญัญาในทีส่ดุ ดงันัน้การส่งเสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอา้งองิความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชท้ฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมมาเป็นฐานคดิ บทความนี้จงึ
น าเสนอความเป็นมา แนวคดิ หลกัการของทฤษฎีวฒันธรรมเชงิสงัคมที่จะช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาองักฤษตาม
กรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ทัง้ทกัษะการฟงั พดู อ่าน และเขยีน 
ค าส าคญั: ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม, กรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป, การจดัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ 
 
Abstract 
Sociocultural theory is important to English learning management because this theory believes that learning 
is the social process happened when people do some activities that concerned with social and culture. 
Student’s learning starts from participating in any English communication activities through interaction with 
teachers, friends and anyone who has more experience than them. Interaction from social situation helps the 
students to consider the meaning of social which leads to create the meaning of themselves and transform 
the knowledge they learned to be the structure of intelligence. Therefore, the enhancement of English 
competency according to The Common European Framework of Reference is possible to apply the social 
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cultural theory as a based-idea. This article proudly presents the background, concept and principle of social 
cultural theory that support learning English according to The Common European Framework of Reference 
as listening, speaking, reading and writing skills. 
Keywords: Sociocultural Theory, Common European Framework of Reference for Languages, English 
Learning Management  
 

บทน า 
การน าทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคม มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษนัน้ มีความเป็นไปได้ เนื่องจากทฤษฏี
วฒันธรรมเชงิสงัคมมคีวามเชื่อว่า การเรยีนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคมที่เกดิขึน้จากการท ากจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
สงัคมและวฒันธรรม โดยการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเริม่จากการเขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมการสื่อสารทางสงัคม โดยผ่าน
การมปีฏิสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อน การใช้เครื่องมอืเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร อาท ิการใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อ และ
บริบทของสถานที่ที่ใช้ในการสื่อสาร จะท าให้การมีปฏิสมัพนัธ์ในสถานการณ์ทางสงัคมช่ว ยให้นักเรียนพิจารณา
ความหมายที่เกิดขึ้นในสงัคม อันน ามาสู่การสร้างความหมายของตนเอง และเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ได้เรียนเป็น
โครงสร้างทางสติปญัญาในที่สุด จากหลกัการที่กล่าวมาจะช่วยให้ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมเสริมการการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของผูเ้รยีน ซึ่งการสอนภาษาองักฤษในปจัจุบนั กระทรวงศกึษาธกิารได้ก าหนดให้ใช้กรอบอา้งองิทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคดิหลกัในการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ เนื่องจากกรอบอา้งองิทาง
ภาษาของสหภาพยุโรปไดมุ้่งเน้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ (English Proficiency) โดยสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษากลางในการสือ่สาร การแลกเปลีย่นวฒันธรรม และองคค์วามรูต่้างๆ ได ้ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ว่าจะขบัเคลื่อนไป
ได ้ดงัทีผู่เ้ขยีนจะน าเสนอในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ (1) ความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอา้งองิความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (2) ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม คอือะไร และ (3) การใช้ทฤษฎีวฒันธรรมเชงิสงัคมในการ
จดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
ความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
กรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรอืทีเ่ราเรียกกนัว่า CEFR ซึง่มาจากค าว่า The Common 
European Framework of Reference for Languages เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษของ
ประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อใหโ้รงเรยีนทุกๆ โรงเรยีน ในแต่ละประเทศทีเ่ป็นชาตสิมาชกิในสหภาพ
ยุโรป ได้ออกแบบหลกัสูตร และอ านวยการเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ที่มุ่งเน้นในการพฒันา “ทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ (English Proficiency)” ใหก้บัประชากรของตนเอง เพื่อใหป้ระชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป
สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แลกเปลีย่นวฒันธรรม และองคค์วามรูต่้างๆ ตลอดจนสามารถ
ประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกจิใดๆ ร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปจัจุบนักรอบอา้งองิความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป หรอื CEFR นัน้ ถอืว่าเป็นมาตรฐานในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนภาษาองักฤษทีไ่ดร้บั
การยอมรบัจากทัว่โลก โดยกรอบอ้างองิ CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาองักฤษเป็น 6 ระดบั ดงัต่อไปนี้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557, หน้า 9-10) 
Proficient User: 
C1 (Mastery): สามารถเขา้ใจภาษาองักฤษผ่านการฟงั และการอ่านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ครบถว้น สามารถสรุปใจความ 
จากการรบัฟงั และการอ่านจากแหล่งขอ้มลูหลายๆ แหล่งได ้สามารถน าเสนอความคดิเหน็ ขอ้โต้แยง้ เหตุผลประกอบ
ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็น
ธรรมชาต ิ
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C2 (Efficient Operational Proficiency): สามารถเขา้ใจความหมายทีแ่ทจ้รงิ ในประโยคภาษาองักฤษทีม่คีวามซบัซอ้น
ได ้สามารถพดูคุยภาษาองักฤษไดเ้ป็นธรรมชาต ิโดยมกีารตดิขดัใหเ้หน็ไดไ้ม่บ่อยนกั สามารถใชภ้าษาองักฤษในสงัคม 
การเรยีนหนงัสอื และการประกอบอาชพี ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สามารถใชภ้าษาองักฤษทีม่โีครงสรา้งประโยคทีม่ี
ความซบัซอ้นในการสือ่สารได ้
B2 (Vantage): สามารถเขา้ใจใจความส าคญัของภาษาองักฤษที่ซบัซ้อนทัง้ในส่วนของข้อเทจ็จริง และอารมณ์
ความรูส้กึชองภาษาได ้โดยเฉพาะภาษาองักฤษทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอาชพี และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุย
ภาษาองักฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกบัเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิด
ความเครยีด 
B1 (Threshold): สามารถเขา้ใจใจความส าคญัของภาษาองักฤษในโครงสรา้งพืน้ฐาน ในเรื่องทีต่นเองมคีวามคุน้เคย 
เช่น เรื่องในทีท่ างาน โรงเรยีน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใชภ้าษาองักฤษในการเดนิทางได ้สามารถสรา้งประโยคพืน้ฐาน
ในการสื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจได ้สามารถเล่าเรื่องเกีย่วกบัประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเองเป็น
ภาษาองักฤษได ้สามารถอธบิายเหตุผล และความคดิเหน็ของตนเองสัน้ๆ ได้ 
Basic User: 
A2 (Waystage): สามารถเข้าใจประโยคภาษาองักฤษที่มกัจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องส่วนตัว 
ครอบครวั การซือ้สนิคา้ การเดนิทาง ฯลฯ ได ้สามารถสือ่สารภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิวตัรประจ าวนัได ้สามารถ
อธบิายความตอ้งการของตนเองโดยใชป้ระโยคพืน้ฐานได ้
A1 (Breakthrough): สามารถเขา้ใจประโยคภาษาองักฤษทีต่้องใช้ในชวีติประจ าวนัได ้โดยเฉพาะในส่วนของทีเ่ป็น
ขอ้เทจ็จรงิ และรปูธรรม สามารถแนะน าตนเอง และผูอ้ื่นได ้สามารถถามตอบค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนตวัเกีย่วกบัที่
อยู่อาศยั คนทีรู่จ้กั สิง่ของทีต่นเองมไีด ้สามารถโตต้อบดว้ยภาษาองักฤษได ้ในกรณีทีคู่่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่าง
ชา้ๆ ชดัๆ 
กระทรวงศกึษาธิการ (2557) มนีโยบายเร่งปฏริูปการเรยีนรู้ทัง้ระบบให้สมัพนัธ์เชื่อมโยงกนั เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่การสรา้งเสรมิสมรรถนะและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ให้
ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาองคค์วามรูเ้พื่อการพฒันาตน อนัจะ
น าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดก้ าหนด
แนวปฏบิตัิในการปฏริูปการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ โดยให้ใชก้รอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคดิหลกัในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย ทัง้ในการออกแบบ
หลกัสูตร การพฒันาการเรยีนการสอน การทดสอบ การวดัผล การพฒันาครูรวมถงึการก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้
เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มทีศิทางในการด าเนินการทีเ่ป็นเอกภาพ มี
เป้าหมายการเรยีนรูแ้ละการพฒันาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัมาตรฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิในขณะเดยีวกนั
การประเมนิหรอืตรวจสอบผลการจดัการศกึษา หรอืผลการพฒันาผูเ้รยีน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไม่เพยีงแต่ประเมนิ
หรอืตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 เท่านัน้ แต่ควรไดม้กีารทดสอบ
หรอืวดัผล โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่เทยีบเคียงผลคะแนนกบัระดบัความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง 
CEFR ควบคู่กนัไปดว้ย ซึ่งกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ต้องมี
ความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ เมื่อเทยีบกบักรอบอา้งองิ CEFR อยู่ในระดบั A2 โดยแบ่งเป็นทกัษะต่างๆ ดงันี้ 
Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ Language 
Quality ในบทความนี้ ผูเ้ขยีนน าเสนอเฉพาะระดบั A2 ผูอ้่านสามารถศกึษารายละเอยีดของระดบัอื่นๆ ไดจ้ากคู่มอืการ
จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษทีเ่ป็นสากล ระดบัชัน้
มธัยมศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557, หน้า 18- 22) 



[232] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

จากแนวคดิของความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
ดงัทีน่ าเสนอขา้งตน้ สรุปไดว้่า การน ากรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ จะเน้นไปทีก่ารใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจการถ่ายทอดภาษาองักฤษทีต่รงกนั 
จากเป้าหมายของระดบั A2 ทีมุ่่งเน้นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อสื่อสารในชวีติประจ าวนั ผูส้อนจะต้องจดัประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้มโีอกาสสื่อสารด้วยภาษาองักฤษทัง้การฟงั พูด อ่าน และเขยีน โดยใช้การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบั
ผูเ้รยีน ผู้เรยีนกบัผู้สอน ผู้เรยีนกบัสื่อ ทัง้ในและนอกห้องเรยีน อกีทัง้ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถมากกว่าจะช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนทีอ่่อนกว่าอกีดว้ย ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะน าทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมมาใช้เป็นฐานคดิในการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษใหส้ าเรจ็ผลตามเป้าหมายของระดบั A2 ได ้ 
 

ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมไวกอ็ตสก้ี คืออะไร  
ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมเป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความรูเ้ชงิสงัคม (Social constructivism) ทีม่จีุดเริม่ต้น
จากนักจติวทิยาชาวรสัเซยีชื่อ ไวกอ็ตสกี ้(Vygotsky) ทีเ่ชื่อว่าวฒันธรรมมสี่วนส าคญัส าหรบัการเรยีนรู ้ดงัปรากฏใน
หนงัสอืเรื่อง “Mind and Society” ทีร่ะบุว่าพฒันาการทางวฒันธรรม (Culture development) เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 2 ครัง้ 
ไวกอ็ตสกี ้อธบิายว่า การจดัการเรยีนรูจ้ะตอ้งค านึงถงึระดบัพฒันาการ 2 ระดบั คอื ระดบัพฒันาการทีเ่ป็นจรงิ (Actual 
Development Level) และระดบัพฒันาการทีส่ามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level) ระยะห่างระหว่าง
ระดบัพฒันาการที่เป็นจรงิและระดบัพฒันาการที่สามารถจะเป็นไปได้ เรียกว่า พื้นที่รอยต่อพฒันาการ (Zone of 
Proximal Development) ซึง่ไวกอ็ตสกีเ้ปรยีบเทยีบการเรยีนรูก้บัพฒันาการไวด้งันี้ 
Past Learning: Actual Development Level 
Present Learning: Zone of Proximal Development 
Future Learning: Potential Development Level 
(Wing & Putney, 2002, p. 95) 
พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ (Zone of Proximal Development) เป็นการท าหน้าทีห่รอืท างานอย่างใดอย่างหน่ึงทีใ่นปจัจุบนั
ทีบุ่คคลยงัไม่มคีวามสามารถจะท าได ้แต่อยู่ในกระบวนการทีจ่ะท าใหบุ้คคลมคีวามพรอ้ม สามารถท าหน้าทีห่รอืท างาน
ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการที่ยงัอยู่ในระหว่างการเริ่มต้น (Embryonic State) ซึ่งไวก็อตสกี้
เปรยีบเทยีบว่าเป็น “ดอกตูม” (Buds) หรอื ดอกไม ้(Flowers) ของพฒันาการมากกว่าทีจ่ะเป็น “ผล” (Fruits) ของ
พฒันาการ (Vygotsky, 1978, p.86) ซึง่พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ คอื บรเิวณทีเ่ดก็ก าลงัจะเขา้ใจในบางสิง่บางอย่างจาก
การเป็นครแูละนกัวจิยัของเขา เขาตระหนกัอยู่เสมอว่าเดก็มคีวามสามารถทีจ่ะแกป้ญัหาทีเ่กนิกว่าระดบัพฒันาการทาง
สตปิญัญาของเขาทีจ่ะท าได ้หากเขาไดร้บัค าแนะน า ถูกกระตุ้น หรอืชกัจูงโดยใครบางคนทีม่สีตปิญัญาทีด่กีว่า บุคคล
เหล่าน้ีอาจเป็นเพื่อนทีม่คีวามสามารถ นกัเรยีนคนอื่นๆ พ่อแม่ ครู หรอืใครกไ็ดท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ ไวกอ็ตสกีไ้ดใ้หค้ า
นิยามพืน้ทีร่อยต่อพฒันาการน้ีว่า “ระยะห่างระหว่างระดบัพฒันาการทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ก าหนดโดยลกัษณะการแกป้ญัหาของ
แต่ละบุคคลกบัระดบัของศกัยภาพแห่งพฒันาการทีก่ าหนด โดยผ่านการแกป้ญัหาภายใต้ค าแนะน าของผูใ้หญ่ หรอืใน
การร่วมมอืช่วยเหลอืกบัเพื่อนทีม่คีวามสามารถเหนือกว่า“ และไดก้ล่าวสนบัสนุนอกีว่า “พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการในวนันี้ 
จะเป็นระดบัของพฒันาการในวนัพรุ่งนี้ อะไรกต็ามทีเ่ดก็สามารถท าไดโ้ดยอยู่ภายใต้ความช่วยเหลอืในวนันี้ วนัพรุ่งนี้
เขาจะสามารถท าไดด้ว้ยตวัของเขาเอง เพยีงไดร้บัการเรยีนรูท้ีด่กีจ็ะน ามาซึง่พฒันาการทีเ่จรญิขึน้” (Vygotsky, 1978, 
pp. 86-89) ส าหรบัลกัษณะส าคญัของทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมอกีประการ คอื การใชส้ื่อกลาง (Mediation) ไดแ้ก่ 
เครื่องมอื (tools) หรอืสญัลกัษณ์ (signs) เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างความหมายของแต่ละบุคคล (Shepardson, 
1999) โดยเครื่องมอื ประกอบดว้ย  
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1. เครื่องมอืทางจติวทิยา (psychological tools) ไดแ้ก่ สญัลกัษณ์ (signs) เช่น ภาษา ถอ้ยค า ระบบของการนับ อกัษร
ศลิป์ ไดอะแกรม แผนที ่ภาพวาด เป็นต้น (Wertsch, 1981; Shepardson, 1999) เครื่องมอืเหล่านี้ ไม่สามารถเปลีย่น
ความเชื่อเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ต่างๆของนักเรยีนได ้แต่จะส่งเสรมิให้บุคคลมมีุมมอง การคดิและการปฏิบตัเิกีย่วกบั
ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านัน้ใหช้ดัเจนขึน้ หรอืกล่าวไดว้่าเครื่องมอืน้ีเป็นหนทางแห่งการเรยีนรู ้(way of knowing) 
2. เครื่องมอืทางเทคนิค (technical tools) เป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหบุ้คคลเปลีย่นหรอืขยายมุมมองในการรบัรูเ้กีย่วกบัโลก 
เช่น แว่นขยาย คอมพวิเตอร ์หนังสอื เป็นต้น เครื่องมอืนี้ยงัเป็นเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ความรู ้ (how to 
know) (Shepardson, 1999) 
โดยทัว่ไปแลว้ เครื่องมอืทัง้สองชนิดนี้ เป็นผลมาจากกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรม ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็น
เครื่องมอืทางวฒันธรรม ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้ภาษาองักฤษตามกรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR) ผู้เรยีนควรมโีอกาสได้ใช้เครื่องมอืทัง้สองดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ในการเรยีนรูผ้่านบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สงัคมและวฒันธรรม (John-Steniner and Mahn, 1996) 
สว่นสือ่กลางในการสรา้งความหมายอกีประเภทหนึ่ง คอื สญัลกัษณ์ เช่น ภาษา การเขยีน ตวัเลข ซึง่สญัลกัษณ์ท าให้
มนุษยแ์ตกต่างจากสตัวต่์างๆ โดยสตัวจ์ะใชส้ญัชาตญาณในการตอบสนอง เปรยีบเทยีบกบัมนุษยท์ีใ่ชภ้าษาหรอืค าพูด
ในการสื่อสารกบัผู้อื่นเพื่อแก้ไขปญัหา ดงันัน้ Vygotsky (1978) เชื่อว่า ระบบสญัลกัษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานัน้ 
สามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และยงัเป็นตวัเชื่อมรปูแบบของการพฒันาของแต่ละบุคคล ดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
จากภาพขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลแต่ละบุคคลสามารถเรยีนรูว้ตัถุแห่งการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่อกลาง 
เช่น เครื่องมอื วตัถุ และบุคคลผูม้ปีระสบการณ์ (Rogoff, 1995) แต่อย่างไรกต็าม ไวกอ็ตสกี ้ระบุว่ามนุษยส์ามารถ
เขา้ใจสิง่ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง จากสญัลกัษณ์ทีอ่ยู่ภายนอก (external symbolic) และระบบวฒันธรรม มากกว่าจากการ
ใหค้วามหมายสิง่ต่างๆดว้ยตนเอง (Daniels, 2001) ดว้ยเหตุนี้ หวัใจส าคญัของทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม คอื การ
พฒันาการทางการเรยีนรูซ้ึง่เป็นผลมาจากปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างบุคคลกบับุคคล และระหว่างบุคคลกบับรบิท
ของวฒันธรรม (Kozulin et al., 2003) ไวกอ็ตสกีถ้อืว่า การเรยีนรูแ้ละเครื่องมอืทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ภาษา มคีวามส าคญัอย่างมากกบัการเรยีนรู ้เพราะภาษาเป็นเครื่องมอืทางความคดิที่ส าคญัทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาของ
ผูเ้รยีน และช่วยในการสือ่สารระหว่างเดก็และผูอ้ื่นทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนักบัตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรยีนรู้
เกดิขึน้ได้ครัง้แรกด้วยภาษา เพราะภาษามคีวามสมัพนัธ์กบัการกระท า และเป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ นอกจากนี้ 
ภาษายงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ดว้ยการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น ถา้เดก็มโีอกาสใชภ้าษามากขึน้เท่าไหร่จะท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิและการคดิจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางภาษาดว้ย (Wink and Putney, 2002) 
ซึง่การปฏสิมัพนัธ์ในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน แนวทางการจดัการเรยีนรู้ที่โดดเด่นที่สุดคอื สแกฟโฟลด์งิ (Scaffolding) 
หรอืการเสรมิต่อการเรยีนรู ้ซึง่เป็นบทบาทเชงิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ในลกัษณะการช่วยเหลอืตามสภาพ

สือ่กลาง (ระบบสญัลกัษณ์ ภาษา) 

ผูเ้รยีน วตัถุแห่งการเรยีนรู ้

ภาพที ่1 ความสมัพนัธข์องสือ่กลางในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ทีม่า: Adapted from Daniels (2001, p.14) 
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ปญัหาทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ ดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถแกป้ญัหานัน้ดว้ยตนเองได ้(Wood, Bruner and 
Ross, 1976, p.98) 
จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่า ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม เป็นทฤษฎทีีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องมนุษย์อนัเกดิจาก
การปฏสิมัพนัธท์างสงัคม มคีวามร่วมมอืกนัมกีารช่วยเหลอืจากผูท้ีม่คีวามสามารถมากกว่าและใชภ้าษาเป็นเครื่องมอื
ในการสื่อสาร ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคม มีความเชื่อว่า การเรยีนรู้เป็นสิง่ที่พฒันาได้ ผู้เรียน
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาไดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างครู เพื่อน โดยครูมบีทบาทเป็นผูใ้หค้ าแนะน า และ
เพื่อนทีม่ปีระสบการณ์หรอืมคีวามสามารถมากว่าจะใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ีม่คีวามสามารถน้อยกว่า โดยการปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมนัน้ตอ้งอาศยัภาษาเป็นสือ่กลาง 
 
การใช้ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอ็ตสก้ี ในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) 
จากหลักการที่ผู้เขียนสรุปไว้ข้างต้น น ามาสู่แนวทางที่ผู้เขียนขอเสนอแนะในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษตามหลกัการดงักล่าวดงันี้ 
1. การส่งเสริมความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป ผู้สอนควรพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอนและการวดัผลของกรอบอ้างองิ CEFR โดยถือเอาความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษ
โดยทัว่ไปเป็นหลกัการหรอืพดูอย่างง่ายๆ ว่า การใช้ภาษาเป็นส่ือในการส่ือสาร (Action-Oriented) หรอืเป็นการใช้
ภาษาเพื่อท างานใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ในชวีติประจ าวนั (Social Agent with task) นัน่หมายความว่า ครูผูส้อนภาษาองักฤษ
ควรใชภ้าษาองักฤษกบัผูเ้รยีนตลอดเวลา เพื่อใหผู้เ้รยีนคุน้ชนิกบัการใชภ้าษาในการสื่อสารในชวีติประจ าวนัทัว่ๆไป
ไม่ใช่เฉพาะเพื่อการเรยีนเท่านัน้  
2. การเรยีนรูใ้นพืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ กล่าวคอื ในการจดัการเรยีนรู้สิง่ส าคญัทีจ่ะต้องค านึงถงึคอืระดบัพฒันาการ 2 
ระดบั อนัไดแ้ก่ ระดบัพฒันาการทีเ่ป็นจรงิ (Actual Development Level) และระดบัพฒันาการทีส่ามารถจะเป็นไปได ้
(Potential Development Level) โดยการเรยีนรูใ้นอดตี (Past learning) คอื ระดบัพฒันาการทีเ่ป็นจรงิ ส่วนการเรียนรู้
ในปจัจุบนั (Present learning) คอืพืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ ส าหรบัการเรยีนรูใ้นอนาคตนัน้ (Future learning) คอืระดบั
พฒันาการทีส่ามารถจะเป็นไปไดโ้ดยครผููส้อนตอ้งค านึงถงึความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีนดว้ยในการจดัการเรยีนรู ้ดงันัน้ 
ครูผู้สอนควรก าหนดหรอืการจดัภาระงานการเรยีนรู้ให้สอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาของผูเ้รยีน และประเมนิผลการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีนจากการเรยีนรู้ในพื้นที่รอยต่อพฒันาการ ซึ่งจะน าไปสู่การทดสอบความสามารถของผู้เรยีนแต่ละ
บุคคล ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ ์(2549) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่รอยต่อ
พฒันาการ (zone of proximal development) ของวกิอ็ตสกีเ้พื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนการเขยีนภาษาองักฤษ
ส าหรบันักเรยีนระดบัอุดมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ครูควรประเมนิผูเ้รยีนแบบพลวตัร ซึ่งการประเมนิแบบพลวตัร 
(Dynamic Assessment) เกดิขึน้มาจากขอ้จ ากดัของการประเมนิแบบเดมิทีไ่ม่มคีวามยดืหยุ่น การประเมนิแบบพลวตัร
จะประเมนิพฒันาการทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัจากทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมระหว่างผูส้อนกบั
ผูเ้รยีน ท าใหท้ราบความแตกต่างดา้นพฒันาการทีเ่กดิขึน้จากการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน
กบัผูส้อน และน าไปใช้ในการก าหนดหรอืปรบัเปลีย่นกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อท าใหก้ระบวนการเรยีนการสอน
สามารถพฒันาผูเ้รยีนไดอ้ย่างสงูสดุ 
3. การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม ในการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษตามกรอบอา้งองิทางภาษาของสหภาพยุ โรป(CEFR) 
นัน้ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากการมี
ปฏสิมัพนัธโ์ดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสื่อสารนัน้ จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้โดยกระบวนการ
ดงักล่าวจะเกดิขึน้ในบรบิททางสงัคมที่ผู้เรยีนไดม้โีอกาสร่วมกนัท างานกบัเพื่อน และไดร้บัความช่วยเหลอืจากผู้ที่มี
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ประสบการณ์มากกว่า ย่อมท าให้ผูเ้รยีนสร้างความรู้ความเขา้ใจไดด้้วยตนเองและเกดิเป็นพฒันาการได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่พฒันาการทางภาษา อนัเนื่องมาจากภาษาเป็นเครื่องมอืทางความคดิทีส่ าคญัในการเรียนรู ้และช่วยในการ
สื่อสารระหว่างผูเ้รยีนกบับุคคลอื่นทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั นอกจากนี้ ภาษายงัเป็นวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ย
การมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น ฉะนัน้ ถา้ผูเ้รยีนไดใ้ชภ้าษามากขึน้เท่าไหร่ กจ็ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิพฒันาการทางความคดิได้
อกีดว้ย เช่นเดยีวกนักบัผลการวจิยัของ Samana (2013) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องการเสรมิต่อการเรยีนรูข้องครแูละการเสรมิต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนในบรบิทหอ้งเรยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นักเรยีนสามารถประสบผลส าเรจ็
ในการใหก้ารเสรมิต่อการเรยีนรูก้บัเพื่อนร่วมชัน้เรยีนได ้เนื่องจากระหว่างการมปีฏสิมัพนัธก์นั นักเรยีนจะมบีทบาทที่
แตกต่างกนัในการท างานร่วมกนั ดงันัน้การให้ความช่วยเหลอืจากนักเรยีนจงึเปรยีบเหมอืนเป็นการแบ่งปนัความรู้
ใหก้บัเพื่อนในชัน้เรยีน 
4. การเสรมิต่อการเรยีนรู ้หรอื Scaffolding ซึ่งเป็นบทบาทเชงิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ในลกัษณะ การ
ช่วยเหลอื แนะน าในสภาพปญัหาที่ก าลงัเกดิขึน้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อในการพูดกบั
ตนเอง (Private speech) หรอืการคิดเป็นถ้อยค าเกี่ยวกบัปญัหาที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้เรยีนสามารถ
แกป้ญัหานัน้ดว้ยตนเองไดใ้นทีส่ดุ ดงันัน้ ครผููส้อนควรใหผู้เ้รยีนไดร้บัการช่วยเสรมิศกัยภาพเป็นรายบุคคล และจดัให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนเป็นกลุ่มเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั โดยใชก้ลุ่มการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีป่ระกอบไป
ดว้ยผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั และจดัโอกาสใหม้กีารสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนควบคู่ไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ Mohr & Mohr (2007) ทีพ่บว่าผูส้อนสามารถใหค้ าแนะน าผูเ้รยีนในการสรา้งการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย
จากกิจกรรมในชัน้เรียนและความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นของภาษาที่ใช้โดยการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ 
Scaffolding การใชภ้าษาในการสนับสนุนและเสรมิต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนผ่านปฏสิมัพนัธท์างสงัคมนัน้ ครูผูส้อนมี
บทบาทส าคญัในฐานะทีเ่ป็นสือ่กลางในการเสรมิต่อความรูห้รอื Scaffolding แก่ผูเ้รยีน 
จากแนวทางในการน าทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ เพื่อสง่เสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษ
ตามกรอบอา้งองิทางภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะประสบผลส าเรจ็ ดงัเช่นผลการวจิยัของ อบั
ดุลรอพา (2557) ทีพ่บว่า การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารจ าเป็นจะต้องออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัหลกัการตามทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมและหลกัการเรยีนภาษาเพื่อการสือ่สารทีว่่า การพฒันาวฒันธรรม
ของมนุษยแ์ต่ละคนเป็นความเป็นแปลงทางจติใจทีม่จีุดเริม่ตน้จากอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม 
และครผููส้อนตอ้งจดัล าดบัการเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอนตามกระบวนการใชค้วามคดิของผู้เรยีนเริม่จากการฟงัไปสูก่ารพดู การ
อ่าน ท าความเขา้ใจ แลว้น าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์จรงิในชวีติประจ าวนัได ้และจดักจิกรรมใหน้ักเรยีนท างาน
เป็นกลุ่ม คละความสามารถ นักเรียนที่มคีวามสามารถมากกว่าจะช่วยนักเรยีนที่มคีวามสามารถน้อยกว่าส่งผลให้
นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ 
ผูเ้ขยีนจงึขอสรุปว่า ผู้สอนควรพฒันากระบวนการเรยีนการสอนและการวดัผลของกรอบอา้งองิ CEFR โดยถือเอา
ความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษโดยทัว่ไปเป็นหลกัการ นัน่คอื การใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสื่อสาร (Action-
Oriented) การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมเป็นสิง่ส าคญัในการจดัการเรยีนรู ้เน่ืองจากการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นสือ่ในการสือ่สารนัน้ จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้รวมไปถงึการเสรมิต่อการเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนที่
เรยีนเก่งกว่าไดช้่วยเหลอืผูท้ีอ่่อนกว่า ทา้ยทีสุ่ดคอืครผููส้อนควรก าหนดหรอืการจดัภาระงานการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบั
ระดบัการพฒันาของผู้เรยีน และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพฒันาการ ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารทดสอบความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลดว้ย  
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บทสรปุ 
ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคม ใหค้วามส าคญักบัพฒันาการ โดยเชื่อว่า การพฒันาการเรยีนรูเ้ป็นผลมาจากการปฏสิมัพนัธ์
ทางสงัคมระหว่างบุคคลกบับุคคล และระหว่างบุคคลกบับรบิททางวฒันธรรมนัน้ๆ โดยกระบวนการดงักล่าวจะเกดิขึน้
ในบรบิททางสงัคมทีผู่เ้รยีนไดม้โีอกาสร่วมกนัท างานกบัเพื่อน และไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 
ย่อมท าให้ผูเ้รยีนสร้างความรู้ความเขา้ใจได้ดว้ยตนเองและเกดิเป็นพฒันาการได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่พฒันาการทาง
ภาษา อนัเนื่องมาจากภาษาเป็นเครื่องมอืทางความคดิทีส่ าคญัในการเรยีนรู ้และช่วยในการสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนกบั
บุคคลอื่นทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั นอกจากนี้ ภาษายงัเป็นวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยการมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่น 
ฉะนัน้ ถ้าผูเ้รยีนไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสื่อสารมากขึน้เท่าไหร่ กจ็ะท าใหผู้เ้รยีนเกดิพฒันาการทางความคดิ
มากขึ้นเท่านัน้ ความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) นัน้ เป็น
เป้าหมายส าคญัในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของทุกประเทศในโลกรวมทัง้ประเทศไทย ผู้เขยีนน าเสนอทฤษฎี
วฒันธรรมเชงิสงัคมของไวกอ็สกี ้ดว้ยความคาดหวงัว่าจะเป็นฐานคดิหนึ่งใหผู้อ้่านไดเ้หน็แนวทางในการจดัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ได ้หากผูอ้่านทุกท่านเขา้ใจเขา้ถงึทฤษฎนีี้ และ
น าไปพฒันาผูเ้รยีนเพราะหวงัไดว้่า มาตรฐานสากลทีทุ่กฝา่ยปรารถนาจะใหเ้กดิขึน้กบัคนไทยกจ็ะเป็นจรงิดงัหวงัได ้
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บทคดัย่อ 
การสง่เสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอา้งองิทางภาษาของสหภาพยุโรป ประกอบไปดว้ยความสามารถ
ในการใชภ้าษาในดา้นการฟงั การพูด การอ่าน และการเขยีน จ าเป็นต้องมแีนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหเ้กดิ
เป็นความสามารถทัง้ 4 ทกัษะ ซึง่การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกมลีกัษณะส าคญัคอืการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการ
เรยีนรู้อย่างกระตือรอืรน้โดยที่ผูเ้รียนมสี่วนร่วมและมปีฏสิมัพนัธ์กนัเพื่อก่อให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย โดย
ผ่านการพูดคุย การเขยีน การอ่าน การระดมสมอง ให้ผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ ตัง้ค าถาม และสามารถเชื่อมโยง
ความรูพ้รอ้มทัง้สร้างเนื้อหาใหม่จากการเรยีนรูเ้ป็นการพฒันาความคดิ รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพื่อการ
พฒันาความรูค้วามสามารถของตวัผูเ้รยีน 
ค าส าคญั: การเรยีนรูเ้ชงิรุก, การสือ่สารภาษาองักฤษ, กรอบอา้งองิทางภาษาของสหภาพยุโรป 
 

Abstract 
Enhancing the English communicative competency of CEFR include the ability to use the English language 
by listening speaking reading and writing. It should have learning management approach encouraging all of 
four skills. Active learning is a learning process aimed at encourages the student active learning behavior and 
engage in activities. They interact with each other and create meaningful of learning by speaking writing 
reading and brainstorming. Students can share their idea, question, connect their knowledge and create new 
content from their learning. Including, they develop their idea that is analytical skill and synthesis skill for 
knowledge and competency of them.  
Keywords: Active Learning, English Communicative, Common European Framework of Reference for 
Language 
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บทน า 
สงัคมในปจัจุบนัเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีท าให้การตดิต่อสื่อสารรวดเรว็และ
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูการตดิต่อกนัไดง้่ายสง่ผลใหค้นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติใหท้นัต่อโลกในยุคแห่ง
การเรยีนรู้ การปฏริูปการศกึษาจงึต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้เกดิสงัคมแห่งการเรยีนรู้ การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ในชีวติประจ าวนั เนื่องจากเป็นเครื่องมอืส าคญัในการติดต่อสื่อสาร การศกึษา การ
แสวงหาความรู ้การประกอบอาชพี การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก น ามาซึง่มติรไมตรแีละความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ ช่วย
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นดขีึน้ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความแตกต่างของภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทัง้เขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึน้ พร้อมทัง้มวีสิยัทศัน์ในการ
ด าเนินชีวิต (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน , 2551) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมี
นโยบายน า “กรอบมาตรฐานการประเมนิความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรอื CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) มาใชเ้ป็นกรอบการประเมนิความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษ เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ให้ผูเ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อ
การสือ่สารและใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรูเ้พื่อการพฒันาตนและเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน ซึง่กรอบการประเมนิความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษผูเ้ขยีนไดน้ าเสนอไวด้งันี้ 
ความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป 
กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาองักฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อใหโ้รงเรยีนทุกๆ โรงเรยีนในแต่ละ
ประเทศที่เป็นชาติสมาชกิในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลกัสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษที่
มุ่งเน้นในการพฒันา “ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ (English Proficiency)” ใหก้บัประชากรของตนเองเพื่อใหป้ระชากร
ของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรปสามารถใชภ้าษาองักฤษ เป็นภาษากลางในการสื่อสาร แลกเปลีย่นวฒันธรรม และ
องคค์วามรูต่้างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกจิใดๆ ร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
ปจัจุบันกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
ภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากซึง่ไดแ้บ่งความสามารถทางภาษาองักฤษออกเป็น 6 ระดบัดงัต่อไปนี้ (Council of 
Europe, 2011) 
Proficient User แบ่งเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ C1 (Mastery): สามารถเขา้ใจภาษาองักฤษผ่านการฟงั และการอ่านไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรบัฟงั และการอ่านจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งได้ สามารถ
น าเสนอความคดิเหน็ ขอ้โต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาองักฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ และ C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):
สามารถเขา้ใจความหมายทีแ่ทจ้รงิ ในประโยคภาษาองักฤษทีม่คีวามซบัซอ้นได ้สามารถพูดคุยภาษาองักฤษไดเ้ป็น
ธรรมชาต ิโดยมกีารตดิขดัให้เหน็ไดไ้ม่บ่อยนัก สามารถใชภ้าษาองักฤษในสงัคม การเรยีนหนังสอื และการประกอบ
อาชพี ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สามารถใชภ้าษาองักฤษทีม่โีครงสรา้งประโยคทีม่คีวามซบัซอ้นในการสือ่สารได้ 
Independent User แบ่งเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ B2 (Vantage): สามารถเขา้ใจใจความส าคญัของภาษาองักฤษทีซ่บัซอ้น
ทัง้ในสว่นของขอ้เทจ็จรงิ และอารมณ์ความรูส้กึของภาษาได ้โดยเฉพาะภาษาองักฤษทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอาชพี และ
ความสนใจของตนเอง สามารถพดูคุยภาษาองักฤษไดค้่อนขา้งเป็นธรรมชาต ิในระดบัทีส่ามารถสือ่สารกบัเจา้ของภาษา
ได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกดิความเครยีด และB1 (Threshold): สามารถเขา้ใจใจความส าคญัของภาษาองักฤษใน
โครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้
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ภาษาองักฤษในการเดนิทางได ้สามารถสรา้งประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องทีต่นเองสนใจได ้สามารถเล่าเรื่อง
เกี่ยวกบัประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวงัของตนเองเป็นภาษาองักฤษได้ สามารถอธบิายเหตุผล และความ
คดิเหน็ของตนเองสัน้ๆ ได ้
Basic User แบ่งออกเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ A2 (Waystage): สามารถเขา้ใจประโยคภาษาองักฤษทีม่กัจะพบเจอบ่อยๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องส่วนตัว ครอบครวั การซื้อสนิค้า การเดินทาง ฯลฯ ได้ สามารถสื่อสารภาษาองักฤษที่
เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้  และ A1 
(Breakthrough): สามารถเข้าใจประโยคภาษาองักฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็น
ขอ้เทจ็จรงิ และรปูธรรม สามารถแนะน าตนเอง และผูอ้ื่นได ้สามารถถามตอบค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนตวัเกีย่วกบัที่
อยู่อาศยั คนทีรู่จ้กั สิง่ของทีต่นเองมไีด ้สามารถโตต้อบดว้ยภาษาองักฤษได ้ในกรณีทีคู่่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่าง
ชา้ๆ ชดัๆ 
จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถงึความส าคญัของกรอบอา้งองิทางภาษาของสหภาพยุโรปนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ าหนดให้
ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ต้องมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษเมื่อเทยีบกบักรอบอา้งองิ
ความสามารถทางภาษาอยู่ในระดบั A1 โดยแบ่งเป็นทกัษะต่างๆ ดงันี้ Listening, Reading, Spoken Interaction, 
Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ Language Quality ซึง่เมื่อวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
ระหว่างหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศกบักรอบอา้งองิ
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จะเหน็ไดว้่ามคีวามสอดคลอ้งกนัดงันี้
(สถาบนัภาษาองักฤษ, 2558) 
 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างสาระภาษาเพื่อการสือ่สารตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551กบักรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูห้ลกัสตูร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 

กรอบอา้งองิความสามารถทางภาษาของ 
สหภาพยโุรป (CEFR) 

สาระที ่1 ภาษาเพื่อการสือ่สาร 
มาตรฐาน ต 1.2 
มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูขา่วสาร แสดงความรูส้กึและความคดิเหน็
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ต 1.2 ป.6/1 พดู/เขยีนโตต้อบการสือ่สารระหว่าง
บุคคล 
สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
บทสนทนาทีใ่ชใ้นการทกัทาย กล่าวลา ขอโทษ 
ขอบคุณชมเชย พดูแทรกอย่างสภุาพ 

A1 Spoken Interaction การสนทนา (Conversation) 
- สามารถทกัทายและกล่าวลาง่ายๆ ได ้
- สามารถถามทุกข-์สขุได ้
- สามารถโตต้อบเพื่อถามและตอบค าถามงา่ยๆ และสามารถขอ
พดูซ ้า แกไ้ขค าพดู และขอความชว่ยเหลอืได ้
- สามารถถามและตอบค าถามสว่นตวัง่ายๆ เช่น 
What’s your name? How old are you? 
ถา้คู่สนทนาพดูชา้ๆ และเอือ้ต่อการเขา้ใจ 
A1 Strategies การปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) 
- สามารถพดูตดิต่อกบัผูอ้ื่นดว้ยค า วลหีรอืภาษาท่าทางง่ายๆ 
- สามารถบอกไดว้่าไม่เขา้ใจและขอใหคู้่สนทนาพดูซ ้า 
Language Qualityภาษาศาสตรส์งัคม (Socio-linguistic) 
สามารถใชค้ าสภุาพในการแนะน าตนเอง ค าทกัทาย 
ค าอ าลา เช่น please, thank you, sorry ได ้
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จากตารางการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าสาระและมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 นัน้มีความสอดคล้องกบัแนวทางการวดัประประเมินผลของกรอบมาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หากน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนครผููส้อนจะสามารถออกแบบการจดัการเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูภ้าษาตามกรอบมาตรฐานไดโ้ดย
ไม่ละเลยหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
หากจะกล่าวถงึแนวทางในการจดัการเรยีนรูท้ี่ผูส้อนควรจดักระบวนการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิทกัษะความสามารถ
ทางภาษาองักฤษดงักล่าวแลว้ควรจะต้องมกีระบวนการทีส่่งเสรมิให้ผู้สอนและผู้เรยีนหรอืผูเ้รยีนและผูเ้รยีนได้มกีาร
ปฏสิมัพนัธก์นัทัง้นี้ผูเ้ขยีนไดน้ าเสนอแนวคดิในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกซึง่อาจเป็นแนวคดิทีส่ามารถส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดฝึ้กฝนการใชภ้าษาองักฤษทัง้การพดู การอ่าน การฟงั และการเขยีน โดยประกอบไปดว้ยความหมาย องคป์ระกอบ
บทบาทของผูส้อนและบทบาทของผูเ้รยีนเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูด้งันี้ 
ความหมายของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)  
Prince (2004) การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก คอืกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม  โดยเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้่วมแสดงความคดิเหน็ ไดใ้ชท้กัษะการพดู การพงั การอ่าน การเขยีน และการไตร่ตรองความคดิ 
Tileston (2007) การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก คอืการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนโน้มน้าวจงูใจตนเองทีจ่ะเป็นกุญแจส าคญัในการ
เคลื่อนเขา้ไปสู่การเรยีนรู ้มกีจิกรรมที่จะสรา้งการตดิต่อสมัพนัธใ์นห้องเรยีนโดยใชก้ารบูรณาการทางดา้นเทคโนโลย ี
เริม่ตน้จากการใชส้มองสงัเคราะหเ์ชื่อมโยงรูจ้กัปะตดิปะต่อเรื่องราวมกีารระดมสมองแลว้สรุปผล 
จากการศกึษาความหมายสามารถสรุปไดว้่า การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก หมายถงึ การจดักจิกรรมทีส่่งเสริมพฤตกิรรมการ
เรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้โดยทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมติดต่อสมัพนัธก์นัเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายโดยผ่าน
การพดูคุย การเขยีน การอ่าน การระดมสมอง ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ ตัง้ค าถาม และสามารถเชื่อมโยงความรู้
พรอ้มทัง้สรา้งเนื้อหาใหม่จากการเรยีนรูเ้ป็นการพฒันาความคดิ รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ 
องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ  
Meyers and Jones (1993) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการเรยีนรูเ้ชงิรุกเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการจดัการเรยีนการ
สอนว่า ประกอบดว้ยปจัจยัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั 3 ประการ ไดแ้ก่  
1. ปจัจยัพืน้ฐาน (basic elements) ไดแ้ก่ การพดู การฟงั การเขยีน การอ่าน และการโตต้อบความคดิเหน็  
2. กลวธิใีนการเรยีนการสอน (learning strategies) คอืการแบ่งกลุ่มเลก็ๆ การท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ  
3. ทรพัยากรทางการสอน (teaching resources) ไดแ้ก่ การอ่าน การก าหนดการบ้าน วทิยากรจากภายนอก การใช้
เทคโนโลยกีารสอน การเตรยีมอุปกรณ์การศกึษา โทรทศัน์ทางการศกึษา 
Fink (1999) ไดน้ าเสนอรูปแบบการเรยีนแบบ Active Learning ทีม่องว่าการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการระหว่างการมี
ประสบการณ์ผ่านการลงมือท าและการสงัเกต ผสมผสานกบัการสนทนากบัตนเองและผู้อื่น การลงมอืท า หมายถึง 
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนไดท้ ากจิกรรมบางอย่าง เช่น การออกแบบ การท ากจิกรรมการทดลอง วเิคราะห ์วพิากษ์ 
คน้ควา้ หรอืน าเสนอเป็นตน้ 
จากการศกึษาองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูจ้ากนกัการศกึษาสามารถสรุปไดว้่าองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรู้
เชงิรุกประกอบดว้ย การจดักจิกรรมทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมและอาจแบ่งกลุ่มการท างาน โดยเน้นกจิกรรมการพฒันาทกัษะ 
การฝึกคดิขัน้สงู ใหผู้เ้รยีนคน้หาความรูแ้ละสรา้งประสบการณ์ดว้ยตนเองผ่านการตดิต่อสือ่สารทัง้ทางตรงและทางออ้ม
กบัผูอ้ื่นทัง้การฟงั พดู อ่านและเขยีน 
บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ 
Shenker and et al (1996) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อนต่อการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกดงันี้ 
1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใหค้วามร่วมมอืในการเรยีนรูอ้ย่างมชีวีติชวีา 
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2. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะการแกป้ญัหา การคดิวเิคราะห ์และการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
3. สรา้งปฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีนใชท้กัษะการสือ่สารเกดิทกัษะในการวเิคราะห ์สามารถถ่ายโอนความรูค้วามเขา้ใจทีเ่รยีน
ได ้
4. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆเน้นใหผู้เ้รยีนคน้หาค าตอบดว้ยตนเองมคีวามเขา้ใจและสรา้งมโนทศัน์ที่
ไดจ้ากการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองได ้
5. จดักจิกรรมใหม้คีวามยดืหยุ่นสงูใชก้จิกรรมและแหล่งเรยีนรูห้ลากหลาย 
Fink (1999) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อนต่อการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกดงันี้ 
1. สรา้งสรรคก์จิกรรมหลากหลาย เพื่อขยายประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิ
2. สรา้งปฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีนสง่เสรมิประสบการณ์ และการสนทนาสือ่สารใหม้ากขึน้ 
3. จดัการเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มย่อยและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นช่วงๆ 
4. ดงึประสบการณ์ของผูเ้รยีนเขา้มาเชื่อมโยง เพื่อกระตุน้ความสนใจของกลุ่ม 
5. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนบนัทกึผลการเรยีนรู ้
6. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
สรุปบทบาทผูส้อนไดว้่า ผูส้อนควรจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง สรา้งบรรยากาศการมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสรมิใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูส้อนและเพื่อในชัน้เรยีน ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะการฟงั พูด อ่านและ
เขยีน พรอ้มทัง้กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีท่า้ทายเพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ
การคดิขัน้สงู 
บทบาทผูเ้รียนในการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ 
Johnson and et al. (1991) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกดงันี้ 
1. แสดงถงึความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทีจ่ะสอนกบัสิง่ทีผู่เ้รยีนมพีืน้ฐานอยู่ก่อนแลว้ 
2. สามารถระบุโครงร่างของเน้ือหา แนวคดิ ประเดน็หลกัในสถานการณ์ปญัหา 
3.การมปีฏสิมัพนัธท์ีแ่สดงออกถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเองและระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
4. สามารถแสดงผลของเรยีนรูจ้ากการสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
Ewell (1997) ไดอ้ธบิายถงึบทบาทผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกดงันี้ 
1. ตอบสนองต่อการเรยีนรูแ้ละมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรอืรน้ 
2. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์พรอ้มทีจ่ะน าเสนอทางแกป้ญัหาและสามารถเชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนรูม้าแลว้กบัสถานการณ์
ใหม่ได ้
3. มคีวามมุ่งมัน่ในการเรยีนรู ้และแสดงพฤตกิรรมการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
สรุปไดว้่า ผูเ้รยีนควรมคีวามกระตอืรอืรน้ มุ่งมัน่ในการเรยีนและรบัผดิชอบตนเองต่อการเรยีนรู ้ฝึกฝนในดา้นการคดิ 
วางแผน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถน าเสนอแนวทางการแก้ปญัหาและเชื่อมโยงสิง่ที่เรยีนรู้มาแล้วกบั
สถานการณ์ใหม่ได ้
จากการศกึษาความหมาย องค์ประกอบ บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรยีนของการจดัการเรยีนรู้เชงิรุกดงัที่กล่าวมา
ขา้งตน้และเพื่อเป็นการน าไปสูแ่นวทางการจดัการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิความสามารถทางการสื่อสารภาษาองักฤษผูเ้ขยีนจงึ
ขอสรุปขอ้ส าคญัของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกดงันี้ การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก คอืการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการ
เรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้โดยทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมติดต่อสมัพนัธก์นัเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายโดยผ่าน
การพดูคุย การเขยีน การอ่าน การระดมสมอง ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ ตัง้ค าถาม และสามารถเชื่อมโยงความรู้
พรอ้มทัง้สรา้งเนื้อหาใหม่จากการเรยีนรูเ้ป็นการพฒันาความคดิ รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ โดยครมูบีทบาทใน
การจดักจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง สรา้งบรรยากาศการมสี่วนร่วมในการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิใหม้ปีฏสิมัพนัธท์ีด่ี
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กบัผูส้อนและเพื่อในชัน้เรยีน และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะการฟงั พูด อ่านและเขยีน พรอ้มทัง้กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรู ้โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีท่า้ทายเพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการคดิขัน้สงู พรอ้มกนันัน้ผูเ้รยีน
ควรรูบ้ทบาทของตนเองคอืตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ในการท ากจิกรรมการเรยีนรู ้สื่อสารและรบัฟงัความ
คดิเหน็ของเพื่อนร่วมกลุ่มอนัจะเป็นการน าไปสู่การเรยีนรูท้ีป่ระสบความส าเรจ็ 
แนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมส่งเสริมความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษตามกรอบ
อ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป 
จากนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานมกีารน า “กรอบมาตรฐานการประเมนิความสามารถทาง
ภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรอื CEFR มาใชเ้ป็นกรอบการประเมนิความสามารถการใชภ้าษาองักฤษ 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนสามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสือ่สารและใช้
เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรูเ้พื่อการพฒันาตนและเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
และเพื่อให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบอ้าง
ความสามารถทางภาษาไดน้ัน้ ควรจะตอ้งมหีลกัการดงัต่อไปนี้  
1. เนื้อหาการจดัการเรยีนรูท้ ัง้จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 และเนื้อหาของภาษาองักฤษตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาจะต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อให้การขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมมีเป้าหมาย 
จุดประสงคท์ีช่ดัเจนเพื่อใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ  
2. แนวทางการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานสากล ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ว่า การ
จดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกนัน้เป็นการจดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้ป็นผูป้ฏบิตั ิโดยทีผู่เ้รยีนมสี่วนร่วมตดิต่อสมัพนัธก์นัเพื่อ
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายโดยผ่านการพดูคุย การเขยีน การอ่าน การระดมสมอง ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความ
คดิเหน็ ตัง้ค าถาม และสามารถเชื่อมโยงความรูพ้รอ้มทัง้สรา้งเนื้อหาใหม่จากการเรยีนรูเ้ป็นการพฒันาความคดิ รวมทัง้
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ดงันัน้ครจูะตอ้งจดักจิกรรมใหค้รอบคลุมลกัษณะส าคญัดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้เพื่อช่วยกระตุ้น
ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างกระตอืรอืรน้ ทัง้นี้จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก
สามารถวเิคราะหแ์นวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 2 แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรุกทีส่ง่เสรมิความสามารถทางการสือ่สารภาษาองักฤษ 
ขัน้ตอน การจดักิจกรรม บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 
1. ขัน้การกระตุน้
และตัง้ค าถาม 

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนอยากรูแ้ละ
สนใจตามสถานการณ์ โดย
การตัง้ค าถามเพื่อใหร้่วมกนั
แสดงความคดิเหน็ ตาม
ประสบการณ์ของตนเอง 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม
ในการท ากจิกรรมการเรยีนรู ้
2. จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนใจและตอ้งการคน้หา
ค าตอบ 

1.แสดงออกถงึพฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการเรยีนรู ้
2. สามารถแสดงความคดิเหน็
ของตนเองไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 

2. ขัน้การ
อภปิรายร่วมกนั 

ผูเ้รยีนร่วมกนัวเิคราะหป์ญัหาที่
เกดิขึน้จากสถานการณ์และ
ร่วมกนัเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปญัหาตามความคดิเหน็ของ
ตนเอง 

1. กระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง
ปฏสิมัพนัธใ์นหอ้งเรยีนโดยใช้
ทกัษะการสือ่สารแลกเปลีย่น
เรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนอธบิายการ
แกป้ญัหาในสถานการณ์นัน้  

1.เชื่อมโยงระหวา่งประสบการณ์ที่
เคยเรยีนรูม้าแลว้ใหเ้ขา้กบัปญัหา
ของสถานการณ์ใหม่ มคีวามคดิ
รเิริม่ในการคาดคะเนค าตอบและ
วธิกีารแกป้ญัหา 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ขัน้ตอน การจดักิจกรรม บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 
3. ขัน้การ
คน้ควา้ขอ้มลู 

จดักจิกรรมโดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็น
กลุ่ม และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนั
วางแผน วเิคราะห ์ท าความเขา้ใจ
สถานการณ์ และคน้ควา้ขอ้มลูจาก
แหล่งเรยีนรู ้ 

1. เป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูเ้รยีนในการให้
ค าปรกึษาและแนะแนวทางใน
การคน้ควา้หาขอ้มลู และ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะการ
คดิเพื่อคน้หาค าตอบ 

1. ทกัษะการสือ่สารระหว่าง
เพื่อน แสดงความคดิเหน็และ
ใหเ้หตุผลไดอ้ย่างด ี
2.สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูได้
อย่างคล่องแคล่ว 

4. ขัน้การ
ระดมสมอง 

กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการสือ่สาร ร่วมกนัแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในการแกป้ญัหา
สถานการณ์จากขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษา
คน้ควา้ เชื่อมโยงความรูสู้ก่าร
แกป้ญัหา เพื่อการน าเสนอผลงาน 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม
ใชท้กัษะการคดิและสามารถหา
ขอ้สรุปจากขอ้มลูทีค่น้ควา้ 
สามารถสรา้งความเขา้ใจและ
สรา้งองคค์วามรูใ้หต้นเองได ้

1. แสดงถงึการใชท้กัษะการคดิ
และน าเสนอขอ้สรุปจากสิง่ที่
คน้ควา้ สามารถสรา้งมโนทศัน์
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
2. รบัผดิชอบในบทบาทหน้าที่
ของตน 

5. ขัน้การ
แสดงเพื่อ
น าเสนอ 

จดักจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนไดแ้สดง
บทบาทสมมตเิพื่อน าเสนอแนวทางการ
แกป้ญัหาตามสถานการณ์ต่าง  ๆที่
นกัเรยีนไดร้่วมกนัระดมสมองแสดง
ความคดิเหน็ 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม
ในการท ากจิกรรม 
ใหเ้กดิการสรา้งปฏสิมัพนัธ ์
การใชท้กัษะการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น สามารถใชท้กัษะการ
สือ่สาร แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แสดงผลงานภายในและ
ภายนอกชัน้เรยีน 

1. แสดงออกถงึพฤตกิรรมการมี
สว่นร่วมในการเรยีนรู ้
2. แสดงออกถงึการมี
ปฏสิมัพนัธท์ีจ่ะแลกเปลีย่น
เรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก
ชัน้เรยีน 
 

6. ขัน้การ
สะทอ้นความรู ้

เป็นการประเมนิความรูข้องผูเ้รยีนจาก
การคน้ควา้ การอภปิราย การรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเพื่อสะทอ้น
ความรูจ้ากการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รยีน 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชท้กัษะ
การสือ่สารทัง้การพดู การเขยีน 
การฟงั และการอ่าน เพื่อสรุป
องคค์วามรูข้องตนเอง 
2. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาที่
เกดิขึน้ระหว่างการปฏบิตังิาน 

1.ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็
สรุปองคค์วามรูข้องตนเอง 
2. น าเสนอปญัหาและวธิกีาร
แกไ้ขปญัหาระหวา่งการ
ปฏบิตังิาน 
 
 

 

สรปุ 
การน าแนวทางการจดัการเรยีนรู้เชิงรุกสู่การส่งเสริมความสามารถทางการสื่อสารภาษาองักฤษตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของกลุ่มสหภาพยุโรปนัน้เป็นอกีหนึ่งแนวทางที่ผู้สอนสามารถน ามาปฏบิตัิเป็นการสอนใน
ระดบัชัน้เรยีนเพื่อการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการสือ่สาร การคดิวเิคราะหแ์ละการคดิสงัเคราะหน์ าไปสู่การสรา้ง
ความรูข้องตนเองและสามารถเชื่อมโยงความรูไ้ปสูก่ารเรยีนรูอ้ื่นๆ ในหลากหลายวชิา นอกจากนี้การน าสถานการณ์ใน
ชวีติประจ าวนัของนักเรยีนมาสอดแทรกในการจดัการเรยีนรู้น่าจะเป็นอกีแนวทางหนึ่งที่จะสามารถท าให้นักเรยีนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารภาษาองักฤษ สามารถเข้าใจประโยคการสนทนาและเชื่อมโยงไปสู่เกิด
ความสามารถในการสื่อสาร การประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนสู่ศตวรรษที ่21 



[245] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Khevna Trivedi (2013) ศกึษาประสทิธผิลการน า Active learning ไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนรูร้ายวชิาภาษาองักฤษ ผลการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรู้แบบ Active learning มปีระสทิธภิาพมากกว่าการ
จดัการเรยีนรู้ตามแบบดัง้เดมิ และยงัพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็ผูห้ญงินัน้สงูกว่าเดก็ผู้ชาย เช่นเดยีวกบั
ผลการวจิยัของ Adugna Eresso (2015) ไดศ้กึษาการใช ้Active learning ในหอ้งเรยีนภาษาองักฤษของโรงเรยีน
มธัยมศกึษาใน Jardega Jarte Woreda พบว่า วธิกีารจดัการเรยีนรู้แบบ Active learning ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วม
ในการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนใหผู้เ้รยีนไดโ้ต้ตอบค าถามผ่านการสื่อสารระหว่างกนั เป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ร่วมแสดง
ความคดิเหน็ และพบว่าครแูละผูเ้รยีนมคีวามสขุและสนุกกบัการใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบ Active learning จะเหน็ได้
ว่าแนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุกนัน้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าการท่องจ า
และการนัง่ฟงัผูส้อนเพยีงอย่างเดยีว จงึท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ สรา้งทกัษะใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้
ดว้ยตนเองท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องนอกหอ้งเรยีนไดอ้กีดว้ย 
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ทฤษฎีเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของนักศึกษาคร ู
Constructionism: Theory for Enhancing the Learning Management  
Ability of Student Teachers 
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บทคดัย่อ 
ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งานมสีาระส าคญัทีว่่า ความรูค้วรเกดิจากการสรา้งสรรคค์วามรู้
โดยตวัผูเ้รยีนเอง การเรยีนรูน้ัน้จะเกดิขึน้ไดด้กีต่็อเมื่อผูเ้รยีนไดล้งมอืกระท าดว้ยตนเอง แลว้แสดงผลการเรยีนรูอ้อกมา
ผ่านการสร้างสรรค์ชิน้งาน การน าทฤษฎ ีConstructionism มาช่วยส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างไร จึงเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย บทความวิชาการนี้จึงมุ่งน าเสนอหลักการและการน าทฤษฎ ี
Constructionism มาสูก่ารจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาครทูีมุ่่งสูก่ารเป็นครูในอนาคต สาระส าคญัของบทความวชิาการนี้
ชีใ้หเ้หน็ว่า ครูยุคใหม่ต้องปรบัวธิเีรยีนเปลีย่นวธิสีอน เน้นสื่อการสอนและเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการสรา้งความรู้
ของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการสรา้งสรรคผ์ลงานทีมุ่่งสูก่ารท างานและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยมเีงื่อนไขความส าเรจ็
ทีส่ าคญั คอื ครยูุคใหม่ตอ้งมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 
ค าส าคญั: ทฤษฎ ีConstructionism, ความสามารถในการจดัการเรยีนรู,้ นกัศกึษาคร ู
 
Abstract 
The essential of constructionism theory reveal that the body of knowledge should be created by student-self. 
These students’ learning will be well derivation, then, students must present their knowledge or learning 
through creating their task. How does the student teacher convey the constructionism theory to enhance the 
instruction for their students? This is a challenge issue. Thus, this article aim to present the principle of 
constructionism theory to the student teachers who aim to be a teacher in the future for usage in their 
instruction. The main points of this article indicate that the new generation of teacher must change their 
traditional teaching to a new approach that emphasis teaching media and technology as tools for creating the 
body of knowledge of students, in order to students create their task for their world of works and lifelong 
learning. The key factor success is the ability of teacher in line of creative learning management. 
Keywords: Constructionism Theory, Learning Management Ability, Student Teachers 
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บทน า 
เน่ืองจากโลกในยุคปจัจุบนัมคีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ มคีวามรูแ้ละววิฒันาการต่างๆ เกดิขึน้ใหม่ทุกวนั ซึง่สิง่ที่
เกดิขึน้นัน้มมีากมายจนผูเ้รยีนไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดจ้บสิน้ และสิง่ทีค่รจู าเป็นตอ้งน าไปสอนใหผู้เ้รยีนนัน้ยงัมอีกีมากมาย
และไม่สามารถสอนจนหมดสิน้ในเวลาทีก่ าหนดได ้ดงันัน้เนื้อหา สาระทีจ่ะน าไปจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผู้เรยีนในศตวรรษที ่
21 จงึควรมุ่งเน้นทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้้เรยีนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตวัเองเป็นหลกั เป็นคนมคีวามสามารถในการ คดั
กรองสิง่ทีค่วรจะตอ้งเรยีนรูด้งันัน้ ครใูนศตวรรษที ่21 จงึไม่มหีน้าทีส่อนความรูแ้ก่ศษิยเ์หมอืนการสอนแบบเดมิ แต่ครู
จะตอ้งช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยมคีรูเป็นผูช้ีแ้นะ สนับสนุน และใหค้ าปรกึษาแก่ผูเ้รยีน จะ
เหน็ได้ว่าการสอนให้เกดิผลกบัผู้เรยีนจากทกัษะในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องไม่บอกเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้เรยีน ที่
ส าคญัคอื ครูไม่ใช่ผูล้งมอืท า ผูท้ีล่งมอืท าคอืตวัผูเ้รียนเอง จงึจะท าใหก้ารสอนนัน้ประสบผลส าเรจ็และผู้เรยีนกจ็ะเกดิ
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ไปพร้อมๆ กนั ครูในศตวรรษที ่21 ควรมุ่งพฒันาใหผู้เ้รยีนมกีระบวนการแสวงหาความรู ้มี
ความกระตือรอืร้นอยากที่จะเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง และแสดงผลการเรียนรู้นัน้ ผ่านการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆซึง่ตรงกบั มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานที ่6 ตามเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน
การศกึษาแห่งชาต ิในเรื่องของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีว่่า “ผูเ้รยีนมทีกัษะในการ
แสวงหาความรูจ้ากอนิเทอรเ์น็ตหรอืสือ่เทคโนโลยต่ีางๆ รอบตวั มวีธิกีารพฒันาตนเองอย่างสรา้งสรรค ์สามารถเรยีนรู้
ร่วมกบัผูอ้ื่นได้และสนุกกบัการเรยีนรู ้สามารถสงัเคราะห ์วเิคราะหแ์ละสรุปความรูไ้ดอ้ย่างมเีหตุผลและเป็นรูปธรรม ” 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2551 หน้า 12) 
เนื่องจากนักศกึษาครูคอืครูในอนาคต จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาศกัยภาพในดา้นการจดัการเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั เพราะ
หากเราจะสอนใหผู้เ้รยีนของเรามหีรอืเป็นในสิง่ใด ครูผูส้อนกจ็ าเป็นทีจ่ะต้องมหีรอืเป็นในสิง่นัน้เสยีก่อน ดว้ยลกัษณะ
งานของครทูีจ่ะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัทกัษะหลายประเภท ทัง้ดา้นการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎี
หลกัสตูร การสอน การจดัการชัน้เรยีน การสร้างบรรยากาศในการเรยีนรู ้การสื่อสารและการโน้มน้าว การเสรมิแรง 
ทกัษะดา้นจติวทิยา การวดัและประเมนิผลฯลฯเมื่อสิง่ต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งมารวมอยู่ในตวัครเูพยีงแค่คนเดยีว นกัศกึษาครู
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว เพื่อทีจ่ะน าไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
การจดัการศกึษาตามแนวทฤษฎกีารสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน (Constructionism) จงึเป็น
การก าหนดแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง 
ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแสดงผลการเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆในที่นี้ผู้เขยีนมุ่งน าเสนอประเด็น
ส าคัญ 5 ประเด็นคือ (1) Constructionism คืออะไร (2) หลักการแนวคิดส าคัญของทฤษฎี Constructionism (3) 
แนวทางจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีConstructionism (4) Constructionism กบัการส่งเสรมิความสามารถในการ
จดัการเรยีนรูแ้ละ(5) ความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาครซูึง่รายละเอยีดของแต่ละประเดน็ มดีงัต่อไปนี้ 
1. Constructionism คืออะไร 
ในมุมมองของทฤษฎ ีConstructionism ความเขา้ใจของมนุษยเ์กีย่วกบัสิง่ใดๆ จะเกดิจากการสรา้งความหมายใหก้บัสิง่
นัน้ๆ ดว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง ไม่ใช่จากการรบัเอาความรูข้องผูอ้ื่นมาท าส าเนาเป็นความรูข้องตนเอง โดยสิง่ทีผู่เ้รยีนใช้
ในการตีความสิง่ต่างๆ ทีไ่ด้รบัมานัน้ถูกก าหนดโดย Schema ของตนเองนัน่เอง และเมื่อตีความเสรจ็แล้ว Schema 
ของผูน้ัน้กจ็ะมกีารปรบัเปลีย่นไป และมคีวามซบัซอ้นมากขึน้ สว่นจะมากหรอืน้อยนัน้กข็ึน้อยู่กบัสถานการณ์ของแต่ละ
บุคคลนัน่เอง กระบวนการเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในผูใ้หญ่ดว้ย แต่ผลจะไม่ชดัเจนและรวดเรว็เหมอืนทีเ่หน็ในเดก็เพราะ 
Schema ของผูใ้หญ่จะมคีวามซบัซอ้นกว่าและค่อนขา้งคงทีก่ว่า ซึง่ท าใหผู้ใ้หญ่มกั “หาเหตุผล” ใหก้บัสิง่ต่างๆ ไดม้าก
ขึน้ การปรบัโครงสรา้งของ Schema นัน้จงึเกดิขึน้ไดไ้ม่ง่ายนกั กล่าวคอื เมื่อคนเรามปีระสบการณ์เกีย่วกบัสิง่ใหม่หรอื
สิง่ทีเ่ราไม่คุน้เคย จะเกดิการเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีไ่ดจ้ดจ าไวแ้ลว้ ถ้ามลีกัษณะผสมกลมกลนืกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั กจ็ะ
เพิม่ความรูใ้หม่เขา้กบัโครงสรา้งทีม่อียู่เดมิ (Assimilation) แต่ถ้าขอ้มูลใหม่นัน้ไม่อยู่ในลกัษณะความรูท้ีม่อียู่แลว้ กจ็ะ
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เกิดการปรับความรู้ด้วยการสร้างโครงสร้างความรู้ขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนโครงสร้ างความรู้เก่าด้วยความรู้ใหม่ 
(Accommodation) โดยวธิกีารนี้โครงสรา้งความรูท้ีจ่ดัตัง้ขึน้จะมลีกัษณะซบัซอ้นมากขึน้กว่าเดมิ (Papert, 1980 pp. 
353-354) 
ทฤษฏี Constructionism ถูกคิดค้นขึ้นโดย Seymour Papertผู้ซึ่งเป็นศาตราจารย์ทางการเรียนรู้ที่ MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) มหาวทิยาลยัชัน้น าทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรใ์นสหรฐัอเมรกิา 
โดยเป็นแนวคดิที ่Papertต่อยอดมาจากทฤษฎทีีใ่กลเ้คยีงกนัชื่อว่า Constructivism ซึง่คดิคน้โดยอาจารยข์อง Papert
ชื่อ Jean Piaget นักญาณวทิยาและนักปรชัญาผู้โด่งดงัจากประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เขาคน้พบพืน้ฐานส าคญัหลาย
อย่างของการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่าง 
Constructivism และ Constructionism(Papert.org, 2017 (online))ไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการจดัการเรยีนรูร้ะหว่าง Constructivismและ Constructionism 
 
สรุปไดว้่า Constructivism เชื่อว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสรา้งมากกว่าการรบัความรู ้ดงันัน้เป้าหมายของการสอน 
จะสนบัสนุนกระบวนการสรา้งมากกว่าการรบัรู ้Constructivism จงึมุ่งเน้นการสรา้งความรูใ้หม่อย่างเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล และสง่ผลใหแ้นวทางจดัการเรยีนการสอนตามแนวทาง Constructivism เป็นการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนลงมอื
กระท าในการสรา้งความรูม้ากกว่าเป็นผูร้บัการถ่ายทอดความรูจ้ากครผููส้อน  
ส่วน Constructionism เชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดเีกดิจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรยีน หาก
ผูเ้รยีนมโีอกาสไดส้รา้งความคดิและน าความคดิของตนเองไปสรา้งสรรคช์ิน้งานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
จะท าให้เหน็ความคดินัน้เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน และเมื่อผู้เรยีนได้ลงมอืสร้างสิง่ใดสิง่หนึ่งขึ้นมา กห็มายถึงการสร้าง
ความรูข้ ึน้ในตนเองนัน่เอง ความรูท้ีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ในตนเองนัน้ จะมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนและจะอยู่คงทน ผูเ้รยีนจะไม่

ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ออกมาผ่านการ
สรา้งช้ินงานและน าเสนอผลงาน 
ความรู้สามารถเกิดจากการปฏิบติั โดยไม่
จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เดิมโดย
แสดงความรูนั้น้ออกมาเป็นรปูธรรม 
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / 
โครงการ 
ส่ือการสอนและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการสรา้งความรูข้องผูเ้รียน 
มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
โดยให้ผูเ้รียนได้วางแผนและลงมือท าด้วย
ตนเอง 

ผูเ้รียนสรา้งองคค์วามรู้จากประสบการณ์
ของตนและแสดงออกมาในลกัษณะของ
ค าตอบจากการแก้ปัญหา 
ความรูท่ี้ได้มาจากประสบการณ์เดิม 
เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการ
แก้ปัญหา 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครู แหล่งข้อมูลต่างๆ 
เป็นส่ือในการเรียนรู ้
การจัดการ เ รียนการสอนแบบเน้น
แนว คิด  ท่ี สอนจาก ส่วนใหญ่ ไปหา
ส่วนย่อย 
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ลมืง่าย และผูเ้รยีนจะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความคดิของตนไดด้ ีนอกจากนัน้ความรูท้ีส่รา้งขึน้เองนี้ ยงัจะเป็น
ฐานใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูใ้หม่ต่อไปอย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ 
2. หลกัการและแนวคิดส าคญัของทฤษฎี Constructionism 
Seymour Papert ไดใ้หห้ลกัการส าคญัของการเรยีนรูต้าม ทฤษฎ ีConstructionism ไว ้3 ประการ คอื(Papert 1993, 
p. 23) 
1) หลกัการเรียนรูจ้ากการแก้ปัญหาโดยการส ารวจและทดลองด้วยตนเอง เป็นหลกัการทีผู่เ้รยีนสรา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง เป็นหลกัการเรยีนรู้ตามทฤษฎี Constructionism คอื เป็นการให้ผู้เรยีนลงมอืสร้างสิง่ของหรอืประกอบ
กจิกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมต่างๆ ภายนอกที่มคีวามหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกริิยา
ระหว่างความรูใ้นตวัของผูเ้รยีนเองกบัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มภายนอก สามารถเชื่อมโยงและน ามาสรา้งเป็นองค์
ความรูใ้หม่  
2) หลกัการเช่ือมโยงความรูใ้หม่เข้ากบัส่ิงท่ีเรียนรูม้าก่อนแล้ว หลกัการในขอ้นี้จะยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรยีนรู ้เป็นหลกัการตามทฤษฎ ีConstructionism ทีค่รตูอ้งจดับรรยากาศการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอื
ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเองโดยครมูกีารจดัเตรยีมทางเลอืกทีห่ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม
และมคีวามสขุ จนผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างความรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่าไดส้ว่นครนูัน้ตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วย
และคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
3) หลกัการน าความรู้ท่ีมีอยู่เดิมไปใช้เพื่อสร้างส่ิงใหม่ๆ ต่อไป หลกัการนี้เน้นการใช้เทคโนโลยใีนการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตัวของผู้เรียนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝงัแน่นเมื่อผู้เรยีนเรยีนรู้ว่าเขาเอง
ต้องการจะเรยีนรูอ้ะไร ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดท้นัทวี่าตนเองจะเรยีนรูไ้ดอ้ย่างไร (Learning how to Learn) หลกัการของ
ทฤษฎี Constructionism เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัิหรือสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนัน้
เครื่องมอืทีใ่ชก้ต็้องมลีกัษณะเอือ้ต่อการใหผู้เ้รยีนน ามาสร้างเป็นชิน้งานไดส้ าเรจ็ ตอบสนองความคดิและจนิตนาการ
ของผูเ้รยีน กล่าวโดยสรุปกค็อื เครื่องมอืทุกชนิดจะตอ้งสามารถท าใหผู้เ้รยีนสรา้งงานหรอืลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองไดจ้งึ
จะเป็นเครื่องมอืทีส่อดคลอ้งตามหลกัการทฤษฎ ี 
ทฤษฎ ีConstructionism มสีาระส าคญัทีว่่า ความรู้ไม่ไดม้าจากการสอนของครูเพยีงอย่างเดยีว แต่ความรูจ้ะถูกสรา้ง
ขึน้โดยผูเ้รยีนเอง การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้เีมื่อผูเ้รยีนไดล้งมอืกระท าดว้ยตนเอง (Learning by doing) นอกจากการได้
ลงมอืท าแลว้ยงัรวมถึงการที่ผูเ้รยีนเกดิปฏกิริยิาระหว่างความรู้ในตวัของผู้เรยีนเองกบัประสบการณ์และสิง่แวดล้อม
ภายนอกอกีดว้ย หมายความว่า ผูเ้รยีนจะสามารถเกบ็ขอ้มูลจากสิง่แวดลอ้มภายนอกเอาไปเป็นโครงสรา้งของความรู้
ภายในสมองของตนเอง และยงัสามารถเอาความรูท้ีม่อียู่แลว้ภายในตนเองปรบัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มหรอืสถานการณ์
บนัทกึลงในสมองแลว้แสดงความรูน้ัน้ออกมาสูส่ิง่แวดลอ้มภายนอกซึง่ทัง้หมดจะอยู่ภายใตป้ระสบการณ์และบรรยากาศ
ทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้
3. แนวทางจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎี Constructionism 
Seymour Papert(1980, pp. 355-365) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรยีนรู้ไว้ ดงันี้ สื่อธรรมชาตแิละวสัดุทางศลิปะ
ต่างๆ นัน้ส่วนมากสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการสรา้งความรูไ้ดด้เีช่นกนั เช่น กระดาษ ไม ้กระดาษแขง็ ดนิเหนียว 
โลหะ พลาสตกิ สบู่ และของเหลอืใชต่้างๆ กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเกดิขึน้ไดด้เีป็นพเิศษในขณะทีผู่เ้รยีนท าการ
สร้างชิน้งานที่เป็นรูปธรรม จบัต้องได ้ไม่ว่าชิ้นงานนัน้จะเป็น เรยีงความ รูปภาพ งานประดษิฐ์ บทเพลง โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์หุ่นยนต ์หรอือะไรกต็ามทีท่ าออกมาแลว้ผูอ้ื่นเหน็อย่างเป็นรูปธรรมแมว้่าผูเ้รยีนจะมวีสัดุทีเ่หมาะส าหรบั
การสรา้งความรูไ้ดด้แีลว้กต็าม แต่กอ็าจจะไม่เพยีงพอส าหรบัการจดัการใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ไีด ้การจดัการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎี Constructionism มสีิง่ส าคญัที่จะต้องค านึงถึงคอื สื่อ และบรรยากาศและสภาพแวดล้อม จากที่กล่าวมา
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ทัง้หมดจะเหน็ไดว้่า ทฤษฎCีonstructionism นัน้ Papertไดเ้พิม่เตมิหลกัการของการเรยีนรูจ้ากทฤษฎ ีConstructivism 
ดงันี้ 
1) ผูเ้รยีนไดร้บัการกระตุน้จากสภาพแวดลอ้มของเขา เช่น พบเหน็สิง่ใหม่ๆ หรอืตอ้งการท าอะไรบางอย่าง 
2) ผูเ้รยีนคดิวธิกีารตอบสนองการกระตุน้ทีไ่ดร้บั โดยใช ้Schema ทีม่อียู่ของตนเอง 
3) ผูเ้รยีนแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิง่เรา้ตามทีไ่ดค้ดิไว ้
4) ผลทีเ่กดิขึน้จะยอ้นกลบัมาทีผู่เ้รยีนเกดิเป็นการกระตุน้ในรอบใหม่และวนกระบวนการกลบัไปใหม่ในขอ้ที ่1 
จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการทีผู่เ้รยีนไดส้รา้งชิน้งานทีเ่ป็นรปูธรรมนัน้จะช่วยใหว้ฏัจกัรการเรยีนรูน้ี้
เกิดขึ้นได้ดีเป็นพิเศษ เนื่องจากการสร้างชิ้นงานเป็นกิจกรรมที่ผู้เรยีนจะต้องถ่ายทอดความคิดของตนออกมาเป็น
ชิน้งาน ดงันัน้สิง่ทีอ่ยู่ในความนึกคดิของผูเ้รียนซึง่บุคคลอื่นเขา้ถึงไดย้ากกจ็ะกลายเป็นสิง่ทีถู่กเปิดเผยออกมายงัโลก
ภายนอก และช่วยให้ผูเ้รยีนเหน็ถงึผลทีเ่กดิ ได้ดขีึน้ โดยไดม้าจากค าแนะน าของครู ความเหน็ของเพื่อน เพราะการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานจะเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสดงออกปรบัปรุงแนวคดิของผู้เรยีนได้มากขึน้ ท าให้เกดิการ
พฒันาทางความรู ้ความเขา้ใจ แก่ผูเ้รยีนเป็นอย่างมาก 
4. Constructionism กบัการส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
สาระส าคญัของการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎ ีconstructionism มพีืน้ฐานอยู่บนกระบวนการการสรา้ง 2 กระบวนการ 
สิง่แรก คอืผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึน้ด้วยตนเอง ความรู้ที่เกดิขึน้จากประสบการณ์ตรงที่ผู้เรยีนเป็น
ผูก้ระท าดว้ยตนเองจะท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 
สิง่ทีส่องคอื กระบวนการการเรยีนรูจ้ะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด หากกระบวนการเรยีนรูน้ัน้มคีวามหมายกบัผูเ้รยีนหรอื
เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจทีจ่ะศกึษาดว้ยตนอง 
จากสาระขา้งตน้ผูเ้ขยีนสามารถสรุปเป็นหลกัการเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้ดงันี้ 
1) หลกัการท่ีผูเ้รียนได้สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง คอืใหผู้เ้รยีนลงมอืประกอบกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอื
ได้ปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเอง 
ประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มภายนอก การเรยีนรูจ้ะไดผ้ลดถีา้หากว่าผูเ้รยีนเขา้ใจในตนเอง มองเหน็ความส าคญัในสิง่
ทีเ่รยีนรูแ้ละสามารถเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างความรูใ้หม่กบัความรูเ้ก่า (รูว้่าตนเองไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง) และสรา้งเป็นองค์
ความรูใ้หม่ขึน้มา 
2) หลกัการท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ คอืการที่ครูพยายามจดับรรยากาศการเรยีนการสอน โดยเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเองโดยใหม้ทีางเลอืกในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และเรยีนรูอ้ย่าง
มคีวามสุขสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรูเ้ก่าได ้ส่วนครูเป็นผู้ช่วยเหลอืและคอยอ านวยความ
สะดวก 
3) หลกัการเรียนรูจ้ากประสบการณ์และส่ิงแวดล้อม คอืการเน้นใหผู้เ้รยีนเหน็ถงึความส าคญัของการเรยีนรูร้่วมกนั 
ท าให้ผู้เรยีนเหน็ว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส าคญั การสอนตามทฤษฎี Constructionism เป็นการจดั
ประสบการณ์เพื่อเตรยีมคนออกไปเผชญิโลก ถา้ผูเ้รยีนเหน็ว่าคนเป็นแหล่งความรูส้ าคญัและสามารถแลกเปลีย่นความรู้
กนัได ้เขากจ็ะสามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4) หลกัการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรู้จกัแสวงหาความรู้/ค าตอบจากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง ท าให้
ความรูท้ีผู่เ้รยีนไดม้านัน้เป็นผลใหเ้กดิการจ าทีค่งทนหรอืพฤตกิรรมทีฝ่งัแน่นเมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูว้่าตนเองจะเรยีนรูไ้ด้
อย่างไร 
สรุปไดว้่า ทฤษฎ ีConstructionism เป็นการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเรยีนรูจ้ากการสรา้งงาน ผูเ้รยีนไดด้ าเนินกจิกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบตัิหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้สมัผสัและ
แลกเปลีย่นความรูก้บัสมาชกิภายในกลุ่ม โดยผูเ้รยีนจะสรา้งองคค์วามรูข้ ึน้ดว้ยตนเองจากการปฏบิตังิานทีต่นเองสนใจ
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และมีความหมายต่อตนเอง ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ประกอบกจิรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
ส าหรบัการน าทฤษฎ ีConstructionism มาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรูน้ัน้ สามารถแบ่งได ้3 แบบคอื 
(1) ใชบ้างสว่น คอื การน าทฤษฎ ีConstructionism มาประยุกตใ์ชเ้ป็นครัง้คราว โดยเลอืกใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
และเน้ือหา 
(2) ปฏบิตัเิตม็เวลา คอื การน าทฤษฎี Constructionism มาประยุกต์ใช้ในชัว่โมงปฏบิตัทิัง้หมดของวชิานัน้ โดยครูให้
ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัแิละเชื่อมโยงความรูใ้หส้มัพนัธก์บัทฤษฎทีีเ่รยีน 
(3) ใชท้ัง้วชิา คอื การน าทฤษฎ ีConstructionism มาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนทัง้วชิา ซึง่นับว่าเป็นวธิทีีด่หีาก
ปฏบิตัิได้จรงิ เพราะการเปลี่ยนแปลงความคดิและทศันคติของผู้เรยีนนัน้จะต้องอาศยัระยะเวลานานพอสมควรและ
จะตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองจงึจะเหน็ผล 
5. ความสามารถในการจดัการเรียนรูข้องนักศึกษาคร ู
การจดัการเรยีนรู ้ไม่ใช่เป็นเพยีงการถ่ายทอดเน้ือหาวชิา โดยใชว้ธิกีารบอกใหจ้ดจ าและน าไปท่องจ าเพื่อไปท าการสอบ
เท่านัน้ แต่การจดัการเรยีนรูเ้ป็นศาสตรอ์ย่างหนึ่งซึง่มคีวามหมายทีล่กึซึง้ยิง่กว่า กล่าวคอื การจดัการเรยีนรูเ้ป็นวธิกีาร
ใดๆ กต็ามทีผู่ส้อนน ามาใชเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้เรยีกไดว้่าเป็น “การจดัการเรยีนรู”้ 
นกัการศกึษาหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูใ้นทศันะต่างๆ ดงันี้ 
Dick & CareyและHough & Duncan (cited in Chompu-inwai, 2005: 15-16) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรู ้เป็นแนวทาง
การด าเนินการเชงิระบบซึง่ประกอบไปดว้ยขัน้ตอน กจิกรรม และบทบาทหน้าทีย่่อยๆ หลายอย่างทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
สมัพนัธก์นัในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อน าไปสู่การเอือ้อ านวยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ ในทีน่ี้
การจดัการเรยีนรูโ้ดยทัว่ไปม ี4 องคป์ระกอบทีส่ าคญัซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองสมัพนัธก์นั ดงันี้  
1) หลกัสตูร (Curriculum) เป็นการก าหนดเป้าหมาย คดัสรรและจดัระบบเน้ือหา และตัง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูส้ าหรบั
การจดัการเรยีนรู ้
2) การจดัการเรยีนรู้ (Instruction) เป็นการเลอืกเฟ้นกลยุทธ์และวธิดี าเนินการที่มปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรู ้
ด าเนินการและรวบรวมขอ้มลูป้อนกลบัในการจดัการเรยีนรู ้
3) การวัดผล (Measurement) เป็นการสร้างหรือเลือกใช้เครื่องมือวดัผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการวัดผล 
จดัระบบและวเิคราะหข์อ้มลูผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
4) การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการใช้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อประเมินความเหมาะสมของวตัถุประสงค์การเรยีนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ความเที่ยงตรง และความเชื่อมัน่ของการ
วดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ราตร ีนนัทสคุนธ ์(2555, หน้า19) กล่าวถงึองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูไ้ว ้ดงันี้ 
1) จุดมุ่งหมายการสอน ผูส้อนจะตอ้งตัง้จุดมุ่งหมายของการสอนใหเ้ด่นชดัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ทางการศกึษา หรอืเรยีนรู้ให้ผู้เรยีน กล่าวคอื เลอืกเนื้อหาวชิาและกจิกรรม 
ตลอดจนกระบวนการสอนและกระบวนการประเมนิผลใหก้บัผูเ้รยีน 
2) พฤตกิรรมก่อนเขา้เรยีนของผูเ้รยีน ผูส้อนจ าเป็นต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัผูเ้รยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นพืน้ความรู้
ของผูเ้รยีน ระดบัความสามารถ และความสนใจของผูเ้รยีนก่อนการสอน พฤตกิรรมก่อนเขา้เรยีนของผูเ้รยีนจะแสดงว่า
ผู้เรยีนมคีวามรู้ ทกัษะ หรอืทศันคติเป็นอย่างไรบ้าง และต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านใดบ้าง นอกจากนี้ 
พฤตกิรรมก่อนเขา้เรยีนเป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานส าหรบัการเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมหลงัเรยีนเพื่อบ่งชีถ้งึประสทิธภิาพ
ของผูเ้รยีนและผูส้อนดว้ย 
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3) กระบวนการสอน ผู้สอนจะต้องเลือกและก าหนดขอบข่ายของเนื้อเรื่อง อุปกรณ์ กิจกรรม การสอน และการ
ด าเนินการสอนตามวิธีที่เหมาะสมกับพฤติกรรมก่อนเข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่พึง
ปรารถนาดงัระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายของการสอน 
4) กระบวนการประเมนิผล ผูส้อนจะตอ้งเลอืกกระบวนการประเมนิทีเ่หมาะสมเพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 
อกีทัง้ผูส้อนจะไดท้ราบว่าผูเ้รยีนไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามแนวทางของวตัถุประสงคใ์นการสอนหรอืไม่ เพยีงใด 
ถา้ผูเ้รยีนยงัไม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืยงัไม่เกดิการเรยีนรู ้ผูส้อนกอ็าจปรบัปรุงองคป์ระกอบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กระบวนการสอน 
จากความหมายของการจดัการเรยีนรูท้ีก่ล่าวมานี้จะเหน็ไดว้่าการจดัการเรยีนรูม้คีวามหมายครอบคลุมทัง้ดา้นวธิกีาร 
กระบวนการและตวับุคคล ดงันัน้ จงึสรุปองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรู้ ไดด้งันี้  1. การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การศกึษาตลอดจนก าหนดเน้ือหาทีเ่หมาะสม (การออกแบบการสอน) 2. การเลอืกวธิสีอนและเทคนิคการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่หมาะสม เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลุถงึจุดประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้(การจดัการเรยีนการสอน) 3. การเลอืกวธิกีาร
วดัผลทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถประเมนิการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้หมดได ้(การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน)  
ดงันัน้ ความสามารถในการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาคร ูประกอบดว้ย การด าเนินการดา้นการออกแบบการสอน การ
จดัการเรยีนการสอน และการวดัผลประเมนิผลการเรยีนการสอน ดงันี้ 
1. การออกแบบการสอน หมายถงึ กระบวนการเตรยีมการก่อนการจดัการเรยีนการสอน ประกอบไปดว้ย การเขยีน
แผนการสอน การเตรยีมกระบวนการจดัการเรยีนการสอน การเตรยีมวธิกีารและเครื่องมอืในการวดัผลประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
2. การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่างๆ ที่เน้นการจดัการ
เรยีนรูใ้หเ้กดิกบัผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ 
3. การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน เครื่องมือประกอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แบบสงัเกต แบบ
ประเมนิผลต่างๆ เป็นตน้ 
จากข้อความที่ผู้เขยีนได้น าเสนอทัง้หมดขา้งต้น สะท้อนให้เหน็ว่า เป้าหมายของการจดัการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียนนัน้ 
นักศกึษาครูยุคใหม่นอกจากจะต้องปรบัเปลีย่นใหผู้้เรยีนเป็นผูท้ี่ท างานเป็นแลว้ยงัต้องเป็นผูท้ี่สามารถเรยีนรู้ได้ ดว้ย
ตนเองโดยใชส้ือ่ เทคโนโลย ีวสัดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่หมาะสมในการสรา้งองคค์วามรู ้และผลงานต่างๆ ดว้ยตนเองดงั
ภาพที1่ กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษาครยูุคใหม่ ต้องเน้นการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองทัง้ครูและผูเ้รยีน มกีาร
สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้มรีะบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน และกจิกรรมสรา้งสรรคท์างสงัคม 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการและเป้าหมายของการจดัการเรยีนรูข้องนักศกึษาครูแบบเดมิกบัการจดัการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ครตูามแนวทฤษฎ ีconstructionism 
 
ดงันัน้ องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูข้องครูยุคใหม่ย่อมต้องปรบัปรุงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของกระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร ตอ้งเน้นเนื้อหาและทกัษะทีส่มัพนัธก์บัชวีติจรงิกจิกรรมการเรยีนรู ้ต้องยดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง ครูเป็นผูเ้อือ้อ านวยใหผู้้เรยีนสรา้งองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ในลกัษณะของการเรยีนรูเ้ชงิรุก และการวดั
และประเมนิผลการเรยีนรู ้ตอ้งเน้นแบบอตันัยนิยม หรอืการสรา้งค าตอบดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง และค าตอบของปญัหาการ
เรยีนรูต้อ้งมอีย่างหลากหลาย และใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการตดิสนิผลการเรยีนรู ้ซึง่ครูยุคใหม่ต้องยอมรบัในหลกัการ
เบื้องต้นของการจัดการเรียนรู้ว่า ผู้มคีวามสามารถในการเรียนรู้และมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล อนัเป็นพื้นฐาน
ส าคญัของการออกแบบการเรยีนรูท้ี่จะต้องมสีื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ี่เน้นความหลากหลาย ทัง้ในและนอกห้องเรยีน 
และผสมผสานการใช้เทคโนโลย ีและท้ายที่สุดครูยุคใหม่ต้องมคีวามสามารถในการสอนแบบคดิรเิริม่มีเหตุผล และ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยไม่ถูกตกีรอบดว้ยการสอนแบบดัง้เดมิตามทีต่นเองเคยเรยีนมาหรอืความเคยชนิตามทีเ่คยสอน
ผูเ้รยีนมารุ่นแลว้รุ่นเล่า 
 
บทสรปุ 
การส่งเสรมิความสามารถในการจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎี Constructionism หรอืการสรา้งองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ้นงานนัน้ นักการศึกษาด้านฝึกหดัครู สามารถน าไปพฒันารูปแบบการสอนได้โดยเพิ่มเข้าไปใน
หลกัการ จุดมุ่งหมาย หรอืวธิกีาร โดยใช้วธิกีารสอนตามทฤษฎี Constructionism ใหน้ักศกึษาครูได้ศกึษา ท าความ
เขา้ใจ เหน็คุณค่าและแนวทางในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในระหว่างศกึษา หรอืเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชพีครใูนอนาคต เพราะฉะนัน้นกัศกึษาครจูงึควรเน้นใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูจ้ากสิง่ทีเ่ขามอียู่และพฒันาต่อยอด
ไปดว้ยตวัของเขาเองการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางควรจะต้องปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมกบัเนื้อหาสาระและเ น้นที่ตวั
ผูเ้รยีนเป็นหลกั การสอนแบบทีค่รคูอยบอกความรูใ้หผู้เ้รยีนจะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดน้้อยกว่าการใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู้

การเรยีนรู ้
มุง่สู่ 

การท างาน 

การจดัการ
เรยีนรูข้อง
นกัศกึษาคร ู
แบบเดมิ 

หลกัสตูร  กจิกรรม             
การวดัและประเมนิผล 

 

 

เป็นผูร้บัความรู ้ เน้นเนื้อหา 

 

 

การเรยีนรูมุ้ง่สู ่
การท างาน 
สรา้งสรรค์

ผลงานและการ
เรยีนรูต้ลอด

ชวีติ 

การจดัการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาคร ู

ตามแนวทฤษฎี
constructionism 

หลกัสตูร  กจิกรรม การวดั
และประเมนิผล 

 

การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
โดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน 

เครอืขา่ยการเรยีนรู ้
ระบบดแูลและช่วยเหลอื 

กจิกรรมสรา้งสรรคท์างสงัคม 
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ด้วยตนเอง ครูผู้สอนเองก็ควรจะต้องหันมาสนใจและเห็นคุณค่าของรูปแบบการสอนที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ผ่านการสรา้งสรรคผ์ลงาน และครูจะต้องมวีตัถุประสงคใ์นการสอนของตนเอง
ใหช้ดัเจนโดยพจิารณาจากเนื้อหาสาระทีจ่ะสอนและวธิกีารสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีค่รูไดต้ัง้
ไว้และควรใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูม้ากที่สุดหรอือย่างน้อยผูเ้รยีนกไ็ดม้โีอกาสคดิพิจารณาด้วยตวัของเขาเองเพื่อให้
ความรู้ที่ครูสอนนัน้มคีวามหมายกบัตวัผู้เรยีนเองให้ได้มากที่สุดเพราะการเป็นครูในยุคใหม่นัน้จะต้องเป็นบุคลากร
วชิาชพี ทีท่ าหน้าทีห่ลกัทัง้ทางดา้นการเรยีนการสอน และการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยจะต้อง
เป็นผูท้ีเ่พยีบพรอ้มในดา้นความรอบรูใ้นวทิยาการในฐานะครแูละเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ มคีวามสามารถและทกัษะใน
ดา้นการเรยีนการสอนทีส่รา้งสรรคก์ารจดัการเรยีนรูข้องตนใหส้มกบัเป็นบุคลากรวชิาชพี มคีุณธรรม จรยิธรรม และ
บุคลกิภาพสมกบัความเป็นครู และมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้ กว้างขวางในศาสตรส์าขาทีส่อน อนัน าไปสู่การเป็นบุคลากร
วชิาชพีครทูีม่คีุณภาพ เหมาะสมกบัการเป็นครใูนศตวรรษที ่21 ซึง่ต้องเป็นทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนในเวลาเดยีวกนั เป็นผู้
ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการสรา้งความรูแ้ละน าเสนอความรู้ 
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การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเหน็คณุค่าในตนเอง 
ของนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต า่ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
ในโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร 
The Study of Effectiveness of an Intervention Program for Enhancing  
Self-Esteem of 4th-6th Grade Students with Low Academic Achievement 
in Bangkok Metropolitans Schools 
 
พรสวรรค ์ใหลสวุรรณ / Ponsawan Laisuwan 
มหาวทิยาลยัมหดิล / Mahidol University, Thailand 
E-mail: cake_talent@hotmail.com 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง เพื่อศกึษาประสทิธิผลของโปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง (self-
esteem) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง 61 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมสรา้งเสรมิการเหน็คุณค่าใน
ตนเอง จ านวน 10 ครัง้ สว่นกลุ่มควบคุมท ากจิกรรมในชัน้เรยีนตามปกต ิกลุ่มตวัอย่างไดร้บัการประเมนิการเหน็คุณค่า
ในตนเองทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง ผูว้จิยัวเิคราะหค์วามแตกต่างของระดบัการเหน็คุณค่าในตนเองก่อนและหลงัการ
เขา้ร่วมโปรแกรมฯ ของทัง้สองกลุ่มดว้ยการทดสอบ t-test ผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมฯ นักเรยีน
ในกลุ่มทดลองมคีะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .001 
และมคีะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จากผลการวจิยัแสดงว่า 
โปรแกรมเสริมสร้างการเหน็คุณค่าในตนเองในงานวิจยัครัง้นี้มีประสทิธผิลในการเพิม่การเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า ดงันัน้สามารถแทรกกจิกรรมในโปรแกรม เช่น การ
สะสมคะแนน การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเอง การฝึกยอมรบัตนเองและพอใจกบัสิง่ทีต่นเอง
ม ีการมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน การให้นักเรียนแสดงความสามารถที่ตนเองมีความถนัด และการท ากิจกรรมที่
นกัเรยีนใหค้วามสนใจและมคีวามสนุกสนาน เป็นตน้ เขา้กบัการเรยีนการสอนปกตใินนกัเรยีนกลุ่มนี้ได้  
ค าส าคญั: โปรแกรมเสรมิสรา้ง, การเหน็คุณค่าในตนเอง, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 
 

Abstract 
This research examined the effects of a self-esteem enhancing program for 4th-6th grade students with low 
academic achievement from the schools in Bangkok metropolitan area. A Non-Randomized Control Group 
Pretest Posttest quasi-experimental design was used in this study. The subjects were 61 students who were 
divided into two groups, the experimental and control. The experimental group received 10 sessions of the 
self-esteem enhancing program while the control group had normal classroom activities. All the students’ self-
esteem scores were evaluated by Coopersmith Self-Esteem Inventory before and after intervention and 
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analyzed with t-test. The results showed that after receiving the self-esteem enhancing program, the 
participants in the experimental group had higher self-esteem scores than before the intervention (p <.001). 
Moreover, the participants in the experimental group had higher self-esteem scores than the control group (p 
<.01). In sum, the finding indicated that the intervention program to enhance self-esteem had a positive effect 
on the self-esteem of 4th-6th grade students with low academic achievement. Therefore, students should 
have more activities that help enhance their self-esteem to participate in, for example, scores collecting, 
group discussion, self-worth training, social interaction, talent show and etc.  
Keywords: Program, Self-Esteem, Academic Achievement, 4th 6th Grade Students 
 

บทน า 
ปจัจุบนัความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้สภาพสงัคมของ
ประเทศไทยเกดิการเปลี่ยนแปลงขึน้ มกีารให้ความส าคญักบัการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็นักเรยีนมากขึน้ 
เน่ืองจากเชื่อว่าเดก็ทีเ่รยีนเก่งจะมอีนาคตในการท างานทีด่ ีมอีาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดส้งูสามารถเลีย้งดคูรอบครวัได ้เป็น
ผลใหพ้่อแม่เกดิความคาดหวงัในผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็โดยเฉพาะเดก็วยัเรยีน ดงันัน้ความส าเรจ็ในโรงเรยีน
จะสง่ผลต่อการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ (Schunk, 1990) เน่ืองจากสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมอีทิธพิลต่อเดก็วยัเรยีน
มากทีส่ดุ เดก็จะมปีฏสิมัพนัธก์บัทัง้เพื่อนและคุณครใูนโรงเรยีน โดยเฉพาะในนกัเรยีนระดบัประถมปลาย (Robinson & 
Tayler, 1991) ซึ่งเป็นวยัที่ก าลงัเรยีนรูแ้ละเหมาะกบัการพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเอง เพื่อจะเป็นรากฐานในการ
สรา้งอตัลกัษณ์ของตนเองต่อไปในวยัรุ่น (Dalgas, 2006)  
งานวจิยัของศกัรนิทร ์เมอืงมูล (2552) พบว่า เดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า จะค่อนขา้งมปีญัหาในเรื่องการเหน็
คุณค่าในตนเอง ส่งผลใหแ้สดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมา เช่น บางคนจะแสดงพฤติกรรมทีก่้าวร้าว เกเรไม่ตัง้ใจเรยีน 
หรือบางคนมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้าม เช่น เงียบ ขี้อาย ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยกล้าแสดงออก มองว่าตนเองไม่มี
ความสามารถและไม่กลา้ทีจ่ะคบเพื่อนคนอื่นๆ ทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าตน เน่ืองจากรูส้กึว่าตนเองดอ้ย
ค่ากว่าเพื่อนเหล่านัน้ (Hosogi, Okada, Fujii, Noguchi & Watanabe, 2012) ดงันัน้ปญัหาการเหน็คุณค่าในตนเองต ่า
จงึเป็นปญัหาส าคญัทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข โดยเฉพาะในเดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า หากละเลยไม่ไดร้บัการแกไ้ข
อาจสง่ผลต่อพฒันาการและบุคลกิภาพของเดก็ในอนาคต (Leary & MacDonald, 2003) 
ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการเหน็คุณค่าในตนเอง ภายหลงัจากการเขา้โปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าใน
ตนเองที่เป็นการจดัประสบการณ์ที่ให้ผู้เขา้ร่วมวจิยัได้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม เพื่อส่งเสรมิให้มคีวามรู้สกึดต่ีอ
ตนเอง มองตนเองในทางที่ดี สามารถเข้าใจและยอมรบัตนเอง สามารถตดัสนิค่าของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม ใน
นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 เพื่อสงัเกตการเปลีย่นแปลงในมติต่ิางๆ และน าไป
เป็นแนวทางในการวางแผนหรือจดัโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียนให้มกีารเห็นคุณค่าเพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก
นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าต่อไปในอนาคตได ้
 

วตัถปุระสงค ์
เพื่อศกึษาประสทิธผิลของการจดัโปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองของนักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ต ่าชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ทีม่คีะแนนสอบภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2558 
ที่ได้คะแนนต ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นไทล์ ของโรงเรียนวัดสุวรรณนารามและโรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม สงักัด
กรุงเทพมหานคร ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 239 คน ผู้วจิยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คอืนักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 ในโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานครที่มีคะแนนจากแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในเกณฑ์ต ่า (ต ่ากว่า 50 เปอร์เซน็ไทล์) 
จ านวน 61 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 31 คน จากนัน้น านักเรยีนใน
กลุ่มทดลองเขา้โปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง จ านวน 10 ครัง้ ภายหลงัสิน้สุดโปรแกรมมกีลุ่มตวัอย่างที่
น ามาวเิคราะหผ์ลในงานวจิยันี้เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 27 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน รวมเป็นจ านวน 57 คน  
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 1) ตวัแปรอสิระ คอื โปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง 2) ตวัแปรตาม คอื คะแนน
การเหน็คุณค่าในตนเองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยันี้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดงันี้ ส่วนที่ 1 โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็น
โปรแกรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง โดยมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเหน็คุณค่าในตนเองของ Coopersmith (1981) มกีจิกรรม
จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง เน้นเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองทีส่มัพนัธก์บัดา้นตนเองโดยทัว่ไป ดา้นสงัคม
และกลุ่มเพื่อน และด้านโรงเรียนและการศกึษา ส่วนที่ 2 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย (1) 
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชัน้ เพศ ผลการเรยีน ผู้ที่เดก็อาศยัอยู่ด้วย สถานภาพสมรสของบดิา
มารดา อาชพีของบดิามารดา รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั (2) แบบวดัการเหน็คุณค่าในตนเอง (self-esteem) ของประ
วณีา ธาดาพรหม (2550) ซึง่พฒันาตามแนวแบบวดั Self-Esteem Inventory ฉบบันักเรยีนของ Coopersmith (1984) 
ไดค้่าความเทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 
การวิเคราะหข์้อมูล ใชส้ถิตพิรรณนา (descriptive statistic) เพื่อบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ รอ้ยละ 
(percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนการทดลองดว้ยสถติไิคสแควร ์(chi-square) และทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ของ
คะแนนจากแบบวดัการเหน็คุณค่าในตนเอง (self-esteem) ทีว่ดัก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรม ดว้ยการทดสอบ t-test 
 

ผลการวิจยั 
ขอ้มลูทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมขีอ้มูลทัว่ไปทีค่ลา้ยคลงึกนั จ านวน 57 คน จากการทดสอบ
ดว้ยการทดสอบไคสแควร ์(chi-square test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในดา้นต่างๆ คอื เพศ ระดบัชัน้ ผูท้ี่
เด็กอาศยัอยู่ด้วย และสถานภาพสมรสของผู้ปกครองไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั มเีพยีงรายได้รวมของ

คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเอง 
ก่อนการทดลอง 

 
โปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง 

คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเอง 
หลงัการทดลอง 
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ครอบครวัทีพ่บว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั โดยกลุ่มควบคุมมรีายไดร้วม
ของครอบครวัต ่ากว่ากลุ่มทดลอง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ขอ้ที่ 1 หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการเสรมิสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง 
นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าในกลุ่มทดลองมคีะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการ
เหน็คุณค่าในตนเอง ขอ้ที ่2 หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการเสรมิสร้างการเหน็คุณค่าในตนเอง นักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนต ่าในกลุ่มทดลองมคีะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองสงูกว่ากลุ่มควบคุม 
1. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นต่างๆ ในกลุ่มทดลองก่อนและหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยวิธทีดสอบ t-test (paired sample t-test) พบว่า ในช่วงหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมค่าเฉลีย่
คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นตนเองโดยทัว่ไปและดา้นสงัคมและกลุ่มเพื่อนของกลุ่มทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการ
เขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .005 (t(26) = 2.78, p<.01) และทีร่ะดบั .001 (t(26) = 3.45, p<.01) 
ตามล าดบั ส่วนค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นโรงเรยีนและการศกึษา และดา้นครอบครวัและผูป้กครอง
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมในกลุ่มทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ( t(26) = 1.51)และ 
(t(26) = 0.54) ตามล าดบั รวมทัง้ในช่วงหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองรวมทัง้ฉบบั
ของกลุ่มทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t(26) = 3.12, p<.01) 
2. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองด้านต่างๆในกลุ่มควบคุมก่อนและหลงั
การเขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยวธิทีดสอบ t-test (paired sample t-test) พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้น
ตนเองโดยทัว่ไป ด้านโรงเรียนและการศึกษา ด้านครอบครวัและผู้ปกครองและด้านสงัคมและกลุ่มเพื่อนของกลุ่ม
ควบคุมก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(t(29) = 0.16), t(29) = 0.39, t(29) = 1.61 
และ t(29) = 0.39 ตามล าดบั รวมทัง้ค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองรวมทัง้ฉบบัของกลุ่มควบคุมก่อนและหลงั
การทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(t(29) = 0.50) 
3. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ
ทดลองดว้ยวธิทีดสอบ t-test (independent sample t-test) พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นต่างๆ 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยดา้นตนเองโดยทัว่ไปมคี่า 
t(55) = 0.14 ดา้นโรงเรยีนและการศกึษา t(55) = 0.21 ดา้นครอบครวัและผูป้กครอง t(55) = 0.73 ดา้นสงัคมและกลุ่ม
เพื่อน t(55) = 0.69 และคะแนนรวมทัง้ฉบบั t(55) = 0.57 
4. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลองดว้ยวธิทีดสอบ t-test (independent sample t-test) พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นตนเอง
โดยทัว่ไปและดา้นสงัคมและกลุ่มเพื่อนหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองสงูขึน้กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (t(55) = 1.95, p = .028) และ (t(55) = 1.80, p =.039) ตามล าดบั แต่พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็
คุณค่าในตนเองด้านโรงเรยีนและการศกึษา ด้านครอบครวัและผู้ปกครองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการ
ทดลองไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิมคี่า t(55) = 1.13 และค่า t(55) = 0.15 ตามล าดบั รวมทัง้ค่าเฉลีย่
คะแนนการเหน็คุณค่าในตนเองรวมทัง้ฉบบัของกลุ่มทดลองสงูขึน้กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(t(55) = 1.93, p = .030)  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
โปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองนี้มีประสิทธิผลในการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า โดยมกีารเหน็คุณค่าในตนเองดา้นตนเองโดยทัว่ไป ดา้นสงัคมและกลุ่มเพื่อน และคะแนน
รวมทัง้ฉบบัสงูขึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอย่างมนียัส าคญัทาง ผูว้จิยัจงึขออภปิรายเป็นประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
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ประการแรกโปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มกีารสะสมคะแนนเพื่อจะไดร้บัรางวลัใน
กจิกรรมครัง้สดุทา้ยของโปรแกรม ซึง่คะแนนทีไ่ดม้าจากการตรงต่อเวลา การมสีว่นร่วมในกจิกรรม การรกัษากตกิาและ
การท าการบา้นของนักเรยีน ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าการสะสมคะแนนนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นใหน้ักเรยีนเขา้ร่วม
กจิกรรมและมสีว่นร่วมในกจิกรรม และเมื่อนกัเรยีนมสีว่นร่วมในกจิกรรมและสามารถรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเองได ้จะ
ท าใหน้ักเรยีนมโีอกาสรบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถกระท าหน้าที่ของตนเองให้ส าเรจ็ได้ จงึท าให้เกดิความรู้สกึดต่ีอ
ตนเอง มองตนเองทางบวก รบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถ รวมทัง้การให้คะแนนเป็นการยอมรบัที่แสดงออกมาเป็น
รูปธรรมทีช่ดัเจนและสิง่เหล่านี้จะน าไปสู่การเหน็คุณค่าในตนเองทีเ่พิม่มากขึน้  (Coopersmith, 1981) ซึง่นักเรยีนทีม่ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนต ่าสามารถกระท าได้เน่ืองจากไม่ต้องใช้กระบวนการคิดที่ยุ่งยากหรือซบัซ้อนจนเกินไป 
เพยีงแต่พยายามควบคุมตนเองใหก้ระท าตามเงื่อนไขทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
ประการทีส่องการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองในประเดน็ต่างๆ ในการท ากจิกรรมทัง้ 10 ครัง้ 
โดยนักเรยีนจะร่วมกนัอภิปรายสิง่ที่เขาได้เรียนรู้ในแต่ละครัง้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Karacan และ Güneri 
(2010) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้รบัการตอบสนองกลบัทางบวก ในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภยั ท าใหน้กัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ารบัรูว้่าตนเองไดร้บัการรบัฟงัอย่างไม่ตดัสนิ ไดร้บัการยอมรบัใน
ความคดิและไดร้บัการเคารพในความคดิเหน็ ส่งผลใหน้ักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมเกดิ
ความกลา้แสดงออกมากขึน้ ซึง่มสีว่นในการพฒันาการเหน็คุณค่าในตนเอง (Barber, Ball & Armistead, 2003) 
ประการทีส่ามการมกีจิกรรมทีใ่หน้ักเรยีนได้ฝึกยอมรบัตนเองทัง้ในดา้นรูปลกัษณ์และความสามารถ และพอใจกบัสิง่ที่
ตนเองม ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Harter (1983) ที่กล่าวว่าการยอมรบัตนเองเป็นปจัจยัหน่ึงในการสร้างการเหน็
คุณค่าในตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Park และ Park (2015) ทีใ่ชก้จิกรรมเพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจในตนเองทัง้
ทางดา้นอารมณ์ความรูส้กึและความคดิทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของตนเอง เนื่องจากเมื่อนักเรยีนเกดิความเขา้ใจในตนเอง
แลว้จะท าใหเ้กดิความคดิทางบวกต่อตนเองและความคดิทางบวกต่อตนเองจะน ามาซึง่การเหน็คุณค่าในตนเองในทีสุ่ด 
(Rosenberg, 1968)  
ประการทีส่ีก่ารมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิการมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มเพื่อน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Park และ Park (2015) 
ทีส่่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ใช้มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในทางบวก รูจ้กัยนืยนัสทิธขิองตนเอง
อย่างเหมาะสม ใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการบอกความต้องการของตนเองกับเพื่อน ซึ่งจากงานวจิยัพบว่าหากเดก็มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนจะท าใหเ้ดก็ปรบัตวัในโรงเรยีน ท างานไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธผิลมากกว่าคนทีไ่ม่มี
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารเหน็คุณค่าในตนเองมากกว่า 
ประการทีห่า้รปูแบบของการจดักจิกรรมซึง่เป็นกจิกรรมทีน่กัเรยีนใหค้วามสนใจ มคีวามสนุกสนาน นกัเรยีนไดม้โีอกาส
แสดงความสามารถทีต่นเองมคีวามถนัด และไดร้บัการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทางบวก (positive feedback) สอดคลอ้งกบั 
Hosogi, Okada, Fujii, Noguchi และ Watanabe (2012) ทีก่ล่าวว่าการสะสมการประสบความส าเรจ็เป็นการสรา้ง
ประสบการณ์ทางบวกใหก้บัเดก็ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการเพิม่การเหน็คุณค่าในตนเองใหก้บัเดก็ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง Coopersmith (1981) ทีก่ล่าวว่าการใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสแสดงความสามารถของตนเองในกจิกรรมต่างๆ ที่
จดัไวใ้นกจิกรรมกลุ่ม ใหเ้ดก็มคีวามสนุกสนาน มคีวามสุขทีไ่ดแ้สดงออก ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม ครูอาจารยแ์ละ
เพื่อน มีอสิระในการท าสิง่ต่างๆ ที่ไม่ขดักบักฎเกณฑ์และกฎระเบยีบของโรงเรียน จะท าให้เด็กมีการเหน็คุณค่าใน
ตนเองสงูขึน้ได ้
ประการสดุทา้ยช่วงเวลาในการจดัโปรแกรมในการวจิยัครัง้นี้ มคีวามเหมาะสม เนื่องจากเริม่ในช่วงเวลา 07.30-08.30 
น. ท าใหน้ักเรยีนสามารถท ากจิกรรมได้เต็มศกัยภาพมากกว่าตอนกลางวนัหรอืหลงัเลกิเรยีนที่อาจมคีวามเหนื่อยล้า
จากการเรยีน อกีทัง้ในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ใชเ้วลา 60 นาท ีมขีอ้ดคีอื กลุ่มตวัอย่างสามารถคงสมาธจิดจ่ออยู่ และ
มสีถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือ ห้องที่ใช้ในการจดักจิกรรมเป็นห้องสมุด มีความเป็นส่วนตัวในการท า
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กจิกรรมต่างๆ นอกจากนี้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้ยงัมคีวามเหมาะสม คอื 20 คน ท าใหส้มาชกิสามารถ
แสดงความคดิเหน็และมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
นักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่าเป็นนักเรยีนกลุ่มเสีย่งต่อการมกีารเหน็คุณค่าในตนเองต ่า ดงันัน้คุณครูทีดู่แล
นักเรยีนกลุ่มนี้จ าเป็นที่จะต้องตระหนักและใส่ใจเดก็กลุ่มนี้เป็นพเิศษ ควรแทรกกจิกรรมที่ส่งเสรมิการเหน็คุณค่าใน
ตนเองใหอ้ยู่ในการเรยีนการสอนปกตหิรอืประยุกตเ์ขา้กบัชัน้เรยีนปกต ิเน่ืองจากกจิกรรมสามารถน าไปใชไ้ดง้่าย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1.ต้องมขีอ้มูลใหเ้หน็ความสมัพนัธห์รอืความเชื่อมโยงกนัระหว่างการเหน็คุณค่าในตนเองกบัผลการเรยีน เพื่อช่วยให้
ผูอ้่านคดิต่อยอดไปว่าควรวดัผลการเรยีนเพื่อดวู่าผลการเรยีนดขีึน้หรอืไม่ เมื่อมกีารเหน็คุณค่าในตนเองดขีึน้ 
2.ควรมกีารศกึษาวจิยัระยะยาว และตดิตามผลหลงัจากสิน้สุดการทดลอง 6 เดอืน และ 12 เดอืน ว่าการเหน็คุณค่าใน
ตนเองของเดก็จะยงัคงอยู่ต่อไปไดห้รอืไม่  
3.ควรพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเองดา้นครอบครวั เพื่อช่วยใหน้ักเรยีนมกีารเหน็คุณค่าในตนเอง
มากขึน้  
4.ควรมกีารวจิยัที่ศึกษาตวัแปรตามตวัอื่นๆ เช่น อารมณ์ด้านอื่นๆ แรงจูงใจในการมาโรงเรยีน เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ประเมนิจากบุคคลอื่นทีใ่กลช้ดิเดก็ทีเ่หน็ผลการเปลีย่นแปลงจากเดก็ เช่น คุณคร ูหรอืผูป้กครอง 
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การสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห ์
โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
เรื่องการวิเคราะหข้์อมูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนเมืองสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
Creating the Instructional Package for the Development 
of Analytical Thinking Using the CIPPA Model And 4 MAT 
on Introduction to Data Analysis of Mathayom Suksa 6 Students  
in Muang Surat Thani School, Surat Thani 
 
ศุภลกัษณ์ คะเชนทร ์/ Supaluk Kachen 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี / Suratthani Rajabhat University, Thailand 
E-mail: supaluk.psu@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ             
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) สรา้งและพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้าร
จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน 3) ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการใช้
ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หอ้ง 5 โรงเรยีนเมอืง
สุราษฎรธ์านี ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 34 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบวดัการคดิวเิคราะหแ์บบ
ปรนยั จ านวน 30 ขอ้ ทีม่คี่าความเชื่อมัน่ (KR-20) เท่ากบั 0.788 แบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีน
การสอนเป็นขอ้ค าถาม จ านวน 20 ขอ้ ซึง่เป็นแบบประเมนิมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดบั
ความพงึพอใจ 5 ระดบัทีม่คี่าความเชื่อมัน่(α) เท่ากบั 0.954 ผลการวจิยัพบว่า 1) ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ
พฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่อง การวเิคราะห์
ขอ้มูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ E1/E2 เท่ากบั 80.91/80.88 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ 80/80 0) การคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนการสอน โดยใช้ชุด
กจิกรรมการเรยีนการสอน หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 3)ผลการประเมนิระดบั
ความพงึพอใจในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ (X= 4.65, S.D. = 0.49) 
ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน, การคดิวเิคราะห,์ การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
4 MAT 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to create and develop the instructional package emphasizing on 
analytical thinking using CIPPA Model and 4 MAT on Introduction to Data Analysis of Mathayom Suksa 6 
students, as of the standardized criterion 80/80, 2) to compare students’ analytical thinking before and after 
learning with the instructional package, 3) to study the students’ satisfaction toward learning using the 
instructional package. The sample was 34 students of Mathayom Suksa 6/5, Muang Surat Thani School, in 
the first semester of academic year 2017. The research instrument was a 30-item multiple-choice analytical 
thinking test at the reliability (KR-20) = 0.788. The students’ satisfaction on the instructional package was 
also measured by using a set of 20-item satisfaction questionnaires with five rating scales with the reliability 
of α = 0.954. The research results were as follows: 1) The developed instructional package emphasizing on 
analytical thinking using CIPPA Model and 4 MAT on Introduction to Data Analysis achieved the efficiency of 
80.91/80.88, which was higher than the 80/80 criterion. 2) The analytical thinking of Mathayom Suksa 6 
students who were taught with the instructional package showing higher learning achievement than before 
using the package at 0.05 level of statistical significance. 3) The satisfaction level of the students using the 
instructional package on Introduction to Data Analysis was at the highest level ( X= 4.65, S.D. = 0.49). 
Keywords: Instructional Package, Analytical Thinking, CIPPA Model and 4 MAT  
 

บทน า             
ประเทศไทยในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง วฒันธรรมและวถิี
การด าเนินชวีติ เพื่อใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จ าเป็นต้องมกีารพฒันาคน ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่ าคญั และ
การพฒันาคนจะตอ้งเริม่จากการพฒันากระบวนการคดิ ใหค้ดิเป็น ท าเป็นและแกป้ญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์นอกจากน้ี
ในการพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของพุทธศกัราช 2551 โดยมเีนื้อหาทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั บนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ทัง้นี้เพื่อพฒันาผูเ้รยีน
ใหเ้กดิสมรรถนะทีส่ าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกป้ญัหา การใชท้กัษะชวีติและการ
ใช้เทคโนโลย ี(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552) ซึง่น ามาเป็นต้นแบบของการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตรใ์นปจัจุบนั
มุ่งเน้นใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิและเรยีนรูด้ว้ยความเขา้ใจ คดิตามล าดบัเหตุผล รูจ้กัการแกป้ญัหา มทีกัษะในการคดิค านวณ 
รูคุ้ณค่าของคณิตศาสตรแ์ละสามารถน าคณิตศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ (วไิล 
มาศจรสั. 2551:36) จากการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานครัง้ที ่3 ของโรงเรยีน
เมอืงสุราษฎรธ์านีโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา ได้ใหข้อ้เสนอแนะ ในดา้นผลการจดั
การศกึษา คอืผูเ้รยีนบางคนยงัขาดการศกึษาความรูจ้ากการอ่านและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่สนใจเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์โดยตรงร่วมกบัผู้อื่นทัง้ในและนอกสถานศกึษา มทีกัษะกระบวนการคดิค่อนขา้งน้อยและมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนค่อนขา้งต ่าในทุกสาระการเรยีนรูผ้ลการประเมนิคุณภาพ  )การศกึษา SAR. 2558:61) และจากการศกึษา
รายงานการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-2557 
พบว่าสาระการเรยีนรู้ที่โรงเรยีนควรเร่งพฒันาเนื่องจากคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีนต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ
ไดแ้ก่ สาระการวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ซึ่งจากรายงานแสดงให้เหน็ว่าสาระการวเิคราะหข์อ้มูลและความ
น่าจะเป็น ไม่ไดม้กีารพฒันาไปในทศิทางทีด่ขี ึน้จากการสอนและวธิสีอนทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหผู้เ้รยีนไม่มโีอกาสไดฝึ้ก
การคดิ วเิคราะห ์การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ขาดความสนใจ มเีจตคตทิี่ไม่ดต่ีอการ
เรยีนคณิตศาสตร ์ซึง่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนผูว้จิยัไดศ้กึษาและพบว่าชุดกจิกรรมการเรยีนการ
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สอนเป็นสือ่ทีเ่หมาะสมในการน ามาใชจ้ดักจิกรรม เพราะเป็นสือ่ทีม่คีวามหลากหลายและใชท้ฤษฎกีารใชส้ื่อประสม ซึง่
สอดคลอ้งกบั วารุณี วงศใ์หญ่ (2547: 29) ไดก้ล่าวถงึผลดขีองการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนว่าช่วยใหค้รูผูส้อน
สามารถด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมคุีณภาพ สามารถถ่ายทอดเน้ือหาวชิาการได้ด ีแก้ปญัหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและการ เรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ ีเมื่อผูเ้รยีนมสีว่นร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ในกระบวนการเรยีนรู ้การ
เรยีนรูอ้ย่างดเีลศิจะเกดิขึน้จากการไดค้ดิ ไดส้มัผสั ไดต้ดัสนิใจ และลงมอืปฏบิตัจิากการศกึษารูปแบบการจดักจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบซปิปา 
ทีพ่ฒันาขึน้จากทศินา แขมมณี เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นศนูยก์ลาง ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนฝึกกระบวนการคดิ
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทัง้ยงัส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมกลุ่ม
ส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา เปิดโอกาสให้ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการ
สร้างความรู้ของตนเองอย่างอสิระ เพิม่ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากการปฏบิตัิกจิกรรม เน้นการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรู ้ความเขา้ใจไปประยุกตใ์ชไ้ด ้(ทศินา แขมมณี. 2557:282) และอกีรปูแบบ
การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั สามารถพฒันาและ
สง่เสรมิศกัยภาพของสมองตลอดจนลอดคลอ้งกบักระบวนการปฏริูปการเรยีนรูต้ามสภาพการจดัการศกึษาในปจัจุบนั
รปูแบบหนึ่งคอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เป็นรปูแบบในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั โดยค านึงถึงความสามารถทีแ่ตกต่างของผู้เรยีนแต่ละคน โดยมพีืน้ฐานความเชื่อทีว่่าทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเองตามความชอบและวธิกีารทีต่นถนดั การจดักจิกรรมในการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสม
กบัวธิเีรยีนรูข้องนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนั (สวุทิยม์ูลค าและอรทยั มลูค า. 2554:154)   ดงันัน้จากการศกึษาวรรณกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จะเหน็ไดว้่าวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาและการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
4 MAT นัน้สามารถสง่เสรมิใหน้ักเรยีนเกดิความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คอืสามารถจ าแนกแยกแยะ เปรยีบเทยีบ 
พจิารณา วนิิจฉัยขอ้มูล รูว้่าอะไรส าคญัหรอืจ าเป็น สิง่ไหนเป็นเหตุสิง่ไหนเป็นผล รูจ้กัการค้นหาสาระส าคญัหรอืการ
คน้หาความสมัพนัธข์องเรื่องราวหรอืเหตุการณ์เพื่อสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิหรอืน าขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืมายนืยนัในการตดัสนิใจ 
สามารถเชื่อมโยงรวมทัง้ประมวลคุณลกัษณะต่างๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้สรุปเป็นความคดิความเขา้ใจของตนเอง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรอืแก้ปญัหาได้จากเหตุผลและความส าคญัที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัเหน็ว่าการจดัการเรยีนรู้ตาม
รปูแบบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห ์ซึง่จะ
เป็นผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์งูขึน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่าการสรา้ง
ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6ท าใหน้ักเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์ที่
สงูขึน้และมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรอืไม่ ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้สามารถน าผลการวจิยัเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรบัปรุงการเรยีนการสอนต่อไป    
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อสร้างและพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบซปิปา
ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80             2. 
2. เพื่อน าขอ้มลูเบือ้งตน้ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะห ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบซปิปาร่วมกบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT 
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 3. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6  
 
 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเมอืงสรุาษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตี้ย 
อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 10 หอ้งเรยีน 
รวมจ านวนนักเรยีนทัง้หมด 331 คนกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หอ้ง 5
โรงเรยีนเมอืงสรุาษฎรธ์านี ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ทีก่ าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 34 คน ซึ่งเลอืกมาโดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม (cluster Random Sampling) ใช้
หอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ซึง่นกัเรยีนแต่ละหอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทีไ่ม่แตกต่างกนั 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย1) แผนการจดัการเรยีนรู ้โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะห์
ขอ้มูลเบือ้งต้นจ านวน 21 ชัว่โมง มดีชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96 2) ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการ
คดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้แบบ 4 MATเรื่องการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จ านวน 3 ชุดซึง่มดีชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.95 และประสทิธภิาพ E1/E2เท่ากบั 80.91/80.88 
3) แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะหเ์รื่องการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เป็นแบบทดสอบปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 
30 ขอ้ มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 ค่าระดบัความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.53-0.77 ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27-0.40 ค่าความเชื่อมัน่ (KR-20)เท่ากบั 0.788 และได้ค่าดชันีความสอดคล้องของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.925 และ4) แบบวดัความพงึพอใจของนักเรยีนในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MATเป็นแบบประเมนิ
ค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.57-0.86 และค่าความ
เชื่อมัน่(α) เท่ากบั 0.954   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยมขีัน้ตอนดงันี้ ด าเนิน
ทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะหจ์ านวน 30 ขอ้ใชเ้วลา 60 นาทชีีแ้จงใหก้ลุ่มตวัอย่างทราบถงึการ
จดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MATเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจและปฏบิตัตินไดถู้กต้องก่อนเรยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมในแต่ละชุดใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรยีนชุดละ 10 ขอ้ ซึง่เป็นแบบทดสอบทีส่อดคลอ้งกบั
แบบวดัการคดิวเิคราะห์ด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนกบักลุ่มตัวอย่างโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน

ตวัแปรตน้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการ
เรยีนรู้แบบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ตวัแปรตาม 
 
- การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 
- ระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 
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เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATและท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนเมื่อเสรจ็สิน้การเรยีนในแต่ละชุดกจิกรรม  เมื่อสิน้สดุการทดลองตามทีก่ าหนดท าการวเิคราะห์
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน ท าแบบทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห ์ซึง่เป็น
ชุดเดยีวกบัแบบทดสอบก่อนเรยีน และใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมนิความพงึพอใจจ านวน 20 ขอ้ เพื่อน าขอ้มูลที่
ไดไ้ปวเิคราะหต่์อไป         
วิเคราะหข์้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถิต ิดงันี้ 1) หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MATทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 2) เปรยีบเทยีบคะแนนการคดิวเิคราะหก์่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอย่างจากการ
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MATโดย
ใชส้ถติทิดสอบค่าท ี(t -test for dependent samples) 3) วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักเรยีนจากการเรยีนโดยใชชุ้ด
กจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เพื่อพฒันาการคดิ
วเิคราะหโ์ดยใชค้่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน    
 
ผลการวิจยั             
1. ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ E1/E2เท่ากบั 
80.91/80.88 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 
0 . คะแนนการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอน โดยใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะหข์อ้มูล
เบือ้งตน้ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3.นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มคีวามพงึพอใจในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรยีนรู้
แบบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่องการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด( X= 
4.65, S.D. = 0.49) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
ผลการสร้างชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะห์โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบซปิปาร่วมกบัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่อง การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ทีผู่้วจิยัสรา้งขึน้จากการประเมนิคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน พบว่ามดีชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.95 และผลการทดลองใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 หอ้ง 5 จ านวน 34 คน ทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่าง พบว่าประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอน มปีระสทิธภิาพE1/E2เท่ากบั 80.91/80.88 สงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดไว้80/80 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนัยา กันต์สุข(2551:บทคดัย่อ)ทีไ่ดท้ าการศกึษาการสรา้งชุด
กจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการคดิโดยใช้แผนผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
โรงเรยีนบา้ดงคู่ อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ชุดกจิกรรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพE1/E2เป็น88.57/92.12 
ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80          2 .

ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัเรยีน โดยใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT เรื่อง 
การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ โดยใชแ้บบวดัการคดิวเิคราะห3์0 ขอ้ ชนิด 4 ตวัเลอืก พบว่า ผลการทดสอบหลงัเรยีนโดย
ใชชุ้ดกจิกรรมสงูกว่าก่อนการใชชุ้ดกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนงนุศ 
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ดวดกระโทก(2552: 73-76)ทศนิที่ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ยมและการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 จากการจดัการเรยีนรู้แบบ 4 MAT ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิ
วเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์อ้ยละ 60 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิวเิคราะหส์งูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดและยงั
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของชูชาติ ทพิโชต ิ(2556: บทคดัย่อ) ซึง่ได้ท าการวจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ระหว่างการจดักจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบซปิปากบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกลุ่มร่วมมอืแบบ TAI กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบซปิปามผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน การคดิวเิคราะห ์และเจตคตต่ิอการเรยีนคณิตศาสตร ์สงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ดว้ย
กลุ่มร่วมมอืแบบ TAI อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05         3. 
ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีน
การสอนมรีะดบัความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้หลงัใชชุ้ดกจิกรรมโดยค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ด (X= 4.65, S.D. =2.49) 
ทัง้นี้เนื่องมาจากในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนักเรยีนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ กลา้แสดงออก ไดฝึ้กฝนการ
ท าโจทย ์เรยีนรูด้ว้ยตนเองจากชุดกจิกรรม ภูมใิจทีไ่ดน้ าเสนองาน ส าหรบัเนื้อหาทีเ่รยีนกเ็หมาะสมกบัช่วงวยั สามารถ
น าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได ้ชุดกจิกรรมมคีวามสวยงาม น่าสนใจ ตลอดจนนักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการวางแผนการ
ท างาน การวดัและประเมนิผล ท าใหม้คีวามสขุในการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัวารุณี วงศใ์หญ่ (2547: 29)ไดก้ล่าวถงึ ผลดี
ของการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน ว่าช่วยใหค้รผููส้อนสามารถด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาวชิาการไดด้ ีแกป้ญัหาความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ ีเมื่อผูเ้รยีนมี
ส่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ในกระบวนการเรยีนรู ้การเรยีนรูอ้ย่างดเีลศิจะเกดิขึน้จากการไดค้ดิ ได้สมัผสั ไดต้ดัสนิใจ 
และลงมอืปฏบิตั ิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
1. จากการทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา
ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT พบว่าชุดกจิกรรมสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน มี
ความสุขและสนุกสนานกบัการเรียน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมส่งผลให้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงูขึน้ ดงันัน้ครผููส้อนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาจงึควรน าหลกัการ แนวทางไป
ใชใ้นการจดัท าชุดกจิกรรมส าหรบันกัเรยีนในระดบัชัน้อื่นๆ  
2. ทกัษะการคดิวเิคราะหม์คีวามส าคญัอย่างยิง่กบัผูเ้รยีนในทุกระดบัชัน้ ดงันัน้ครผููส้อนจงึควรฝึกฝน เสรมิสรา้งอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อช่วยในการพจิารณาอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ะน าไปสูก่ารตดัสนิใจเชื่อหรอืสรุปใน
เรื่องใดกต็าม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารวจิยัการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการคดิวเิคราะหโ์ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา
ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 4 MAT ในเนื้อหาอื่น กบันักเรยีนในระดบัชัน้อื่นดว้ย เพื่อจะไดข้อ้สรุปทีค่รอบคลุมและ
ชดัเจนยิง่ขึน้  
2. ควรมกีารวจิยัการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้แบบซปิปาร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบ 4 MAT เพื่อพฒันาทกัษะการคดิแบบอื่น เช่น การคดิสรา้งสรรค ์การคดิเชงิระบบ การคดิรวบยอด เป็นตน้ 
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3. ควรมกีารวจิยัการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบอื่นๆ โดยพฒันาทกัษะการคดิใน
ระดบัต่างๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป  
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กระบวนการเรียนรู้แบบบณัฑิตติดดินป้องกนัยาเสพติด  
เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
Fieldwork Graduate Learning Process on Drugs Prevention  
to Strengthen Social Responsibility for Early Childhood Education 
Students Program: Mukdahan Community College 
 
ชยัววิฒัน์ วงศส์วสัดิ ์/ Chaiwiwat Wongsawat  
วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร / Mukdahan Community College, Thailand 
E-mail wattkla2@gmail.com 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศกึษาทกัษะการผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิส าหรบัเดก็ ของนักศกึษา
สาขาวขิาการศกึษาปฐมวยั หลงัจดัการเรยีนรู ้2) ศกึษาคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพ
ติด ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลังจดัการเรียนรู้ และ3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ร ับบริการสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพติด ประชากร เป็นนักศึกษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการสุม่แบบกลุ่ม เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร ทีล่งทะเบยีน
เรยีนวิชานวตักรรมทางการศกึษาปฐมวยั ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 30 คน จดักจิกรรมโดยใช้
กระบวนการเรยีนรู้แบบป้องกนัยาเสพติดประกอบการใช้สื่อใบงานเรื่อง การศกึษาปญัหายาเสพตดิในชุมชน ชุดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง การท านิทานอเิลก็ทรอนิกส ์แบบวดัทกัษะการผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิส าหรบั
เดก็ แบบวดัคุณลกัษณะด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มต่ีอปญัหายาเสพตดิ และแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ ผลการศกึษาพบว่าทกัษะการผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพ
ตดิส าหรบัเดก็ ของนักศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั เฉลี่ยเท่ากบั 16.84 จากคะแนนเต็ม 20 อยู่ในระดบัดมีาก 
คุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิของนักศกึษา เฉลีย่เท่ากบั 3.83 ซึง่อยู่ในขัน้ของการ
จดัระบบ ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ครมูคีวามคดิเหน็ว่าสื่อมคีวามทนัสมยั น่าสนใจ 
น าไปเผยแพร่สือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละในรปูแบบหนังสอืนิทานทีเ่ป็นรูปเล่ม ควรพฒันาใหเ้ป็นนิทานภาพเคลื่อนไหว เดก็
สนใจ ตัง้ใจดแูละฟงันิทาน ชอบ พอใจและสามารถตอบค าถามจากนิทานได ้
ค าส าคญั กระบวนการเรยีนรูแ้บบบณัฑติตดิดนิ, ความรบัผดิชอบต่อสงัคม, ปญัหายาเสพตดิ 
 
Abstract 
The purposes of this research are as follow: 1. To study on electronics-media production skill on child drug 
prevention of Early Childhood Education Students Program after learning management 2. To study on social 
responsibility quality involving drug issues of Early Childhood Education Students Program after learning 
management. And 3. To study on drug-preventing electronics-media receivers’ satisfaction. Population are 
Early Childhood Education Students Program; Mukdahan Community College students while samples are 30 
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random students of the same group that took Early Childhood Education Program innovation class in 
semester 1/2016. The activities are involving drug-prevention learning process combining with media usage 
on drug issues study in the community; Self-learning kit on electronics tales creation as to asses drug-
preventing for child media production skill by assessing social responsibility quality on drug issues and by 
interviewing media-receivers’ satisfaction about the quality of the media. The research showed that drug-
preventing electronics media skill of the samples were 16.84 points from 20 points on average which were 
really good while social responsibility quality on drug issues were 3.83 on average which were in system 
managing phase of media-receivers’ satisfaction study results. The teachers viewed that this was modern 
and interesting media and worth publicizing both in electronics and hard-copy story books formats. As about 
the books they should be developed into animation which will intrigue children more to pay attention, listen, 
like, please and answer about stories as well. 
Keywords: Fieldwork Graduate Learning Process, Social Responsibility Drugs Prevention 
 

บทน า 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยทีย่งัมรีะดบัความรุนแรงและเป็นภยัคุกคามทีส่ าคญั คอื ปญัหาการเสพและการใชย้าเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดบัหมู่บ้าน ชุมชน น าไปสู่ปญัหาอื่นๆ เช่น ปญัหา
อาชญากรรม ปญัหาสุขภาพและคุณภาพชวีติต ่า จากรายงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (2560) สรุปผลการบ าบดัรกัษาในปีทีผ่่านมา ผู้เขา้รบัการบ าบดัรกัษาทุกระบบ รวม 177 ,731 คน ส่วนใหญ่
ยงัคงเป็นกลุ่มเดก็และเยาวชน อายุ 15-24 ปี การคา้ยาเสพตดิ คอืธุรกจิมดืทีเ่ป็นทางเลอืกทีผ่ดิของคนทีต่อ้งการร ่ารวย 
มัง่คัง่ และตอ้งการยกระดบัทางสงัคมแบบใชเ้วลาสัน้ เมื่อหาเงนิไดง้่าย กเ็สพตดิการไดเ้งนิง่าย และน าไปสู่การเสพตดิ
ในด้านอื่นๆ หากไม่มีการสร้างความตระหนักรู้ สร้างการรับรู้เท่าทันการเสพติดอื่นๆ ก็จะน ามาซึ่งการท าสิง่ผิด
กฎหมาย เพื่อให้ได้เงนิมาจับจ่ายใช้สอย และน ามาสู่ปญัหาคนลน้เรอืนจ าอกี นอกจากน้ี ยงัมภีาวการณ์เสพตดิอื่นๆ 
ตามมา เช่น การพนนั เสพตดิสนิคา้แบรนดเ์นม เสพตดิความรุนแรง เป็นตน้ (สวุพนัธุ ์ตนัยุวรรธนะ, 2560)  
พืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มเีขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน คอื สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา จดัเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการระบาดของยาเสพตดิ มกีระบวนการคา้ยาเสพตดิ และการจบักุมผูค้้า
รายใหญ่ ซึง่มอีทิธพิลกวา้งขวางในประเทศเพื่อนบา้นอย่าง ไซซะนะ แกว้พมิพา ทีถู่กจบักุมเมื่อตน้ปี ต่อมามกีารจบักุม
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ 4 คดี จ านวนยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด และขยายผลจนทราบว่าทัง้หมดมีความเกี่ยวข้องกับ
เครอืข่ายค้ายาเสพติดของไซซะนะ ปญัหายาเสพตดิน าไปสู่ปญัหาสงัคมตามมาอกีหลายประการ คดฆีาตกรรมอย่าง
อ ามหติ หลายคดทีีน่ าเสนอผ่านสือ่มวลชน เมื่อสบืสวนแลว้มกัจะพบว่าผูก้่อคดมีสีว่นพวัพนักบัยาเสพตดิ ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสพ ผูจ้ าหน่ายหรอืเป็นเครอืขา่ยของการคา้ยา เช่น กรณีการฆา่ฝงัดนิที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิเมื่อเดอืนเมษายน 
2560 กรณีฆ่าหัน่ศพ ที่อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้น (สถานีโทรทศัน์
กองทพับกช่อง 7.จาก http://www.ch7.com สบืคน้เมื่อ 14 ธนัวาคม 2559.)  
ในระดบัชุมชนพบว่า มเียาวชนเขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัสิง่เสพตดิมากขึน้ การสูบบุหรี ่ดื่มแอลกอฮอล์เริม่เกดิขึน้ในเดก็ที่มี
อายุลดน้อยลง (สสส.,2557 ก) เมื่อสบืหาสาเหตุหรอืต้นตอของปญัหามกัจะเริม่จากปญัหาครอบครวัขาดความอบอุ่น 
ประสบความลม้เหลวในการเรยีนและความรกั ท าใหถู้กชกัชวนไปทดลองดื่มเหลา้ สบูบุหรีแ่ละไปทดลองสิง่เสพตดิทีม่ี
ฤทธิร์้ายแรงยิง่ขึน้ต่อไป ปญัหาเยาวชนติดยาเสพติด จะถูกโยนให้เป็นภาระความรบัผดิชอบของครอบครวั ที่เป็น
สถาบนัพืน้ฐาน คนอื่นทีอ่ยู่นอกครอบครวัจะไม่กลา้ยื่นมอืเขา้ไปช่วยเหลอืหรอืมบีทบาทในการป้องกนัแกไ้ข แมจ้ะอยู่
ใกลช้ดิหรอือาศยัอยู่ในชุมชนเดยีวกนักต็าม มรีายงานสถติวิยัรุ่นตอนต้นอายุ 11-14 ปี ดื่มแอลกอฮอลจ์ านวน 28,300 
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คน หรอืรอ้ยละ 0.70 (สสส.,2557 ข) และจากข่าวทางหนังสอืพมิพพ์บว่าทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช เดก็อายุเพยีง 8 ปี 
ติดยาเสพติด โดยมพีี่ชายอายุ 13 ปี เป็นเอเย่นต์ (กองบรรณาธกิารข่าวทัว่ไทย หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั ฉบบัวนัที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558) จึงนับได้ว่าปญัหาน้ีได้ลุกลามไปถึงเด็กประถมศึกษาหรือเด็กในวัยที่มีอายุน้อยลง ส าหรับ
สถานการณ์ยาเสพตดิปี พ.ศ.2559 ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร มแีม่น้าโขงเป็นเสน้กัน้พรมแดนกบัแขวงสะหวนันะเขต 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มคีวามยาวถงึ 72 กโิลเมตร มหีมู่บา้นทีต่ดิกบัแนวชายแดนจ านวน 42 หมู่บา้น 
ใน 3 อ าเภอ คอื อ าเภอหวา้นใหญ่ อ าเภอเมอืงมุกดาหาร และอ าเภอดอนตาล จงึเอือ้ต่อการลกัลอบน ายา เสพตดิเขา้
มา ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นยาบา้และกญัชา โดยกลุ่มผูค้า้จะใชเ้รอืเป็นพาหนะในการล าเลยีงเขา้มาทางแม่น ้าโขง ส่งต่อไป
ยงัพืน้ทีต่อนในของจงัหวดัและสง่ต่อไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีง มกีารจบักุมคดยีาเสพตดิ (เฉพาะทีจ่บัไดท้ีด่่านตรวจ) 7 คด ี
คดิเป็นมลูค่า 4,011 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นยาบา้ นอกจากนี้ยงัมกีารลกัลอบปลูกกญัชาในพืน้ทีอ่ าเภอ ดงหลวง ซึง่มี
สภาพภูมปิระเทศเป็นป่าเขา (ส านักงานสถิติจงัหวดัมุกดาหาร, 2559) จากสภาพการณ์ดงักล่าว ท าให้ได้ขอ้คดิว่า
ปญัหายาเสพตดิเป็นปญัหาใกลต้วัทีทุ่กคนในสงัคมต้องใส่ใจ โดยไม่ปดัใหเ้ป็นภาระของฝ่ายใด ผูว้จิยัซึง่เป็นครูผูส้อน
นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัของวทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร มุ่งหวงัใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปใช้
ประโยชน์เพื่อชุมชน มจีติสาธารณะ และบรกิารสงัคม โดยยดึเป้าหมายส าคญัของการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) มาตรา 28 มสีาระส าคญัว่า การจดั
สาระของหลกัสตูรการศกึษาระดบัต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นวชิาการและวชิาชพี ต้องมุ่งพฒันาคนใหม้คีวามสมดุลทัง้ดา้นความรู ้
ความคดิ ความสามารถ ความดงีามและความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) 
มงีานวจิยัทีส่นบัสนุนแนวคดิการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรม ของชวนชยั เชือ้สาธุชน (2553) 
ทีส่รุปว่าสถานศกึษาจ าเป็นตอ้งปรบับทบาทในการเป็นฝา่ยตัง้รบัฝา่ยเดยีวเพื่อพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของบณัฑติหนั
มาด าเนินการเชงิรุก โดยปรบัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการสรา้งประสบการณ์จรงิทัง้ดา้นวชิาการ การจดั
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในรูปของสโมสรนักศกึษา สภานักศกึษา การร่วมจดักจิกรรมทางศาสนา การจดักจิกรรมเพื่อ
เสรมิสรา้งประชาธปิไตยในสถาบนัและนอกสถาบนั ตลอดจนการประสานความร่วมมอืครอบครวั แห ล่งภาคปฏบิตัิที่
เป็นทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน ส าหรบัการจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา การสรา้งบณัฑติในโลกยุคไรพ้รมแดนนี้ มี
ขอ้สรุปจากการประชุมวชิาการระดบัชาตเิพื่อการพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทย ภายใตห้วัเรื่อง “การพฒันาบณัฑติอุดมคติ
ไทย : บนเสน้ทางมหาวทิยาลยักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม University Social Responsibility : USR” เพื่อพฒันาแนว
ทางการผลิตบณัฑติให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์โลกยุคใหม่มากขึน้ ตลอดจนร่วมกนัแสวงหาแนวทางการ
ด าเนินงานผ่านระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อพฒันานิสตินักศกึษารุ่นใหม่ ใหเ้ป็นบณัฑติทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อ
สงัคมทัง้ในฐานะที่เป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา. 2556) เมื่อ
พิจารณาจากแนวทางผลิตบัณฑิต ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ปญัหายาเสพติดในปจัจุบนั ท าให้ผู้วิจยัเห็นว่าเป็นประเดน็ส าคญั ที่สามารถน ามาเชื่อมโยงให้เกิดการ
เรยีนรูเ้พื่อน าไปสูก่ารสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคม จากการศกึษาแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่าการเรยีนรู้
ดว้ยการรบัใชส้งัคม หรอืบรกิารสงัคม (Service-Learning) เป็นอกีวธิหีนึ่งทีช่่วยพฒันาคนใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองสงัคม
หรอื “พลเมอืงใส่ใจสงัคม” เป็นการศกึษาดว้ยประสบการณ์จรงิ (Experiential Education) แนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยการ
บรกิารสงัคมมทีีม่าจากทฤษฎปีระสบการณ์ (Theory of Experience) ของจอหน์ ดวิอี ้ทีเ่น้นปฏสิมัพนัธข์องความรู ้และ
ทกัษะจากประสบการณ์ แมว้่าดวิอีจ้ะไม่ใชค้ าว่า“การเรยีนรูด้ว้ยการบรกิารสงัคมหรอืรบัใชส้งัคม” แต่ Learning by 
doing ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูค้วบคู่ไปกบัการกระท า และผูเ้รยีนตอ้งมกีารท าความเขา้ใจความรูใ้หม่ โดยอาศยัประสบการณ์
เดมิทีส่ ัง่สมมาเป็นพืน้ฐานการเรยีนรู ้(Dewey, 2009) จากแนวคดิของดวิอี ้น าไปสูก่ารจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการกล่าวถงึ
อย่างกวา้งขวางในปจัจุบนัคอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) (Savery, J. 
R., 2006) เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่นลกัษณะกลุ่มปฏบิตักิาร เผชญิสถานการณ์จรงิและการแกป้ญัหา เพื่อใหเ้กดิการ
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เรียนรู้จากการกระท า ฝึกแก้ปญัหาด้วยตนเองและฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม คิดเป็นและ
แกป้ญัหาเป็น จากปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในสงัคมไทย มกีารรณรงคใ์นลกัษณะของสื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
แต่ทีพ่บในปจัจุบนัจะเป็นสือ่ทีมุ่ง่เขา้ถงึวยัรุ่นหรอืเดก็โตมากกวา่เดก็เลก็ ในขณะทีป่ญัหายาเสพตดิเป็นภยัคุกคามไปถงึ
วยัเดก็ตอนต้น ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะจดักิจกรรมการเรียนการ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะของนักศึกษาให้มจีิต
สาธารณะ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นพลเมอืงที่ใส่ใจสงัคม ไม่เห็นแก่ตวั โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนใน
ลกัษณะบรูณาการ ทีผู่ว้จิยัใชช้ื่อว่ากระบวนการเรยีนรูแ้บบ “บณัฑติตดิดนิ” โดยนกัศกึษาเรยีนรูจ้ากกรณีปญัหายาเสพ
ตดิในชุมชนของตน น ามาอภปิรายในกลุ่ม สรา้งโครงเรื่อง จดัท านิทานอเิลก็ทรอนิกส ์เสนอเป็นรปูเล่มและน าเสนอผ่าน
ระบบคอมพวิเตอร ์น าไปเผยแพร่แก่เดก็ เยาวชนในสถานศกึษาและในชุมชน เป็นกลไกหน่ึงในการป้องกนัปญัหายา
เสพตดิส าหรบัเยาวชนไทย  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาทกัษะการผลติสื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพติดส าหรบัเดก็ ของนักศกึษาสาขาวขิาการศกึษา
ปฐมวยั หลงัจดัการเรยีนรูแ้บบบณัฑติตดิดนิ  
2. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ ของนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
หลงัจดัการเรยีนรูแ้บบบณัฑติตดิดนิ  
3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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จากกรอบแนวคดิการวจิยั อธบิายเพิม่เตมิไดว้่า จากสภาพปญัหาปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชุมชน ความ
ขาดแคลนสื่อป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับวัยเด็กตอนต้น จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา ทีม่คีวามคาดหวงัต่อคุณลกัษณะของนักศกึษาและบณัฑติดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ผูว้จิยัจงึได้
ประยุกตแ์นวคดิรปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) (Savery, J. R.,2006) ซึง่
เน้นการเรยีนรูโ้ดยการกระท า (Learning by doing) ร่วมกบัการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิเพื่อรบัใชห้รอืบรกิารสงัคม 
(Dewey, 2009) ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพนักศกึษา ใหม้ทีกัษะการผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิ ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามแนวคดิ การพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทย 
บนเสน้ทางมหาวทิยาลยักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม University Social Responsibility : USR., 2556) และจะส่งผล
ต่อความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ ไดแ้ก่ เดก็และครใูนสถานศกึษา ในชุมชน 
 
วิธีการวิจยั 
เป็นการวจิยักึง่ทดลอง มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
ประชากร เป็นนกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร จ านวน 146 คน 
กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร ที่
ลงทะเบยีนเรยีนวชิานวตักรรมทางการศกึษาปฐมวยั ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 ห้องเรยีนอ าเภอเมอืง
มุกดาหาร จ านวน 8 คน และหอ้งเรยีนอ าเภอดอนตาล จ านวน 22 คน โดยมขีัน้ตอนในการศกึษา ดงันี้ 
1. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมฐานขอ้มลู (Based line) เกีย่วกบัคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของนกัศกึษา ก่อนการ
จดักจิกรรม 
2. แบ่งกลุ่มและมอบหมายใหน้กัศกึษาปญัหายาเสพตดิในชมุชน และศกึษาปญัหารายกรณี การน าเสนอตวัแบบ การใช้
กรณีตวัอย่าง และการอภปิรายกลุ่ม วเิคราะหส์าเหตุ หาแนวทางทีจ่ะป้องกนัแกไ้ขกบักลุ่มเยาวชน (เป้าหมาย) 
3.นกัศกึษาร่วมกนัผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์น าสือ่ไปทดลองใช ้ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม น ามาทดลองใชซ้ ้า เกบ็ขอ้มูล
จากความสนใจและความพงึพอใจต่อสือ่ 
4. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทกัษะการผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิ วดัคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ และแบบสมัภาษณ์ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ 
หลงัจดักจิกรรม  
ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรต้น คอื การจดักระบวนการเรยีนรู้แบบบณัฑติติดดนิป้องกนัยาเสพติด ตวัแปรตาม ได้แก่ 
ทกัษะการผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิส าหรบัเดก็ คุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายา
เสพตดิ และความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ  
แบบแผนการวิจยั เป็นแบบ One group Posttest Only Design  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ กระบวนการเรยีนรูแ้บบป้องกนัยาเสพตดิ จ านวน 15 แผน ใบงานเรื่อง การศกึษา
ปญัหายาเสพติดในชุมชน ชุดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การจดัท านิทานอเิลก็ทรอนิกส ์แบบวดัทกัษะการผลติสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิส าหรบัเดก็ แบบวดัคุณลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพติด 
เป็นแบบวดัเชงิสถานการณ์ 4 ตวัเลอืก ใหค้ะแนนเป็น 4 3 2 1 และแบบสมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้งดา้นความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ เครื่องมอืทัง้หมดไดผ้่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ น าไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้องเรียนอ าเภอดอนตาล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวตักรรมทาง
การศกึษาปฐมวยั ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 โดยผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง จุดดอ้ย ก่อนน ามา
ทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง  
วิธีการวิเคราะหข์้อมูล  
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1. คะแนนจากการวดัทกัษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ป้องกนัยาเสพติดส าหรบัเด็ก เป็นการให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) ซึง่มคีะแนนแบ่งเป็น 5 ดา้น แต่ละดา้นมคีะแนน 4 ระดบั รวมเป็น 20 คะแนน แปลผลคะแนนดงันี้ 
(กิง่กาญจน์ สริสุคนธ์, 2550) คะแนนรวม 16-20 หมายถงึ ดมีาก, 11-15 หมายถงึ ด,ี 6-10 หมายถงึ พอใช้ และ 1-5 
หมายถงึ ปรบัปรุง 
2. คะแนนจากแบบวดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มต่ีอปญัหายาเสพติด น ามาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ส าหรบัค่าเฉลีย่น ามาเทยีบกบัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการแปลผล ดงันี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542) ค่าเฉลีย่
อยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่ในขัน้การรบัรู้, 1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมอยู่ในขัน้การตอบสนอง, 2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่ในขัน้การเหน็คุณค่า , 3.50-4.00 
หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่ในขัน้การจดัระบบ  
3. ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่ น ามาจดัหมวดหมู่และพรรณนา 
 
ผลการวิจยั 
ทกัษะการผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคุณลกัษณะความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ น าเสนอดงัตาราง 
 
ตารางท่ี 1 ผลการศกึษาทกัษะการผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิส าหรบัเดก็ และคุณลกัษณะความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ 
คะแนนด้าน คะแนนเตม็ X    S.D.  แปลผล 
ทกัษะการผลติสือ่ 
อเิลก็ทรอนิกสฯ์ 
คุณลกัษณะความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ ี
ต่อปญัหายาเสพตดิ 

 20 
 
 4 
 

16.84 
 
3.83 

 2.33 
  
 1.43 

ดมีาก 
 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในขัน้การจดัระบบ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าทกัษะการผลติสื่ออเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพติดส าหรบัเดก็ ของนักศกึษาอยู่ในระดบัดมีาก 
คุณลกัษณะความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอปญัหายาเสพตดิ อยู่ในขัน้การจดัระบบ ซึง่เป็นขัน้สงูสดุ  
ในสว่นของผลการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บับรกิารสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อป้องกนัยาเสพตดิ ครมูคีวามคดิเหน็ว่าสื่อมี
ความทนัสมยั น่าสนใจ ครแูละผูป้กครองควรร่วมกนัหาทางป้องกนัปญัหาในลกัษณะการเผยแพร่สื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
ในรปูแบบหนงัสอืนิทานทีเ่ป็นรปูเล่ม ควรพฒันาใหเ้ป็นนิทานภาพเคลื่อนไหว เดก็ทีร่บัฟงันิทานใหค้วามสนใจ ตัง้ใจดู
และฟงันิทาน รูส้กึชอบ พอใจและสามารถตอบค าถามจากนิทานได ้
 
อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการศกึษานกัศกึษาทีผ่่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบบณัฑติตดิดนิป้องกนัยาเสพตดิ มคีวามสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) (Savery, J.R.,2006) ซึง่เน้นการเรยีนรูโ้ดยการ
กระท า (Learning by doing) ร่วมกบัการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิเพื่อรบัใชห้รอืบรกิารสงัคม (Dewey, 2009) น าไปสู่
การพฒันาคุณภาพนกัศกึษา ไดแ้ก่ ทกัษะการผลติสือ่อเิลก็ทรอนิกสป้์องกนัยาเสพตดิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอ
ปญัหายาเสพตดิ ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามแนวคดิ การพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทย บนเสน้ทางมหาวทิยาลยั
กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม University Social Responsibility : USR., 2556) นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของชวนชยั เชือ้สาธุชน (2553) ทีส่รุปว่าสถานศกึษาจ าเป็นตอ้งปรบับทบาทในการเป็นฝ่ายตัง้รบัฝ่ายเดยีวเพื่อพฒันา
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คุณธรรมจริยธรรมของบณัฑิตหนัมาด าเนินการเชิงรุก โดยปรับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง
ประสบการณ์จรงิทัง้ดา้นวชิาการ การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
 
ข้อเสนอแนะ 
คุณลกัษณะความรบัผดิชอบต่อสงัคม จะเกดิขึน้จากการเรยีนรูป้ญัหาร่วมกนั จากการปฏบิตัิ การรวมกลุ่มแก้ปญัหา 
เป็นวธิกีารใหม่ทีน่่าจะเหมาะสมกว่ารปูแบบการเรยีนในชัน้เรยีนปกต ิหรอืการฝึกอบรม เพราะสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของ
นกัศกึษาวทิยาลยัชุมชนทีไ่ม่ไดใ้ชช้ีวติในหอพกั แต่ใชช้วีติในชุมชนตามปกต ิท างานในชุมชน จงึควรจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบบณัฑติตดิดนิ ในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสตูรของวทิยาลยัชุมชนและในมหาวทิยาลยั 
 

  
ภาพท่ี 2 นกัศกึษาร่วมกนัผลติสือ่และเผยแพรใ่นสถานศกึษาและชุมชน 
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การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิชา การสร้างส่ือผสม ในหลกัสตูร
ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
The Study of Efficiency of Instructional Packages on the Subject  
of Multimedia Authoring for Bachelor Degree Student 
in Faculty of Business Administration, Rajamangala University  
of Technology Srivijaya 
 
กญัฐณา สขุแกว้ / Guntana Sukkaew 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั / Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thailand 
E-mail: guntana.s@gmail.com 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อพฒันาชุดการสอน วชิา การสรา้งสือ่ผสม บนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน 2.) เพื่อ
หาประสิทธิผลชุดการสอนวิชา การสร้างสื่อผสม ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 3.) เพื่อศึกษาความพงึพอใจต่อชุดการสอน วิชา การสร้างสื่อผสม ในหลกัสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชัย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสื่อผสม ในภาค
การศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 2 กลุ่ม รวม 62 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัไดแ้ก่ ชุดการเรยีนการสอนวชิาสือ่ผสม บนระบบรหิารจดัการบทเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และ แบบประเมินความพึงพอใจจากการใช้ชุดการเรียนการสอนบนระบบบริหารจดัการบทเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าประสทิธภิาพ ค่าประสทิธผิล และการทดสอบค่าท ี 
ผลการวจิยัพบว่า 1.) ชุดการเรยีนการสอนวชิาสื่อผสม บนระบบรหิารจดัการบทเรยีน ส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ี
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัมปีระสทิธภิาพ 36.63/75.77 2.) นักศกึษามผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีสู่งขึน้ โดยมคีะแนนเฉลีย่จากแบบทดสอบหลงัเรยีนสงูกว่าแบบทดสอบก่อนเรยีน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 3.) ผลการส ารวจความพงึพอใจ พบว่า ดา้นความสะดวกในการใชง้านระบบ มคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 ด้านกจิกรรมการเรยีน มี
ระดบัความพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ดา้นการสื่อสาร
และการมสีว่นร่วม มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.53 โดยนักศกึษาส่วนใหญ่พอใจในการใชง้านระบบบรหิารจดัการบทเรยีน ในดา้นการลดค่าใชจ้่าย และช่วยอ านวย
ความสะดวก โดยพบ ปญัหาและอุปสรรค คอื ระบบล่าชา้ในขณะทีม่กีารใชง้านพร้อมกนัจ านวนมาก และ ฐานขอ้มูล
ผดิพลาด รวมถงึปญัหาการขอใชบ้รกิารระบบบรหิารจดัการบทเรยีน 
ค าส าคญั: ระบบบรหิารจดัการบทเรยีน, ชุดการสอน, ค่าประสทิธภิาพ, ค่าประสทิธผิล 
 
 
 



[278] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

Abstract 
The purposes of this research are to 1.) To development an instructional packages on the subject of 
multimedia authoring on learning management system. 2.) To evaluate the effectiveness of an instructional 
packages on the subject of multimedia authoring for bachelor degree student in Faculty of business 
administration, Rajamangala University of technology. 3.) To investigate the satisfaction of an instructional 
package on the subject of multimedia authoring. The sample are student in information system department, 
faculty of business administration, University of Technology Srivijaya who enrolled in the multimedia authoring 
subject, in semester 1 academic year 2017 were 2 groups include 62 people by purposive sampling. The 
instruments used in the study are Instructional package on LMS, pretest posttest design and questionnaire to 
investigate satisfaction from the use of instructional package on LMS. The statistics based on the data 
analysis include: Mean, Standard deviation, efficiency, effectiveness, t-test independent. The research found 
that 1.) Instructional packages on the subject of multimedia authoring for bachelor degree student in Faculty 
of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, had an efficiency of 36.63/75.77 
2.) Student achievements are higher. The average score from posttest higher than the pretest, differences 
are statistically significant at the 0.05 level. 3.) The survey found that satisfaction with the convenience in 
using the system, satisfaction at the high level, the average value of 4.00 and a standard deviation of 0.52. 
Learning activities, satisfaction at the high level, the average value of 4.26 and standard deviation was 0.51. 
Communication and participation, the level of satisfaction was high, the average value of 4.15 and a standard 
deviation of 0.53. Most of the students are satisfied by use LMS system its lower costs and help facilitate. 
The problems and obstacles, the system delay whiles the simultaneous use of many and database error, 
including the problem for the service of Learning management system. 
Keywords: Learning Management System, Instructional Package, Efficiency, Effectiveness 
 

บทน า 
การพฒันาชุดการสอนมคีวามส าคญัต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน โดยชุดการสอนอาจประกอบ
ไปดว้ยเอกสารการสอน หรอืเอกสารประกอบการบรรยาย ทีมุ่่งเน้นใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีนเป็นหลกั โดยใหค้วามรูใ้น
เนื้อหาบทเรยีนแต่ละหน่วยเรยีน ตลอดหลกัสตูร โดยการจดัหลกัสตูร และกระบวนการเรยีนรู ้ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายรายวชิา เพื่อสนบัสนุนผูเ้รยีนใหส้ามารถศกึษาและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง และเพิม่ทกัษะ
ในการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพต่อไป ระบบบรหิารจดัการการเรยีนการสอน Learning Management System (LMS) 
เป็นระบบจดัการการเรยีนการสอน หรอืจดัการห้องเรยีน เป็นตวักลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้สอน กบัผูเ้รยีน โดย
ผูเ้รยีนสามารถม ีLogin และ Password เพื่อมสีทิธเิขา้ใชง้านระบบ มกีารบนัทกึขอ้มลูเวลาและขอ้มูลการเขา้เรยีน การ
รายงานผล การสง่งาน การท ากจิกรรมกลุ่ม หรอืท าขอ้สอบเพื่อประเมนิผลความรูต้ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย การพฒันาชุด
การสอนเพื่อใชง้านบนระบบ LMS จะท าใหเ้กดิประโยชน์ในด้านการบรหิารจดัการ หอ้งเรยีนและการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารภายในกลุ่ม และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในเนื้อหาวิชาและเอกสารการสอนทีเ่ป็นระบบ รายวชิา การสร้าง
สือ่ผสม ในหลกัสตูรระบบสาระสนเทศทางธุรกจิ ระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยั เป็นรายวิชาในหมวดวชิาชพีเลอืก มุ่งเน้นศกึษาเกี่ยวกบั ทฤษฏแีละหลกัการในการสร้างสื่อผสม โดยแบ่ง
บทเรยีนออกเป็น 10 หน่วยเรยีน ครอบคลุมรายละเอยีดตามค าอธบิายรายวชิาในหลกัสตูร ผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการ
พฒันาชุดการสอน วชิาการสรา้งสือ่ผสม บนระบบ LMS และศกึษาประสทิธภิาพของชุดการสอน วชิาการสรา้งสื่อผสม 
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บนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน Learning Management System (LMS) โดยใชส้ื่อการสอนอนัประกอบดว้ย เอกสาร
ประกอบการสอน (PDF) หรอืเอกสารประกอบการบรรยาย (PPT) สือ่ผสมบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน แบบทดสอบ
ก่อนเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรยีน เพื่อน าเสนอเน้ือหาสาระของบทเรยีน แต่ละหน่วยเรยีนตามหลกัสตูร จ านวน 10 
หน่วยเรยีน โดยมกีจิกรรมในการวดัและประเมนิผลประสทิธภิาพของบทเรยีน และประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ช้
ระบบเพื่อน าขอ้มลูมาพฒันาการเรยีนการสอนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน วิชา การสร้างสื่อผสม ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั บนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน  
2. เพื่อหาประสทิธผิลชุดการสอนวชิา การสรา้งสื่อผสม ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอน วิชา การสร้างสื่อผสม ในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
 
ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ชุดการสอน หมายถงึ การรวมเอาวสัดุเพื่อการเรยีนการสอนทีป่ระกอบดว้ยสื่อมากกว่าหนึ่งชนิดขึน้ไป มาจดัระบบไว้
อย่างเกีย่วเน่ืองกนัในการสอนเน้ือหาวชิาใดวชิาหนึ่ง (วารนิทร ์รศัมพีรหม, 2531) 
ชุดการสอน เป็นชุดของวสัดุอุปกรณ์และกระบวนการเกีย่วกบัการเรยีนการสอนทีป่ระกอบดว้ย องคป์ระกอบพืน้ฐาน 
ไดแ้ก่ กจิกรรมการเรยีนและการประเมนิผล (Gordon, 1973) 
 ชุดการสอน เป็นรปูแบบของการสือ่สารระหว่างครแูละนกัเรยีน ซึง่ประกอบดว้ย ค าแนะน าทีจ่ะใหน้กัเรยีนไดป้ระกอบ
กจิกรรมการเรยีนการสอน จนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรยีนรู้และเนื้อหาบทเรยีนจะต้องเขยีนด้วยภาษาที่
ชดัเจน และสามารถสือ่ความหมายใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมการเรยีนตามเป้าหมายได ้(Kapfer, 1972) 
จากความหมายทีน่ักการศกึษาและเทคโนโลยกีารศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีก่ล่าวมาแลว้ จงึพอสรุปไดว้่า
ชุดการสอน หมายถงึ ชุดการสอนทีผ่ลติขึน้มาอย่างเป็นระบบ มคีวามสมบูรณ์เบด็เสรจ็ในตวัเอง โดยมคีวามสมัพนัธ์
และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาตามหลกัสูตรสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
ขัน้ตอนการผลิตชุดการสอน ในการผลติชุดการสอนนัน้ หากจะพจิารณาแลว้จะมขี ัน้ตอนทีส่ าคญัทีจ่ะตอ้งด าเนินการ 
4 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงันี้ 1. ขัน้การวเิคราะหเ์นื้อหา 2. ขัน้การวางแผนการสอน 3. ขัน้การผลติสื่อการสอน 4. ขัน้การ
ทดสอบประสทิธภิาพของชุดการสอน 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชุดการสอน ไดม้กีารวจิยั เพื่อศกึษาผลของการผลติและการใชชุ้ดการสอนไว้
เป็นจ านวนมากทีส่ามารถสรุปผลของการวจิยัไดด้งันี้ 
นิศารตัน์ ศิลปเดช (2521) ได้ท าการศกึษาวจิยัและสร้างชุดการสอนวชิาประชากรศกึษาส าหรบัวทิยาลยัครู โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 1. เพื่อสรา้งชุดการสอนส าหรบัครู วชิา ประชากรศึกษา เรื่อง ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัประชาการ
ศาสตร์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ผลการสร้างปรากฏว่า
ประสทิธภิาพของชุดการสอนทัง้ 4 ชุด เพื่อน าไปใช้สอนกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัเท่าเกณฑ์ 2 ชุด ต ่ากว่าเกณฑ์แต่
ยอมรบัได้ทัง้ 4 ชุด และการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ปรากฏว่ามี
ความแตกต่าง กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ชลิต พทุธรกัษา (2520) ไดส้รา้งชุดการสอนวชิา ภูมศิาสตร ์ส าหรบัหอ้งเรยีนแบบศนูยก์ารเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
โดยมวีตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างชุดการสอนวชิาภูมศิาสตร์ส าหรบัห้องเรยีนแบบศูนย์การเรียนของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อหาประสทิธิภาพของชุดการสอนที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 90/90 ผลของการสร้างและการ
ศกึษาวจิยั ปรากฏว่า ชุดการสอนที่สร้างขึน้ทัง้ 4 ชุด มปีระสทิธภิาพ 96.15/93.15,96.50/92.75 และ 97.40/94.75 
ตามล าดบัแสดงว่ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑป์ระสทิธภิาพทีต่ัง้ไว ้ผลการสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าชุดการสอนทีส่รา้งขึน้ทัง้ 4 ชุดน้ีท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
 

วิธีการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีล่งทะเบยีนในรายวชิา การสรา้งสื่อผสม สาขา
ระบบสารสนเทศ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ในภาคการศกึษาที ่1/2560  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการสร้างสื่อผสมสาขาระบบ
สารสนเทศ คณะบรหิารธุรกจิ ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่1/2560 จ านวน 62 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง เลอืกทัง้หอ้งเรยีน  
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 1.) ชุดการสอน วิชาการสร้างสื่อผสม บนระบบบริหารจัดกา รบทเรียน Learning 
Management System (LMS) ซึง่ประกอบไปดว้ยเอกสารเนื้อหาบทเรยีน (PDF) เอกสารประกอบการบรรยาย (PPT) 
แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 10 บทเรยีน 2.) แบบทดสอบก่อนเรยีน และ แบบทดสอบหลงัเรยีน 3.) แบบส ารวจความพงึพอใจ
ทีม่ต่ีอชุดการสอน วชิาการสรา้งสือ่ผสมบนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน 
การวิเคราะหข์้อมูล และการน าเสนอ ท าโดยการวเิคราะหค์่าประสทิธภิาพของบทเรยีน E1/E2 จ านวน 10 บทเรยีน 
และ เกบ็รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจความพงึพอใจที่มต่ีอชุดการสอน มาท าการวเิคราะห์ ค่าทางสถิติ ประกอบด้วย
ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ ( Percentage ) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ค่าดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index :EI) และค่าประสทิธภิาพของชุดการสอนแบบ E1/E2 
 
ผลการวิจยั 
จากการค านวณค่าดชันีประสทิธผิล (The Effectiveness Index : E.I.) และค านวณค่าประสทิธภิาพของชุดการสอน
แบบ E1/E2 ของชุดการสอนวชิาสื่อผสม จ านวน 10 บทเรยีน ของนักศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 62 คน ได้ผลการ
ทดลองดงันี้  
  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าประสทิธผิล E.I. และประสทิธภิาพแบบ E1/E2     
เน้ือหา
บทท่ี 

คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

คะแนนรวม
หลงัเรียน 

ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) 

แปลผล E1 E2 

1 291 455 0.4985 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 46.94 73.39 
2 285 432 0.4388 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 45.97 69.68 

3 270 513 0.6943 ผ่านเกณฑ ์ 43.55 82.74 
4 218 404 0.4627 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 35.16 65.16 

5 237 499 0.6841 ผ่านเกณฑ ์ 38.23 80.48 
6 226 485 0.6574 ผ่านเกณฑ ์ 36.45 78.23 

7 176 531 0.7995 ผ่านเกณฑ ์ 28.39 85.64 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)     
เน้ือหา
บทท่ี 

คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

คะแนนรวม
หลงัเรียน 

ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) 

แปลผล E1 E2 

8 192 467 0.6425 ผ่านเกณฑ ์ 30.97 75.32 
9 200 422 0.5286 ผ่านเกณฑ ์ 32.26 68.06 
10 176 490 0.7072 ผ่านเกณฑ ์ 28.39 79.03 

ค่าประสทิธภิาพแบบ E1/E2 = 36.63 / 75.77 36.631 75.773 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดบันัยส าคญัทางสถิติของการ
เปรยีบเทยีบคะแนน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน บทที ่1-5 
บทท่ี 1 ทฤษฏีเบือ้งต้นเก่ียวกบัส่ือผสม 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 4.69 1.68 2.65 2.02 10.33* 0.0000 
หลงัเรยีน 7.34 1.38 
บทท่ี 2 ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรส่ื์อผสม 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 4.60 1.57 2.37 1.64 11.37* 0.0000 
หลงัเรยีน 6.97 1.46 
บทท่ี 3 เทคโนโลยีตวัอกัษร 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 4.35 1.60 3.92 1.99 15.48 0.0000 
หลงัเรยีน 8.27 1.60 
บทท่ี 4 เทคโนโลยีภาพน่ิง 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 3.52 1.60 3.00 1.95 12.11* 0.0000 
หลงัเรยีน 6.52 1.47 
บทท่ี 5 เทคโนโลยีเสียงและการตดัต่อเสียง 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 3.82 1.81 4.23 1.96 16.96* 0.0000 
หลงัเรยีน 8.05 1.46 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรียน ในบทที่ 1 -5 พบว่า คะแนนสอบหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้ 5 บทเรยีน 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดบันัยส าคญัทางสถิติของการ
เปรยีบเทยีบคะแนน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน บทที ่6-10 
บทท่ี 6 เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหววีดีโอและการตดัต่อวีดีโอ 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 3.65 1.65 4.18 2.47 13.30* 0.0000 
หลงัเรยีน 7.82 2.09 
บทท่ี 7 กระบวนการพฒันาส่ือวีดีทศัน์ 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 2.84 1.80 5.73 2.10 21.50* 0.0000 
หลงัเรยีน 8.56 1.31 
บทท่ี 8 กระบวนการออกแบบและพฒันาส่ือผสม 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 3.10 1.29 4.44 2.15 16.27* 0.0000 
หลงัเรยีน 7.53 1.84 
บทท่ี 9 การประเมินคณุภาพของส่ือผสม 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 3.23 1.53 3.58 2.45 11.52* 0.0000 
หลงัเรยีน 6.81 1.79 
บทท่ี 10 กฎหมายคณุธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือผสม 
การทดสอบ X S.D D S.D.D. t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรยีน 2.84 1.50 5.06 2.28 17.53* 0.0000 
หลงัเรยีน 7.90 2.07 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ในบทที ่6-10 พบว่า คะแนนสอบหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้ 5 บทเรยีน 
จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใชชุ้ดการสอนวชิาสือ่ผสมบนระบบบรหิารจดัการบทเรยีนพบว่า 
ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัเพศ ผูต้อบแบบส ารวจสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.1 และเพศชาย 
จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 
ขอ้มลูอุปกรณ์ทีใ่ชเ้พื่อเขา้สูร่ะบบ LMS ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่มกัใชร้ะบบ LMS ผ่าน PC จ านวน 44 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 71.0 และใช ้Smartphone จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0  
ขอ้มลูความพงึพอใจในการส่งงาน การบา้น หรอื ส่งรายงานผ่านระบบ LMS ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่มคีวามพอใจ 
จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.2 และไม่พอใจ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8  
ขอ้มลู LMS มสีว่นช่วยลดค่าใชจ้่ายในเรื่องเอกสารการสอนและการงานหรอืการท ารายงานให้ท่านหรอืไม่ ผูต้อบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่ LMS มสี่วนช่วยลดค่าใช้จ่าย จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 95.2 และไม่มสี่วนช่วยลดค่าใช้จ่าย 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 



[283] 
 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Thailand 

ขอ้มลูปญัหาและอุปสรรคทีน่กัศกึษาพบเมื่อใชง้านระบบ LMS ผูต้อบแบบส ารวจสว่นใหญ่มกัพบปญัหาและอุปสรรคคอื 
Database Error เมื่อใช้งานพร้อมๆ กนั จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคอื อินเทอร์เน็ตช้าหรือ
อนิเทอรเ์น็ตล่ม จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และอุปกรณ์ไม่พรอ้มใชง้าน จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 
ขอ้มูลขอ้ดหีรอืประโยชน์ทีท่่านไดร้บัจากการใชร้ะบบการเรยีนการสอน LMS ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัขอ้ดี
หรอืประโยชน์คอื ประหยดัค่าใชจ้่าย จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.7 รองลงมาคอื เขา้ถงึขอ้มูลไดส้ะดวกมากขึน้ 
จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 และรวดเรว็และประหยดัเวลา จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 
ความคิดเหน็ในด้านความสะดวกบนระบบ LMS ระดบัการใชม้ากแต่ละขอ้ โดยรวมอยู่ใน ระดบัการใชม้าก และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดคอื มคีวามสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ LMS มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ( 
= 4.18) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื สามารถเขา้สู่บนระบบ LMS ไดทุ้กทีทุ่กเวลา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ( = 4.15) อยู่ใน
ระดบัมาก และ มเีมนู และหน้าจอทีใ่ชง้านง่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ( = 4.00)  
ข้อมูลด้านกิจกรรมการเรียน ความคดิเหน็ในดา้นกจิกรรมการเรยีนแต่ละขอ้ โดยรวมอยู่ใน ระดบัการใชม้าก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่ได้รบัคะแนนสูงสุดคือ LMS เป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ร่วมกนั มี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ( = 4.35) อยู่ในระดบัมาก และ LMS มสี่วนในการส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่มาก
ทีส่ดุคอื ( = 4.35) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื สามารถท าขอ้สอบหรอืแบบทดสอบไดอ้ย่างสะดวก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั ( 
= 4.24)  
ความคิดเหน็ในด้านการส่ือสารและมีส่วนร่วมแต่ละขอ้ โดยรวมอยู่ใน ระดบัการใชม้าก และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุคอื ระบบ LMS อ านวยความสะดวกในการเรยีน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ( = 4.44) อยู่
ในระดบัมาก รองลงมาคอื LMS ท าให้นักศกึษามสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนร่วมกบัอาจารย์ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั ( = 4.23) อยู่ในระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 4 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ในดา้นความสะดวกบนระบบ LMS จ าแนกระหว่างเพศ* Sig ≤ .05  
ด้านความสะดวกบนระบบ LMS ชาย หญิง t P-value 

N = 21 N = 41 


X  

SD 

X  

SD 

1. มคีวามสะดวกในการเขา้ใชร้ะบบ LMS 4.14 .655 4.20 .641 -.302 .764 
2. มคีวามรวดเรว็ในการใชร้ะบบ LMS 3.86 .573 3.78 .852 .420 .676 
3. สามารถเขา้สูบ่นระบบ LMS ไดทุ้กทีทุ่กเวลา 4.05 .669 4.20 .813 -.716 .477 
4. มเีมนู และหน้าจอทีใ่ชง้านง่าย 3.81 .750 4.10 .800 -1.370 .176 
5. หน้าจอเรยีบง่ายเหมาะแก่การเรยีนรู ้ 3.81 .512 4.07 .787 -1.587 .118 
6. บรรยากาศการเรยีนบนระบบ LMS น่าสนใจกว่า
การใชเ้อกสาร 

3.95 .669 3.88 .714 .396 .693 
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ตารางท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ในดา้นกจิกรรมการเรยีน จ าแนกระหว่างเพศ * Sig ≤ .05  
ด้านความสะดวกบนระบบ LMS ชาย หญิง t P-

value N = 21 N = 41 


X  

SD 

X  

SD 

1. สามารถสง่รายงานและการบา้นสง่อาจารยไ์ดร้วดเรว็ 4.10 .700 4.20 .901 -.444 .659 
2. สามารถ Download เอกสารประกอบการสอนไดเ้รว็ 4.14 .478 4.24 .888 -.582 .563 
3. สามารถท าขอ้สอบหรอืแบบทดสอบไดส้ะดวก 4.00 .775 4.37 .662 -1.944 .057 
4. LMS เป็นเครื่องมอืในการสง่เสรมิการเรยีนรูร้่วมกนั 4.29 .463 4.39 .586 -.767 .447 
5. LMS มสีว่นในการสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.33 .577 4.37 .536 -.220 .826 
6. LMS มสีว่นท าใหร้บัผดิชอบในการเรยีนมากขึน้ 4.24 .436 4.24 .624 -.038 .970 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ในดา้นการสือ่สารและมสีว่นร่วม จ าแนกระหว่างเพศ * Sig ≤ .05  

ด้านความสะดวกบนระบบ LMS 

ชาย หญิง 

t 
P-
value 

N = 21 N = 41 


X  

SD 

X  

SD 

1. นกัศกึษามสีว่นร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนร่วมกนั 4.19 .602 4.24 .624 -.323 .748 
2. มสีว่นในการสง่เสรมิการท ากจิกรรมกลุ่มร่วมกนั 3.90 .625 4.17 .667 -1.517 .135 
3. เป็นเครื่องมอืใหไ้ดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่มากขึน้ 4.19 .602 4.12 .600 .425 .672 
4. มเีวบ็บอรด์ในการพดูคุยตอบปญัหาของรายวชิา 4.00 .949 3.95 .805 .213 .832 
5. บรรยากาศบน LMS สง่เสรมิการกลา้คดิกลา้ตอบ 4.05 .669 4.05 .805 -.006 .995 
6. ระบบ LMS อ านวยความสะดวกในการเรยีน 4.48 .512 4.41 .591 .406 .686 
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
การศกึษาประสทิธภิาพชุดการสอนวชิา การสรา้งสื่อผสมบนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน ไดท้ าการพฒันาและทดลอง
เก็บข้อมูลบนระบบริหารจัดการบทเรียนครอบคลุมทัง้ในด้านเอกสารการสอน เอกสารการบรรยาย และสื่อผสม
ประกอบการเรยีนการสอน รวมถงึการจดัการสอบแบบออนไลน์บนระบบ ดว้ยขอ้สอบก่อนเรยีน และขอ้สอบหลงัเรยีน 
จ านวน 10 บทเรยีน พบว่า ชุดการสอนดงักล่าวสามารถเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหสู้งขึน้โดยมคีะแนนสอบหลงั
เรียนและก่อนเรียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกบทเรียน จากการค านวณค่าดชันี
ประสทิธผิล (The Effectiveness Index : E.I.) พบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลทีต่ ่ากว่า 0.5 ม ี3 บทเรยีน คอืบทที ่1, 2 และ
บทที ่4 โดยมคี่าคะแนนต ่ากว่า 0.5 ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 3 บทเรยีน ส าหรบัค่าประสทิธภิาพ E1/E2 พบว่า มคี่า
คะแนน E1 =36.63 และ E2 = 75.77 ซึง่ค่าประสทิธภิาพดงักล่าวน าเอาค่าคะแนนการทดสอบก่อนเรยีน มาค านวณ
วดัผล จงึท าใหม้ผีลต่อค่าคะแนนทีต่ ่า กว่าการค านวณโดยการใชค้่าคะแนนการสอบระหว่างการเรยีนการสอน ในดา้น
การวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อการใชชุ้ดการสอนบนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน พบว่า ความพงึพอใจในการใชง้านชุด
การสอนบนระบบ LMS ในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัมาก ในแง่ของความสะดวก ความรวดเรว็ และการลดค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ 
ปญัหาและอุปสรรคของการใชง้านชุดวชิา บนระบบบรหิารจดัการบทเรยีน คอื ความมเีสถยีรภาพของเครอืข่าย ปญัหา
อนิเทอรเ์น็ต หรอืปญัหาความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบ  
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การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรกัษ์และพฒันาพื้นท่ีย่านเก่า: 
กรณีศึกษาชุมชนเล่ือนฤทธ์ิ เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 
Community Participation on Conservation and Development of the Old 
Town Area: A Case Study of Luean Rit Community, Samphanthawong 
District, Bangkok 
 
วชัปรยิา แกว้เฉย / Watchapariya Kaewchoei 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั / Chulalongkorn University, Thailand 
Email: watchapariya.k@gmail.com  
 
บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงค์คอื 1) เพื่อศกึษาประวตัิความเป็นมา ความเป็นอยู่ มติิดา้นสงัคม 
และสภาพสถานการณ์ปจัจุบนัของชุมชน 2) เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีย่่านเก่า 
3) เสนอแนวทางการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการอนุรกัษ์และการพฒันาชุมชนในบรบิทพื้นที่ย่านเก่า
อย่างยัง่ยนื โดยใช้วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจากการเอกสารต่างๆ การสมัภาษณ์เชงิลกึจากคนในชุมชนเลื่อนฤทธิ ์แบ่งเป็น
คณะกรรมการชุมชน 2 คน และชาวบา้นทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนอกี 2 คน โดยใชแ้นวคดิทุนทางสงัคม ในการวเิคราะหม์ติิ
ดา้นสงัคมของชุมชนเลื่อนฤทธิ ์และต้นทุนทีชุ่มชนมใีนการเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีย่่านเก่าจน
ประสบผลส าเรจ็ รวมถงึแนวคดิการอนุรกัษ์เมอืง แนวคดิการมสี่วนร่วม ในการวเิคราะหเ์นื้อหาและถอดบทเรยีนการมี
สว่นร่วม ถงึจุดเริม่ตน้การมสีว่นร่วมของชมุชน เครื่องมอื วธิกีารการอนุรกัษ์ รปูแบบของการมสีว่นร่วม และผลของการ
มสี่วนร่วม โดยผลการวจิยัพบว่า 1) พืน้ทีชุ่มชนเลื่อนฤทธิ ์มปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 เป็นหมู่อาคาร
พาณิชยย์ุคแรกของประเทศไทย รูปแบบสถาปตัยกรรมชโิน-โปรตุกสี เป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคมจากย่านส าเพง็และพาหุรดั ท าใหค้นทีม่าอาศยัอยู่ในชุมชนมคีวามหลากหลายทัง้คนไทยเชือ้สายจนีและคนไทย
เชื้อสายอินเดีย จนชุมชนเลื่อนฤทธิก์ลายเป็นแหล่งค้าส่งผ้าม้วนที่ส าคัญแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร ส่วน
ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนกเ็ป็นแบบเครอืญาติ เพื่อนบา้น และคู่แข่งทางการค้า มผีู้น าที่เป็นที่เคารพของคนทัง้
ชุมชน มคีวามไวว้างใจกนั และมกีารช่วยเหลอืพึง่พาอาศยักนั 2) จุดเริม่ตน้ของการมสีว่นร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์
และพฒันาพื้นที่ย่านเก่า เริม่หลงัปีพ.ศ. 2546 ที่เจ้าของที่ดนิอย่างส านักทรพัยส์นิส่วนพระมหากษัตรยิ์ขอใหค้นใน
ชุมชนเลื่อนฤทธิย์้ายออก คนในชุมชนจึงรวมตวักนั ปรกึษาหาทางออก ที่จะเจรจากบัส านักงานทรพัย์สนิฯ จนหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั ชุมชนจงึไดร้บัสญัญาเช่า 38 ปี โดยชุมชนเลื่อนฤทธิเ์ป็นผูด้ าเนินการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชนดว้ย
ตนเอง ซึ่งในการด าเนินการมีฝ่ายนักวิชาการที่เข้ามาให้ข้อมูลความรู้ ท าให้ชุมชนทราบถึงความส าคัญด้าน
ประวตัิศาสตร์และสถาปตัยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ รวมถึงกรมศลิปากรในการประกาศเป็นพื้นที่โบราณสถาน 
ขณะเดยีวกนัชุมชนไดเ้ริม่จากการรวมตวัเป็นคณะกรรมการชุมชน และก่อตัง้เป็นบรษิทั ชุมชนเลื่อนฤทธิ ์จ ากดั เพื่อ
ระดมทุนจากผูถ้อืหุน้เป็นเงนิทุนในการด าเนินการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชน โดยใหส้ทิธผิูเ้ช่ารายเดมิในชุมชนมาถอืหุน้
บรษิทั ซึง่ถอืเป็นรูปแบบการมสี่วนร่วมแบบตวัแทน ใหค้ณะกรรมการและบรษิทัในการประสานงานด าเนินการต่างๆ 
จากนัน้จงึมกีารประชุมลงคะแนนเสยีงหาฉันทามติในประเดน็เรื่องต่างๆ ซึ่งพืน้ฐานเดมิของชุมชนมคีวามสมัพนัธ์ที่
ใกลช้ดิ จงึมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนัสงู ท าใหก้ารสือ่สารท าความเขา้ใจในประเดน็ต่างๆ สามารถด าเนินการได ้และ
แผนการจดัการผลประโยชน์ของชุมชนกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายทีไ่ม่ไดจ้ ากดัแค่เจา้ของทีด่นิเท่านัน้ คนในชุมชน
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ยงัมองเหน็คุณค่าของการทีจ่ะอนุรกัษ์และพฒันาหมู่อาคารทีจ่ะรกัษาเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และส่งต่อใหก้บัคนรุ่น
ต่อไป ในการที่สรา้งคุณค่าเพื่อเพิม่มูลค่าควบคู่ไปดว้ยกนั ท าใหท้ัง้คนในชุมชน เจา้ของทีด่นิ สาธารณชน และคนรุ่น
ต่อไปต่างไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั 
ค าส าคญั: การมสีว่นร่วมของชุมชน, การอนุรกัษ์เมอืง, ชุมชนเลื่อนฤทธิ ์
 
Abstract 
This qualitative research has the following objectives: 1) to explore history, wellbeing, social detention, and 
the current situation of Luean Rit Community 2) to explore community participation on conservation and 
development of the old town 3) to purpose how to participate the sustainable conservation and development 
of the old town. The data are collected by researching from paperwork and in-depth interview with two 
community boards and two local members through the neighborhood, the social capital and the participation 
concept. According to analysis, the results indicated that 1) Luean Rit Community was founded since  
King Rama 5. It is the first commercial buildings in Sino-Portuguese architecture style in Thailand. This area 
was influenced by economic and social aspect from Seng Peng and Pahurat districts. Therefore, the 
community members are Chinese-Thai and Indian-Thai. The Luean Rit Community has become important 
wholesale fabrics in Bangkok. Regarding the relationship, the members are families, neighbours and 
competitors. 2) the beginning of the community participation on conservation and development of the old 
town was after 2003, Crown Property Bureau (CPB), land owner, requested the members to move out.  
To find the solution, the members gatered and negotiated with CPB. Thus, thay got 38 years contract by the 
Luean Rit Community would conserve and develop the community itself. There were acedemics ecudated the 
members of the important of history and architecture. Also, the Fine Art Department has announced this 
community as a historic site. At the same time, the community set up aboard and founded Luean Rit Co.,Ltd. 
for fund-raising from shareholders as a conservation and development budget and coordination. The benefits 
are for all stakeholders not just land owners. The members see the value of conservation and preservation 
for nest generations. 
Keywords: Community Participation, Urban Conservation, Luean Rit Community 
 
บทน า 
จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเมอืง ก่อใหเ้กดิการขยายตวัของชุมชนเมอืง ทัง้ในย่านการคา้ ย่านทีอ่ยู่อาศยัต่างๆ 
โดยการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิไดส้ง่ผลใหร้ปูแบบการคา้เปลีย่นแปลงไป จากเดมิทีม่กีารกระจุกตวัในรูปแบบตลาด
และย่านการคา้ สูร่ปูแบบหา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้คอมมนูิตี ้มอลล ์(Community Mall) รวมถงึอกีปจัจยัหนึ่งของการ
พฒันาคอื การสรา้งระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคซึง่ถอืเป็นการพฒันาทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของคนในเมอืง แต่การพฒันาดงักล่าวท าใหก้ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเปลีย่นแปลงไป มกีารเวนคนืทีด่นิ ราคาทีด่นิเพิม่มาก
ขึน้ การกวา้นซือ้ทีด่นิ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและวถิชีวีติของคนในชุมชนทีเ่ปลีย่นแปลงไป เกดิการยา้ยถิน่ทีอ่ยู่อาศยั
จากในตวัเมอืงไปชานเมอืง เป็นตน้ ซึง่หน่ึงในระบบขนสง่มวลชนนัน้กค็อื โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส่วนต่อขยาย
หวัล าโพง บางแค พุทธมณฑลสาย 4 ของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่เริม่ก่อสร้างเมื่อเดอืน
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2554 เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจรตดิขดั และเชื่อมเสน้ทางระหว่างใจกลางเมอืงกบัพืน้ทีฝ่ ัง่ธนบุร ีไดม้ี
การสรา้งผ่านเขตชุมชนและย่านธุรกจิการคา้เก่าแก่ อาทเิช่น ย่านส าเพง็ เยาวราช วงับูรพา ส่งผลใหชุ้มชนใกลเ้คยีง
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ต่างได้รบัผลกระทบจากการเวนคนืที่ดนิเพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า และการเวนคนืที่ดนิแบบรอนสทิธิ ์แต่โครงการ
ดงักล่าวกช็่วยเพิม่ศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิไดม้ากยิง่ขึน้ในดา้นธุรกจิการคา้ โดยเจา้ของทีด่นิรายย่อยซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สายจนี และยงัมสี านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิท์ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิส่วนใหญ่ในย่านนี้ เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่าส าหรับท าธุรกิจการค้า ซึ่งส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ได้มีแผนปรับปรุงอาคารพาณิชย์และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในย่านส าเพ็ง เยาวราช มีการออกแบบ
สถาปตัยกรรมที่มรีูปแบบทนัสมยั ผสมผสานกบัสถาปตัยกรรมที่มีอยู่มาในอดีต เพื่อคงความเป็นย่านธุรกจิการค้า
เหมอืนกบัไชน่าทาวน์ในอกีหลายประเทศทัว่โลก (มตชิน, 2554 : ออนไลน์, คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2557 ; ว๊อยซท์วี,ี 2558 : ออนไลน์) 
จากการทีชุ่มชนเป็นชุมชนตกึแถวแรกๆ ในสมยัรชักาลที่ 5 มคีวามหลายหลากทางชาตพินัธุข์องกลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่
อย่างเอือ้เฟ้ือพึง่พาอาศยักนัทัง้คนไทย จนี และอนิเดยี เป็นแหล่งคา้ส่งผา้และอุปกรณ์ฮารด์แวรท์ีส่ าคญัในย่านส าเพง็
และเยาวราช น ามาสูก่ารสว่นร่วมของคนในชุมชนเลื่อนฤทธิใ์นการต่อสู่เพื่ออนุรกัษ์ชุมชนของตนเองใหค้งอยู่ ดว้ยการ
ปรบัตวัท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหก้า้วไปพรอ้มๆกบัการพฒันา ท าใหชุ้มชนยงัคงอยู่ไม่สญู
สลายหายไป และการได้สทิธิใ์นการอยู่อาศยัและประกอบอาชพีในชุมชน ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในความเป็นมาของ
ชุมชน ทัง้ความส าคญัด้านมิติทางสงัคม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของชุมชน และสภาพสถานการณ์
ปจัจุบนัของชุมชนจากการด าเนินการอนุรกัษ์ปรบัปรุงชุมชน คนในชุมชนได้รบัผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ
อย่างไรบา้ง และแนวโน้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในอนาคตของคนในชุมชนจะเป็นอย่างไร จะสง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติและ
การคา้ขายหรอืไม่ คนในชุมชนมกีารปรบัตวัต่อความเปลีย่นแปลงนี้อย่างไรบา้ง รวมถงึสนใจการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ว่ามจีุดเริม่ต้น มวีธิกีารด าเนินการอย่างไร คนในชุมชนมคีวามสนใจ มหีน้าที ่มสี่วนร่วมในขัน้ตอนใดบา้ง รวมถงึการ
อนุรกัษ์และพฒันาในชุมชนทีผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลายๆ ฝ่ายทัง้เจา้ของทีด่นิ คนในชุมชน หน่วยงานองคก์รทัง้ภาครฐั
และเอกชน เขา้มามสีว่นร่วมในการเจรจา ตดัสนิใจ เกดิเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชนไปดว้ยกนั 
และในประเดน็สดุทา้ยผูว้จิยัมคีวามพยายามทีจ่ะท าความเขา้ใจและวเิคราะหถ์งึการมสีว่นร่วมในการอนุรักษ์และพฒันา
ทีทุ่กฝ่ายสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิกบัคนในชุมชน 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เพื่อเป็นการถอดบทเรยีนรูปแบบการอนุรกัษ์และพฒันาอย่างยัง่ยนืทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อการน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัชุมชนพืน้ทีอ่ื่นในบรบิทพืน้ทีย่่านเก่าในอนาคต ทีต่้องเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงท่ามกลางกระแสการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมต่อไปได ้
 
วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อศกึษาประวตัคิวามเป็นมา ความเป็นอยู่ มติดิา้นสงัคม และสภาพสถานการณ์ปจัจุบนัของชุมชน 2) เพื่อศกึษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ย่านเก่า 3) เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรกัษ์และการพฒันาชุมชนในบรบิทพืน้ทีย่่านเก่าอย่างยัง่ยนื 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ทุนทางสงัคม ทฤษฎทีุนทางสงัคมในตะวนัตกแบ่งไว ้2 มุมมอง คอื 1) ในมุมมองความขดัแยง้ ที ่Pierre Bourdieu 
(อา้งถงึใน อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2559) มองความขดัแยง้เป็นเรื่องปกตใินสงัคม ตอ้งขดัแยง้ก่อนถงึจะกา้วต่อไปได ้ซึง่
ทุนทางสงัคมจะเป็นสว่นช่วยใหค้นในสงัคมใชผ้ลกัดนั.ต่อสู ้ในเรื่องนัน้ๆ และ 2) มุมมองแบบชุมชนนิยม ซึง่เป็นแนวคดิ
กระแสหลกัในปจัจุบนั โดยม ีJames Coleman (อา้งถงึใน อานนัท ์กาญจนพนัธุ์, 2559) มองว่า ทุนทางสงัคมเป็นสิง่ที่
ช่วยใหส้ามารถสรา้งความไวว้างใจและความคดิทีม่รี่วมกนั มคีวามหมายคอื เป็นชุดของความสมัพนัธร์ะหว่างคน ทีอ่ยู่
บนพืน้ฐานของความคาดหวงัในสิง่ที่ต้องใชร้่วมกนั ชุดค่านิยมร่วมกนั และการมสี านึกของความไว้วางใจระหว่างกนั 
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และทุนทางสงัคมยงัสามารถมองในมติวิถิชีวีติในสงัคมไดค้อื การมเีครอืขา่ย สถาบนั นโยบาย จารตี เป็นโครงสรา้งทาง
สงัคมทีท่ าใหเ้กดิความสมัพนัธ ์ท าใหค้นท างานร่วมกนัได ้สรา้งพลงัและภาครีะหว่างกนั (วรวุฒ ิโรมรตันพนัธ์ , 2548) 
และม ีRobert Putnam (อา้งถงึใน อานันท ์กาญจนพนัธุ์, 2559) ทีม่องว่าทุนม ี3 มติ ิคอื ทุนกายภาพ ทุนมนุษย ์และ
ทุนทางสงัคม โดยที่ทุนทางสงัคมเกี่ยวข้องกบัเครอืข่ายทางสงัคมและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลที่มต่ีอกนั ต้องมี
ความสมัพนัธร์่วมกนัจงึเกดิเป็นทุนทางสงัคมได ้และความไวว้างใจจะเป็นส่วนทีท่ าใหเ้ครอืข่ายด าเนินไปได ้เป็นสิง่ที่
เชื่อมโยงระหว่างสว่นย่อยๆ ของชุมชนเขา้ดว้ยกนั เกดิเป็นชุมชนเขม้แขง็  
การมีส่วนรว่มของประชาชน ความหมายของกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน (วนัชยั วฒันศพัท.์ผูแ้ปล, 2543) 
หมายถงึ กลไกซึง่ประชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูสาธารณะก่อนการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ รวมถงึการมโีอกาสไดป้รกึษาหารอื ตัง้
ค าถามถงึประเดน็ปญัหา การหาทางเลอืก และการประเมนิผลในทางเลอืก ท าใหป้ระชาชนมบีทบาทต่อการตดัสนิใจนัน้ 
และด าเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อสรา้งฉนัทามตใินการเหน็ชอบกบัการตดัสนิใจเรื่องดงักล่าว ท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ตัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สิน้สดุกระบวนการตดัสนิใจนัน้ๆ โดยกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนจะสรา้งภูมคิุม้กนัของ
ความรูส้กึทีจ่ะสญูเสยีอ านาจ เป็นช่องทางทีจ่ะน าประชาชนมาร่วมกนัในการแกไ้ขปญัหาของส่วนรวม สรา้งความรูส้กึ
ว่าเป็นปญัหาของเรา ท าใหเ้กดิการสือ่สารไดท้ าความเขา้ใจถงึความตอ้งการระหว่างกลุ่ม อกีทัง้ยงัเป็นส่วนในการสรา้ง
ผูน้ าในอนาคตที่ไดเ้รยีนรูท้กัษะการท างานร่วมกนัในชุมชน รวมทัง้ท าให้เหน็ถงึสถานภาพของชุมชนว่าเป็นชุมชนที่
สรา้งสรรคจ์ากการมสีว่นร่วมในการแกป้ญัหา การเป็นชุมชนทีเ่ปิดเผยจากการตดัสนิใจทีโ่ปร่งใส และสะทอ้นความไว้
เน้ือ เชื่อใจ การเอาใจใสข่องคนในชุมชน  
กระบวนการการมสีว่นร่วม (ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ, 2543) ม ี5 ส่วน คอื 1) การมสี่วนร่วมในการศกึษาชุมชน 
จะเป็นการกระตุ้นใหป้ระชาชนได้ร่วมกนัเรยีนรู้สภาพชุมชน การด าเนินชวีติ ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลเบื้องต้นในการท างาน และร่วมกนัค้านหาปญัหา และสาเหตุของปญัหา รวมถึงการจดัล าดบัส าคญัของปญัหา  
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร แนวทางการด าเนินงานและทรพัยการทีต่อ้งใช ้3) การมสี่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา โดย
การสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรอืเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรพัยากร การประสานงาน และ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 4) การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการน าเอา
กจิกรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ทัง้ด้านวตัถุ และจติใจ โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนัของบุคคลและสงัคม  
5) การมสีว่นร่วมในการตดิตาม และประเมนิผลการพฒันา เพื่อทีจ่ะแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดท้นัท ี
การอนุรกัษ์เมือง ความหมายของการอนุรกัษ์เมอืง (ปรานอม ตนัสุขานันท์, 2556) หมายถงึ การรกัษา ป้องกนั และ
ปรบัปรุงอาคาร กลุ่มอาคาร และบรเิวณใกลเ้คยีงทีม่คีวามส าคญั มคุีณค่าทางสถาปตัยกรรม ศลิปกรรม ภูมทิศัน์เมอืง 
ประวตัศิาสตร ์สงัคม และเทคโนโลย ีเพื่อก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและมลีกัษณะเฉพาะของตนเอง รวมถึงการใช้
งานหรือกิจกรรมที่อยู่ในอาคารหรอืชุมชนนัน้ๆ ซึ่งขอบเขตของการอนุรกัษ์อาจเป็นไปได้ตัง้แต่วตัถุ ส่วนหนึ่งของ
อาคาร สว่นหนึ่งของเมอืง หรอืเมอืงทัง้เมอืงกไ็ด ้ 
สว่นหลกัของการอนุรกัษ์เมอืง (ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร, 2554) จะคลา้ยคลงึกบัการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมอื่นๆอย่าง
โบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่างๆ แต่จะมีความแตกต่างโดยเฉพาะในเมืองหรือย่านเมือง
ประวัติศาสตร์ที่ยังมีคนอาศัยอยู่ตัง้แต่อดีต ปจัจุบัน และอนาคต เน่ืองจากจะมีความซับซ้อนในเรื่องกรรมสิทธิ ์
ในทรัพย์สิน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผลประโยชน์ ผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จงึตอ้งอาศยัการพจิารณาในหลายๆ แนวทางทัง้ 1) การระบุแหล่งวฒันธรรม 
2) ทางเลอืกวธิกีารอนุรกัษ์ 3) การบูรณการแผนการอนุรกัษ์กบัแผนพฒันาเมอืง 4) การควบคุมการเปลีย่นแปลง 5) 
การออกแบบสิง่ก่อสรา้งเพิม่เตมิ และ 6) การบรหิารจดัการและบุคลากรวชิาชพี 
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วิธีการวิจยั 
ผู้ให้ข้อมูลส าคญั กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคญัในงานวิจยัชิ้นน้ีคอื สมาชิกในชุมชนเลื่อนฤทธิ ์ประกอบด้วยกลุ่มแกนน า
คณะกรรมการชุมชน 2 คน และคนในชุมชน 2 คน รวมจ านวน 4 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื การทบทวนวรรณกรรมศกึษาแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
บทความวิชาการ งานวิจยั วารสาร ข่าว และเอกสารต่างๆ ถึงประวตัิความเป็นมาด้านประวตัิศาสตร์ รวมถึงการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interviews) โดยก าหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์ จะแบ่งเป็นส่วนขอ้มูลความเป็นมาและ
มติทิางสงัคมของชุมชน (เช่น ความเป็นมา การใชพ้ืน้ทีใ่นชุมชน กจิกรรมในพืน้ที ่ความสมัพนัธข์องคนในชุมชน เป็น
ตน้) ค าถามเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชน (เช่น การตระหนักถงึการเป็นส่วนหนึ่งและการรบัรู้
ถงึความส าคญัในพื้นทีข่องชุมชน มุมมองต่อการอนุรักษ์และพฒันาชุมชน แนวทางการต่อรองพูดคุยกบัคนในชุมชน
และกลุ่มเจา้ของทีด่นิ และการเลอืกรปูแบบวธิใีนการอนุรกัษ์และพฒันาชุมชน ผลจากการด าเนินการและความคาดหวงั
หลงัจากการด าเนินการอนุรกัษ์และพฒันา เป็นตน้) 
การวิเคราะหข์้อมูล งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชงิลกึมา
จดัระเบยีบขอ้มลูแลว้วเิคราะหผ์่านแนวคดิทฤษฎ ีและหาขอ้สรุปตามวตัถุประสงคท์ีศ่กึษา  
 
ผลการวิจยั 
ความเป็นมา ความเป็นอยู่ มิติด้านสงัคม สภาพสถานการณ์ของชุมชน ชุมชนเลื่อนฤทธิ ์เป็นชุมชนเน้ือทีข่นาด 7 
ไร่ ตัง้อยู่บนถนนเยาวราช เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร เดมิทีด่นิเป็นของคุณหญิงเลื่อน เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
ภรรยาของหลวงฤทธิน์ายเวร จงึเป็นที่มาของชื่อชุมชนที่ผนวกออกมาเป็น “เลื่อนฤทธิ”์ โดยเมื่อคุณหญงิเลื่อนถวาย
ขายที่ดนิแก่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั กไ็ดโ้ปรดเกลา้ให้กรมพระคลงัขา้งทีส่ร้างตึกแถวแบบรูปแบบ
สถาปตัยกรรมชโิน-โปรตุกสี ลกัษณะ 2 ชัน้ ถอืเป็นตกึแถวยุคแรกของประเทศไทย ซึง่มกีารปล่อยเช่า โดยผูเ้ช่าส่วน
ใหญ่มกัเป็นคนไทยเชือ้สายจนี และคนไทยเชือ้สายอนิเดยีทีข่ยบัขยายมาจากย่านส าเพง็และย่านพาหุรดั ทีย่า้ยเขา้มา
ใชต้กึแถวในการพกัอาศยัและท าการคา้ไปในตวัดว้ย ทัง้การเปิดโรงแรม ท ารา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นขาย
อุปกรณ์ รา้นตดัเยบ็เสือ้ผา้ค้าปลกี และรา้นขายวตัถุดบิผา้ส่ง จนกลางเปนแหล่งคา้ส่งผา้ม้วนทีใ่หญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จากนั ้นในพ.ศ. 2500 ได้โอนกรรมสิทธิใ์ห้อยู่ ในความดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัรยิ ์ในระยะเวลาต่อมาไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นชุมชนเลื่อนฤทธิอ์ย่างเป็นทางการจากส านักงานเขตสมั
พนัธวงศใ์นพ.ศ. 2540 และเป็นพืน้ทีป่รบัปรุงตวัอย่าง ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ทัง้การปรบัปรุงทาสี
อาคาร ปกูระเบือ้งพืน้ถนนใหม่ เพื่อสง่เสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีต่่อเนื่องจากเกาะรตันโกสนิทร ์(อทิธพิร ข าประเสรฐิ , 
2554, บรษิทั สยามอนิเตอรแ์อดไวเซอรี ่แอนดแ์มเนจเมนท,์ 2556 และส านกัผงัเมอืง, 2548) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์และพฒันาพื้นท่ีย่านเก่า จุดเริม่ต้นของการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรกัษ์และพฒันาพืน้ที่ย่านเก่า เริม่หลงัพ.ศ. 2546 ทางส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิม์นีโยบายปรบัปรุง
และพฒันาพืน้ทีชุ่มชนเลื่อนฤทธิใ์หเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเศรษฐกจิ ดว้ยการสรา้งศนูยก์ารคา้แห่งใหม่ โดยออกหนงัสอื
ประกาศใหค้นในชุมชนยา้ยออกจากพืน้ทีภ่ายใน 30 วนั ซึง่นโยบายดงักล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนักบัโครงการ
ก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ สว่นต่อขยายหวัล าโพง บางแค พุทธมณฑลสาย 4 ทีม่กีารสรา้งสถานีวดัมงักรกมลาวาส 
และสถานีวงับูรพา ในย่านการค้าเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ท าให้ส่งผลกระทบเรื่องทีด่นิกบัคนในชุมชนขา้งเคยีง
หลายชุมชน เช่น ชุมชนเวิง้นาครเกษม ชุมชมตลาดน้อย ชุมชนเจรญิไชย รวมถงึชุมชนเลื่อนฤทธิด์ว้ย จงึเป็นจุดเริม่ตน้
ให้คนในชุมชนเลื่อนฤทธิร์วมตวักนั โดยทีไ่ม่มตีวัแทนจรงิจงั เป็นเพยีงการพูดคุยาเรื่องที่ดนิท ากนิและการอยู่อาศยั
เท่านัน้ ดงัค าสมัภาษณ์ของคนในชุมชนว่า “...ในวนัที่ได้รบัเอกสารให้ย้ายออก ยงัจ าภาพได้ติดตาว่าคนในชุมชน
แตกตื่นกนัเหมอืนเจ๊กตื่นไฟ เริ่มแรกมีการไปหาคุณหมอไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสในชุมชน ที่ทุกคนเคารพนับถือ 
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ปรกึษาถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ หลงัจากนัน้จงึไดร้วมตวักนัแบบไม่มตีวัแทนจรงิจงั มเีพยีงผูอ้าสาสลบักนัไปพูดคุยเจรจา
หาหนทาง คุยกบัหลายๆ ฝ่ายเป็นแบบน้ีอยู่ประมาณ 5-6 เดอืน และหลงัจากนัน้แต่ละบ้านแต่ละกลุ่มกไ็ด้คดัเลอืก
ตวัแทนมาเป็นคณะกรรมการชุมชนในการเป็นตวัแทนไปด าเนินการต่างๆ...” (สมัภาษณ์ 10 พฤศจกิายน 2560) 
ขณะเดยีวกนัคนในชุมชนเริม่มองเหน็ว่าในประเดน็การอนุรกัษ์ชุมชน จากค าแนะน าของนักวชิาการและการศกึษาหา
ขอ้มูลต่างๆ และมองเหน็ว่าผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไม่ไดม้เีพยีงชุมชนและเจ้าของทีด่นิเพยีงเท่านัน้ แต่มองว่ายงัรวมถึง
สาธารณชน และคนรุ่นใหม่ ที่อาจได้รบัและเสยีผลประโยชน์ตรงนี้ด้วย ชุมชนจงึใช้แนวทางอนุรกัษ์ยื่นเรื่องให้กรม
ศลิปากรพจิารณาและไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานในเวลาต่อมา จากนัน้จงึรวมตวักนัก่อตัง้เป็นบรษิทั ชุมชนเลื่อน
ฤทธิ ์จ ากดั เมื่อปีพ.ศ. 2554 ในการเริม่เจรจาเรื่องการอนุรกัษ์อาคารกบัส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัริย ์ซึง่มี
การระดมทุนจากสทิธผิูท้ีส่ามารถถอืหุน้ไดท้ัง้หมด 167 คน มชีาวบา้นร่วมถอืหุน้ครัง้แรก 87 คน โดยในการเจรจาคน
ชุมชนไดใ้หค้วามร่วมมอืในการรวมกลุ่มปรกึษาหารอืและเขา้ไปชีแ้จงถงึการด ารงอยู่ของชุมชนชาวเลื่อนฤทธิท์ีอ่ยู่อาศยั
กนัมาหลายชัว่อายุคน และพร้อมที่จะช่วยกนัฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์อาคารเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าภายในชุมชนไว้ จนปีพ.ศ. 
2555 ชุมชนมขีอ้ตกลงร่วมกนักบัส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิใ์นการไดส้ทิธดิ าเนินการอนุรกัษ์และพฒันา
หมู่อาคารในชุมชน และไดส้ญัญาเช่า 38 ปี โดยครัง้นี้มกีารระดมผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิรวมได ้147 คน ซึง่รูปแบบการมสี่วน
ร่วมของชุมชน มคีณะกรรมการด าเนินงาน มผีูถ้อืหุน้ร่วมตดัสนิใจเรื่องการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูอาคาร และการวางแผนธุรกจิ
ในการบรหิารการใชพ้ืน้ทีใ่นอนาคต ผ่านการลงคะแนนเสยีงตามหุน้ทีถ่อือยู่ 3 ประเดน็ คอื เสยีงผูท้ีหุ่น้รอ้ยละ 50 .ใน
ประเดน็เรื่องทัว่ไป แบบอาคาร รอ้ยละ 65 เรื่องธุรกรรมการเงนิ การประเมนิผูร้บัเหมาก่อสร้าง และรอ้ยละ 75 เรื่อง
กฎหมาย การเพิม่ทุน การขายหุน้ เป็นต้น ซึง่รูปแบบการมสี่วนร่วมดงักล่าวท าใหไ้ม่ว่าคนทีเ่งนิทุนน้อย หรอืเงนิทุน
มาก กจ็ะมเีสยีงในการลงคะแนนไม่ต่างกนัมากนกั เพราะการถอืหุน้จะองิตามสญัญาเช่าทีเ่คยท ากบัส านกังานทรพัยส์นิ
ฯ คอื 1 สญัญา เท่ากบั 1 คูหา คนในชุมชนทีม่สีญัญาเช่าเดมิมมีากทีสุ่ดอยู่ที ่6 สญัญา จงึไม่มกีารผูกขาดเรื่องการ
ตดัสนิใจในการลงคะแนนเสยีง และช่วยในการหาขอ้สรุป ฉนัทามต ิจากจ านวนและความหลากหลายทางความคดิของ
ชุมชน การมีพื้นที่ในการเสนอแนะ ตัดสนิใจ และตรวจสอบการด าเนินการของชุมชมอีกทางหนึ่งด้วย โดยชุมชน
ตัง้เป้าหมายในการอนุรกัษ์อาคารใหเ้สรจ็สมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2562 และต่อมาส่งมอบสญัญาเช่าจากบรษิทัชุมชนเลื่อน
ฤทธิ ์สู่ชาวบ้านผูถ้ือหุ้นทุกคน พร้อมใหก้ลบัเขา้มาชุมชนตามเดมิ พร้อมท าแผนธุรกจิทีช่ดัเจน แผนการลงทุน แผน
รายได ้อกีดว้ย  
สว่นผลประโยชน์จากการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีข่องคนในชุมชนเองและกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีงฝา่ยต่างๆ ทางชุมชน
มองว่าทุกฝา่ยต่างไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั โดยการจดัการผลประโยชน์ ชุมชนใชห้ลกัการสรา้งคุณค่าและเพิม่มูลค่า
ใหม้ากกว่าหรอืไม่น้อยไปกว่าเดมิไปพรอ้มๆ กนั ทัง้การสรา้งคุณค่าจากการอนุรกัษ์โบราณสถานหมู่อาคารของชุมชน 
การมุ่งมัน่มสีว่นร่วมของคนในชมุชน การสรา้งพืน้ทีส่าธารณะ เป็นตน้ ซึง่ชุมชนไดร้บัประโยชน์จากสทิธใินการอยู่อาศยั
และท าธุรกจิทีส่ร้างมูลค่าเพิม่ได้ ชุมชนไม่แตกสลาย เกดิความเขม้แขง็ความเหนียวแน่นในชุมชน ส่วนเจ้าของทีด่นิ
อย่างส านกังานทรพัยส์นิฯ ไดร้บัค่าเช่า และอาคารทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทีจ่ะเพิม่มูลค่ามากขึน้ ฝ่ายสาธารณะ อย่าง
กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ชุมชนอื่นๆ ก็ได้รับอาคารโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟู  
ไม่ว่าจะเป็นการจดัการภูมทิศัน์ ทางเทา้ และเป็นตวัอย่างในการจดัการชุมชนเมอืงในย่านเก่า สุดทา้ยไดส้่งต่ออาคาร
โบราณที่ยงัมชีวีติ วถิีชุมชน ใหก้บัคนรุ่นต่อไป ดงัค าสมัภาษณ์ของคณะกรรมการชุมชนว่า “…ยกตวัอย่างแผนการ
จดัการ เช่น จากเดมิหากเจา้ของหอ้งน าหอ้งไปใหค้นอื่นเช่าต่อ กจ็ะไดค้่าเช่าจ านวนหนึ่งกลบัมา แต่หากบรษิทัชุมชน
เลื่อนฤทธิ ์เชญิศลิปินมาสร้างแกลอรี่งานศลิปะ เอาคุณค่าทางศลิปะมาเพิม่มูลค่าให้คนในชุมชน หรอืขอ้ค้นพบทาง
ประวตัศิาสตรว์่าหอ้งนี้เคยเป็นรา้นขายน ้าหอมในรชักาลที ่6 ถ้าบรษิทัคดัเลอืกรา้นขายน ้าหอมมาลง เชื่อมโยงประวตัิ
เรื่องราวเขา้กบัชุมชน เจ้าของหอ้งกจ็ะไดค้่าเช่าที่ไม่น้อยกว่าเดมิ และหลกัฐานทางโบราณคดทีี่เราไดจ้ากการขุดพบ  
กจ็ะขอมตจิากชาวบา้นว่าสรา้งเป็นพพิธิภณัฑช์ุมชนไดห้รอืไม่ พพิธิภณัฑน์ี้อาจสรา้งคุณค่าใหค้นทัว่ไป และดงึคนเข้า
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ไปเป็นลูกค้าของชาวบา้นในแต่ละรา้นกเ็ป็นได้ ซึ่งเป็นโจทย์สุดท้ายที่คณะกรรมการต้องท าต่อไป…” (สมัภาษณ์ 10 
พฤศจกิายน 2560) 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการศกึษาเพื่อถอดบทเรยีนของการมสีว่นร่วมของชุมชน ในการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีย่่านเก่า จาก
จุดเริม่ทีชุ่มชนไดร้บัจดหมายจากส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิใ์หย้า้ยออก กม็องไดว้่ามจีุดเริม่มาจากความ
ขดัแยง้ของกลุ่มคน 2 ฝา่ย ซึง่แนวคดิทุนทางสงัคม ในมุมมองความขดัแยง้ ของ Pierre Bourdieu (อา้งถงึใน อานันท ์
กาญจนพนัธุ,์ 2559) ทีก่ล่าวไวว้่าความขดัแยง้เป็นเรื่องปกตใินสงัคม ตอ้งขดัแยง้ก่อนถงึกา้วไปต่อได ้โดยทุนทางสงัคม
จะเป็นสว่นช่วยใหค้นในชุมชนใชผ้ลกัดนัต่อสูใ้นเรื่องนัน้ๆ โดยทุนทางสงัคมทีช่มุชนเลื่อนฤทธิม์คีอืการมผีูน้ าทีเ่ป็นศนูย์
รวมของคนในชุมชนทุกกลุ่ม การมคีวามสมัพนัธ์แบบเครอืญาติและเพื่อนบ้านของเลื่อนฤทธิ ์ซึ่งตรงแนวคดิทุนทาง
สงัคม ในมุมมองแบบชุมชนนิยม ของ James Coleman (อา้งถงึใน อานันท ์กาญจนพนัธุ์, 2559) ทุนทางสงัคมสรา้ง
ความไวว้างใจและความคดิทีม่รี่วมกนั มเีครอืข่าย โครงสร้างทางสงัคมที่ท าให้เกดิความสมัพนัธข์ึน้ ก่อเกดิเป็นพลงั
ร่วมกนั ส่วน Robert Putnam (อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพนัธุ์, 2559) ที่มองว่าทุนม ี3 มติ ิคอื ทุนกายภาพ ทุ 
นมนุษย ์และทุนทางสงัคม มทีุนมนุษยท์ีค่นในชุมชนทีเ่ปิดรบัขอ้มูลความรูใ้หม่ๆ เรื่องการอนุรกัษ์จากวชิาการ ร่วมถงึ
ชุมชนยงัมทีุนกายภาพทีม่ปีระวตัศิาสตร ์มเีรื่องราว มอีาคารทีม่คีวามส าคญัทางโบราณสถาน และมทีุนทางสงัคมดา้น
เครือข่ายความสมัพันธ์ และความไว้วางใจจะเป็นส่วนที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปได้ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง
สว่นย่อยๆของชุมชนเขา้ดว้ยกนั เกดิเป็นชุมชนเขม้แขง็ 
เมื่อชุมชนรบัรู้และให้ความส าคญักบัต้นทุนทางสงัคมที่ชุมชนม ีจนน าไปสู่การส่วนร่วมของชุมชน ที่จะอนุรกัษ์และ
พฒันาพืน้ที่ย่านเก่า จนประสบความส าเรจ็ในการหาของตกลงร่วมกนักบัเจา้ของทีด่นิ และไดส้ทิธใินการอยู่อาศยัต่อ 
ซึง่ตรงกบัซึง่กระบวนการการมสี่วนร่วม ของปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ (2543) ม ี5 ส่วน คอื 1) การมสี่วนร่วมใน
การศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท างาน และร่วมกันค้นหาปญัหา และสาเหตุของปญัหา รวมถึงการ
จดัล าดบัส าคญัของปญัหา โดยชุมชนไดร้บัความรูแ้ละขอ้คน้พบจากนักวชิาการฝ่ายต่างๆ ทัง้เรื่องประวตัศิาสตรค์วาม
เป็นมาของชุมชน ไดเ้หน็ถงึคุณค่าของทุนทางสงัคม ทุนมนุษย ์และทุนกายภาพทีชุ่มชนม ีท าใหชุ้มชนเหน็ความส าคญั
ในประเดน็การอนุรกัษ์ 2) การมสีว่นร่วมในการวางแผน โดยจะมกีารรวมกลุ่มอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ เพื่อการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร แนวทางการด าเนินงานและทรพัยากรทีต่้องใช ้หลงัจากชุมชนจดัจดัตัง้อยู่ใน
รูปแบบบรษิทั มคีณะกรรมการในการด าเนินการ และคนในชุมชนร่วมถอืหุ้น จงึเกดิการร่วมตดัสนิใจในแนวทางการ
ด าเนินการทัง้การเจรจา การเลอืกแบบอนุรกัษ์ การระดมทุน เป็นต้น 3) การมสี่วนร่วมในการด าเนินการพฒันา โดย
การสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรอืเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรพัยากร การประสานงาน และ
ด าเนินการขอความช่วยเหลอืจากภายนอก ซึง่คนในชุมชนจะไดม้สีว่นร่วมในการบรหิารงานผ่านตวัแทนคณะกรรมการ 
และผูถ้ือหุน้ทุกคนเป็นส่วนส าคญัในการร่วมลงทุนในการอนุรกัษ์ชุมชน 4) การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์จาก
การพฒันา เป็นการน าเอากจิกรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ทัง้ดา้นวตัถุ และจติใจ โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีม
กนัของบุคคลและสงัคม ทีชุ่มชนใชก้ารสรา้งคุณค่าจากการอนุรกัษ์ มาเพิม่มูลค่าใหก้บัอาคาร มูลค่าของเงนิทีจ่ะไดร้บั 
และดา้นจติใจทีท่ าใหชุ้มชนมสีทิธใินการอยู่ตอ้งไม่ตอ้งยา้ยออก ยงัคงความเป็นย่านเดมิของตนเอาไวไ้ด ้และ 5) การมี
สว่นร่วมในการตดิตาม และประเมนิผลการพฒันา จากชุมชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีฝา่ยต่างๆ  
โดยชุมชนไดเ้ลอืกแนวทางการอนุรกัษ์เพื่อใชใ้นการเจรจา และคนในชุมชนเองกเ็หน็ถงึความส าคญัของพืน้ทีท่ีต่นเอง
อยู่ ในหลกัการอนุรกัษ์เมอืง ของยงธนิศร ์พมิลเสถยีร (2554) มองว่าการอนุรกัษ์เมอืง มคีวามเฉพาะดา้นในเมอืงหรอื
ย่านเมอืงประวตัิศาสตร ์ทีย่งัมคีนอาศยัอยู่ตัง้แต่อดตี ปจัจุบนั และอนาคต เน่ืองจากมพีลวตัร มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่
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ตลอดเวลา และมคีวามซบัซอ้นในเรื่องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่หีลายฝ่าย จงึต้องอาศยัการพจิารณาในหลายๆ แนวทาง
ทัง้1) การระบุแหล่งวฒันธรรม ที่ชุมชนค้นหาความรู้ หาขอ้ค้นพบของพื้นที่ตนเอง ท าให้พบว่ามคีวามส าคญัด้าน
ประวตัิศาสตร ์และโบราณคด ีมอีงค์ประกอบด้านสถาปตัยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ 2) ทางเลอืกวธิกีารอนุรกัษ์ 
ชุมชนใชว้ธิกีารบรูณะ ในการกลบัคนืหมู่อาคารสูส่ภาพเดมิอย่างทีเ่คยเป็นในอดตี เพิม่เตมิส่วนทีข่าดหายจากหลกัฐาน
ประกอบทีช่ดัเจน 3) การบูรณการแผนการอนุรกัษ์กบัแผนพฒันาเมอืง ชุมชนเลื่อนฤทธิด์ าเนินการตามแผนอนุรกัษ์
ร่วมกบัเจา้ของทีด่นิ และกรมศลิปากร โดยชุมชนเป็นผูร้บัผดิชอบเรื่องงบประมาณทัง้หมด และวางแผนธุรกจิในการใช้
ที่ดินในอนาคต 4) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และ 5) การออกแบบสิง่ก่อสร้างเพิ่มเติม ที่ชุมชนด าเนินการตาม
กฎหมายโบราณสถาน รวมทัง้ 6) การบรหิารจดัการและบุคลากรวชิาชพี โดยชุมชนไดด้ าเนินการร่วมกบันักวชิาการ
ดา้นต่างๆ ทัง้นักวชิาการดา้นสถาปตัยกรรม ดา้นโบราณคด ีและกรมศลิปากรในการอนุรกัษ์ชุมชน และน าไปสู่การมี
สว่นร่วมของชุมชน ทีจ่ะอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ทีย่่านเก่า จนประสบความส าเรจ็ในการหาของตกลงร่วมกนักบั เจา้ของ
ทีด่นิ และไดส้ทิธใินการอยู่อาศยัต่อ  
โดยสรุปกบัแนวคดิกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ของ เจมส ์แอล เครตนั (วนัชยั วฒันศพัท.์ผูแ้ปล , 2543) ที่
กล่าวถึง กลไกซึ่งชุมชนได้รบัรู้ข้อมูล ความรู้ ก่อนการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ รวมถึงการมีโอกาสได้ปรกึษาหารอื ตัง้
ค าถามถงึประเดน็ปญัหา การหาทางเลอืก และการประเมนิผลในทางเลอืก กบันักวชิาการทัง้ดา้นสถาปตัยกรรม และ
โบราณคด ีรวมถงึหน่วยงานรฐัอย่างกรมศลิปากร ท าใหป้ระชาชนมบีทบาทต่อการตดัสนิใจนัน้ และด าเนินการอย่าง
โปร่งใสเพื่อสรา้งฉนัทามตใินการเหน็ชอบกบัการตดัสนิใจเรื่องดงักล่าว และร่วมมอืกนัในการเจรจากบัเจา้ของทีด่นิคอื
ส านกังานทรพัยส์นิฯ ท าใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมตัง้แต่เริม่ต้นจนกระทัง่สิน้สุดกระบวนการตดัสนิใจนัน้ๆ เป็นช่องทางที่
จะน าประชาชนมาร่วมกนัในการแกไ้ขปญัหาของสว่นรวม สถานภาพของชุมชนว่าเป็นชุมชนทีส่รา้งสรรคจ์ากการมสีว่น
ร่วมในการแก้ปญัหา โดยใช้วิธีการเจรจาทางข้อหมายและใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ การเป็นชุมชนที่เปิดเผยจากการ
ตดัสนิใจทีโ่ปร่งใส ทีผู่้ถอืหุน้โดยคนในชุมชนมสีทิธมิเีสยีงในการร่วมตดัสนิใจ และสะทอ้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการ
รวมกลุ่มกนัของชุมชน คดัเลอืกคณะกรรมการเป็นตวัแทนชุมชนในการด าเนินการ รวมทัง้การเลอืกวธิกีารอนุรกัษ์ที่
สะทอ้นถงึการเอาใจใสข่องคนในชุมชน ในการมองเหน็ถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีนอกเหนือจากชุมชน และเจา้ของทีด่นิแลว้ 
ยงัมีสาธารณะ และคนรุ่นต่อไปที่ได้รบัผลประโยชน์ด้วย ซึ่งแนวทางการจดัการผลประโยชน์ของชุมชนมองว่าการ
อนุรกัษ์ช่วยสรา้งคุณค่า ท าใหม้ลูค่าทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยไดร้บัมไีม่น้อยกว่าเดมิและจะเพิม่มากขึน้  
 
เอกสารอ้างอิง 
เจมส ์แอล เครตนั. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจของชุมชน. แปลโดย วนัชยั วฒัน

ศพัท.์ นนทบุร:ี ศนูยส์นัตวิธิเีพื่อการพฒันาประชาธปิไตย, 2543. 
ผงัเมอืง, ส านกั. เอกสารสรปุรายงานการสมัมนาเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจด้านการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

อาคารในพืน้ท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: ส านกัผงัเมอืง, 2548. 
บริษัท สยามอินเตอร์แอดไวเซอรี่ แอนด์แมเนจเมนท์. โครงการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเลื่อนฤทธ์ิ. 
กรุงเทพมหานคร: บรษิทั สยามอนิเตอรแ์อดไวเซอรี ่แอนดแ์มเนจเมนท.์ 2556. (อดัส าเนา) 
ปรานอม ตนัสขุานนัท.์ การอนุรกัษ์ชุมชนเมือง. เชยีงใหม่: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัแม่โจ้, 2556. 
ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพฒันา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
ศลิปากร, มหาวทิยาลยั. คณะโบราณคด.ี เลื่อนฤทธ์ิ: อดีต ปัจจุบนั อนาคต. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั

ศลิปากร, 2557. 
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ว๊อยซ์ทีวี.  ทุ่ม 500 ล้านบาท เนรมิต Walking Street @เยาวราช. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา 
news.voicetv.co.th/thailand/167292.html [22 กรกฎาคม 2558] 

มตชิน. รถไฟฟ้าสีน ้าเงินพลิกโฉม "ส าเพง็-เยาวราช" บูม "ไชน่า ทาวน์" สู่ย่านธุรกิจใหม่. [ออนไลน์]. 2554 
แห ล่ งที่ ม า  info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07080010354&srcday=&search=no  
 [18 สงิหาคม 2558] 

ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร. การปรบัปรุงฟ้ืนฟูเมอืงและการอนุรกัษ์เมอืง. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2554. 
ยงธนิศร ์พมิลเสถยีร. การอนุรกัษ์ชุมชนประวตัิศาสตร์ในเมอืง กรณีศกึษาชุมชนซอยเลื่อนฤทธิ ์เขตสมัพนัธวงศ.์ ใน 

วารสารอาษา. ฉบบัที ่02-03 หน้า 67-69. 2547. 
อานนัท ์กาญจนพนัธุ.์ ทุนทางสงัคมกบัการพฒันาเมอืง. นนทบุร:ี มลูนิธสิถาบนัสรา้งสรรคป์ญัญาสาธารณะ,2559. 
อิทธิพร ข าประเสริฐ. ประวัติศาสตร์ชุมชนในเขตเมืองเก่า: ชุมชนเลื่อนฤทธิ ์เขตสมัพัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร. 

นครปฐม: มหาวทิยาลยัครสิเตยีน, 2554. 
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PSAKU International Journal of 

Interdisciplinary Research  

ISSN: 2286-959X 

Editor: Sukanya Buranadechachai 

Indexing: Ingenta Connect, SSRN 

E-mail: psakuijir@gmail.com 

PSAKU International Journal of 

Interdisciplinary Research is an international 

double blind peer reviewed journal published 

biyearly by the Political Science Association of 

Kasetsart University, Thailand. The aim of 

PSAKUIJIR is to promote new discoveries in 

the various disciplines of knowledge, within and 

across sciences and technologies and humanities 

and social sciences, which are contributed by 

researchers and experts from all over the world. 

Therefore, the editors dedicated to providing a 

venue for both academics and practitioners to 

publish their original research articles and 

reviews in English. 

 

 

RSU International Journal of College of 

Government 

ISSN: 2351-0854 

Editor: Somboon Suksamran 

Indexing: Ingenta Connect, SSRN 

E-mail: rsuijcg@gmail.com 

RSU International Journal of College of 

Government is an international double blind peer 

reviewed journal published biyearly by the 

College of Government, Rangsit University, 

Thailand in cooperation with the Political Science 

Association of Kasetsart University. This journal 

aims to promote new discoveries in the various 

disciplines of knowledge, within and across 

political science, public administration, 

diplomacy and international studies, and 

criminology and criminal justice administration, 

which are contributed by researchers and experts 

from all over the world. Therefore, the editors 

dedicated to providing a venue for both 

academics and practitioners to publish their 

original research articles and reviews in English. 
 



[299] 

 

 

3
rd

 National and International Conference 

on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences 

24-25 December 2017, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 

Asian Political Science Review 

ISSN: 2351-0862 

Editor: Kittisak Jermsittiparsert 

Indexing: Ingenta Connect, SSRN 

E-mail: psakuijir@gmail.com 

Asian Political Science Review is an 

international double blind peer reviewed journal 

published biyearly by the Political Science 

Association of Kasetsart University, Thailand in 

cooperation with the Department of 

Governmental Studies, Muhammadiyah 

University of Makassar, Indonesia. The aim of 

APSR is to promote new discoveries in all fields 

of political science, and articles from scholars in 

related disciplines, which are contributed by 

researchers and experts from all over the world. 

Therefore, the editors dedicated to providing a 

venue for both academics and practitioners to 

publish their original research articles and 

reviews in English. 

 

 

วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศึกษา 
ISSN: 2286-7252 

บรรณาธิการ: ปรญิญา สริอิตัตะกุล 
ดชันี: Index Copernicus 

อีเมล: jirgs.psaku@gmail.com 
 

วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา เป็นวารสาร
ระดบัชาตขิองสมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ซึง่มรีปูแบบการกลัน่กรองบทความโดยผูท้รงคุณวฒุ ิจ านวน 2 
ท่าน ก่อนลงตพีมิพ ์แบบผูท้รงคณุวุฒไิมท่ราบชื่อผูแ้ต่ง และผู้
แต่งไม่ทราบชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิ(Double-Blind Peer Review) มี
ก าหนดปีละ 2 ฉบบั ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มถุินายน และ

ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 
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