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กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษาแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้
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บทบรรณาธิการ 

 

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับน้ีเป็น ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ประจําเดือนมกราคม 
– เมษายน 2559 ทางทีมงานกองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิชาการ
รวมทั้งหมด 10 เรื่อง ตลอดทั้งบทวิจารณ์หนังสือท้ายเล่ม ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็ได้นําเสนอแนวคิด และ
มุมมองของตนอย่างอิสระ ประกอบกับหลักฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ จึงกล่าวได้ว่าเน้ือหาสาระของวารสารฉบับน้ี
มีคุณภาพทางวิชาการอันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ  ประกอบด้วย
นักวิชาการดังต่อไปน้ี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ และ อาจารย์ ฌาน ปัทมะ พลยง ได้นําเสนอบทความ
เรื่อง ความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดับเพลิงขั้นก้าวหน้า มีเน้ือหาโดยสรุปคือ เพื่อประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม         
เชิงปฏิบัติการเรื่องการดับเพลิงข้ันก้าวหน้า จํานวน 42 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ที่จัดข้ึนในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง โดยใช้แบบทดสอบ 
และแบบสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัยจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการ
อบรมโดยกําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ เพื่อเป็นปัจจัยเสริมให้การวางแผน      
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นอันส่งผลต่อการลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและช่ือเสียงน่ันเอง 
 

อาจารยฌ์าน ปัทมะ พลยง, นายเกียรติชัย ต้องตรงทรัพย,์ นายปิยะนัฐ ไพโรจน์ และ นายกิตติธัช 
โชติศิวานาท ได้นําเสนอบทความเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานพลาสติกแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร มีเน้ือหาโดยสรุปคือ การวิจัย
ภาคตัดขวางครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานในโรงงานผลิตพลาสติกแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา มีผลการทดสอบความเที่ยงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคของทัศนคติและพฤติกรรม
เท่ากับ 0.712 และ 0.834 ตามลําดับ ความยากง่ายของความรู้เท่ากับ 0.2-0.8 ค่าอํานาจจําแนก มากกว่า 0.2 
ในทุกข้อ ขนาดตัวอย่างหาค่าสัดส่วนตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of tumb) เท่ากับ 37 คน ใช้ตารางการ
สุ่มตัวอย่างตามทะเบียนรายช่ือของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา  และสถิติอนุมาน Chi-square 
และ Pearson’s correlation อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน 
และระดับความรู้ ไม่พบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ดังน้ัน ควรเน้นจัดกิจกรรมความปลอดภัย
เพื่อสร้างแรงจูงใจ สื่อสารโดยใช้ภาพประกอบสร้างการคิดทัศนคติมากกว่าการบรรยายให้ความรู้ และควรเฝ้า
ระวังติดตามพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานอย่างต่อเน่ือง 

อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา  ได้นําเสนอบทความเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบจ๊ิกซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีเน้ือหาโดยสรุปคือ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และ 2) สร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลง
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เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Management and Environment for 
Learning) รหัสวิชา 1001302  ปีการศึกษา 2557 จํานวน 250 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติช้ันสูง แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่า
ไค-สแควร์  องศาอิสระ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  ดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า และนํ้าหนัก
องค์ประกอบ  

 
อาจารยส์รรพัชญ์ เจียระนานนท์ ได้นําเสนอบทความเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์

ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีเน้ือหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาพยนตร์ไทย เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ไทยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ และเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของผู้ชมภาพยนตร์
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการ
ชมภาพยนตร์ไทยไม่ต่างกัน ประชาชนส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ไทย 1 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่จะเลือกชม
ภาพยนตร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ แนวภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบส่วนใหญ่ชอบตลกขบขัน ประชาชนส่วนใหญ่รับการ
สื่อสารด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด องค์ประกอบด้านที่ผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกชมมากที่สุด คือ ดารานําแสดง และผู้กํากับการแสดง สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการชมภาพยนตร์มีความสัมพันธ์อย่างมากในการเลือกชม โดยปัจจัยที่ผู้ชมให้ความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทางของการมาชมภาพยนตร ์

 
อาจารย์สหภัส อินทรีย์ ได้นําเสนอบทความเรื่อง เชียงตุงกับบทบาทสําคัญทางการค้าล้านนาใน

ราชวงศ์มังราย  มีเน้ือหาโดยสรุปคือ เมืองเชียงตุงเป็นหน่ึงในบรรดาเมืองที่พญามังรายสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับ
การสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพระองค์ เชียงตุงมีความสําคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรก สร้างเพื่อให้เป็น
เมืองหน้าด่านป้องกันดินแดนทางตอนเหนือ ประการที่สอง สร้างข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การค้าของอาณาจักร ความสําคัญทางการค้าของเชียงตุงฐานะศูนย์กลางทางการค้าระหว่างเมืองทางตอน
เหนือของอาณาจักรล้านนาตลอดจนค้าขายกับพ่อค้าชาวจีน มีเส้นทางการค้าโบราณที่ค้าขายจากดินแดน  
ตอนใต้ของจีนลงมายังเชียงตุง เชียงใหม่ ตลอดจนถึงเมืองเมาะตะมะ สินค้ามีการหมุนเวียนในระบบการค้า
เป็นจํานวนมาก เชียงตุงจึงสําคัญในฐานะเมืองหน้าด่านและศูนย์กลางการค้า ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทาง
การค้าในยุคหลังราชวงศ์มงัรายปกครองล้านนา 

อาจารย์ ดร. อาทิตยา  สามณฑา ได้นําเสนอบทความเรื่อง ไทเทรชัน: หลักการและการประยุกต์ใช ้ 
มีเน้ือหาโดยสรุปคือ บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการไทเทรชัน และการนําไทเทรชันไปใช้
ประโยชน์สําหรับการทําปริมาตรวิเคราะห์ ไทเทรชันเป็นวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าสาร
ที่สนใจในสารตัวอย่างมีความเข้มข้นหรือปริมาณเท่าไร ไทเทรชันอาศัยหลักการที่ง่าย และสามารถใช้อุปกรณ์
พื้นฐานในห้องปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะห์ โดยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว จึงถือเป็น
วิธีการของเคมีพื้นฐานที่สําคัญอย่างย่ิง ไทเทรชันเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เหมาะสมสําหรับปฏิกิริยากรด-



ง 
 

เบส ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยมีการนําไทเทรชันมา
ประยุกต์ใช้สําหรับปริมาณวิเคราะห์มากมาย เช่น การหาปริมาณกรดแอซิติกในนํ้าส้มสายชู การหาปริมาณ
แมกนีเซียมออกไซด์ในยาลดกรด การหาปริมาณไอโอดีนในเกลือ และการวิเคราะห์สารประกอบเฟอร์โร
ไซยาไนด์ในเครื่องด่ืมต่างๆ 

  อาจารย์พรชัย พรหฤทัย, นายบริพัตร ชาวโพงพาง, นายรัชพล ชัยแก้วขวัญ และ              
นายจักรกฤษณ์  บุญภิละ  ได้นําเสนอบทความเรื่อง ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตสําหรับหม้อไอนํ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีเน้ือหาโดยสรุปคือ งานวิจัยน้ีได้ศึกษาวิธีการดักจับสารมลพิษจําพวกฝุ่น เขม่าควัน เถ้า และ
ตะกอนที่เกิดข้ึนจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า หรือเตาบอยเลอร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการทาง
ไฟฟ้าสถิตในการดักจับสารมลพิษดังกล่าว ทั้งน้ี ชุดอุปกรณ์ดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตที่สร้างข้ึนประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ ข้ัวเก็บ ที่ทําจากท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร และข้ัวปล่อย
ประจุที่ออกแบบให้มีลักษณะทรงกระบอกเกลียวหมุน ทําหน้าที่สร้างประจุไฟฟ้าให้แก่อนุภาคของตะกอนด้วย
การจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ดังน้ัน เพื่อหาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผลต่อการดักจับตะกอนได้ดีที่สุด โดยปรับ
แรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-14 กิโลโวลต์ ผลการทดสอบพบว่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0 กิโลโวลต์ มีนํ้าหนักตะกอน 
120 กรัม เมื่อทําการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 2 4 6 8 10 12 และ 14 กิโลโวลต์ ประสิทธิภาพในการดักจับ
ตะกอนมีค่าเท่ากับ 78.31 79.34 81.13 92.08 79.67 79.63 และ 79.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงให้เห็น
ว่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 8 กิโลโวลต์ มีความเหมาะสมต่อการสร้างประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคของตะกอน จึง
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดักจับตะกอนสูงที่สุด 
 

อาจารยณ์ภัทร เตียววิไล, นางสาวนิสา  บุญแสง และ นางสาวสุภาวัลย์  โฮมแพน  ได้นําเสนอ
บทความเรื่อง  พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือสุขภาพของประชาชนในชุมชนนิคมหนองบัว    
ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเน้ือหาโดยสรุปคือ การวิจัยเชิงสํารวจน้ี (Survey 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน ในชุมชน
นิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร  อ.ห้วยผึ้ง   จ.กาฬสินธ์ุ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 108 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป      
(SPSS for Windows) ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาความถ่ี  ค่าร้อยละและค่าความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า    
1) ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับนํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค อยู่ในระดับสูง คิดเป็น 
ร้อยละ 58.3 และ 72.2 ตามลําดับ 2) พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.7  
3) ภาวะสุขภาพของประชาชน อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.4 นอกจากน้ี พบว่า ความรู้และทัศนคติมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ (P–value<0.05) ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้และ
ทัศนคติกับกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย และควรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป 

 
อาจารยพิ์มพ์พิไล ไทพิทักษ์  ได้นําเสนอบทความเรื่อง การตลาดแบบไวรัส เครื่องมือสําคัญในยุค

การสื่อสารแบบดิจิทัล มีเน้ือหาโดยสรุปคือ บทความน้ีเป็นการศึกษาถึงการตลาดแบบไวรัสที่มีการพัฒนามา
จากการตลาดแบบปากต่อปาก อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทําให้วงการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาต้องมีการปรับวิธีการสื่อสารไปหา
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยบทความน้ีศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายหรือคําจํากัดความและลักษณะ



จ 
 

พื้นฐานของการตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดแบบไวรัส 2) เคล็ดลับในการทําการตลาดแบบไวรัสให้
ประสบความสําเร็จ ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียของการทําการตลาดแบบไวรัส และ 3) อิทธิพลของผู้นําทางความคิด
ที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส 

 
อาจารย์สุเมธ  บุญมะยา ได้นําเสนอบทความเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาของพิธีกร : กรณีศึกษา

รายการ วาไรต้ีทอล์คโชว์  มีเน้ือหาโดยสรุปคือ การศึกษาเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ี
ทอล์คโชว์มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้วัจนภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์ค
โชว์  2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ 3) เพื่อศึกษารูปแบบ
การเป็นพิธีกรในประเภทรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ กล่าวโดยสรุปรายการ  วาไรต้ีทอล์คโชว์เป็นรายการ
ประเภทวาไรต้ีที่เน้นความบันเทิงสนุกสนานมากกว่าการเน้นภาษา พิธีกรจึงมีกลวิธีการใช้ภาษาแบบเป็น
กันเองตลอดการดําเนินรายการ ซึ่งผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์รายการประเภทวาไรต้ีสามารถนําไป
เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพิธีกร 

 
 

 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 1  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การดับเพลิงข้ันก้าวหน้า 

Knowledge and Satisfaction of Participants in an Advanced Firefighting 
Workshop Training Course 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย,์  

อาจารย์ ฌาน ปัทมะ พลยง1 
 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ีเพื่อประเมินความรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการดับเพลิงข้ันก้าวหน้า จํานวน 42 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในสาขาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ที่จัดข้ึนในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง โดย

ใช้แบบทดสอบ และแบบสํารวจความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับความรู้ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าหลังการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถทําแบบทดสอบได้เพิ่มมากข้ึนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ทั้งน้ีได้ทดสอบค่าความยากง่ายและค่าอํานาจการจําแนกของ

แบบทดสอบด้วย โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสูงกว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 4.00 

คะแนนซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจมากในแทบทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ยกเว้น

ความพึงพอใจเฉพาะด้านความเหมาะสมด้านสถานที่ และเวลาที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.14 แต่ถือว่ายังอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากทั้งน้ีพบว่าแบบสํารวจความพึงพอใจทุกข้อมีค่าความเที่ยงมากกว่า 0.70 

  การป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัยจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมโดย

กําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ และงบประมาณ เพื่อเป็นปัจจัยเสริมให้การวางแผนมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่นอันส่งผลต่อการลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและช่ือเสียงน่ันเอง 

 
คําสําคัญ: ความรู/้อัคคีภัย/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 

                                                             
1 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
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Abstract 

 
The aim of this study was to measure the knowledge and satisfaction of 42 

student-respondents on workshop training in advanced firefighting course. Participants 
were undergraduate students from Occupational Health and Safety Program and 
Safety Science Program each were asked to accomplish a pre and posttest, to 
measure their level of knowledge and satisfaction before and after the workshop. 
After data gathering and statistical treatment, the difficulty and discriminant index 
increased and resulted to a high level of statistical significance (p <0.001). The 
satisfaction level of the participants in all aspects were on an average of 4.00 points 
(the level of high satisfaction) with a high level of significance statistically (p <0.001). 
With the exception of the ‘satisfaction for suitability of the place and time’ which 
was at an average score of 4.14, but was still considered a high level of satisfaction, 
the other aspects of the tests resulted to more than 0.70 significance.  

In summary, an effective way to prevent and reduce the risk of fire casualties 
resulting to loss of life, wealth and status; a set of contributing factors should be 
considered and established, these are; having a suitable training plan with adequate 
time and budget and involvement of the responsible individuals. 
 
 
Keywords: Knowledge and satisfaction/ Firefighting workshop/ Training 

 
 

บทนํา 
สาเหตุของการสูญเสียในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ 

ได้แก่ อันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษ การระเบิดของสารเคมี และการเกิดอัคคีภัยซึ่งต่างจากความ
สูญเสียประเภทอื่นที่สามารถเกิดได้ในโรงงานหรือสถานประกอบการทุกประเภท จากรายงานสถิติการเกิด
เพลิงไหม้ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2532-2552 ที่เกิดอัคคีภัยมาแล้วมากกว่า 46,000 ครั้ง ส่งผลให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 37,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,600 ราย โดยมีมูลค่าของความเสียหายมากกว่า 
28,000 ล้านบาท (กรมสุขภาพจิต, 2556) และหากพิจารณาการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดเฉพาะที่รายงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2544-2554 ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด
คือสูงถึงร้อยละ 63.16, 73.91, 59.32, 64.15, 66.67, 58.82, 59.52, 26.09, 70.83, 52.17 และ 64.71 
ตามลําดับ (สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย, 2556) 

 
 สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย     

มีด้วยกันหลากหลาย (กิตติศักด์ิ ปรกติ, 2554; ชมรมอุตสาหกรรมบางปู, 2555; สถาบันวิศวกรรมป้องกัน

อัคคีภัย, 2551) ได้แก่ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้ หมวดที่ 6 

ระบบลิฟต์ และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) รวมถึงมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง      

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน (พ.ศ. 2552) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกําหนดมาตรฐานในการ

บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ

การป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เป็นต้น และสืบเน่ืองจากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ข้อ 19 (3) ที่กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิง

ข้ันต้นจากหน่วยงานที่ราชการกําหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนลูกจ้างในแต่ละ

หน่วยงานของสถานประกอบการและข้อ 36 วรรค 3 กําหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

หนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 21 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2539 เรื่องหลักเกณฑ์การขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น และหลักเกณฑ์การ

ขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ในข้อ 3 การดําเนินการฝึกอบรม ต้องจัดให้มี

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคสนาม และข้อ 4 ในภาคทฤษฏีอย่างน้อยต้องมีหัวข้ออบรม คือ ทฤษฏี

การเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 

วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้

ในการดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้

ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ ส่วนในข้อ 5 หัวข้อฝึกอบรมในภาคสนามอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยการดับเพลิงประเภท เอ บี โดยใช้ผงเคมีแห้ง นํ้ายาโฟม หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง 

การดับเพลิงประเภท ซี และ ดี การดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ และการดับเพลิงโดยใช้สาย

ดับเพลิง หัวฉีด (กองวิศวกรรมการแพทย์, 2556)  

 ด้วยเหตุน้ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอน
ในรายวิชาการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย เพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ (จป.) จึงได้จัดทําโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงข้ันก้าวหน้า” ให้กับ
นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ อันจะนําไปสู ่ การป้องกัน การระงับอัคคีภัย และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการอบรมที่ดีจําเป็นต้องมีขั้นตอนของการประเมินผลการอบรม เพื ่อ
ประกอบในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไปตามหลัก PDCA (Plan, Do, Check, Act) จนทําให้ผู้เข้าร่วม
การอบรมปฏิบัติการได้รับประโยชน์สูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความรู้จากการเข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงข้ันก้าวหน้า 
2. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง 
 ทําการทดสอบความรู้ และประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การดับเพลิงข้ันก้าวหน้า จํานวน 42 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย และนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 การทดสอบความรู้ ใช้แบบทดสอบที่นักวิจัยพัฒนาข้ึนเอง โดยครอบคลุมเน้ือหาเชิงทฤษฎี 
ทั้งหมดของการฝึกอบรมจํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง การป้องกัน
แหล่งกําเนิดของการติดไฟ วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง แผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โดยมีจํานวนข้อสอบ 2 ชุด ที่มีประเด็นคําถามในแต่ละข้อเหมือนกันและสามารถเทียบเคียงกันได้ เพื่อใช้
สําหรับการทดสอบก่อนและภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมซึ่งให้เวลาในการทําข้อสอบครั้งละไม่เกิน 10 นาที 
ทั้งน้ีแบบทดสอบได้ผ่านการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อเพื่อระบุลักษณะร่วมกันว่าข้อ
คําถามทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างสอดคล้องกับทฤษฏีหรือสมมุติฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ ถ้ามี
ความสอดคล้องก็แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Punch, 1998) นอกจากน้ีได้ประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของแบบทดสอบซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่ทําให้ได้ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได้โดยลงทุนน้อยที่สุดไม่ว่าจะ
เป็นการลงทุนในแง่เวลา แรงงานและทุนทรัพย์รวมทั้งความสะดวกสบายคล่องตัวในการรวบรวม
ข้อมูล แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและเช่ือถือมากที่สุดโดยใช้เวลาแรงงานและ
เงินน้อยที่สุดแต่ประโยชน์ที่ได้จากการสอบคุ้มค่า โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในการประเมินจํานวน 3 ท่าน  
 

ส่วนในภาคปฏิบัติ ประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วมฝึกอบรมว่าสามารถปฏิบัติได้จริง
หรือไม่ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงดับเพลิงชนิดมือ
ถือ และการดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง หัวฉีดนํ้าดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(ภาพที่ 1)  
 2.2 การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่นักวิจัยพัฒนาข้ึน ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ การประเมินวิทยากร การประเมินความรู้และทักษะจากการฝึกอบรม และ
ประเด็นอื่นๆ เช่น ความเหมาะสมของเวลา สถานที่ ความประทับใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นต้น โดยใช้
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดของ  ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบ
ดังน้ี (Likert, 1932) 5 คะแนนสําหรับความพึงพอใจมากที่สุด 4 คะแนนสําหรับความพึงพอใจมาก 3 คะแนน
สําหรับความพึงพอใจปานกลาง 2 คะแนนสําหรับความพึงพอใจและ 1 คะแนนสําหรับความพึงพอใจน้อยที่สุด  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นหลัก และใช้ 

Paired sample t-test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 

ตลอดจนการหาค่าอํานาจจําแนกและค่าความยาก-ง่ายของข้อสอบ ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึง

พอใจ One sample t-test สําหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจกับเกณฑ์ช้ีวัดที่ต้ัง

ไว้ที่ระดับคะแนน 4.00 หรือร้อยละ 80.00 เป็นต้น  

จรรยาบรรณในงานวิจัย 

 ในการวิจัยน้ีมีเพียงการสํารวจความรู ้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงโครงการตามวงจร PDCA เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป ข้อมูลที่ได้จะ

นําเสนอข้อมูลโดยภาพรวมไม่ระบุช่ือผู้ที่ให้ข้อมูลและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างผู้ทําวิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การฝึกภาคสนาม การปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่าง  ๆ

(A, ไฟประเภท บี ; B, ไฟประเภท ซี ; C, ไฟประเภท เค และ D, การใช้สายดับเพลิง และหัวฉีดนํ้าดับเพลิง) 
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ผลการวิจัย 

1. ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับความรู้ของผูเ้ข้าร่วมอบรมจํานวน 42 คน ก่อนและหลังการ

อบรมพบว่าผู้เข้าอบรมสามารถทําแบบทดสอบได้เพิ่มมากข้ึน ยกเว้นในข้อ 2 และ ข้อ 9 (ภาพที่ 2) และจาก

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบระดับความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือที่กําหนดพบว่าผลการ

วัดระดับความรู้ก่อนการฝึกอบรมมีเพียงข้อ 5 ที่มีความยากเกินเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือ (<0.2) และข้อ 

5, 7และ9 มีค่าอํานาจจําแนกไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องมือ (<0.2) ส่วนข้ออื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐาน

ของเครื่องมือ ในขณะที่ผลการวัดระดับความรู้หลังการฝึกอบรมพบว่า ข้อ 2 และ 5 มีความยากเกินเกณฑ์

มาตรฐานของเครื่องมือ ส่วนข้อ 3, 6 และข้อ 10 มีความง่ายเพิ่มข้ึน ซึ่งแทบทุกข้อมีอํานาจการจําแนกไม่

เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องมือยกเว้น ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 8 ที่ยังคงมีค่าอํานาจจําแนกเป็นไปตาม

มาตรฐานของเครื่องมือ ดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบทดสอบถูกต้องในแต่ละข้อ (n=42) 
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ตารางท่ี 1 ความยากง่ายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (n=42) 
 

ข้อ ประเด็นคําถาม ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม 
ความยาก-ง่าย* อํานาจจําแนก** ความยาก-ง่าย* อํานาจจําแนก** 

1 การป้องกันแหล่งกําเนิดของ
การติดไฟ 

0.33 0.29 0.60 0.62 

2 เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 0.26 0.33 0.05 0.10 
3 การแบ่งประเภทของเพลิง 0.50 0.71 0.98 0.05 
4 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้ 0.40 0.52 0.74 0.43 
5 วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 0.10 0 0.12 -0.14 
6 วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
0.50 0.62 0.95 0 

7 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.24 0 0.62 0.19 
8 การจัดระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 
0.48 0.48 0.60 0.33 

9 การจัดระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

0.40 0 0.29 0.10 

10 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม ้ 0.55 0.62 0.86 0.19 
*, เกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือกําหนดมีความยาก-ง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8; **, เกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือ
กําหนดอํานาจจําแนก >0.2  
ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้หมายถึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือกําหนด 
 
 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (n=42) 
 

ความรู ้ Mean S.D. T 95% CI  
Lower ถึง Upper 

P 

   ก่อนอบรม 3.76 2.28 -5.366 -2.786 ถึง -1.262 <0.001* 
   หลังอบรม 5.79 1.35    
หมายเหตุ: ใช้สถิติ Paired sample t-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจ (n=42) 
 

ข้อ ค่าความเท่ียง 
1.1 0.83 
1.2 0.82 
1.3 0.82 
2.1 0.84 
2.2 0.82 
2.3 0.84 
3.1 0.82 
3.2 0.83 
3.3 0.81 
3.4 0.83 

รวมทั้งชุด 0.84 
 

นอกจากน้ีจากผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการอบรมมีความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 
3.76±2.28 คะแนน และภายหลังการอบรมมีความรู้เท่ากับ 5.79±1.35 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างก่อนและหลังการอบรมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.001) โดย
หลังการอบรมผู้เข้าร่วมมีความรู้มากกว่าก่อนการอบรม (ตารางที2่) 
 ส่วนการฝึกอบรมในภาคสนาม พบว่าผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถปฏิบัติการได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมคือสามารถเลือกใช้เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือเพื่อดับไฟประเภทต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ตลอดจนสามารถใช้สายนํ้าและหัวฉีดนํ้าดับเพลิงได้ถูกต้องเหมาะสม โดยพบว่ามีผู้เข้าฝึกอบรมเกิด
การบาดเจ็บเล็กน้อยจากการโดนถังดับเพลิงหนีบมือร้อยละ 12.20 
 

2) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 จากการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 42 คน 
พบว่าทุกข้อมีความเที่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือที่กําหนด (>0.70) ตามตารางที่ 3 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ีวัดที่ร้อยละ 80.00 หรือมีคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจในระดับ 4.00 คะแนน พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจมากกว่าเกณฑ์ช้ีวัดทุกด้าน โดย
ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.001) ยกเว้นความเหมาะสมด้านสถานที่และ
ระยะเวลาที่พบมีความพึงพอใจไม่แตกต่างจากเกณฑ์ที่ต้ังไว้ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80.00 
(4.00 คะแนน) 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

80% 
Mean S.D. 95% CI 

Lower ถึง Upper 
t P 

1. ด้านวิทยากร       
1.1 ความรู้ท่ีได้รับจากวิทยากร 4.00 4.62 0.492 0.47 ถึง 0.77 8.162 <0.001* 
1.2 การนําเสนอของวิทยากร 4.00 4.69 0.468 0.54 ถึง 0.84 9.564 <0.001* 
1.3 การให้คําแนะนําและตอบข้อซักถาม 4.00 4.57 0.547 0.40 ถึง 0.74 6.765 <0.001* 

2. ด้านความรูแ้ละทักษะของผู้เข้าร่วมอบรมจากการ

ฝึกอบรม 
      

2.1 มีความรู้ เข้าใจทฤษฎีเพลิงไหม้และผจญเพลิง 4.00 4.43 0.547 0.26 ถึง 0.60 5.074 <0.001* 
2.2 มีทักษะและความพร้อมในการจัดสถานท่ีเกิดเหตุ 

ตอบโต้ ควบคุมอุบัติภัยสารเคม ี
4.00 4.33 0.526 0.17 ถึง 0.50 4.109 <0.001* 

2.3 มีความมั่นใจสามารถนําความรู้ครั้งนี้ช่วยเหลือตนเอง 

หน่วยงานได้ 
4.00 4.43 0.547 0.26 ถึง 0.60 5.074 <0.001* 

3. อื่น ๆ       
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีฝึกอบรม 4.00 4.14 0.751 -0.09 ถึง 0.38 1.232 0.225 
3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.00 4.14 0.608 -0.05 ถึง 0.33 1.523 0.135 
3.3 ความพอเพียง เหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ ์ 4.00 4.45 0.772 0.21 ถึง 0.69 3.800 <0.001* 
3.4 ความประทับใจโดยรวม 4.00 4.62 0.539 0.45 ถึง 0.79 7.445 <0.001* 

หมายเหตุ: ใช้สถิติ One sample t-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 
 

สรุปและอภิปราย 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ช้ันปีที่ 3จํานวน 42 คน พบว่า

หลังการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถทําแบบทดสอบได้เพิ่มมากข้ึนอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.001) ซึ่ง

เมื่อประเมินจากแบบทดสอบพบว่านักศึกษาทําข้อสอบได้มากข้ึนยกเว้นในข้อ 2 (เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ) 

และ ข้อ 9 (การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย) ส่วนข้อ 3 (การแบ่งประเภทของเพลิง) ข้อ 6 (วิธีการใช้

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล) และข้อ10 (ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้) มีความง่ายเพิ่มข้ึนและมี

แนวโน้มของค่าอํานาจจําแนกไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องมือเพิ่มมากข้ึนเมื่อทําการทดสอบภายหลังการ

ฝึกอบรมแสดงว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนน้อยลงซึ่งหมายถึงการอบรมมีความสามารถใน

การปรับระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ ส่วนผลการวัดระดับความรู้หลังการฝึกอบรมที่พบว่า ข้อ 2 

และ 5 (วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ) มีความยากเกินเกณฑ์มาตรฐานของเครื่องมือดังน้ันในการฝึกอบรมต้องเน้น

ประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากข้ึนทั้งน้ีค่าความยากง่าย (Difficulty Index) คือ อัตราส่วนระหว่างจํานวนคนที่ตอบ

ข้อสอบข้อน้ันถูกกับจํานวนคนที่ตอบข้อน้ันทั้งหมด ดังน้ันถ้าข้อสอบมีคนทําถูกมากข้อสอบข้อน้ันง่ายแต่ถ้า

ข้อสอบข้อใดคนทําถูกน้อยข้อสอบน้ันยากข้อสอบที่ดีจึงควรมีความยากง่ายพอเหมาะโดยควรมีผู้ตอบถูกไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 20.00 และไม่เกิน ร้อยละ 80.00 น่ันคือค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จึงถือว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าความ
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ยากง่ายพอเหมาะส่วนค่าอํานาจจําแนก (Discriminant Index) เป็นสมบัติที่บ่งบอกถึงความสามารถของ

ข้อสอบที่จําแนกคนเก่ง–อ่อน ซึ่งเป็นตัวดัชนีช้ีบ่งให้ทราบว่าข้อสอบข้อใดมีอํานาจจําแนกสูงจึงเป็นข้อสอบที่ดี 

หมายถึงข้อสอบข้อน้ีคนทําถูกจะเป็นพวกกลุ่มเก่งถ้าใครทําผิดจะเป็นพวกกลุ่มอ่อน (Neil, 2010) 

 จากผลจากการสํารวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ีวัดในระดับ 

4 คะแนนซึ่งเป็นระดับความพึงพอใจมาก พบผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากกว่าเกณฑ์ช้ีวัดน้ีแทบทุก

ด้านอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.001) ยกเว้นความพึงพอใจเฉพาะด้านความเหมาะสมด้านสถานที่ และ

เวลาที่มีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทั้งน้ีเมื่อทําการทดสอบความเที่ยง 

(Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจพบว่าทุกข้อมีความเที่ยงสูง (>0.7) แสดงว่าเครื่องมือมีระดับ

ความคงที่ในการวัดมาก ถ้านําเครื่องมือน้ันไปวัดซ้ําจะได้ค่าความแตกต่างของการวัดซ้ําน้อย (Khosrow-Pour, 

2014) ในขณะที่สรุปผลการประเมินการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยอื่นๆ เช่นโครงการอบรมป้องกันและบรรเทา

อัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยุวอปพร.) ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลทุ่งสง 

(2556) พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจต่อเน้ือหาในการฝึกอบรมซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถาม พบว่ามี

ภาพรวมเฉลี่ยที่ 2.78 โดยมีความรู้ความเข้าใจในการหลบหนีไฟประเภทต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสูงที่สุด (2.82) เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ ทั้งน้ีมีเกณฑ์การให้คะแนน

เพียง 3 ระดับคือ 1.00-1.49, 1.50-2.49 และ 2.50-3.00 หมายถึงระดับน้อย ปานกลาง และมากตามลําดับ 

โดยพบว่ากลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจในความเหมาะสม ด้านเวลาและสถานที่อยู่ในระดับมาก (2.81) ทํานอง

เดียวกับการศึกษาในครั้งน้ีแต่ต่างกันที่การศึกษาน้ีใช้แบบทดสอบในการประเมินด้านทฤษฎี และใช้แบบสํารวจ

ความพึงพอใจตามมาตรวัดของ Likert, (1932) จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการ

เกิดอัคคีภัย การดับเพลิงข้ันต้นและการฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

(2555) โดยสํารวจข้อมูลจากผู้เข้าร่วมรวม 88 คน ซึ่งใช้ระบบออนไลน์ พบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรสาย

ปฏิบัติการสูงสุดร้อยละ 62.50 อีกร้อยละ 30.68 เป็นบุคลากรสายบริการ และที่เหลือเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ 

และนักวิชาการอื่นๆ ซึ่งการอบรมทําให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยใน

หน่วยงานมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.64 (ระดับมากที่สุด) เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ โดยมีระดับความพึง

พอใจโดยรวมเฉลี่ย เป็น 5.00 ในขณะที่การศึกษาในครั้งน้ีขาดหัวข้อการประเมินด้านความตระหนัก        

การมีส่วนร่วม และจิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย ดังน้ันต้องทําการประเมินในประเด็นดังกล่าวในการจัดอบรมครั้ง

ต่อไปด้วย จากรายงานสรุปโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2554) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน

ทั้งหมด 90 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาร้อยละ 66.66 ที่เหลือเป็นอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและประชาชนทั่วไป

ตามเกณฑ์ประเมินของ สกอ. และ สมศ.ที่ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ โดยมีประเด็นการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจใน

การบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพของการจัดการ พบผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่า 4.00 

(มาก-มากที่สุด) ซึ่งประเด็นและผลที่ได้จากการประเมินดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งน้ี ต่างกัน

ที่การประเมินโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์น้ี ได้ทําการประเมินในประเด็นของ
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ความพึงพอใจของคณะที่มีบทบาทต่อสังคมด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความพึงพอใจต่อบทบาทด้านการ

เตือนสติต่อสังคม ความพึงพอใจด้านการช้ีนําสังคม และความพึงพอใจต่อบทบาทด้านการตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน/สังคม ซึ่งผลการประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับสูงกว่า 4.00 โดยใช้ระยะเวลาฝึก 2 วัน

เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งน้ี 

 ในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุม

ได้อย่างทันท่วงทีไว้ล่วงหน้า ทั้งน้ีต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานใกล้เคียง 

รวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความสําคัญของการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินได้แก่ สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ตก

อยู่ในอันตรายและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม สามารถ

ทําให้การค้นหาสาเหตุการเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือเป็นการรักษาช่ือเสียง

และความน่าเช่ือถือของสถานประกอบการ รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย การจัดการอบรมให้

ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ

ย่อมนํามาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมดังน้ันในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้าน

การเกิดอัคคีภัยจึงจําเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมโดยกําหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการและ

งบประมาณให้ชัดเจนรวมถึงการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน

เป็นเรื่องที่สําคัญ และเป็นปัจจัยเสริมให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่น  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ในโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

The Relationship between Knowledge, Attitudes and Behavior of 
Workers in a Plastic Factory in Bangkok towards Accident Prevention  

 
                                           อาจารยฌ์าน ปัทมะ พลยง,1 นายเกียรติชัย ต้องตรงทรัพย,์   

                    นายปิยะนัฐ ไพโรจน์ , นายกิตติธัช โชติศิวานาท,   
 

บทคัดย่อ 
 
  การ วิ จั ยภาค ตั ดขวางครั้ ง น้ี เ พื่ อ ศึ กษาความสั มพัน ธ์ร ะห ว่ าง ความ รู้  ทั ศนค ติ 
กับพฤติกรรมการป้องกันอบุัติเหตุจากการทํางานในโรงงานผลิตพลาสติกแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีผลการทดสอบความเที่ยง 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคของทัศนคติและพฤติกรรมเท่ากับ 0.712 และ 0.834 ตามลําดับ 
ความยากง่ายของความรู้เท่ากับ 0.2-0.8 ค่าอํานาจจําแนก มากกว่า 0.2 ในทุกข้อ ขนาดตัวอย่าง 
หาค่าสัดส่วนตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of tumb) เท่ากับ 37 คน ใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างตาม
ทะเบียนรายช่ือของพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน Chi-square และ 
Pearson’s correlation  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานจํานวน 4 ใน 5 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 38.1±8.7 ปี   
มีสถานภาพอยู่เป็นคู่ (ร้อยละ 59.9) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 40.5) มีรายได้
จากการทํางานระหว่าง 10,000 - 15,000 บาท (ร้อยละ 67.6)  มปีระสบการณ์ทํางานในโรงงานแห่ง
น้ี เฉลี่ย 14.8±10 ปี และมีประสบการณ์ได้รับอุบัติเหตุจากการทํางานร้อยละ 24.3 พนักงานมีความรู้
ด้านการป้องกันอุบัติเหตุอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 70.3) มีทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุ อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 73.0 และ 86.5 ตามลําดับ) โดยพบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
กับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001, r = 0.511) อย่างไรก็ตามปัจจัย
ด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และระดับความรู้ ไม่พบความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ดังน้ัน ควรเน้นจัดกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ สือ่สารโดยใช้
ภาพประกอบสร้างการคิดทัศนคติมากกว่าการบรรยายให้ความรู้ และควรเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม
ความปลอดภัยพื้นฐานอย่างต่อเน่ือง 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ/ ทัศนคติ/ ความรู/้ อุตสาหกรรมพลาสติก 
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  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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Abstract 
 
  This cross-sectional research aimed to seek out the relationship between 
knowledge, attitude and behavior of workers from a plastic factory in Bangkok 
towards accident prevention. Cronbach’s alpha with a coefficient reliability of 0.712 
and 0.834 on attitude and behavior respectively, with 0.2 - 0.8 difficulty knowledge. 

The discrimination test was more then 0.2 in all aspects of the questionnaire – results 

of thirty-seven workers were randomly picked from the worker's roster table and 
treated as the sample. Data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square and 
Pearson correlation. 
 The demographic profile of the sample summarized as; four - fifth of the 
sample population were women. The average age was 38±8.7 year old; living with a 

spouse (59.9 %); graduated in secondary school (40.5 %); remuneration at 10,000 - 

15,000 bath (67.6 %); work experience 14.8 ± 10 years; experience in work accident   
(24.3 %). The sample workers with moderate Level of knowledge (70.3 %), with low 

Level of attitude and behavior to prevent work accident 73.0 and 86.5 % 

respectively. The result showed there was a significant relationship, statistically, 
between worker attitude towards prevention of work accidents, at (p = 0.001, r = 

0.511). However, there was no significant relationship between prevention of work 

accidents and workers’; gender, marital status, level of education, work-experience 
and level of knowledge. So, the activities should focus on motivating workers’ on 
their safety, with mind mapping for improving their attitude rather than doing 
lectures. In addition, monitoring compliance with safety behavior is at utmost 
importance.    
 
Keywords: Accident prevention behavior/ Attitude/ Knowledge/ Work in plastic 
factory 
 

1. บทนํา 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

เข้าสู่อุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการเพิ่มข้ึนของจํานวนอุตสาหกรรม นายจ้างและลูกจ้างอย่างต่อเน่ือง 
จากสถิติสํานักงานประกันสังคม ปี พ.ศ. 2552-2556 มีจํานวนนายจ้างคิดเป็นอัตราเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อย
ละ 1.34 ต่อปี และจํานวนลูกจ้างคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.91 ต่อปี ถึงแม้ว่าการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ในอีกแง่หน่ึงได้ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อสุขภาพได้เช่นกัน นอกจากน้ีผลการรายงานจากสํานักงานประกันสังคม (2557) พบว่าจังหวัดที่มี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 15  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

จํานวนลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีคนงานเข้ามาทํางานจํานวนมาก  

การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนตามจํานวน
คนงานที่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้างประสบอันตรายร้อยละ 28.66 ต่อปี ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการ
ผลิตพลาสติกเป็น 1 ใน 5 ของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงตําแหน่งงานที่มีลูกจ้าง
ประสบอันตรายสูงสุด คือ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในโรงงานคิดเป็นร้อยละ 36.87 ต่อปี 
(สํานักงานประกันสังคม, 2557) ทั้งน้ีมีความรุนแรงของการประสบอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมพลาสติก
ที่เกิดข้ึน พบว่า ในปี 2556 มีการเสียชีวิตจํานวน 5 ราย ทุพพลภาพจํานวน 1 ราย สูญเสียอวัยวะ
จํานวน 184  ราย หยุดงานมากกว่า 3 วันจํานวน 1,290 ราย และหยุดงานน้อยกว่า 3 วัน   
จํานวน 3,105 ราย (กองทุนเงินทดแทน, 2556) 
  ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร ทํ า ง า น น้ั น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ กิ ด จ า ก ปั จ จั ย ด้ า น บุ ค ค ล                                    
คิดเป็นร้อยละ 85 (วิจิตร บุณยะโหตระ, 2536) กล่าวคือการทํางานบางส่วนพนักงานขาดความรู้ ขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานที่ทําให้เกิดความปลอดภัย นอกจากน้ันมีรายงานวิจัยบางฉบับแนะนําว่า
นอกจากปัจจัยด้านบุคคลยังต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย อน่ึงสมภพ วงศ์ประสาร 
(2546) ได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่า พนักงานขาดความรู้ ทัศนคติที่ดีย่อมส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยได้ และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร์ (2533) ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีเช่นเดียวกันว่า 
เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทําให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ข้ึนส่งผลทําให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม 
ซึ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรมจากการทํางานและจะส่งผลให้ เกิดการปฏิบั ติเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย 
 ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการทํางานน้ีมีมานาน และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม (ชัยวัฒน์ ทิพย์สมัย, 
2543) ปัจจุบันการค้าโลกหลาย ๆ ประเทศได้มีการกําหนดเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็น
เงื่อนไขหน่ึงในข้อตกลงระหว่างประเทศคู่การค้า กําหนดเป็นปัจจัยในการแข่งขันหรือกีดกันในทาง
การค้าได้ อย่างไรก็ตามการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าคนทํางานกับ
เครื่องจักรสมัยใหม่ที่ปลอดภัยมากข้ึน แต่ยังพบการประสบอันตรายเกิดข้ึนและมีความรุนแรงกับ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีมักเกิดมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ (วิทิต กมลรัตน์, 2552 ) 
เหตุน้ีผู้วิจัยจงึได้สนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยนํากรอบแนวความคิดของ
Green (1980) มาใช้ในการวิจัย เพื่อค้นหาสาเหตุแท้จริงซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน จากน้ันจะนําไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ และ
พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 2.1 รูปแบบการวิจัย 
       วิจัยเชิงสํารวจรูปแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2557 
 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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      ประชากรคือ พนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 122 คน โดยใช้กฎแห่งความชัดเจน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคํานึงถึงขนาดของ
ประชากรไม่เกิน 1,000 คน คิดอัตราส่วนร้อยละ 30 (Neuman, 2003) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน
เท่ากับ 37 คน หลังจากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Random number table) ตาม
ทะเบียนรายช่ือของพนักงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ฝ่ายผลิตในสถานประกอบการ 
 2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       ใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยประยุกต์จากการศึกษาของสมภพ วงศ์ประสาร (2546) 
ครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วน คือลักษณะทาง
ประชากรและข้อมูลการประกอบอาชีพ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน รายละเอียดการให้ค่าคะแนนในแต่ละส่วนมีดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากรและข้อมูลการประกอบอาชีพ จํานวน 
9 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และข้อมูลการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ แผนก อายุงาน และประสบการณ์ได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน ลักษณะ
คําถามเป็นแบบให้เลือกตอบและเติมข้อความ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวัดความรู้ ครอบคลุมเน้ือหาเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องมือ เครื่องจักร การทํางานกับสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
จากการทํางาน จํานวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นคําถามถูกผิด เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถูกให้คะแนน 1 คะแนน 
ผิด/ไม่ทราบให้คะแนน 0 คะแนน การให้คะแนนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด
เท่ากับ 0 คะแนน การกําหนดระดับความรู้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์
เทียบร้อยละของคะแนนของ Bloom (1975) คือ คะแนนน้อยกว่า 12 คะแนน หมายถึงความรู้น้อย 
คะแนน 13 – 15 คะแนน หมายถึงความรู้ปานกลาง และคะแนนมากกว่า 16 คะแนน หมายถึง
ความรู้มาก 
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวัดทัศนคติด้านความปลอดภัย จํานวน 20 ข้อ มีลักษณะ
คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดให้ผู้เลือกตอบได้ 5 ตัวเลือก ข้อ
คําถามมีลักษณะด้านบวก (Positive Statement) และด้านลบ (Negative Statement) การให้
คะแนนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100 คะแนน และคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 20 คะแนน การกําหนดระดับความรู้
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คะแนนน้อยกว่า 60 คะแนน หมายถึงทัศนคติระดับน้อย คะแนน 60-79 
คะแนน หมายถึงทัศนคติระดับปานกลาง และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน หมายถึง
ทัศนคติระดับมาก 
  ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ครอบคลุมเน้ือหาเรื่อง 
การปฏิบัติ เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมและการจัดการ จํานวน 20 ข้อ มีลักษณะ
คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า กําหนดใหผู้้เลือกตอบได้ 4 ตัวเลือก ข้อคําถามมีลักษณะด้าน
บวก และด้านลบ โดยแบบวัดพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 80 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 20 คะแนน การกําหนดระดับความรู้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คะแนนน้อย
กว่า 48 คะแนน หมายถึงพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุระดับน้อย คะแนน 49-63 คะแนน หมายถึง
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุระดับปานกลาง และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 64 คะแนน หมายถึง
พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุระดับมาก 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 17  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

      แบบสอบถามทุกส่วนได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เช่ียวชาญด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 3 ท่าน นํามาปรับปรุงและทดสอบกับกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะการทํางานคล้ายกัน (Try out) จํานวน 30 ชุด จากน้ันนํามาวิเคราะห์ความเที่ยงหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ด้านทัศนคติและพฤติกรรมเท่ากับ 0.712 และ 0.834 ตามลําดับ 
ด้านความรู้ทดสอบความยากง่ายรายข้อเท่ากับ 0.2-0.8 และค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 0.2 ทุกข้อ 
 2.4 การรวบรวมข้อมูล  
       ผู้วิจัยได้ทําหนังสือของความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากต้นสังกัดถึงโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติก จากน้ันได้เข้าช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับหัวหน้าแผนกและพนักงานกลุ่มตัวอย่าง 
กล่าวถึงการปกปิดข้อมูลรายบุคคลและจะนําเสนอเฉพาะภาพรวมเท่าน้ัน กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้า
ร่วมโดยสมัครใจ ในการรวบรวมข้อมูลแผนกฝ่ายผลิตดําเนินการโดยหัวหน้าแผนกแจกแบบสอบถาม
ให้กับพนักงานซึ่งจะทําในช่วงพัก จากน้ันช่วงเย็นหลังเลิกงานหัวหน้าแผนกจะรวบรวมให้กับผู้วิจัย  
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 1) สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ตัวแปรลักษณะทางประชากร ประวัติการประกอบอาชีพ หา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
วิเคราะห์ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ช่วงรายได้ สถานภาพ การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานกับ
ระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุใช้สถิติ Chi-square และตัวแปรอายุ ประสบการณ์ทํางาน 
ความรู้  ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุใช้สถิติ Pearson’s correlation    
 

3. ผลการวิจัย 
 3.1 ลักษณะทางประชากรและการประกอบอาชีพ 
        จากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ประมาณ 4 ใน 5 (ร้อยละ81.1) เป็นเพศหญิง 
อายุเฉลี่ย 38.1±8.7 ปี สถานภาพอยู่เป็นคู่ ร้อยละ 59.9 ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 40.5 และรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 67.6 
        ด้านการประกอบอาชีพพนักงานมีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 
ร้อยละ 37.8 ทํางานในอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งน้ีมีค่ามัธยฐานของอายุงานเท่ากับ 17 ปี ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุร้อยละ 75.7 เคยได้รับอุบติัเหตุจากการทํางานร้อยละ 24.3 ในจํานวนน้ีแบ่งเป็น
เคยประสบอุบัติเหตุ 1 ครั้ง    ร้อยละ 18.9 กับเคยประสบอุบัติเหตุ 2 ครั้ง ร้อยละ 5.4 ตามลําดับ 
 3.2 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 จากผลการศึกษาสามารถแสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ยของด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุ มีรายละเอียดดังน้ี 
 ด้านความรู ้การป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานพบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
70.3) มีความรู้ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 13.0±2.5 คะแนน เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า พนักงานมีความรู้มากที่สุด ในประเด็น ผู้ปฏิบัติงานที่ทํางานกับสารเคมีจนชํานาญ
จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องสารเคมีเพิ่ม ตอบถูกร้อยละ 89.2 แต่ทั้งน้ียังมีพนักงานจํานวนมากไม่รู้ว่าเพื่อน
ที่ดีไม่ควรช่วยทํางานแทนเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่อยู่ เพราะไม่ใช่หน้าที่เรา ตอบผิดร้อยละ 83.8 
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ด้านทัศนคติของพนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 73.0 มีทัศนคติในระดับน้อย (มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 52.1±12.5 คะแนน) รองลงมาคือ มีทัศนคติระดับปานกลาง และระดับมาก ร้อยละ 
24.3 และ 2.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานมีทัศนคติมากที่สุดในประเด็น ถ้าทํางาน
ด้วยความระมัดระวังโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทํางานจะลดลง แต่ทั้งน้ียังมีพนักงานที่มีทัศนคติน้อย
ที่สุดในในประเด็น ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจะได้รับเงินชดเชยที่คุ้มค่า  

ด้านพฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานพบว่า ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 86.5) มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 40.6 ± 
6.6 คะแนน) ซึ่งพนักงานมีการปฏิบัติมากที่สุดในประเด็น การแต่งกายตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ  ร้อยละ 94.5 แต่ทั้งน้ีพนักงานมีการปฏิบัติน้อยที่สุดในประเด็น เมื่อไม่เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติงาน ท่านจะลองผิดลองถูกเองก่อน ร้อยละ 59.4 

 

ภาพท่ี 1 ร้อยละของระดับของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงาน 
 

 3.3 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
       เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ และอุบัติเหตุ

จากการทํางานกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุพบว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ป้องกันอุบัติเหตุ (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ  อุบัติเหตุจากการทํางาน 

               กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

 

ใช้สถิติ Chi-square  กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) อ่านค่าจาก Fisher test 

  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์ทํางาน ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001, r = 0.511) (ภาพที่ 2) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์
ทํางานและความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์ทํางานกับความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม 
              การป้องกันอุบัติเหตุ  

ปัจจัย  r p 
อายุ 0.194 0.249 
ประสบการณ์การทํางาน 0.047 0.783 
ความรู ้ 0.268 0.109 
ทัศนคติ 0.511   0.001* 

ใช้สถิติ Pearson’s correlation  *กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) 
 

ปัจจัย 
ระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

2 p 
น้อย ปานกลาง-มาก 

เพศ 

       ชาย 
       หญิง 

7 (100.0) 
25 (83.3) 

0 (0.0) 
5 (16.7) 

0.300 0.560 

ระดับการศึกษา 

       ประถมศึกษา/มัธยมต้น 
       มัธยมปลาย/ปวช/ปวส 

 
18 (81.8) 
14 (93.3) 

 
4 (18.2) 
1 (6.7) 

 
0.256 

 
0.629 

รายได้ 

       น้อยกว่า 10,000 บาท 
       10,000 - 20,000 บาท 

 
7 (87.5) 
25 (86.2) 

 
1 (12.5) 
4 (13.8) 

0.000 1.000 

สถานภาพ 

       โสด/หย่าร้าง 
        สมรส  

 
14 (93.3) 
18 (81.8) 

 
1 (6.7) 
4 (18.2) 

0.256 
 

0.629 

อุบัติเหตุจาการทํางาน 

        เคย 
       ไม่เคย 

 
7 (77.8) 
25 (89.3) 

 
2 (22.2) 
3 (10.7) 

 
0.101 

 
0.577 
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ภาพท่ี 2 Scatter plot ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

 
 

4. อภิปรายผล 
จากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 81.1 มีความใกล้เคียงกับการศึกษาของสมภพ 

วงศ์ประสาร (2546) ที่พบพนักงานเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.8) แต่ทั้งน้ีจะแตกต่างกับวิทิต 
กมลรัตน์ (2552) ซึ่งพบว่า เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย (ร้อยละ 92.9) ทั้งน้ีเ น่ืองมาจากสถาน
ประกอบการที่วิทิต กมลรัตน์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการฝ่ายผลิตสารเคมี ซึ่ง
มีการยก ย้าย เคลื่อนย้ายวัสดุที่มีขนาดใหญ่จําเป็นต้องใช้แรงมากจึงเหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง แต่การศึกษาครั้งน้ีเป็นลักษณะงานตกแต่งลวดลาย พิมพ์สี ผลิตถังเปล่าที่ใช้ความประณีต และ
เป็นลักษณะปานกลางเหมาะสมกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ความแตกต่างน้ีจึงเกิดข้ึนตามลักษณะ
ของงานที่สอดคล้องกับบริบททางเพศ  
 ด้านอายุเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ  38.1 ± 8.7  ปี ซึ่งสอดคล้องกับธรรมรักษ์ ศรีมารุตและ
คณะ (2555) ที่ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีอายุในช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 47.5) แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมภพ วงศ์ประสาร (2546) ที่ศึกษาพฤติกรรมของพนักงานมีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี  (ร้อยละ 41.8) ในส่วนประสบการณ์การทํางานของพนักงานที่ศึกษามีมัธยฐานคือ 
17 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สมภพ วงศ์ประสาร (2546) ซึ่งประสบการณ์ทํางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี (ร้อย
ละ 35.0) เน่ืองจากสถานประกอบการที่ทําการเก็บข้อมูล เป็นสถานประกอบการที่ก่อต้ังมาเป็นระยะ
เวลานาน พนักงานที่เข้ามาทํางานบางส่วนเริ่มเข้าสู่การทํางานพร้อมกับการก่อต้ังสถานประกอบการ
ทําให้ไม่มีการย้ายงาน (อายุงานมากที่สุด 40 ปี) จึงส่งผลให้มีพนักงานมีอายุและประสบการณ์การ
ทํางานสูงกว่าสถานประกอบการอื่น เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 40.5) มีความสอดคล้องกับสุปรียา ดีนุ่ม และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาใน
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กลุ่มคนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 73.3) แต่ทั้งน้ีไม่สอดคล้องกับสมภพ วงศ์
ประสาร (2546) ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 ปัจจัยด้านสถานภาพของพนักงานพบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 59.5) สอดคล้อง
กับสมภพ   วงศ์ประสาร (2546) แต่มีความแตกต่างกับธรรมรักษ์ ศรีมารุต และคณะ (2555) ทั้งน้ี
สถานภาพอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได้ เน่ืองจากการมีครอบครัวจะทําให้
มีความรับผิดชอบมากข้ึน แตกต่างจากสถานภาพโสดที่มีข้อกังวลทางครอบครัวน้อยกว่า จึงอาจส่งผล
ให้มีระดับความรับผิดชอบน้อยลง และในจํานวนพนักงานที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง
วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมตามช่วงวัย มีความคึกคะนอง อยากลองสิ่งใหม่ ๆ โลดโผนจึงอาจมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าผูท้ี่มีสถานภาพคู่  

ด้านรายได้ของพนักงานอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 - 15,000 บาท (ร้อยละ 67.6) มีความ
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของธรรมรักษ์ ศรีมารุต และคณะ (2555) ซึ่งรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท (ร้อยละ 63.1) แต่ไม่สอดคล้องกับสุปรียา ดีนุ่ม และคณะ (2557) ที่ได้ทําการศึกษา
พบว่า พนักงานครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50.0) มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท ทั้งน้ีรายได้จะข้ึนกับอายุงาน
ของพนักงานด้วย เพราะพนักงานที่มีทักษะและความชํานาญจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าพนักงาน
ใหม่ ในการศึกษาครั้งน้ีมีค่ามัธยฐานอายุงานเท่ากับ 17 ปี มากกว่า สุปรียา ดีนุ่ม ที่ศึกษาด้าน
อุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานพบว่า ส่วนใหญ่พนักงานไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน 
(ร้อยละ 75.7) ซึ่งสอดคล้องกับสุรวิทย์ นันตะพร และคณะ (2557) เมื่อเปรียบเทียบกับประวัติการ
ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานของกลุ่มผู้วิจัยในครั้งน้ีพบว่ามีความถ่ีมากกว่าสุรวิทย์ นันตะพร และ
คณะ เน่ืองจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกมีอันตรายในเรื่องของการตัดตกแต่งของช้ิน
พลาสติกก่อนการตกแต่งลวดลายหรือพิมพ์สี  
  จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการทํางาน ส่วนใหญ่พนักงานมีความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับภาณุพงศ์ บุญเกลือ (2554) พบว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 67.0) แต่แตกต่างกับวิทิต กมลรัตน์ (2552) ที่พบว่าพนักงานมีความ
รู้อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 41.48) ทั้งน้ี ความแตกต่างเกิดจากความรู้ตามระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีพนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่วิทิต กมลรัตน์
ศึกษาในพนักงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า เพราะการเรียนรู้ตามระดับช้ันเป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อ
การอ่าน ความจํา และการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการปอ้งกันอุบัติเหตุจากการทํางานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับน้อย (ร้อย
ละ 73.0)      มีความสอดคล้องกับโสภณ เมฆธน และคณะ (2543) พบว่าด้านทัศนคติอยู่ในระดับ
น้อย (ร้อยละ 53.0)  แต่ไม่สอดคล้องกับวิทิต กมลรัตน์ (2552) ที่ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก (ร้อย
ละ 67.4) เน่ืองจากตามทฤษฎีของ Green (1980) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์รูปแบบหน่ึงของทัศนคติ
จะเป็นผลมาจากความรู้ และจากการศึกษาของวิทิต กมลรัตน์ พบว่าพนักงานมีความรู้ในระดับมากจึง
อาจส่งผลต่อความคิด การรับรู้ต่อสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในของตัวบุคคลแตกต่างกันได้  
สําหรับด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 
86.5) พบว่าสอดคล้องกับสมภพ วงศ์ประสาร (2546) มีพฤติกรรมในระดับน้อย (ร้อยละ 58.9) แต่ไม่
สอดคล้องกับวิทิต กมลรัตน์ (2552) ซึ่งมีพฤติกรรมในระดับมาก (ร้อยละ 62.7)  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  22  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพ และปัจจัยการประกอบอาชีพ ได้แก่ อายุงาน อุบัติเหตุจากการทํางานกับพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน พบว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งน้ี ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐวัฒน์ ชนประชา (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแผนกผลิต บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยทางประชากรและ
การประกอบอาชีพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน แต่ไม่สอดคล้องกับสุระ 
จันลา (2547) พบว่า เพศ อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน และวไลพร 
ภิญโญ (2544) ศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อความรู้ความปลอดภัยจึงทําให้มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อีกทั้งประสบการณ์ทํางานไม่สอดคล้องกับ วิทิต กมล
รัตน์ (2552) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์ทํางานยาวนานจะมีข้ันตอนการทํางานที่ปลอดภัยทําให้ส่งผลกับ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 
 ด้านความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน สอดคล้องกับ
วิทิต กมลรัตน์ (2552) แต่ทั้งน้ีไม่สอดคล้องกับแก้วฤทัย แก้วชัยเทียม (2548) พบว่าความรู้มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถอธิบายได้ว่า พนักงานในสถานประกอบการจะมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานที่
ใกล้เคียงกัน เพราะตามกฎหมายโรงงานที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540) ซึ่งมีบทบาทในการให้
ความรู้การทํางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน แต่สาเหตุคือพนักงานมีความรู้แต่ ไม่นําไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในบุคคลที่อายุงานมากเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งน้ี พนักงานจะอาศัยทักษะและความ
ชํานาญของตัวเองมากกว่าจะปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ในบางครั้งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การทํางานจึงได้ทํางานลัดข้ันตอน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้ ความรู้ที่มีในตัวบุคคลหรือ
ที่ผ่านการอบรมจึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานได้ 

อน่ึง การศึกษาครัง้น้ีพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน สอดคล้องกับวิทิต กมลรัตน์ (2552) และมธุริน เถียรประภากุล (2556) ผลการศึกษาระบุว่า
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีจากกราฟ Scatter plot (ภาพที่ 2) เห็นได้ว่า พนักงานที่มีทัศนคติ
ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยจะแปรผันตามให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน 
เป็นไปตามทฤษฎีของ Green (1980) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลสามารถเกิดได้โดยตรงจาก
ทัศนคติ โดยที่ความรู้และทัศนคติเป็นอิสระต่อกันไม่จําเป็นต้องส่งผลซึ่งกันและกัน และนอกจากน้ี  
Atherley (1977) (อ้างในชนรดา ยุวนะเตมีย์, 2553) ได้กล่าวว่าความพยายามที่จะให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน จะต้องมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ปลอดภัยของ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานคิดได้ด้วยตนเองส่งผลให้สามารถป้องกันได้ดีข้ึน ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยใน
ครั้งน้ีจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะให้องค์กรเน้นให้มีการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดี การจัดกิจกรรมความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการควรกระตุ้นให้พนักงานได้คิด ได้สัมผัสกับความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุมากกว่าการบรรยายให้ความรู้เพียงอย่างเดียว เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้มากย่ิงข้ึน  
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
The Activities Model of Jigsaw with the Graphic Organizers Technique 

 
อาจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา1 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูด้้วยเกม โดยใช้
รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และ 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยเกม โดยใช้
รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Management and Environment for Learning) รหัสวิชา 
1001302  ปีการศึกษา 2557 จํานวน 250 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมทางสถิติช้ันสูง แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่า
ไค-สแควร์  องศาอิสระ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  ดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า และนํ้าหนักองค์ประกอบ  

 
ผลการวิจัย  พบว่า 

 1) องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และการวัดและประเมินผล ปัจจัยแฝงด้านการจัดการเรียนรู้ทั้ง  4  ด้าน  มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง  1.92  ถึง  2.54 
 2) องค์ประกอบด้านรูปแบบจิ๊กซอร์ ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การแก้ปัญหา และการเสริมแรง ปัจจัยแฝงด้านรูปแบบจิ๊กซอร์ทั้ง 4 ด้าน  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง  0.94  ถึง  2.91 
 3) องค์ประกอบด้านเทคนิคผังกราฟิก ประกอบด้วย ความจําข้อมูล กระบวนการทางปัญญา  
เมตาคอกนิช่ัน ปัจจัยแฝงด้านเทคนิคผังกราฟิกทั้ง  3  ด้าน   มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง  2.23  
ถึง  2.41 
 4) รูปแบบการจัดการเรียนรูด้้วยด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ได้แก่ 
ข้ันนํา, ข้ันกระบวนการสอน ประกอบด้วยความกระตือรือร้น การแลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ปัญหา 
และการเสริมแรง, ข้ันการสรุปผล, และข้ันการประเมินผล 
 
คําสําคัญ : รูปแบบ/ จิ๊กซอร์  
 
 

                                                             
1 สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  26  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to confirm the Factor Analysis  of an 
instruction from educational games by using jigsaw with the graphic organizers 
technique and 2) to construct a model of jigsaw with the graphic organizers 
technique. The sample group consisted of 30 Third year undergraduate students in 
their second semester in academic year 2014. Data were gathered through 
questionnaires from 250 students from the Faculty of Education, sample were further 
taken through multi-stage sampling - from the students in Learning Management and 
Environment (Course code 1001302) on their academic year of 2014, reliability at  .85 
and the evaluation form of Model of IOC at 1.00. The data were analyzed and 
statitical treatment consistedof; Chi - square degrees of freedom Goodness of Fit 
Index  Adjusted Goodness of Fit Index Comparative Fit Index Root Mean Square Error 
off Approximation and consistent with the empirical data.  

The research findings were:1) factors of instruction consist of objective, process, 
facilitator and measurement and evaluation. The 4-factor aspect of instruction was 
between 1.92 and 2.54. 2) factors of Jigsaw consist of enthusiasm, knowledge sharing, 

problem solving and motivation. The 4-factor aspect of Jigsaw was between 0.94 and 
2.91. 3) factors of graphic organizers technique consist of information storage, 

cognitive process and metacognition. The 3-factor aspect of graphic organizers 
technique was between 2.23 and 2.41. and 4) the Model of an instruction using 

educational games by using jigsaw with the graphic organizers technique were: 
introduction, process consist of enthusiasm, knowledge sharing, problem solving and 
reinforcement, conclusion and evalution. 

 
Keywords: Model/ Jigsaw  
 

บทนํา 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) การเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research–based Learning) การ
เรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry 
Instruction) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative/Collaborative Learning) การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เครื่องมือทางปัญญา (Cognitive 
Tools) เทคนิคการใช้ Concept Mapping เทคนิคการใช้ Learning Contracts เทคนิคบทบาท
สมมติ (Role Playing Model) เทคนิคหมวก 6 ใบ และเทคนิคการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์ 
(Jigsaw) เป็นต้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์ (Jigsaw) เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหน่ึงของการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยเทคนิคจิ๊กซอร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ช่วย
ผู้เรียนให้ประสบความสําเร็จไปพร้อม ๆ กัน การเรียนการสอนตามเทคนิคน้ีครูผู้สอนมอบหมายให้
สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาที่กําหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกําหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษา
เน้ือหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะไปทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาเน้ือหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษาเน้ือหาน้ันจนเข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่า
เรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่ม
คนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ครูผู้สอนอาจเตรียมข้อสอบเกี่ยวกับบทเรียน
น้ันไว้ ทดสอบความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนในช่วงสุดท้ายของการเรียน และนอกจากน้ีเน้ือหาความรู้ที่ใช้
ในการออกแบบต้องมีความน่าสนใจ ทันสมัย และง่ายต่อความเข้าใจ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
นอกจากน้ีครูอาจต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรู้ เช่น ผังมโนทัศน์  ชุด
โปรแกรม บทเรียนสําเร็จรูป ผังกราฟิก เป็นต้น 

เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เป็นเทคนิคที่พัฒนาต่อเน่ืองมาจากการจัดโครงสร้างความคิดล่วงหน้า
ตามทฤษฎี การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) ของเดวิด อูซูเบล 
(David P. Ausubel) นักจิตวิทยาอเมริกัน ที่เสนอการจัดโครงสร้างความคิด หรือโครงสร้างภาพรวม
ล่วงหน้า (Presenting First) เพื่อใช้สําหรับอ่านและทําความเข้าใจเน้ือหาจากตํารา หลังจากน้ันมี
แผนภาพแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนมากกว่า 20 ชนิด รวมทั้งโครงสร้างภาพรวมที่นํามาใช้ทําความเข้าใจ
บทความที่มีความยาวมาก ๆ โดยนําเสนอข้อมูลในรูปไดอะแกรม และรูปภาพต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ  

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก  เรื่อง รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเป็นอย่างไร   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิก๊ซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟกิ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 

ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบ และสร้างรูปแบบ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 
ประชากร ได้แก ่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้ (Learning Management and Environment for Learning) รหัสวิชา 1001302 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ (Learning Management and Environment for Learning) รหัสวิชา 1001302 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จํานวน 250 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Stratify 
Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบถาม มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.43-0.72 มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85  และแบบประเมินรูปแบบฯ มีค่าความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าไค-สแควร์  องศาอิสระ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ ค่าดัชนีราก
กําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า และนํ้าหนักองค์ประกอบ 

นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไปสอบถามกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ลงเรียน
วิชา การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Management and Environment 
for Learning) รหัสวิชา 1001302  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 250 คน แล้วนํา
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติตามลําดับ 

ผู้วิจัยดําเนินการสร้างรูปแบบโดยทําการศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร ทฤษฎี หลักการ การสนทนา
กลุ่ม และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาสังเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูด้้วย
เกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และทําการประเมินรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญเพื่อหา
ดัชนีความสอดคล้อง 

 

ผลการวิจัย 
 

การสร้างรูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
ปรากฏผลดังน้ี    
 1) องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และการวัดและประเมินผล ปัจจัยแฝงด้านการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง  1.92 ถึง 2.54 
 2) องค์ประกอบด้านรูปแบบจิ๊กซอร์ ประกอบด้วย ความกระตือรือร้น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การแก้ปัญหา และการเสริมแรง ปัจจัยแฝงด้านรูปแบบจิ๊กซอร์ทั้ง 4 ด้าน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.94 ถึง 2.91 
 3) องค์ประกอบด้านเทคนิคผังกราฟิก ประกอบด้วย ความจําข้อมูล กระบวนการทางปัญญา  
เมตาคอกนิช่ัน ปัจจัยแฝงด้านเทคนิคผังกราฟิกทั้ง 3 ด้าน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 2.23 ถึง 
2.41 
 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 
ประกอบด้วย 

4.1) หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎี 
การจัดกิจกรรมต้องมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ช้ีให้เห็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู ้ทักษะ  และเจตคติ ซึ่งต้องสร้างความสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
และอาจารย์  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคคลและทีมใน
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เชิงวัฒนธรรมที่มีการเคารพความคิดเห็นและมุมมองของแต่ละบุคคล โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

4.2) วัตถุประสงค์   
การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  

เรื่อง รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ วิชาการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4.3) ลักษณะแนวทางการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  4  กระบวนการ  ตามลําดับ  
ดังน้ี 

 4.3.1  ข้ันนํา 
  4.3.1.1 ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
  4.3.1.2  แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
  4.3.1.3  สร้างแรงจูงใจผู้ เรียนเช่ือมโยงระหว่างความรู้ เดิมกับ

ความรู้ใหมแ่ละการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 4.3.2  ข้ันดําเนินการสอน 
  4.3.2.1 ข้ันการสร้างความกระตือรือร้น โดยมีการบูรณาการการ

เตรียมความพร้อมของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ  ดังน้ี 
  ข้ันที่  1 การฝึกปฏิบัติสมาธิ 
   ข้ันที่  2 การร้องเพลงประกอบจังหวะ 

ข้ันที่  3 การประชุมเพื่อการวางแผนการเรียนในกลุ่ม 
 4.3.2.2  ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู ้โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ออกไปศึกษาหาความรูจ้ากกลุ่มอื่นและกลับมากลุ่มของตนเอง ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ  ดังน้ี 

ข้ันที่  1 การนําเสนอบทเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 ข้ันที่  2 การรับฟังผู้อื่นนําเสนอบทเรียนที่ผู้น้ันรับผิดชอบ 
 ข้ันที่  3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.3.2.3 ข้ันการแก้ปัญหา คือ มีการวางแผน วิเคราะห์ผลที่จะได้รับ 
ผลกระทบ และหาแนวทางในการศึกษาพัฒนาที่ย่ังยืน ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ  ดังน้ี 
       ข้ันที่  1 การนําเสนอผลงานของตนเอง 
 ข้ันที่  2 การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 
 ข้ันที่  3 การพิจารณาความสมเหตุสมผล 
            ข้ันที่  4 การ เลื อกแนวทางการ แก้ปัญหาที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 ข้ันที่  5 การอภิปรายข้อดี-ข้อจํากัดของการเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ย่ังยืน 

4.3.2.4 ข้ันการเสริมแรง ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ  ดังน้ี 
       ข้ันที่  1 การจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มจากมากไปหาน้อย 
 ข้ันที่  2 การสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ 
 ข้ันที่  3 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
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4.3.3  ข้ันสรุป 
  4.3.3.1 ผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการ และการสร้างองค์

ความรู้ร่วมกันและการทํางานเป็นทีม ตลอดถึงความสนุกสนานและความสุขในการเรียนรู ้
  4.3.3.2 ผู้สอนสรุปข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและ

หลักการที่ถูกต้อง 
4.3.4  ข้ันประเมินผล 

4.3.4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
4.3.4.2 ด้านจิตพิสัย 

  4.3.4.3 ด้านการประเมินตนเอง 

อภิปรายผล 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เป็นการจัดการ

เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนได้ทํางานและเรียนรู้เป็นทีม โดยสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมหีน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างกันแล้วนําความรู้ที่ได้รับมาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟัง ทั้งน้ี ผู้สอนได้เตรียมเน้ือหาและข้อคําถาม
ไว้เป็นซองเอกสารประกอบการเรียน ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนพร้อมทั้ง
มีนํ้าใจต่อเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ  สนอง อินละคร. (2544)  ได้นําเสนอข้ันตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsaw ไว้ดังน้ี 1) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4-6 คน แต่
ละกลุ่มประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-4 คน และอ่อน 1 คน แต่ละกลุ่มเลือกประธาน และ
เลขานุการกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group)  2) กลุ่มบ้าน (Home Group) แต่ละกลุ่ม
มอบหมายภาระงานให้สมาชิกรับผิดชอบดังน้ี คนที ่1 รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบงานหรือบัตรกิจกรรม
ที่ 1   คนที ่2 รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบงานหรือบัตรกิจกรรมที่ 2 คนที่ 3 รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบ
งานหรือบัตรกิจกรรมที่ 3 คนที่ 4 รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบงานหรือบัตรกิจกรรมที่ 4 คนที่ 5 
รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบงานหรือบัตรกิจกรรมที่ 5 คนที่ 6 รับผิดชอบเน้ือหา หรือใบงานหรือบัตร
กิจกรรมที่ 6  3) จัดกลุ่มเช่ียวชาญ (Expert Group) โดยให้นักเรียนกลุ่มบ้านของแต่ละกลุ่มที่
รับผิดชอบเรื่องเดียวกันไปรวมกลุ่มใหม่ แล้วศึกษา ฝึกฝน ทําความเข้าใจเน้ือหา ทําใบงาน หรือทํา
กิจกรรมร่วมกันจนมีความเข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ อย่างดี  4) กลับกลุ่มบ้าน (Home Group) โดย
นักเรียนแต่ละคนกลับกลุ่มเดิม แล้วผลัดกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟัง เริ่มจากเรื่องที่ 1 2 3 ไปจน
ครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มซักถามจนเป็นที่เข้าใจ  5) แต่ละกลุ่มเตรียมตัวทดสอบรายบุคคล แล้วรวม
คะแนน หรือเฉลี่ยคะแนนเป็นคะแนนของกลุ่ม และ  6) มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มที่
ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. จากผลการวิจัย พบว่า  องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์

ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มีความสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีของเพียร์เจย์ กล่าวว่า นักเรียนเป็น
ผู้ที่พยายามศึกษาและสํารวจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ  เหตุการณ์และบุคคล  ทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่่าง ๆ อย่่างเป็นรูปธรรม  แล้วพัฒนาผ่่านไปเรื่อย ๆ จนสามารถ
เรียนรู ้สิ่งที่เป็ ็นนามธรรมได้ การเรียนรู ้ของนักเรียนเกิดจากกระบวนการภายในตัวนักเรียน 2 
กระบวนการ คือ การจัดโครงสรา้งทางความคิดภายใน  และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
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ปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ  2  กระบวนการ  คือการดูดซึม  และการปรับเปลี่ยน  ในการที่
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งใด ๆ ในเบื้องต้น  นักเรียนจะพยายามทําความเข้าใจประสบการณ์์ใหม่่
ด้วยการใช้ความคิดเก่า  หรือประสบการณ์เดิมด้วยกระบวนการดูดซึม  แต่เมื่อปรากฏว่าไม่สามารถ
ทําความเข้าใจได้สําเร็จ  นักเรียนจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เสียใหม่ด้วยกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน จนสามารถผสมผสานความคิดใหม่่น้ันให้กลมกลืนเข้ากับความคิดเก่า  สภาพการณ์น้ี
ก่อให้เกิดความสมดุล  กระบวนการที่นักเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทําให้้เกิดสภาวะสมดุลน้ี  
จะนําไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญา  เป้าหมายของการพัฒนาคือ  คิดอย่างมีเหตุผลกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม  ความสามารถที่จะคิดต้ังสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลและความสามารถที่จะต้ังกฎเกณฑ์์
และการแก้ปัญหา 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม โดยใช้รูปแบบจิ๊กซอร์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก มี
รูปแบบและข้ันตอนที่ครอบคลุมทั้งความรู้ กระบวนการ พฤติกรรมผู้เรียน และการวัดประเมินผล 
ทั้งน้ี ผู้วิจัยพบว่า อาจมีการศึกษาเฉพาะบางตัวแปรที่จะส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้และความ
ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งจะต้องมีการศึกษาและวัดเป็นระยะตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพม านคร 
Factors Affecting Thai Movies Preference of People in Bangkok 

 
อาจารย์สรรพชัญ์ เจียระนานนท์1 

  
บทคัดย่อ 

 
การ ิจัยครั้งน้ีมี ัตถุประ งค์เพ่ือ ึก าลัก ณะประชากรของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในเขต

กรุงเทพม านคร เพ่ือ ึก าพฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพม านคร เพ่ือ ึก าการ
โฆ ณาประชา ัมพันธ์ของภาพยนตร์ไทย เพ่ือ ึก าองค์ประกอบของภาพยนตร์ไทยที่มีอิทธิพลใน
การตัด ินใจเลือกชมภาพยนตร์ และเพื่อ ึก า ภาพแ ดล้อมของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในเขต
กรุงเทพม านคร ผลการ ิจัยพบ ่าลัก ณะประชากรด้านเพ  อายุ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการชม
ภาพยนตร์ไทยไม่ต่างกัน ประชาชน ่ นใ ญ่ชมภาพยนตร์ไทย 1 ครั้งต่อเดือน ่ นใ ญ่จะเลือกชม
ภาพยนตร์ใน ันเ าร์และอาทิตย์ แน ภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ ่ นใ ญ่ชอบตลกขบขัน ประชาชน ่ น
ใ ญ่รับการ ื่อ ารด้านการโฆ ณาและการประชา ัมพันธ์จาก ื่อโทรทั น์มากที่ ุด องค์ประกอบด้าน
ที่ผู้ชมในเขตกรุงเทพม านครตัด ินใจเลือกชมมากที่ ุด คือ ดารานําแ ดง และผู้กํากับการแ ดง 
ภาพแ ดล้อมที่เอ้ืออําน ยต่อการชมภาพยนตร์มีค าม ัมพันธ์อย่างมากในการเลือกชม โดยปัจจัยที่

ผู้ชมใ ้ค าม ําคัญมากที่ ุดคือ ค าม ะด กในการเดินทางของการมาชมภาพยนตร์  

คํา ําคญั : ภาพยนตร์ไทย/ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชม 

 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to investigate (1) the relationship between 
people living in Bangkok and Thai movie viewing, (2) their viewing behaviors, (3) 
movie advertising and public relations, (4) the influence of Thai movie characteristics 
on the decision of viewing movies of people in Bangkok, and (5) the influence of the 
environment on their choice of place. The population of the research was 400 males 
and females living in Bangkok; the tool of the research is a questionnaire; and the 
analysis of statistical data deriving frequency, percentage, and mean using a 
computer program.. 
 The results found that the demographic factors including gender, age, 
occupation and income showed no differences towards Thai movie viewing. It 

                                                            
1  าขา ิชาการ ือ่ ารม ลชน  คณะ ิทยาการจัดการ  ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา 
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revealed that most people have watched Thai movies once a month. The most 
preferred periods of watching movies were on Saturday and Sunday. Preferred movie 
genre was comedy. Most people have received the communications in terms of 
advertisement and public relations from television media. Movies with renowned 
actors/actresses and directors, greatly influence the decision of viewing movies. And, 
convenience of accessing the movie venue, influence movie viewing behavior the 
most. 

  
Keywords: Thai movie/ Factors affecting movie preference  

 
บทนํา 

ภาพยนตร์เป็นสื่อบันเทิงแขนงหน่ึงที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ประกอบด้วยภาพและเสียง สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ 
ทุกภาษา แม้แต่คนที่อา่นหนังสือไม่ออก หรือไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์ก็สามารถติดตามภาพ
และเรื่องราวที่นํามาร้อยเรียงได้โดยไม่ยากนัก เสียงที่ใช้ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี หรือเสียง
ประกอบยังช่วยสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับเรื่องราวตอนน้ันได้เป็นอย่างดี เพราะภาษา
ภาพยนตรเ์ป็นภาษาสากล (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2550)  

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลในวงกว้าง ผู้ชมในแต่ละยุคจะมีรสนิยมในการเลือกชม
ภาพยนตร์ที่พัฒนาแตกต่างกันไปตามแต่อิทธิพลของสังคมในยุคน้ัน ๆ ทั้งน้ี มีจุดประสงค์เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ชมจํานวนมาก อีกทั้งยังใหส้าระและความบันเทิงควบคู่กันไปอีกด้วย 
ภาพยนตร์ยังเป็นสิ่งสะท้อนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สะท้อนสังคม ประวัติศาสตร์และ
การเมืองของประเทศน้ัน ๆ เน้ือหาหลักของภาพยนตร์จะเน้นให้คุณค่าทางด้านความบันเทิงเป็นหลัก 
ซึ่งอาจจะมีการนําเสนอเรื่องราวในเชิงข้อเท็จจริงและจินตนาการผสมผสานกันไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชม
เกิดความสนใจ ภาพยนตร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานด้านศิลปะและยังเป็นงานด้านสื่อสารมวลชน
ด้วยเช่นกัน  
 แม้ว่าสื่อภาพยนตร์จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทว่าบางช่วงเวลา ภาพยนตร์ไทยเกือบ
สูญหายไปจากวงการเช่นกัน เพราะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของรายได้และความนิยมที่ลด
น้อยลง ทําให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ขาดทุนจากการสร้าง อันเน่ืองมาจากเน้ือหา รูปแบบของภาพยนตร์ที่ไม่
มีความละเอียดพิถีพิถันหรือไม่สมจริง แตกต่างกับภาพยนตร์จากต่างประเทศทําให้ความนิยมลดลงไป
เรื่อย ๆ ภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการพลิกความคาดหมายในแง่ความพิถีพิถันในการสร้าง
คือ 2499 อันธพาลครองเมือง กํากับโดย นนทรี นิมิบุตร       ผู้กํากับหน้าใหม่ที่มาจากวงการโฆษณา 
ภาพยนตร์เรื่องน้ีแหวกออกจากจารีตในการสร้างภาพยนตร์ไทย อาทิ     ใช้ดาราใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก
มาเป็นนักแสดง เน้นงานด้านการออกแบบงานสร้าง (Production Design) วิธีเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม 
เป็นภาพยนตร์ย้อนยุคที่สร้างฉากและบรรยากาศของเรื่องได้สมจริง จึงทําให้ภาพยนตร์ที่สร้างตามมา
และประสบความสําเร็จด้านรายได้เป็นเรื่องย้อนยุคเสียส่วนใหญ่ เช่น นางนาก ฟ้าทะลายโจร 
บางระจัน และสุริโยไท เป็นต้น (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ, 2550) 
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จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ของภาพยนตร์เด็ก เรื่องแฟนฉัน เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เกิดข้ึน
จากการที่ 3 บริษัทบันเทิงไทยอย่าง จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ ที่มีความพร้อมในแง่ของแผนการตลาดและ
การโฆษณา มีบริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ที่เช่ียวชาญในเรื่องการจัดจําหน่าย จากประสบการณ์ที่
เข้าใจคนดูหนังไทย และ หับโห้หิ้นฟิล์ม บริษัทที่มีฝีมือเช่ียวชาญในการสร้างภาพยนตร์ระดับแนวหน้า 
ทั้ง 3 บริษัทร่วมมือร่วมใจกันทํางานเพื่อบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติอีกทั้งยังมีมุมมองเดียวกันในการ
ทํางาน ทําให้ภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน เป็นภาพยนตร์ที่ทํารายได้มากที่สุดในปี พ.ศ. 2546 ด้วยรายได้
ถึง 137 ล้านบาท นับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลาน้ัน หลังจากน้ันมาภาพยนตร์ที่จะได้รายได้
เกิน 100 ล้านบาทก็มีเพียงไม่กี่เรื่อง ข้อมูลจากเว็บไซต์ boxofficemojo.com ทําให้ทราบว่าในปี 
พ.ศ. 2555 มีเพียงภาพยนตร์ไทยเรื่อง ATM เออรักเออเร่อ มีรายได้จากผู้ชมภาพยนตร์จํานวน 158.6 
ล้านบาท เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องเดียวในรอบปีเท่าน้ันที่มีรายได้เกินหน่ึงร้อยล้านบาท และในปี พ.ศ. 
2556 ภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง มีรายได้จากผู้ชมภาพยนตร์เกิน พันล้านบาท ถือได้ว่าเป็น
ภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุดของ บริษัท จีทีเอช จํากัด และในปีพ.ศ. 2557 มีเพียงภาพยนตร์ไทยที่
ประสบความสําเร็จอยู่ 3 เรื่อง ได้แก่ภาพยนตร์ตํานานสมเด็จพระนเรศวรภาค 5 ทํารายได้กว่า 200 
ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง คิดถึงวิทยา ภาพยนตร์รักโรแมนติกที่มเีน้ือเรื่องพูดถึงครูในพื้นที่ห่างไกล ทํา
รายได้กว่า 100 ล้านบาท รวมไปถึงกระแสความนิยมของภาพยนตร์เรื่อง ไอฟายแต้งกิ้วเลิฟยู ทําให้ปี 
พ.ศ. 2557 มีภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้เกิน 100 ล้านบาทเพียง 3 เรื่อง ซึ่งในวงการภาพยนตร์ถือว่า
ภาพยนตร์ที่มีรายได้เกินหลักร้อยล้านบาท เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จ จึงเป็นโจทย์ช้ินใหญ่ที่
ผู้สร้างภาพยนตร์บางครั้งก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ภาพยนตร์ของตนเองน้ันจะสามารถทํารายได้
จํานวนมหาศาลได้หรือไม่  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษาประชากรที่มีอายุ 20 ปีข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยเลือกจากวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน  เมื่อได้จํานวนประชากรแล้วจึงนํามากําหนดพื้นที่ในการแจก
แบบสอบถาม โดยกําหนดวิธีการสํารวจข้อมูลได้ดังน้ี ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเขตแบบความน่าจะเป็น 
จากโรงภาพยนตร์ทั้งหมดในเขต กรุงเทพมหานคร เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือบริษัท เมเจอร์  ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) โดยจับฉลากเลือกจํานวน 4 โรงภาพยนตร์ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล จาก
ทั้งหมด 32 โรงภาพยนตร์ ผลการจับฉลากได้แก่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน โรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต และโรง
ภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์  กําหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (Quota Sampling) เก็บข้อมูลโรง
ภาพยนตร์ละ 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ชมภาพยนตร์ที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป ตามโรงภาพยนตร์ดังกล่าวจนครบจํานวนตามที่
ต้องการ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล   
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วน

ใหญ่มีอายุ 20 ปี มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา รองลงมาได้แก่ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน และอาชีพรับจ้างมีน้อยที่สุด พฤติกรรมด้านความถ่ีในการรับชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ไทย 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมา ชมภาพยนตร์ไทย 2-3 ครั้งต่อเดือน 
และผู้ที่ชมภาพยนตร์ไทย 4 ครั้งข้ึนไป มีจํานวนน้อยที่สุด ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ในวันเสาร์ถึงวัน
อาทิตย์ รองลงมา ชมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และชมในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มีจํานวนน้อยที่สุด มี
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ไทยแนวตลกขบขัน รองลงมาชม
ภาพยนตร์แนวต่ืนเต้นสยองขวัญ และแนวที่ชมน้อยที่สุดเป็นแนวดรามาหรือภาพยนตร์แนวชีวิต  ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ไทยแต่ละครั้งเป็นจํานวนเงิน 200-300 บาท มากที่สุด รองลงมาใช้จ่าย
จํานวนเงินไม่เกิน 400 บาทต่อการชมภาพยนตร์ 1 ครั้ง เหตุผลการตัดสินใจชมภาพยนตร์ไทยคือเพื่อ
คลายเครียดมีจํานวนมากที่สุด และชมตามกระแสมีจํานวนน้อยที่สุด ความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์
ไทยแล้วรู้สึกพอใจ อยากชมอีกจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ พอใจและคุ้มค่าเงิน และชมแล้วรู้สึกไม่
พอใจมีจํานวนน้อยที่สุด   

ทั้งน้ี การรับข้อมูลด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทยของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครน้ันรับชมผ่านโทรทัศน์และเว็บไซต์ YouTube มากที่สุด รองมาคือ ทางวิทยุรับชม
ปานกลาง และมีผู้ชมรับข้อมูลจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์น้อยที่สุด ด้านองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ไทยที่ผู้ชมเลือกชมมากที่สุดคือ ดารานําแสดง ผู้กํากับการแสดง และประเภทของ
ภาพยนตร์ รองลงมาได้แก่ เน้ือเรื่อง และองค์ประกอบด้านช่ือเรื่องและเทคนิคการนําเสนอ มีจํานวน
น้อยที่สุด สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการชมภาพยนตร์ไทยมากที่สุดได้แก่ ความสะดวกในการ
เดินทาง ระบบเสียงของภาพยนตร์และความสุภาพของพนักงาน ปัจจัยในการเลือกชมภาพยนตร์ไทย 
ปัจจัยที่ผู้ชมเลือกมากที่สุดมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวย และเลือกชมภาพยนตร์ในยามว่าง  

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของกลุ่มผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีปัจจัยด้านต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็นจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้กํากับภาพยนตร์ ประเภทของ
ภาพยนตร์ เน้ือหาของภาพยนตร์ ดารานําแสดง  และปัจจัยภายนอกได้แก่ เวลาในการชมภาพยนตร์ 
สถานที่ต้ังของโรงภาพยนตร์ ความสะดวกในการเดินทาง การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ปัจจัย
เหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่า ความแตกต่างด้าน เพศ อายุ และรายได้ของผู้ชม ไม่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทย ผู้ชม
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงอายุ 20 ปี มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท อยู่ในวัยนักเรียนนักศึกษา  

ด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครมีความถ่ีในการชมภาพยนตร์
ไทย 1 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่จะเลือกชมภาพยนตร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ แนวภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ
ส่วนใหญ่ชอบตลกขบขัน รองลงมาจะเป็นแนวต่ืนเต้นสยองขวัญ ส่วนใหญ่ แนวภาพยนตร์ดรามาหรือ
แนวชีวิตได้รับความนิยมน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลของการสํารวจเหตุผลในการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลว่า เลือกชมภาพยนตร์เพื่อผ่อนคลายความเครียด 
ดังน้ันแนวภาพยนตร์จึงควรเป็นแนวที่ดูแล้วไม่เคร่งเครียด สนุกสนาน 
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การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับการสื่อสารด้านการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือสื่อเว็บไซต์ยูทูป (YouTube) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจง ศรีโย ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเข้าชมภาพยนตร์ของประชาชน
ที่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน พบว่า สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ สําหรับสื่อใหม่ที่กําลังเป็นที่
สนใจ เช่น เว็บไซต์ยูทูป (YouTube) น้ันได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนจนเป็นรองแค่สื่อโทรทัศน์และ
เป็นที่นิยมมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ 

ด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านที่ผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกชมมากที่สุด คือ ดารานําแสดง และผู้กํากับการแสดง แสดงว่า การ
เลือกดารานําแสดงในภาพยนตร์ และผู้กํากับภาพยนตร์ มีส่วนสําคัญที่ถือเป็นเครดิตสําหรับการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์เป็นอย่างมาก รองลงมาจะเป็นเน้ือเรื่อง ที่ผู้ชมจะตัดสินใจเป็นเหตุผล
ลําดับต่อไป  

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการชมภาพยนตร์มีความสัมพันธ์อย่างมากในการเลือกชม โดย
ปัจจัยที่ผู้ชมให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทางของการมาชมภาพยนตร์ 
รองลงมาคือ โรงภาพยนตร์อยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของการชม
ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ชมจะตัดสินใจมาชมภาพยนตร์เรื่องน้ัน ๆ ในโรงภาพยนตร์ 
ปัจจัยที่ให้ความสําคัญคือ การเดินทาง สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ต้องสะดวกสบาย 

 

สรุป 
จากผลการศึกษาจะสอดคล้องกับการศึกษาในแนวทางของสํานักวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งมี

การศึกษาพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ ศึกษาว่าใครคือผู้ชมภาพยนตร์ ชมด้วยเหตุผลอะไร ต้องการ
ชมภาพยนตร์อะไร สิ่งที่สําคัญจากการค้นพบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยคือ การบริโภคภาพยนตร์มี
ลักษณะที่ผู้ชมต้องการหลุดพ้นจากโลกภายนอกที่สับสนวุ่นวาย ภาพยนตร์จึงกลายเป็นพื้นที่
ตอบสนองความต้องการของเขาเหล่าน้ัน ในทัศนะของนักวิชาการกลุ่มมาร์กซิสต์มองเป้าหมาย
ดังกล่าวจะช่วยทําให้คนในระบบทุนนิยมสามารถคลายปัญหาได้ในช่ัวขณะและสามารถก้าวไปทํางาน
ในระบบอุตสาหกรรมต่อได้ ผู้ผลิตจึงต้องผลิตภาพยนตร์ประเภทที่เน้นความบันเทิง ความสนุกสนาน
เพื่อดึงดูดผู้ชม 

สิ่งที่แม็คเควล และคณะ (McQuail, et al. 1972) ได้กล่าวถึงความต้องการและสิ่งที่
ตอบสนองปัจเจกบุคคลในการใช้สื่อในเรื่องของ Diversion หรือ การหันเหไปจากสิ่งที่สร้าง
ความเครียดในชีวิตประจําวันจากปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ ความต้องการการผ่อนคลายและความ
บันเทิงซึ่งเป็นแรงจูงใจหลักอย่างหน่ึงในการใช้ประโยชน์จากสื่อของผู้รับสาร ซึ่งจากผลการวิจัยทําให้
ทราบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อในเรื่องของความบันเทิง ผล
สํารวจแนวภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมจึงเป็นแนวตลกขบขัน ทั้งน้ีเพื่อที่ผู้ชมต้องการรับชมภาพยนตร์ไทย 
เพื่อหันเหไปจากความเครียดในชีวิตประจําวันที่เผชิญอยู่ โดยถือเป็นการมาปลดปล่อยความเครียด 
ดังเช่นในกรณีที่ภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง ที่นําเสนอเน้นความสนุกสนาน มุขตลก ทําให้ผู้ชมช่ืน
ชอบ จนทํารายได้ให้กับภาพยนตร์อย่างมหาศาล เป็นจํานวนเงินกว่าพันล้านบาท หากผู้สร้าง
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ภาพยนตร์สามารถเข้าถึงจิตใจหรือความต้องการข้อน้ีได้เป็นสําคัญ ก็จะทําให้ภาพยนตร์ที่สร้าง
ออกมาน้ันประสบความสําเร็จ มีผู้ชมเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอน  

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเน้นการแจกแบบสอบถามและประเมินผลจาก

แบบสอบถาม ทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลในเชิงคุณภาพได้ การสุ่มตัวอย่างทําเพียงแค่
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในภาคอื่น ๆ อาจจะมีความคิดเห็นหรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ได้ ดังน้ันหากสามารถขยายกลุ่มประชากรออกไปได้ จะทําให้ได้ผลที่
แม่นยํามากย่ิงข้ึน 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรดําเนินการวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาก
ย่ิงข้ึน โดยอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group interview) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept 
interview) เพื่อจะได้สอบถามข้อมูล และสังเกตความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ หรืออาจจะใช้วิธีการทัง้
สองแบบทั้งวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยํามากย่ิงข้ึน 
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เชียงตุงกับบทบาทสําคัญทางการค้าล้านนาในราชวงศมั์งราย 
Economic Significance of Kengtung City in Lanna Kingdom  

during Meng-rai Dynasty 
 

 อาจารยส์หภัส อินทรีย์1 

บทคัดย่อ 

 เมืองเชียงตุงเป็นหน่ึงในบรรดาเมืองที่พญามังรายสร้างข้ึนมาเพื่อรองรับการสถาปนา

อาณาจักรล้านนาของพระองค์ เชียงตุงมีความสําคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรก สร้างเพื่อให้เป็น

เมืองหน้าด่านป้องกันดินแดนทางตอนเหนือ ประการที่สอง สร้างข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจการค้าของอาณาจักร ความสําคัญทางการค้าของเชียงตุงฐานะศูนย์กลางทางการค้าระหว่าง

เมืองทางตอนเหนือของอาณาจักรล้านนาตลอดจนค้าขายกับพ่อค้าชาวจีน มีเส้นทางการค้าโบราณที่

ค้าขายจากดินแดนตอนใต้ของจีนลงมายังเชียงตุง เชียงใหม่ ตลอดจนถึงเมืองเมาะตะมะ สินค้ามีการ

หมุนเวียนในระบบการค้าเป็นจํานวนมาก เชียงตุงจึงสําคัญในฐานะเมืองหน้าด่านและศูนย์กลาง

การค้า ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้าในยุคหลังราชวงศ์มังรายปกครองล้านนา 

คําสําคัญ : อาณาจักรล้านนา/ เมืองเชียงตุง/ ราชวงศ์มังราย  

 

Abstract 

Kengtung was one of the cities constructed in the reign of Phaya Meng-rai 

when he established Lanna Kingdom. Concerning the importance of Kengtung, there 

are two main outstanding points. Firstly, this city was set as the northern fortress to 

hold out any regular defense in case of an invasion. Secondly, it was built in order to 

support economic expansion of the kingdom. Concerning the economical aspect, 

Kengtung was the trading center among northern cities in Lanna kingdom especially 

for the Chinese merchants. There was an ancient trade route in which large number 

of current products were sold along the way from the south of China, Kengtung, 

Chaingmai, and over to Martaban. Therefore, it can be concluded that the 

importance of Kengtung city were that it is the northern fortress and the economic 
                                                             
1 สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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center which brought about the economic expansion of Lanna Kingdom even after 

Meng-rai Dynasty.   

Keywords: Kengtung/ Economic significance 

 

บทนํา 

 เชียงตุงเป็นหน่ึงในบรรดาเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป 

เป็นเมืองที่มีความสําคัญของอาณาจักรล้านนา ยุคราชวงศ์มังรายปกครองล้านนาได้ส่งเจ้าราชวงศ์เพื่อ

มาปกครองเชียงตุง เจ้าราชวงศ์คนแรกที่ปกครองล้านนาก็คือเจ้านํ้าท่วมหรือท้าวนํ้าท่วม(ทวี สว่าง

ปัญญางกูร, 2533 : 33) พระนัดดาในพญามังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาและขยายเมืองเชียงตุง

ให้มีความใหญ่กว่าเดิม ในยุคอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงตุงจึงมีความสําคัญข้ึนมาทั้งในด้านการเมือง

และการค้าต้ังแต่สมัยราชวงศ์มังรายปกครอง ส่งผลให้เชียงตุงมีความสําคัญในด้านต่าง ๆ จากอดีตถึง

ปัจจุบัน 

เนื้อเรื่อง 

ลักษณะทางกายภาพของเมืองเชียงตุง 

 ในปัจจุบันเชียงตุงเป็นเมืองที่สําคัญเมืองหน่ึงของรัฐฉาน ในเขตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร ์เมืองเชียงตุงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การเมือง และการค้าข้ามพรมแดนที่

โดดเด่นเพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านนาตอน

เหนือในยุคจารีต กอปรกับมีสภาพภูมิประเทศที่โดดเด่น กล่าวคือมีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,700 

ฟุต ตัวเมืองมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ต้ังอยู่ระหว่างแม่นํ้าสายสําคัญ 2 สาย คือ

แมนํ้่าโขงและแม่นํ้าสาละวิน โดยมีแม่นํ้าเขินหรือขืนไหลผ่านตัวเมืองและไหลไปบรรจบกับแม่นํ้าโขง 

ลักษณะของเมืองมีหนองนํ้ามากถึง 9 หนอง ได้แก่ หนองตุง หนองโตง หนองเย หนองแล้ง หนองยาง 

หนองโปง หนองเข้ หนองไค้ และหนองตาช้าง หนองดังกล่าวทําให้เชียงตุงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

นํ้า เมืองเชียงตุงมีประตูเมืองทั้งสิ้น 12 ประตู ทิศเหนือติดกับสิบสองพันนาของจีน ทางใต้ติดกับเมือง

เชียงแสนของล้านนา และทางตะวันออกติดกับเมืองยอง ทิศตะวันตกติดกับพม่า(เมืองไทใหญ่ที่เป็น

เมืองข้ึนของพม่า)  เมืองเชียงตุงมีช่ืออยู่หลายช่ือ เช่น เชียงตุงคบุรี  เขมรัฐ  เมืองเขม  เมืองขืน  เมือง

เขิน และเขมรัฐนครเชียงตุง เป็นต้น 

 จากลักษณะทางกายภาพจะสังเกตเห็นความใหญ่โตของเมืองเชียงตุง ซึ่งพญามังรายคงจะให้

ความสําคัญกับเมืองเชียงตุงเป็นอันดับต้น ๆ ในบรรดาเมืองในการครอบครองของพระองค์ มีทั้งภูเขา

ล้อมรอบเป็นปราการธรรมชาติเพื่อป้องกันผู้รุกราน ภายในเมืองมีความอุดมสมบูรณ์นํ้าท่าบริบูรณ์ มี
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ทั้งแม่นํ้าไหลผ่าน ตลอดจนมีหนองนํ้าที่อยู่ในเมืองถึง 9 หนอง เชียงตุงจึงเหมาะเป็นศูนย์กลางทาง

ตอนเหนือของอาณาจักรที่พญามังรายให้ความสําคัญ อน่ึงช่ือของเมืองเชียงตุงที่เห็นว่ามีหลายช่ือก็

เป็นเพราะผู้คนที่เดินทางมาได้เรียกช่ือแตกต่างกันไป  

ประชากร 

 เมืองเชียงตุงเป็นพื้นที่หน่ึงที่มีความสําคัญในทางการค้ามาต้ังแต่สมัยโบราณ นอกเหนือจาก

ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองแล้ว บริเวณน้ียังเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าสายสําคัญที่พ่อค้า

สามารถเดินทางจากยูนนานลงมายังเมืองเชียงรุ่ง เชียงตุง เชียงแสน ฝาง เชียงใหม่ หริภุญไชย 

(ลําพูน) และเมาะตะมะเมืองท่าสําคัญของมอญ ซึ่งความเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของเชียงตุงน้ี

เอง จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเชียงตุงเป็นจํานวนมาก ได้แก่ 

ชาวเขินหรือขืนเป็นเจ้าของพื้นที่หรือเรียกว่าชาวพื้นเมือง ชาวล้านนามักเรียกชาวพื้นเมืองกลุ่มน้ีว่า

พวกเงี้ยว ไทใหญ่ ไทลื้อหรือลัวะ(ละว้า) (สงวน โชติสุขรัตน์, 2552 : 259) ตํานานการสร้างเมืองเชียง

ตุงได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกลัวะเป็นเจ้าของเมืองเชียงตุงก่อนที่พญามังรายจะสามารถยึดครองได้ 

นอกจากน้ียังมีชาวจีน และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งประชากรทั้งหมดที่ได้กล่าวมาน้ีเป็นกลุ่มคนที่

มีส่วนในการขับเคลื่อนเชียงตุง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าต้ังแต่สมัยอาณาจักรล้านนา

ราชวงศ์มังรายตลอดจนปัจจุบัน 

การสถาปนาอาณาจักรล้านนา 

 พญามังรายสืบเช้ือสายลวจักราชโดยเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งนครหิรัญเงินยาง(พระยา

ประชากิจกรจักร, 2516 : 241) พระราชบิดามพีระนามว่าพญาลาวเมง พระราชมารดามพระนามว่า

พระนางอั้วมิ่งจอมเมือง (พระนางเทพคําข่ายหรือพระนางเทพคําขยาย) เช้ือสายเมืองเชียงรุ่ง พญามัง

รายสืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญ และใช้

ระยะเวลาตลอดการครองราชย์รวบรวมดินแดนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอาณาจักรล้านนาให้เข้มแข็ง 

เริ่มต้ังแต่การรวบรวมเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเมืองนครหิรัญเงินยางเพื่อไม่ให้ต่อต้าน

อํานาจของเมืองนครหิรัญเงินยาง โดยอ้างสิทธ์ิที่สืบเช้ือสายตรงจากลวจักราช จากน้ันพระองค์ได้สร้าง

เมืองเชียงรายใน พ.ศ. 1805 เพื่อเป็นที่มั่นในการขยายดินแดนลงมายังทางใต้ จากน้ันพระองค์จึงเข้าตี

เชียงตุง และพระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงตุงข้ึนมาใหม่ใน พ.ศ. 1810 เพื่อควบคุมเส้นทางการค้า และ

ให้เชียงตุงเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อเผชิญหน้ากับจีนทางตอนเหนือ  

 จากน้ันพระองค์ได้ขยายดินแดนลงมาทางใต้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและแสดงถึงการแผ่

แสนยานุภาพของอาณาจักรล้านนาเป็นสําคัญ เมืองทางใต้ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญ คือ แคว้นหริภุญ

ไชย ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองลําพูน โดยสามารถใช้เป็นเส้นทางออกไปยังเมืองเมาะตะมะเพื่อเปิดสู่

เส้นทางการค้าขายทางทะเลต่อไป หริภุญไชยเป็นแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาต้ังแต่
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โบราณ เป็นศูนย์กลางทางการค้าต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวี พระองค์ทรงวางแผนครองหริภุญไชยใช้

เวลายาวนานถึง 7 ปี และสามารถยึดครองแคว้นหริภุญไชยได้ใน พ.ศ.1835 โดยการให้อ้ายฟ้า 

(คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ , 2538 : 14) ดําเนินการเป็นไส้ศึก

และสามารถวางแผนยึดครองหริภุญไชย(ลําพูน) สําเร็จ จากน้ันจึงได้เมืองเขลางค์นคร (ลําปาง) เป็น

ลําดับต่อมา พระองค์ได้สร้างเวียงกุมกามข้ึนบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าปิง โดยต้องการใช้เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจแทนที่แคว้นหริภุญไชย เวียงกุมกามเป็นราชธานีได้ไม่นานก็หมดความสําคัญลงไป เน่ืองจาก

ที่ต้ังไม่เหมาะสม พร้อมทั้งประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งพญามังรายได้

สถาปนาราชธานีแห่งใหม่บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่ดีกว่าเวียงกุมกาม 

การสร้างเมืองใหม่ข้ึนบริเวณเชิงดอยสุเทพ พระองค์ได้เชิญพระสหายของพระองค์ทั้งสอง คือ พญางํา

เมือง(พญางําเมืองเป็นพระประยูรญาติของพญามังราย โดยพญางําเมืองแห่งแคว้นพะเยา ซึ่งสืบเช้ือ

สายมาจาก  ลวจักราชเช่นเดียวกับพญามังราย) และพญาร่วง(พ่อขุนรามคําแหง)แห่งกรุงสุโขทัย 

มาร่วมพิจารณาสภาพทั่วไปและที่ต้ังของราชธานีแห่งใหม่ใน พ.ศ. 1839 และถวายนามเมืองใหม่ว่า 

“เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม”่ เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาใน พ.ศ. 1860 หากสังเกตจาก

การสถาปนาอาณาจกัรล้านนาของพญามังราย พระองค์รวบรวมดินแดนจากทางตอนเหนือลงมาทาง

ใต้ พระองค์สามารถขยายดินแดนจนติดกับกรุงสุโขทัย ทางตะวันออกเฉียงใต้อาณาเขตติดกับแคว้น

พะเยาหรือภูกามยาว ดังน้ันล้านนาจึงเริ่มขยายตัวทางการค้าเพิ่มมากข้ึน มีการต้ังศูนย์กลางทาง

การค้าข้ึน ในบรรดาศูนย์กลางทางการค้าที่สําคัญของล้านนาก็คือเมืองเชียงตุง มีการค้าขายกับเมือง

ทางตอนเหนือมีการค้าขายกับชาวจีนตอนใต้อีกด้วย 

พญามังรายทรงเป็นปฐมพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย พระองค์ครองราชย์รวมทั้งสิ้น 58 ปี 

และประทับอยู่เมืองเชียงใหม่นานถึง 21 ปี และสวรรคตโดยการต้องอสุนีบาต (ฟ้าผ่า) คราวเสด็จ

ประพาสตลาดในตัวเมืองเชียงใหม ่

 

การสร้างเมืองเชียงตุง 

 การสร้างเมืองเชียงตุงเริ่มต้ังแต่พญามังรายขยายดินแดนเพื่อป้องกันภัยสงครามจากจีนทาง

ทิศเหนือ เมื่อข้ึนครองราชย์พระองค์ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับเมืองหิรัญนครเงินยางด้วยเหตุผล

ทางการเมือง พระองค์ได้ตีเมืองน้อยใหญ่ที่ต้องการจะแยกตัวออกเป็นอิสระเพื่อสร้างเอกภาพและ

ต้องการกองกําลังที่ใหญ่ข้ึนเพื่อต่อต้านอํานาจราชวงศ์หยวนของจีน ใน พ.ศ. 1805 พญามังรายได้ทรง

สร้างเมืองเชียงราย ซึ่งแสดงถึงการประกาศความย่ิงใหญ่ของพระองค์ และมีความประสงค์ที่จะ

รวบรวมอาณาจักรทางเหนือข้ึน ขณะเดียวกันอาณาจักรสุโขทัยได้ก่อกําเนิดข้ึนมาทางใต้แล้ว พระองค์

จึงขยายดินแดนทางด้านเหนือโดยรวบรวมเมืองน้อยใหญ่เพื่อขยายอาณาจักร ในขณะน้ันเมืองเชียงตุง

มีพวกลัวะหรือละว้าอาศัยอยู่ พญามังรายจึงมีพระราชดําริที่จะยึดเมืองเชียงตุง ซึง่เป็นเมืองที่มีชัยภูมิ
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ที่ดีทั้งด้านการเมืองและการค้าให้มาอยู่ในการปกครองของพระองค์ พระองค์ยกทัพเข้าตีแต่ไม่สําเร็จ 

พระองค์จึงได้ให้มังคุมและมังเคียน(สงวน โชติสุขรัตน์ , 2552 : 260) สองพี่น้องซึ่งเป็นชาวลัวะแต่ง

กลอุบายเข้าไปอยู่กับชาวลัวะในเมืองเชียงตุง จากน้ันอีก 3 ปี มังคุมและมังเคียนได้แจ้งทางพญามัง

รายให้ยกทัพเข้าตีเมืองเชียงตุงและสามารถจับตัวมางยอยผู้ปกครองเมืองเชียงตุงไว้ได้ พระองค์ทรง

ขับไล่ชาวลัวะทั้งหลายให้ข้ึนไปต้ังถ่ินฐานอยู่บริเวณเชิงเขา เพื่อไม่ให้สามารถเดินทางลงมายังเมือง

เชียงตุงอีกต่อไป และสาปแช่งว่าถ้าชาวลัวะเดินทางลงมายังเมืองเชียงตุง เมื่อได้ยินเสียงกบเสียงเขียด

ร้องก็ขอให้เจ็บไข้ได้ป่วยและมีอันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ ดังน้ันชาวลัวะจึงกลายเป็นชาวป่าชาวเขา

นับต้ังแต่น้ันมา(สงวน โชติสุขรัตน์ , 2552 : 260) 

 เมื่อสามารถยึดครองเมืองเชียงตุงได้แล้ว พญามังรายจึงดําริให้สร้างเมืองเชียงตุงข้ึนใหม่

บริเวณพื้นที่เดิมใน พ.ศ. 1810 (สงวน โชติสุขรัตน์, (2552 : 260) เมื่อสร้างเสร็จพญามังราย

พระราชทานนามเมืองว่า “เมืองเชียงตุง” หรือ “เชียงตุงคบุรี” แต่เอกสารบางแหล่งก็เรียก “เมือง

เขม”  “เมืองเขมรัฐ”  “เขมรัฐนคร” “เมืองขืน” หรือ “เขมรัฐโชติตุงคบุรี” (สงวน โชติสุขรัตน์, 

2552 : 260) ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเดียวกัน การสร้างเมืองเชียงตุงของพญามังรายทําให้เชียงตุงเปลี่ยน

สภาพจากเมืองของพวกลัวะกลายเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสําคัญทั้งทางด้านการเมือง ยุทธศาสตร์ 

และการค้า ทําให้เชียงตุงในยุคที่ล้านนาปกครองมีการส่งเช้ือพระวงศ์มาปกครองซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสําคัญของเมืองเชียงตุง 

เชียงตุงยุคล้านนาปกครอง 

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเชียงตุงได้ถูกสร้างข้ึนมาใหม่โดยพญามังราย ด้วยเหตุผล 

ประการแรก คือ ทางการเมือง เพื่อที่จะให้เชียงตุงเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญในทางทิศเหนือของ

อาณาจักรล้านนา เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ เชียงตุงเป็นเมืองที่สร้างอยู่บนเส้นทางการค้ามาต้ังแต่

โบราณ หลังจากสามารถยึดครองเมืองเชียงตุงได้แล้วพญามังรายได้ให้มังคุมและมังเคียนครองเชียงตุง 

จากการที่พระองค์ได้ให้ผู้วางอุบายครองเมือง คงจะรักษานํ้าใจขุนนางของพระองค์ ตลอดจนเป็นการ

ให้รางวัลที่สามารถทํางานได้สําเร็จ อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปเมื่อผู้ครองเชียงตุงในระยะแรก

ได้เสียชีวิตไป เชียงตุงจึงอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์มังรายอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเจ้านํ้าท่วมเป็น

เช้ือพระวงศ์พระองค์แรกที่เดินทางข้ึนมาครองเชียงตุง พระองค์เป็นพระโอรสของพญาไชยสงคราม

(เจ้านํ้าท่วมเป็นหลานปู่ของพญามังราย) ซึ่งมีความสามารถในการรบเป็นอย่างมากสามารถยึดครอง

เชียงใหม่คืนมาจากเจ้าอาว∗ คือ ขุนเครือที่ครองเมืองนายได้ยกทัพมาชิงเอาเมืองเชียงใหม่จากพญา

                                                             
∗“ อาว ” ภาษาเหนือแปลว่า อาหรือน้า ทีเป็นผู้ชาย ส่วนคําว่า “ อา ” ใช้เรียกอาหรือน้าทีเป็นผู้หญิง โดย
ลักษณะการเรียกนีไม่ว่าจะเป็นน้องของพ่อหรือน้องของแม่ก็ใช้ล ักษณะในการเรียกเช่นเดียวกันนี โดยไม่แบ่ง
การเรียกดังเช่นคนภาคกลาง 
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แสนภู(พระเชษฐาของเจ้านํ้าท่วม) เมื่อสามารถยึดครองเชียงใหม่ได้แล้วพญาไชยสงครามได้ให้เจ้านํ้า

ท่วมอยู่รักษาเมืองเชียงใหม่ เจ้านํ้าท่วมรักษาเมืองได้เพียง 2 ปี พญาไชยสงครามทรงเกรงว่าเจ้านํ้า

ท่วมจะคิดกบฏ จึงให้เจ้านํ้าท่วมมาครองเชียงตุงตามเดิมเน่ืองจากเจ้านํ้าท่วมมีความสามารถมากใน

การรบ และเชียงตุงเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสําคัญทางเหนือของอาณาจักร ขณะครองเชียงตุงเจ้า

นํ้าท่วมได้แสดงถึงความสามารถในการรบโดยพระองค์สามารถรบต้านทัพของจีนฮ่อได้ เจ้านํ้าท่วม

ครองเชียงตุงจนกระทั่งทิวงคตโดยมีโอรสพระนามว่าเจ้านํ้าน่าน     (วัดท่ากระดาน, 2541 : 73)เป็น

ผู้ครองเมืองเชียงตุงต่อจากพระบิดา เจ้านํ้าน่านเป็นผู้ครองเมืองเชียงตุงที่มีความเก่งกล้าสามารถใน

การรบเช่นเดียวกับพระบิดา พระองค์สามารถรบชนะและสามารถสังหารแม่ทัพจีนฮ่อได้ ทําให้

กองทัพจีนฮ่อต้องถอยร่นกลับไป เจ้านํ้าน่านครองเมืองเชียงตุงต่อมาจนทิวงคต จากน้ันผู้ครองเมือง

เชียงตุงต่อมาคือ เจ้าสามหมื่นห้วย เจ้าอ้ายลก และเจ้าใส่นํ้า(เจ้าสามหมื่นห้วย เจ้าอ้ายลก และเจ้าใส่

นํ้า ทั้ง 3 พระองค์คงจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ได้มาปกครองเมืองเชียงตุงเท่าน้ัน จึงไม่มีประวัติเป็นที่

แน่นอนและไม่ได้บันทึกไว้ในที่สุด     พระนามที่นําหน้าด้วยคําว่าเจ้าน่าจะเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้

ที่เคยปกครองเชียงตุง ดูใน (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2553 : 228)) ตามลําดับ สมัยผู้ปกครองเมืองเชียงตุง

ทั้ง 3 พระองค์น้ีหลักฐานได้ชํารุดและขาดหายไปมีการบันทึกไว้เพียงแต่รายพระนามผู้ครองเมือง

เท่าน้ัน โดยไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเอาไว้เลย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุงกับล้านนายุคราชวงศ์มังรายปกครอง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุงกับอาณาจักรล้านนามีมาต้ังแต่ยุคพญามังรายทรงเริ่มขยาย

บ้านเมืองสร้างเมืองเชียงราย ฝาง เชียงตุง เวียงกุมกาม และเชียงใหม่ ในระยะเริ่มแรกของการสร้าง

อาณาจักร พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงตุงให้ใหญ่ข้ึน เชียงตุงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญ 

ป้องกันภัยคุกคามทางด้านเหนือจากจีน อีกทั้งเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างจีนยูนานกับเมือง

ทางตอนล่าง เชียงตุงมีความสัมพันธ์กับล้านนาอย่างมากทั้งในเรื่องของการเมืองและการค้า ในยุคที่

ราชวงศ์มังรายปกครองล้านนาน้ัน ความผูกพันระหว่างเชียงตุงและล้านนาข้ึนอยู่กับนโยบายของ

ผู้ปกครองเป็นหลัก 
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ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า 

 ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างเชียงตุงกับล้านนามีหลายด้านและยาวนาน ทั้งในด้านการเมือง           

การปกครอง ศาสนาและด้านการค้า โดยเชียงตุงมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับเมืองต่าง ๆ  ที่อยู่ใน

อาณาเขตของล้านนามาแต่โบราณ ซึ่งเดิมศูนย์กลางทางการค้าอยู่ที่หริภุญไชยและเมื่อพญามังราย

สามารถยึดครอง หริภุญไชย พระองค์จึงสถาปนาอาณาจักรล้านนาข้ึนโดยเปลี่ยนศูนย์กลางทางการค้า

มาอยู่ที่เชียงใหม่ เชียงตุงจึงดําเนินความสัมพันธ์ทางการค้ากับล้านนาโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

ทางการค้า และส่งสินค้าไปขายยัง เมืองต่าง ๆ ได้สะดวก 

 เน่ืองจากเชียงตุงอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณซึ่งพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายใน    

หริภุญไชยเพราะเป็นอาณาจักรที่มั่งค่ังและมั่นคงมาก่อนที่อาณาจักรล้านนาจะเข้าปกครอง การค้าใน

ยุคราชวงศ์มังรายเป็นการค้าขายในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรและข้าวของที่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองเป็นหลัก การแลกเปลี่ยนสินค้าระยะน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง

หรือดินแดนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ทําให้สินค้าทางการเกษตรตลอดจนสินค้าที่มีในแต่ละเมืองมี

การหมุนเวียนกันในวงแคบ ต่อมาจึงเกิดพ่อค้าคนกลางข้ึนเพื่อเป็นตัวกลางที่เช่ือมโยงการค้าขายหรือ

นําสินค้าจากเมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง โดยพ่อค้าคนกลางมีทั้งชาวจีนและชาวพื้นเมือง 

 ระบบเศรษฐกิจของทั้งอาณาจักรล้านนาและเชียงตุงมีการทําเกษตรกรรมเป็นหลัก และเป็น

พื้นฐานของการเลี้ยงชีพ มีการทําการค้าขายควบคู่กันไป กลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาแบบกอง

คาราวานและเดินทางไปยังดินแดนต่าง ๆ ทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ทางด้านพ่อค้าชาวพื้นเมืองมี

หน้าที่นําสินค้าจากถ่ินที่อยู่อาศัยที่มีการเดินทางยากลําบากมาขายต่อกับพ่อค้าจากแดนไกล โดยนํา

ออกมาขายยังตลาดที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกัน สินค้าที่พ่อค้าชาวจีนและพ่อค้าพื้นเมืองนํามา

แลกเปลี่ยนซื้อขายกัน จะเป็นสินค้าที่มีการขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของพื้นที่ต่าง ๆ พ่อค้าชาวจีน

เดินทางมาจากยูนานโดยใช้ล่อ (ล่อเป็นสัตว์ที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างม้ากับลา ดังน้ันสามารถเดิน

ทางไกลได้เหมือนลาแต่มีความเร็วเหมือนม้า) และม้าเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า เมื่อการค้า

ขยายตัวมากข้ึน จึงมีการใช้โคต่างในการบรรทุกสินค้า และมีการเดินทางเป็นขบวนในรูปแบบของกอง

คาราวาน ทางด้านพ่อค้าพื้นเมืองมักใช้โคขนส่งสินค้า การใช้โคขนส่งสินค้าของชาวพื้นเมืองน้ีบ่งบอก

ถึงการทําเกษตรกรรม เพราะชาวพื้นเมืองจะใช้โคในการทําเกษตรกรรมเมื่อเดินทางมาแลกเปลี่ยน

สินค้าก็จะใช้พาหนะที่มีอยู่ในท้องถ่ินและใช้ในการทําเกษตรกรรมอยู่แล้ว โดยมากจะเรียกพ่อค้า

เหล่าน้ีว่าพ่อค้าวัวต่าง (ชวิศา ศิริ, 2550 : 126) ล่อต่าง ม้าต่าง ซึ่งหมายถึงการเทียมเกวียนเพื่อ

ค้าขาย 
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ลักษณะทางการค้าของล้านนาและเชียงตุงในยุคราชวงศ์มังรายปกครอง 

 ในยุคที่ราชวงศ์มังรายปกครองอยู่น้ัน (ในยุคน้ีเชียงตุงเป็นส่วนหน่ึงของล้านนา) เมืองต่าง ๆ 

ในอาณาจักรล้านนามีการสร้างตลาดไปพร้อม ๆ กับการสร้างเมือง ขนาดของเมืองบางครั้งข้ึนอยู่กับ

จํานวนของตลาดในเมืองน้ัน ซึ่งแสดงถึงการมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก  การค้าขายจึง

ขยายตัวตาม ผู้ปกครองเมืองจะได้รับผลประโยชน์จากภาษีอากรในลักษณะต่าง ๆ และรายได้จาก

สินค้าที่ทํากําไรให้กับผู้ปกครองเมือง คือ สินค้าผูกขาดจําพวกของป่า มีลักษณะเป็นสินค้าต้องห้าม 

ราษฎรต้องนํามาส่งส่วยให้กับผู้ปกครองหรือเจ้าเมือง โดยผู้ปกครองสามารถค้าขายได้ สินค้าของป่า 

ได้แก่ นํ้ารัก นํ้าผึ้ง งาช้าง นอแรด ครั่ง และสีเสียด เป็นต้น และจะถูกส่งไปขายให้กับพ่อค้าต่างแดน

อย่างเสรี ซึ่งการค้าขายในล้านนาผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ ในช่วงราชวงศ์มังรายปกครองอยู่ สามารถทํา

การค้าขายและสร้างความมั่งค่ังให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านการควบคุมจากเมืองศูนย์กลางการ

ปกครอง ดังน้ันยุคปลายของการปกครองสมัยราชวงศ์มังรายจึงทําให้อาณาจักรล้านนาสูญเสียความ

เป็นเอกภาพ เน่ืองจากขุนนางตลอดจนผู้ปกครองหัวเมืองล้านนามีการสะสมอํานาจ และท้าทาย

อํานาจของกษัตริย์ ทําให้อาณาจักรล้านนาอ่อนแอลงจนนําไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์มังรายใน

ที่สุด 

ปัจจัยสําคัญทางการค้าของเชียงตุงและล้านนา 

 นับต้ังแต่เชียงตุงเป็นรัฐอิสระจนถึงการสถาปนาเมืองเชียงตุงในสมัยล้านนา การค้ามีการ

เจริญเติบโตตามลําดับ เน่ืองจากอยู่บนเส้นทางการค้าที่สําคัญในสมัยโบราณ เป็นเส้นทางที่ชาวจีนฮ่อ

เดินทางจากตอนใต้ของจีนมาทําการค้าขายแลกเปลี่ยนกับชาวพื้นเมือง โดยศูนย์กลางการค้าแต่เดิม

อยู่ที่หริภุญไชย มีการติดต่อค้าขายกับชาวพื้นเมืองที่อยู่ในพม่า พ่อค้าชาวมอญ พ่อค้าชาวละโว้ และ

พ่อค้าชาวใต้∗ ด้วยเหตุน้ี ดินแดนล้านนาจึงเป็นศูนย์กลางมาต้ังแต่เริ่มต้นโดยอาศัยรากฐานมาจากหริ

ภุญไชย โดยปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ล้านนาและเชียงตุงมีความสําคัญทางการค้ามีอยู่หลายปัจจัยดังน้ี   

ภูมิประเทศ 

 ในยุคจารีตเป็นยุคที่มีการปกครองในระบบกษัตริย์ มีการรบพุ่งเพื่อขยายอํานาจเป็นหลักส่วน

การค้าเป็นผลสืบเน่ืองจากการครอบครองดินแดน ภูมิประเทศของแต่ละดินแดนจึงเป็นส่วนสําคัญใน

การรักษาเอกราชของแต่ละเมือง ภูมิประเทศที่มีลักษณะเด่นของทั้งเชียงตุงและล้านนาที่มีภูเขาสูง

และมีแม่นํ้าสําคัญหลายสายเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิต อีกทั้งยังเป็น

เส้นทางในการคมนาคมทางนํ้า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวทําให้ดินแดนเชียงตุงและล้านนามี

                                                             
∗เมืองใต้หรือชาวใต้ ขณะนั นหมายถึงอโยธยาหรือภายหลังคือกรุงศรีอยุธยา ป ั จจุบ ันคํานียังใช้

เรียกกันในภาคเหนอืของประเทศไทย ทีม ักจะเรียกพืนทีเมืองในภาคกลางของไทยป ั จจุบ ันว่าเมืองใต้ (เป็น
ภาษาพูด) 
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ระบบเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายการค้าต้ังแต่สมัยโบราณ โดยมีพ่อค้าชาวจีนเป็นผู้ที่มี

บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันพ่อค้าพื้นเมืองก็มีส่วนในการช่วย

ส่งเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึนโดยมีศูนย์กลางการค้าอยู่ที่แคว้นหริภุญไชย  

 ภูมิประเทศของอาณาจักรล้านนามีลักษณะเป็นภูเขาสูงและมีที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิงตอนบนอัน

เป็นที่ต้ังของเมืองต่าง ๆ ในล้านนา อีกทั้งยังมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของล้านนาที่

ข้ึนมาแทนหริภุญไชยซึ่งล่มสลายไป จากที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นถึงลักษณะภูมิประเทศของล้านนา

ว่า มีความพิเศษอยู่ที่การมีภูเขาสูง และมีพื้นที่ราบอยู่ไม่มาก ตามช่องเขามีลําธารเล็ก ๆ ไหลลงมา

จากทิศเหนือลงมายังตอนใต้เกิดเป็นแม่นํ้าหลายสายที่หล่อเลี้ยงเมืองที่อยู่ใกล้บริเวณลํานํ้าหรือแม่นํ้า 

แม่นํ้าที่สําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าปิง วัง ยม น่าน กก และแม่นํ้าโขง   เป็นต้น แม่นํ้าเหล่าน้ีไม่เพียงเป็น

แหล่งนํ้าที่ใช้ในการทําเกษตรกรรมของเมืองต่าง ๆ แต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญด้วย 

ความสําคัญของเมืองจึงข้ึนอยู่กับสภาพทําเลที่ต้ังและแหล่งนํ้า ซึ่งจะเห็นได้จากเมืองที่สําคัญของ

อาณาจักรล้านนามักจะมีตัวเมืองที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าสายสําคัญ 

 ภูมิประเทศของเมืองเชียงตุงเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าของล้านนาทางตอนเหนือ 

เพราะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าสําคัญถึง 2 สายคือแม่นํ้าสาละวิน กับแม่นํ้าโขง โดยมีแม่นํ้าขืน(วัดท่า

กระดาน, 2541 : 68) ขึน หรือเขินไหลผ่านตัวเมือง ดังน้ันเชียงตุงจึงสามารถแข็งเมืองหรือไม่ยอมรับ

อํานาจการปกครองของล้านนาในบางช่วงระยะเวลาที่กษัตรย์ิราชวงศ์มังรายอ่อนแอ หรือเกิดปัญหา

ภายในอาณาจักรล้านนา กรณีน้ีสามารถสังเกตจากช่วงปลายราชวงศ์มังราย เจ้าเมืองเชียงตุงเอาใจ

ออกห่างโดยการรับเอาคติของพระพุทธศาสนาจากพม่า (ทวี สว่างปัญญากูร, 2533 : 47.) 

เครือข่ายการค้าก่อนสถาปนาอาณาจักรล้านนา 

 แคว้นหริภุญไชยเปน็ดินแดนที่เก่าแก่ที่สุดบริเวณภาคเหนือของไทย และมีความเจริญรุ่งเรือง

เป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ประวัติศาสตร์ของหริภุญไชยเป็นอาณาจักรที่ไม่ได้

รับความสนใจในการศึกษาเท่าที่ควร โดยมากแล้วการศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรในภูมิภาคน้ี

จะอยู่ที่ล้านนาเป็นหลัก ดังน้ันการศึกษาประวัติศาสตร์หริภุญไชยจึงถือว่ามีน้อยและเมื่อความสําคัญ

ของหริภุญไชยถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรล้านนาของพระยามังราย หริภุญไชยจึงสูญสิ้นความเป็นรัฐ

โบราณในอดีตที่เคยเจริญรุ่งเรือง 

 หริภุญไชยเป็นอาณาจักรที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ เมืองที่สําคัญอยู่ที่หริภุญไชย (ลําพูน) 

และเมืองรองลงมาคือนครเขลางค์ (ลําปาง) มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่น ๆ ทั้งในด้านการเมือง 

ศาสนาและเศรษฐกิจการค้า ทางด้านการค้าหริภุญไชยเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
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โดยอาศัยเส้นทางสายทองคํา∗ ที่พ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางมาจากบริเวณตอนใต้ของจีน เดินทางผ่าน

บ้านเมืองน้อยใหญ่ตามหุบเขาต่าง ๆ  ลงมายังหริภุญไชยเพื่อค้าขาย พ่อค้าบางกลุ่มได้เดินทางต่อไปยัง

เมืองท่าของอาณาจักรมอญบริเวณมะละแหม่ง ดังน้ันพญามังรายจึงได้เข้ายึดครองหริภุญไชยและ

สถาปนาอาณาจักรล้านนาข้ึน โดยอาศัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหริภุญไชยบริเวณพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ 

– ลําพูน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพล้านนา(รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552 : 50) 

ลักษณะการค้าของอาณาจักรล้านนายุคราชวงศ์มังราย  

 ล้านนาในยุคราชวงศ์มังรายปกครองน้ัน มีการทําเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของ

อาณาจักร และมีการค้าระหว่างรัฐเพื่อสร้างความมั่งค่ังให้กับกษัตริย์ การค้าทําให้ฐานะของกษัตริย์ใน

ยุคจารีตมีความมั่นคงและร่ํารวยเพื่อใช้จ่ายในการทหาร ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร ดังน้ัน

เมื่อพญามังรายยึดครองหริภุญไชย จึงทําให้การสถาปนาอาณาจักรล้านนาได้รับประโยชน์ด้านการค้า

โดยสามารถค้าขายกับเมืองท่าของมอญ สุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาได้ โดยพื้นฐานทางด้านการค้าของ

หริภุญไชย ส่งผลให้เชียงใหม่ค้าขายได้สะดวกกว่าเมืองเชียงรายและเชียงแสน และเมืองที่สําคัญ

ทางด้านการค้าของอาณาจักรล้านนา คือ เชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอาณาจักร  ส่วน

เชียงแสนเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้านเหนือของอาณาจักร และเชียงตุง∗∗เป็นศูนย์กลางทางการค้า

กับจีนและรัฐไททางเหนือของอาณาจักรเพื่อส่งต่อมายังเชียงแสนลงมายังเชียงใหม่ 

เส้นทางการค้าของเชียงตุงยุคราชวงศ์มังรายปกครองล้านนา 

 เส้นทางการค้าภายในและภายนอกอาณาจักรล้านนาในยุคน้ี สามารถสร้างความมั่งค่ังให้กับ

กษัตริย์ และสามารถสร้างความมั่นคงต่ออาณาจักร เส้นทางการค้าสายทองคําหรือเส้นทางการค้าสาย

เหนือของล้านนาเป็นเส้นทางสายสําคัญที่ส่งผลต่อเชียงตุงเส้นทางการค้าสายน้ีเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิง – 

เชียงรุ้ง – เชียงตุง – เชียงแสน – เชียงราย – พะเยา – เชียงใหม่ – ลําพูน – ตาก – มะละแหม่งหรือ

เมาะตะมะ เส้นทางสายน้ีเป็นเส้นทางการค้าตอนบนของอาณาจักรล้านนา และใช้ในการติดต่อค้าขาย

กับชาวจีนฮ่อ ชาวเงี้ยว และหัวเมืองไทใหญ่ และเชียงตุงมีบทบาทมากบนเส้นทางสายน้ี เพราะเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าที่ติดต่อกับจีน สินค้าสําคัญคือ เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลืองจากจีน เกลือ

สินเธาว์จากน่าน และสินค้าพื้นเมืองจากไทใหญ ่

                                                             
∗เป็นเส้นทางทีชาวจีนเดินทางซือขายแลกเปลียนกับดินแดนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดยใช้ทองคําเป็นสือกลางในการค้าขาย  
∗∗เชียงตุงเป็นเมืองในอาณาจักรกึงประเทศราช มีเจ้าฟ้ าหรือกษัตริย์ของตนเองมเีชือสายพญามัง

ราย ดังนั นเชียงตุงจึงเป็นหัวเมืองล้านนาเมืองหนึง ซึงมีผู้ปกครองเชือสายพญามังราย 
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สินค้าสําคัญของเชียงตุง 

 เชียงตุงเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านการค้าทางตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา อีกทั้งยัง

มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายโดยผลิตผลจากการเกษตรมีค่อนข้างน้อยเพราะ

เน้ือที่การทําการเกษตรน้อย จากการที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยภูเขาสูงและป่าไม้ 

ดังน้ันสินค้าของเชียงตุงจึงเป็นสินค้าประเภทของป่าเป็นหลัก  เช่น นํ้ารัก ครั่ง พริกแห้ง ของป่านานา

ชนิด งาช้าง นํ้าผึ้ง ไม้ฝาง ไม้จันทน์ และทาส(สมมะโน ณ เชียงใหม่, 2538 : 37) เป็นสําคัญ อีกทั้ง

ที่ต้ังที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณที่เรียกว่า เส้นทางสายทองคํา (Golden Road)(วราภรณ์ เรืองศรี, 

2550 : 68) ที่เริ่มจากยูนานลงมายังหริภุญไชย ดังน้ันสินค้าของชาวจีนฮ่อมีอยู่มาก เช่น เครื่องถ้วย

ชาม เครื่องปั้นดินเผา และหยก เป็นต้น สินค้าเชียงตุงและเมืองไทใหญ่ได้ถูกลําเลียงมายังศูนย์กลาง

ทางการค้าภายในอาณาจักรล้านนาระยะแรกโดยผ่านชาวจีนฮ่อ (ชาวจีนทางตอนใต้) ระยะหลังโดย

ชาวเชียงตุง และชาวพื้นเมืองได้เดินทางค้าขายกันเองเป็นจํานวนมาก ทําให้การค้าของอาณาจักร

ขยายตัวมากข้ึน   

สินค้าสําคัญท่ีหมุนเวียนในล้านนา  

 เน่ืองจากเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทําให้สินค้าและผลผลิตจากเมืองต่าง ๆ จึง

หมุนเวียนกันมาที่เชียงใหม่ หริภุญไชยหรือลําพูน เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ผูกติดกับเชียงใหม่โดย

ลักษณะสินค้าสําคัญคือข้าว ซึ่งเป็นพชืเศรษฐกิจของเมืองที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิง ลําปางซึ่งเป็นเมือง

หน้าด่านที่สําคัญของอาณาจักรล้านนาทางตอนใต้ มีพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว ยาสูบและของป่า เชียงแสน

เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ที่ราบลุ่มแม่นํ้ากก สินค้าที่นํามาจากเชียงแสนโดยมากเป็นสินค้าที่ได้รับจากชาวไท

ใหญ่ซึ่งนํามาแลกเปลี่ยน และเชียงแสนได้นํามาค้าขายอีกทอดหน่ึง ได้แก่ นํ้ารัก ครั่ง และของป่าชนิด

ต่าง ๆ น่านเป็นเมืองที่มีเกลือสินเธาว์เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ และแพร่เป็นเมืองที่มีสีเสียดจํานวน

มาก นอกเหนือจากน้ียังมีทองคํา ตะกั่ว เป็นต้น เมืองต่าง ๆ ในล้านนามักจะมีของป่า เช่น นํ้าผึ้ง 

งาช้าง นอแรด เหล็ก ไม้จันทน์ และกํายาน เป็นต้น 

พ่อค้าท่ีสําคัญ 

 กลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทต่อการค้าภายนอกอาณาจักรยุคราชวงศ์มังรายปกครองมีอยู่จํานวน

มากหลากหลายกลุ่มด้วยกัน ล้านนามีขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจที่สูง เป็นทั้งศูนย์กลางการ

รับซื้อสินค้าและกระจายสินค้า อีกทั้งยังมีสินค้าท้องถ่ินที่มีความต้องการของพ่อค้าภายนอก ทําให้มี

พ่อค้าที่มีความหลากหลายเข้ามายังล้านนา 

พ่อค้าจากเมืองทางใต้หมายถึงเมืองที่อยู่ในทางทิศใต้ของล้านนา และเป็นเมืองท่าทางทิศใต้ 
ได้แก่ สุโขทัย อยุธยา และเมืองท่าหรือเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง สินค้าที่เมืองทางใต้นําข้ึนมาค้าขายยัง
ล้านนาโดยมากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าประเภทผ้า และกระจกเงา(ชวิศา ศิริ,  2550 : 126) ซึ่ง
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เป็นสินค้าที่หายากในล้านนา พ่อค้าจากเมืองทางใต้มักเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวกับสินค้า
พื้นเมือง และของป่าจากทางล้านนา สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หนังสัตว์ กํายาน ไม้ฝาง ชะมด
เรียง(เชียง) (ชวิศา ศิริ, (2550 : 126) นํ้าผึ้ง ช้าง ครั่ง และสีเสียด เป็นต้น สินค้าที่อยุธยาต้องการ
อย่างมากและเดินทางมาทําการค้าขายถึงเชียงใหม่ คือ หนังกวาง(ชวิศา ศิริ, 2550 : 126) เพราะมี
ราคาถูกมากและสามารถนําไปค้าขายต่อได้ในราคาที่สูง ดังน้ันพ่อค้าจากเมืองทางใต้จึงเดินทางเข้ามา
ค้าขายในล้านนา จึงทําให้การค้าขายภายในอาณาจักรมีการขยายตัวในวงกว้างและมีความมั่งค่ังจาก
สินค้าประเภทของป่า พ่อค้าเมืองล้านช้างเดินทางมาจากอาณาจักรล้านช้าง ล้านช้างสืบเช้ือสายมา
จากขุนเจืองแห่งลวจักราช ซึ่งเป็นเช้ือสายเดียวกับพญามังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา(สรัสวดี 
อ๋องสกุล, 2553 : 54) พ่อค้าจากล้านช้างติดต่อกับล้านนาโดยผ่านมาทางพะเยา เชียงแสน เชียงราย 
และน่าน โดยพ่อค้าล้านช้างได้นําสินค้าประเภท เกลือ ยาส้ม ปลาส้ม(ชวิศา ศิร,ิ 2550 : 125) ปลาร้า 
ครั่ง และกํายาน เข้ามาทําการค้ากับล้านนาถึงเชียงใหม่ ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีจะถูกกระจายสินค้าต่อไปยัง
ดินแดนอื่น ๆ พ่อค้าจีนเดินทางมาเข้าค้าขายในดินแดนล้านนาโดยผ่านทางเชียงตุง เชียงแสน 
เชียงราย ฝาง ลงมาถึงเชียงใหม่ เอกสารโบราณได้มีการกล่าวว่ากองคาราวานของพ่อค้าจีน เข้ามาทํา
การค้าขายในยุคราชวงศ์มังรายปกครองล้านนา  ปีละ 10 กว่าเที่ยว(ชวิศา ศิริ, (2550 : 124) สินค้าที่
พ่อค้ากลุ่มน้ีได้นําเข้ามาค้าขายในล้านนา ได้แก่ ฝิ่น ผ้าไหม เครื่องใช้ทําด้วยเหล็ก และโลหะต่าง ๆ 
เครื่องทองเหลือง เครื่องทอง เครื่องเงิน และของป่าหลายชนิด เช่น ข้ีผึ้ง ขนสัตว์ ชะมดเช็ด เป็นต้น 
และสินค้าเกษตร พ่อค้าชาวจีนมีการเดินทางค้าขายโดยใช้กองคาราวานที่ใช้สัตว์เป็นพาหนะ เช่น โค 
ม้า และล่อ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าตลอดเส้นทางการเดินทางมายังล้านนา แต่ในสมัยน้ีไม่พบ
รายการของสินค้าประเภทเครื่องเคลือบแบบจีน เน่ืองจากอาจยังไม่แพร่หลายในอาณาจักรล้านนา ถึง
กระน้ันอาจจะด้วยเพราะราคาสูงและแตกหักง่ายจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก เมื่อพ่อค้าจีนฮ่อเดินทาง
เที่ยวกลับมักซื้อฝ้าย เกลือ และหมาก(ศศิภัสร์ เที่ยงมิตร, 2545 : 27) กลับไปจําหน่ายยังดินแดนของ
ตนด้วย 

 พ่อค้าพม่าจําแนกได้หลายกลุ่ม กล่าวคือมีทั้งกลุ่มพ่อค้าที่เป็นชาวพยูเดิมซึ่งถือเป็นพม่าแท้ มี

ความเป็นมาต้ังแต่อาณาจักรศรีเกษตรเจริญรุ่งเรืองและมีความรู้ทางด้านการค้ามาก ซึ่งที่ต้ังของพุกาม

ในอดีตอยู่บริเวณภาคเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบัน และอยู่บนเส้นทางการ

เดินทางจากจีนไปยังอินเดีย ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคือพวกพม่าที่ได้เข้ามาต้ังถ่ินฐานแทนที่ชาวพยูและต้ัง

อาณาจักรพุกามข้ึน แต่ถูกมองโกลเข้ายึดครองทําให้ต้องถอยร่นลงมาอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักร

ล้านนา จึงถือว่าทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มพม่าเหมือนกัน การแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างล้านนาและพ่อค้า

พม่ามีการค้าขายจํานวนน้อย ไม่คึกคักดังเช่นพ่อค้ากลุ่มอื่น คาดว่าพ่อค้าพม่านําสินค้า เช่น ทองคํา 

ทองเหลือง และสินค้าที่รับมาจากอินเดียกับอาหรับเข้ามาขายต่อในล้านนา เป็นต้น จากการศึกษาไม่

พบบันทึกหลักฐานทางการค้า พ่อค้าพม่าเข้ามามีบทบาทในล้านนามากข้ึนในช่วงที่ล้านนาตกเป็น

ประเทศราชของพม่า ตามที่ปรากฏหลักฐานว่าพ่อค้าพม่าเข้ามาอยู่ในลําปางและเชียงใหม่จํานวนมาก

(สมมะโน ณ เชียงใหม่, 2535 : 54) พ่อค้าเงี้ยวหรือไทใหญ่เป็นพ่อค้าที่อยู่บริเวณรัฐฉานโดยมีเมือง

นาย  เมืองลิ เมืองปั่นและบางส่วนของเชียงตุง พ่อค้ากลุ่มน้ีมีความเช่ียวชาญและชํานาญในการเป็น

พ่อค้าคนกลาง(ชวิศา ศิริ, 2550 : 123) พ่อค้ากลุ่มน้ีทําการค้ากับล้านนาต้ังแต่ยังไม่ได้สถาปนา

อาณาจักรล้านนา สินค้าที่กลุ่มพ่อค้าเงี้ยวนํามาค้าขายคือ ทาส(ชวิศา ศิริ, (2550 : 124) เกลือ และ
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ของป่าที่หาได้จากตอนบนของทวีป การค้าระหว่างพ่อค้าชาวเงี้ยวกับล้านนาเป็นไปอย่างราบรื่นเน่ือง

ด้วยเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน  

พ่อค้ากลุ่มไทใหญ่ ไทลื้อ และไทยอง เดินทางมาจากทางเหนือของอาณาจักร โดยผ่านมาทาง

เชียงตุงเข้ามาทางเชียงของ เชียงแสน และลงมาเมืองน่าน เพื่อทําการค้าขาย โดยการเดินทางมาเป็น

กองคาราวานวัวต่าง ม้าต่าง สินค้าที่พ่อค้าชาวไทกลุ่มต่าง ๆ น้ีนําเข้ามาค้าขายยังเมืองที่ได้กล่าวมาจะ

เป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว พริกแห้ง ยาสูบ และนํ้าอ้อย เป็นต้น และสินค้าประเภทของป่า 

ได้แก่ หนังกวาง และเน้ือสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่ตากแห้ง พ่อค้ากลุ่มน้ีอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงแถบเชียงตุงและ

เดินทางมาค้าขายถึงเมืองน่าน โดยสินค้าสําคัญเป็นที่ต้องการคือเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจ

ของเมืองน่าน ชาวตะวันตกได้เดินทางเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเข้ามาของ

ชาวตะวันตกมีเหตุผลทางด้านการค้าเป็นสําคัญ ชาติแรกที่เ ข้ามาคือโปรตุเกส จากน้ันจึงมี

ชาวตะวันตกกลุ่มอื่น ๆ เดินทางเข้ามาและแผ่ขยายไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง

อาณาจักรล้านนาและเมืองเชียงตุงด้วย การค้าขายในระยะปลายราชวงศ์มังรายปกครองเป็นการค้าที่

เน้นสินค้าประเภทอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากยุโรป สินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าทางการเกษตรบ้าง

เล็กน้อย กล่าวคือเป้าหมายหลักของการค้าขายของชาวตะวันตกอยู่ที่หมู่เกาะเครื่องเทศเป็นหลัก 

บทสรุป 

 เชียงตุงเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางตอนเหนือของอาณาจักรมาโดยตลอด ต้ังแต่ก่อนที่จะ

สถาปนาอาณาจักรล้านนา เชียงตุงเป็นเมืองที่ต้ังอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณ อีกทั้งยังอยู่ระหว่าง

แม่นํ้าโขงและสาละวิน บรเิวณตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา ทําให้เชียงตุงเป็นเมืองที่มีความโดด

เด่นทั้งยุทธศาสตร์ และศูนย์กลางทางการค้าทางตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา กล่าวคือพญามัง

รายสร้างเชียงตุงข้ึนมาใหม่ให้ขนาดของเมืองใหญ่ข้ึน และทรงได้สร้างตลาดไว้มากมายในเชียงตุงเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางการค้า พ่อค้าที่เดินทางเข้ามาทําการค้ากับเชียงตุง หรือแม้แต่อาศัยเมืองเชียง

ตุงเป็นเส้นทางผ่าน เพื่อค้าขายกับเมืองในอาณาจักรล้านนายุคราชวงศ์     มังราย คือ พ่อค้าชาวจีน 

และลักษณะการเดินทางเป็นกองคาราวานขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีการค้าขายอยู่ไม่ขาด มีการเดินทาง

ลัดเลาะตามภูเขาสูงชันเพื่อทําการค้ากับเชียงตุงตลอดจนเดินทางค้าขายกับหัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนา

เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ดังน้ันกล่าวได้ว่า เมืองเชียงตุงจึงมีความสําคัญในด้านการค้ามากเพราะ

เป็นประตูการค้ากับพ่อค้าจีน เป็นศูนย์กลางทางการค้าทางตอนเหนือของล้านนาและด้านการเมืองมี

ความสําคัญในฐานะประตูสู่ล้านนา นอกจากน้ันก็เป็นผู้รับสินค้าจากเชียงใหม่ข้ึนไปขายยังตอนเหนือ

อีกด้วย ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับบทบาทของเมืองเชียงตุงด้านต่าง ๆ หรือดินแดนไทใหญ่อื่น ๆ ซึ่งสามารถ

นําไปวิเคราะห์เพื่อต่อยอดประเด็นต่าง ๆ อันทําให้เกิดองค์ความรู้ เกี่ยวกับดินแดนรัฐฉานใน

ประวัติศาสตร์มากข้ึน 
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ไทเทรชัน: หลักการและการประยุกต์ใช้ 
(Titration: Concept and Application) 

 
อาจารย์ ดร. อาทิตยา   สามณฑา1 

 

บทคัดย่อ 
 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการไทเทรชัน และการนําไทเทรชันไปใช้ประโยชน์
สําหรับการทําปริมาตรวิเคราะห์ ไทเทรชันเป็นวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าสาร
ที่สนใจในสารตัวอย่างมีความเข้มข้นหรือปริมาณเท่าไร ไทเทรชันอาศัยหลักการที่ง่าย และสามารถใช้
อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะห์ โดยให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 
จึงถือเป็นวิธีการของเคมีพื้นฐานที่สําคัญอย่างย่ิง ไทเทรชันเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เหมาะสม
สําหรับปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ 
โดยมีการนําไทเทรชันมาประยุกต์ใช้สําหรับปริมาณวิเคราะห์มากมาย เช่น การหาปริมาณกรดแอซิติก
ในนํ้าส้มสายชู การหาปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในยาลดกรด การหาปริมาณไอโอดีนในเกลือ และ
การวิเคราะห์สารประกอบเฟอร์โรไซยาไนด์ในเครื่องด่ืมต่างๆ  
 

คําสําคัญ : ไทเทรชัน / ปฏิกิริยาเคมี / การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
 

Abstract 
 

 The objective of this article is to discuss the concept and the application of 
volumetric analysis of titration. Titration is fundamental in chemical analysis. The 
method of titration is to identify the amount of analyse present in the samples. The 
concept and equipment of titration is simple, less time-consuming and reliable. 
Titration examines the acid-base reaction, precipitation reaction, complex metric 
reaction and redox reaction. The application of titration is generally applied for 
quantitative analysis such as the analysis of concentration of acetic acid in vinegar, 
the analysis of MgO content in antacid, the analysis of amount of I2 in salt, and also 
the quantitative analysis of ferrocyanide compound in beverage.  
 

Keywords: Titration/ Chemical reaction/ Quantitative analysis 
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(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

บทนํา (Introduction) 
ไทเทรชัน (Titration) เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาตรที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะทําได้ง่าย

และรวดเร็ว ถือว่าเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีข้ันพื้นฐานที่ผู้เรียนวิทยาศาสตร์ด้านเคมีต้องเรียนรู้ 
โดยอาศัยหลักการการวัดปริมาตรของสารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน (เรียกว่า สารละลาย
มาตรฐาน หรือ Standard Solution) ซึ่งทําปฏิกิริยาพอดีกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ จุดที่สารละลาย
มาตรฐานทําปฏิกิริยาพอดีกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ เรียกว่า จุดสมมูล (Equivalent Point) หากแต่
ในการทําปฏิบัติการน้ัน จุดสมมูลไม่สามารถทราบได้แน่นอนในทางปฏิบัติ จึงอาศัยการเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางกายภาพที่เกิดข้ึนที่จุดสมมูลเป็นตัวช้ีบอก เรียกว่า อินดิเคเตอร์ (Indicator) เช่น การ
เปลี่ยนสีของสารเคมีที่ทําหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ การเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ (Voltage) การเปลี่ยน
ค่ากระแสไฟฟ้า (Current) การเปลี่ยนค่าปริมาณประจุไฟฟ้า (Coulomb) การเปลี่ยนค่าการนําไฟฟ้า 
(Conductance) เรียกจุดน้ีว่า จุดยุติ (End Point) ของไทเทรชัน ในปัจจุบันไทเทรชันมีการนํามา
ประยุกต์ใช้มากมาย เช่น การหาปริมาณกรดแอซิติก (CH3COOH) ในนํ้าส้มสายชู การหาปริมาณ
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ในยาลดกรด หรือการหาปริมาณไอโอดีน (I2) ในเกลือ เป็นต้น โดยไทเทร
ชันสามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเช่ือถือ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นๆ 
เช่น การวิเคราะห์สารประกอบเฟอร์โรไซยาไนด์ในเครื่องด่ืมต่างๆ โดยวิธีสเปกโทรโฟโทเมตรีและไทเทรชัน 

  

หลักการพื้นฐานของไทเทรชัน (Concept of titration) 
 ไทเทรชัน (Titration) เป็นปริมาตรวิเคราะห์ (Volumetric Analysis) อาศัยหลักการการวัด
ปริมาตรของสารละลายที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน (เรียกว่า สารละลายมาตรฐาน หรือ Standard 
Solution) ซึ่งทําปฏิกิริยาพอดีกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ โดยในการทําปฏิบัติการน้ันทําได้โดยการ
เติมไทแทรนต์ (Titrant) ลงในบิวเรต (Buret) และปิเปตไทแทรนด์ (Titrand) ลงในขวดรูปชมพู่ 
(Erlenmeyer Flask) จากน้ันจึงเติมอินดิเคเตอร์ เพื่อใช้สําหรับบอกจุดยุติซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับจุด
สมมูลที่ปฏิกิริยาเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ การไทเทรชันเริ่มจากไข  ไทแทรนต์ซึ่งบรรจุอยู่ในบิวเรตทีละ
น้อยลงในไทแทรนด์ซึ่งอยู่ในขวดรูปชมพู ่จนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนสี
ของอินดิเคเตอร ์อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับไทเทรชันและข้ันตอนการไทเทรชันแสดงในภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

ภาพท่ี 1 อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับไทเทรชัน: (a) Buret stand and buret clamp, (b) Buret, (c) 
Transfer pipet, (d) Erlenmeyer flask, (e) Beaker, and (f) Glass funnel 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการไทเทรชัน: (a) การใส่ไทแทรนต์ลงในบิวเรต (b) การปิเปตไทแทรนด์ลงในขวด

รูปชมพู ่(c) การหยดอินดิเคเตอร์ลงในไทแทรนด์ และ (d) การไทเทรตเพื่อให้ถึงจุดยุติ 
 
สําหรับไทเทรชัน สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนมีความสําคัญมาก ดังน้ันการ

เตรียมสารละลายมาตรฐานจึงต้องคํานึงถึงความถูกต้องให้มากที่สุด วิธีการเตรียมสารละลายมาตรฐานมี 2 วิธี 
คือการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) และการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ 
(Secondary Standard) (พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ และ สุชาดา จูอนุวัฒนกุล, 2551 : 85) 

(1) สารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ เตรียมได้จากนําสารมาตรฐานปฐมภูมิที่ทราบนํ้าหนัก
แน่นอน มาละลายในตัวทําละลาย (Solvent) ด้วยปริมาตรที่แน่นอนในขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flask) 
ซึ่งคุณสมบัติของสารมาตรฐานปฐมภูมิ คือ มีความบรสิุทธ์ิสูง ไม่ดูดความช้ืน หาง่าย ราคาไม่แพง มีมวลโมเลกุลสูง 

(2) สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิเป็นสารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน 
เน่ืองจากคุณสมบัติของตัวสารเองและวิธีการเตรียมสารละลาย และสามารถรู้ความเข้มข้นที่แน่นอนได้จากการ
นํามาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ  เรียก ว่า การหาเทียบหาความเ ข้ม ข้นที่แ น่นอน 
(Standardization) โดยการเตรียมสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิเกิดข้ึนเมื่อไม่สามารถหาสารละลายมาตรฐาน
ปฐมภูมิได้ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีคุณสมบัติดูดความช้ืน ทําให้ไม่สามารถทราบนํ้าหนักที่แน่นอน
ได้ จึงไม่เหมาะสมในการนํามาเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ แต่นํามาทําเป็นสารละลายมาตรฐาน      
ทุติยภูมิได้โดยนํามาไทเทรตกับโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลต (Potassium Hydrogen Phthalate, KHP) 
ซึ่งเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ ที่ทราบนํ้าหนักที่แน่นอน หรือการใช้สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) 
เป็นไทแทรนต์ ซึ่งสารละลายน้ีไม่มีสมบัติเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จึงต้องนํามาทําการหาความเข้มข้น
ที่แน่นอนด้วยโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) ซึ่งเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ ที่ทราบนํ้าหนักที่แน่นอนก่อน 

ไทเทรชันจะให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเมื่อจุดสมมูลใกล้เคียงกับจุดยุติ (ไทเทรชันที่อาศัยการเปลี่ยน
สีของอินดิเคเตอร์เพื่อบอกจุดยุติ เรียกว่า ไทเทรชันแบบคลาสสิก) 

หลังจากการทําปฏิบัติการ นําเอาค่าของปริมาตรของไทแทรนต์ที่ใช้ไทเทรตจนถึงจุดยุติ ความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานที่ทราบอย่างแน่นอน และปริมาตรของสารที่ต้องการวิเคราะห์ที่นํามาไทเทรต มา
คํานวณหาปริมาณหรือความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ 

 

(a) (b) (c) (d) 
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จากปฏิกิริยา 
aA (aq) +  bB (aq)  cC (aq) + dD (aq) 
พบว่า 
(1/a) x (CAVA)   =   (1/b) x (CBVB) 
โดย 
a, b คือ เลขสัมประสิทธ์ิมวลสัมพันธ์ในหน่วยโมลที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน 
พบว่า จํานวน a โมลของสาร A ทําปฏิกิริยาพอดีกับจํานวน b โมลของสาร B 
A, B คือ สารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห์ ตามลําดับ 
CA, CB คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห์ ตามลําดับ 
VA, VB คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห ์ตามลําดับ 
 

ไทเทรชันแบบคลาสิก (Classical Titration) 
ไทเทรชันแบบคลาสิก สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทตามปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน (ศุภชัย ใช้เทียมวงศ์, 

2553 : 119) ได้แก่ ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยากรด-เบส (Acid-Base Titration) ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการ
ตกตะกอน (Precipitation Titration) ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Complexometric 
Titration) และไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Titration) 

(1) ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยากรด-เบส เป็นไทเทรชันระหว่างสารละลายกรดและสารละลายเบส ใช้
ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือสารละลายเบส ในการทําปฏิบัติการน้ันทําได้โดย
การนําเอาสารที่ต้องการวิเคราะห์มาไทเทรตกับสารละลายกรดหรือสารละลายเบสที่ทราบความเข้มข้นที่
แน่นอน สําหรับจุดยุติของไทเทรชันแบบน้ี ดูที่การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ จะเห็นได้ว่าความถูกต้องของไท
เทรชันน้ีข้ึนกับการเลือกอินดิเคเตอร์ที่ใช้อย่างถูกต้อง ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยากรด-เบส สามารถแบ่งออกได้
ตามชนิดของสารละลายกรดและสารละลายเบส คือ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การไทเทรตระหว่างกรดแก่เบสแก่ 
การไทเทรตระหว่างกรดแก่เบสอ่อน การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนเบสแก่ และการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนเบสอ่อน 

การเลือกอินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยากรด-เบสน้ี ข้ึนกับช่วงค่าความเป็นกรดเบสที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างอินดิเคเตอร์และช่วงค่าความเป็นกรดเบสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร ์

อินดิเคเตอร์ ช่วงค่าความเป็นกรดเบส สีที่เปล่ียนแปลงของอินดิเคเตอร์ 
Methyl orange 3.1 – 4.4 แดง – เหลือง 
Bromcresol green 3.8 – 5.4 เหลือง – นํ้าเงิน 
Methyl red 4.4 – 6.2 แดง – เหลือง 
Bromthymol blue 6.0 – 7.6 เหลือง – นํ้าเงิน 
Phenolphthalein 8.3 – 10.0 ไม่มีสี –ชมพ ู
Alizarine Yellow R 10.2 – 12.0 เหลือง – แดง 

ตัวอย่างไทเทรชันแบบน้ี เช่น การหาปริมาณกรดแอซิติก (CH3COOH) ในนํ้าส้มสายชู 
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(2) ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการตกตะกอน เป็นไทเทรชันระหว่างซิลเวอร์ไอออน (Ag+) กับสารที่
ต้องการวิเคราะห์แล้วได้ตะกอนเงินเกิดข้ึน ถือเป็นการหาปริมาณของสารที่ต้องการวิเคราะห์ด้วยซิลเวอร์
ไอออน โดยสามารถหาปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอนของสารที่สามารถเกิดตะกอนที่ละลายนํ้าได้ยากกับ
ซิลเวอร์ไอออน ซึ่งสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น คลอไรด์ (Cl-) โบรไมด์ (Br-) ไอโอไดด์ (I-) ฟลูออไรด์  (F-) ใน
การทําปฏิบัติการน้ันทําได้โดยการนําเอาสารที่ต้องการวิเคราะห์มาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์
ไอออนที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน สําหรับจุดยุติของไทเทรชันแบบน้ี ดูที่การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ จะ
เห็นได้ว่าความถูกต้องของไทเทรชันน้ีข้ึนกับการเลือกอินดิเคเตอร์ที่ใช้อย่างถูกต้อง โดยอินดิเคเตอร์ต้องเป็น
สารที่มีสีชัดเจนหรือเกิดสารที่มีสีชัดเจนกับสารละลายมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนได้ เช่น การหาปริมาณ
ของคลอไรด์โดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) เป็นไทแทรนต์และโครเมตไอออน (CrO4

2-) เป็น   
อินดิเคเตอร ์

  การไทเทรชันชนิดน้ี สามารถทําตรงกันข้ามโดยใช้หาปริมาณหรือความเข้มข้นของเงิน เมื่อใช้
สารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน เช่น สารละลายคลอไรด์ สารละลายโบรไมด์ สารละลายไอ
โอไดด์ สารละลายฟลูออไรด์ 

(3)  ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน เป็นไทเทรชันระหว่างไอออนของโลหะและสารที่
ทําให้เกิดสารเชิงซ้อน (Complexing Agent) หรือลิแกนด์ (Ligand) ใช้ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นของ
ไอออนของโลหะ ในการทําปฏิบัติการน้ันทําได้โดยการนําเอาสารที่ต้องการวิเคราะห์มาไทเทรตกับสารที่ทําให้
เกิดสารเชิงซ้อนหรือลิแกนด์ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน สําหรบัจุดยุติของไทเทรชันแบบน้ี ดูที่การเปลี่ยนสี
ของอินดิเคเตอร ์โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของไทเทรชันน้ีข้ึนกับการเลือกอินดิเคเตอร์ที่ใช้อย่างถูกต้อง 
ค่าความเป็นกรดเบสระหว่างไทเทรชัน และค่าคงที่ของการเกิดสารเชิงซ้อน ตัวอย่าง  ไทเทรชันแบบน้ี เช่น 
การหาปริมาณแคลเซียมไอออน (Ca2+) โดยใช้ Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) เป็นสารที่ทําให้
เกิดสารเชิงซ้อนหรือลิแกนด์ และใช้ Eriochrome black T (Erio T) เป็นอินดิเคเตอร์ 

(4)  ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยารีดอกซ์ เป็นไทเทรชันระหว่างตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing Agent) และ
ตัวรดิีวซ ์(Reducing Agent) ใช้ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นของตัวออกซิไดซ์หรือตัวรีดิวซ์ ในการทํา
ปฏิบัติการน้ันทําได้โดยการนําเอาสารที่ต้องการวิเคราะห์มาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานที่เป็นตัวออกซิไดซ์
หรือตัวรีดิวซ์แล้วแต่กรณี โดยทราบความเข้มข้นที่แน่นอน สําหรับจุดยุติของไทเทรชันแบบน้ี ดูที่การเปลี่ยนสี
ของอินดิเคเตอร ์โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้สําหรับไทเทรชันชนิดน้ีแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สารที่ทําปฏิกิริยากับ
สารใดสารหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีดอกซ์ การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของไทเทรชันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนส ี
เช่น นํ้าแป้ง โพแทสเซียมไธโอไซยาเนต (KSCN) และรีดอกซ์อินดิเคเตอร์ ซึ่งการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
ข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของไทเทรชัน เช่น เฟอโรอิน (Ferroin) ไดฟินิลามีน (Diphenylamine) 
ตัวอย่างไทเทรชันแบบน้ี เช่น การหาปริมาณไอโอดีน (I2) โดยใช้สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตเป็นไทแทรนต์ 
และนํ้าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ แต่สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟตไม่มีสมบัติเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จึง
ต้องนํามาทําการหาความเข้มข้นที่แน่นอนด้วยโพแทสเซียมไอโอเดต 

นอกจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติ เพื่อสามารถบอกถึงจุดสมมูลซึ่งเป็นจุดที่สารละลาย
มาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห์ทําปฏิกิริยากันพอดีแล้ว การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพที่เกิดข้ึนที่
จุดสมมูลอื่นๆ เช่น ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ปริมาณประจุไฟฟ้า การนําไฟฟ้า สามารถใช้บอกจุดยุติได้ 
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การประยุกต์ใช้ไทเทรชัน (Application of Titration) 
ไทเทรชันถูกนํามาใช้ทําปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Analysis) ได้โดยตรงแล้ว ยังมีการนํา     

ไทเทรชันมาใช้ทําปริมาณวิเคราะห์ควบคู่กับเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า (Electrochemistry) (เพ็ญศรี 
ทองนพเน้ือ, 2552 : 109; ธวัชชัย ศรีวิบูลย์, 2548 : 81) เช่น โพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชัน (Potentiometric 
titration) แอมแปโรเมตริก ไทเทรชัน (Amperometric Titration) คูลอมเมตริก ไทเทรชัน (Coulometric 
Titration) และคอนดักโตเมตริก ไทเทรชัน (Conductometric Titration)  

(1) โพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชัน เป็นการวัดค่าความต่างศักย์ควบคู่กับไทเทรชัน การเปลี่ยนแปลง
ความต่างศักย์ไฟฟ้าสามารถบอกถึงการทําปฏิกิริยาอย่างพอดีระหว่างสารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการ
วิเคราะห์ได้ ดังน้ันความต่างศักย์ไฟฟ้าถือเป็นอินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรชันน้ี โพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชันให้
ความถูกต้องมากเน่ืองจากจุดยุติและจุดสมมูลเป็นจุดเดียวกัน และสามารถทําไทเทรชันได้กับสารที่มีสีหรือมี
ความขุ่นโดยไม่ส่งผลต่อไทเทรชัน ซึ่งถือเป็นข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับไทเทรชันแบบคลาสิก นอกจากน้ีสามารถ
ใช้ได้กับปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน หรือปฏิกิริยา รีดอกซ์ เช่น การ
หาปริมาณ Lumefantrine ในเม็ดยาสําหรับโรคมาลาเรียด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชัน (César et al., 
2008 : 223) โดยใช้กรดเปอร์คลอริกเป็นสารละลายมาตรฐาน ซึ่งพบว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็วและ
ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) และ Ultraviolet spectrophotometry (UV) การหาปริมาณไซยาไนด์ (Cyanide) ด้วยวิธีโพเทนชิ
โอเมตริก ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Breuer et al., 2011 : 135) โดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรต 
(AgNO3) เป็นสารละลายมาตรฐาน พบว่าการวิเคราะห์ไม่ถูกรบกวนเมื่อมีซิงค์  (Zn) อยู่ในการวิเคราะห์ การ
หาปริมาณ Ciprofloxacin ในยายับย้ังการติดเช้ือแบคทีเรียด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชันสําหรับ
ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Abulkibash et al.,2003 : 239) โดยใช้สารละลายเหล็กไอออน (Fe3+) เป็น
สารละลายมาตรฐาน พบว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ง่าย ราคาถูก มีความจําเพาะเจาะจงและความไวในการ
วิเคราะห์ดีเมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีคอนดักโตเมตริก ไทเทรชัน การหาปริมาณกรดแอสคอร์บิค 
(Ascorbic acid) ในเม็ดยาด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยารีดอกซ์ (Paim et al., 2002 : 
1221) โดยใช้สารละลายโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) เป็นสารละลายมาตรฐาน พบว่าให้ค่าความแม่นสําหรับ
การวิเคราะห์ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐาน การหาปริมาณสารประกอบ
เฟอร์โรไซยาไนด์ในเครื่องด่ืมต่างๆ ด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยา   รีดอกซ์ (ธนากร 
เปลื้องกลาง, 2010 : 10) โดยใช้สารละลายซีเรียมไอออน (Ce4+) เป็นสารละลายมาตรฐาน พบว่าให้ค่าร้อยละ
การคืนกลับสําหรับการวิเคราะห์ในระดับดี เป็นการวิเคราะห์ที่ง่าย สะดวกและราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Ultraviolet-Visible spectrophotometry 

(2)  แอมแปโรเมตริก ไทเทรชัน เป็นการวัดกระแสไฟฟ้าควบคู่กับไทเทรชัน โดยมีการให้ความต่าง
ศักย์คงที่ตลอดไทเทรชัน การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าสามารถบอกถึงการทําปฏิกิริยาอย่างพอดีระหว่าง
สารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ ดังน้ันกระแสไฟฟ้าถือเป็นอินดิเคเตอร์สําหรับ    ไทเทรชัน
น้ี แอมแปโรเมตริก ไทเทรชันสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ แอมแปโรเมตริก ไทเทรชันด้วยข้ัวไฟฟ้าเด่ียว 
(Amperometric Titration) และแอมแปโรเมตริก ไทเทรชันด้วยข้ัวไฟฟ้าจุลภาคคู่ (Biamperometric- 
Titration) ข้อดีของไทเทรชันน้ี คือ สารที่ต้องการวิเคราะห์มีความเข้มข้นตํ่า กระแสที่วัดได้มีค่าแน่นอนให้ผล
ที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้กับปฏิกิริยาตกตะกอนหรือปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน 
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(3) คูลอมเมตริก ไทเทรชัน เป็นการวัดปริมาณประจุไฟฟ้าที่ใช้จนถึงจุดยุติ โดยมีการให้กระแสไฟฟ้า
คงที่ตลอดไทเทรชัน ไทเทรชันแบบน้ีไม่ใช้สารละลายมาตรฐานแต่ใช้แหล่งที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าคงที่แทน 
เวลาทั้งหมดที่ใช้สําหรับไทเทรชันเทียบได้กับปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการไทเทรต โดยปริมาณ
ประจุไฟฟ้าถือเป็นอินดิเคเตอร์สําหรับไทเทรชันน้ี ข้อดีของไทเทรชันน้ี คือ ไม่ต้องเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
สารที่ต้องการวิเคราะห์มีความเข้มข้นตํ่า มีความเที่ยงตรงและความถูกต้องของการวิเคราะห์สูง สามารถใช้ได้
กับปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้คูลอมเมตริก ไทเทรชัน เช่น การหาระดับการกําจัดหมู่อะซิติลของไคโตซานด้วยวิธีคูลอมเมตริก ไท
เทรชันสําหรับปฏิกิริยากรด-เบส (Wang et al., 2014 : 306) ซึ่งพบว่าให้ค่าความแม่นและความเที่ยงสําหรับ
การวิเคราะห์ในระดับดี เป็นการวิเคราะห์ที่ง่ายและราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) การประเมินความสามารถในการยับย้ังการเกิด
อนุมูลอิสระของเหล้าบรั่นดีด้วยวิธีคูลอมเมตริก ไทเทรชัน (Ziyatdinova  et al., 2014 : 80) ซึ่งพบว่าให้ค่า
ความเที่ยงสําหรับการวิเคราะห์ในระดับดี เป็นการวิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็วและราคาถูก  

(4) คอนดักโตเมตริก ไทเทรชัน เป็นการวัดการนําไฟฟ้าควบคู่กับไทเทรชัน โดยการนําไฟฟ้าของ
สารละลายเกิดข้ึนเน่ืองจากไอออนในสารละลาย การเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าสามารถบอกถึงการทําปฏิกิริยา
อย่างพอดีระหว่างสารละลายมาตรฐานและสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ ดังน้ันการนําไฟฟ้าถือเป็นอินดิเคเตอร์
สําหรับไทเทรชันน้ี ข้อดีของไทเทรชันน้ี คือ สารที่ต้องการวิเคราะห์มีความเข้มข้นตํ่า และสามารถใช้ได้กับ
ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาตกตะกอน และปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้คอนดักโต
เมตริก ไทเทรชัน เช่น การหาระดับความเป็นกรดและปริมาณคลอไรด์ไอออนในเช้ือเพลิงเอธานอลด้วยวิธีคอน
ดักโตเมตริก ไทเทรชัน (Avelar & Barbeira, 2007 : 299) โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น
สารละลายมาตรฐานในการหาระดับความเป็นกรด  และใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเป็นสารละลาย
มาตรฐานในการหาปริมาณคลอไรด์ไอออน พบว่าให้ค่าร้อยละการคืนกลับสําหรับการวิเคราะห์ในระดับดี เป็น
การวิเคราะห์ที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ดี เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐาน การหา
ปริมาณ Loperamide Hydrochloride (LOP.HCl) และ Trimebutine (TB) ในเม็ดยาแก้ท้องร่วงด้วยวิธี
คอนดักโตเมตริก ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาตกตะกอน (Elqudaby et al., 2013 : 686) โดยใช้สารละลาย 
Phosphotungestic acid (PTA) เป็นสารละลายมาตรฐาน พบว่าให้ค่าร้อยละการคืนกลับสําหรับการ
วิเคราะห์ในระดับดี เป็นการวิเคราะห์ที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว การหาปริมาณ Fluoroquinolone ในเม็ดยา
ยับย้ังการติดเช้ือแบคทเีรียด้วยวิธีคอนดักโตเมตริก ไทเทรชันสําหรับปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Ragab & 
Amin, 2004 : 973) โดยใช้สารละลาย Ammonium Reineckate เป็นสารละลายมาตรฐาน พบว่าให้ค่า
ความแม่นและความเที่ยงของการวิเคราะห์ระดับดี เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคมาตรฐาน 
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บทสรุป (Conclusion) 
ไทเทรชันคือปริมาตรวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการวิเคราะห์อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วแต่ให้ผลการ

วิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีความแม่นและความเที่ยงในระดับดีเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นๆ โดย
หลักการไทเทรชันคือการวัดปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนซึ่งทําปฏิกิริยา
พอดีกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ ค่าของปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้สามารถนํามาคํานวณหาปริมาณ
หรือความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ จากหลักการวิเคราะห์ที่ง่ายและผลการวิเคราะห์ที่เช่ือถือได้น้ัน 
ไทเทรชันจึงนํามาประยุกต์ใช้หาปริมาณหรือความเข้มข้นของสารต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งตัวอย่างทาง
อาหาร ตัวอย่างทางยา ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตสําหรับหม้อไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม 
Electrostatic Precipitators for Boiler in the Industrial Factory 

 
                     อาจารยพ์รชัย พรหฤทัย, นายบริพัตร ชาวโพงพาง,     
                            นายรัชพล ชัยแก้วขวัญ, นายจักรกฤษณ์ บุญภิละ1 

                

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาวิธีการดักจับสารมลพิษจําพวกฝุ่น เขม่าควัน เถ้า และตะกอนที่เกิดข้ึนจาก
การเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า หรือเตาบอยเลอร ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการทางไฟฟ้าสถิตใน
การดักจับสารมลพิษดังกล่าว ทั้งน้ี ชุดอุปกรณ์ดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตที่สร้างข้ึนประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ข้ัวเก็บ ที่ทําจากท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร และข้ัว
ปล่อยประจุที่ออกแบบให้มีลักษณะทรงกระบอกเกลียวหมุน ทําหน้าที่สร้างประจุไฟฟ้าให้แก่อนุภาค
ของตะกอนด้วยการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ดังน้ัน เพื่อหาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผลต่อการดักจับตะกอน
ได้ดีที่สุด โดยปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-14 กิโลโวลต์ ผลการทดสอบพบว่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0 
กิโลโวลต์ มีนํ้าหนักตะกอน 120 กรัม เมื่อทําการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ระดับ 2 4 6 8 10 12 และ 14 
กิโลโวลต์ ประสิทธิภาพในการดักจับตะกอนมีค่าเท่ากับร้อยละ 78.31 79.34 81.13 92.08 79.67 
79.63 และ 79.10 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 8 กิโลโวลต์ มีความเหมาะสมต่อ
การสร้างประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคของตะกอน จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน การดักจับตะกอนสูงที่สุด 

 
คําสําคัญ : ไฟฟ้าสถิต/ แรงดันไฟฟ้า/ การดักจับตะกอน 

 
  

Abstract 
  

This research studied the method to collect the pollutant such as dust, 
smoke, ash and precipitation which occurred from boiler in the industrial factory by 
the electrostatic force.  

Electrostatic precipitators (ESP) are a large, industrial emission control unit. It 
is designed to trap and remove dust particles from the exhaust gas stream of an 
industrial process. It has two parallel electrodes. The first is the collection electrode, 
it collects the particle ions. The second parallel is the corona electrode which 
designed to screw. This electrode used to induce the precipitators to particle ions by 
high voltages.  

To analyze the efficiency of collecting precipitations voltage levels were 
optimized. The experiment resulted that the precipitations were collected with the 
                                                             
1
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output voltage range 0-14 kV. The result indicated that the voltage level at 0 kV 
collected 120g of precipitation. The voltage was adjusted to 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14 
kV which affect to the collecting precipitation efficiency of 78.31, 79.34, 81.13, 92.08, 
79.67, 79.63, and 79.10 %, respectively. It can be concluded that the output voltage 
at 8 kV is the most suitable to induce the precipitation to particle ions and has the 
highest collecting precipitation efficiency.        
 
Keywords: Electrostatic/ Voltages/ Collecting precipitation 
 

บทนํา 
การพัฒนาประเทศทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเพิ่มของประชากรที่มี

อัตราสูงข้ึนน้ัน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
อันก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัยและ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ การปนเปื้อนสารมลพิษ (Pollutant) เช่น อนุภาค 
ฝุ่น เขม่า เถ้าและตะกอน ฯลฯ ในปริมาณที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายสิ่งมีชีวิตได้ อาจพบได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางดิน ฯลฯ (วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ และคณะ, 
2540 : 2; นพภาพร พานิช และคณะ, 2550 : 2) 

งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัญหาที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศไทยทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานหรือแหล่งกําเนิด
ใด ๆ อาจมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการหรือระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดของมลพิษน้ัน ๆ ทั้งน้ี กระบวนการผลิตต่าง ๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมมักก่อให้เกิดแก๊ส สารระเหย หรือแม้กระทั่งโลหะปนเปื้อนบางชนิด เช่น แก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ กรดซัลฟูริก 
กํามะถัน ตะกั่ว ไอของกรด ฝุ่นละออง ฯลฯ โดยสารปนเปื้อนเหล่าน้ีมีปริมาณการระบายออกสู่
บรรยากาศเพิ่มมากข้ึนทุกปีตามปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่เพิ่มข้ึน (พัฒนา มูลพฤกษ์, 2545 : 5;       
สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, 2558 : 3)  

การกําจัดหรือลดปริมาณสารมลพิษที่ปนเปื้อนดังกล่าวสามารถทําได้หลายวิธี เช่น ไซโคลน 
ผ้ากรอง การตกตะกอนแบบเปียกและการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ฯลฯ  (พานิช อินต๊ะ, 2554 : 6) 
โดยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตน้ันเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการดักจับ
ตะกอนสูง และสามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะเปียกและแห้ง  
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รูปท่ี 1 แสดงการแยกอนุภาคที่ผิวของข้ัวไฟฟ้า 

รูปที่ 1 แสดงการแยกอนุภาคที่ผิวของข้ัวไฟฟ้าตามหลักการไฟฟ้าสถิต โดยอนุภาคบวกจะ
เคลื่อนที่เข้าหาข้ัวไฟฟ้าลบ ส่วนอนุภาคลบจะเคลื่อนที่เข้าหาเข้าไฟฟ้าบวก จึงนําหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตในส่วนของข้ัวเก็บและข้ัวปล่อยประจุ ซึ่งการสร้างชุดดักจับ
ตะกอนไฟฟ้าสถิตมีหลักการสําคัญ คือ ปล่อยให้อากาศไหลผ่านข้ัวไฟฟ้าเพื่อใส่ประจุไฟฟ้าให้กับ
อนุภาคที่เจือปนอยู่ในอากาศ หลังจากน้ันปล่อยให้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิต 
อนุภาคจึงเคลื่อนที่เข้าหาข้ัวเก็บและถูกเก็บกักที่พื้นผิวของข้ัวเก็บซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุ
ของอนุภาค ภายหลังจากเกิดการสะสมของอนุภาคที่ข้ัวเก็บ อนุภาคจะถูกทําให้หลุดออกจากข้ัวเก็บ
โดยวิธีการเคาะหรือการสั่น ข้ัวเก็บให้อนุภาคหลุดออกและตกลงสู่ถังพักอนุภาคด้านล่างก่อนถูกนําไป
กําจัดต่อไป (Krigmont et al., 2004: 2; Tsrong et al., 2015 : 77; Jaworek et al., 2007 : 134)  

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกตะกอนไฟฟ้าสถิต มีดังน้ี นฤบดี ศรีสังข์ และคณะ 
(2549) ได้สร้างเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดช้ันเดียวที่มีท่อสแตนเลสทําหน้าที่เป็นข้ัวเก็บ
อนุภาคและมีลวดทองแดงที่อยู่กลางท่อทําหน้าที่เป็นข้ัวปล่อยประจุให้กับอนุภาคสําหรับดักจับ
อนุภาคเขม่าควัน ในการทดลองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12.3 kV (DC) อัตราการไหลที่ 20 lpm ผล
ปรากฏว่า 30 นาทีแรก มีค่าประสิทธิภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ชญาศักด์ิ รัตนโชติ 
และคณะได้ทําการศึกษาและสร้างเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด-แผ่นเรียบสําหรับดัก
เขม่าจากการเผาไหม้ไม้ฟืนเพื่อควบคุมหรือลดปริมาณอนุภาคฝุ่นละออง เขม่าควัน หรือตะกอน (ชญา
ศักด์ิ รัตนโชติ และคณะ, 2551 : 59) ผลการทดลองเบื้องต้นปรากฏว่าเมื่อให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 12 
kV (DC) กับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตจะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 58.43 จากงานวิจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้น พบว่า แรงดันไฟฟ้ามีผลต่อประสิทธิภาพการดักจับตะกอน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงได้
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ศึกษาวิธีการดักจับหรือลดปริมาณตะกอนที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าหรือเตาบอยเลอร์ โดย
ออกแบบและสร้างชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตข้ึน และศึกษาปัจจัยแรงดันไฟฟ้าที่สา่งผลให้ชุดทดสอบ
มีประสิทธิภาพการดักจับตะกอนได้สูงที่สุด  

 

อุปกรณ์และการออกแบบและสร้างชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต 

 การสร้างชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต ใช้อุปกรณ์ ดังน้ี ท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
15 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร  แกนทรงกระบอกแบบเกลียว เครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง และถุง
กรอง   

การออกแบบชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต ออกแบบได้ดังรูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
คือ ขั้วเก็บ ทําจากท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความยาว 1 เมตร มีช่องลม
เข้าและลมออก (รูปที่ 3ก) และ ขั้วปล่อยประจุ ใช้แกนทรงกระบอกแบบเกลียว (รูปที่ 3ข)  โดยที่ข้ัว
อิเล็คโทรดทั้งสองจะวางซ้อนแบบขนานกันตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 2  และข้ันตอนสุดท้าย คือ 
ติดต้ังเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต (รูปที่ 3ค)  เมื่อประกอบชุดดักจับ
ตะกอนไฟฟ้าสถิตจะได้ภาพรวมดังรูปที่ 3ก  

 

 

รูปท่ี 2 แผนภาพการออกแบบชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต 
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รูปท่ี 3 แสดง     ก) ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตทีป่ระกอบด้วยข้ัวเก็บทําจากท่อสแตนเลส  

ข) ข้ัวปล่อยประจุลักษณะทรงกระบอกเกลียว  
ค) แกนข้ัวปล่อยประจุซึ่งต่อกับเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 

 
ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพการดักจับตะกอน  

การทดสอบประสิทธิภาพการดักจับตะกอนของชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตเริ่มต้นจากการ
ติดต้ังเข้ากับท่อปล่อยควันของหม้อไอนํ้าหรือเตาบอยเลอร์และเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง โดยปรับต้ัง
ค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดักจับตะกอนที่แรงดันไฟฟ้า 2 4 6 8 10 12 และ 14 
กิโลโวลต์ พร้อมติดต้ังถุงกรองเข้าที่ส่วนปลายด้านช่องลมออกของชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต จากน้ัน
ใช้โบลเวอร์ดูดอากาศจากท่อปล่อยควันของหม้อไอนํ้าหรือเตาบอยเลอร์ซึ่งอนุภาคจะถูกดูดเข้าไปยัง
ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต ใช้ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที จึงนําตะกอนในถุงกรองมาช่ังนํ้าหนัก
เพื่อหาปริมาณตะกอนที่หลุดลอดจากชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต เปรียบเทียบกับนํ้าหนักตะกอนที่ไม่
ผ่านชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต สามารถแสดงแผนภาพการทดลองได้ดังรูปที่ 4 

รูปท่ี 4 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต 
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ผลการทดสอบ 
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต โดยศึกษาผลของค่า

แรงดันไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้าช่วง 0-14 kV น้ันพบว่า เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 0 kV ในการดักจับ
อนุภาคตะกอน แล้วช่ังนํ้าหนักของตะกอนในถุงกรองได้เท่ากับ 120.0 กรัม จึงใช้เป็นค่าเปรียบเทียบ
เพื่อหาประสิทธิภาพการดักจับตะกอนที่  ค่าแรงดันไฟฟ้าต่าง ๆ ในช่วง 2-14 kV เพื่อความถูกต้อง
ของผลการทดสอบ จึงทําการทดสอบเป็นจํานวน 8 ครั้งต่อค่าแรงดันไฟฟ้าหน่ึง ๆ จากน้ันคํานวณหา
ค่าเฉลี่ย และประสิทธิภาพการดักจับตะกอนได้ดังตารางที่ 1  

     ตารางท่ี 1 ผลการดักจับอนุภาคตะกอนที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 2-14 kV เป็นระยะเวลา 30 นาที 

ค่าแรงดัน 
ไฟฟ้า(kV) 

ปริมาณอนุภาคตะกอนที่ดักจับได้ (กรัม) ประสิทธิ
ภาพ 

(ร้อยละ) 
ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที3่ ครั้งที4่ ครั้งที5่ ครั้งที6่ ครั้งที7่ ครั้งที8่ เฉลี่ย 

2  90.1 93.0 92.5 95.6 94.5 96.1 92.8 97.2 93.975 78.31 
4  96.5 91.4 97.2 95.5 98.9 92.7 93.6 95.9 95.212 79.34 
6  97.6 92.8 96.7 98.1 97.9 96.5 99.1 100.2 97.362 81.13 
8 110.0 109.6 111.2 110.9 111.5 110.5 110.8 109.5 110.5 92.08 
10 98.4 91.5 99.8 95.1 96.6 97.8 90.5 95.2 95.612 79.67 
12  99.5 98.7 92.6 93.9 90.1 98.7 91.8 99.2 95.562 79.63 
14  91.2 99.8 100.5 93.1 92.9 99.8 90.8 91.3 94.925 79.10 
 

จากผลการทดสอบในตารางที่ 1 เมื่อทําการเปรียบเทียบนํ้าหนักอนุภาคตะกอนและ
คํานวณหาประสิทธิภาพชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต จากไฟฟ้าแรงดันสูงที่ระดับแรงดันไฟฟ้าช่วง     
2-14 kV  ผลการทดสอบปรากฏว่า ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 2 4 6 8 10 12 และ 14 kV มีปริมาณ
ตะกอนที่ดักจับได้เท่ากับร้อยละ 93.975 95.212 97.362 110.5 95.612 95.562 และ 94.925 กรัม 
ตามลําดับ และนําค่านํ้าหนักตะกอนที ่ดักจับได้น้ันมาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดดักจับตะกอนได้
เท่ากับร้อยละ 78.31 79.34 81.13 92.08 79.67 79.63 และ 79.10  ตามลําดับ จากน้ันจึงนําผล
การทดสอบดังกล่าวมาแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่ง รูปที่ 5 พบว่าแท่งกราฟที่ได้เป็นโค้งระฆังควํ่า 
แสดงว่า มีแนวโน้มหรือค่าการกระจายตัวแบบปกติ และที่ค่าแรงดันไฟฟ้า 8 kV มีค่าประสิทธิภาพ
การดักจับตะกอนได้ดีที่สุดเท่ากับร้อยละ 92.08  

จากการออกแบบและสร้างชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ     
ข้ัวเก็บอยู่  ส่วนนอกสุดของชุดทดสอบทําจากท่อสแตนเลส และข้ัวปล่อยประจ ุลักษณะทรงกระบอก
แบบเกลียวบรรจุอยู่ภายในข้ัวเก็บ ดังรูปที่ 6ก เมื่อติดต้ังชุดทดสอบเข้ากับเตาบอยเลอร์ พร้อมติดต้ัง
ถุงกรองเข้าที่ส่วนปลายด้านช่องลมออก เริ่มทําการทดสอบโดยจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงต้ังแต่ 0-14 กิโล
โวลต์ ในการดักจับอนุภาคตะกอนเป็นระยะเวลา 30 นาที จากน้ันนําตะกอนในถุงกรองมาช่ังนํ้าหนัก
หาปริมาณตะกอนที่หลุดลอดจากชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต เพื่อหาค่าระดับไฟฟ้าแรงดันสูงที่ทําให้
ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตมีประสิทธิภาพดีที่สุด พบว่า เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 0 kV อนุภาคตะกอน
ภายในชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตจะไม่มีประจุทางไฟฟ้า ทําให้อนุภาคตะกอนไม่ถูกดักจับและหลุด
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ออกมายังถุงกรองทั้งหมด ดังรูปที่ 6ข เมื่อนําอนุภาคตะกอนมาช่ังได้นํ้าหนักเท่ากับ 120.0 กรัม 
จากน้ันจึงทําการทดสอบที่ระดับแรงดันไฟฟ้าช่วง 2 4 6 8 10 12 และ 14 kV อนุภาคตะกอนภายใน
ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตจะถูกข้ัวปล่อยประจุที่มีไฟฟ้าแรงดันสูงเหน่ียวนําให้มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 
และดึงดูดเข้าหาข้ัวเก็บซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกตามหลักไฟฟ้าสถิต จนทําให้อนุภาคตะกอนติดอยู่ที่
ข้ัวเก็บ ดังรูปที่ 6ค  
 

 
 

รูปท่ี 5 ประสิทธิภาพของชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต้ังแต่ 2-14 กิโลโวลต์ 

 

รูปท่ี 6 แสดง     ก) ลักษณะภายในชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต  
  ข) อนุภาคตะกอนภายในชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า 0 kV 
           ค) อนุภาคตะกอนภายในชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตเมื่อจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 
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บทสรุป 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิต แสดงให้เห็นว่า ชุดดักจับ

ตะกอนไฟฟ้าสถิตสามารถดักจับตะกอนที่ปล่อยออกมาจากท่อปล่อยควันของหม้อไอนํ้าหรือเตา  
บอยเลอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
และส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคตะกอนได้ดีที่สุด คือ ระดับแรงดันไฟฟ้า 8 kV ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพการดักจับตะกอนสูงถึงร้อยละ 92.08  ดังน้ัน ชุดดักจับตะกอนไฟฟ้าสถิตน้ีจึงสามารถ
ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี 
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พฤติกรรมการบริโภคน้ําหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนนิคมหนอง
บัว   ตําบลหนองอีบุตร  อําเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

Consumption of Bio-Fermented Beverage in Nongeebut  Huaiphueng, 
Kalasin Province 

 
 อาจารยณ์ภัทร เตียววิไล, นางสาวนิสา  บุญแสง 

    นางสาวสุภาวัลย์  โฮมแพน1 
      

บทคัดย่อ 
 
             การวิจัยเชิงสํารวจน้ี (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
นํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน ในชุมชนนิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร  อ.ห้วยผึ้ง           
จ.กาฬสินธ์ุ  เลือกกลุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํ านวน 108 คน                 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for 
Windows) ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาความถ่ี  ค่าร้อยละและค่าความสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับนํ้าหมักชีวภาพเพื่อ        
การบริโภค อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 58.3 และ 72.2 ตามลําดับ  2) พฤติกรรมการบริโภคนํ้า
หมักชีวภาพอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.7  3) ภาวะสุขภาพของประชาชน อยู่ในระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 70.4 นอกจากน้ี พบว่า ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้า
หมักชีวภาพ (P–value<0.05) ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้และทัศนคติกับกลุ่มเป้าหมายโดย
เน้นกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย และควรพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค/ นํ้าหมักชีวภาพ/ สุขภาพ 
 
 

              Abstract 

This study is specifically concerned with the effect of Consumption of Bio-

Fermented Beverage on the health of 108 consumers in  Nongeebut  Huaiphueng ,  

Kalasin  Province. A questionnaire was used as data collecting tool. Data analysis was 

done using SPSS for window, frequency, percentage, and Chi-square. 

 The results revealed that the: 1) knowledge and attitude of most people 

consuming Bio-fermented beverage were high levels 58.3 and 72.2 respectively. 2) 

                                                             
1

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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behavioral consumption of bio-fermented beverage were high levels (90.7%). 3) 

health status of people were high levels (70.4%). In addition, knowledge and attitude 

were found to be associated with behavioral consumption   (p-value < 0.05) Thus, 

recommendation from the study is to educate the producer of bio-fermented 

beverage about producing consistent high quality beverage. 

Keywords: Behavioral consumption/ Bio-fermented beverage/ Health 

บทนํา 
ปัญหาสุขภาพที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) โดยเฉพาะกลุ่มของโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน รวมไปถึงโรคที่เกิดจากการทํางาน การรักษาที่ยาวนานและไม่ค่อยได้ผลทําให้ผู้ป่วยบาง
กลุ่มใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเอง เช่น ยาดอง ยาสมุนไพรพื้นบ้าน นํ้า
หมักชีวภาพ พิธีกรรมต่าง ๆ ฯลฯ 

นํ้าชีวภาพหรือนํ้าสกัดชีวภาพน้ีเกิดข้ึนเมื่อ ประมาณกลางปี พ.ศ. 2540 เกิดข้ึนในขณะที่
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (สุริยา สาสนรักกิจ, 2550) อันเป็นผลมาจากการเติบโต
ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการนําสารเคมีหลายชนิดและหลายรูปแบบเข้ามาใช้
เพื่อให้ได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยในภาคการเกษตร เมื่อปี 
พ.ศ. 2526 เป็นการผสมผสานจุลินทรีย์หลายชนิดเข้าด้วยกันในตัวกลางที่เป็นกากนํ้าตาลหรือนํ้าตาล
มาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร หลังจากน้ัน ในราวปี พ.ศ. 2529 
ศาสตราจารย์คาซูโอะ วาคุกามิ ประธานมูลนิธิบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา ได้
ร่วมกันนําแนวความคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเข้าเผยแพร่
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก รู้จักกันภายใต้ช่ือที่หลากหลาย คือ นํ้าสกัดชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ นํ้า
เอนไซม์ นํ้าจุลินทรีย์ นํ้าหมักพืช เป็นต้น (ชีววิถี, 2551) 

นํ้าหมักชีวภาพที่ใช้ในการบริโภค หรือเอนไซม์เป็นสารโปรตีน วิตามินเอ บี ซี ดี อี เค อะมิโน
แอซิค (Amino Acid) และอะเซทิลโคเอ (Acetyl Coa) ที่ได้จากการหมักผลไม้นานาชนิด เมื่อหมัก
ระยะเริ่มแรกจะเป็นแอลกอฮอล์ ระยะต่อมาเป็นนํ้าส้มสายชูซึ่งมีรสเปรี้ยว อีกระยะหน่ึงเป็นยาธาตุมี
รสขม ก่อนจะได้เป็นนํ้าหมักชีวภาพ (เอ็นไซม์) ซึ่งใช้เวลาหมักขยายประมาณ 2 ปี แต่หากจะนําไปด่ืม
กินควรผ่านการหมักขยายเป็นเวลา 6 ปีข้ึนไป โดยประโยชน์จากนํ้าหมักชีวภาพน้ัน หากมีนวัตกรรม
การผลิตที่ดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ทําให้ภูมิต้านทานโรคดีข้ึน และ
ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่นํ้าหมักชีวภาพ ที่ขายอยู่ตามท้องตลาด มักเป็นนํ้าหมักชีวภาพที่
อยู่ในสภาพเป็นแอลกอฮอล์ ดังน้ันเมื่อด่ืมกินแล้วอาจมีอาการร้อนวูบวาบ มึนงง และอาจทําให้ฟันผุ
กร่อนได้ เพราะนํ้าหมักชีวภาพ (เอนไซม์) มีสภาพเป็นกรดสูง ดังน้ันจึงไม่ควรด่ืมนํ้าหมักชีวภาพแบบ
เข้มข้น (รสสุคนธ์  พุ่มพันธ์ุวงศ์, 2555) 

ปัญหาสําคัญของการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ คือ คุณภาพและความปลอดภัย โดยผู้ผลิตเองยัง
ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และข้อควรระวังในกระบวนการผลิต ส่วนผู้บริโภคเองก็
ยังมีความสับสนในความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้นํ้าหมักชีวภาพเช่นเดียวกัน รวมถึงหลักเกณฑ์ใน
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การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ชีวภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีกฎหมายมากําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นํ้าหมักชีวภาพ
ข้ึนมาอย่างเป็นทางการเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นํ้าหมักชีวภาพที่มีการผลิตและวางจําหน่าย 
ซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้ (ไชยวัฒน์  ไชยสุต, 2550) 

ปัจจุบันในชุมชนนิคมหนองบัว  ต.หนองอีบุตร  อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธ์ุ พบว่า ประชาชนมี
การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ และมีการบริโภคตามความเช่ือ ด้วยเหตุผลที่ว่านํ้าหมักชีวภาพช่วยป้องกัน
โรคต่าง ๆ หรือ ช่วยแก้อาการของบางโรคได้  ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพ เป็นชุมชนที่มีการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพเป็นจํานวน
มาก โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมในการนํานํ้าหมักชีวภาพไปบริโภค ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1.เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติในการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน 
     2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน 
     3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ
เพื่อสุขภาพของประชาชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่บริโภคนํ้า
หมักชีวภาพที่อาศัยอยู่ในชุมชนนิคมหนองบัว ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ส่วน
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 108 คน 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างข้ึนใหม่โดยการทบทวนวรรณกรรมของ
ผู้วิจัย แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ในการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนที่ 2 
ความรู้เกี่ยวกับนํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ ส่วนที่ 
4 พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ และส่วนที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ แบ่งย่อย
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ภาวะสุขภาพทางกาย และตอนที่ 2 ภาวะสุขภาพทางจิต 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยให้ชุมชนรับทราบก่อนล่วงหน้า 
ก่อนลงเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ มีการนัดหมายกับชุมชน จากน้ันจะลงชุมชนแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกข้อมูล โดยผู้ วิจัยจะอธิบายลักษณะและวิธีการตอบแบบสอบถาม หลังจากน้ัน           
1 สัปดาห์จะมาเก็บแบบสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพด้วยสถิติ Chi-square  
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ผลการวิจัย 
 จากกลุ่มตัวอย่าง 108 คนที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.6)     
มีอายุ 46- 50 ปี (ร้อยละ 23.1) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 76.9) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ร้อยละ 69.4) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 76.9) รายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการบริโภค คือเพื่อป้องกันโรค (ร้อยละ 56.5) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 49 45.4 
      หญิง 59 54.6 
อาย ุ   
      35 – 40 23 21.3 
      41 – 45  18 16.7 
      46 – 50  25 23.1 
      51 – 55  22 20.4 
      56 – 60   20 18.5 
สถานภาพ   
    โสด 9 8.3 
    สมรส 83 76.9 
    หม้าย อย่า แยกกันอยู่ 16 14.8 
ระดับการศึกษา   
    ไม่ได้เรียน 16 14.8 
    ประถมศึกษา 75 69.4 
    มัธยมศึกษา 8 7.4 
    อนุปริญญา/ เทียบเท่า 3 2.8 
    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 6 5.6 
อาชีพ   
    อาชีพอิสระ  5 4.6 
    ค้าขาย 10 9.3 
    รับราชการ 5 4.6 
    เกษตรกร 83 76.9 
    รับจ้าง 5 4.6 
 รายได้ (บาท/เดือน)   
     ตํ่ากว่า   5,000 14 13.0 
     5,001- 10,000 69 63.9 
     มากกว่า  15,000 8 7.4 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพ (ต่อ) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการบริโภค   
    รักษาโรคเกาต์ 2 7.9 
    รักษาโรคความดันโลหิตสูง 9 8.3 
    รักษาโรคเบาหวาน 7 6.5 
    รักษาอาการปวดเมื่อย 27 25.0 
    รักษาโรคกระดูกทับเส้น 2 1.9 
    ป้องกันโรค 61 56.5 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 58.3)  มีทัศนคติต่อการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 72.2) 
พฤติกรรมการบริโภค  อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 90.7) (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคนํ้า  
               หมักชีวภาพ  

ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จํานวน ร้อยละ 
ความรู้เรื่องนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือการบรโิภค   
      ตํ่า 0 0.0 
      ปานกลาง 45 54.6 
      สูง 58 63.3 
ทัศนคติต่อการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ   
      ตํ่า 0 0.0 
      ปานกลาง 30 27.8 
      สูง 78 72.2 
พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ   
      ตํ่า 0 0.0 
      ปานกลาง 10 9.3 
      สูง 98 90.7 

 
 ผลการสํารวจภาวะสุขภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพ

มีระดับค่า BMI  อยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 73.1) (ตารางที่ 3) และมีภาวะสุขภาพทางกายและทางจิต

ส่วนใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 70.4) (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 3  จํานวนและร้อยละค่าระดับ BMI ของกลุม่ตัวอย่างที่บริโภคนํ้าหมัก ชีวภาพ  
ค่า BMI จํานวน ร้อยละ 

      น้อยกว่า 18.50 9 8.3 
      18.50-22.90 79 73.1 
      มากกว่า 23.00 20 18.5 
 

 

ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะสุขภาพทางกายและทางจิต ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่บริโภคนํ้าหมักชีวภาพ  

ระดับภาวะสุขภาพ จํานวน ร้อยละ 
      ตํ่า 0 0.0 
      ปานกลาง 32 29.6 
      สูง 76 70.4 
 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ 

พบว่าทั้งความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพที่ระดับความ

เช่ือมั่นร้อยละ 95  (p<0.05) (ตารางที่ 5 และ ตารางที่6) 

 

 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพของประชาชน 

 

 

ความรู้ความเข้าใจ 

พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

 - ଶ df Pݔ

value 

ตํ่า กลาง สูง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลางค่อนข้างตํ่า 0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

10 

(100.0) 

7.872 1 0.005** 

ระดับสูง 0 

(0.00) 

45 

(45.92) 

53 

(54.08) 

   

**P<0.01 
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ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพของประชาชน 

 

ทัศนคติต่อการบริโภคนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมัก

ชีวภาพ 
 - ଶ df Pݔ

value 

ตํ่า กลาง สูง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลางค่อนข้างตํ่า 0 

(0.00) 

7 

(70.0) 

3 

(30.0) 

9.793 1 0.002** 

ระดับสูง 0 

(0.00) 

23 

(23.47) 

75 

(76.53) 

   

**P<0.01 

 
อภิปรายผล 
        ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมัก
ชีวภาพของประชากร อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 54.08 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจาก
ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร จึงทําให้มีความสนใจในการหาความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้า
หมักชีวภาพ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนํ้าหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค 
เรื่องของการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต เช่น พืช ผัก ผลไม้ ตามคุณสมบัติเพื่อการบริโภค และ
สรรพคุณของพืชน้ัน ๆ รวมถึงภาชนะที่บรรจุ และที่สําคัญ คือ กระบวนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพื่อ
การบริโภคจะต้องคํานึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
ทั้งจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของการบริโภค
นํ้าหมักชีวภาพ เช่น การบริโภคนํ้าหมักชีวภาพช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีข้ึน  การบริโภคนํ้าหมัก
ชีวภาพสามารถกําจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินอาหารได้ (ศศิธร  ศิริลุน, 2555) 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนํ้า

หมักชีวภาพของประชากร อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 76.53 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เน่ืองจากประชากรมีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงทําให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพที่ดี โดย

ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพของบุคคล เช่น ประชากรส่วนใหญ่มีทัศนคติ

ในเรื่องของการทํานํ้าหมักชีวภาพไว้บริโภคเองมีความปลอดภัยมากกว่าการซื้อนํ้าหมักชีวภาพจากที่

อื่นมาบริโภค  การบริโภคนํ้าหมักชีวภาพไม่ใช่การด่ืมสุรา จึงไม่ทําให้เกิดอาการเมา เพราะการทําสุรา

น้ันต้องมีการเติมยีสต์ แต่การทํานํ้าหมักชีวภาพไม่มีสวนประกอบของยีสต์ แต่การบริโภคนํ้าหมัก

ชีวภาพถือว่าเป็นยาชนิดหน่ึง และการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพยังสามารถช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไชยวัฒน์  ไชยสุต, 2553) 
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 จากการศึกษาครั้งน้ีช้ีให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนนิคมหนองบัวมีความรู้ ทัศนคติและ

พฤติกรรมใน  การบริโภคนํ้าหมักชีวภาพอยู่ในระดับสูง ดังน้ัน ควรมีการให้ความรู้ในกระบวนการ

ผลิตที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เพราะการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์มาประกอบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

      1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหนังสือ และเอกสารของการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพไว้ในห้องสมุดชุมชนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของประชาชนที่สนใจ 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพตามโอกาสที่เหมาะสมและ
ต่อเน่ืองเพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพมากย่ิงข้ึน  
      2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ
เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์และโทษของการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพ   
      3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแนะนําประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคนํ้าหมักชีวภาพที่ได้
มาตรฐาน กรรมวิธีในการผลิตที่ถูกต้องเพื่อให้ได้นํ้าหมกัชีวภาพที่มีความสะอาดและมีความปลอดภัย
ต่อผู้ที่บริโภค  
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การตลาดแบบไวรัส เครื่องมือสําคัญในยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล 
Viral Marketing: Communication in the Digital Age 

 
          อาจารยพิ์มพ์พิไล ไทพิทักษ์1 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการศึกษาถึงการตลาดแบบไวรัสที่มีการพัฒนามาจากการตลาดแบบปากต่อปาก อัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทําให้
วงการสื่อสารการตลาดและการโฆษณาต้องมีการปรับวิธีการสื่อสารไปหาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดย
บทความน้ีศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายหรือคําจํากัดความและลักษณะพื้นฐานของ
การตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดแบบไวรัส 2) เคล็ดลับในการทําการตลาดแบบไวรัสให้
ประสบความสําเร็จ ตลอดจนข้อดี-ข้อเสียของการทําการตลาดแบบไวรัส และ 3) อิทธิพลของผู้นําทาง
ความคิดที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส 
 
คําสําคัญ :  การตลาดแบบไวรัส/ การตลาดแบบปากต่อปาก/ การโฆษณา/ การสื่อสารการตลาด/  

ผู้นําทางความคิด  

 

Abstract 

The purpose of this article is to determine the importance of Viral Marketing, 
it is sometimes referred to as Word-of-Mouth Marketing. Its influence in the behavior 
of consumers and how technology is affecting the market results.  

The article identifies 3 aspects namely:  1) the definition and basic type of 
viral marketing and word of mouth marketing, 2) the secret success of viral marketing 
including advantages and disadvantages of viral marketing, and 3) the influences of 
the opinion leader to the viral marketing. 
 

Keywords: Viral marketing/ Word of mouth/ Marketing/ Advertising/ Marketing 
communication/ Opinion leader 
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   สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทงิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทนํา 
 สืบเน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ถือเป็นปีที่ต้องด้ินรนและต้อง

แข่งขัน เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับรัฐบาลเป็นสําคัญว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเปิดตัว

ออกมาใหม่น้ันจะได้ผลมากน้อยเพียงใด  และจากที่หลายฝ่ายประเมินว่าจีดีพีของประเทศน่าจะอยู่ที่ 

ร้อยละ 3.5-4  โดยอุตสาหกรรมโฆษณามูลค่า 1 แสนกว่าล้านบาทน่าจะโตได้ถึงร้อยละ 6-8  แต่จาก

การที่ชาวนายังมีปัญหารายได้ยังไม่เข้ามา เงินที่จะเข้ามาต้องรอดูผลผลิตในรอบถัดไป ถ้าชาวนาไม่มี

เงิน กําลังซื้อก็จะไม่มี กลุ่มสินค้า FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ก็จะไม่มีงบลงโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ เพราะตลาดใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี โดยรวมในปี 2558 

อุตสาหกรรมโฆษณาถือว่ามีแนวโน้มดีข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2557 (3 นายกธุรกิจฯ ช้ีเศรษฐกิจไทยป ี58 

“แพะอมโรค-รับบาป”, 2558) กล่าวคือ ผู้ขายโฆษณามีแนวโน้มจะขยายช่องทางการโฆษณาและ

สร้างแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่าโฆษณา และเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

สําหรับผู้ประกอบการ นอกจากน้ี ผู้ขายโฆษณาในสื่อแบบด้ังเดิม เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้าย

โฆษณาจะหันมารุกในธุรกิจสื่อสมัยใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้ซื้อโฆษณามากข้ึน     

ในส่วนของผู้ซื้อโฆษณาจะไม่ลดงบประมาณในการโฆษณาลง แต่จะคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย 

โดยจะกระจายงบประมาณไปยังสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจงมาก

ข้ึน อีกทั้ง SME จะมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อโฆษณามากข้ึน เน่ืองจากสื่อโฆษณามีความ

หลากหลายและราคายังตํ่าลง นอกจากน้ี ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทข้ามชาติจะหันมาใช้การโฆษณา

ในรูปแบบโฆษณาตัวเดียวกัน แต่ใช้ในหลายประเทศเพื่อสร้างการจดจําในตัวสินค้าและประหยัด

ต้นทุนการผลติ ในขณะที่ เอเยนซี่โฆษณาและ  โปรดักช่ัน เฮ้าส์มีแนวโน้มขยายธุรกิจออกสู่ประเทศใน

กลุ่มอาเซียนเพื่อขยายฐานลูกค้า และมุ่งใช้ประโยชน์จากการเปิด AEC ทั้งในด้านการจัดหาหรือ

นําเข้าอุปกรณ์สําหรับการถ่ายทําโฆษณาจากต่างประเทศ และร่วมทุนกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

(“ธุรกิจโฆษณาโตข้ึน : จับตา การเติบโตของสื่อทางเลือก และ AEC ส่งให้   ผู้เล่นหลักปรับกลยุทธ์,” 

2557) 

  จากการเติบโตของธุรกิจโฆษณาที่ทําให้เกิดสื่อใหม่ ๆ หรือวิธีการการสื่อสารการตลาดเพื่อ
เข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ดังน้ัน การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดไปยัง
ผู้บริโภคในรูปแบบ เดิม ๆ หรือกลยุทธ์ที่ใช้ผ่านสื่อหลักอย่างสื่อมวลชน (Mass Media) เพียงอย่าง
เดียวจึงไม่อาจตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจได้ดีเท่าที่ควร นอกจากน้ี สื่อหลักดังกล่าวก็มีการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงและมีจํานวนมากข้ึน จนอาจทําให้ผูบ้ริโภคเกิดการปิดกั้นการรับสื่อ อีกทั้ง ผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการเลือกที่จะรับสื่อมากข้ึน โดยพวกเขาสามารถควบคุมการสื่อสารต่าง ๆ ที่เข้า
มาในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี Uses and Gratifications Theory ที่ว่า ผู้บริโภคจะมี
ความกระตือรือร้นในการรับสารมากข้ึน มีบทบาทในการตัดสินใจที่จะเลือกเปิดรับสื่อตามความสนใจ
ของตนเองมากข้ึน (Katz, 1974, as cited in Solomon, 2007) 

  พฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวทําให้ในบางครั้งการสื่อสารจากนักการตลาดไปยังผู้บริโภค
โดยตรง (Marketer to Consumer) ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร จึงเป็นช่องว่างที่ทําให้การสื่อสาร
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การตลาดจากผู้บริโภคไปยังผู้บริโภคด้วยกันเอง (Consumer to Consumer) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน ดังน้ัน จึงเป็นสาเหตุให้นักการตลาดต้องพัฒนาช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
ต่าง ๆ อยู่ตลอด สิ่งเหล่าน้ีทําให้กลยุทธ์การตลาดและการโฆษณาแบบ Below-the-line Strategy 
เริ่มมีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่รุดหน้าไปมาก ทําให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสําคัญกับการใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากสถิติการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปประมาณ 62.3 ล้านคน 
พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 23.8 ล้านคน (ร้อยละ 38.2) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 21.7 ล้านคน (ร้อยละ 34.9) 
และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 19.1 ล้านคน (ร้อยละ 38.2) โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 22.4 
(จํานวน 13.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 34.9 (จํานวน 21.7 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มข้ึนจาก   
ร้อยละ 61.8 (จํานวน 32.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 77.2 (จํานวน 48.1 ล้านคน) เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานครมีสัดส่วน
ผู้ใช้มากที่สุด (“สถิติเผยปี 57 คนไทยมีพีซีใช้เพิ่มข้ึน กทม.ครองแชมป์ใช้เน็ต-มือถือ,” 2557) 
ประกอบกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการวางเป้าหมายให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ICT ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (คณะผู้แทนไทยประจําประชาคม
ยุโรป, 2549) ดังน้ัน ในด้านของธุรกิจการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
จึงมีความสําคัญและได้รับความนิยมมากข้ึน ในอันที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยสื่อสารข้อมูลของสินค้า
และบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีหลากหลาย
รูปแบบ โดยการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ก็ถือเป็นหน่ึงในรูปแบบของการสื่อสารจาก
ผู้บริโภคไปยังผู้บริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่จําเป็นต้องมีเงินลงทุนมากมาย อาศัยเพียงแค่ความ
แปลกใหม่ สื่อสารได้ตรงใจ ก็สามารถแพร่กระจายข้อมูลที่ต้องการส่งได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็น
ทางเลือกในการสื่อสารการตลาดที่น่าสนใจอย่างมากในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไรก็ดี การที่จะ
ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวจากการทําการตลาดในรูปแบบน้ีก็จะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลาย ๆ 
ประการอันเกี่ยวเน่ืองกับความรู้สึก ทัศนคติ (Attitudes) แรงจูงใจ (Motivations) ตลอดจน
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค (Consumer Responses) ที่มีต่อการตลาดแบบไวรัสด้วย และ
ท้ายที่สุดแล้วควรที่จะนําการตลาดแบบไวรัสไปใช้ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ซึ่งก็คือการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication or IMC) น่ันเอง 

ดังน้ัน บทความ “Viral Marketing : Communication in the Digital Age” จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําการตลาดแบบไวรัสมาใช้ในการสื่อสารทางการตลาด อันส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเก็บรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ เอกสารทาง
วิชาการและอินเทอร์เน็ต โดยประเด็นที่ศึกษามีทั้งสิ้น 3 ประเด็น คือ 1) ความหมายหรือคําจํากัด
ความและลักษณะพื้นฐานของการตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดแบบไวรัส 2) เคล็ดลับในการ
ทําการตลาดแบบไวรัสให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจน ข้อดี-ข้อเสียของการทําการตลาดแบบไวรัส 
และ 3) อิทธิพลของผู้นําทางความคิดที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส 

การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) 

เน่ืองจากการตลาดแบบไวรัสถือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบหน่ึงที่มีพื้นฐานมาจาก
การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) ซึ่ง Solomon (2007) ได้อธิบายว่า คือ 
การส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง อีกทั้ง ยังเป็นการ
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ส่งผ่านข้อมูลจากบุคคลที่เรารู้จัก ซึ่งทําให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเช่ือถือและไว้วางใจมากกว่า
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกจากน้ี สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2549) ได้เสริมว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่ของ
ผู้บริโภคมักจะอาศัยข้อมูลจากบุคคลเป็นสําคัญ (Personal Sources) ซึ่งก็คือ ข้อมูลที่มาจากคน
ใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นการตัดสินใจซื้อในสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคยผู้บริโภคจึงมักจะเกิดความรู้สึกต่าง ๆ 
เช่น ลังเล ไม่อยากเสี่ยง กลัวซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ ใช้สินค้าใหม่ไม่เป็น ฯลฯ จากความรู้สึกเหล่าน้ี
ผู้บริโภคจึงหาข้อมูลด้วยการสอบถามจากแหล่งข้อมูลที่ตนเองไว้วางใจมากที่สุด น่ันก็คือ เพื่อน ญาติ 
พี่น้อง ถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลจากโฆษณา หรือจากพนักงานขายมาก่อนหน้าแล้วก็ตาม 

สําหรับลักษณะพื้นฐานของการตลาดแบบปากต่อปากน้ัน Balter and Butman (2006) ได้
อธิบายไว้ว่า การตลาดแบบปากต่อปากไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการแพร่กระจายข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ
เสมอไป เน่ืองจากโดยปกติแล้วผู้บริโภคจะรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากการตลาดแบบปาก
ต่อปากผ่านทางผู้ส่งสารทุกประเภท  ไม่เฉพาะเจาะจงแต่ผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน โดยหลักในการเลือกรับ
ข้อมูลจะมาจากการที่ผู้รับสารพิจารณาแล้วว่าข้อมูลที่จะได้จากผู้รับสารเป็นข้อมูลที่เขากําลังสนใจ
หรือเป็นข้อมูลที่จะกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ ได้  
  การตลาดแบบปากต่อปากน้ันผู้บริโภคไม่ได้เข้าร่วมการสนทนาเพยีงเพราะว่าเป็นการพูดคุย
ในเรื่องของฟรีเท่าน้ัน เน่ืองจากการทําการตลาดแบบปากต่อปาก ขอบเขตของข้อมูลที่ส่งต่อกันน้ันจะ
กว้างมาก กล่าวคือ จะมีการพูดคุยกันในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น เรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ เรื่องของ
ข่าวคราวใหม่ ๆ  การสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งการพูดคุยเหล่าน้ีจะเป็นการส่งต่อและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (Two-way Communication)  

การตลาดแบบปากต่อปากไม่ได้มีบทบาทต่อฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากว่ากว่า  
ร้อยละ 80 ของข้อมูลจะได้มาจากการสนทนาแบบเผชิญหน้ากันระหว่างผูส้่งสารและผู้รับสาร (Face-
to-face Communication) และโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดข้ึนที่ที่ทํางานหรือที่บ้าน 

การตลาดแบบปากต่อปากไม่ได้ผูกขาดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มผู้หญิงเท่าน้ัน ซึ่งก็หมายความว่า ไม่
มีข้อจํากัดเรื่องเพศในการแพร่กระจายข้อมูล ผู้ชายก็ถือเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่ข้อมูลของ
การตลาดแบบปากต่อปากได้เช่นกัน โดยหัวข้อที่มีการพูดคุยกันน้ัน จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น สินค้าที่สนใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ันจะทําได้ทั้งระหว่างผู้ชายด้วยกัน หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้หญิง ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับหัวข้อในการพูดคุย  

 ท้ายสุดการตลาดแบบปากต่อปากเป็นเรื่องที่สามารถวัดและติดตามได้ แต่ไม่สามารถควบคุม
ได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย 

 

การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 

 การตลาดแบบไวรัสหรือ Viral Marketing เกิดข้ึนครั้งแรกโดย Steve Jurvetson and Tim 
Draper ในปี 1996 ซึ่งเครื่องมือการตลาดรูปแบบน้ีเป็นกลยุทธ์ของบริษัท DFJ (Draper Fisher 
Jurvetson) ที่ได้นําไปใช้ในการทําตลาดของผู้ให้บริการฟรีอีเมล์อย่าง Hotmail (Jurvetson, 2000) 
ซึ่ง Welker (2002) ได้อ้างอิงจากกรณีของ Hotmail ในการให้คําจํากัดความของการติดต่อสื่อสาร
แบบไวรัส (Viral Communication) ไว้ว่า เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายและไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนักในการ
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แพร่กระจาย หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยการออกแบบการนําเสนออย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถกระตุ้นความสนใจ หรือมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค 

 ส่วน Solomon (2007) ได้นิยามว่า การตลาดแบบไวรัสเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ผู้ที่เข้ามายัง
เว็บไซต์ได้ส่งต่อข้อมูลจากเว็บไซต์น้ัน ๆ ไปยังเพื่อนของเขาเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการไปในวงกว้าง 

นอกจากน้ี Datta, Chowdhury, and Chakraborty (2005) ได้อธิบายว่า การตลาดแบบ
ไวรัสน้ันจะอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้บริโภคคนหน่ึงไปสู่ผู้บริโภคอีกคนหน่ึง นําไปสู่การ
แพร่กระจายข้อมูลในวงกว้างต่อไปเป็นทอด ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้คน (Man)        
เป็นสื่อ (Medium)  เพื่อนําส่งสาร (Message)  ไปยังมวลชน (Mass)  โดยสภาพแวดล้อมของการส่ง
ต่อ ข้อมู ลของก ารตลาดแบบ ไวรั ส น้ันมี ลั ก ษณะคล้ ายกับ เครื อ ข่ ายกา ร ติด ต่อสื่ อส า ร                 
(Web of Communication) ดังน้ัน การตลาดแบบไวรัสน้ันอาจเปรียบได้กับการทําการตลาดหลาย
ข้ันตอน (Multi-level Marketing) และผู้บริโภคแต่ละคนที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารก็เปรียบได้กับ
พนักงานขาย (Salesperson) น่ันเอง  

จากการที่การตลาดแบบไวรัสมีลักษณะเฉพาะอย่างหน่ึง คือ เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ไม่จํากัดเวลาหรือ
สถานที่ อีกทั้งยังสื่อสารกับผู้อื่นได้คราวละหลาย ๆ คนด้วย (Thurau, Gwinner, Walsh, and 
Gremler, 2004)  

ดังน้ัน การตลาดแบบไวรัสอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่า Electronics Word-of-Mouth 
(EWOM) โดย Thurau et al. (2004) ได้ให้คําจํากัดความว่า การตลาดแบบไวรัสเป็นการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าของสินค้าหรือบริการได้นําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งใน
ทางตรง หรือนําเสนอแบบมีความหมายแฝงภายในสาร ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติทางบวกหรือลบ
ต่อสารน้ันได้ อาจกล่าวได้ว่า การตลาดแบบไวรัสก็เป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ต้องมีการค้นหาสถานที่ (เว็บไซต์) ที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล และต้องค้นหาผู้ส่งที่
มีประสิทธิภาพ ผู้ซึ่งสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สารได้ (Kirby, 2006) โดยการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกันใน “ชุมชนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Communities)”  ซึ่งก็คือ ชุมชนที่ผู้บริโภคมารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดด้วย (Granitz & Ward, 
1996, as cited in Thurau et al., 2004) 

นอกจากน้ี Porter and Golan (2006) ได้ให้คําจํากัดความของการโฆษณาแบบไวรัส (Viral 
Advertising) ว่า เป็นการที่นักการตลาดหรือนักโฆษณาได้นําเสนอข้อความด้วยวิธีการอันสร้างสรรค์
เพื่อกระตุ้นหรือปลุกเร้าความรู้สึกของผู้บริโภคผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนักการตลาดหรือ
นักโฆษณาต้องการที่จะจูงใจหรือเข้าไปมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเพื่อให้พวกเขาส่งต่อสารไปยังผู้อื่น 

โดยสรุปแล้วการตลาดแบบไวรัสถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดรูปแบบหน่ึงของการตลาด
แบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) ที่นํามาใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อก่อให้เกิด
การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ที่เพิ่มข้ึน โดยการแพร่กระจายข้อมูลน้ันจะมี
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กระบวนการคล้ายกับ การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้เป็นเท่าทวีคูณ         
ไปเรื่อย ๆ  อีกทั้ง การตลาดแบบไวรัสถือเป็นปรากฏการณ์ทางการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลด้วยความสมัครใจ โดยรูปแบบของการตลาดแบบไวรัสมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น วิดีโอคลิป (Video Clips)  แฟลชเกม (Flash Games) รูปภาพ อี-การ์ด หรือแม้กระทั่ง
ข้อความสั้น (SMS Text Messages) 

ทั้งน้ี การทําการตลาดแบบไวรัสให้ประสบความสําเร็จควรที่จะมีความแตกต่าง โดดเด่น 
สนุกสนาน ต้องนําเสนอในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ต้องทําให้ผู้รับเกิดความสนใจ นําไปสู่การส่งต่อ 
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะทําการตลาดแบบไวรัสได้ประสบความสําเร็จเสมอไป โดยสาเหตุที่ทําให้
การตลาดแบบไวรัสไม่ประสบความสําเร็จอาจเน่ืองมาจากการนําเสนอสิ่งกระตุ้นที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือตัวโครงสร้างของธุรกิจเอง (MacPherson, 2001) จากที่กล่าวมาจะ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Porter and Golan (2006) ที่พบว่า ลักษณะทางอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการใช้จุดจูงใจทางการโฆษณาของการโฆษณาแบบไวรัสที่แตกต่างกันด้วย 
 การทําการตลาดแบบไวรัสไม่เพียงแต่จะต้องคํานึงถึงแค่เรื่องของความเหมาะสมของการ
นําเสนออย่างสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการนําการสื่อสาร
การตลาดรูปแบบน้ีมาใช้ด้วย ซึ่งความเสี่ยงหลัก ๆ ก็คือ การที่ข้อมูลข่าวสารอาจถูกบิดเบือนได้ 
นอกจากน้ี การตลาดแบบไวรัสไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายหรือส่งต่อข้อมูลใน
ปริมาณมากเท่าน้ัน แต่ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงน้ันก็คือ การที่ทําให้ผู้บริโภคเป้าหมายเห็น
ถึงความน่าสนใจของสาร และเกิดความเช่ือถือในสารน้ันเพื่อนําไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารด้วยการตลาดแบบไวรัส (Kirby, 2006) 

ดังน้ัน กระบวนการในการออกแบบการตลาดแบบไวรัสควรเริ่มด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์
ที่เหมาะสมต่อการใช้วิธีการน้ี จากน้ันจึงพัฒนากลยุทธ์ที่จะใช้ในการนําเสนอ ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด 
รูปแบบ และเรื่องราว ทั้งน้ี จะต้องคํานึงความกลมกลืนกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ด้วย 
โดย Kirby (2006) ได้แบ่งองค์ประกอบหลักของการทําการตลาดแบบไวรัสออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) Creative Material การนําเสนอต้องมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 2) Seeding ผู้รับควรเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ผู้ส่งควรเป็นผู้ที่มีความน่าเช่ือถือ เป็นผู้นําทางความคิดหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ 3) Tracking ผลของการทําการตลาดแบบไวรัสควรเป็นสิ่งที่
ตรวจสอบหรือวัดผลได้ ซึ่งอาจตรวจสอบจากการที่สารสามารถส่งไปถึงผู้รับสารเป้าหมายปลายทางได้
หรือกระแสการตอบกลับหรือพูดถึง 

นอกจากองค์ประกอบหลักพื้นฐานที่ควรยึดถือเมื่อนําเครื่องมือการสื่อสารการตลาดวิธีน้ีไปใช้

แล้ว ยังมีเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของเครื่องมือชนิดน้ีอีก 7 ประการ

ด้วยกัน ได้แก ่(“7 เคล็ดลับเพื่อการทํา Viral Web Marketing,” 2550) 

 

   1) ทําให้คนดูรู้สึกอะไรบางอย่าง 
    การสร้างให้โฆษณาช้ินน้ันมีการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน รุนแรง การ

นําเสนอจะต้องสามารถให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นออกมาได้เป็นคําพูด สามารถตัดสินสิ่งที่ถ่ายทอด

ออกมาได้ว่าต้องการสื่ออารมณ์แบบไหน ตลอดจนพยายามทําให้สิ่งที่สื่อออกมาน้ันมีความเป็นกลาง
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มากที่สุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้หลายกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ทําให้มีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบกับ

สิ่งที่นําเสนอให้น้อยที่สุด เพราะการทําการตลาดแบบไวรัสเป็นการทําการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

ของผู้ชมเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น คลิปโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ที่ดึงเอาแก่นหลักของ

เน้ือเรื่องในภาพยนตร์มาใช้ในคลิป กล่าวคือ มีการนํากระเป๋าที่เหมือนมีศพอยู่ข้างในไปวางไว้ใน

ห้องนํ้า พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศให้ดูน่ากลัว และซ่อนกล้องทําเป็นคลิปออกมาเผยแพร่ใน

อินเทอร์เน็ตก่อนภาพยนตร์ออกฉาย จากความน่าสนใจของคลิปดังกล่าวที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก

ของคนดูทําให้ยอดดูพุ่งข้ึนสูงถึง 1 ล้านวิว ภายใน 1 สัปดาห์ 

 

 

 

ภาพท่ี 1 Viral Clip โปรโมทภาพยนตร์ Last Summer 

 2) ทําบางอย่างที่เหนือความคาดหมาย 
    ถ้าต้องการให้ผู้รับสารสนใจในข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่ส่งออกไป นักการตลาด

จะต้องทําให้การนําเสนอน้ันมีความแตกต่าง มีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือความคาดหมาย ควรนําเสนอใน

สิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เช่น การตลาดแบบไวรัสของ Qualcomm ที่สร้างความแปลก

ใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ ที่ระหว่างรอรถเบื่อ ๆ  มีการจูงใจด้วยป้ายโฆษณาที่ให้เราลองกดคลิก

ไปในเว็บไซต์ตาม URL ที่กําหนด จากน้ันก็จะพบกับสิ่งที่จะพาเราไปจุดหมายปลายทางเหนือความ

คาดหมาย เช่น รถสปอร์ตเปิดประทุน รถลากเทียมม้าแบบในนิทานสําหรับคู่รัก รถเมล์ที่เต็มไปด้วย

คณะละครสัตว์สําหรับเด็กน้อย รถลากเลื่อน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี Qualcomm ต้องการสื่อสารว่า เขา

เป็นองค์กรที่ช่วยคิดค้นระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 Viral Clip ของ Qualcomm 
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  3) อย่าพยายามทําให้ดูเป็นการโฆษณา 
    เน่ืองจากการตลาดแบบไวรัสที่น่าสนใจน้ันคือ การนําเสนอเรื่องราวที่ดี ๆ เช่น 

เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ T-Mobile ของประเทศอังกฤษที่มีสโลแกนว่า Life’s for sharing 

เน้นเรื่องการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุข ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน 

Heathrow ด้วยการร้องเพลงต้อนรับ สร้างความรู้สึกดี ๆ  และผู้ที่พบเห็นได้ใช้โทรศัพท์ของตัวเองถ่าย

คลิปเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อไป    สมดังสโลแกนของ T-Mobile จะเห็นได้ว่าแนวทางใหม่ในการโฆษณา

ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวสินค้าเป็นเครื่องมือในการนําเสนอเสมอไป แต่ควรเน้นไปที่การสร้างสรรค์เรื่องราว

ที่ดีและน่าสนใจแทน อย่างไรก็ตาม เจ้าของสินค้าก็สามารถนําสินค้าเข้าไปผสมผสานร่วมกันได้ แต่

ต้องไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุด ไม่จําเป็นต้องเป็นหัวใจหลักของ การคิดเรื่องราวเพื่อทําโฆษณา 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 Viral Clip ชุด Welcome Back ของ T-Mobile 

  4) มีเรื่องราวที่ต่อเน่ือง 
     กล่าวคือ ควรที่จะต้องมีการเอาใจใส่ที่จะผลิตโฆษณาตอนต่อ ๆ ไปออกมาเรื่อย ๆ 

หรือการทํากิจกรรมต่อยอดความคิดต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการติดตามอย่างต่อเน่ือง เพราะหากโฆษณาช้ิน

แรกสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคได้แล้ว ก็มีความเป็นไปได้สูงที่โฆษณาหรือกิจกรรมต่อไป

ผู้บริโภคจะเลือกที่จะเปิดรับสาร เช่น ในกรณีของ T-Mobile ก่อนที่จะมี  Viral Clip ชุด Welcome 

Back น้ัน ได้ทํา Flash mob ช่ือชุดว่า “Dance” ข้ึนที่สถานีรถไฟใน Liverpool เพื่อสื่อสารสโลแกน 

Life’s for 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 Viral Clip ชุด Dance ของ T-Mobile 

และหลังจากที่ Viral Clip ทั้งสองน้ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก T-Mobile ก็ยังคงเล่นกับ

สถานการณ์สําคัญ ๆ โดยสื่อผ่านคลิปสนุก ๆ ที่ยังคงตอกยํ้าถึงไอเดียหลักของแบรนด์อย่าง Life’s for 
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sharing ได้ เช่นคลิป The T-Mobile royal wedding ที่เป็นการรวมเอาคนที่หน้าตาละม้ายคล้าย

เช้ือพระวงศ์อังกฤษต่าง ๆ มาร่วมสนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีอันย่ิงใหญ่พิธีหน่ึงใน

ประวัติศาสตร์โลกอย่างงานพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคทเธอรีน มิดเดิลตัน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 Viral Clip ชุด Royal Wedding ของ T-Mobile 

  5) เปิดให้สามารถดาวน์โหลดและเอาไปโพสต์ที่เว็บไซต์อืน่ได้ 
    การแบ่งปันข้อมูล คือ หัวใจสําคัญอย่างหน่ึงของการทําการตลาดแบบไวรัส เพราะทุก
สิ่งทุกอย่างที่นักการตลาดสร้างสรรค์ข้ึนมาสําหรับการตลาดในรูปแบบน้ีก็เพื่อให้เกิดการส่งต่อและ
แบ่งปันกับผู้อื่นได้ง่ายที่สุด ดังน้ัน นักการตลาดต้องอนุญาตให้ผู้รับสารกระทําในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ีได้ 
เช่น ดาวน์โหลดไฟล์หรือรูปภาพต่าง ๆ ได้ ผู้รับสารสามารถนําไปโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์อื่น ๆ ได้ ซึ่งขนาด
ของไฟล์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะหากว่ามีขนาดที่ใหญ่เกินไปก็ทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วตํ่าไม่
สามารถเปิดดูได้ 

 6) สร้างความสัมพันธ์ด้วยความคิดเห็น 
    การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับสารก็ถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึงของการทํา
การตลาดแบบไวรัส เมื่อผู้รับสารเกิดความสนใจในสารที่นักการตลาดสื่อออกไป ก็ย่อมเกิดความ
ต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิจารณ์ในสิ่งที่ได้ชม ซึ่งความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่าน้ี
ถือเป็นสิ่งที่มีพลังและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตลาดแบบไวรัส กล่าวคือ ย่ิงมีคนพูดถึงมากเท่าไหร่ก็
ย่อมหมายความว่ามีคนให้   ความสนใจมากเท่าน้ัน โดย Walsh, Gwinner, and Swanson (2004) 
ได้เสนอว่า เจ้าของสินค้าหรือบริการควรที่จะมีการเปิดพื้นที่ในเว็บไซต์ให้ผู้บริโภคได้เข้ามาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันด้วย 

 ทั้งน้ีการที่จะทําให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ นักการตลาดจําเป็นต้องสร้างอารมณ์ของเน้ือ
เรื่อง ให้มีความชัดเจน มีความน่าจดจํา ตราตรึงอยู่ในจิตใจของผู้รับสาร อย่างไรก็ดี นักการตลาดหรือ
เจ้าของสินค้าก็จําเป็นต้องทําใจยอมรับความคิดเห็นทั้งดีและไม่ดีที่อาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนต้อง
ต้อนรับทุกความคิดเห็นที่สะท้อนกลับมา ขณะเดียวกันก็จะต้องศึกษาหรือคาดการณ์ล่วงหน้า และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการต่อต้านที่อาจเกิดข้ึนจากผู้รับสาร รวมทั้งการแทรกแซงของคู่แข่งด้วย  
  7) ไม่มีการจํากดัการเข้าชม 
    การตลาดแบบไวรัส คือ การสร้างปรากฏการณ์ทางการตลาดให้มีชีวิตด้วยตัวมันเอง

เหมือนกับ   การแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งต้องการความมีอิสระ เพื่อส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ง่าย ๆ ดังน้ัน 

การเข้าชมจึงควรเป็นไปอย่างไม่มีขอบเขตหรือข้อจํากัดใด ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ไม่มีการ
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ลงทะเบียนก่อนเข้าชม ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องดาวน์โหลดด้วยซอฟต์แวร์พิเศษ ไม่มีการล็อครหัส 

ฯลฯ เน่ืองจากการทําการตลาดแบบไวรัสไม่ต้องการทําให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งออกมาถูกเก็บเป็น

ความลับ หากแต่ต้องการให้ทุกคนได้เห็นได้รับชมกันอย่างถ้วนหน้า 

ข้อดีของการตลาดแบบไวรัส (Advantages of Viral Markerting) 

1) ต้นทุนตํ่า (Cheap and Low Cost) 
 เน่ืองจากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยผู้บริโภคด้วยกันเอง กล่าวคือ ผู้บริโภคเป็นผู้ส่งต่อ

ข้อมูลด้วยความสมัครใจของเขา 
 2) การเข้าถึงที่กว้างและแพร่หลาย (Extensive Reach) 

เน่ืองจากเป็นการสื่อสารที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการส่งต่อสามารถมีผู้รับต่อครั้ง
เป็นจํานวนมาก 

3) ความน่าเช่ือถือสูง (High Credibility) 
 เน่ืองจากการพิจารณาการสื่อสารข้อมูลผ่านทางการตลาดในแต่ละครั้ง นักการตลาด

จําเป็นต้องค้นหาผู้รับสารเบื้องต้นที่มีลักษณะเป็นผู้นําทางความคิด (Opinion Leader) เพื่อที่จะ
สามารถจูงใจและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สารได้ อีกทั้งในบางครั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของ
การตลาดแบบไวรัสยังเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลผู้รับที่คุ้นเคยหรือรู้จักกันดี ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการ
สร้างความน่าเช่ือถือให้กับสารของการตลาดแบบไวรัส 
 4) ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) 

  ในกรณีที่มีการวางแผนที่รอบคอบและออกแบบการนําเสนอที่สามารถกระตุ้นความ

สนใจของผู้รับสารได้ 

ข้อเสียของการตลาดแบบไวรัส (Disadvantages of Viral Marketing) 

1) เสี่ยงต่อการเข้าใจผิด (Brand Dilution) 
  เน่ืองจากการตลาดแบบไวรัสได้แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยการส่งต่อของ

ผู้บริโภค ดังน้ันการออกแบบข้อความที่ต้องการสื่อควรมีการออกแบบที่รัดกุม ตัวสารควรมีทิศทางที่
ชัดเจนว่าต้องการสื่ออะไร เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ตรงตามที่นักการตลาดต้องการ 

2) เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จัก (Association with Unknown Groups) 
  จุดแข็งของการตลาดแบบไวรัสก็คือการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับจํานวน

มากภายในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ดี กระบวนการแพร่กระจายข่าวสารน้ันแม้ว่าบางส่วนนักการ
ตลาดจะสามารถควบคุมได้ กล่าวคือ ในตอนต้นที่ได้มกีารคัดเลือกผู้รับเบื้องต้นที่เป็นผู้นําทางความคิด 
แต่ในช่วงต่อมาก็เป็นการยากที่จะควบคุมได้ 
 3) หลีกเลี่ยงการนําเสนอด้านการเงินเพียงอย่างเดียว (Avoid Making Purely 
financial - Based Offer) 

  การตลาดแบบไวรัสจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรหากนักการตลาดพยายามที่จะ 
ยัดเยียดข้อเสนอทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดได้ว่าเป็นจดหมาย
ขยะ (Spam Mail) 
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4) การคุกคามของจดหมายขยะ (Spam Threats) 
  หากนักการตลาดวางแผนการดําเนินงานของการตลาดแบบไวรัสไม่ดี หรือไม่รอบคอบ

เพียงพอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปก็เสี่ยงต่อการที่ผู้บริโภคจะเข้าใจว่าเป็นจดหมายขยะ เช่น 

บริษัทได้ว่าจ้างให้พนักงานของตนส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชักชวนให้ซื้อสินค้าไปยังเพื่อนของเขา แต่

เพื่อนได้อนุญาตให้ส่งไปได้แค่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าน้ัน ดังน้ัน ความสัมพันธ์

ระหว่างพนักงานผู้ส่งและเพื่อนก็จะแย่ลง รวมทั้งผู้รับก็จะเกิดความรู้สึกด้านลบแก่บริษัทอีกด้วย ซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในใจผู้รับได้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดแบบไวรัส (Traditional 
Word-of-Mouth versus Viral Marketing) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้งการตลาดแบบปากต่อปากและการตลาดแบบ
ไวรัสจะมีทั้งคุณสมบัติที่คล้ายกัน และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยในส่วนที่คล้ายกันน้ันจากการศึกษา
ของ Porter and Golan (2006) พบว่า ทั้งการตลาดแบบปากต่อปากรูปแบบเดิมและการตลาดแบบ
ไวรัสจะถูกใช้เพื่อจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งสิ้น 

ส่วน Datta et al. (2005) วิเคราะห์ว่า ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของการตลาดแบบปาก

ต่อปากและการตลาดแบบไวรัส คือ การเข้าถึงและความเร็วในการส่งต่อข้อมูล ในส่วนของการตลาด

แบบปากต่อปากน้ันเป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

(Face-to-face Communication) ซึ่งความเร็วในการแพร่กระจายข้อมูลจะช้ากว่าการตลาดแบบ

ไวรัส ส่วนการตลาดแบบไวรัสน้ันมีลักษณะการแพร่กระจายข้อมูลที่สามารถแพร่หลายไปทั่วโลกได้ใน

ระยะเวลาอันสั้น เน่ืองจากอาศัยการส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการ

เช่ือมต่อกันทั่วโลกอย่างไรขี้ดจํากัด อีกทั้งการแพร่กระจายข้อมูลในรูปแบบการตลาดแบบไวรัสน้ัน ใน

ครั้งหน่ึง ๆ ของการเผยแพร่ข้อมูล ผู้ส่งสารสามารถส่งไปยังผู้รับได้หลายคน  

อิทธิพลของผู้นําทางความคิดที่มีต่อการตลาดแบบไวรัส (Influences of Opinion 
Leader on Viral Marketing) 

ผู้นําทางความคิด (Opinion Leader) คือ คนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ผู้นําทางความคิดเหล่าน้ีมักจะแนะนําสินค้าใหม่ 
ให้คําปรึกษาในการตัดสินใจ ช่วยลดความเสี่ยง และออกความคิดเห็นในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่  คนกลุ่มน้ีจึงเป็นผู้ที่ช่วยสื่อสารให้กับนักการตลาดโดยอ้อม โดยลักษณะนิสัย
ของผู้นําทางความคิดมักจะเป็นคนชอบเข้าสังคม รู้จักคนมาก มีฐานะดี มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบ
ลองของใหม่ ชอบทําตัวให้เด่นจากคนอื่น ๆ เป็นที่ยอมรับของคนอื่น ๆ เป็นผู้เช่ียวชาญ เป็นที่ปรึกษา
ของคนอื่น ๆ ต้องการให้คนยอมรับ เป็นแบบอย่างที่คนอื่นในสังคมเดียวกันมักจะเลียนแบบทําตาม 
ตัวอย่างเช่น อเมริกันเอ็กซ์เพรส เมื่อตอนเปิดตัวบัตรเครดิตบัตรทอง ได้ใช้แคมเปญ “Do You Know 
Me” โดยเชิญบุคคลที่มีช่ือเสียง ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของคนในวงสังคม
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เดียวกันมาเป็นแบบโฆษณาแนะนําให้ใช้บัตรเครดิต บัตรทองของอเมริกันเอ็กซ์เพรส (สมวงศ์ พงศ์
สถาพร, 2549) 
 นอกจากน้ี Cakim (2006) ได้อธิบายว่า ผู้มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์ (Online Influencers) 
หรือ   “e-fluentials” น้ันมักจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดทั้งทางการสื่อสารแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์  อีกทั้ง ยังมักจะเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสินค้า องค์กร การเมือง ตลอดจนเรื่องความบันเทิง สุขภาพ จนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อใดที่
ผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่น่าเช่ือถือและน่าไว้วางใจ e-fluentials ก็จะเป็นบุคคลแรก ๆ ที่เขานึกถึง 

จากการที่ e-fluentials มีบทบาทต่อความคิด หรือแนวทางการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ดังน้ันองค์กรจึงควรที่จะมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเหล่าน้ีเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าหรือบริการ การสื่อสารทางการตลาดขององค์กร ตลอดจน
องค์กรจะได้ทราบปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อที่องค์กรจะได้นําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงสินค้าและ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีย่ิงข้ึน 
 ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการติดต่อ หรือค้นหาข้อมูลจากโลกการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มากข้ึน ดังน้ัน หากองค์กรต้องการประสบความสําเร็จในการสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต องค์กรควรที่จะต้องค้นหาผู้รับสารเบื้องต้นที่เป็น “Viral Consumers หรือ Opinion 
Leaders” กล่าวคือ เป็นผู้ที่สนใจในข้อมูลข่าวสารที่จะส่งไปจริง ๆ แม้ว่าในเบื้องต้นอาจจะส่งไปหา
ผู้รับได้จํานวนน้อย แต่หากผู้รับเป็นผู้นําทางความคิดที่สนใจในสารน้ันจริง ก็จะช่วยให้ผู้รับในข้ันต่อๆ 
ไปเกิดการยอมรับ สนใจ ตลอดจนเช่ือถือในสาร และเกิดพฤติกรรมการส่งต่อสารได้ง่ายข้ึน (Phelps 
et al., 2004)   

ดังน้ัน หน้าที่สําคัญอย่างหน่ึงที่องค์กรต้องกระทํา คือ การค้นหาผู้บริโภคที่เป็น e-fluentials 
โดย Cakim (2006)  แนะนําว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะเข้าข่าย คือ ผู้บริโภคที่มีลักษณะเป็นผู้ที่ชอบ
ค้นหาข้อมูลในระดับที่มากกว่าคนทั่วไป (Active Information Seekers) โดยมีข้ันตอนหลัก ๆ ใน
การค้นหา 3 ข้ันตอน ประกอบด้วย ข้ันตอนแรกทําการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่ชอบค้นหา
ข้อมูลออกจากผู้บริโภคทั่วไป ต่อมาสํารวจถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychographic Section) ใน
เรื่องของทัศนคติที่มีต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรมน้ัน ๆ และท้ายสุดปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
(Demographic Section) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อ (Media Usage) อํานาจซื้อ (Purchasing 
Power) การครอบครองผลิตภัณฑ์ (Product Ownership) ฯลฯ นอกจากน้ี ยังพิจารณาถึงความถ่ี
ของพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงองค์กร ความมีมนุษย์สัมพันธ์ทาง
อินเทอร์เน็ต การส่งต่อข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้อื่น การให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์
แก่องค์กร ฯลฯ 
 หลังจากที่องค์กรทราบกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สามารถเป็น e-fluentials ให้แก่องค์กร
แล้ว ข้ันตอนต่อมาองค์กรจะต้องสร้างความเช่ือใจ หรือความไว้วางใจให้เกิดข้ึนในจิตใจของ           
e-fluentials หลังจากน้ันจึงจะให้เขาช่วยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการให้แก่
บุคคลอื่นต่อไป นอกจากน้ี องค์กรยังสามารถนําเอาข้อมูลข่าวสารที่ได้จาก e-fluentials มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อีกด้วย 
 นอกจากผู้นําทางความคิดหรือ Opinion Leader ดังที่กล่าวมาแล้ว ในงานวิจัยของ Feick 

and Price (1987) ยังได้มีการใช้ศัพท์ในทํานองเดียวกับ Opinion Leader  ด้วย คือคําว่า “Market 

Maven” โดย Feick และ Price ได้ให้คํานิยามของ Market Maven ว่าหมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ
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เช่ียวชาญในข้อมูลทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ร้านค้า ตลอดจนข่าวสารทางการตลาดอื่น ๆ 

ส่วน Opinion Leader จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกว่า 

บทสรุป 

 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การขยายขอบเขตของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการบริโภคต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ มีการใช้วิจารณญาณและ

ความเช่ือถือข้อมูลแหล่งสารที่แตกต่างไปจากเดิม ดังน้ัน วงการการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา

จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค การตลาดแบบไวรัสก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่ธุรกิจ

นํามาเลือกใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลของสินค้าและบริการของตนสู่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวิธีการน้ี

มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จําเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้งาน รวมถึงการสร้างสรรค์เน้ือหา (Content) ให้มี

ความเหมาะสมไม่ดูเป็นการยัดเยียดจนเกินไป ต้องน่าสนใจ และมาจากแหล่งที่กลุ่มเป้าหมายเช่ือถือ 

น่ันก็คือ การหาผู้นําทางความคิด (Opinion Leader) ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดข้อมูล หากองค์กร

ธุรกิจคํานึงและใส่ใจถึงองค์ประกอบเหล่าน้ี ก็จะเป็นอีกหน่ึงแรงขับเคลื่อนของการสื่อสารการตลาดที่

ช่วยสรา้งความสําเร็จให้เกิดแก่กิจการได้ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์มีวัตถุประสงค์ คือ   
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้วัจนภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์  2) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์กลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการเป็น
พิธีกรในประเภทรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ 

ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีการใช้ภาษาของพิธีกรในรายการ  วาไรต้ีทอล์คโชว์พบว่า 1) ภาษาที่
ใช้ใน  การดําเนินรายการเป็นภาษาแบบกันเองหรือภาษาพูด เน่ืองจากเป็นรายการที่เน้นความ
สนุกสนาน แต่ยังคงใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และมีความเหมาะสมกับดารารับเชิญ 2) การ
ใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการวาไรต้ีทอล์คโชว์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การใช้นัยน์ภาษา
หรือเนตรภาษา (Oculesies) 2) การใช้สัมผัสภาษา (Hapties) และ 3) การใช้อาการภาษา (Kinesies) 

กล่าวโดยสรุปรายการ  วาไรต้ีทอล์คโชว์เป็นรายการประเภทวาไรต้ีที่เน้นความบันเทิง
สนุกสนานมากกว่าการเน้นภาษา พิธีกรจึงมีกลวิธีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเองตลอดการดําเนิน
รายการ ซึ่งผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์รายการประเภทวาไรต้ีสามารถนําไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาครั้งต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพิธีกร 
 
คําสําคัญ : ภาษา / วาไรต้ีทอล์คโชว์  

 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to: 1) analyze verbal and non-verbal 

strategies being used by variety talk show hosts in three variety talk shows and 2) 
evaluate model of the hosts variety talk show. 
 The study found that: 1) the hosts of variety talk shows focused on fun and 

entertainment; 2) the language used in variety shows is friendly and informal 
language;3) the hosts focus on clear and grammatically correct language to suit every 
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guest; 4) non-verbal language consisted of 3 parts; oculesics or eyes language to 

display the emotion and sentimental;  haptics which is the conversation with a 
touch.; kinesis  the  use of hand and body movement. 

In conclusion, Variety Talk Show focuses on entertainment, so the language 
using in this show is friendly and non-formal language throughout the show.  
 
Keywords: Language / Variety talk shows 

 

บทนํา 
ภาษาเป็นวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่ เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ซึ่งมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อ

ประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ภาษาและวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึนเพื่อสนองความต้องการไม่ทางใด
ก็ทางหน่ึงของมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาน้ันสร้างข้ึนเพื่อสื่อความหมาย วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อต้องการ
ส่งสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ และต้องการรับรู้สารจากผู้อื่น  

การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันของมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เน่ืองจากมนุษย์เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุขน้ัน ทุกคนควรรักษาหน้าตาของกันและกัน ร่วมทั้งการให้การยอมรับและเห็นแก่
ประโยชน์ซึ่งกันและกันเท่าที่จะทําได้  ภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาผู้อื่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ต้องการมี ต้องการทําให้ดีข้ึน และต้องรักษาไว้ การรักษาหน้ากระทําได้ทั้งหน้าของตัวเองและหน้า
ของผู้อื่น จากเหตุผลน้ี มนุษย์จึงพยายามใช้ภาษาในลักษณะเพื่อให้เกียรติ และรักษาหน้าคู่สนทนา 
อีกทั้งตัวผู้พูดเองจะได้รับการช่ืนชม และยกย่องจากคนรอบข้างด้วย แต่การสนทนาในบาง
สถานการณ์ ผู้พูดอาจใช้ภาษาที่ทําให้ผู้ฟังหรือคู่สนทนาเสียหน้าได้ (สุวรรณา สถานันท์,2535 : 56)  
การพูดการใช้ภาษา มีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ประกอบกิจการงาน
ใด หรือคบหาสมาคมกับผู้ใดก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอ มนุษย์อาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตนและเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม  การสื่อสาร
เป็นพื้นฐานการติดต่อของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการทางสังคม ย่ิงสังคมมีความ
สลับซับซ้อนมากเพียงใด และประกอบด้วยคนจํานวนมากเท่าใด การสื่อสารก็ย่ิงมี ความสําคัญมาก
ข้ึนเท่าน้ัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2538 : 123) ในวันหน่ึง ๆ น้ันคนเราใช้เวลาในการพูดและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เมื่อลืมตาข้ึนมาจนเข้านอน การพูดจึงเป็นการสื่อสารที่มีความสําคัญ และ
เกี่ยวกับชีวิตประจําวันมากที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า การพูดสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม 

การพูดเป็นพฤติกรรมทางภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟังเพื่อการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์           
เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้
พูดไปยังผู้ฟัง  โดยใช้ถ้อยคํา นํ้าเสียง  และอากัปกิริยา  จนเป็นที่เข้าใจกันได้  การพูดที่ดีน้ันคือการใช้
ถ้อยคํา นํ้าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาท    
ทุก ๆ อาชีพใช้ภาษาพูดเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร ถ้าพูดดีเป็นศรีสง่าแก่ตนเองประกอบอาชีพใด ๆ 
ก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
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 การพูดถือเป็น “ศาสตร”์ มีกฎเกณฑ์ เช่น เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและการพูด อาจกล่าวได้ว่า
เป็นศิลปะ คือ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละบุคคล บางคนมีความสามารถที่จะตรึง
ผู้ฟังให้น่ิงอยู่กับที่ จิตใจจดจ่ออยู่กับการฟังเรื่องที่พูด เพราะการพูดเป็นทั้ง “ศิลป์” และ “ศาสตร์” 
(สุวรรณา สถาอานันท์ และ เน่ืองน้อย บุญยเนตร, 2535 : 24) และการพูดก็เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา 
ซึ่งภาษาที่จะกล่าวถึงคือการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ การใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ถือว่ามี
ความสําคัญอย่างย่ิงและในการที่จะใช้คําพูดใด ๆ น้ันต้องระมัดระวัง และวางขอบเขตในการใช้ภาษา
ว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ย่ิงทว่าเป็นรายการโทรทัศน์ที่ประชาชนให้ความ
สนใจและให้ความสําคัญแล้วย่ิงจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง  เพราะนอกจากมีปัจจัยทาง
สังคมแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่มีอิทธิพลต่อการสนทนาที่สังคมจับจ้องอยู่ ในการใช้คําพูดน้ันควร
เลือกใช้ถ้อยคําที่เหมาะสม การพูดจึงเป็นได้ทั้งศิลป์และศาสตร์ การพูดที่เป็นศิลป์น้ัน คือ มนุษย์ต้อง
อาศัยการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ และทางที่ดีน้ันการพูดต้องมีข้ันตอน  ส่วนศาสตร์ คือ มี
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและถ่ายทอด เพื่อเป็นแนวทางที่แน่นอนในการเรียนรู้และพิสูจน์ทดลองได้  
การพูดที่ดีจะต้องอาศัยความรูท้ั้งด้าน ทฤษฎี คือ กฎเกณฑ์ที่วางไว้และรู้ทั้งทางปฏิบัติ คือ การฝึกฝน
ตนเองอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้รู้จักพูดอย่างมีประสิทธิภาพ วิชาการพูดหรือที่เรียกกันไปต่าง ๆ ว่า  
วาทศาสตร์ วาทการและวาทศิลป์น้ันจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงสําหรับมนุษย์ 

สําหรับรายการพูดคุย (Talk Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีผู้มาปรากฏตัวเพื่อพูดคุย
กับผู้ชม โดยหยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ สาระความรู้ หรือความ
บันเทิงที่กําลังอยู่ในความสนใจของผู้ชมรายการมานําเสนอและพูดคุยกับผู้ชมโดยตรง ใน
สหรัฐอเมริกานิยมเรียกรายการลักษณะน้ีว่า ทอล์คโชว์ (Talk Show) ลักษณะการนําเสนอรายการ
พูดคุยมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมจะใช้การนําเสนอด้วยการพูดเป็นหลักและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกัน เพื่อจะได้ไม่เห็นหน้าผู้พูดตลอดรายการ ในระยะหลังเริ่มใช้รูปแบบอื่น ๆ มาผสมผสาน 
เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนา ฯลฯ การพูดคุยสามารถสอดแทรกความบันเทิง ซึ่งอาจจะเป็นการ
แสดงดนตรี แสดงตลก หรือมายากล เพียงแต่การแสดงน้ันถือว่าเป็นส่วนประกอบของรายการเท่าน้ัน 
โดยที่ถือว่าการพูดคุยเป็นจุดเด่นมากกว่า รายการพูดคุยจะมีคุณภาพและน่าสนใจย่ิงข้ึนหากผู้ดําเนิน
รายการหรือผู้ที่ทําหน้าที่พูดคุยกับผู้ชมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพูด  และการนําเสนอ
เน้ือหาของรายการสามารถดําเนินรายการได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ และยังเป็นรายการ
สนทนา (Conversational Programme) เป็นรูปแบบรายการที่มีคนมาพูดคุยกัน 2 หรือ 3 คน โดยมี
คนหน่ึงเป็นผู้ดําเนินรายการหรือดําเนินการสนทนา ส่วนบุคคลที่เหลือจะเป็นผู้ร่วมสนทนา ผู้ดําเนิน
รายการจะทําหน้าที่นําการสนทนา และคอยควบคุมการสนทนาให้เป็นไปตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของรายการ ทําหน้าที่เช่ือมโยงประเด็นการสนทนา เพื่อไม่ให้ผู้ชมเกิดความสับสนกับ
ประเด็นที่สนทนา  ผู้ดําเนินการสนทนาอาจร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุยกับผู้ร่วมรายการ ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องทําหน้าที่พูดคุยกับผู้ชมรายการด้วย  โดยเฉพาะในช่วงต้นที่ต้องเปิดประเด็นการ
สนทนาและช่วงท้ายที่ต้องสรุปประเด็นการสนทนา รายการสนทนาแตกต่างกับรายการการพูดคุย 
กล่าวคือ รายการพูดคุยเป็นการพูดคุยกับผู้ชมโดยตรงในขณะที่รายการสนทนามิใช่เป็นการพูดคุยกับ
ผู้ชมโดยตรง แต่เป็นการสนทนากันระหว่างผู้ร่วมรายการ การนําเสนอรายการสนทนาที่ดีมิใช่เพียง
การนําเสนอภาพผู้ร่วมสนทนาตัดสลับกันไปมาเท่าน้ัน หากแต่ควรจะต้องมีภาพเหตุการณ์หรือ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  96  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่กําลังสนทนาตัดต่อประกอบกับรายการด้วย (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์,นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, 2547: 149-155) 

 สําหรับรายการโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาสนใจและให้ความสําคัญต้องการศึกษาเป็นรายการ วาไรต้ี
ทอล์คโชว์ทางสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในประเทศไทยในระบบฟรีทีวี ซึ่งรายการประเภทวาไรต้ี
ทอล์คโชว์มีกลวิธีลักษณะการพูดการสนทนา หรือการสัมภาษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรายการ
อันเป็นที่รู้จักกันอย่างล้นหลาม และมีความหลากหลายในสังคมไทย วาไรต้ีทอล์คโชว์เป็นประเภท
รายการที่ได้รับความนิยมชมชอบชวนติดตาม เพราะมีเอกลักษณ์ในการดําเนินรายการที่แตกต่างจาก
รายการอื่น อาจจะไม่มากนักแต่สามารถสร้างจุดเด่นในเรื่องการนําเสนอและสาระประเด็นสําคัญ  
ต่าง ๆ ที่กําลังเป็นกระแสของสังคมประชาชนต้องการติดตามบุคคลเหล่าน้ัน  ดังน้ัน แน่นอนว่าผู้จัด
รายการต้องเล็งเห็นถึงความสําคัญในข้อน้ีจึงสามารถตีโจทย์ ความต้องการของประชาชนได้จนเป็นที่
ช่ืนชอบแก่ผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ดังน้ันผู้เขียนจึงเห็นความสําคัญของ
การศึกษาการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ : รายการวาไรต้ีทอล์คโชว์  เน้นเฉพาะรายการที่เป็นการ
สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับดาราหรือแขกรับเชิญที่มาร่วมสนทนาในรายการ เพื่อที่จะวิเคราะห์ลักษณะ
การใช้ภาษาของพิธีกร โดยศึกษาการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาของพิธีกรระหว่างการสนทนากับ
แขกรับเชิญ และศึกษารูปแบบการเป็นพิธีกรในรายการประเภทวาไรต้ีทอล์คโชว์น้ี  
 

เนื้อหา 
ตัวอย่างรายการที่ผู้เขียนนําเสนอในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งน้ี คือ เทปบันทึกข้อมูลรายการ  

3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ จํานวน 13 เทป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
ลําดับ วันเดือนป ี ดารารับเชิญ 

1 วันพุธที่  1  มกราคม 2557 ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ (ยอร์ช), ณัฐพัชร ์นิมจิรวัฒน์ 
(แม็ค), เมลิค เอเฟ่ไอย์กูน (เมลิค), รตวรรณ ออมไธสง
(เนย), ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา), วิรากานต์ เสณี-
ตันติกุล (มะปราง) ,ธนิน มนูญศิลป์  (บอมบ์), ชาลิดา 
วิจิตรวงศ์ทอง ( มิ้น), ศรัณยู วินัยพานิช (ไอซ์), ธัญชนก 
กู๊ด (แพทริเซีย), ยุกต์ ส่งไพศาล (สน)                                                           
ภิญโญ เสนีย์วงศ์ (โย), เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา (เอสเธอร์) 

2 วันพุธที่  8  มกราคม  2557 พศุตม์ บานแย้ม (อาร์ต), พิชญะ นิธิไพศาลกุล (กอล์ฟ), 
ฐกฤต เหมอรรณพจิต (เพ็ชร), วฤษฎ์ิ ศิริสันธนะ (ไม้), 
คณิน ชอบประดิถ (เพื่อน) 

3 วันพุธที่  15 มกราคม  2557 อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็กซ์), หยาดทิพย์ 
ราชปาล (หยาดทิพย์), โฟกัส จีระกุล (กัส)  

4 วันพุธที่  22 มกราคม  2557 ณฐพร เตมีรักษ์(แต้ว),  มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล (โดนัส) 
, จรณ โสรัตน์ (ท็อป), โฟกัส จีระกุล (โฟกัส),  ภัทรากร 
ต้ังศุภกุล (พลอย) 

5 วันพุธที่  29 มกราคม  2557 สมิทธ์ิ อารยะสกุล (หมอโอ๊ค), ร้อยเอกนายแพทย์ สรวิชญ์ 
สุบุญ(หมอก้อง), อัครวินท ์อัคราวณิชย์ (หมอวิน), อารักษ์ 
อมรศุภศิริ (เป้) 
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6 วันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2557 ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (บอย), ราศรี บาเล็นซิเอก้า (มาร์กี้),  
วันใหม่  ฉัตรบริรักษ์  (วันใหม่) 

7 วันพุธที่  12 กุมภาพันธ์  2557 ปริญ สุภารัตน์ (หมาก), คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เทียม
ศิริ  (คิมเบอร์ลี่) 

8 วันพุธที่  19 กุมภาพันธ์  2557 จิรายุ ต้ังศรีสุข (เจมส์), ราณี แคมเปน  (เบลล่า) 
9 วันพุธที่  26 กุมภาพันธ์  2557 ณเดชน์ คูกมิิยะ (แบรี่),  อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า) 
10 วันพุธที่  5   มีนาคม  2557 ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่),  อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ญาญ่า) 
11 วันพุธที่  12  มีนาคม  2557 พรชิตา ณ สงขลา (เบ๊นซ์), บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ  (มิค) 
12 วันพุธที่  19  มีนาคม  2557 ธนิน มนูญศิลป์ (บอมบ์), ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ( มิ้น) 
13 วันพุธที่  26  มีนาคม  2557  เฌอมาลย์ บุญยศักด์ิ (พลอย), วรัทยา นิลคูหา (จุ๋ย) 

พิธีกร  3  ท่าน คือ คุณอรนภา กฤษฎี  คุณอารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต  และคุณพัชรศรี เบญจมาศ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิเคราะห์ครั้งน้ี ผู้เขียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การใช้ภาษา คือ ทฤษฎีใน

การวิเคราะห์การใช้ภาษา (อวยพร พานิช และคณะ, 2543 : 5) ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คือ ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาโดยวิเคราะห์กลวิธีการใช้วัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บวาไรต้ี
ทอล์คโชว์  และวิเคราะห์กลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ 

รายการ 3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์เป็นรายการประเภทวาไรต้ีที่มุ่งเน้นความสนุกสนาน เฮฮา 
เป็นการนําเสนอข่าวสารในแวดวงดารานักแสดง หรือข่าวสารที่กําลังตกเป็นกระแสของสังคม รายการ 
3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์ นําเสนอทุกเรื่องราวทุกประเด็นเพื่อไขความสงสัย การใช้ภาษาของพิธีกรทั้ง 
3 ท่าน คือ ท่านแรก คุณอรนภา กฤษฎี (ม้า) ท่านที่สอง คุณอารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต (ชมพู่)    
และท่านสุดท้าย คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) พิธีกรทั้ง 3 ท่านน้ีเป็นการใช้ภาษาในลักษณะ
การพูดแบบไม่เป็นทางการเน่ืองจากเป็นการพูดการสนทนาที่มีบรรยากาศของความเป็นกันเอง      
ในระหว่างคู่สนทนาก็จะเป็นการพูดคุยที่มีทั้งอารมณ์ขัน และในขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยเรื่อง
ส่วนตัวที่จริงอีกด้วย ในการพูดคุยน้ันลีลาของการพูด หรือการวางตัวของผู้พูด ซึ่งการพูดแบบน้ีผู้พูด
อาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีบทบาทมากข้ึน โดยการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้เขียนได้เลือก
ประเด็นในการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาวัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์
และวิเคราะห์กลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บวาไรต้ีทอล์คโชว์ 
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์กลวิธีการใช้วัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์
ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ 2 ประเด็นคือ 

1. การใช้วัจนภาษาให้ชัดเจนและถูกต้อง 
2. ใช้วัจนภาษาให้เหมาะสม 
 

ประเด็นท่ี 1 การใช้วัจนภาษาให้ชัดเจนและถูกต้อง 
ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห ์ในการบันทึกเทปวันพุธที่  1 มกราคม 2557 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า การใช้ภาษาของพิธีกรเป็นการใช้ภาษาระดับเป็นกันเอง ดังน้ัน       

การพูดคุยจึงต้องใช้ภาษาที่เข้าตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่กํากวม มีความหมายตรง ไม่
คลุมเครือ จากเทปที่ 1 พิธีกร อรนภา กฤษฎี  สนทนาในเรื่องผลงานของดารารับเชิญเกี่ยวกับผลงาน
เพลง การใช้ภาษาแบบเป็นกันเองสนทนาเจาะจงถึงเป้าหมายอย่างตรงตัวไม่อ้อมค้อมเข้าใจตรงกัน
อย่างชัดเจนดังตัวอย่าง ในบางครั้งพิธีกรอาจไม่จําเป็นต้องใช้คําถามที่ตรงตัวเจาะจงว่าหมายถึงดารา
นักแสดงคนไหน อาจไม่ต้องเอ่ยช่ือ แต่คู่สนทนาสามารถรับรู้ได้เลยว่ากําลังพูดกับเราอยู่ หากดารารับ
เชิญมาหลายคนแต่จะใช้เอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของดารารับเชิญคนน้ันดังตัวอย่าง 

พิธีกร (อรนภา กฤษฎี) : เห็นว่าตอนน้ีใคร ๆ ก็ติดภาพนางร้ายของเราไปแล้ว 
ดารารับเชิญ (เอสเธอร์ สปุรีย์ลีลา) : ช่ายคะ ( 2557: 1 มกราคม) 
ในบางครั้งพิธีกรอาจจะเกริ่นเป็นประโยคยาว ๆ ก่อนเข้าสู่คําถามเพื่อให้คู่สนทนาตอบ ซึ่ง

เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงให้ดูมีความสนใจมากข้ึน มีระดับเสียงตามความเหมาะสมอาจมีเสียงสูงข้ึนไป
เรื่อย ๆ ให้ดูมีความต่ืนเต้น และใช้ภาษาหรือถ้อยคําตรงหน้าที่ของคํา ดังตัวอย่าง 

พิธีกร (อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต) : บอกแล้วนะคะว่า ไม่มีใครดังเท่าสามวันเฉลิมน้ีอีก
แล้ว มีแต่เสียงเรียกร้อง ๆ เข้ามาตลอดเลย ได้ข่าวว่าทั้งสามคนน้ีนะ มีงานโชว์ตัวทุกวันจ้า !! 

ดารารับเชิญ (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) : จริงครับ (2557 : 1 มกราคม ) 
เมื่อเข้าสู่คําถามต่อไปพิธีกรมักจะไม่ขานช่ือเช่นเดียวกันแต่ใช้เทคนิค คือ การสืบหาเรื่องราว

ของคน ๆ น้ันที่ตกอยู่ในกระแสในช่วงน้ัน  จึงทําให้คู่สนทนารู้ตัวทันทีว่าหมายถึงใคร ในการถามน้ัน
พิธีกรมักใช้ภาษาพื้น ๆ เป็นกันเอง มีความหมายตรงตัว เพื่อให้ คู่สนทนาเข้าใจตรงกันกับผู้ส่งสาร   
ดังตัวอย่าง 

พิธีกร (อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต) :  มีคนมาขอหอมแก้มไหม? 
ดารารับเชิญ (ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์) :  มีครับ  มีแต่ผู้ปกครอง (2557 : 1 มกราคม ) 
เป็นการสนทนาต่อจากตัวอย่างที่ 2 เป็นการถามอย่างต่อเน่ืองให้ความหมายที่ตรงตัวไม่มี

ความหมายแฝง  เพราะดารารับเชิญเป็นเด็ก  ดังน้ันจึงต้องใช้คําพูดในการไถ่ถามแบบตรงความ
ต้องการของพิธีกร ส่วนมากใช้คํากริยาเป็นตัวสื่อไปยังผู้รับสาร ดังตัวอย่าง 

พิธีกร (อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต) : แล้วมีผู้หญิงมาชอบไหม? 
ดารารับเชิญ (ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์) : ไม่มีครับ  ผู้หญิงห้องผมดุทุกคน  มีแต่ผมโดนรังแก  

(2557 : 1 มกราคม) 
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ในบางครั้งอาจมีคําอุทานอยู่ในประโยค เป็นคําที่เปล่งเสียงเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก
ของผู้พูด การพูดแบบไม่เจาะจงช่ือซึ่งดารารับเชิญสามารถพูดก่อนหลังก็ได้ในกรณีที่มีผู้ร่วมสนทนา
หลายคน ดังตัวอย่าง 

พิธีกร (อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต) : อ่ะ …ก็ถือว่าละครเรื่องน้ี ก็สร้างดาราหน้าใหม่ให้ดัง
เป็นพลุแตกเลยแต่ละคน ละครแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง ?  

ดารารับเชิญ (วรากานต์ เสณีตันติกุล) : แต่ก่อนนึกว่าตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่ แค่
ถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติ (2557 : 1 มกราคม) 

การสนทนากับเด็ก ๆ น้ัน อาจไม่จําเป็นต้องใช้ประโยคที่ยาว ๆ ใช้ประโยคที่สั้น ๆ สื่อ
ความหมายตรงตัว และไม่จําเป็นต้องมีประธานนําหน้าเสมอไปอาจใช้กริยาหรือกรรมขยายแทน แต่
สามารถสื่อถึงบุคคลน้ันได้เลยดังตัวอย่าง 

พิธีกร (พัชรศรี เบญจมาศ) : โชว์ตัวเน๊ียะ ทําไรครับ ? 
ดารารับเชิญ (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) : เดินข้ึนบนเวทีครับ ร้องเพลง โชว์ตัว 
พิธีกร : แล้วเมลิคทําไรข้ึนบนเวท ี
ดารารับเชิญ (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) : ข้ึนไปกระโดดครับ (2557 : 1 มกราคม ) 
เพื่อให้ดูมีความสุภาพเรียบร้อยพิธีกรอาจใช้คําว่า คะ / ครับ ตามท้ายประโยคที่ใช้ถาม      

คู่สนทนาอีกด้วยดังตัวอย่าง 
พิธีกร (พัชรศรี เบญจมาศ ) :  สามคนน้ีนะคะไม่ได้รับแค่งานข้ึนไปโชว์ตัวนะคะ คือ        

ดูเหมือนพี่น้องกันจริง ๆ เลย งานถ่ายแบบด้วย แล้วน้องแม็คข้ึนไปทําอะไรบ้างครับ? 
ดารารับเชิญ (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) : ข้ึนไปถ่ายรูปครับ ข้ึนถ่ายแบบลงหนังสือ  

( 2557 : 1 มกราคม ) 
สรุป การใช้วัจนภาษาให้ถูกต้องและชัดเจน จากเทปบันทึกรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ 

ทั้ง 13 เทป  ต้ังแต่วันพุธที่ 1 เดือนมกราคม ถึงวันพุธที่ 26  เดือนมีนาคม 2557  โดยหลักของพิธีกร
มักใช้ภาษาที่เน้นความชัดเจนมากกว่าใช้ภาษาให้ถูกต้องตามไวยากรณ์  เน่ืองจากเป็นรายการที่เน้น
ความสนุกสนาน ความบันเทิง ภาษาจึงไม่จําเป็นต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกประโยคและส่วน
ใหญ่มักจะมีคํายืมจากต่างประเทศอยู่ด้วยในแต่ละเทป 
 

ประเด็นท่ี 2 วิเคราะห์การใช้วัจนภาษาให้เหมาะสม 
ศึกษาการใช้วัจนภาษาให้เหมาะสมของพิธีกรทั้ง 3 ท่าน  คือ  คุณอรนภา  กฤษฎี คุณอารยา  

อัลเบอร์ต้า  ฮาร์เก็ต  และคุณพัชรศรี เบญจมาศ  
 
ใช้ภาษาเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร 
กลวิธีการใช้วัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์ ทั้ง 13 เทป พบว่า  

การใช้ภาษาเหมาะสมกับลกัษณะการสื่อสาร คือ พิธีกรใช้ภาษาแบบเป็นกันเองกับดารารับเชิญ เป็น
การพูดโดยไม่ใช้ภาษาแบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ จึงทําให้การสื่อสารมีความน่าสนใจ เข้าขากับ
ดารารับเชิญ การใช้ภาษาส่วนมากมีความหมายตรงกับหน้าที่ของคํา ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่มี
ศัพท์ทางการ และในบางครั้งอาจจะมีศัพท์อยู่บ้าง เช่น แอคต่ิง  เวอช่ัน  เลิฟซีน ฮิต  แฮปปี้ ไอจี  
ฯลฯ การเลือกใช้คําพูดน้ันส่วนมากพิธีกรจะไม่เน้นภาษามากนัก มักจะสนทนาภาษากันเอง  ถือว่า
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เป็นการใช้ภาษาที่เหมาะสม เพราะรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์ เป็นรายการที่เน้นความ
สนุกสนาน เฮฮา  ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาพูดที่เหมาะสมกับการสื่อสารระหว่างดารารับเชิญ 
 

ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 
คือการสื่อสารทางธุรกิจมีงานแยกย่อยไปมากมาย เช่น  งานประชาสัมพันธ์ งานให้ข่าวสาร

แก่สื่อมวลชน แต่ละงานมีภาษาเฉพาะ  ผู้ส่งสารจําเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะงาน และลักษณะภาษาที่
เหมาะสมกับงานน้ัน ๆ ในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์  เป็นรายการที่เน้นความสนุกสนานเฮฮา 
ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาพูดหรือภาษาแบบเป็นกันเอง การใช้ภาษาของพิธีกรมีความเหมาะสมกับการ
สนทนากับดารารับเชิญ ด้วยความเป็นกันเองจึงทําให้ภาษาพูดเหมาะสมกับงานประเภท
สื่อสารมวลชนที่เป็นรายการประเภททอล์คโชว์  บวกกับลักษณะนิสัยใจคอของพิธีกรทั้ง 3 ท่าน คือ 
คุณชมพู่ อารยา  คุณม้า อรนภา  และคุณกาละแมร์ พัชรศรี จึงทําให้ภาษาที่ใช้กับงานมีความ
เหมาะสม  บางครั้งอาจมีสํานวนหรือภาษาต่างประเทศอยู่ด้วย ภาษาไทยบางคํายาวและมีความหมาย
ยาวจึงยากแก่การพูดในเวลาที่รวบรัด ดังน้ัน พิธีกรจึงจําเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศอยู่ด้วยในการ
สนทนากับดารารับเชิญ 

 
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสื่อ 

 คือการสื่อสารทางธุรกิจอาจใช้สื่อบุคคล  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้ส่งสารจําเป็นต้องรู้ความต่าง
ของสื่อสารมวลชนแต่ละประเภท และภาษาที่เหมาะสมสําหรับแต่ละประเภทเน่ืองจากรายการ       
3 แซ่บ วาไรต้ี  ทอล์คโชว์  เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรต้ี ทอล์คโชว์ที่เน้นความสนุกสนาน 
ความเฮฮา  เป็นรายการที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งเป็นสื่อมวลชน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบ
เป็นกันเองผสมกับรายการประเภท วาไรต้ี ทอล์คโชว์  ภาษาจึงไม่เป็นแบบทางการ ดังน้ันจึง
เหมาะสมกับสื่อที่ใช้ ทว่าเป็นรายการประเภทสารคดีความรู้ภาษาที่เป็นแบบภาษากันเองหากใช้จะไม่
เหมาะสมกับสื่อ 
 

ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมาย 
 คําว่า ผู้รับสารเป้าหมาย  หมายถึง  กลุ่มผู้รับสารเฉพาะที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว้  ผู้ส่งสารย่อม
ต้องวิเคราะห์ผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายของงานน้ัน  และเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสารน้ัน ๆ 
รายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ ในรายการน้ันบางสัปดาห์จะมีดารารับเชิญที่เป็นเด็ก พิธีกรจึงต้อง
เลือกใช้คําที่เหมาะกับเด็ก สื่อสารให้เด็กเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่ไม่กํากวม หากเลือกใช้ภาษาที่มี
ความหมายกํากวมหรือความหมายแฝงแล้ว ในบางครั้งอาจทําให้กลุ่มผู้รับสารเข้าใจผิด พิธีกรทั้ง 3 
ท่าน จึงเลือกศึกษาคําที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จากการศึกษาในเทปที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2557  
เป็นดารารับเชิญที่เป็นเด็ก  คือ ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ (ยอร์ช)  ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ (แม็ค) และเมลิค 
เอเฟ่ ไอย์กูน (เมลิค) สังเกตจากการใช้ภาษาของพิธีกรส่วนมากจะใช้คําง่าย ๆ จึงทําให้เข้าใจถึง
ความหมาย 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์กลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์
ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์อวัจนภาษา  3 ประเด็น คือ  

1. นัยน์ภาษาหรือเนตรภาษา (Coulees) หมายถึง การใช้ดวงตาหรือสายตาที่บ่งบอกอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและทัศนคติของผู้ส่งสาร 
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2. สัมผัสภาษา(Hapties) หมายถึง การสัมผัสเพื่อส่งความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ความปรารถนา
ในใจของผู้ส่งสาร 

3. อาการภาษา (Kinesies) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งความรู้สึกนึก
คิดไปยังผู้รับสาร 

ตัวอย่างบางตอนของการบันทึกเทปรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 
ดารารับเชิญ : ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท ์(ยอร์ช)  ณัฐพัชร ์นิมจิรวัฒน์ (แม็ค) และ เมลิค เอเฟ่ ไอย์กูน (เมลิค) 
พิธีกรท่านแรก อรนภา กฤษฎี 

1. นัยน์ภาษาหรือเนตรภาษา (Oculesies) 
การใช้ดวงตาของคุณอรนภา  กฤษฎี  คือ การมองตาพร้อมกับการย้ิมการสนทนาในแต่ละ

ครั้งมักใช้สายตาเป็นตัวสื่อความรู้สึกอารมณ์ของผู้ส่งสาร 
   ตัวอย่าง “การใช้ดวงตา” 

อรนภา กฤษฎี :  “…เห็นบอกว่าใคร ๆ ก็ติดภาพนางร้ายของเราไปแล้วใช่ไหม ?”   
การสนทนาหรือถามของพิธีกร อรนภา กฤษฎี  จะมีเอกลักษณ์เฉพาะในการสนทนา การ

แสดงสีหน้าที่จริงจังไปกับคําถามที่ใช้ถามดารารับเชิญ ดังตัวอย่างข้างต้น 
2. สัมผัสภาษา (Hapties) 

การสัมผัสเพือ่ส่งความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ของคุณอรนภา กฤษฎี คือ มีการโอบกอดดารา
รับเชิญ  การจับแขนจับผมดารารับเชิญ การจับ 

ตัวอย่าง “การจับผมลูบผม”  
อรนภา กฤษฎี : “…จําได้หมดจําได้ทุก….”  

การลูบผมเด็กแสดงถึงความเอ็นดูเด็กที่มาร่วมรายการ บ่งบอกในลักษณะที่เป็นการเองกับ
เด็ก เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเกร็ง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น 

3. อาการภาษา (Kinesies) 
การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคุณอรนภา กฤษฎี คือ การปรบมือตอบรับดารา

รับเชิญ  การเต้นมีส่วนร่วมกับดารารับเชิญ การเดินไปมา การยืนเอียงตัวการพยักหน้า การเต้น 
 ตัวอย่าง “การเต้น” 

อรนภา กฤษฎี : “…ชอบท่าเต้นมากเลย ไหนลองทําใหม่สิ” 
การแสดงลักษณะที่ชอบอกชอบใจในท่าเต้นของดารารับเชิญ จึงทําให้พิธีกรมีความสนใจที่

อยากจะทดลองท่าเต้น สเต็บการเต้น เพื่อให้ดูมีความสนใจในการนําเสนอ ดังตัวอย่างข้างต้น ( 2557: 
1 มกราคม ) 
 

พิธีกรท่านท่ีสอง อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต 
1. นัยน์ภาษาหรือเนตรภาษา (Oculesies) 

การใช้ดวงตาของคุณอารยา  อัลเบอร์ต้า  ฮาร์เก็ต  คือ การสบตากับดารารับเชิญเพื่อสื่อ
ความรู้สึกของพิธีกร 

ตัวอย่าง “การสบตา” 
อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต : “…จะบอกว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากมาย”  
การพูดที่แสดงสายตาถึงความเอ็นดูเด็ก ๆ การใช้ลักษณะท่าทางที่แสดงถึงบุคลิกของพิธีกร

บวกกับนํ้าเสียงที่แสดงความช่ืนชมดารารับเชิญเด็ก ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น 
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2. สัมผัสภาษา(Hapties) 
การสัมผัสเพื่อส่งความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ของคุณอารยา  อัลเบอร์ต้า  ฮาร์เก็ต คือ การ

ก้มอยู่หลังเด็ก ๆ การถูกตัวเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมรายการ  
ตัวอย่าง “การก้ม” 

อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต : “…เป็นการดูนิตยสารของเด็ก ๆ ร่วมรายการ อ่า…ออ”  
ในบางช่วงที่พิธีกรนํานิตยสารที่ดารารับรับเชิญได้ถ่ายไว้ พิธีกรจึงนําเสนอการถ่ายแบบของ

ดารารับเชิญของเด็ก ๆ ในแต่ละคน พิธีกรจึงมีการก้มดูความสามารถของเด็ก ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น 
3. อาการภาษา (Kinesies) 

การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคุณอารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต คือ การเต้นมีส่วน
ร่วมกับดารารับเชิญ  การพูดพร้อมจับแขนดารารับเชิญการถูกฝ่ามือขณะพูด การก้มขณะพูด การเดิน 
การพยักหน้า 

ตัวอย่าง “การจับแขน” 
อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต : “…ตอนน้ีกําลังจะบอกผู้ใหญ่ว่า...ขอเก็บตัวนิดนึง” 
เป็นช่วงที่สนทนากับดารารับเชิญในละคร ทองเน้ือเก้า รุ่นใหญ่ ที่พิธีกรสนทนากับมะปราง 

(วิรากานต์ เสณีตันติกุล) โดยมีการจับแขนและพูด ดังตัวอย่างข้างต้น (2557: 1 มกราคม ) 
พิธีกรท่านท่ีสาม พัชรศรี เบญจมาศ  

1. นัยน์ภาษาหรือเนตรภาษา (Oculesies) 
การใช้ดวงตาของคุณพัชรศรี  เบญจมาศ  คือ การสนทนาระหว่างดารารับเชิญน้ันพิธีมัก

สบตาดารารับเชิญเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของพิธีกร 
ตัวอย่าง “การสบตา”  

พัชรศรี เบญจมาศ : “…เมลิค เวลาโชว์ตัวทําอะไรบา้งครับ ?”   
 การถามของพิธีกรเป็นการถามแสดงสายตาถึงความเอ็นดูน้องเมลิค (เมลิค เอเฟ่ ไอย์กูน) ใน         
การสนทนาน้ีน้องเมลิคจะพูดเป็นประโยคไม่ได้จึงต้องเป็นแม็ค (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์) กับ ยอร์ช (ยงค์
ศิลป์ วงศ์พนิตนนท์) เป็นผู้ตอบคําถามแทน ดังตัวอย่างข้างต้นที่พิธีกรถาม 

2. สัมผัสภาษา(Hapties) 
การสัมผัสเพื่อส่งความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ของคุณพัชรศรี  เบญจมาศ  คือ การโอบไหล่

เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมรายการ 
ตัวอย่าง “จับไหล่เด็ก”  

พัชรศรี เบญจมาศ : “…อุ๊ยตายแล้ว มีสาว ๆ ล้อม วันน้ีมีสาว ๆ รุมล้อม”  
พิธีกรหยอกล้อเด็ก ๆ พร้อมกับจับไหล่ของดารารับเชิญแสดงให้เห็นถึงความเอ็นดูเด็ก ๆ ดัง

การพูดในตัวอย่างข้างต้น 
3. อาการภาษา (Kinesies) 

การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายของคุณพัชรศรี  เบญจมาศ  คือ การเต้นมีส่วนร่วมกับ
ดารารับเชิญ  การปรบมือต้อนรับดารารับเชิญ  การยืนเอียงตัวไปมาขณะพูด การพยักหน้า 

ตัวอย่าง “การยืน” 

พัชรศรี เบญจมาศ : “…ตอนแรกคนตามกี่คน แล้วตอนน้ีล่ะ (ตามด้วยประโยค) เสียดาย
ละม่อมหายไปแล้ว”  
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เป็นช่วงที่ต้อนรับดารารับเชิญรุ่นใหญ่ซึ่งต้องเดินไปต้อนรับและยืนสนทนาถึงการรับบทเป็น
ตัวละครเรื่องทองเน้ือเก้า โดยสนทนากับเนย (รตวรรณ ออมไธสง) ซึ่งรับบทเป็น สาวใช้ที่ช่ือละม่อม 
ดังตัวอย่างข้างต้น (2557: 1 มกราคม) 

สรุปกลวิธีการใช้อวัจนภาษาของพิธีกรในรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ี ทอล์คโชว์ ทั้ง 13 เทป 
พบว่า 

 
นัยน์ภาษาหรือเนตรภาษา (Oculesies) 

พิธีกรทั้ง 3 ท่าน คือ คุณอรนภา กฤษฎี ,คุณอารยา  อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต, คุณพัชรศรี 
เบญจมาศ  ในขณะที่ดําเนินรายการพิธีกรมักจะใช้สายตาสื่อถึงอารมณ์ในการสนทนาอยู่เสมอเพื่อให้
ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับพิธีกร  การกวาดสายตาการให้ความสนใจกับดารารับเชิญในทุก ๆ ประเด็น  
การหรี่ตาของพิธีกรแสดงถึง  ความสงสัย ความไม่แน่ใจ การกระทําเหล่าน้ีล้วนแต่แสดงออกทาง
ดวงตา การทําตาเย้ิมระหว่างพิธีกรกับคู่สนทนาในแต่สัปดาห์จะมีดารารับเชิญที่อยู่ในกระแสของ
ละคร  พิธีกรมักจะสวมบทบาทในตัวละครน้ัน ๆ   จึงต้องมีการทําตาเย้ิมใส่กัน การมองด้วยหางตา
ของพิธีกรมักจะเป็นการหยอกล้อกับดารารับเชิญ  และไม่ว่าจะเป็นการย้ิมขณะพูดคุยกันหรือการ
หัวเราะ สิ่งเหล่าน้ีจะสื่อความหมายผ่านทางดวงตาทุกครั้งที่พูดคุยกัน 
 

สัมผัสภาษา (Hapties) 
พิธีกรทั้ง 3 ท่าน คือ คุณอรนภา กฤษฎี  คุณอารยา  อัลเบอร์ต้า  ฮาร์เก็ต และ คุณพัชรศรี 

เบญจมาศ  ในขณะที่สนทนากับดารารับเชิญน้ันนอกจากจะพูดคุยกันแล้ว พิธีกรจะสร้างจุดเด่น
ประกอบท่าทางในการพูด เพื่อความบันเทิงในการพูดคุยกับผู้ร่วมรายการ อาทิ การโอบกอดดารารับ
เชิญ การฉุดกระชาก ในการฉุดกระชากน้ันเป็นการแสดงละครระหว่างพิธีกรกับดารารับเชิญ  การถูก
เน้ือถูกตัวดารารับเชิญแสดงถึง ความเป็นกันเอง สิ่งเหล่าน้ีเป็นสัมผัสภาษาที่พิธีกรแสดงออกมาผ่าน
การกระทําหรือการแสดงกริิยาท่าทางประกอบการสนทนาแบบเป็นกันเอง  เป็นการแสดงออกที่ไม่ถือ
ตัว  พิธีกรมักจะให้ความสนิทสนมกับดารารับเชิญเพื่อไม่ให้ดารารับเชิญเกิดอาการเกร็งในระหว่างการ
สนทนา 

อาการภาษา (Kinesies) 
พิธีกรทั้ง 3 ท่าน คือคุณอรนภา กฤษฎี  คุณอารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต และ คุณพัชรศรี 

เบญจมาศ ในขณะที่สนทนากับดารารับเชิญ  พิธีกรมักจะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับการพูดหรือ
สนทนาอยู่เสมอ ๆ ได้แก่  การเอนศีรษะเวลาต้ังคําถามกับดารารับเชิญ  การปรบมือเวลาได้ยิน
คําตอบจากดารารับเชิญที่ตอบคําถามได้ถูกใจพิธีกร การน่ังกอดอกหรือยืนกอดอกเวลาต้ังใจฟังข้อมูล
จากดารารับเชิญ  การเดินไปมามักจะแสดงท่าทางน้ีก็ต่อเมื่อต้องยืนพูดคุยกับดารารับเชิญ  ในบาง
สัปดาห์ที่ดารารับเชิญต้องแสดงความสามารถต่าง ๆ อย่างเช่น การร้องเพลง พิธีกรมักจะมีส่วนร่วม
ด้วย  คือ การเต้น  การทําอาหารของดารารับเชิญ พิธีกรจะชิมด้วยพูดไปด้วยการใช้น้ิวมือช้ี
ประกอบการสนทนา สิ่งเหล่าน้ีเป็นอาการภาษาที่พิธีกรแสดงออกมาในระหว่างการสนทนา แสดงถึง
ความเป็นกันเองที่ไม่ต้องเกรงหรือไม่ต้องกักความเป็นตัวตนของพิธีกร 

จะสังเกตได้ว่ารายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ เป็นรายการที่เน้นความสนุกสนาน เฮฮา 
ดาราคนไหนที่ตกเป็นกระแส หรือเรื่องที่กําลังตกอยู่ในกระแสจะนํามารวบรวมอยู่ในรายการน้ี  การ
ใช้ภาษาของพิธีกรทั้ง 3 ท่าน เป็นภาษากันเองหรือภาษาพูด  ความเป็นกันเองของพิธีกรทั้ง 3 ท่าน 
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การแสดงกริิยาท่าทางหรือ ความเป็นตัวตนของพิธีกร จึงทําให้มีผู้ติดตามชมรายการทุกสัปดาห์และ
พูดถึงรายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์กันบ่อย ๆ จากบุคคลที่ไม่เคยชมรายการน้ีต่างก็รับชม เพราะ
เป็นรายการที่คลายเครียดได้ดีมากเลยทีเดียว 
 เมื่อได้ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วนํามาสร้างเป็นตารางความถ่ีของอวัจภาษาเพื่อหาผลการ
ใช้อวัจนภาษาของแต่ละพิธีกร  ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงความถ่ีของการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร ท่านแรก อรนภา  กฤษฎี 
ตารางการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร 
ลักษณะอวัจนภาษา จํานวน ร้อยละ 
การพยักหน้า 348 25.35 
การใช้มือ 580 42.24 
การเคลื่อนไหวร่างกาย 445 32.41 
รวม 1,373 100 
 

ตารางท่ี 4.2แสดงความถ่ีของการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร ท่านท่ีสอง อารยา อัลเบอร์ต้า ฮาร์เก็ต 
ตารางการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร 
ลักษณะอวัจนภาษา จํานวน ร้อยละ 
การพยักหน้า 427 28.66 
การใช้มือ 639 42.88 
การเคลื่อนไหวร่างกาย 424 28.46 
รวม 1,490 100 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงความถ่ีของการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร ท่านสุดท้าย พัชรศรี  เบญจมาศ 
ตารางการใช้อวัจนภาษาของพิธีกร 
ลักษณะอวัจนภาษา จํานวน ร้อยละ 
การพยักหน้า 374 25.08 
การใช้มือ 626 41.99 
การเคลื่อนไหวร่างกาย 491 32.93 
รวม 1,491 100 
 

หมายเหตุ  :  จากตารางแสดงความถ่ีของพิธีกรแต่ละท่านนับเฉพาะอวัจนภาษาที่ใช้มากที่สุด
เป็นลักษณะเด่นของพิธีกรทั้ง 3 ท่านได้แก่  การพยักหน้า  การใช้มือ  การเคลื่อนไหวของร่างกาย 
จากตารางแสดงผลการใช้อวัจนภาษาทั้ง  13  เทป  พบว่า 

พิธีกรที่ใช้อวัจนภาษามากที่สุดในการพยักหน้า  ร้อยละ  28.66 คือ อารยา  อัลเบอร์ต้า  
ฮาร์เก็ต รองถัดมา  ร้อยละ  25.35  คือ อรนภา  กฤษฎี และร้อยละ  25.08  คือพัชรศรี  เบญจมาศ 

พิธีกรที่ใช้อวัจนภาษาในการใช้มือ  พิธีกรที่ใช้มากที่สุด ร้อยละ 42.88  คือ อารยา  อัลเบอร์
ต้า  ฮาร์เก็ต  รองถัดมา  ร้อยละ 42.24  คือ อรนภา  กฤษฎี และร้อยละ  41.99 คือ พัชรศรี  
เบญจมาศ 
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พิธีกรที่ใช้อวัจนภาษาในการเคลื่อนไหวร่างกาย พิธีกรที่ใช้มากที่สุด  ร้อยละ 32.93 คือ พัชร
ศรี  เบญจมาศ  รองถัดมา  ร้อยละ  32.41  คือ อรนภา  กฤษฎี  และร้อยละ  28.46 คือ   อารยา  
อัลเบอร์ต้า  ฮาร์เก็ต 

 

บทสรุป 
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ การใช้ภาษา ของพิธีกร 
จากการศึกษาการใช้ภาษาของพิธีกรส่วนใหญ่ใช้เหมาะสมกับหน้าที่ของคํา ตามความหมาย  

ลักษณะของคํา พิธีกรมักใช้คํายืมจากต่างประเทศบ่อย ในส่วนที่เป็นตําแหน่งของคํา  พิธีกรมักจะไม่
เน้นตําแหน่งของคําเท่าไรนัก  เน่ืองจากเป็นการสนทนาภาษาแบบกันเอง ในบางโอกาสพิธีกรจะ
เลือกใช้คําที่มีความหมายแฝง 

ภาษาที่พบมากที่สุดในการใช้สนทนาที่เป็นกันเองน้ัน ได้แก่  เหรอ… น่ีไง….อุ๊ยตาย!!   เออ 
น่ันนะสิ  ใช่ม๊ะเนอะแซ่บ  โอ๊ย  อ่า  นะห๊ะ  อือ  อ๋อ  เป็นต้น ซึ่งคําพูดเหล่าน้ี เป็นจุดเด่นที่สําคัญทํา
ให้ผู้ชมมีอารมณ์ตามพิธีกร ส่วนศัพท์เทคนิคน้ันใช้เป็นบางกรณี เช่น ถามถึงการวางตัวในบทละคร จะ
ใช้ศัพท์ คําว่า  คาแรคเตอร์ (Character)  คือ บทบาทในตัวละคร  แอ็คต้ิง (Acting)   คือ การแสดง  
เวอร์ช่ัน (Version)  คือ คําบอกเล่า เรตต้ิง  (Rating) คือ ความนิยม  เป็นต้น นอกจากการใช้        
วัจนภาษาและอวัจนภาษาแล้วสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตทุกเทป คือ การแต่งกายและการปรากฏตัวของพิธีกร
ในแต่ละครั้งมีความโดดเด่น ทั้งเสื้อผ้า การแต่งหน้า และการทําผมของพิธีกรทั้ง 3 ท่าน ในแต่ละ
สัปดาห์น้ัน เสื้อผ้าจะมีความโดดเด่นอลังการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของการนําเสนอความน่าสนใจที่
ไม่เหมือนรายการใด และที่สําคัญนําพิธีกรที่มีความแซ่บในแต่ละคนมารวมตัวกันไว้ในรายการเดียว  
และยังเป็นรายการที่นําเสนอความสนุกในทุกรูปแบบกับรายการที่ทําให้ผู้ชมทุกท่านอารมณ์ดี ย้ิม  
หัวเราะ  กันอย่างสนุกสนานวาไรต้ีเรื่องไหนที่สนุก โหด มันส์ ฮา จะรวบรวมมาไว้ที่น้ีหมดทุกรายการ 
จึงทําให้รายการน้ีมีผู้อยากติดตามและอยากดูไปเรื่อย ๆ  คําที่เป็นจุดเด่นของรายการหรือคําโปรย  คือ  
3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์ แซ่บที่สุดใน 3 โลก เป็นคําที่เป็นเอกลักษณ์ของรายการ 

ดังน้ัน รายการ 3 แซ่บ วาไรต้ีทอล์คโชว์จึงเป็นรายการที่มีความนิยมอยู่ในขณะน้ี  การ
สัมภาษณ์ดารารับเชิญที่เป็นกันเองแฝงไปด้วยสาระความสําคัญมากมายจะรวบรวมไว้ที่รายการน้ี
รายการเดียว  กระแสของดารานักแสดงคนไหนที่กําลังเป็นที่นิยมแน่นอนว่ารายการน้ีจะนําเสนอให้
ผู้ชมให้ครบทุกอรรถรสเช่นเดียวกัน 
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บทความปริทรรศน ์
 

กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง :  กรณีศึกษา แกนนําฝ่าย
คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข )กปปส (กับ แกนนําฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ )นปช(  

 
The Persuasive Strategies used by Politicians.  

 
Case Study: Re-ordering the Committee within Thailand to be Perfectly 

Democratic, Led by The King, in order to Resist Dictatorship. 
 

      อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง1 
 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของ ของแกนนําฝ่าย

คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข  (กปปส.) และแกนนําฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  

ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า สถิติในด้านการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจน้ันแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง

ทั้งฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ได้ผลิตสร้างวาทกรรมที่มีช่ือว่า “มวลมหาประชาชน” มากที่สุด

ถึงร้อยละ 22.4  และวาทกรรมที่ผลิตสร้างน้อยที่สุดคือ “วันเผด็จศึก” ร้อยละ 6.80  และวาทกรรม

ของแกนนําฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) น้ันผลการวิจัยพบว่าวาท

กรรมที่ผลิตสร้างมากที่สุดคือ “มวลมหาประชาสลิ่ม” มากถึงร้อยละ 3.99  และวาทกรรมที่ผลิตสร้าง

น้อยที่สุดคือ “นโยบายทุกด้านให้ดูที่เจตนา ไม่ให้ดูที่ตัวบทกฎหมาย” ร้อยละ 1.75  ซึ่งการผลิตสร้าง

คําศัพท์ข้ึนมาใช้น้ันเป็นกลวิธีการใช้วาทกรรมเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง ให้ตระหนักและรู้สึกถึงความเป็น

กลุ่มเดียวกัน มีจุดยึดเหน่ียวร่วมกัน 

คําสําคัญ :  กลวิธี/ วาทกรรม/ โน้มน้าวใจ/ นักการเมือง/ (กปปส.) และ (นปช.) 
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Abstract 

This research aims to study discourse strategies and persuasive vocabulary 

used by politicians within the ‘Thai Committee of Change’, with the goal of a 

democratically elected government, led by The King, in order to resist a dictatorship. 
Fundamental research and statistics used to persuade the ‘Thai Committee 

of Change’ shows a great mass of people, 22.4%, in support, with 6.8% in support of 

Democracy against Dictatorship. (UDD)    
This research shows that the discourse created 3.99% in favour of “Mass of 

Great Nation” with the policy “Look at the Intentions, Not the Person” at 1.75% 
This shows that the production of this vocabulary is a strategy used by 

politicians to to persuade the audience of the common ideals that they share. 
 

Keywords: Strategies/ Discourse/ Persuasive/ Politician 

 

บทนํา          

วาทกรรมกับการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยของไทยน้ัน เป็นวาทกรรมที่ถือได้ว่าเป็น

การเผชิญหน้า ต่อสู้ ช่วงชิงความเป็นวาทกรรมหลักในสงคมไทย ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาอย่าง

ยาวนาน เหตุใดจึงถือว่าเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางความคิด  การสร้างการครอบงําทางความคิด 

(Hegemony) ดังกล่าว ก็เพราะว่า แนวทางการให้ความหมายแก่วาทกรรมทางการเมือง (political 

discourse) ในสังคมไทยน้ันมีแนวคิดที่ปรากฏเป็นกระแสอยู่ 2 กระแสด้วยกันคือ สํานักประเพณี 

และสํานักตะวันตก ทั้งสองแนวคิดได้ให้ความสําคัญ และสนใจในกิจกรรมของการสื่อสารความหมาย

ทางภาษา การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและกลไกในการควบคุมระบบการสื่อความหมาย

ดังกล่าว ซึ่งทั้งสองกลุ่มน้ันมีความคิดที่ตรงข้ามกัน และทั้งสองแนวคิดก็ได้พยายามต่อสู้ ช่วงชิง เพื่อ

ทําให้วาทกรรมเกี่ยวกับการเมือง และประชาธิปไตยของตนเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อให้วาทกรรม

ตามแนวคิดของตนมีอํานาจในสังคม และได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันต่อไป และเหตุใดทั้งสองกระแส

ดังกล่าวจึงพยามผลักดันให้วาทกรรมทางการเมืองของตนมีอํานาจทางความคิด และมีความเป็น

สถาบันทางสังคม เราอาจกล่าวได้ว่าที่กระแสทั้งสองกระแสต้องการอย่างน้ันก็เพราะ เมื่อวาทกรรม

ทางการเมืองในกระแสของตนมีความเป็นสถาบัน จะทําให้การพูด การเขียน การกล่าวถึง

ประชาธิปไตย การปฏิบัติการทางการเมือง ต่างๆ ดําเนินไปได้อย่างมีความสมเหตุสมผลและน่าเช่ือถือ 

ซึ่งตัวอย่างต่อประเด็นดังกล่าวที่ เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ สมัยการปกครองช่วงปี

พุทธศักราช 2416 – 2500 เริ่มต้นโดยการรัฐประหารยึดอํานาจจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม ของ

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์แล้วอธิบายระบอบการปกครองของตนว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ และ
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เป็นการยุติความล้มเหลวที่เกิดจากการนําประชาธิปไตยแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทย น่ีก็เป็น

ตัวอย่างหน่ึงของการต่อสู้ช่วงชิง และพยายามสร้างความเป็นสถาบันให้แก่วาทกรรมของตน เพื่อ

ต้องการการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากตัวอย่างดังกล่าวน้ัน ทําให้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ สามารถใช้

อํานาจในด้านต่างๆ ได้อย่างมหาศาลผ่านสิ่งที่รองรับอยู่ก็คือ วาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆ      

ที่เป็นระบบพ่อขุนอุปถัมภ์น่ันเอง การที่จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ สามารถใช้อํานาจต่าง ๆ ได้อย่าง

เผด็จการ และมหาศาลน้ัน เปรียบได้กับการที่สามารถพูดถึง เขียนถึง เกี่ยวกับความหมายต่างๆ ต่อ

วาทกรรมดังกล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีเหตุ มีผล ที่สําคัญคือสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

น่ันเอง ดังน้ันการนิยามประชาธิปไตย การสร้างความเป็นสถาบันให้แก่ประชาธิปไตยน้ันไม่สามารถ

กําเนิดข้ึนได้โดยการขาดการอธิบายที่ต่อเน่ืองในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ทาง

การเมือง ความต้องการที่แตกต่างกัน ทําให้การนิยาม อธิบายสิ่งต่างๆ ในประเด็นต่างๆ มีความ

แตกต่างกันอยู่น่ันเอง  

ประเทศไทยมีเหตุ 

 

การณ์ที่อันสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับประเด็นทาง “การเมือง” มาหลายยุคหลายสมัย  โดย

กระแสอันเป็นภาพรวมที่เห็นเด่นชัดคือ กระแสในการต่อต้าน คัดค้าน ไม่ยอมรับกระบวนการทํางาน

ของรัฐบาล  จนนําไปสู่ความ “ขัดแย้ง”  และความ “ไม่ลงรอย” กันอย่างหลากหลายแง่มุมทั้งในด้าน

ความคิดเห็น  อุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายอยู่เสมอ  การเมืองในรูปแบบเช่นน้ีมักสร้า งแรง 

“สั่นสะเทือน” ต่อสังคมเป็นวงกว้างก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ ถกเถียง พูดคุยแลกเปลี่ยน

ทรรศนะทางความคิดกันอย่างเข้มข้น เหล่าน้ีย่อมแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปในทางส่อทุจริต ไม่โปร่งใส  ไม่เที่ยงธรรม  จนนําไปสู่สถานะของการหมด

ความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองตามทรรศนะของมวลชนที่มีความคิดเห็นที่ต่อต้านการทํางาน

ของรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  แม้ในปัจจุบันน้ีกระแสทางการเมืองก็มีความผัน

ผวนและเป็นไปในลักษณะของความขัดแย้งปรากฏชัดให้เห็นเป็นเนืองนิตย์       (กองบรรณาธิการ

ฝ่ายการเมืองกปปส., 2556: 391) 

 

เนื้อหา 

1. นโยบายของพรรคการเมือง 

  ปี พ.ศ.  2556 – 2557 นับต้ังแต่ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คือ 

นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกต้ัง เป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย  

และได้รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28  ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554  

นับแต่น้ันมา นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร ก็มีบทบาททางการเมืองในการบริหารประเทศอย่างเต็ม

รูปแบบ  รอบด้าน  อีกทั้งผลงานต่างๆ ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรี อาทิ การปราบปรามยาเสพติด 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 100 ล้านบาท  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงการแจก
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แท็บเล็ตเด็กประถมศึกษาปีที่ 1  โครงการรถคันแรก  โครงการบ้านหลังแรก  การข้ึนเงินเดือน

ปริญญาตรี 15,000 บาท  การข้ึนค่าแรง 300 บาท  จนภายหลังได้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึง

ความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาล และบางประเด็นมีเรื่องราวสืบเน่ืองมาจากรัฐบาล

สมัยพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร มาอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา  และเกิดการประชุมในสภาถึงความไม่

ไว้วางใจรัฐบาลหลายครั้งหลายคราว อาทิ การไม่ประพฤติ หรือการดําเนินงานที่ไม่บรรลุประสิทธิผล

ของรัฐบาลตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  การซื้อขายหุ้นชินคอร์ปที่ส่อไปในทางทุจริต  การขายหุ้นเอสซี

แอสเซต  ทุจริตจํานําข้าว  กรณีโรงแรมโฟร์ซีซันส์กรุงเทพ ฯ ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่

มีความผิดพลาดต่อหน้าสาธารณชนบ่อยครั้ง เป็นต้น  (กองบรรณาธิการฝ่ายการเมือง, 2556: 396) 

  สืบเน่ืองมาจากการกระทําของรัฐบาลที่นอกเหนือจากปัจจัยเหล่าน้ันแล้ว  การกระทําที่

สําคัญที่ทําให้ประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างมากคือ การจัดทํา “พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม”       

ฉบับ “สุดซอย”  “นิรโทษกรรมเหมาเข่ง” ให้แก่พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  และรัฐมนตรีเพื่อให้

พ้นจากคดีอันเป็นโทษ และความผิดต่าง ๆ  การผ่านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ตอนเวลา 4 นาฬิกา  

24 นาทีของสภาผู้แทนราษฎร จึงเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ปลุกคนจํานวนมากผู้รักชาติ        

รักแผ่นดิน  รักความถูกต้องออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง ทําให้ประชาชนไม่เห็นด้วยเป็นวงกว้าง 

และต่อต้านอย่างถึงที่สุดโดยวันที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. 2556 พรรคประชาธิปัตย์ต้ังเวทีแสดงเจตนารมณ์

คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสน เกิดการเดินขบวนประท้วง เป่านกหวีดกัน

อย่างอุ่นหนาฝาค่ัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  โดยมีแกนนําคือนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  

และสมาชิก ส.ส. ฝ่ายค้าน (พรรคประชาธิปัตย์) คือ นายถาวร เสนเนียม  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  

นายอิสระ สมชัย  นายวิทยา แก้วภราดัย  นายชุมพล จุลใส  นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  นายเอกนัฏ  

พร้อมพันธ์ุ  และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ  เหล่าน้ีได้ลาออกจากการเป็น ส.ส. ฝ่ายค้านออกมาเป็น 

“เสรีชน”คนธรรมดา ออกมาจัดต้ังเป็นฝ่ายผู้คัดค้าน (กปปส.) และร่วมกันปลุกระดมการเดินประท้วง 

เป่านกหวีด ตลอดจนการจัดการชุมนุมในพื้นที่ต่าง ๆ กอปรกับประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อแสดง

จุดยืนร่วมกัน จนกลายเป็นที่มาของวาทกรรมยอดฮิตที่ว่า “มวลมหาประชาชน” และ “เสรีชน”    

ในที่สุด  จวบจนมาถึงการนัดหมายชุมนุมใหญ่ปิดกรุงเทพมหานครในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

เป็นผลให้นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ประกาศ “ยุบสภา” คืนอํานาจให้แก่ประชาชน 

คงเหลือไว้แต่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรักษาการ  อันจะเป็นด่านที่สําคัญที่จะนําไปสู่การ

เลือกต้ัง “สภาประชาชน” และ “รัฐบาลประชาชน”  เพื่อปฏิรูปประเทศ  แต่ในด่านน้ี นางสาว     

ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร ประกาศอย่างชัดเจนว่าถึงอย่างไรก็ไม่ลาออก รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเข้าสู่

การเลือกต้ัง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ด้วยเหตุน้ี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  เลขาธิการกลุ่ม กปปส.  

จึงตัดสินใจชุมนุมใหญ่ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เป็นการปิดกรุงเทพมหานครครึ่งวัน  โดยเชิญ

ชวนประชาชนทุกชนช้ันอาชีพ ทุกสถานะในเขตราชดําเนิน  แยกอุรุพงษ์  ถนนเพชรบุรี  อนุสาวรีย์ชัย  

ให้ชุมนุมเป็นเส้นทางยาวมาตามถนนพญาไท  จนถึงแยกปทุมวันอย่างเนืองแน่น  โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้

เป่านกหวีด และใช้อุปกรณ์มือตบ แสดงการขับไล่รัฐบาลพร้อมกันด้วย  (แทนคุณ, 2556: 133) 
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  112  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   

2. การแสดงออกทางการเมือง 

การแสดงการเรียกร้องความชอบธรรมทางการเมืองทวีคูณข้ึนเรื่อย ๆ รวมไปถึงการยึดพื้นที่

สถานทีร่าชการ  และการสูญเสียชีวิตจากการชุมนุม ต่อมาภายหลังน้ันได้มีการชุมนุมมาอย่างต่อเน่ือง  

โดยหลักน้ันจะเป็นการชุมนุมที่เวทีราชดําเนินเป็นส่วนใหญ่  มีกลุ่มแกนนํา กปปส. นักวิชาการ 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นิสิต  นักศึกษา  ดารานักแสดง  นักคิด นักเขียน  ผู้ใหญ่บ้าน  

กํานัน ฯลฯ  สลับสับเปลี่ยนกันข้ึนเวทีปราศรัยบนเวทีราชดําเนินในแต่ละคํ่าคืนอย่างเข้มข้นเพื่อขับไล่

ระบอบ “ทักษิณ” และนายกรัฐมนตรีรักษาการคือ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตรอย่างหนักหน่วง  โดยมี

แกนนําอันเป็นแนวหน้าสําคัญ อาทิ  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ดร.เสรี วงศ์มณฑา  จิตรกร บุษบา  

จิตภัสร์  ภิรมย์ภักดี   สาทิตย์  วงศ์หนองเตย  ฯลฯ  ข้ึนปราศรัยโจมตีรัฐบาลด้วยวิวาทะอันดุเดือด  

จนเกิดวาทกรรมแปลก ๆ มากมาย  ตลอดจนได้มีการใช้เพลงปลุกระดมหลัก 3 เพลงคือ “สู้ไม่ถอย”     

“ต่ืนเถิดไทย”  และ “มาร์ชประชาชนเดิน”  สืบเน่ืองเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่ 5 และวันที่            

8 ธันวาคม พ.ศ. 2556  กลุ่มผู้ชุมนุม หรือมวลมหาประชาชนโดยมีแกนนําหลักคือนายสุเทพ  เทือก

สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.  ได้มีการเดินขบวน “เรียกแขก” ในฝั่งกรุงเทพมหานคร และฝั่งธนบุรี

อย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นการยืนยันเน้นยํ้า และเชิญชวนให้ร่วมกัน “ปิดกรุงเทพมหานคร”  ในวันที่ 

13 มกราคม พ.ศ. 2557  อันเป็นการยกระดับการชุมนุมขับไล่รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  และระบอบ

ทักษิณ  โดยจัดเวทีปราศรัยตามสี่แยกต่าง ๆ ทั้ง 7 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันได้แก่  แจ้งวัฒนะ  

ห้าแยกลาดพร้าว  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  แยกปทุมวัน  สวนลุมพินี  เวทีอโศก  และแยกราชประสงค์  

และมีแนวโน้มที่จะชุมนุมกันอย่างต่อเน่ือง (บัณฑิต, 2557: 28 – 40) 
 

  สืบเน่ืองเรื่อยมาจนถึงปรากฏการณ์ชาวนาไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ “ชักดาบ”  ไม่

ชําระเงินค่าจํานําข้าวจากรัฐบาลย่ิงลักษณ์เป็นเวลา 5 เดือนมีแต่ใบประทวนที่ข้ึนเงินไม่ได้  บ้างก็ท้อ

ใจผูกคอตาย บางรายก็ถูกเจ้าหน้ีรุมทวงเงิน บ้างก็มีความอดอยาก  ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน 

ชาวนาจากต่างจังหวัดก็ได้จึงเริ่มออกมาประท้วง ทวงเงินตามสิทธิที่ชาวนาควรจะได้รับ 

  โครงการรับจํานําข้าวนับเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ให้แก่ประเทศไทย  เช่น  ตลาดซื้อขายข้าวปั่นป่วนจนล่มสลายเพราะไม่มีผู้ค้าข้าวรายใดซื้อข้าวแข่ง

กับรัฐบาลได้  รัฐบาลยังหลอกลวงว่าเป็นการ “รับจํานําข้าว”  เพื่อเลี่ยงการทําผิดรัฐธรรมนูญที่ห้าม

รัฐทําการซื้อขายสินค้าแข่งกับตลาด  เมื่อซื้อแพงกว่าราคาตลาด  ก็ไม่มีตลาดระบายออก  ทําให้ไม่มี

รายได้เข้ามาหมุนเวียนจึงติดหน้ีชาวนา และไม่ยอมหยุดดําเนินการรับจํานําอีกทั้งรัฐบาลน้ันไม่เคย

เปิดเผยบัญชีให้ตรวจสอบ  ไม่เคยเปิดโกดังข้าวให้ตรวจสอบ  ไม่แม้แต่จะให้ดูสัญญาการค้าข้าวแบบ 

“รัฐต่อรัฐ”  จนท้ายที่สุด คณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  แจ้งข้อกล่าวหา

ว่ามีการค้าแบบ “รัฐต่อรัฐ”  ที่ไม่เป็นความจริง  และแจ้งข้อกล่าวหานางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  ว่าไม่

ระงับยับย้ังโครงการทั้ง ๆ ที่มีหลายฝ่ายเตือน จนประเทศชาติได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะที่ชาวนา

ก็ฆ่าตัวตายไป 11 ราย และชาวนาจํานวนมากก็ยังชุมนุมประท้วง  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่เคย
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ไปพบชาวนา  แต่ออกทางสื่อโทรทัศน์ระบุว่า โครงการน้ีประสบความสําเร็จและบรรลุผล (จิตรกร, 

2557: 69)  

  จนกระทั่งภายหลังนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประกาศให้เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมโดยการยุบเวที

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อความสะดวกในการจราจร และการดําเนินชีวิตของประชาชนชาว

กรุงเทพมหานคร  จึงเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมเป็นเวทีสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  โดยต้ังอุดมการณ์ว่า

จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในแบบ “เผด็จศึก”  จนกว่าจะได้รับชัยชนะ  

 

กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง 

  “วาทกรรมการเมือง”  (Political Discourse) ตามความหมายแคบคือ  วาทกรรมของ

นักการเมือง ส่วนตามความหมายแบบกว้าง หมายถึง  วาทกรรมที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการเมือง 

ผู้ผลิตวาทกรรมจะเป็นนักการเมือง  สื่อ  หรือคนกลุ่มใดก็ได้  ความหมายกว้างน้ีครอบคลุมข้อมูล

หลายกลุ่ม  เมื่อกล่าวถึงอํานาจ คนกลุ่มแรกๆ ที่เราจะนึกถึงก็คือนักการเมือง  ในสังคมประชาธิปไตย

ปัจจุบัน อํานาจมักมิได้มาจากการใช้กําลังบังคับ แต่มาจากความยินยอมพร้อมใจของคนในสังคม นัก

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กล่าวว่า นักการเมืองใช้ภาษา (วาทกรรม)  ในการสร้างความยินยอม

พร้อมใจ และความชอบธรรมให้แก่อํานาจของตน (ณัฐพร, 2556: 134) 

  สืบเน่ืองเรื่อยมาจนถึงวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญมีกําหนดในการ

ไต่สวนนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะน้ัน และคณะรัฐมนตรีที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับคดีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี  โดยมิชอบ และขัดต่อกฎหมายบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ ศาลได้ไต่สวน และอ่านคําวินิจฉัย ผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคือการออกเสียงลง

มติระหว่างกัน ซึ่งผลที่ได้น้ันปรากฏคะแนนเสียง 9 ต่อ 0 เห็นว่านางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะน้ัน และคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทําผิดตามกฎหมายจึง

วินิจฉัยให้นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่

มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

  จนกระทั่งวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) ได้มีกําหนดการอ่านคําแถลงการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีโครงการจํานําข้าวของ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการในขณะน้ัน และคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

คดีที่มีส่วนร่วมด้วยน้ัน  ผลจากการอ่านคําแถลงการณ์ปรากฏว่ามีการลงมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ว่า

โครงการจํานําข้าวน้ันมีการทุจริตจริงจึงวินิจฉัยให้นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร พ้นสภาพการเป็น

นายกรัฐมนตรีรักษาการ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของคดีโครงการจํานําข้าวอีกด้วย 

  มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้อรรถาธิบายไว้อย่าง

น่าสนใจย่ิง  ดังเช่นในบทความเรื่อง “Discourse and Politics”  (Chiton and  Schaffner, 

1997: 206 – 30)  สรุปให้เห็นว่าการศึกษาวาทกรรมการเมืองของนักภาษาศาสตร์มีหลายแนว 

แนวทางของฝรั่งเศส (French Approaches) มีการศึกษาความถ่ีการปรากฏของคําศัพท์และการ
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ตีความอุดมการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนจากการใช้คําศัพท์เหล่าน้ันเรียกว่า Political Lexicometry 

นอกจากน้ียังมีงานที่ใช้แนวคิดของอัลตุสแซร์ (Althusser, 1970)  และฟูโกต์ (Foucoult, 1971)  

ผนวกกับการวิเคราะห์ภาษาในตัวบทโดยใช้แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นหลัก  แนวทางของเยอรมัน 

(German   Approaches)  มีทั้งงานที่เน้นการวิเคราะห์ระดับคําศัพท์และงานที่วิเคราะห์ภาษาระดับ

อื่น ๆ โดยใช้แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ สนทนาวิเคราะห์  ภาษาศาสตร์ปริชาน ฯลฯ  ประเด็นที่ศึกษา

จะเกี่ยวข้องกับการเมืองของเยอรมัน เช่น ภาษาของฟาสซิสม์  การรวมกันของเยอรมันทั้งสอง ฯลฯ  

และท้ายสุด แนวทางของหลายประเทศ  ได้แก่  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  อเมริกา  เนเธอร์แลนด์  

และเบลเย่ียม  (Anglophone Approaches)  กลุ่มน้ีใช้แนวคิดหลากหลายทั้งไวยากรณ์ระบบ และ

หน้าที่ของฮัลลิเดย์  วัจนปฏิบัติศาสตร์  สนทนาวิเคราะห์  ภาษาศาสตร์ปริชาน  รวมถึงแนวทางที่

พัฒนาโดยฟาน  ไดก์  ในอเมริกา  มีผู้นําแนวคิดเรื่องมโนอุปลักษณ์ที่เสนอโดยเลคอฟมาวิเคราะห์วาท

กรรมของนักการเมือง  ทําให้ได้แง่มุมที่น่าสนใจอีกด้านหน่ึง (Foucoult, 1971: 7 – 30 อ้างถึงในณัฐ

พร, 2556: 134 – 135) 

  

 1. วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของนักการเมือง 

 วาทกรรมของนักการเมืองที่นักวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศึกษามีหลายประเภท  เช่น  

สุนทรพจน์  คําปราศรัยหาเสียง  แถลงการณ์นโยบาย  คําให้สัมภาษณ์  คําอภิปรายในสภา ฯลฯ  

ส่วนประเด็นวิจัยหลักก็คือ  วาทกรรมกับการสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองหรือนักการเมืองของ

ตน การทําลายความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้าม  การนําเสนออุดมการณ์  ภาพแทนบางอย่าง  หรือ

การสร้างมายาคติของนักการเมือง (ณัฐพร  พานโพธ์ิทอง,  2556: 135) 
 

  การศึกษาวาทกรรมของนักการเมืองไทยมี 2 เรื่องที่ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์อย่างน่าสนใจ  

ดังน้ี 

  งานวิจัยเรื่อง  Discourse on poverty in Thai politics : a case of PM  

Thaksin’ s talk  ของ  NipaGeerapatr  (2007)  ศึกษาวาทกรรมความจนของทักษิณ ชินวัตร  

และกลวิธีใช้สร้างความหมายในวาทกรรมดังกล่าว  ข้อมูลที่ศึกษามาจากรายการวิทยุนายก ฯ ทักษิณ

คุยกับประชาชนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544  ถึง 2548  ผู้วิจัยใช้แนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ

แฟร์คลัฟ และแนวทางปริชานสังคมของ ฟาน  ไดก์ เป็นหลักในการวิเคราะห ์
 

  งานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า   กลวิธีที่ใช้ในวาทกรรมมีหลากหลายทั้งกลวิธีทางการเมือง  

กลวิธีทางตลาด  และกลวิธีทางภาษา  (ผู้วิจัยพิจารณาการเลือกใช้คําศัพท์เป็นสําคัญ) กลวิธีเหล่าน้ีถูก

ใช้เพื่อกําหนดนิยามของ “ความจน” ใหม่ กล่าวคือ  คนจนถูกทําให้รับรู้ว่าเป็นผู้ขาดโอกาส แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องรอคอยบุญวาสนาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตน  เพราะผู้พูดจะให้โอกาสคน

เหล่าน้ีได้มีชีวิตที่ดีข้ึน  ผู้พูดนําเสนอว่า  ตนเป็นผู้ปลดปล่อยคนเหล่าน้ีจากความยากจน  เป็นผู้

ปกป้องและอุทิศตนให้แก่คนกลุ่มน้ี 
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  นอกจากงานวิจัยข้างต้นที่พิจารณากลวิธีหลายระดับแล้ว ยังมีงานศึกษาวาทกรรมของ

นักการเมืองไทยโดยพิจารณาเฉพาะ “อุปลักษณ์” เช่นเดียวกับงานของชาร์เตอริส – แบล็ค รัชนีย์ญา  

กลิ่นนํ้าหอม (2551)  ศึกษามโนอุปลักษณ์ที่นักการเมืองไทยใช้ในช่วงปี  พ.ศ. 2547 – 2549 จาก

ข้อมูลหลากหลาย ได้แก่  คําให้สัมภาษณ์ของนักการเมือง คําปราศรัยหาเสียง  คําอภิปรายในสภา  

และรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน แม้งานวิจัยเรื่องน้ีจะไม่ใช่งานวาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์โดยตรง แต่มีหัวข้อหน่ึงที่เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของชาร์เตอริส – แบล็ค 

กล่าวคือ  ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลทางอุดมการณ์ที่เกิดจากการเลือกใช้มโนอุปลักษณ์ของนักการเมือง  ผล

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักการเมืองใช้มโนอุปลักษณ์ [การเมือง คือ การต่อสู้] [การเมือง คือ 

การเดินทาง] [การเมือง คือ การรักษาโรค] และ [การเมือง คือ การทํานุบํารุง] เพื่อนําเสนอบทบาท

ของนักการเมืองในฐานะนักรบ นักขับเคลื่อนควบคุมยานพาหนะและนําทาง  แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  และ

ผู้ดูแลซ่อมบํารุง  ในขณะเดียวกัน  ประชาชนก็ถูกนําเสนอว่าเป็นผู้ที่ต้องการการปกป้อง  ดูแล  รักษา  

และเป็นผู้ตาม   

  แสดงให้เห็นว่า  นักการเมืองใช้กลวิธีทางภาษาในตัวบทเพื่อสื่อความคิดที่เป็นประโยชน์แก่

ฝ่ายตนหรือสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเอง งานวิจัยบางเรื่องพิจารณากลวิธีทางภาษาหลายระดับ

ทั้งการเลือกใช้คําศัพท์ วัจนกรรม  โครงสร้างประโยค ฯลฯ แต่บางเรื่องวิเคราะห์เฉพาะอุปลักษณ์

เน่ืองจากเป็นกลวิธีเด่นในการสื่อความคิดและเปลี่ยนมุมมอง และนอกจากน้ีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 

“วาทกรรม” ที่ซุกซ่อนอยู่ในคําปราศรัยของแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองแล้วน้ัน  ประเด็นที่

น่าสนใจอีกประเด็นหน่ึงคือการใช้ภาษาในการบริภาษของแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองก็มีพันธกิจ

สําคัญต่อการสื่อสารปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงมิได้อีกด้วย 

 

2. วาทกรรมการบริภาษของนักการเมือง 

การบริภาษเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่พบในทุกกลุ่มสังคม  แม้กระทั่งกลุ่มนักการเมือง ซึ่ง

แม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าคนโดยทั่วไป และ

เป็นอาชีพที่มีเกียรติ แต่กลับพบว่านักการเมืองใช้การบริภาษในการโต้ตอบนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม

ผ่านสื่อมวลชนมาโดยตลอด  และพบว่านักการเมืองถูกฝ่ายตรงข้ามกล่าวหา  ก็จะบริภาษกลับเพื่อให้

อีกฝ่ายได้รับความเสื่อมเสียแทน     (นิจจาภา  วงศ์กระจ่าง, 2545: 97)  ด้วยเหตุที่กล่าวหาทางการ

เมืองน้ันสามารถส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยม และอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองในระยะยาว  

(สมบัติ, 2549: 9) 

  แม้ว่าภาษาของนักการเมืองจะเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่น่าสนใจ แต่ผู้วิจัยพบว่าในการ

วิจัยที่ผ่านมามีผู้ศึกษาภาษาบริภาษจากบทสนทนาในนวนิยายและบทสนทนาในชีวิตประจําวันเท่าน้ัน  

ได้แก่ “วัจนกรรมการบริภาษในภาษาไทย”  ของวิสันต์  สุขวิสิทธ์ิ (2547) “กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตี

รัฐบาลทางอ้อมในปริเฉจการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ”  ของพรรณธร  ครุฑเนตร (2547)  
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กลวิธีและหน้าที่ทางการสื่อสารด้วยการพูดประชดในการอภิปรายทางการเมืองไทย”  ของวรนุช  

กรองทอง (2547) 

  และเป็นที่น่าสนใจว่าได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาบริภาษของนักการเมืองที่ได้ศึกษาไว้อย่าง

น่าสนใจคือเรื่อง  “การศึกษาการใช้ภาษาบริภาษของนักการเมืองไทย”  ของอรรถวิทย์  รอดเจริญ 

(2552)  ในงานวิจัยน้ีนําเสนอผลการศึกษาการวิจัยว่า โครงสร้างการบริภาษของนักการเมืองไทยมี

ส่วนประกอบ 3 ส่วนได้แก่  การเปิดเรื่องการบริภาษ  การดําเนินเรื่องการบริภาษ  และการปิดเรื่อง

การบริภาษ  การเปิดเรื่องการบริภาษประกอบด้วยการเปิดเรื่อง 12  ชนิด  พบการเท้าความมากที่สุด  

รองลงมาคือ  การแสดงหัวเรื่อง การบริภาษ  การดึงดูดความน่าสนใจเท่ากับการยืนยัน  การใช้

คําถามเชิงวาทศิลป์  การอ้างช่ือหรือตําแหน่งของผู้ถูกบริภาษ  การเพิ่มความน่าเช่ือถือ  การแสดง

ความประหลาดใจ  การแสดงความรู้สึก  การยํ้าญัตติ  และการแสร้งยกย่อง  ตามลําดับ  ในส่วนการ

ดําเนินเรื่องการบริภาษประกอบด้วยการดําเนินเรื่อง 10 ชนิด  พบการให้ข้อมูลทั่วไปมากที่สุด  

รองลงมาคือ การหักล้างข้อกล่าวหา  การแนะนํา  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ถูกบริภาษ  การอ้าง

หลักฐาน  การให้ข้อมูลสนับสนุนผู้บริภาษ  การบริภาษ  การอ้างคําพูดของบุคคลอื่น  การเล่าความ  

และการให้ภาพตรงกันข้าม  ตามลําดับ  ส่วนการปิดเรื่องการบริภาษประกอบด้วยการปิดเรื่อง        

6 ชนิด  พบการสรุปมากที่สุด  รองลงมา  คือ การเสนอแนะเชิงประชดประชัน  การขอร้อง  การ

เสนอแนะเชิงโน้มน้าว  การแสดงความคิดเห็น  และการขอบคุณ ตามลําดับ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจน้ันแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่ายคณะกรรมการการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) 

ได้ผลิตสร้างวาทกรรมที่มีช่ือว่า “มวลมหาประชาชน” มากที่สุดถึงร้อยละ 22.4  และวาทกรรมที่ผลิต

สร้างน้อยที่สุดคือ “วันเผด็จศึก” ร้อยละ 6.80  และวาทกรรมของแกนนําฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) น้ันผลการวิจัยพบว่าวาทกรรมที่ผลิตสร้างมากที่สุดคือ “มวลมหา

ประชาสลิ่ม” มากถึงร้อยละ 3.99 เปอร์เซ็นต์ และวาทกรรมที่ผลิตสร้างน้อยที่สุดคือ “นโยบายทุก

ด้านให้ดูที่เจตนา ไม่ให้ดูที่ตัวบทกฎหมาย” ร้อยละ 1.75  ซึ่งการผลิตสร้างคําศัพท์ข้ึนมาใช้น้ันเป็น 

กลวิธีการใช้วาทกรรมเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง ให้ตระหนักและรู้สึกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน มีจุดยึด

เหน่ียวร่วมกัน 

  นอกจากการพินิจ และศึกษา “วาทกรรม” และ “การบริภาษ” ของแกนนําผู้ชุมนุมทาง

การเมืองแล้ว  ผู้วิจัยเห็นว่าในอํานาจของ “วาทกรรม” และ “การบริภาษ” น้ันย่อมมีเจตนาแฝงเร้น

และมุ่งนําเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม เช่ือถือ หรือไม่คล้อยตาม ไม่เช่ือถือก็ได้  ดังน้ันใน

งานวิจัยเล่มน้ีเมื่อศึกษาวิจัยในประเด็นหลักทั้ง 2 ประเด็นข้างต้นแล้วน้ัน  ในตอนท้ายผู้วิจัยจะได้นํา

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ “วาทกรรม” และ “การบริภาษ” ของแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้ง
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ฝ่าย กปปส. และ นปช.  นํามาวิเคราะห์ถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เพื่อพินิจและนําเสนอจาก

การวิเคราะห์ว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองฝ่ายใดมีกลวิธีในการโน้มน้าวใจมากที่สุด และน่าเช่ือถือมากที่สุดด้วย 

 

5. บทสรุป 

  “การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” หมายถึง  วิธีการที่มนุษย์พยายามจะมีอิทธิพลเหนือ

พฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยวิธีการสื่อสารเท่าน้ัน (อรวรรณ, 2542: 1) และอิทธิพลที่มุ่งจะให้เหนือคน

อื่น หมายถึง  ต้องการให้ “คนอื่น” หรือ  “ผู้รับสาร” เปลี่ยนแปลงความคิด  ความเช่ือ  ค่านิยม  

หรือทัศนคติ  (H.Simons, 1976)  ส่วนการสื่อสาร  คือ กระบวนการที่บุคคลหน่ึงถ่ายทอดสารไปยัง

อีกบุคคลหน่ึง  และบุคคลหลังมีปฏิกิริยาโต้ตอบ  เป็นที่น่าสนใจว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่าย

ที่ยอมรับ และฝ่ายคัดค้านต่อต้านรัฐบาลของนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น้ันย่อมก่อเกิด “แกนนํา”  

อันเป็นผู้นําทางวาทะในการปลุกระดมมวลชนให้มีใจคล้อยตาม และเห็นพ้องต้องกัน  ประการหลัก

อันสําคัญคือ “การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมฟากฝั่ง “มวลมหาประชาชน”       

และ “กลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายรัฐบาล” ของผู้นําทางการชุมนุมน้ันมีประเด็นที่น่าสนใจฝังแฝงอยู่คือ      

“วาทกรรม” และ “การบริภาษ” เหล่าน้ีเป็นผลผลิตที่ผู้นํา แกนนําในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง 

“ผลิต” ข้ึนมาเพื่อโจมตีอีกฝ่ายหน่ึงได้อย่างมีสุนทรียรส ดุเดือด แผดกล้า ผ่าน “วาทกรรม” และ 

“การบริภาษ” อันคุกรุ่นและฝังแฝงอุดมการณ์  และความศรัทธาในตัวบุคคลอย่างปฏิเสธมิได้     

  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมคีวามเห็นว่าท่ามกลางปรากฏการณ์วิทยาทางการเมืองอันมีอิทธิพลต่อสังคม

ประชาชนน้ัน  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาผ่าน “วาทกรรม” ของผู้นํา หรือ

แกนนําในกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองน้ันย่อมมีสารประโยชน์สอดแทรกในตัวบทภาษาเหล่าน้ีอย่าง

อรรถประโยชน์  ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า “วาทกรรมการโน้มน้าวใจของนักการเมือง” น้ีจะเป็นผลผลิตที่

จะแสดง สะท้อนภาพกระแสสังคม ความคิด  ความรู้ อํานาจ  ความจริง และเอกลักษณ์อันหลอมรวม

แนบแน่นจนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะนําไปเป็นแนวทางในการบูรณาการความรู้ในสังคมได้ 
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วารสารสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทาง
วิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย  ได้แก่  สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการท่ัวไป ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (E-education) ค้นคว้า และวิจัย 
  3. เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลก
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              1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ                    
   ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตร์ทางด้าน สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
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 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 
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 22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
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ค ำแนะน ำกำรตีพิมพ์บทควำม 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนด

ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพ่ือให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการ ส าหรับเตรียมต้นฉบับเพ่ือขอตีพิมพ์ใน
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กำรจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย ก าหนดค่าความกว้าง 15 เซนติเมตร ความ
สูง 23.7 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 
2.5 เซนติเมตร 
 1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอกสาร พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ต าแหน่งดังนี้ 
       1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งกึง่กลางกระดาษ 
       2) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ความยาวไม่เกิน 2บรรทัด 
       3) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ต าแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก าหนดเป็นตัวยก ก ากับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงาน
หลัก 
       4) หน่วยงานหรือสังกัดที่ท าวิจัย ภาษาไทย ขนาด 14.5 และภาษาอังกฤษ ขนาด 10.5 ชนิดตัวธรรมดา 
ต าแหน่งชิดขวาใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรือสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2  ก าหนดเป็นตัวยก
ตามล าดับก ากับท้ายนามสกุล และด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด 
       5) เชิงอรรถ ก าหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกก าหนดข้อความ“ผู้ประสานงานหลัก 
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ   
“e-mail”ระบุเป็น e-mailของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายก าหนดข้อความ “**กิตติกรรมประกาศ” (ถ้ามี) 
ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น งานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
       6) หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab 
จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       7) หัวข้อค าส าคัญภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4ค า เว้นระหว่างค าด้วยเครื่องหมาย “/” 
       8) หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       9) หัวข้อค าส าคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวธรรมดาไม่เกิน 4 ค าเว้นระหว่างค าด้วย Slash (/) 
      10) หัวข้อหลักภาษาไทย 18 อังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 



 

 

      11) หัวข้อย่อยภาษาไทย 16 ชนิดตัวหนา อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อักษรตัวแรกของหัวเรื่อง  
      12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
      13) อ้างอิง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาภาษาไทย
ขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัดให้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ให้ระบุค าน าหน้าชื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว และต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ
อีเมลล์ ในต าแหน่งชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จ านวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
2. กำรเขียนอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยให้แปล 
รายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ  และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วยเพ่ือให้กอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
3. ล ำดับหัวข้อในกำรเขียนต้นฉบับ 
 การเขียนต้นฉบับก าหนดให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปล
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะ ที่แปลไม่ได้หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อ
ต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงล าดับตามหัวข้อดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
 3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท างานวิจัย เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส าคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 ค า หรือ 20 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้ 
บทคัดย่อภาษาไทย กับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน 
 3.5 ค าส าคัญ(Keywords) ให้อยู่ในต าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
 3.6 บทน าเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.7 วัตถุประสงค์ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการท าการวิจัย 
 3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย 



 

 

 3.10 ผลการวิจัยเป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับ  อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด าที่
ชัดเจน และมีค าบรรยายใต้รูป กรณีท่ีผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 3.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3.13 ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล าดับตามรายชื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ  
โดยระบุต าแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail 
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