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ร ร ถ บน ิจยแล พฒน เป็น ร รที่มีคุณภ พด๎ น ิช ก รเป็ น ื่ กล งในก รเผยแพรํ
มรู๎ค มคิดแล พฒน ก รตํ งๆที่ได๎จ กก ร ึก ค๎นค ๎ ิจยตล ดจนค มเคลื่ นไ ในแงํมุมตํ งๆ
ง ิทย ก ร น ล ก ล ย โดยเฉพ ยํ งยิ่ง ในยุคข งก รเปิดเ รีท งก ร ึก แล ม รถเข๎ ถึงข๎ มูล
ง งค๑ค มรู๎ ยํ งไมํจ กดน้นก รเผยแพรํบทค มท ง ิช ก ร จึงมีค ม คญม ก โดยจ เป็นแ ลํง
มรู๎ที่ผลกดนใ ๎เกิดก รบริก รขํ รข๎ มูลแล งค๑ค มรู๎ใ มํๆ ยูํเ ม

ถ บน ิจยแล พฒน ในฐ น เป็น นํ ยง นที่ นบ นุนท ง ิช ก รได๎เล็งเ ็นค ม คญข งก ร
ํงเ ริมแล นบ นุนใ ๎เกิดก รเผยแพรํง น ิช ก ร จึงได๎จดท ร ร ถ บน ิจยแล พฒน ขึ้นซึ่งถื ํ
เป็นปร โยชน๑ตํ งก ร ึก แล เป็นก ร ํงเ ริม กยภ พข งนก ิช ก รใ ๎พฒน ยิ่งยิ่งขึ้นไปด๎ ย
ิ่งที่พึงตร นกแล พฒน ค บคูํไปกบ ิช ก ร คื ค มมี ีล ธรรมจรรย บรรณ ข งค มเป็ น
นก ิช ก รกลํ คื ต๎ งมีก ร ึก ค๎นค ๎ ข๎ มูล ยํ งล เ ียด ถึงแ ลํงปฐมภูมิเค รพกติก แล ิทธิข ง
บุ ค คลที่ เ กี่ ย ข๎ ง พร๎ มท้ ง ร ยง นผลก ร ิ จ ย รื ผลก ร ึ ก ต มค มเป็ น จริ ง ในเชิ ง ร๎ ง รรค๑
ิพ ก ๑ ิจ รณ๑ ยูํบนฐ นข๎ มูลแล ลกแ ํงเ ตุผล ที่ คญนก ิช ก ร ต๎ ง ม รถน ค มรู๎น้นไปพฒน
ปร เท ช ติ ยํ ง ร๎ ง รรค๑แล เทิดทูนไ ๎ซึ่ง ถ บนพร ม ก ตริย๑

(ผู๎ชํ ย า ตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี

บทบรรณาธิการ
าร าร ถาบั น ิ จั ย และพั ฒ นา ม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า น มเด็ จ เจ้ า พระยา ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2562) กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทค าม ิจัยและบทค าม ิชาการ ของนัก ิจัยและ
นั ก ิ ช าการร มทั้ ง มด 10 เรื่ อ ง โดยแต่ ล ะท่ านน าเ นอแน คิ ด ตาม ลั ก ิ ช าด้ า นมนุ ย า ตร์ แ ละ
ังคม า ตร์ และ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี บทค าม ิจัยและบทค าม ิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึง
ัง ่ าผลงาน ิ ช าการที่ ได้ ร บร มมาเผยแพร่ นี้ จ ะเป็ น แ ล่ งทางการเรี ย นที่ เป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง าร าร
ประกอบด้ ยนัก ิชาการดังต่อไปนี้
ผ .ดร.จิตต ิ ุทธิ์ ิมุตติปัญญา ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง กระบ นการ ่งเ ริมและพัฒนา
นัก ึก าด้าน ิจัยด้ ย งจรคุณภาพ PDCA มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ่งเ ริมและ
พัฒนานัก ึก าด้าน ิจัยด้ ย งจรคุณภาพ PDCA กลุ่มตั อย่างเป็นนัก ึก าระดับชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการ ึก า 2561 จาน น 165 คน ด้ ย ิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัยประกอบด้ ย แบบประเมินงาน ิจัยด้ ย งจรคุณภาพ PDCA มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระ ่าง 0.40-0.82 และมีค่าค ามเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 และแบบ ัดค ามพึงพอใจ มีค่าค ามเชื่อมั่น เท่ากับ
0.96 ิเคราะ ์ข้อมูลโดยใช้ ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการ ิจัย พบ ่า ผลการ ่ งเ ริม และพั ฒ นานั ก ึก าด้ าน ิจั ย ด้ ย งจรคุณ ภาพ PDCA พบ ่า
ปริมาณงาน ิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณ ุฒิ จาน น 7 เรื่อง จาก 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่ง ูง
ก ่าเกณฑ์ ที่ ตั้งไ ้ ร้อ ยละ 30 ามารถน าเ นองาน ิจั ย แบบ Oral Presentation ในการประชุ ม ิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ ิจัยครั้งที่ 5” (5 th Rajabhat University National and International
Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ในระ ่าง ันที่ 2–5 ธัน าคม 2561 ณ ม า ิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัง ัดเพชรบุรี ได้ประ บค าม าเร็จ และค ามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ ุด
พรป ีณ์ ชยา นิช, ผ .ดร.ประภั ร ง ์ดี และผ .ดร. รกฤช มณี รรณ ได้นาเ นอบทค าม ิจัย
เรื่อง การ ึก าค าม ุขในการทางานของบุคลากร ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเนื้อ า
โดย รุปคือ การ ึก าครั้งนี้ มี ัตถุป ระ งค์เพื่อ าร จค าม ุ ขในการทางานของบุ คลากรในม า ิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปรียบเทียบค าม ุขของบุคลากรในม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เมื่อมีข้อมูล ่ นบุคคลต่างกัน และ ึก า มการทานายค าม ุขในการทางานจากปัจจัยค าม ุขทั้ง 9
มิติร มไปถึงภาพร มค าม ุขในการทางาน ได้แก่ ค ามรื่นรมย์ในงาน ค ามพึงพอใจในงาน และ ค าม
กระตือรือร้นในการทางาน กลุ่มตั อย่างที่ใช้ในการ ิจัย ได้แก่ บุคลากรในม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ปีพุทธ ักราช 2561 จาน น 735 คน ได้มาจากการ ุ่มตั อย่างแบบง่าย เก็บร บร ม
ข้อมูลโดยใช้แบบ อบถาม ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูลได้แก่ ค่าค ามถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Independent-Sample T-test One-Way ANOVA และ มการถดถอยพ ุคูณ

ง
ผลการ ิจัยพบ ่า ค าม ุขในการทางานของบุคลากร ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่
ในระดับ มีค าม ุขอย่างยิ่ง คิดเป็น ร้อยละ 39.80 และ มีค าม ุข คิดเป็ นร้อยละ 59.09 เมื่อแยกเป็นมิติ
พบ ่า ่ นใ ญ่มีค าม ุขในด้าน Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) โดยร มอยู่ในระดับ มีค าม ุขอย่างยิ่ง (x̅=78.58,
S.D.=11.77) รองลงมาคือ Happy Heart (น้าใจดี) โดยร มอยู่ในระดับ มีค าม ุข (x̅=74.75, S.D.=8.24)
และ Happy Family (ครอบครั ดี) โดยร มอยู่ในระดับ มีค าม ุข (x̅=74.30, S.D.=14.91) เมื่อบุคลากรมี
ข้อมูล ่ นบุ คคลต่างกัน มีค าม ุ ขด้าน Happy Body ( ุขภาพดี) Happy Family (ครอบครั ดี) Happy
Brain (ใฝ่รู้ดี) Happy Money ( ุขภาพเงินดี) Happy Work Life (การงานดี) และภาพร มค าม ุขในการ
ทางาน ต่างกันอย่างมีนัย าคัญทาง ถิติที่ระดับ .05 ผลการ ิเคราะ ์ มการทานายค าม ุขในการทางาน
พบ ่า บุคลากรของม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีค่าเฉลี่ยค าม ุขในการทางานด้าน Happy
ดร.เมื อ งแมน ( ั ฒ นชั ย ) ิ ริ ญ าณ ได้ น าเ นอบทค าม ิ จั ย เรื่ อ ง การ ึ ก าทั นคติ ที่ มี ต่ อ
ลั ก ธรรมทางพุ ท ธ า นาของนั ก ึ ก าม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี มี เนื้ อ าโดย รุ ป คื อ
การ ึก าทั นคติที่มีต่อ ลักธรรมทางพุทธ า นา ของนัก ึก าม า ิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นการ
ิจัย เชิง าร จ (Survey research) มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก าทั นคติที่มีต่อ ลักธรรมทางพุทธ า นาของ
นัก ึก าม า ิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตั อย่างที่ใช้ในการ ิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นัก ึก าภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นับถือพุทธ า นา จาน น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ิจัยครั้งนี้คือแบบ อบถาม ิเคราะ ์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการ ิจัยพบ ่า นัก ึก ามีทั นคติต่อ ลักธรรมทางพุทธ า นาอยู่ในระดับมาก ในด้านทั นคติ
ทั่ ไปต่อ ลักธรรมทางพุทธ า นา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ูง ุดคือพุทธ า นาเป็นเครื่องยึดเ นี่ย
จิตใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อ ลักธรรมทางพุทธ า นา เป็นแน ทางในการดาเนินชี ิตใ ้แก่มนุ ย์
ในด้าน ีล 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ ุดคือข้อ ีล 5 เป็น ลักธรรมพื้นฐานของมนุ ย์
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อ ีล 5 ค รได้รั บการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และในด้าน ลักกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ ุดคือ ข้อ ลักกรรม เป็นพื้นฐานค ามคิดค ามเชื่อของชา พุทธ อยู่ในระดับ
มาก โดยภาพร มทั นคติของนัก ึก าต่อที่มีต่อ ลักธรรมทางพุทธ า นา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ลฎาภา คิมอิ๋ง ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การ อนแบบโฟนิก ์เพื่อพัฒนาทัก ะการออกเ ียง
คาภา าอังกฤ ของนัก ึก าชั้นปีที่ 1 คณะ าธารณ ุข า ตร์ ิทยาลัยเชียงราย มีเนื้อ าโดย รุปคือ
การ ึก าครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบค าม ามารถในการออกเ ียงคาภา าอังกฤ ของนัก ึก า
ก่อ นและ ลั งได้รับ การ อนแบบโฟนิ ก ์ และ 2) ึ ก าเจตคติ ของนั ก ึก าที่ มีต่ อการ อนออกเ ี ย งค า
ภา าอังกฤ แบบโฟนิ ก ์โดยประชากรกลุ่มเป้ า มายที่ใช้ในการ ึก าครั้งนี้ คือ นัก ึก าชั้นปีที่ 1 คณะ
าธารณ ุ ข า ตร์ ิทยาลั ย เชีย งรายที่เรียนในราย ิช าการฟังและการพูดภา าอังกฤ ภาคเรีย นที่ 1 ปี
การ ึก า 2561 จาน น 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ ึก าคือแบบทด อบการอ่านออกเ ียงคาภา าอังกฤ
และแบบประเมินเจตคติของนัก ึก าที่มีต่อการ อนแบบโฟนิก ์ซึ่ง ิเคราะ ์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,
และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการ ึก าพบ ่า 1) ลังการ อนแบบโฟนิก ์ นัก ึก า ามารถอ่านออกเ ียงคาได้อย่างถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 86.08 อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก ูงก ่าคะแนนที่ได้ จากการทาแบบทด อบก่อนการ อนแบบโฟ
นิก ์ซึ่งนัก ึก า ามารถออกเ ียงคาได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 49.17 อยู่ในระดับต่าก ่าเกณฑ์ และ 2)
ผลประเมินเจตคติของนัก ึก าที่มีต่อการ อนแบบโฟนิก ์อยู่ในระดับมากที่ ุด (μ=4.82, σ= 0.28) จาก

จ
การร บร มข้อมูลพบ ่านัก ึก าใ ้ค ามเ ็นที่ อดคล้องกัน ่านัก ึก าเข้าใจการออกเ ียงทั้งเ ียงพยัญชนะ
และเ ียง ระได้ดีขึ้นจึง ามารถพัฒนาทัก ะการออกเ ี ยงคาได้ดีขึ้นด้ ย และยัง ามารถนาการออกเ ียงแบบ
โฟนิ ก ์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ กั บ ค า ั พ ท์ อื่ น ๆ อี ก ด้ ย ดั งนั้ น จึ ง ่ งเ ริม ใ ้ มี ก าร อนการออกเ ี ย งค า ั พ ท์
ภา าอังกฤ แบบโฟนิก ์กับนัก ึก ารุ่นต่อๆ ไปด้ ย
ณั ฏฐพง ์ ฉายแ งประทีป ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง ปัจจัยของนักท่องเที่ย ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ย เชิงอา าร มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นการร บร มงาน ิจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยที่
มีอิทธิพลในการท่องเที่ย เชิงอา าร และการทบท น รรณกรรมเรื่องท่องเที่ย เชิงอา าร พบ ่าการท่องเที่ย
เชิงอา ารเป็นองค์ประกอบที่ าคัญของจุด มายปลายทางของผู้มาเยือน อา ารเป็นองค์ประกอบเ ริมของ
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ย และการตลาดของจุด มายปลายทาง ร มทั้งค ามพึงพอใจของนักท่องเที่ย ด้ ย
การท่องเที่ย เชิงอา ารเป็นการ ร้างประ บการณ์ใ ้กับนักท่องเที่ย บาง ่ นนอกเ นือจากแ ล่งท่องเที่ย
ประเพณี ัฒนธรรม ประ บการณ์การบริโภคอา ารเป็นเ ตุผล ลักข้อ นึ่งในการเยี่ยมชมจุด มายปลายทาง
ของนักท่องเที่ย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ย เชิงอา าร ได้แก่ 1) ปัจจัยทาง ัฒนธรรมและ า นา
2) ปัจจัยทางประชากร า ตร์ 3) ปัจจัยแรงจูงใจ 4) บุคลิกภาพ 5) ประ บการณ์ในอดีตของนักท่องเที่ย และ
6) ทั นคติและคุณค่า
ไข่มุก ชัยบุรี , ิลา ินี ชูเก ร และปริยากร ่าง รี ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การ ึก า
ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการปลูกปาล์มน้ามันเก ตรกรตั อย่างดีเด่น ในพื้นที่จัง ัดปทุมธานี มีเนื้อ า
โดย รุปคือ การ ิจัยครั้งนี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ 1) เพื่อ ึก าต้นทุนและผลตอบแทนโครงการปลูกปาล์มน้ามัน
กรณี ึก าเก ตรกรตั อย่างดีเด่น ตาบลบึงกา าม อาเภอ นองเ ือ จัง ัดปทุมธานี 2) เพื่อ ึก าปัญ า
อุป รรคในการปลูกปาล์มน้ามัน ตาบลบึงกา าม อาเภอ นองเ ือ จัง ัดปทุมธานี โดย ัมภา ณ์เก ตรกร
ตั อย่างดีเด่น 1 ราย ซึ่งเป็นเก ตรกรตั อย่างดีเด่น มีอาชีพปลูกปาล์มน้ามันเป็นอาชีพ ลัก ร บร มข้อมูล
โดยใช้แบบ ัมภา ณ์เชิงลึก
โดย ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ คือ ค่าเฉลี่ย และใช้ ิธีในการคาน ณ าผลลัพธ์ คือ 1) การ ิเคราะ ์
จุดคุ้มทุน 2) ระยะเ ลาคืนทุน และ 3) อัตรา ่ นผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลการ ิจัย ใน ่ นของ ภาพและข้อมูลทั่ ไป พบ ่าเก ตรกรผู้ตอบแบบ ัมภา ณ์ ชื่อนาย ิโรจน์ บุญ
ประ งค์ เป็นเพ ชาย มีอายุ 58 ปี เก ตรกรมีที่ดินที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ามัน จาน น 10 ไร่ เป็นของตนเอง
เริ่มปลูกตั้งแต่ ปี พ. . 2554 จนถึงปัจจุบัน ปี พ. . 2560 ซึ่งระยะเ ลาร มทั้ง มดในการปลูกปาล์มน้ามัน เป็น
เ ลา 7 ปี แ ล่งเงินทุนของเก ตรกรมาจากกรม นับ นุนพันธุ์ปาล์ม และแ ล่งเงินทุนอื่นที่ช่ ยเ ลือเก ตรกร
ข้อมูลของต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูก ปาล์มน้ามัน พบ ่า การปลูกปาล์มน้ามัน ตั้งแต่ปี พ. .
2556 - 2560 ซึ่งเป็นระยะเ ลา 5 ปี มีต้นทุนที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ามัน 716,977 บาท และมีกาไร ุทธิใน
การปลูกปาล์มน้ามัน 146,780 บาท

ฉ
ิ ริ กาญ แซ่ อื้ อ , ร .ดร. ั กดิ์ ค เร ประกอบผล , ผ .ดร. ุ ริ ยา พั น ธ์ โก ล , ผ . รุ ต ม์ พลอย
ยงาม และร .ดร.อาน ย เดชชัย รี ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประมาณค่า มบัติ
ทางกายภาพของน้ามันพืช า รับราย ิชาการจัดการพลังงาน าขา ิชาการจัดการอุต า กรรมและ
เทคโนโลยี คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา มีเนื้อ าโดย รุป
คือ การ ิจัยนี้เป็นการพัฒนาและ าประ ิทธิภาพของโปรแกรมประมาณค่า มบัติทางกายภาพของน้ามันพืช
และประ ิทธิภาพการใช้งาน และ ึก าค ามพึงพอใจของผู้ใช้ กลุ่มตั อย่างที่ใช้ในการ ิจัย ได้แก่ นิ ิตที่เรียน
ราย ิชาการจัดการพลังงาน ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ึก า 2559 ที่
จาน น 49 คน เครื่องมือที่ใช้ใน ิจัยครั้งนี้ประกอบด้ ย โปรแกรมประมาณค่า มบัติทางกายภาพของน้ามันพืช
แบบประเมิ น ประ ิ ท ธิภ าพโปรแกรม แบบประเมิน ค ามพึ งพอใจของผู้ ใช้งานโปรแกรม ถิติที่ ใช้ ในการ
ิเคราะ ์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการ ิจัยพบ ่า ได้โปรแกรมการประมาณค่า มบัติทางกายภาพของน้ามันพืชที่มีประ ิทธิภาพดีมาก
ผลการพั ฒ นาและประเมิ นประ ิ ทธิภาพของโปรแกรมในภาพร ม พบ ่า ค ามถูก ต้ องการในท างาน ด้ าน
ค าม ามารถในการทางาน ด้านการออกแบบ อยู่ในระดับดี และด้านการทดลองใน ้องปฏิบัติการ อยู่ใน
ระดับ ดี ผู้ใช้งานมีค ามพึงพอใจมากที่ ุด ทุกด้านพบ ่า ทั้งการแ ดงผล การประม ลผล และการการรับ
ข้อมูล มีค ามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ ุดตามลาดับ
ณภัทร เตีย ิไล , จิราพร ทรงพระ และณฐมน ืบซุย ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง ถานการณ์
ุขาภิบาลอา ารของโรงอา ารม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพม านคร มีเนื้อ าโดย
รุปคือ การ ิจัยเชิง าร จ (Survey research) นี้มี ัตถุประ งค์เพื่อ ึก า ถานการณ์ ุขาภิบาลอา ารโรง
อา ารม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา จาน น 2 แ ่ง จาน น 22 ร้าน เก็บตั อย่างทั้ง มด 18
ตั อย่าง ได้แก่ อา าร 10 ตั อย่าง มือผู้ ัมผั อา าร 5 ตั อย่าง และภาชนะอุปกรณ์ 3 ตั อย่าง โดย ึก า
การปนเปื้ อ นของ Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. โดยอา ัย เกณฑ์
คุณภาพจุลชี ิทยาของกรม ิทยา า ตร์การแพทย์ กระทร ง าธารณ ุข และทาการ าร จโรงอา าร โดยใช้
แบบ าร จโรงอา ารตามมาตรฐานการ ุขาภิบาลอา ารของกรมอนามัย กระทร ง าธารณ ุข
ผลการ ึก าพบ ่า การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตร จพบเชื้อ Escherichia coli ในอา ารจาน น 10
ตั อย่าง พบ ่าเกินค่ามาตรฐานจาน น 9 ตั อย่าง ใน ่ นการตร จมือผู้ ัมผั อา าร 5 ตั อย่าง พบเชื้อ
Escherichia coli จาน น 4 ตั อย่าง ่ นภาชนะ ัมผั อา ารทุกตั อย่างตร จไม่พบเชื้อ Escherichia coli
ผลการตร จเชื้อ Staphylococcus aureus ในอา ารผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตั อย่าง พบเชื้อในช่ ง 3.7 X
102 – 9.4 X 103 CFU/g ่ นการตร จมื อผู้ ัม ผั อา ารพบเชื้ อ Staphylococcus aureus ทุ ก ตั อย่าง ่ น
ภาชนะ ั ม ผั อา ารทุ ก ตั อย่ า งตร จไม่ พ บเชื้ อ Staphylococcus aureus ่ นผลการตร จเชื้ อ
Salmonella spp. ตร จพบเชื้อ จาน น 3 ตั อย่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ่ นการตร จมือผู้ ัมผั อา าร
และภาชนะ ัมผั อา ารทุกตั อย่างตร จไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ผลการ าร จ ถานการณ์ ุขาภิบาล
อา ารจากร้านอา าร 22 ร้าน พบ ่า ผู้ ัมผั อา ารไม่ ม ม กและเน็ทคลุมผม จาน น 9 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 40.91 รองลงมาคือ ใช้เขียงที่มี ภาพแตกร้า และไม่แยกใช้ระ ่างอา ารดิบ อา าร ุก และผักผลไม้
พบจาน น 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 31.81 ตามลาดับ จากผลการ ิจัยมีข้อเ นอแนะใ ้ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องใ ้
ค ามรู้เกี่ย กับการ ุขาภิบาลอา ารแก่ผู้ ัมผั อา ารและจัดผู้รับผิดชอบดูแลโรงอา ารเพื่อใ ้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ลัก ุขาภิบาล
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ทัยรัก ตุงคะเ น ได้นาเ นอบทค าม ิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่ มมือด้ ยเทคนิคจิกซอ ์
และผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ มีเนื้อ าโดย รุปคือ การ ิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการ ิจัยเชิงปฏิบัติการโดย
การบูรณาการค ามรู้จากข้อมูลพื้นฐานของงาน ิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอร์ของยีนพาเททินในมันฝรั่ง
โดยจัดการเรียนรู้แบบร่ มมือด้ ยเทคนิคจิกซอ ์เพื่อเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ก่อนและ ลังการจัดการเรียนรู้
ร มทั้ง ึก าค ามพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ า รับนัก ึก าในราย ิชาพันธุ า ตร์ จาน น 21 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการ ึก า 2559 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทด อบในการ
ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน จาน น 30 ข้อ ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการ ิเคราะ ์ค่า t-test
ผลการ ิจัยพบ ่านัก ึก ามีผล ัมฤทธิ์ ัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมือด้ ย
เทคนิคจิ๊กซอ ์ มีคะแนนเฉลี่ย ลังเรียน ( X ) เท่ากับ 24.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.11 ซึ่ง ูง
ก ่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X ) เท่ากับ 20.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.42 เมื่อ ิเคราะ ์ค่า ttest เท่ากับ 8.96 ซึ่งผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ูงก ่าก่อนเรียนด้ ยการจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิ คจิ๊ กซอ ์อย่ างมีนั ย าคัญ ทาง ถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ค ามพึงพอใจโดยร ม คือ ค่าเฉลี่ ย ( )
เท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.56 และค ามพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติการ
ทาใ ้ นั ก ึ ก ากระตื อรื อร้น มีร ะดับ ค ามพึ งพอใจมากที่ ุ ด คือ ค่าเฉลี่ ย ( ) เท่ากับ 4.61 ค่าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 แ ดงใ ้เ ็น ่าการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนั้น ามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นั ก ึ ก าใ ้ มี ผ ล ั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นดี ขึ้ น จึ งเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการจั ด การเรีย นรู้ในราย ิ ช าอื่ น ๆ ที่
เ มาะ มต่อไป
ภัทรเ ช ฟุ้งเฟื่อง ได้นาเ นอบทค าม ิชาการเรื่อง พุทธ า นากับการเมืองในกัมพูชา มีเนื้อ า
โดย รุปคือ บทค ามนี้มี ัตถุประ งค์ที่จะ ึก าอิทธิพลของการนาเอาพุทธ า นาอันเป็นค ามเชื่อ ลักของ
คนใน ังคมกัมพูชามาเป็นเครื่องมือ าค ามชอบธรรมทางการเมือง อัน ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในประเท กัมพูชา ครอบคลุมช่ งการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองในระบอบก ัตริย์มา ู่การเปลี่ยนแปลงใน
ระบอบ าธารณรัฐ และลัทธิคอมมิ นิ ต์ เพื่ออธิบายค าม ัมพันธ์ระ ่างค ามเป็นรัฐและการใช้พุทธ า นา
ในการ ร้างค ามชอบธรรมทางการเมืองของผู้นารัฐ อัน ่งผลต่อ ิธีค ามเชื่อของประชาชนชา กัมพูชาในอดีต
ถึ ง ช่ งการฟื้ น ฟู พุ ท ธ า นาจ บจนปั จ จุ บั น ที่ ก ารปกครองในรู ป แบบที่ มี รั ฐ บาลบริ ารประเท และมี
พระม าก ัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

Publication Ethics
บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ (Duties of Authors)
ผูนิพนธตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. รับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานใหมและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน
2. รายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย ไมบิดเบือนขอมูล หรือใหขอมูลที่เปนเท็จ
3. อางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผลงานตัวเอง รวมทั้งจัดทํารายการอางอิง
ทายบทความ
4. เขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวใน "คําแนะนําผูเขียน"
5. ชื่อทีป่ รากฏในบทความทุกคน ตองเปนผูที่มีสวนในการดําเนินการวิจัยจริง
6. ระบุแหลงทุนที่สนับสนุนในการทําวิจัยนี้
7. ระบุผลประโยชนทับซอน (หากมี)

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
บรรณาธิการตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. มีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
2. ไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธ และ ผูประเมินบทความ แกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
3. ตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผานกระบวนการประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจาก
ความสําคัญ ความใหม ความชัดเจน และความสอดคลองของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเปน
สําคัญ
4. ไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อื่นมาแลว
5. ไมปฏิเสธ การตีพิมพบทความเพราะความสงสัยหรือไมแนใจ ผูนิพนธตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอ
สงสัยนั้นๆ กอน
6. ไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมิน และคณะผูบริหาร
7. มีการตรวจสอบบทความในดาน การคัดลอกผลงานผูอื่น (Plagiarism) อยางจริงจัง โดยใชโปรแกรมที่
เชื่อถือได เพื่อใหแนใจวาบทความที่ลงตีพิมพในวารสาร ไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น
8. หากตรวจพบ การคัดลอกผลงานของผูอื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการตองหยุด
กระบวนการประเมิน และติดตอผูนิพนธหลักทันทีเพื่อขอคําชี้แจง เพื่อประกอบการ "ตอบรับ" หรือ
"ปฏิเสธ" การตีพิมพบทความนั้นๆ
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บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
ผูประเมินบทความตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. รักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความที่สงมา เพื่อพิจารณาแกบุคคล
อื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
2. หลังจากไดรับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผูประเมินบทความ ตระหนักวา ตัวเองอาจมี
ผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือรูจักผูนิพนธเปนการสวนตัว หรือ
เหตุผลอื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระได ผูประเมินบทความควร
แจงใหบรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
3. ประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสําคัญของเนื้อหาในบทความ
ที่จะมีตอสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห และ ความเขมขนของผลงาน ไมควรใชความ
คิดเห็นสวนตัวที่ไมมีขอมูลรองรับมาเปนเกณฑในการตัดสินบทความวิจัย
4. ระบุผลงานวิจัยที่สําคัญ ๆ และสอดคลองกับบทความที่กําลังประเมิน แตผูนิพนธไมไดอางถึง เขาไป
ในการประเมินบทความดวย นอกจากนี้ หากมีสวนใดของบทความ ที่มีความเหมือน หรือ ซ้ําซอนกับ
ผลงานชิ้นอื่น ๆ ผูประเมินบทความตองแจงใหบรรณาธิการทราบดวย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 1, 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 165 คน ดวยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบประเมินงานวิจัยดวยวงจร
คุณภาพ PDCA มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40-0.82 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82 และแบบวัด
ความพึงพอใจ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา
ผลการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA พบวา ปริมาณงานวิจัยที่ผานการ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 เรื่อง จาก 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว รอยละ 30
สามารถนําเสนองานวิจัยแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิ จั ย ค รั้ ง ที่ 5 ” (5 th Rajabhat University National and International Research & Academic
Conference: RUNIRAC V) ในระหวางวันที่ 2–5 ธัน วาคม 2561 ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี จังหวัด
เพชรบุรี ไดประสบความสําเร็จ และความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : PDCA/ วิจัย

Abstract
The purpose of this research was to supporting and development process on research
with PDCA Quality Cycle. The sample group were 165 students during their first semester in
academic year of 2018 whom were selected by purposive sampling. The research instrument
consisted of the evaluation form of research with PDCA quality cycle discrimination between
0.40-0.82 and the reliability of 0.82 and satisfaction measurement with the reliability of 0.96.
The data was analyzed by percentage average ( X ) and standard deviations (S.D.).
The research findings:
1

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(Head of the Department of General Science, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
*Corresponding Author. E-mail : jittawisut21@gmail.com

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

The result of this research as follows seven peer reviewers out of 10 subjects or 70%
which is higher than the set criteria at 30% available to present the oral presentation at the
conference on 5 th Rajabhat University National and International Research & Academic
Conference: RUNIRAC V, 2-5 December 2018 at Petchaburi Rajabhat University has achieved
and the satisfaction as a whole were at the highest level.
Keywords: PDCA/ Research

บทนํา
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองสงเสริมผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อตอยอดการนําองค
ความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเรียนรูตลอดชีวิต ทิศนา แขมมณี (2555) โดยจะตองมีการเสาะ
แสวงหาความรูจากหลากหลายแหลงการเรียนรูที่อยูรอบผูเรียน ทั้งตัวบุคคล สิ่งแวดลอม และนวัตกรรมการ
เรียนรู สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2560) กลาววา วิธีการแสวงหาความรูนั้น สามารถหาไดจากแหลงตาง ๆ เชน
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ อานจากเอกสาร ตํารา บทความตาง ๆ สังเกตจากเพื่อนรวมงาน แตมีขอจํากัดบางประการ
วา คําตอบที่ไดอาจจะไมถูกตอง หรือเชื่อถือไดเสมอไป แตการวิ จัยเปนการคนหาความรู ความจริง ที่ใชวิธีการ
ที่เชื่อถือได มีระบบและมีขั้นตอน ในการดําเนินงาน คือ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงทําใหการวิจัยมี
คุณคาและมีความสําคัญ อยางยิ่ง เพราะไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได ทําใหโลกเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
การวิจัย ทางการศึกษามีความสําคัญ ดังนี้ 1) ความสําคัญตอผูเรียน การวิจัยจะชวยใหครูไดรูความจริงเกี่ยวกับ
การเรียนรู หรือ พฤติกรรมของผูเรียน เพื่อหาทางแกปญหา สงเสริม และพัฒนาการเรียน และพฤติกรรมของ
ผูเรียนใหดีขึ้น 2) ความสําคัญตอผูสอน การวิจัยจะชวยใหผูสอน ทราบผลการจัดการเรียนการสอน หาแนวทาง
แกปญหา พัฒนาการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆใหมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ตลอดจนการนํ า
ผลงานวิจัยเสนอเปนผลการวิจัยทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพดวย 3) ความสําคัญตอสถานศึกษา
ในปจจุบันสถานศึกษาทุกระดับชั้นไมวาจะเปนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอุดมศึกษา ตองทําการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจ ใหกับผูเรียน ผูปกครอง และสังคมถึงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น ๆ การวิจัยจึงมีความจําเปน และความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะผลงานวิจัยจะนํามาใชใน
การแกปญหา และ พัฒนา การจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และ อื่น ๆ ชวยใหโรงเรียนมีคุณภาพ เปน
ที่ย อมรั บ ของคนทั่ว ไป 4) ความสํ าคัญตอวิช าชีพ ทางการศึก ษา การวิจัย ตาง ๆ ไมวาจะเปนการวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการการวิจัยแบบมีสวนรวม ฯลฯ ผลของการวิจัยจะชวยทําใหครูผูสอนนํา ไปพัฒนางานการเรียนการ
สอนของตนเอง ในปจจุบันนี้ไดสงเสริมใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน เพราะนอกจากจะชวยขยายองคความรู
(body of knowledge) เทคนิคการสอน และ นวัตกรรมดานการเรียนการสอนแลว ยังชวยใหผูสอนนั้น การ
พัฒนาการทํางานของตนเองใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 5) ความสําคัญตอหนวยงานที่รับผิดชอบ เพราะจะทําให
หนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน ไดใชผลการวิจัยมาชวยในการวาง
แผนการจัด การศึกษา ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไรพรมแดน 6) ความสําคัญตอประเทศ เปนที่ยอมรับ
กันแลววามนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดของประเทศ การศึกษาเปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง ในการพัฒนา
มนุษย ใหมีคุณภาพ ดังนั้น การวิจัยทางการศึกษา จึงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก เพราะจะเปน
ขอมูลพื้นฐาน ในการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาของคนประเทศ ใหเปนคนเกง คนดี อยูในสัง คมอยางมีความสุข
และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได จากที่กลาวมาแลวนั้นสรุปไดวา การวิจัยทางการศึกษามีความสําคัญ
ตอผูเรียน ผูสอน สถานศึกษา วิชาชีพการศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ และ ประเทศชาติ เพราะจะชวยพัฒนา
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งานการศึกษา เชน การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเทคนิควิธีสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งยังใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง learning by doing และ Active Learning (Dewey, 1959) มีการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู (Bruner, 1983) ใหการเรียนรูมีความหมายสําหรับเด็กสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
(Ausbel, 1968) และผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูไดดวยตนเองจนเขาพบองคความรูเพื่อตอยอด
ตอไป ตลอดถึ ง การสงเสริ ม การเรี ย นรู อยางตอเนื่ อ งตลอดชี วิ ต ซึ่ ง เปนความเจริ ญ งอกงามทางปญญา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป คณะครุศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงการนําเอาองคความรูและ
ประสบการณไปเชื่อมโยงพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการแกปญหาในรูปแบบตางๆ สงเสริมการเรียนรูในชุมชนที่
ผสารภูมิปญญาทองถิ่นอยางสรางสรรค ภายใตระบบวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบดวยการประชุมสมาชิก
การวางแผนงาน การกําหนดเปาหมาย การตรวจสอบ การพัฒนา การนําไปใช การแกไขพัฒนาปรับปรุงใน
ลําดับที่ดีขึ้นตอไป (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการซึ่งเปนกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจร
คุณภาพ PDCA โดยใหนักศึกษาเขารวมโครงการซึ่งจัดขึ้น จํานวน 2 โครงการ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
การศึกษากระบวนการทดลองสูชุมชน การศึกษาดานระเบียบวิธีวิจัย การทดลองลงมือปฏิบัติการวิจัยสูชุมชน
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การเขีย นเลมวิจัย และการนํ าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีอาจารยซึ่งเปนนักวิจัยแมไกคอยชวยเหลือดูแลนักวิจัยรุนเยาว “ลูกไก” เปน
แผนการจัดทํางานวิจัยโดยใชระบบ PDCA

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
กระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA เปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อจัดทํากระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-Experimental design) ใชแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ มเดี ย ว ประเมิ น กอนและประเมิ น หลั ง (One group pretest-posttest design) โดยมี ร ายละเอี ย ด
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2561 จํานวน 165 คน ประกอบดวย ชั้นปที่ 1 จํานวน 34 คน ชั้นปที่ 2 จํานวน 37 คน และชั้นปที่ 3 จํานวน
94 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบประเมินงานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA มี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40-0.82 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82 และแบบวัดความพึงพอใจ มีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการเปรี ย บเที ย บกระบวนการสงเสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาดานวิจั ย ดวยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA
แหลงขอมูล

จํานวน
วิจัย (กลุม)

จํานวน
บทความวิจัย

จํานวน
Proceeding

จํานวน
TCI 1

จํานวน
TCI 2

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รอยละ

4
3
3
100

4
3
3
100

4
2
1
70

1

1

10

10

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการสงเสริมและพัฒ นานักศึกษาดานวิจัย ดวยวงจรคุณภาพ PDCA พบวา
ปริมาณงานวิจัยที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 เรื่อง จาก 10 เรื่อง คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว รอยละ 30 สามารถนําเสนองานวิจัยแบบ Oral Presentation, Proceedings ในงาน เขา
รวมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” (5 th Rajabhat University
National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ในระหวางวั น ที่ 2–5
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไดประสบความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัย
ดวยวงจรคุณภาพ PDCA พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.98, S.D.=0.53) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรูในการฝกความพรอมทางจิตใจดวยการทํา
วิจัย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.94, S.D.=0.45) รองลงมา คือ กิจกรรมมีความหลากหลาย
เชน นวัตกรรม การประดิษฐ การระดมสมอง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.92, S.D.=0.45)
การแลกเปลี่ยนความรูกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน การแกปญหาดวยการซักถามและรวมกัน
คิดสรางสรรคงานวิจัยเปนทีม และการเสริมแรงชวยใหพัฒนาตนเองและศักยภาพในกลุม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับ มากที่สุ ด ( X = 4.93, S.D.=0.47) ความเหมาะสมของการพัฒ นาดวยวงจรคุ ณภาพ PDCA มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87, S.D.=0.48) ชอบการนําเสนอแบบ PDCA และการออกแบบ PDCA
สามารถจดจําและเขาใจไดดี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.85, S.D.=0.49) รูสึกมีความสุขกับ
วิธีการเรียนรูโดยใชกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA มีความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86, S.D.=0.54) นักศึกษาตั้งใจและสนใจในการทําวิจัยและปฏิ บัติกิจกรรม มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.84, S.D.=0.63) เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และกระบวนการเรี ย งจากงายไปหายาก มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.81, S.D.=0.24)
กระบวนการในบทเรียนมีความยากงายเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D.=0.34)
กระบวนการในบทเรี ย นใหความรู ความเขาใจชั ด เจน มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.78,
S.D.=0.19) ตองการเรียนรูโดยใชกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA
ในวิชาอื่น ๆ ความรูสึกที่ไดรับประสบการณจากการเรียนดวยกระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดาน
วิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการเรียนตอระดับสู งและใชใน
ชีวิตประจําวันได มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.76, S.D.=0.34) และลําดับสุดทาย คือ หลังจาก
การเรียนรูโดยใชรูปแบบฯ สามารถใชเปนหลักการเชื่อมโยงการเรียนรูเรื่องอื่นๆได มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.74, S.D.=0.43)
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อภิปรายผล
กระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA ชวยสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองดานการนําองคความรูไปใชในการพัฒ นาทองถิ่น และมีความตระหนักอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.98, S.D.=0.53) ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุงเนนการสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่ว ไป คณะครุศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงการนําเอาองคความรูและประสบการณไปเชื่อมโยงพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการแกปญหาในรูปแบบ
ตางๆ สงเสริมการเรียนรูในชุมชนที่ผสารภูมิปญญาทองถิ่นอยางสรางสรรค ภายใตระบบวงจรคุณภาพ PDCA
ซึ่งประกอบดวยการประชุมสมาชิก การวางแผนงาน การกําหนดเปาหมาย การตรวจสอบ การพัฒนา การ
นําไปใช การแกไขพัฒนาปรับปรุงในลําดับที่ดีขึ้นตอไป ซึ่งสอดคลองกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย (2560) กลาว
วา วิธีการแสวงหาความรูนั้น สามารถหาไดจากแหลงตาง ๆ เชน ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ อานจากเอกสาร ตํารา
บทความตาง ๆ สังเกตจากเพื่อนรวมงาน แตมีขอจํากัดบางประการวา คําตอบที่ไดอาจจะไมถูกตอง หรือเชื่อถือ
ไดเสมอไป แตการวิจัยเปนการคนหาความรู ความจริง ที่ใชวิธีการที่เชื่อถือได มีระบบและมีขั้นตอน ในการ
ดําเนินงาน คือ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงทําใหการวิจัยมีคุณคาและมีความสําคัญ อยางยิ่ง เพราะได
ขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือได ทําใหโลกเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางขน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัย พบวา กระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานวิจัยดวยวงจรคุณภาพ PDCA
ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองดานการนําองคความรูไปใชในการพัฒนาทองถิ่น และมี
ความตระหนักตอการสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานความพรอมของทรัพยากรการเรียนรูที่ส ามารถนําไปใชในการพัฒนา
ทองถิ่นไดอยางสัมฤทธิผล
3. ควรมีการศึกษานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อใชในการพัฒนาทองถิ่นและสามารถใหนักเรียนและชุมชน
เกิดอาชีพที่มีการตอยอดการเรียนรูและการปฏิบัติดวยการรวมกลุมในชุมชนอยางเขมแข็งและมีเครื อ ขาย
อัจฉริยะ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความสุขในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี เปรียบเทียบความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อมี
ขอมูลสวนบุคคลตางกัน และศึกษาสมการทํานายความสุขในการทํางานจากปจจัยความสุขทั้ง 9 มิติรวมไปถึง
ภาพรวมความสุขในการทํางาน ไดแก ความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และ ความกระตือรือรนในการ
ทํา งาน กลุ มตั ว อยางที่ ใ ชในการวิ จั ย ไดแก บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกลาธนบุ รี
ปพุทธศักราช 2561 จํานวน 735 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน IndependentSample T-test One-Way ANOVA และ สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา ความสุขในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อยู
ในระดับ มีความสุขอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 39.80 และ มีความสุข คิดเปนรอยละ 59.09 เมื่อแยกเปนมิติพบวา
สวนใหญมี ค วามสุ ข ในดาน Happy Brain (ใฝรู ดี ) โดยรวมอยู ในระดั บ มี ค วามสุ ข อยางยิ่ ง (x̅=78.58,
S.D.=11.77) รองลงมาคือ Happy Heart (น้ําใจดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุข (x̅=74.75, S.D.=8.24) และ
Happy Family (ครอบครัวดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุข (x̅=74.30, S.D.=14.91) เมื่อบุคลากรมีขอมูล
สวนบุคคลตางกันมีความสุขดาน Happy Body (สุขภาพดี) Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Brain (ใฝ
รูดี) Happy Money (สุขภาพเงิน ดี ) Happy Work Life (การงานดี) และภาพรวมความสุ ขในการทํ า งาน
ตางกัน อยางมีนั ย สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะหสมการทํานายความสุ ขในการทํางานพบวา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีคาเฉลี่ยความสุขในการทํางานดาน Happy Work
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Life (การงานดี) Happy Brain (ใฝรูดี) และHappy Relax (ผอนคลายดี) สามารถรวมกันทํานายความสุขใน
การทํางานไดรอยละ 46.30
คําสําคัญ : ความสุขในการทํางาน / ปจจัยความสุข 9 มิติ

Abstract
This study aimed to explore and to compare the happiness of work from personnel at
King Mongkut's University of Technology Thonburi as well as to investigate a predictable
working happiness equation from nine factors include working happiness such as arousal,
pleasure, and enthusiasm. In this research, samples consisted of 7 3 5 staffs in the year 2 0 1 8
obtaining from simple random sampling. The Data were collected using questionnaire. The
analysis statistics are mean, frequency, percentage, standard deviation, independent-sample
T-test, One-Way ANOVA, and Multiple regression equation.
The results indicate the working happiness from personnel and their happiness in this
university were at an excellent level with 39.80% and 59.09% , respectively. According to each
aspect of the happiness findings, results showed that “Happy Brain” was almost in the high
level of happiness (x̅=78.58, S.D.=11.77), while “Happy Heart” and “Happy Family” were in
the good level of happiness (x̅= 74.75, S.D.=8.24), (x̅= 74.30, S.D.=14.91). Personnel with
significantly different personal information obtained different levels of happiness at the 0 . 5
significant level such as Happy Body, Happy Family, Happy Brain, Happy Money, Happy Work
Life, and working happiness. Additionally, the results from predictable working happiness
equation suggested that university personnel had the average working happiness in terms of
Happy Work Life, Happy Brain, and Happy Relax which could be predicted for 46.30%.
Keywords : Working Happiness / Nine Happiness Factors

บทนํา
มนุษยเงินเดือนทุกคนตางก็ใฝฝนถึงองคกรหรือที่ดี ที่ทํางานแลวมีความสุขมีแตสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น ซึ่งก็ถือ
วาเปนความฝนที่ไมเกินจากความเปนจริงๆนักเพราะในยุคนี้เรื่องของ Employee Engagement เปนอีกเรื่อง
หนึ่งที่แทบจะทุกองคกรตางก็พูดถึงกัน ในมุมที่วาจะทํา อยางไรที่จะทําใหพนักงานของตนเองรูสึกมีแรงจูงใจใน
การทํางาน มีความผูกพันตอองคกรสูงๆ เติบโตกันไปพรอมกับองคกรสิ่งที่นาสนใจ พนักงานที่ทํางานดวยความ
สนุกและมีความสุขนั้น จะสามารถสรางผลงานและสรางผลผลิตไดมากกวาดีกวา พนักงานที่ไมมีความรูสึกสนุก
ไปกับงานที่ทํางานเลย ซึ่งนักจิตวิทยาหลายคนตางก็ทําการวิจัยกันมากมายวา อะไรที่ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจ
และทุมเททํางานใหกับองคกรทั้งๆที่เขาก็ไมใชเจาของ แตกลับทํางานเหมือนกับวาตนเองเปนเจาขององคกร
ดวยซ้ําไป ผลก็คือออกมาไมแตกตางกัน ก็คือ พนักงานคนนั้นจะตองมีความรูสึกถึงความผูกพันที่มีตอองคกร
ทํางานอยางสบายใจ และมีความสุข (ประคัลภ ปณฑพลังกูร , 2558) ซึ่งทฤษฏีของ Peter Warr กลาวไววา
ความสุขในการทํางานของพนักงาน คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่
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เกิดขึ้นในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือรนในการ
ทํางาน (Peter Warr, 2007)
จากการสืบคนปจจัยที่นําไปสูความสุขในการทํางาน พบวาประกอบดวยความสุขในมิติตางๆ ซึ่งสํานัก
สนับสนุนสุขภาวะองคกร ไดนําเสนอแนวคิดปจจัยที่สงผลตอองคกรแหงความสุขวาตองประกอบดวยความสุข
9 มิติ ไดแก Happy Body (สุ ขภาพดี) Happy Relax (ผอนคลายดี) Happy Heart (น้ําใจดี) Happy Soul
(จิ ต วิ ญ ญาณดี ) Happy Family (ครอบครั ว ดี ) Happy Society (สั ง คมดี ) Happy Brain (ใฝรู ดี ) Happy
Money (สุ ข ภาพเงิ น ดี ) และHappy Work-life (การงานดี ) ซึ่ ง สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการสรางเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ไดจัดทําคูมือวัดความสุขดวยตนเอง (HAPPINOMETER) ที่ประกอบดวยความสุข 9 มิติถือเปน
นวัตกรรมของการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขทางดานสังคมศาสตรที่นาเชื่อถือ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด และกอใหเกิดเปนองคกรแหงความสุขได (ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีนโยบายตองการทราบถึงระดับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงไดมีโครงการการสํารวจความสุข ในชวง
วั น ที่ 15 ถึ ง 28 กุ ม ภาพั น ธ 2561 แบบสํ า รวจความสุ ข จัด ทํ า ขึ้น โดยมี วัต ถุ ป ระสงคเพื่ อ เก็ บ และรวบรวม
ขอคิดเห็นของบุคลากร เพื่อมหาวิทยาลัยนําไปใชประกอบในการสรางและสงเสริมใหบุคลากรเกิดความสุขใน
การทํางาน มีความสมดุลของชีวิตการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอบุคลากรและมหาวิทยาลัยโดยรวม จึงเปน
ที่มาของวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาความสุขในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี เพื่อเปนขอมูลเพื่อพัฒนาใหองคกรสรางความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีใหบรรลุตามเปาหมาย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจความสุขในการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อมีขอมูล
สวนบุคคลตางกัน
3. เพื่อศึกษาสมการทํานายความสุขในการทํางานจากปจจัยความสุขทั้ง 9 มิติ

วิธีการวิจัย
ประชากร ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมทั้งสิ้น 2,170 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย ดวยวิธีการจับสลาก จากรายชื่อประชากรทั้งหมด
โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamene จํานวน 735 ชุดกับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรตน ประกอบดวย Happy Body (สุขภาพดี) Happy
Relax (ผอนคลายดี) Happy Heart (น้ําใจดี) Happy Soul (จิตวิญญาณดี) Happy Family (ครอบครัวดี)
Happy Society (สังคมดี) Happy Brain (ใฝรูดี) Happy Money (สุขภาพเงินดี) และHappy Work-life (การ
งานดี) และตัวแปรตาม คือ ภาพรวมความสุขในการทํางาน

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและคุณภาพเครื่องมือ
1. กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม
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2. ศึกษาขั้นตอนจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสํารวจความสุข ของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งไดแนวทางการประเมินความสุขตามแนวคิดของ
ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ จํานวน 9 มิติ และทฤษฎีของ Peter Warr
3. กําหนดประเภทคําถามโดยแบงเปนคําถามปลายเปดและปลายปด
4. รางแบบสอบถาม
5. เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
6. ตรวจสอบและปรับปรุงรางแบบสอบถามตามอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
7. เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง จํานวน 5 ทาน แลวนําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทํา
การคํานวณคา IOC ซึ่งพบวา ขอคําถามที่มีคา IOC (0.50 ขึ้นไป มีคาความเที่ยงตรง ใชได) มีจํานวน 75 ขอ
ผานทุกขอ โดยแบงคาออกเปน 1.00 จํานวน 69 ขอ 0.80 จํานวน 3 ขอ และ 0.60 จํานวน 3 ขอ
8. ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งที่ 2 ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยมีการปรับภาษาของคําถามใหดู
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
9. การนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมที่คลายกับกลุมตัวอยาง (Try out) จํานวน 30 คน แลวนําผลมา
คํานวณความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคาระดับความเชื่อมั่น ภาพรวมทั้งฉบับ คือ 0.864 ซึ่งอยูใน
ระดับดี ซึ่งเกณฑคาความเชื่อมั่นที่ดีตองมีมากกวาหรือเทากับ 0.7 เครื่องมือนี้จึงสามารถนําไปใชสําหรับการ
รวบรวมขอมูล สามารถแบงออกเปน ความสุข 9 มิติ 0.863 และ ภาพรวมความสุขในการทํางาน (ตัวแปรตาม)
0.807 ดังนั้นแบบสํารวจความสุขนี้จึงจัดอยูในเกณฑความเชื่อมั่นสูงและสามารถนําไปใชในการทดสอบได
10. วิเคราะหผลการทดลองใช
11. สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสํารวจความสุขเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควางานวิจัย ตํารา เอกสารวิชาการที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบ
สํารวจ โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนด

การวิเคราะหขอมูล
1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 ของแบบสํารวจ
2. คาเฉลี่ ย และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ใชวิเคราะหขอมูล ในสวนของระดับความคิดเห็ นเกี่ย วกั บ
ความสุข 9 มิติ และความสุขในการทํางาน
3. สมการถดถอยพหุคุณ ใชแบบ Stepwise
4. Independent Sample T-test ในกรณี เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคาเฉลี่ ย ตั ว แปรตามเดี ย วกั น เมื่ อ กลุ ม
ตัวอยางมีจํานวน 2 กลุม
5. F-test ANOVA ในกรณีเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรตามเดียวกัน เมื่อกลุมตัวอยางมีจํานวน 2 กลุม
และมีความเปนอิสระจากกัน

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป 2561 สรุปไดวา สวน
ใหญเปนเพศหญิงโดยคิดเปนรอยละ 70.40 อายุอยูระหวาง 25-30ป จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ
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26.70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 46.20 มีสถานภาพสมรส โสด
จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 56.4 ไมมีบุตร จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 67.80 ประเภท
บุคลากรแบบพนักงานแบบประจํา จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 66.00 สถานภาพการจางเปนสัญญา
จางพนักงานประจําแบบไมกําหนดเวลา (ตลอดชีพ) คิดเปนรอยละ 44.30 ระเวลาที่ทํางานกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระหวาง 1-5 ป จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 32.60 กลุมบริหารและ
สนับสนุน (จ) จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 34.60 ไมไดดํารงตําแหนงบริหาร จํานวนมากที่สุด โดยคิด
เปนรอยละ 91.00 พื้นที่ปฏิบัติง านที่บางมด จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 81.40 สํานักงานอธิการบดี
จํานวนมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 35.60
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Happinometer
ความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
𝒙
ปจจัย ความสุข 9 มิติ
Happy Body (สุขภาพดี)
69.80
10.99
มีความสุข
Happy Relax (ผอนคลายดี)
65.73
10.53
มีความสุข
Happy Heart (น้ําใจดี)
74.75
8.24
มีความสุข
Happy Soul (จิตวิญญาณดี)
72.24
10.85
มีความสุข
Happy Family (ครอบครัวดี)
74.30
14.91
มีความสุข
Happy Society (สังคมดี)
71.84
9.13
มีความสุข
Happy Brain (ใฝรูดี)
78.58
11.77
มีความสุขอยางยิ่ง
Happy Money (สุขภาพดี)
64.58
12.46
มีความสุข
Happy Work life (การงานดี)
67.89
9.83
มีความสุข
ภาพรวมความสุขในการทํางาน
67.31
11.03
มีความสุข
ความรื่นรมยในงาน
57.47
8.30
มีความสุข
ความพึงพอใจในงาน
75.65
8.27
มีความสุขอยางยิ่ง
ความกระตือรือรนในการทํางาน
69.96
6.40
มีความสุข
รวม
จากตารางที่ 1 พบวาผลการวิเคราะหความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 9
มิ ติ ที่ สู งสุ ด ไดแก Happy Brain (ใฝรู ดี ) โดยรวมอยู ในระดั บ มี ความสุ ขอยางยิ่ ง (x̅=78.58, S.D.=11.77)
รองลงมาคือHappy Heart (น้ําใจดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุข (x̅=74.75, S.D.=8.24) และHappy Family
(ครอบครัวดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุข (x̅=74.30, S.D.=14.91) ดานภาพรวมความสุขในการทํางานที่
สูงสุดไดแก ความกระตือรือรนในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ มีความสุขอยางยิ่ง (x̅=75.65, S.D.=10.11)
2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ที่มีขอมูลสวนบุคคลตางกันในการทํางานของบุคลากร ดังตารางที่ 2-12
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ตารางที่ 2 บุคลากรมีอายุ สังกัดหนวยงาน และเพศตางกัน มีความสุขดาน Happy Body (สุขภาพดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
อายุ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
สังกัดหนวยงาน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2474.51
90538.63
93013.14
3791.80
89422.85
93214.65

7
764
771
19
759
778

353.50
118.51

2.98*

.004

199.57
117.82

1.69*

.032

จากตารางที่ 2 พบวา บุ คลากรที่มีอายุ และสั งกัดหนวยงานตางกัน มีความสุ ขดาน Happy Body
(สุขภาพดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 บุคลากรมีเพศตางกัน มีความสุขดาน Happy Body (สุขภาพดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
แปรปรวน
เพศ
ระหวางกลุม 1265.58
1
126.58 10.69*
ภายในกลุม 91915.55 776
118.45
รวม
93181.12 777
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Sig.
.001

จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความสุขดาน Happy Body (สุขภาพดี) ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน มีความสุขดาน Happy Relax (ผอนคลายดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
แปรปรวน
สังกัดหนวยงาน

Sig.

ระหวางกลุม 2526.53
19
132.98
1.20
.25
ภายในกลุม 84431.03 759
111.24
รวม
86957.56 778
จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรที่มีสังกัดหนวยงานตางกัน มีความสุขดาน Happy Relax (ผอนคลายดี) ไม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 5 บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มี
ความสุขดาน Happy Heart (น้ําใจดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
สังกัดหนวยงาน
ระหวางกลุม 1734.80
19
91.31
1.37
0.13
ภายในกลุม 50517.89 759
66.56
รวม
52252.70 778
ระยะเวลาที่ทํางานใน
ระหวางกลุม 761.11
7
108.731
1.60
0.13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภายในกลุม 53923.66 795
67.829
พระจอมเกลาธนบุรี
รวม
54684.77 802
จากตางที่ 5 พบวา บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Heart (น้ําใจดี) ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 6 บุคลากรมีสถานภาพการจาง มีความสุขดาน Happy Family ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
แปรปรวน
สถานภาพการจาง
ระหวางกลุม 2221.83
2
1110.92
ภายในกลุม 134190.29 624
215.05
รวม
136412.12 626
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

F

Sig.

5.17*

.006

จากตารางที่ 6 พบวา บุ คลากรที่มีส ถานภาพตางกัน มีความสุ ขดาน Happy Family (ครอบครั วดี)
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 บุคลากรปฏิบัติงานพื้นที่ มีความสุขดาน Happy Society ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
ปฏิบัติงานพื้นที่
ระหวางกลุม 273.08
4
68.27
.818
.514
ภายในกลุม 66621.37 798
83.49
รวม
66894.45 802
จากตารางที่ 7 พบวา บุคลากรปฏิบัติงานพื้นที่ มีความสุขดาน Happy Society (สังคมดี) ไมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 8 บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Brain (ใฝรูดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
ระหวางกลุม 4318.91
19
227.31
1.67* .037
สังกัดหนวยงาน
ภายในกลุม 103429.38 759
136.27
รวม
107748.28 778
ระหวางกลุม 1952.71
4
499.18
3.56* .007
ประเภทบุคลากร
ภายในกลุม 109114.85 795
137.25
รวม
111067.56 799
7
1451.09 11.39* .000
ระยะเวลาที่ทํางานใน ระหวางกลุม 10157.63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภายในกลุม 101322.21 795
127.45
พระจอมเกลาธนบุรี
รวม
111479.839 802
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8 พบวา บุ ค ลากรที่ มี สั ง กั ด หนวยงาน ประเภทบุ ค ลากร และระยะเวลาที่ ทํ า งานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Brain (ใฝรูดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 9 บุคลากรมีอายุ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีความสุขดาน Happy Money (สุขภาพเงินดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
ระหวางกลุม 5355.47
7
765.07
5.13* .000
อายุ
ภายในกลุม 114006.09 764
149.22
รวม
119361.56 771
ระหวางกลุม 2284.53
4
571.13
3.79* .005
ภายในกลุม 119679.14 795
150.54
ประเภทบุคลากร
รวม
121963.67 799
ตารางที่ 9 (ตอ) บุคลากรมีอายุ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Money (สุขภาพเงินดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
7
592.72
3.92
.000
ระยะเวลาที่ทํางานใน ระหวางกลุม 4149.06
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภายในกลุม 120076.23 795
151.04
พระจอมเกลาธนบุรี
รวม
124225.39 802
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 9 พบวา บุคลากรที่มีอายุ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Money (สุขภาพเงินดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 10 บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี และ สถานภาพการจาง มีความสุขดาน Happy Work Life (การงานดี) ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
ระหวางกลุม 2912.73
19
153.30
1.60* .050
สังกัดหนวยงาน
ภายในกลุม 72770.76 759
95.88
รวม
75683.49 778
ระหวางกลุม 1120.80
4
280.20
2.95* .019
ประเภทบุคลากร
ภายในกลุม 75488.88 795
94.96
รวม
76609.68 799
ระหวางกลุม 2366.64
7
338.09
3.59* .001
ระยะเวลาที่ทํางานใน
ภายในกลุม 74951.83 795
94.28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รวม
พระจอมเกลาธนบุรี
77318.46 802
ระหวางกลุม
864.94
2
432.47
4.36* .013
สถานภาพการจาง
ภายในกลุม
61951.57
624
99.28
รวม
62816.51
626
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 10 พบวา บุ ค ลากรที่ มี สั ง กั ด หนวยงาน ประเภทบุ ค ลากร ระยะเวลาที่ ทํ า งานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ สถานภาพการจาง มีความสุขดาน Happy Work Life (การ
งานดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 11 บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มีความสุขดานภาพรวมความสุขในการทํางาน ตางกัน
ตัวแปรตน
แหลงความ
SS
Df
Ms
F
Sig.
แปรปรวน
ระหวางกลุม 2469.54
19
129.98
1.68* .035
สังกัดหนวยงาน
ภายในกลุม 58826.37 759
77.51
รวม
61295.91 778
507.41
7
72.488
0.93
.485
ระยะเวลาที่ทํางานใน ระหวางกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภายในกลุม 62160.58 795
78.189
พระจอมเกลาธนบุรี
รวม
62668.00 802
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 11 พบวา บุ คลากรที่มีสั งกัดหนวยงานมีความสุขดานภาพรวมความสุ ขในการทํางาน
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.ผลการวิ เ คราะหสมการทํ า นายความสุ ข ในการทํ า งานจากความสุ ข มิ ติ ต างๆ โดยใชแบบ
Stepwise
พบวา ตัวแปรตนอธิบายความผันแปรของภาพรวมความสุขในการทํางานได โดยพบวามิติที่มีผลตอ
ภาพรวมความสุขในการทํางาน คือ Happy Work life (การงานดี) Happy Brain (ใฝรูดี) Happy Relax (ผอน
คลายดี) Happy Society (สังคมดี) และ Happy Heart (น้ําใจดี) อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดย
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมความสุขในการทํางานไดดีที่สุด โดย
แบงออกเปน 5 Model
ตารางที่ 12 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของภาพรวมความสุขในการทํางาน
Model
ตัวแปร
1
Happy Work life (การงานดี)
Happy Work life (การงานดี)
2
Happy Brain (ใฝรูดี)
Happy Work life (การงานดี)

B
0.55
0.51

S.E.
0.03
0.02

Beta
0.61
0.56

0.19
0.45

0.02
0.03

0.25
0.50

Happy Brain (ใฝรูดี)

0.18

0.02

0.24

Happy Relax (ผอนคลายดี)

0.16

0.02

0.19

3

ตารางที่ 13 (ตอ) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของภาพรวมความสุขในการทํางาน
Model

ตัวแปร
Happy Work life (การงานดี)
Happy Brain (ใฝรูดี)
4
Happy Relax (ผอนคลายดี)
Happy Society (สังคมดี)
Happy Work life (การงานดี)
5
Happy Brain (ใฝรูดี)
Happy Relax (ผอนคลายดี)
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

B
0.38
0.16
0.15
0.15
0.37
0.14
0.14

S.E.
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02

Beta
0.42
0.21
0.17
0.15
0.41
0.19
0.16

จากตารางที่ 12 พบวา ตัวแปรตนอธิบายความผันแปรของภาพรวมความสุขในการทํางานได โดยพบวา
มิติที่มีผลตอภาพรวมความสุขในการทํางาน คือ Happy Work life (การงานดี) Happy Brain (ใฝรูดี) Happy
Relax (ผอนคลายดี) Happy Society (สั งคมดี) และ Happy Heart (น้ําใจดี) อยางมีนัย สํ าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมความสุขในการ
ทํางานไดดีที่สุดโดยแบงออกเปน 5 Model โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
สมการที่ 1 Ŷ =34.227+0.550xworklife (รอยละ 37.2)
สมการที่ 2 Ŷ = 22.430+0.507xworklife +0.188xbrain (รอยละ 43.2)
สมการที่ 3 Ŷ =16.905+0.446xworklife +0.178xbrain +0.158xrelax (รอยละ 46.3)
สมการที่ 4 Ŷ =13.234+0.380xworklife + 0.157xbrain + 0.14xrelax + 0.149xsociety (รอยละ 47.8)
สมการที่ 5 Ŷ =10.431+0.365xworklife +0.140xbrain +0.136xrelax + 0.120xsociety +0.104xheart (รอยละ 48.4)

การอภิปรายผล
1. ผลการสํารวจความสุขในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่มี
ความสุขมากที่สุด 3 มิติ ไดแก Happy Brain (ใฝรูดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุขอยางยิ่ง (x̅ = 78.58, S.D.
= 11.77) อัน เปนผลมาจากนโยบายของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี (สํ านั กงานบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล, 2561) ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับใหมีความสามารถมีศักยภาพทํางานเปนทีม
และเปนนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพและสงเสริมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู รองลงมาคือ Happy Heart
(น้ําใจดี) โดยรวมอยูในระดับ มีความสุข (x̅ = 74.75, S.D. = 8.24) ซึ่งสอดคลองกับ ชาญวิทย วสันตธนารัตน
และ ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว (2559) ที่กลาววาองคกรแหงความสุขตองมีความสามัคคี มีการทํางานเปนทีม
มีการชวยเหลื อเกื้อกูล ซึ่งกัน และกัน และเอื้ออาทรกับ สั งคมรอบขาง และ Happy Family (ครอบครั ว ดี )
โดยรวมอยู ในระดับ มีความสุ ข (x̅= 74.30, S.D. = 14.91) ซึ่งสอดคลองกับวิจัย ของ จิตสวาท ปาละสิงค
(2559) ที่มีผลวิเคราะหวา คุณลักษณะการมีครอบครัวที่ดีคือการมีความสุขกับครอบครัวของตนเอง และยัง
สอดคลองกับ ละอองทิพย บุณยเกียรติ (2556) ที่กลาววา คนทํางานในองคกร ถือเปนบุคคลสําคัญและเปน
กํ า ลั ง หลั ก ของทั้ ง ครอบครั ว การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ขายในการสรางเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต คนทํ า งานดวยเปน
ความสําคัญเมื่อคนทํางานในองคกรมีความสุข ยอมสงผลดีตอครอบครัว ในดานภาพรวมความสุขในการทํางาน
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือความกระตือรือรนในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับ มีความสุขอยางยิ่ง (x̅ = 75.65,
S.D. = 10.11) สอดคลองกับ แนวคิดของ Peter Warr (1990) ที่กลาววา เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน
รูสึกมีพลังและไมหยุดนิ่ง ตื่นตัวอยูตลอดเวลา สนใจและแสวงหาความรูใหมๆ
2. การเปรียบเทียบความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อมีขอมูลสวน
บุคคลตางกัน สามารถแบงเปนมิติได ดังนี้
บุคลากรที่มีอายุ และสังกัดหนวยงานตางกัน มีความสุขดาน Happy Body (สุขภาพดี) ตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ ยิ่งอายุมากขึ้นตองเอาใจใสเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
ศิรินันท กิตติสุขสถิตและคณะ (2555) กลาววา การที่บุคคลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีพฤติกรรมการบริโภคที่
ดี จะสงผลใหมีความสุขดานสุขภาพ
บุคลากรที่มีสถานภาพตางกัน มีความสุขดาน Happy Family (ครอบครัวดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ แตละลักษณะครอบครัวมีความสุขตางกัน ขึ้นอยูกับบุคลากรจะสรางความสุข
ขึ้นแบบไหน สอดคลองกับวิจัยของ จิตสวาท ปาละสิงห (2559) ที่มีผลวิเคราะหวา คุณลักษณะการมีครอบครัว
ที่ดีคือการมีความสุขกับครอบครัวของตนเอง
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บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี มีความสุขดาน Happy Brain (ใฝรูดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ
การเรียนรูสิ่งใหมๆเกิดขึ้นไดตลอดเวลา หากมีโอกาสตองรีบไขวควาไว สอดคลองกับ กลยุทธของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2560) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ และสงเสริมให
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข
บุคลากรมีอายุ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี มีความสุขดาน Happy Money (การเงินดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ
อายุ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาที่ทํางานนั้น มีผลตอเรื่องของการเงินอยางมาก ถามีวินัยในการใชจาย ก็
สามารถเก็บออมได จะทําใหรูสึกปลอดภัยในชีวิตการเงิน สอดคลองกับ อภิชัย มงคล และคณะ (2552) กลาว
วา ปจจัยที่สนับสนุนใหบุคคลมีความสุข ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวกับ รายได และความรูมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และสอดคลองกับ ศิรินันท กิตติสุขสถิตและคณะ (2555) กลาววา การที่บุคคลมีวินัยในการใช
จายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จาย และออมเงินในแตละเดือน
บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ทํางานใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี และ สถานภาพการจาง มีความสุขดาน Happy Work Life (การงานดี) ตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับหนวยงาน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาวาสามารถพัฒนาตนเองให
มีความสุขและเติบโตอยางยั่งยืน สอดคลองกับ แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน ภายใตสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริ มสุขภาพ (2552) ไดใหคํานิยามวา องคกรแหงความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนใน
องคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหองคกรมีความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง นําพาองคกรไปสูการเติมโตอยางยั่งยืน
บุคลากรมีสังกัดหนวยงาน มีความสุขดานภาพรวมความสุขในการทํางาน ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะ ภาพความความสุขในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของหนวยงานดวย
หากหนวยงานมีสภาพแวดลอมที่ดี ประสิทธิภาพการทํางานจะดีขึ้นไปดวย สอดคลองกับ จุฑามาศ แกวพิจิตร
และคณะ (2556) กลาววา คนทํางานมีความสุข คือองคกรตองตระหนักวาพนักงานเปนบุคลากรที่สําคัญของ
องคกร ดังนั้นตองสงเสริมใหพนักงานมีความเปนมืออาชีพ สังคมคนทํางานมีความสุขเพราะสุขภาพและจิตใจที่
ดี มีความมั่นคงในชีวิตดานการงาน
3. ผลการวิเคราะหสมการทํานายความสุขในการทํางานจากความสุขมิติตางๆ โดยใชแบบ Stepwise
ตัวแปรตนอธิบายความผันแปรของภาพรวมความสุขในการทํางานได โดยพบวามิติที่มีผลตอภาพรวมความสุข
ในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานายการ
เปลี่ยนแปลงของภาพรวมความสุขในการทํางานไดดีที่สุด
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
Ŷ =16.905+0.446xworklife +0.178xbrain +0.158xrelax (รอยละ 46.3)
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Z = 0.50 zworklife +0.24 zbrain + 0.19 zrelax
จากสมการขางตน สามารถแปลผลไดวา Happy Work Life(การงานดี) สามารถทํานายความสุขในการ
ทํางานไดมากที่สุ ด ทั้งนี้ เพราะ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี เปนองคกรแหงการเรี ย นรู มี

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

19

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

นโยบายจัดการและจัดกิจกรรมความสุ ขตางๆ สอดคลองกับ วรรณภา ลือกิตินันท (2557) ที่ไดนําแนวคิด
องคกรสุขภาวะมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร โดยมีการสรางกิจกรรมใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร
มีระบบสรางความกาวหนาของตนเองในองคกร การจัดตอสภาพแวดลอมในองคกรใหเหมาะสมตอการทํางาน
และจัดสวัสดิการใหเปนที่พึงพอใจ รองลงมา Happy Brain(ใฝรูดี) สามารถทํานายความสุขในการทํางานได
รองลงมาเปนเพราะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนแหลงของการพัฒนาบุคลากรและมีระบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับกลยุทธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2561) วา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้นตองมีความพรอมที่
จะรับการเปลี่ยนแปลง และ Happy Relax(ผอนคลายดี) สามารถทํานายความสุขในการทํางานได ทั้งนี้เพราะ
การพักผอนที่เพียงพอเปนสิ่งสําคัญทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และยังสงผลใหมีความสุข สอดคลองกับ
ศศิธร เหลาเทง (2556) ที่มีผลการวิจัยวา กิจกรรมที่มีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางานคือ Happy
Relax(ผอนคลายดี) เชน ที่ทํางานไดกําหนดใหมีเวลาพักเบรก พักกลางวันอยางพอเพียง และที่ทํางานไดจัด
กิจกรรมบันเทิง/สรางสรรค สําหรับพนักงานในวาระสําคัญตางๆ เปนตน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช
1. จากผลการสํารวจความสุขในการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีใน
มิติ Happy Body (สุขภาพดี) พบวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีเกณฑอวน เกิน
รอยละ 50 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงสุขภาพของบุคลากร ใหมีสุขภาพดีและสมสวนตามน้ํ าหนัก
เกณฑมาตรฐาน ควรมีกิจกรรมสรางสุขในมิติ Happy Body(สุขภาพดี) เชน การฝกอบรมใหความรูดานสุขภาพ
และโรคอุบัติใหม เปนตน เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพดี แข็งแรง
2. จากผลการสํารวจความสุขในการทํางานของบุค ลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีใน
มิติ Happy Money (การเงินดี) มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ควรมีกิจกรรมสรางสุขในมิติ Happy Money (การเงิน
ดี) เชน การฝกอบรมเรื่องการออมเงินและการบริหารจัดการเงิน การบริหารจัดระบบการรับการจาย เปนตน
เพื่อใหบุคลากรมีเงินออมและสามารถสะสมเงินใชในอนาคตได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเพิ่มตัวแปรตามที่นอกเหนือจาก ความรื่นรมยในงาน ความพึงพอใจใน
งาน และความกระตือรื อ รนในการทํางานได เพื่ออาจจะสงผลตอความสุ ข ในการทํ างานของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมแบบอื่นรวมดวย เชน การสัมภาษณ ซึ่งจะชวยใหได
ขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
3. จากสมการทํานายความสุขในการทํางานที่พบวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีควรมี
กิจกรรมดานตางๆ ดังนี้
3.1 Happy Work Life (การงานดี) เชน สรางกิจกรรมใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกร
3.2 Happy Brain (ใฝรูดี) เชน กิจกรรมฝกอบรมภาษาที่ 3 เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีขอความ
คิดเห็นอยากฝกภาษาที่ 3 เพื่อพัฒนาตนเอง
3.3 Happy Relax (ผอนคลายดี) เชน กิจกรรมสังสรรคประจําปเพิ่มขึ้น
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ทั้งนี้เพื่อทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเกิดความสุขในการทํางาน และ
ระดับความสุขมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปนการวิจั ย เชิงสํ ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอหลั กธรรมทางพุ ท ธ
ศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นับถือพุทธศาสนา จํานวน 400 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนคติตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยูในระดับมาก ในดานทัศนคติ
ทั่วไปตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ อยูในระดับมาก รองลงมาคือขอหลักธรรมทางพุทธศาสนา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกมนุษย ใน
ดานศีล 5 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอศีล 5 เปนหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือขอศีล 5 ควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็ก และในดานหลักกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอหลักกรรม เปนพื้นฐานความคิดความเชื่อของชาวพุทธ อยูในระดับมาก โดย
ภาพรวมทัศนคติของนักศึกษาตอที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ทัศนคติ/ หลักธรรม/ พระพุทธศาสนา/ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Abstract
A study of attitude towards the Buddhist Principles of students at Ubon Ratchathani
Rajabhat University was a survey research with an aim to study the attitude towards the
Buddhist principle of Ubon Ratchathani Rajabhat University students. The sample used in this
research included 400 regular students undergraduate students at Ubon Ratchathani Rajabhat
University. The research instrument used in this research was questionnaire. Data were
analyzed using percentage, average, and standard deviation.
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The research found that the students obtained the high level of attitudes towards
Buddhist principles. The general attitude towards Buddhist principles was in high level. The
aspect with the highest mean was that Buddhism was mind anchor, followed by the Buddhist
principles as a guideline in life of mankind. The aspect of the 5 precepts was at high
average. The item with the highest average is that 5 precepts are a basic principle of human
existence, followed by that 5 precepts should be cultivated since young. Additionally, on the
aspect of the main karma the average was at high level. The highest average was obtained in
the item of karma being the basic of beliefs, and thoughts of Buddhists. The average was at
high level. Overall, attitude of students towards the Buddhist principles obtained high average.
Keywords: Attitude, Principle, Buddhism, Ubon Ratchathani Rajabhat University Students

บทนํา
ในอดีตกาลที่ผานมาจุดเริ่มตนทางความคิดในสมัยดึกดําบรรพ (ภิญโญ จิตตธรรม, 2522) ที่มนุษย
ยังขาดความกลัวตอพลังอํานาจลึกลับ จากเบื้องบน ดวยเชื่อวาโลกนั้นไมมีกฎเกณฑ ชีวิตที่ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และเทพเจาที่มี พลังอํานาจเหลือลนในการบันดาลสิ่งตางๆ (คูณ โทขันธ, 2545) ยุคสมัยตอมาของ
มนุษยไดพัฒนาไปมากจนกระทั่งกาวเขาสูยุคที่ เรียกวา “วิทยาศาสตร” ซึ่งชีวิตของมนุษยไดพัฒนาขึ้นอยางที่
เรียกวา กาวกระโดด มีการพัฒนาสิ่ง ตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของมนุษย วิทยาการ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทําใหมนุษยมี ความสุขสบาย และมีความสุขเชิงวัตถุนิยม และในปจจุบันมนุษยไดเดิ นทางมาถึง
ยุ คหลั งโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งเปนยุคสั งคมขอมูล ขาวสาร และเทคโนโลยี สั งคมไทยเองไดกาว
เปลี่ยนไปตามกระแสของโลก เชนกัน ปจจุบันไทยมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ทําให
ปริมาณขอมูลเพิ่มขึ้น แบบทวีคูณ การรับรูขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว สรางองคความรูและความใกลชิด
ทางความรู มากขึ้น กาวเขาสูสังคมแหงขอมูลขาวสาร แตทวาในอีกแงหนึ่งสิ่งเหลานี้ก็สรางความเสียหายใหกับ
สังคมไทย ดวยนําพากระแสทุนนิยม วัตถุนิยมเขามาดวย สังคมไทยเปนสังคมที่คนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา
กันมาชานาน เรามีพุทธศาสนาเปน ตัวชี้วัดชี้ในการดําเนินชีวิต เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย เราถือกันวา
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเปน สิ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย มีความ รับผิดชอบ สมัครสมานสามัคคี สงเสริมความมั่นคงของชาติ เรี ยกไดวา พุทธศาสนาเปนเสมือน
เอกลักษณดั้งเดิมของชาติไทย ทั้งทางสังคม และวัฒนธรรม และคนไทยเองก็มีคุณธรรมและมีความ เชื่อใน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเปน อยางมาก (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549)
อยางไรก็ตามความเจริญที่กาวเขามานั้นนําใหคนใน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนําไปสู
ความเชื่อและการปฏิบั ติที่แตกตางจากเดิม โดยเฉพาะ อยางยิ่ งในกลุ มเยาวชนที่มีความออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงสูง ทําใหความคิดความเชื่อและคานิยม ของเยาวชนไทยเบี่ยงเบนไป มีความคิดแปลกแยก เปน
โรคเครียด อัตราการเสพของมึนเมา สารเสพติดมากขึ้น (กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน, 2554) จาก
ผลสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวาเด็กไทย ดื่มสุราสูง
กวาคาเฉลี่ยของโลก 9 เทา ติดอันดับที่ 3 ของเอเชีย มีการติดสัง คมออนไลน กวา รอยละ 40 ติดเฟชบุก ที่นา
เปนหวงยิ่งกวานั้นคือไทยทางสถิติมีคุณแมอายุต่ํา กวา 20 ปสูงที่สุดในเอเชีย และมีอัตราการเสพยาไอซที่สูงขึ้น
กวารอยละ 30 (สืบคนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561) นอกจากนี้ผลการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา เด็กไทยในปจจุบันใชชีวิ ตเติบโตอยางไมสนใจสังคม สวนรวมมีแนวโนมติดอบายมุข
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สูงขึ้น ติดชีวิตฟุงเฟอ ชอบเดินหางสรรพสินคา บางสวนติดการพนัน มีเพศสัมพันธในวัยเรียนเร็วขึ้น และที่
นับวาเปนปญหาสําคัญเรงดวนคือเยาวชนถึงรอยละ 45 รูสึกแปลกแยกกับศาสนา ไมเห็นความสําคัญ ทําให
สังคมไทยประสบปญหาทางดานศีลธรรมเปนอยางมาก เพราะการปลูกฝงทางดานศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม
และความเชื่อตอหลักศาสนาเริ่มลดนอยลงในกลุมวัยรุน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ, 2561) ไมเฉพาะขอมูลทางสถิติที่สะทอนสภาพความคิดและชีวิตของเยาวชนในยุคนี้ เทานั้น แต
ตัวของคนไทยเองก็คงจะสามารถสัมพันธเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไดจากประสบการณของตน หรือจากขาวที่มี
เรื่ อ งราวของอาชญากรรมที่ เ ยาวชนเขาไปมี ส วนเกี่ ย วของทั้ ง ในฐานะผู กระทํ า และผู ถู ก กระทํ า ซึ่ ง จาก
สถานการณเหลานี้ทําใหหลายหนวยงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา อยางกระทรวงศึกษาธิการได
พยายามนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา เขามาสูบทเรียน เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเปนอนาคตของชาติไดเกิด
การเรียนรูซึมซับหลักธรรม พัฒนาความคิดสติปญญา มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิท ยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหมีการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่เกี่ยวกับรายวิชาพุทธ
ศาสนา และรายวิชาศีล 5 เกี่ยวกับบัณฑิต โดยหนึ่งในรายวิชา จะศึกษาเกี่ยวศีล 5 กับศาสนาหลักธรรมศาสน
พิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนาที่พลเมืองตามหลัก
กฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เนื้อหาที่ใชในการสอน
สวนหนึ่งจึงเกี่ยวของกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง
จากขอมูลขางตนจึงทําใหผูวิ จัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาทําการวิจัยในเรื่องทัศนคติที่มีหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา เพื่อจะศึกษาวาในปจจุบันขณะ ทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีตอหลักธรรมเปนอยางไรบาง มี
ความเปลี่ ย นแปลงมากนอยเพี ย งใด โดยเลื อ กกลุ มประชากรเปนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อใหทราบทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันจะนําไปสูการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สะทอนมุมองความคิด ใหตรงกับความตองการเสริมสรางใหนักศึกษาไดเปนเยาวชน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคม และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา
และมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังตอไปนี้
ดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จํานวนทั้งสิน 13,392 คน (ขอมูล: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ของนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จํานวนรวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน คํานวณตามสูตรของ Yamane (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร
2547 : 207) และใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
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ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา ของนักศึกษา
ภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ศีล 5 หลักกรรม, ประสบการณทาง
พุทธศาสนา

ทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษา เรื่อง การศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูล พื้น ฐานสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณทางพุทธศาสนา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอหลักธรรม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับของลิคอรท (Likert Scale)

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ของงานวิจัย ครั้ งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย สรางขึ้นโดย
ดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
1. การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษา ทัศนคติที่มีตอ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1.2 สรางแบบสอบถามตามกรอบที่กําหนด โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ใหตรงตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงคของงานวิจัย สรางแบบสอบถามแลวนําใหผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอคําถามในการใหขอเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
2. นําเครื่องมือที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity)
โดยการคํานวณหาคาความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) และเลือกขอที่มีคาไดคา IOC ตั้งแต 0.05 ขึ้นไป ถือ
วาเปนขอคําถามที่ใชได
3. แบบสอบถามที่ไดจากการปรับปรุงแกไขของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนําไปทดลองใช (Try out)
กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จํ า นวน 30 คนจากนั้ น นํ า มาวิ เ คราะหหาคาความเชื่ อมั่ น ของ
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แบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.86
4. หลังจากการตรวจสอบและทดลองใชเครื่องมือในการวิจัยแลว นํามาปรับปรุง แกไข จึงจัดพิมพเปน
แบบสอบถามทีส่ มบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กับกลุมตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุบลราชธานี ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยไดดําเนินการดังนี้
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณ
ทุกฉบับ จํานวนฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ (Percentages)
4. ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณทางพุทธศาสนาจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่และคารอยละ (Percentages)
5. ขอมู ล เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต อหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
อุบ ลราชธานี ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) นํามาวิเคราะหโดยการ
คํานวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ประสบการณทางพุทธศาสนา ประสบการณทางพุทธศาสนาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี นักศึกษาสวนใหญไดรับความรูหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากสถานศึกษา/ครู มากที่สุด รองลงมา
คือไดรับจาก บาน/ครอบครัว ที่ นอยที่สุดคือ วัด ในสวนของการปฏิบัติตนตามหลักพบวานักศึกษาสวนใหญ
ตอบวาตนทําบุญตามเทศกาลมากที่สุด การบริจาคเงินและสิ่งของรองลงมา นอกจากนั้นก็จะมีไหวพระสวด
มนต รักษาศีล ชวยเหลือกิจกรรมทางพุทธศาสนา แตที่นอยที่สุดคือการศึกษาพระธรรม เมื่อถามลงไปถึงความ
สม่ําเสมอของประสบการณทางพุทธศาสนาพบวานักศึกษาทุกคนเคยไปทําบุญที่วัด แตสวนใหญจะไปเปน
บางครั้ง สวนของการสวดมนตไหวพระหรือปฏิบัติธรรม นักศึกษาเกินครึ่งไมเคยทํา และมีผูที่สวดมนตไหวพระ
หรือปฏิบัติธรรมเปนประจําเพียงเล็กนอยเทานั้น การสอบธรรมศึกษาพบวานักศึ กษาสวนใหญเคยสอบธรรม
ศึกษามาแลวทั้งสิ้น
2. ทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา ทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นั้น ในภาพรวมพบวานักศึกษามีทัศนคติตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยูใน
ระดับมาก โดยไดผลสรุปรายดานดังนี้
2.1 ทั ศ นคติ ทั่ ว ไปตอหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนา พบวา นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี มีทัศนคติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขอแลวจะเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติอยูใน
ระดับมาก 3 ขอ โดยเห็นวาพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ ยวทางจิตใจมากที่สุด รองลงมาคือเห็นวาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกมนุษย และเห็นวาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนนการฝกฝน
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ทาง กาย วาจา ใจ นอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ คือขอหลักธรรมทางพุทธศาสนา
สงผลตอนิสัยของคนไทย และขอนักศึกษาสามารถนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
เปนอยางดี
2.2 ทัศนคติตอหลักศีล 5 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีทัศนคติตอหลัก
ศีล 5 ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขอแลวจะเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติ อยูในระดับมาก 5 ขอ โดย
เห็นวาศีล 5 เปนหลักธรรมพื้นฐานของมนุษยมากที่สุด รองลงมาคือเห็นวาศีล 5 ควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตเด็ก
ขอที่เหลือไดแกขอที่วาสังคมปจจุบันไมเอื้อใหปฏิบัติตามศีล ขอหากทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขขึ้น
และขอผูที่มีศีลเสมอกัน ยอมคบหากันไดดีนอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ คือขอศีล
5 เปนหลักธรรมที่เหมาะกับการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ขอการปฏิบัติตนตาม ศีล 5 เปนปจจัยที่จะทําใหมี
ความสุขในชีวิต และขอผูที่ผิดศีล ถือวาเปนคนไมดี ไมควรคบหา
2.3 ทัศนคติตอหลักกรรม พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีทัศนคติตอหลัก
กรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามขอแลวจะเห็นวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับมาก 3 ขอ
โดยปจจุ บั น คนจํ า นวนมากไมเชื่ อ วากรรมมี จ ริ ง และเห็ น วาผลของกรรม ขึ้ น อยู กั บ เจตนาของผู กระทํ า
นอกจากนั้นนักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ คือขอทําดียอมไดดีทําชั่วยอมไดชั่ว ขอมนุษยเปน
ผูสรางกรรมและผลกรรมจากการกระทําของตนเอง โดยไมใครอื่นมากําหนดใหขอการกระทําของคนๆหนึ่งจะ
สงผลตอความสุขของสังคมได และขอหลักกรรม ชวยใหคนในสังคมเกรงกลัวตอการทําผิด

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่นับ
ถือพุทธศาสนา จํานวนทั้งสิ้น 400 คน สวนใหญ เปนเพศหญิง และเปนนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยผลในภาพรวมที่ออกมานั้นนักศึกษาทีทัศนคติที่ดีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา เห็นไดจาก
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมที่อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุพรรณี นันทจริยา (2557) ไดศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย
ปรากฏวา นักศึกษามีทัศนคติตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยูในระดับมาก ในดานทัศนคติทั่วไปตอหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อยูในระดับมาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของมนูญ คันธประภา (2555) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ทัศนคติตอจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติทาง
จริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุ ด ทั้งนี้ การที่นั กศึกษามีทั ศนคติ ที่ดีต อหลั กธรรม อาจเปนผลมาจากการที่นักศึก ษาผานการเรี ย น
หลั กธรรมและศีล ธรรมมาแลว ทําใหนั กศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหา ประโยชนและการนํ าเอา
หลักธรรมไปใชมากขึ้น สงผลใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอหลักธรรมนั่นเองเมื่อพิจารณาดานประสบการณทาง
พุทธศาสนาในประเด็นแหลงที่ใหความรูแกเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็พบวา นักศึกษาสวนใหญตอบวา
ตนเองไดรั บ ความรูเรื่ องหลั กธรรมทางพุทธศาสนามาจาก สถานศึกษา/ครู รองลงมาคือไดรั บจากที่บ าน/
ครอบครัว และที่นอยที่สุดคือวัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยลักษณ อยูเย็น (2559) ไดศึกษางานวิจัย
เรื่อง บทบาทของวัดปากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคม ผลการวิจัยพบวา จากเดิมที่วัด มีพระเปนผูให
ความรูเรื่องหลักธรรมมากที่สุดนั้น ไดเปลี่ยนไปเปนสถานศึกษาโดยมีครูอาจารยเปนผูใหความรูเรื่องหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาแกผูเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริบท วิถีการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กๆและเยาวชนใชชีวิต
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ในโรงเรียนมากขึ้น ทําใหสถานศึกษาและครูที่อยูในโรงเรียนจึงมีความสําคัญ ในสวนหลักธรรมทางพุทธศาสนา
นี้ครูอาจใหความรูผานรายวิชา ทั้งรายวิชาพุทธศาสนา หนาที่พลเมืองและศีลธรรม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา ซึ่งนักเรียนไทยไดเรียนกันเกือบทุกปการศึกษา และยังมีการสงเสริมใหสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมตางๆ หรือในเรื่ องของคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งหมดลวนเปนการใหความรูที่เกี่ยวของ
กับหลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดังนั้นแลวอาจารยหรือครูผูสอนและสถานศึกษาควรจะมีความพรอมในการ
สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมใหมากขึ้นดวย เพราะการสอนของครูหรือแมแตการประพฤติปฏิบั ติของ
ครูจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอทัศนคติอันจะสงผลไปยังพฤติกรรมของผูเรียนตอไป
นอกเหนื อจากประสบการณเกี่ยวกับแหลงใหความรู หลั กธรรมทางพุทธศาสนาแลว ยั งมีป ระเด็นที่
นาสนใจเกี่ยวกับ ประสบการณทางพุทธศาสนาอีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือการปฏิบั ติตนตามหลั กพุทธศาสนา
นักศึกษาสวนใหญมักจะทําบุญตามเทศกาล บริจาคเงินและสิ่งของ ซึ่งนับวาเปนพฤติ กรรมสวนใหญของชาว
พุทธ โดยการทําบุญนี้อาจไมจําเปนตองไปที่วัดอีกตอไป เพราะนักศึกษาสวนใหญตอบวาตนไปทําบุญที่วัดเพียง
บางครั้งเทานั้น แตในสวนของ สวดมนตไหวพระหรือปฏิบัติธรรม นักศึกษาสวนใหญกลับไมเคยปฏิบัติเลย รวม
ไปถึงการนั่งสมาธิและการศึกษาพระธรรมก็มีผูปฏิบัตินอยมาก แสดงใหเห็นวานักศึกษาซึ่งอยูในวัยรุนยั งไม
เขาถึงหลักธรรมอยางลึกซึ้งมากนัก โดยอาจเห็นวาแคทําบุญใหทานก็ถือวาดีที่สุดแลว ประกอบกับในสมัยนี้การ
ทําบุญก็ทําไดงายไมจํ าเปนตองไปที่วัด ตามหางสรรพสินคาหรือที่สาธารณะตางๆก็มีตูมีกลองเอาไวใหคน
บริจาคมากมายแมแตนั่งอยูในรานอาหารก็ยังมีคนเดินถือแกวน้ํามาใหทําบุญถึงที่โตะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พระโกวิท โกวิโท (สรางวัด) (2556) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ความเชื่อของประชาชนที่มีตอพระเจาใหญ
อินทรแปลงวัดมหาวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา คนไทยนิยมทําบุญดวยวิธีที่
ตองอาศัยวัตถุและเงินทองเปนหลักในสวนของทัศนคติที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาในภาพรวมนั้น พบวา
สวนใหญประชาชนยังคงเห็นวา พุทธศาสนาเปนเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และยังคงเห็นวาหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกมนุษยที่เนนการฝกฝนทางกายวาจา ใจ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของปยะนันท หิรัณยชโลทร (2551) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดพุทธศาสนาและทฤษฎี พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ผลการวิจัยพบวา พุทธศาสนาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของคนไทย
อยางไรก็ตามแมวานักศึกษาจะมีทัศนคติทั่วไปตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา อยูในระดับมาก แตผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาหลักธรรมทางพุทธศาสนามีผลตอนิสัยของคนไทยในระดับปานกลางเทานั้น ยิ่งไปกวานั้น
ผูตอบแบบสอบถามกลับเห็นวาตนเองสามารถนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดใน
ระดับปานกลาง เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของสุณี พนาสกุลการ และคนอื่น ๆ (2549) ไดศึกษา
งานวิจั ย เรื่ อง ทัศนคติตอหลั ก พุทธธรรมและการนํ าหลั กพุทธธรรมมาใชใน ชีวิตประจําวันของนั กศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอยูในระดับปานกลาง ขอมูล
เหลานี้สะทอนใหเห็นวา แมจะมีทัศนคติที่ดีแตนักศึกษาสวนใหญไมสามารถจะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได
ดวยเห็นวาไมเหมาะกับวิถีชีวิตในปจจุบันนัก สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูสังคมตามแนวแบนดูรา (Bandura,
Albert, 1986) ที่อธิบายวาการเฝาดูบุคคลอื่นกระทําพฤติกรรมและเลียนแบบจากตัวแบบถือเปนวิธีการเรียนรู
ที่สําคัญและเกี่ยวของกับพฤติกรรมของเด็กอยางมาก เด็กไมไดเรียนรูเพียงพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดภายนอก
เทานั้น แตยังเรียนรูเกี่ยวกับความคิด ความคาดหวัง และรับเอามาตรฐานของสังคมเขามาไวเปนสวนหนึ่งในตัว
เขาดวย สวนใหญเห็นวาการโกหกไมผิดถามีความจําเปน ดังนั้นนี่ถือเปนปญหาใหญของสังคมไทย เพราะแมวา
เราจะสามารถสรางความคิดทัศนคติที่ดีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนาใหแกเยาวชนไทยได แตจะมีประโยชน
อะไรหากวาเยาวชนเหลานั้นเขาไมสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได และยังเห็นวาหลักธรรมทาง

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

28

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

พุทธศาสนานั้นไมสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดดีนัก เพราะสิ่งสําคัญเปาหมายหลักของพุทธศาสนา
คือการใหคนที่นับถือไดปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอันจะนําไปสูชีวิตที่ดีมีความสุข สงผลใหสังคมสุขสงบตอไป
นั่นเอง หลักศีล 5 เปนหลักธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ ซึ่งนักศึกษาสวนใหญนั้นมีทัศนคติตอศีล 5 อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญยังคงเห็นวา ศีล 5 เปนหลักธรรมพื้นฐานของมนุษยหากคนปฏิบัติตาม
ศีล 5 จะทําใหสังคมสงบสุขขึ้น และควรเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ตองปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ญาณินี ภูพัฒน (2554) ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ศึกษาทัศนคติตอการปฏิบัติตนตามศีล 5 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนคติตอศีล 5 อยูในระดับมาก โดยเห็นวาเปนหลักธรรม
พื้นฐานในการดําเนินชีวิต ซึ่งถือวานักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับศีล 5 เนื่องจาก ศีล นั้น
ความหมายตามศัพท แปลวา ปกติ ศีล 5 จึงเปรียบเหมือนหลักธรรมพื้นฐานทางพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชน
ควรจะปฏิบัติตาม
นอกจากนั้นนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามยังเห็นวาผูที่มีศีลเสมอกันนั้นยอมคบหากันไดดี เพราะมีความ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกัน ทําใหเปนมิตรกันไดงาย ในสวนทัศนคติตอหลั กกรรมนั้น นักศึกษาสวนใหญมี
ทัศนคติตอหลักกรรมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญเห็นวา หลักกรรม เปนพื้นฐาน
ความคิดความเชื่อของชาวพุทธ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนั้นยังเห็นวาผลของกรรม ขึ้นอยูกับ
เจตนาของผูกระทํา อยูในระดับมาก ซึ่งถือไดวานักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรรมพอสมควร โดย
อาจจะเปนเพราะผานการเรียนการสอนเรื่องกรรมมาแลวในรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมอยางไรก็ตาม
แมวานักศึกษาจะมีทัศนคติตอหลักศีล 5 และหลักกรรม อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายขอก็ยังพบวามี
หลายขอที่นักศึกษายังมีทัศนคติในระดับปานกลางเทานั้น ในขอที่ถามวา ผูที่ผิดศีล ถือวาเปนคนไมดี ไมควรคบ
หา ผู ตอบแบบสอบถามมี ทั ศ นคติ อ ยู ในระดั บ ปานกลางและไดคาเฉลี่ ย นอยที่ สุ ด อาจเปนเพราะผู ตอบ
แบบสอบถามเห็นวา การผิดศีลไมใชเรื่องที่ผิดมากนักตนและคนรอบตัวตางทําผิดศีลบาง สอดคลองกับ ขอ
คําถามที่วาศีล 5 เปนหลักธรรมที่เหมาะกับการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ที่นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับปาน
กลางเทานั้น เชนเดียวกันกับขอ หากทุกคนปฏิบัติตามศีล 5 สังคมจะสงบสุขขึ้น โดยสวนใหญเห็นวา สังคม
ปจจุบันไมเอื้อใหปฏิบัติตามศีล สภาพสังคมปจจุบันไมเอื้อ ใหรักษาศีลเปนอันดับที่ 1 เชนกันกับหลักกรรมที่
นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวา ปจจุบันมีคนจํานวนมากไมเชื่อวากรรมมีอยูจริง โดยมีทัศนคติขอนี้อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับผลในขออื่นๆที่นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง คือ นักศึกษามีทัศนคติตอขอทําดี
ยอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่วอยูในระดับปานกลาง ตอขอมนุษยเปนผูสรางกรรมและผลกรรมจากการกระทําของ
ตนเอง โดยไมใครอื่นมากําหนดให มีทัศนคติในระดับปานกลาง และเห็นวาการกระทําของคนๆหนึ่งจะสงผลตอ
ความสุขของสังคมไดอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับเห็นวาหลักกรรม ชวยใหคนในสังคมเกรงกลัวตอการทํา
ผิด ที่มีทัศนคติในระดับปานกลาง ทั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร พรมที (2558) ไดศึกษางานวิจัย
เรื่อง ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนธรรมศาสตรคลอง
หลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเชื่อเรื่องกรรมทั้งนี้ก็อาจจะมาจาก
การที่สังคมเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปมากและมีความซับซอนมากขึ้น เมื่อรวมกับการมีวิถีชีวิตที่เรงรีบ
แลวจึงทําใหเกิดการขาดความยั้งคิด ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดไป เมื่อทําเชนนี้หลายๆ ครั้งก็สงผลเปนความเคยชิน ทํา
ใหรูสึกเฉยๆ ตอการกระทําผิดนั้นหรือคิดไปเองวาไมเปนไรหรือใครๆ ก็ทําประสบการณก็มีสวนสําคัญ กลาวคือ
หากเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดลอมที่มีการกระทําผิดอยูบอยๆ อาจกอใหเกิดการเรียนรูไดวาเปนสิ่งธรรมดา
สามัญที่ปฏิบัติได อยางเชน การดื่มสุรา หากพอแมดื่มสุราเปนประจํา ลูกก็จะเห็นวาพอแมทํา ไมนาจะผิดอะไร
ตนเองก็เอาอยางบาง หรือเห็นวาเพื่อนดื่มก็คิดไปวาการดื่มสุราจะทํา สนิทกันมากขึ้นทําใหเกิดความสนุกสนาน

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

29

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

นอกเหนือจากนั้น แลวอาจมีการเรียนรูโดยใชกรณีเรื่ องราวการ ‘โกหกสีขาว ’ ของหมอกับคนไข
กลาวคือ หมอจําเปนตองโกหกไมแจงขาวรายเกี่ยวกับสุขภาพใหแกคนไขเพราะกลัวคนไขจะเสียงกําลังใจสงผล
ใหอาการทรุ ดหนั ก ในความเปนจริงแลวการโกหกแบบนี้คอนขางมีความซับซอนพอสมควร และยังเปนที่
ถกเถียงกันอยูมากวาถูกหรือผิด อยางไรก็ตามหากไมมีการอธิบายแลวอาจเกิดการตีความไปไดวาโกหกไดถาฉัน
คิดวาจําเปนตองโกหก รวมไปถึงเรื่องการใหผลของกรรมที่บางครั้งอาจไมสามารถเห็นไดทันทีหรือเปนสิ่งที่จับ
ตองไดทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและไมถูกตองเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระคํายอด ป ฺญ าธโร (อินพะจัน) (2560) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาวิทยาลัยลาวนานาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาเห็น
ความสําคัญของวัตถุมากกวาศีลธรรม เพราะผูประพฤติชั่วแตร่ํารวยเงินทองกลับไดรับการยกยองสรรเสริญ
เห็นไดวานักศึกษามีทัศนคติที่คลาดเคลื่อน เพราะหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นลึกซึ้งและเขาใจยากมีลักษณะ
เปนนามธรรม สภาพสังคมที่ตองแขงขันแยงชิงก็อาจเปนอีกสาเหตุที่ทําใหเกิดการตักตวงผลประโยชนใหไดมาก
ที่สุดโดยไมเลือกวิธีการ บางคนอาจบอกไปวาหากเราเปนคนซื่อมากเกินไปอาจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกรังแก
ได จึงตองทําผิดศีลบางเล็กนอยเพื่อใหตนเองอยูในสังคมได และอาจเปนเพราะผูที่มีความคิดเชนนั้นอาจมี
ความรูที่ไมถูกตองไมเขมแข็งลึกซึ้งพอที่จะพิจารณากรณีการทําผิดที่ซับซอนไดนั่นเอง ซึ่งความคิดเหลานี้ถือวา
ไมเอื้อตอการสรางความสุ ขใหแกมนุ ษยและสั งคมอันเปนเปาหมายหลั กของศาสนาแตอยางได ดั งนั้ นทุก
องคประกอบของสังคมจึงควรเรียนรูสรางความเขาใจ และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยางถูกตอง

ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ทัศนคติที่มีตอหลักธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช
1. ควรนําเอาไปใหประกอบเพื่อพัฒนาการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของในเรื่อง หลักศีล 5 และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหมากขึ้น โดยเริ่มจากอาจารยที่ควรจะมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และมี
วิธีการถายทอดความรูที่มีคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูที่ถูกตองไมคลาดเคลื่อน
2. ควรแสดงใหสั งคมและทุกองคประกอบของสั งคมไดตระหนักถึงความคิดและทั ศนคติ ข อง
เยาวชนที่มีตอหลักธรรมทางพุทธศาสนา แลวนําเอาไปพัฒนาสงเสริมใหเกิดคานิยมที่ดีมากขึ้น ไมเพียงเทานั้น
ผูใหญและทุกๆ คนก็ควรจะปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกเยาวชนดวย
3. ควรนําไปใชเปรียบเทียบการวิจัยในลักษณะเดียวกันเพื่อหาความสอดคลอง หรือแตกตาง อันจะ
นําไปสูความรูใหมๆ ตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอหลั กธรรมทางพุทธศาสนาโดยเพิ่ม
ขอบเขตของหลักธรรมใหมากขึ้น จํากัดเฉพาะศีล 5 หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มจํานวนกลุม
ประชากร เพื่อจะไดขอมูลในภาพที่ใหญขึ้น
2. ควรมีการศึกษาในแงของการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อจะไดเห็นภาพที่ชัดเจน
วามีการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนามากนอยแตไหน เพราะเฉพาะการวิจัยการศึกษาทัศนคติ อาจไม
เพียงพอ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยชิ้นนี้วา แมจะมีทัศนคติในภาพรวมอยูในระดับมากแตในทางปฏิบัติกลับอยูใน
ระดับปานกลางเทานั้น
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3. ควรศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในสวนของนักศึกษา และอาจารยผูสอน
เพื่อเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของ
นักศึกษากอนและหลังไดรับการสอนแบบโฟนิกส และ 2) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียง
คําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสโดยประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร วิทยาลั ย เชียงรายที่เรี ยนในรายวิชาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ภาคเรีย นที่ 1 ป
การศึกษา 2561 จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบทดสอบการอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษ
และแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบโฟนิกสซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ, คาเฉลี่ย,
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา 1) หลังการสอนแบบโฟนิกส นักศึกษาสามารถอานออกเสียงคําไดอยางถูกตองคิด
เปนรอยละ 86.08 อยูในระดับเกณฑดีมากสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนการสอนแบบโฟนิกส
ซึ่งนักศึกษาสามารถออกเสียงคําไดอยางถูกตองคิดเปนรอยละ 49.17 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ และ 2) ผล
ประเมินเจตคติของนักศึ กษาที่มีตอการสอนแบบโฟนิกสอยูในระดับมากที่สุด (μ=4.82, σ= 0.28) จากการ
รวบรวมขอมูลพบวานักศึกษาใหความเห็นที่สอดคลองกันวานักศึกษาเขาใจการออกเสียงทั้งเสียงพยัญชนะและ
เสียงสระไดดีขึ้นจึงสามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงคําไดดีขึ้นดวย และยังสามารถนําการออกเสี ยงแบบ
โฟนิ ก สไปใชประโยชนไดกั บ คํ า ศั พ ทอื่ น ๆ อี ก ดวย ดั ง นั้ น จึ ง สงเสริ ม ใหมี ก ารสอนการออกเสี ย งคํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสกับนักศึกษารุนตอๆ ไปดวย
คําสําคัญ : การสอนแบบโฟนิกส

Abstract
The purposes of this study were to compare the English pronunciation skills of students
before and after teaching the phonics instructions and to investigate the students’ attitudes
toward teaching the phonics instructions. The target group was 11 first-year students who were
studying English subject for Listening and Speaking during the first semester of the academic
year 2018. The researchers collected the data using an English pronunciation assessment form,
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and the attitude measurement form of the first year students toward teaching the phonics
instructions. The data were analyzed statistically for percentage, mean, and standard deviation.
The findings of this study showed that after teaching the phonics instructions, the score
showed the students could pronounce the words correctly 86.08% that was at a high level.
This was higher than before teaching the phonics instructions that the score showed they
could pronounce the words correctly 49.17% that was at the lowest level. The score of
students’ attitudes toward teaching the phonics instructions showed at the highest level.
Moreover, the collected data indicated that the students could understand both consonant
and vowel sounds, this could make them improve their English pronunciation skills and use
the phonics instructions to decode unfamiliar words as well. Consequently, they supported to
teach the phonics instructions to other students.
Keywords : Phonics Instructions

บทนํา
ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในสังคมไทยปจจุบันและยิ่ง กอปรกับเรากําลังจะ
กาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ทําใหเรายิ่งตองตื่นตัวพัฒนาตนเองใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษใหดียิ่งขึ้นเพื่อให
สอดรับกับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการเปลี่ยนจากแรงงานไทยทักษะต่ําไปสูแรงงานไทยที่มี
ความรูและทักษะสูง ยิ่งไปกวานั้นประเทศไทยยั งไดเขารวมประชาคมอาเซียนในปพ.ศ. 2558 ที่ไดกลาวถึง
ภาษาอั ง กฤษไวในกฎบั ต รอาเซี ย นขอ 34 บั ญ ญั ติ ว า “The Working Language of ASEAN shall be
English”/ “ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (สมเกียรติ ออนวิมล, 2555) เมื่อเปน
เชนนี้แลวภาษาอังกฤษจึงเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูแหงประชาคมอาเซียนใหชาวไทยไปมาหาสูคบคา
สมาคมกับเพื่อนอาเซียนดวยกันไดอยางสมภาคภูมิ
แตอยางไรก็ตาม ในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนไทยในชวงหลายสิบปที่ผานมา ผูเรียนยังขาด
ประสิทธิภาพในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งการสืบหาสาเหตุของปญหาทําใหทราบสาเหตุอยางหนึ่ง
วาผูเรียนยังมีความรูพื้นฐานเดิมอยูในระดับต่ํา อยางเชน ผลการวิจัยของมลิวัลย บริรัตนะวงศ (2550) ที่พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอินทรัมพรรยอนุ สรณ
จังหวัดสมุทรปราการอยูในเกณฑต่ํา จากการทดสอบความรูพื้นฐานมีนักเรียนที่ไดระดับคะแนนต่ํากวาเกณฑที่
กํ า หนดถึ ง รอยละ 65.59 ซึ่ ง ก็ ค ลายคลึ ง กั บ งานวิ จั ย ของดวงพร หนู พ งศ (2553) ที่ พ บวาครู ผู สอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษสวนใหญมีความคิดเห็นที่ตรงกันวานักเรียนมีปญหาความรูพื้นฐานไมเพียงพอถึงรอยละ 52.10
สวนผลการวิจัยของบังอร ไชยสาสน (2549) ก็พบสาเหตุของปญหาที่สอดคลองกันวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีพื้นฐานความรูยังไมเพียงพอตอการอานไมวาจะเปน
ทางดานภาษา วัฒนธรรม ทักษะและกลวิธีที่จําเปนตอการอาน และปราณี อมรรัตนศักดิ์ (2542) ก็พบปญหา
ทํานองเดียวกันวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีพื้นฐานความรูเดิมดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา ไม
มีโอกาสไดพูดคุยกับเจาของภาษาโดยตรง และมีทัศนคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษ
การออกเสียงคําในภาษาอังกฤษก็เปนปญหาพื้นฐานอีกอยางหนึ่งของผูเรียนไทยซึ่งการออกเสียงคําไม
ถูกตองและไมชัดเจนจะทําใหผูพูดไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการสับสน
ระหวางผูพูดและผูฟงจนอาจเปนเหตุใหผูพูดเกิดความไมมั่นใจและไมกลาพูดภาษาอังกฤษอีกก็เปนได ดวยเหตุ
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นี้ การออกเสี ย งคําถือวาเปนเรื่ องสํ าคัญของการเรีย นภาษานั้ นๆ ซึ่งผู วิจั ย เองที่รับผิ ดชอบสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษก็ไดประสบปญหาการออกเสียงคําของผูเรียนเชนกันจึงไดสนใจที่จะแกไขปญหาดังกลาวดวยการ
นําวิธีการสอนออกเสียงแบบโฟนิกส (Phonics) มาใชเพราะการเรียนแบบโฟนิกสนั้นจะชวยใหเด็กๆ ออกเสียง
ไดถูกตอง ทําใหพวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษไดชัดเจน และสามารถอานเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
สามารถสะกดคําศัพทตางๆ ไดดวยตัวเองอยางคลองแคลวจากการรูจักเสียงของตัวอักษรและเขาใจหลักการ
ผสมเสียง (ดวงใจ ตั้งสงา, 2559) ซึ่งก็มีความคิดเห็นที่คลายคลึงกับ Sarahlynne Davis (2017) ที่ใหความ
คิดเห็ น วาการสอนแบบโฟนิ กสนั้ น จะชวยใหสามารถจดจํา เสี ย งและสั ญลั กษณของภาษาไดอยางแมนยํ า
สามารถออกเสี ย งคําศัพทที่ไมคุนเคยไดอยางงายดาย และไดเรี ย นรูโครงสรางของพยางคดวย ในทํานอง
เดียวกัน Hua-Chen Wang (2017) ก็ไดกลาววาการสอนแบบโฟนิกสนั้นจะชวยใหเราสรางเสียงจากคําที่ไม
คุนเคยไดอยางถูกตอง และยังดึงความสนใจเราใหเขาถึงรายละเอียดและผสมตัวอักษรใหเปนคําได เชนเดียวกับ
Nicky Russell (2018) ที่กลาววาการสอนแบบโฟนิกสนั้นทําใหสามารถจดจําและรูจักตัวอักษร ไดรูจักเสียง
ของตัวอักษรที่ปรากฏอยูในตําราตางๆ และสามารถเชื่อมโยงเสียงของตัวอักษรใหเปนคําที่สมบูรณไดอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นสรุปความไดวาการสอนแบบโฟนิกสเปนการสอนใหเรียนรูเสียงของพยัญชนะและสระแตละ
ตัวอักษรแลวนําเสียงนั้นมาผสมกัน สรางเปนคําศัพทขึ้นมา เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถึงเสียง และวิธีการผสมคําจึง
สามารถออกเสียงไดอยางถูกตองและชัดเจน
จากปญหาการออกเสียงคําของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยเชียงราย โดย
ผู วิจั ย ไดทําการสอนในรายวิช าการฟงและการพูดภาษาอัง กฤษ ภาคเรี ย นที่ 1 ปการศึกษา 2561 พบวา
นักศึกษาขาดการออกเสียงคําในภาษาอังกฤษที่ถูกตองและชัดเจนซึ่งสังเกตไดจากการออกเสียงคําในบทเรียน
ตางๆ ทําใหไดคะแนนต่ําจึงสงผลใหผลการเรียนในครึ่งเทอมแรกของนักศึกษาอยู ในเกณฑต่ํามาก ผูวิจัยได
สอบถามเบื้องตนพบวานักศึกษาเรียนสายวิทย-คณิตในระดับชั้นมัธยมจึงไมไดเรียนภาษาอังกฤษอยางจริงจัง
และไมเคยเรียนการออกเสียงคําแบบโฟนิกสมากอนทําใหไมทราบถึงวิธีการและไมเขาใจหลักการออกเสียงแต
ละเสี ย ง ยิ่ งไปกวานั้ น นั กศึกษายั งมีค วามรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษอยู ในระดับ ต่ํา อีก ดวยจึ งเปนเหตุ ใ ห
นักศึกษามีเจตคติไมดีตอการออกเสียงคําภาษาอังกฤษ ไมเห็นความสําคัญของการออกเสียงที่ถูกตอง และยังไม
เล็งเห็นถึงความสามารถของตนเองที่จะสามารถพัฒนาดานออกเสียงได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการแกไขปญหา
ดังกลาวดวยการนําวิธีการสอนแบบโฟนิกสมาชวยพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักศึกษาให
ถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการออกเสียงคําไดอยางถูกตอง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังไดรับการ
สอนแบบโฟนิกส
2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กอนและหลั ง ไดรั บ การสอนแบบโฟนิ ก ส และศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อการสอนออกเสี ย งคํ า
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสโดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยเชียงราย ที่เรียนในรายวิชาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน
11 คน
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2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ไดแก สัปดาหหลังการสอบกลางภาคจนถึงสัปดาหกอนสอบปลายของ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 สัปดาหๆ ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย ไดแก คําศัพทที่แบงตามเสียงพยัญชนะและสระทั้งหมด 8 กลุมตามหลักสูตร
ของ The London School of English (2017) โดยกํ า หนดคํ า ตามเสี ย งแตละเสี ย งตัว อยางละ 3 คํ า จาก
จํานวนเสียงทั้งหมด 44 เสียง รวมทั้งสิ้น 132 คําดังนี้
1. พยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricative sounds) 9 เสียง ไดแก f/ v/ θ/ ð/s/ z/ ʃ/ ʒ/ h
2. พยัญชนะเสียงระเบิด (Plosive sounds) 6 เสียง ไดแก p/ b/ t/ d/ k/ g/
3. พยัญชนะเสียงกึ่งเสียดสี (Affricate sounds) 2 เสียง ไดแก ʈʃ/ dʒ
4. พยัญชนะเสียงนาสิก (Nasal sounds) 3 เสียง ไดแก m/ n/ ŋ
5. พยัญชนะเสียงเปดขางลิ้น (Approximant sounds) 4 เสียง ไดแก r/ j/ w/ l
6. สระเสียงสั้น (Short vowels) 7 เสียง ไดแก ɪ/ e/ æ/ ʌ/ ʊ/ ɒ/ ə
7. สระเสียงยาว (Long vowels) 5 เสียง ไดแก i:/ ɜ:/ ɔ:/ u:/ ɑ:
8. สระผสม (Diphthong vowels) 8 เสียง ไดแก ɪə/ eə/ eɪ/ ɔɪ/ aɪ/ əʊ/ aʊ/ ʊə
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลของการศึกษาจะไดผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กอนและหลังไดรับการสอนแบบโฟนิกส
2. ผลของศึกษาจะชวยทําใหทราบเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
3. ผลของการศึกษาจะเปนวิจัยชั้นเรียนที่สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดานการเรียนการสอนตอไป
4. ผลของการศึกษาจะไดรูปแบบการฝกทักษะที่พัฒนาการออกเสียงคําภาษาอังกฤษอีกวิธีหนึ่ง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การสอนแบบโฟนิกส (Phonics) คือวิธีการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษโดยใชเสียงแตละหนวยเสียง
ของตัวอักษรมากําหนดเปนรหัสเสียง (สัญลักษณทางภาษาอังกฤษ) และรวมเสียงพยัญชนะและสระเขาดวยกัน
ออกมาเปนคําศัพท เชน คําวา “beach” /bi: ʈʃ / เกิดจากการรวมเสียงดังนี้ “b” ออกเสียงเบอะ, สัญลักษณ
“i:” แทนสระ “อี” และตัวสะกด “ch” แทนสัญลักษณ “ʈʃ” จากนั้นรวมเสียงกันเปน “b-i:-ʈʃ” เปนตน
2. การวิจัยครั้งนี้ไดปรับใชการสอนแบบโฟนิกสตามวิธีของจอลลี โฟนิกสซึ่งมีทักษะพื้นฐาน 5 ประการ
สําหรับการอานและเขียน (Susan Whittaker, 2018) คือ
1. การเรียนออกเสียงตัวอักษร
สอนใหรูจักเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษซึ่งในวิจัยครั้งนี้ไดใชทั้งหมด 44 เสียงตามหลักสูตรของ The
London School of English (2017) โดยแบงออกเปน 8 กลุมดังที่กลาวมาแลวขางตนซึ่งผูเรียนควรเรียนรูวา
ตัวอักษร a ออกเสียงคลายเสียง แอะ ไมใชจําวาตัวอักษร a นี้คือตัวอักษรชื่อ เอ (a) ตัวอยางเชน ตัวอักษร ai
ออกเสียงคลายเสียง เอ (ลากสียงยาว) ใน aim อานวา (เอ-เมอะ=เอม) เชนเดียวกัน ตัวอักษร n ออกเสียง
คลายเสียง เนอะ nn (ในคําวา net) ไมใชจําวาตัวอักษรn นี้คือตัวอักษรชื่อ เอ็น (en) วิธีนี้จะชวยในการผสมคํา
การเรียนรูชื่อของอักษรสามารถทําตามไดในภายหลัง
2. การเรียนวิธีการฝกจําและเขียนตัวอักษร
ผูเรียนจําเปนตองรูจักฝกจําและเขียนตัวอักษรแตละตัวอยางถูกวิธี ในชวงเริ่มตนจะมีการสอนอักษร c
เนื่องจากเปนรูปรางพื้นฐานสําหรับตัวอักษรอื่นๆ เชน อักษร d สิ่งที่พึงสังเกตไดแก:
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• อักษร o (เขียนทวนเข็มนาฬิกา ไมเขียนตามเข็มนาฬิกา)
• อักษร d (เริ่มเขียนจากกึ่งกลางบรรทัด ไมเริ่มจากดานบน)
• การเขียนตัวอักษรเชน m และ n ตองเริ่มจากการลากเสนลงดานลาง
3. การประสมเสียง
การประสมเสียงคือกระบวนการออกเสียงแตละเสียงในคําและไลเสียงพรอมกันออกมาจนกลายเปนคํา
ตัวอยาง เชน การออกเสียง d-o-g ทําใหเกิดคําวา dog วิธีการดังกลาวเปนเทคนิคที่ผูเรียนทุกคนจําเปนตอง
เรียนรูและฝกฝนเพื่อพัฒนาการประสมคํา ควรเริ่มตนดวยการออกเสียงคําและสังเกตวาผูเรียนสามารถฟงออก
หรือไม หากจําเปนอาจตองชวยเฉลยคําตอบดวย ผูเรียนบางคนใชเวลานานกวาผูเรียนคนอื่นๆ กวาจะฟงออก
การออกเสียงตองทําอยางรวดเร็วเพื่อใหสามารถไดยินออกมาเปนคํา การออกเสียงตัวแรกใหดังจะชวยใหฟงได
งายขึ้น ลองออกเสียงคํา เชน b-u-s, t-o-p, c-a-t และ h-e-n บอยๆ
4. การกําหนดเสียงในคํา
วิธีการที่งายที่สุดในการสะกดคําคือการฟงเสียงในคํานั้นๆ การเขาใจเสียงของตัวอักษรสามารถชวยให
สะกดคําไดแมแตคําที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑ ฝกใหผูเรียนเริ่มฟงเสียงแรกในคํา คํากลาง และคําทายเริ่มตน
ดวยคําที่มีตัวอักษรสามตัว เชน cat หรือ hot การออกเสียงคําและเคาะจังหวะเสียงตามเปนวิธีที่นาสนใจ เคาะ
สามครั้งหมายถึงสามเสียง ออกเสียงแตละเสียงตามจังหวะที่คุณเคาะ
5. การสะกดคําที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑ
การเรียนรูวิธีการสะกดคําที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑมีหลายวิธีดวยกัน ดังนี้
1) มอง ปด เขียน และตรวจ มองที่คําศัพทเพื่อดูว าสวนใดเปนคําที่อยูนอกเหนือกฎเกณฑ บอกใหผูเรียน
พยายามเขียนคําศัพทในอากาศโดยการบอกตัวอักษรออกมา ปดคําศัพทและดูวาผูเรียนสามารถเขียนคําได
ถูกตองหรือไม ตรวจสอบเพื่อความแนใจ
2) อานคําตามเสียงออกมาใหไดยินครบทุกเสียง ตัวอยางเชน คําวา was อานวา ‘wass’ ซึ่งออกเสียง
คลองจองกับคําวา mass คําวา Monday อานวา ‘M-on-day’
3) อักษรยอชวยจํา เปนการนําตัวอักษรแรกของคําแตละคํามาแตงเปนประโยคที่จํางายเพื่อชวยให
สามารถสะกดคําไดถูกตอง ตัวอยางเชน คําวา laugh มาจาก Laugh At Ugly Goat’s Hair.
4) การเขียนแบบลากเสนติดกัน (ลายมือ) ชวยใหสะกดคําไดดีขึ้น

เอกสารอางอิง
ผูวิจัยไดรวบรวมนักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวเกี่ยวกับการสอนแบบโฟนิกสสามารถสรุปเปนประเด็น
ไดดังนี้
1. การสอนอานออกเสียงแบบโฟนิกสเปนวิธีที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเสียง แยกความแตกตาง
ของแตละเสียงได สามารถจดจําสัญลักษณและเขียนไดอยางถูกตองเพื่อใชในการผสมเสียง และสะกดคําไดเอง
อยางที่ Sarahlynne Davis (2017) ไดกลาววาการสอนแบบโฟนิกสเปนการสอนใหเด็กไดหยั่งรูถึงเสียงและ
สัญลักษณของอักษร เชน ถาเด็กเห็นอักษร “p” ก็จะรูไดเลยวาอักษรตัวนี้ออกเสียงวา “puh-เพอะ”แลวเด็กก็
จะสามารถนําไปใชไดกับคําอื่นที่ไมคุนเคยซึ่งการเรียนดวยวิธีนี้ก็ยังสามารถทําใหเด็กออกเสียงคําที่ไมคุนเคยได
อยางงายขึ้น เชน ถาเด็กไดเห็น “ch” ในคําใดๆ ก็ตามเด็กจะรูไดวาควรจะออกเสียงวา “chuh-เชอะ” หรือ
“shhh-ซูซซ”ขึ้นอยูกับคํานั้น อีกทั้งการเรียนดวยวิธีนี้จะทําใหเด็กรูรูปแบบของการสะกดคําที่มีหลายพยางคได
อยางงายขึ้น เชน คําวา “conversation” เด็กจะรูไดวามี “con” เปน prefix, มีคําวา "tion" เปน suffix โดย
คํานี้มีอยู 4 พยางคขึ้นตนดวยพยัญชนะและลงทายดวยพยัญชนะเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นการเรียนดวยวิธีนี้ยังทํา
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ใหเด็กไดเรียนรูโครงสรางของพยางคดวยโดยที่เด็กจะรูไดวาคําที่มีพยางคปดจะลงทายดวยพยัญชนะและมีสระ
เสียงสั้น สวนคําที่มีพยางคเปดจะลงทายดวยสระและมีเสียงยาวดวย อีกทั้งเด็กยังรูไดอีกวาการที่มีสระสองตัว
อยูในคําเดียวกัน คําแรกจะออกเสียงยาวในขณะที่คําอื่นจะออกเสียงเบาซึ่งก็มีความคลายคลึงกับ Hua-Chen
Wang (2017) ที่กลาววาการสอนแบบโฟนิกสเปนการสอนใหเด็กไดเรี ยนรูเสียงแตละตัวอักษรและกลุมของ
ตัวอักษร เชน อักษร “c” ออกเสียง “k- เคอะ” แลวสอนใหเด็กรูจักการรวมเสียงแตละเสียงเขาดวยกันแลว
กลายเปนคําขึ้นมา เชน การรวมเสียงคําวา k, a, t ทําใหไดคําวา “CAT” ภาษาอังกฤษมีระบบการสะกดคําที่
ซับซอน สิ่งที่สําคัญควรจะสอนใหเด็กรูจักระบบเสียงของตัวอักษรกอนโดยเริ่มตนจากเสียงอักษรที่งายกอนแลว
คอยเพิ่มความเชื่อมโยงที่ซับซอนขึ้น การสอนแบบโฟนิกสเปนการเรียนรูหลักการพื้นฐานจึงสามารถนําไปใชกับ
การอานไดอยางหลากหลายโดยทั้งสองทานไดมีความคิดเห็นที่สอดคลองกับ Nicky Russell (2018) ที่ไดกลาว
วา การสอนอานแบบโฟนิกสเปนการสอนใหรูจักการแจกแจงเสียงและการออกเสียงมากกวาการสอนแบบใช
การสะกดตัวอักษรซึ่งการสอนแบบโฟนิกสนั้นจะทําใหเด็กจําเสียงของแตละตัวอักษรได สามารถแจกแจงเสียงที่
เกิดจากการรวมตัวอักษรที่แตกตางกันได เชน ‘ie’, ‘sh’ หรือ ‘oo’ และสามารถผสมเสียงเขาดวยกันจากซาย
ไปขวาแลวสรางเปนคําขึ้นมาได การสอนดวยวิธีนี้ยังสามารถใชถอดรหัสคําใหมที่พวกเขาเห็นหรือไดยิน สิ่งนี้ถือ
ไดวาเปนสิ่งสําคัญขั้นแรกในการเรียนการอานซึ่งผลการวิจัยก็ยังชี้วาสิ่งสําคัญสําหรับเด็กคือพวกเขาตองรูจัก
และเขาใจเสียงเสียกอนๆ ที่จะบอกชื่อตัวอักษรได ขั้นตอนของการใชวิธีการสอนแบบโฟนิกสคือ 1) สามารถ
จดจําและรูจักเสียงของตัวอักษร 2) นําความรูที่ไดจากการเรียนเสียงของตัวอักษรมาเขียนได 3) สามารถ
เชื่อมโยงเสียงเขาดวยกันและสรางเปนรูปแบบของคําที่สมบูรณไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจะเปนการดีถาสอนให
เด็กออกเสียงวา ‘dee’ ‘oh’ ‘gee’ มากกวาสอนใหเด็กออกเสียงวา ‘DOG’
2. การที่ผูเรียนไดเรียนรูการออกเสียงแบบโฟนิกสเปนการทําใหผูเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีความกาวหนา
ในการออกเสียงเปนอยางมากดังที่ Richard Adams (2014) ไดกลาววา เทคนิคการสอนใหเด็กอานโดยใชเสียง
แบบโฟนิกสไดผลมากกวาการสอนแบบใชการสะกดคําดวยตัวอักษรซึ่งการสอนใหเด็กอานแบบโฟนิกสจะทําให
เด็กบรรลุผลสูงมากซึ่งจากผลการศึกษาพบวาเด็กผูชายอายุ 7 ปสามารถอานและสะกดคําไดเทียบเทากับเด็กที่
มีอายุ 13 ป ทั้งนี้ไดกลาวอางถึงผลการศึกษาของ Marlynne Grant ดวยวาการสอนแบบโฟนิกสจะทําใหเด็ก
สามารถอาน เขียน และสะกดคําไดอยางกาวกระโดด การสอนดวยวิธีนี้จะทําใหเด็กสามารถอานไดอยาง
รวดเร็วจนทําใหพวกเขาเกิดความกระตือรือรน และมีความมั่นใจตอการอาน และสามารถเขาสูโลกของการ
อานไดอยางเต็มใจ อีกทั้ง Euan Mclelland (2016) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา นักวิจัยที่ London School
of Economics (LSE) ไดคนพบวาการสอนเด็กใหอานโดยใชการออกเสียงแบบโฟนิกสไดผลที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาการสอนโดยใชวิธีสะกดตัวอักษร อีกทั้งเด็กที่มีพื้นฐานดานภาษาอังกฤษไมดีและเด็กที่ภาษาแรกไมใช
ภาษาอั ง กฤษ เมื่ อ เรี ย นการออกเสี ย งแบบโฟนิ ก สแลวจะไดผลที่ ก าวหนาเร็ ว ขึ้ น ดวย ยั ง กลาวอี ก วาจาก
ผลการวิ จั ย ของ LSE's Centre for Economic Performance (CEP) พบวาเด็ ก มากกวา 270,000 คนเมื่ อ
เรียนการออกเสียงแบบโฟนิกสแลวจะพัฒ นาไดดีมากเมื่ออายุ 7 ปมากกวาเด็กที่เรียนโดยใชวิธีแบบดั้งเดิม
เบื้องหลังจากผลวิจัยนี้จะเห็นไดวาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากทางหนึ่งที่จะชวยใหระดับการเรียนดานภาษา
ที่รุดหนาขึ้นในตางประเทศควรสนับสนุนใหมีการสอนโดยวิธีนี้ซึ่งในประเทศอังกฤษเองกระทรวงศึ กษาธิการก็
ไดบรรจุหลักสูตรนี้ไวทั่วทุกโรงเรียนของรัฐ
จากประเด็ น ขางตนสรุ ป ไดวา การสอนแบบโฟนิ ก สเปนการสอนออกเสี ย งคํ า ซึ่ ง วิ ธี นี้ จ ะไดผลที่ มี
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนใหเด็กอานสะกดตัวอักษร เชน ควรสอนใหเด็กออกเสียงวา ‘dee’ ‘oh’ ‘gee’
ดีกวาสอนใหเด็กออกเสียงวา ‘DOG’ โดยขั้นตอนการสอนแบบโฟนิกสตองเริ่มจากการใหเด็กจดจําและเขาใจ
เสียงแตละตัวอักษรกอน จากนั้นนําเสียงที่ไดมารวมกันสรางเปนคําขึ้นมาซึ่งการที่เด็กสามารถทําวิธีการเชนนี้ได
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จะชวยใหเด็กสามารถออกเสียงแตละตัวอักษรได รูรูปแบบของการสะกดคําที่มีหลายพยางคไดอยางงายขึ้น
สามารถออกเสียงหนักเบาของคําที่มีหลายพยางคได และถอดรหัสเสียงจากคําที่ไมคุนเคยได ดังนั้นการที่ผูเรียน
เกิดความเขาใจเสียง สามารถผสมเสียงและสะกดคําไดเองจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการออกเสี ย งได
กาวหนาเปนอยางมาก
นอกจากนี้ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโฟนิกสซึ่งมีผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
วิธีการสอนแบบโฟนิกสโดยพบผลการวิจัยที่สอดคลองกัน เชน สุธามาศ คชรัตน และพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
(2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกสัทอัก ษรภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ไดพบวาผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาหลั ง การเรี ย นโดยใชแบบฝกสั ท อั ก ษร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียนซึ่งผลที่ไดมีความคลายคลึงกับพิบูลย สุขใส (2550) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไรใตประชาคมโดยใชชุดฝก
ทักษะการอานออกเสียงแบบสัทอักษร(Phonetics) ซึ่งก็พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการใชชุดฝก
ทักษะการอานสู งกวากอนใช โดยมีคาดัช นี ประสิ ทธิผ ล 0.60 ซึ่งสู งกวาเกณฑที่กําหนดไว 0.50 จากผล
การศึกษาสรุปไดวา หลังการสอนอานออกเสียงแบบโฟนิกสพบผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันวาผูเรียน
มีพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษสูงกวากอนการสอนแบบโฟนิกส ดังนั้นวิธีการสอนแบบโฟนิกสจึง
เปนอีกหนึ่งวิธีที่ทําใหผูเรียนมีทักษะการออกเสียงที่ดีขึ้นได

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย
แบบสองกลุมเปรียบเทียบกอน-หลัง (The Pretest-Posttest control group design) มีวิธีดําเนินการวิจัย
ดังนี้
1. ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจั ย ครั้ งนี้ คือ นั กศึกษาชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุ ขศาสตร
วิทยาลัยเชียงราย ที่เรียนในรายวิชาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน
11 คน
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ไดแก สัปดาหหลังการสอบกลางภาคจนถึงสัปดาหกอนสอบปลายของ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 สัปดาหๆ ละ 2 วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) ชวงพักกลางวัน วันละ
1 ชั่วโมง (12.00-13.00) รวมทั้งหมด 14 ครั้ง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
สัปดาห ชั่วโมง
กิจกรรม
1
1 -ทดสอบกอนเรียนโดยใหนักศึกษาทุกคนทําการทดสอบการออกเสียงคําจาก
แบบทดสอบที่กําหนดใหจํานวน 44 เสียงตัวอยางเสียงละ 3 คํา รวมทั้งสิ้น
132 คําเปนรายบุคคล จากนั้นผูวิจัยจะทําการรวบรวมผลคะแนนกอนเรียน
แลวบันทึกขอมูล
2 -แนะนําวิธีการสอนแบบโฟนิกส
-บอกขั้นตอนในการสอนแบบโฟนิกส
-แนะนําตัวอักษรทั้งหมด 44 เสียงโดยแบงออกเปน 8 กลุม
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สัปดาห ชั่วโมง
กิจกรรม
2
3 1. ทําการสอนการออกเสียงคําแบบโฟนิกสโดยเริ่มใหนักศึกษารูจักเสียง
พยัญชนะกลุมแรกคือพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (Fricative sounds) 9 เสียง
ไดแก f/ v/ θ/ ð/s / z/ ʃ/ ʒ/ h เชน firm, vague, theme, though, zeal, surf,
shape, vision, heart
2. ฝกออกเสียงคําศัพททีละเสียง หลายๆ คําศัพท เพื่อใหแยกความตางของ

4

3

4

5

vague = /veɪg/, theme = /θi:m/, though =/ðəʊ/, zeal=/zi:l/, surf=/sɜ:f/,
shape = / ʃeɪp/, vision=/vɪʒn/, heart= /hɑ:t/ เปนตน
1. ทําการสอนการอานออกเสียงในพยัญชนะกลุมที่ 2 คือพยัญชนะเสียงระเบิด
(Plosive sounds) 6 เสียง ไดแก p/ b/ t/ d/ k/ g เชน perk, bright, tack, debt,
cause, ghost

6

2.ฝกออกเสียงคําศัพททีละเสียง หลายๆ คําศัพท เพื่อใหแยกความตางของ
เสียง และจดจําได
3. ฝกเขียนพยัญชนะทีละเสียง พรอมทั้งฝกการฟงเสียง ทําแบบฝกหัดแยก
เสียงพยัญชนะ
4.ฝกผสมคําและสะกดคําทีละเสียงจนครบทั้ง 6 เสียง เชน perk=/pɜ:k/,

7

8

5

เสียง และจดจําได
3. ฝกเขียนพยัญชนะทีละเสียง พรอมทั้งฝกการฟงเสียง ทําแบบฝกหัดแยก
เสียงพยัญชนะ
4. ฝกผสมคําและสะกดคําทีละเสียงจนครบทั้ง 9 เสียง เชน firm = /f ɜ:m/,

9

bright=/braɪt/, tack=/tæk/, debt=/det/, cause=/kɔ:z/, ghost=/gəʊst/
1. ทําการสอนการอานออกเสียงในพยัญชนะกลุมที่ 3, 4 และ 5 คือพยัญชนะ
เสียงกึ่งเสียดสี (Affricate sounds) 2 เสียง ไดแก ʈʃ/ dʒ, พยัญชนะเสียงนาสิก
(Nasal sounds) 3 เสียง ไดแก m/ n/ ŋ และพยัญชนะเสียงเปดขางลิ้น
(Approximant sounds) 4 เสียง ไดแก r/ j/ w/ l เชน choice, judge, meal,
need, wrong, rust, yacht, weak, luck

2.ฝกออกเสียงคําศัพททีละเสียง หลายๆ คําศัพท เพื่อใหแยกความตางของ
เสียง และจดจําได
3. ฝกเขียนพยัญชนะทีละเสียง พรอมทั้งฝกการฟงเสียง ทําแบบฝกหัดแยก
เสียงพยัญชนะ
4. ฝกผสมคําและสะกดคําทีละเสียงจนครบทั้ง 9 เสียง เชน choice=/ʈʃɔɪs/,
judge=/dʒ ʌdʒ/, meal=/mi:l/, need=/ni:d/, wrong=/wɒŋ/, rust=/rʌst/,
yacht=/jɒt/, weak=/wi:k/, luck=/lʌk/,
1. ทําการสอนการอานออกเสียงสระใน 2 กลุมแรก คือ สระเสียงสั้น ( Short
vowels) 7 เสียง ไดแก ɪ/ e/ æ/ ʌ/ ʊ/ ɒ/ ə และสระเสียงยาว (Long vowels)
5 เสี ย ง ไดแก i:/ ɜ:/ ɔ:/ u:/ ɑ: เชน bent, fix, gas, mud, cook, rod, latter,
need, heard, talk, fruit, fast

2.ฝกออกเสียงคําศัพททีละเสียง หลายๆ คําศัพท เพื่อใหแยกความตางของ
เสียง และจดจําได
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สัปดาห ชั่วโมง
10
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กิจกรรม
3. ฝกเขียนสระทีละเสียง พรอมทั้งฝกการฟงเสียง ทําแบบฝกหัดแยกเสียงสระ
4. ฝกผสมคําและสะกดคําทีละเสียงจนครบทั้ง 12 เสียง เชน bent=//bent/,
fix=/fɪks/, gas=/gæs/, mud=/mʌd/, cook=/kʊk/, rod=/rɒd/,
latter=/lætə(r)/, need=/ni:d/, heard=/hɜ:d/, talk=/tɔ:k/, fruit=/fru:t/,
fast=/f ɑ:st/

6

11

12

7

13
14

1. ทําการสอนการอานออกเสียงสระในกลุมสุดทาย คือ สระผสม (Diphthong
vowels) 8 เสียง ไดแก ɪə/ eə/ eɪ/ ɔɪ/ aɪ/ əʊ/ aʊ/ ʊə เชน near, hair,
face, toy, my, hole, cow, pure

2. ฝกออกเสียงคําศัพททีละเสียง หลายๆ คําศัพท เพื่อใหแยกความตางของ
เสียง และจดจําได
3. ฝกเขียนสระทีละเสียง พรอมทั้งฝกการฟงเสียง ทําแบบฝกหัดแยกเสียง
สระ
4. ฝกผสมคําและสะกดคําทีละเสียงจนครบทั้ง 8 เสียง เชน near=/n ɪə(r)/
,hair=/heə(r)/, face=/feɪs/, toy=/t ɔɪ/, my=/maɪ/, hole=/h əʊl/,
cow=/caʊ/ ,pure=/pjʊə(r)/
1. ทบทวนการออกเสียงและฝกฟงเสียงทั้งหมด 44 เสียง
2. ทําแบบฝกหัดการผสมคําและสะกดคํา
3. ทําการทดสอบผูเรียนหลังการสอนออกเสียงคําแบบโฟนิกสจนครบทั้งเสียง

พยั ญ ชนะและเสี ย งสระรวมทั้ ง สิ้ น 44 เสี ย ง จากนั้ น ผู วิ จั ย จะรวบรวมผล
คะแนนที่ไดและบันทึกขอมูล
4.ใหผู เรี ย นทํ า แบบวั ด เจตคติ ที่ มี ต อการสอนแบบโฟนิ ก ส จํ า นวน 9 ขอ
จากนั้นผูวิจัยจะรวบรวมผลคะแนนที่ไดและบันทึกขอมูล
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 2 อยาง ดังนี้
1. แบบทดสอบการอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหนวยเสี ย งของตั ว อั ก ษร 8 กลุ มตั ว อั ก ษรจากหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของ The
London School of English (2017) เพื่อกําหนดเนื้อหาในแตละแผนการจัดการเรียนรู และศึกษาขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกส จากนั้นไดออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทําแผนการจั ดการ
เรียนรูแบบโฟนิกสจํานวน 7 แผน
1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอานออกเสียง รวมถึงการวัดและประเมินผล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได
ปรั บ เนื้ อ หาจากหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของ The London School of English (2017) มาสราง
แบบทดสอบการอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษ โดยกํา หนดคําศัพทจากหนวยเสียงของตัวอักษรตัวอยางละ 3
คําจากจํานวนเสียงทั้งหมด 44 เสียงรวมทั้งสิ้น 132 คํา
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 1.00
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2. แบบประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน
เจตคติ จากนั้นไดนําขอมูลดังกลาวมาสรางแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษแบบโฟนิกสจํานวน 9 ขอซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย, 2552) ไดแก ดีมากที่สุด(5), ดีมาก(4), ปานกลาง(3), นอย(2), และนอยที่สุด(1)
2.2 นําแบบประเมินเจตคติตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.71 - 1
การวิเคราะหขอมูล
1. การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ดรวบรวมขอมู ล ทั้ ง กอนและหลั ง ทํ า แบบทดสอบการอานออกเสี ย งคํ า
ภาษาอังกฤษจากการนับจํานวนคําที่อานออกเสียงไดถูกตองทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระทั้งหมด 44 เสียง
ตัวอยางเสียงละ 3 คํา รวมทั้งสิ้น 132 คําของนักศึกษาทุกคนจํานวน 11 คน บันทึกขอมูล ดังมีตัวอยางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางแบบทดสอบการอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษ
No. IPA Symbol Word example
IPA Phonics
Correct Incorrect
1
e
bent, cell, fence /bent/, /sel/, /fens/
2
fix, pinch, hill
ɪ
/fɪks/, /pɪnt ʃ/, /hɪll/
3
æ
gas, ham, lash
/gæs/, /hæm/, /læʃ/
4
mud, fun, cup
ʌ
/mʌd/, /f ʌn/, /c ʌp/
5
cook, brook, foot /kʊk/, /brʊk/, /f ʊt/
ʊ
6
rod, top, mob
ɒ
/rɒd/, /tɒp/, /mɒp/
7
latter, paper,
ə
/lætə(r)/, peɪpə(r)/,
father
/fɑ:ðə(r)/
2. นําขอมูลที่ไดหาคารอยละเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการอานทั้งกอนและหลังการสอนแบบ
โฟนิกสโดยมีเกณฑการประเมินคะแนนการอานเปนคารอยละแบงเปน 6 ระดับดังนี้
1. รอยละ 90-100 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับยอดเยี่ยม
2. รอยละ 80-89 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับดีมาก
3. รอยละ 70-79 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับดี
4. รอยละ 60-69 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับปานกลาง
5. รอยละ 50-59 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา
6. รอยละ 0-49 หมายถึง ความสามารถในการอานคําอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
3. ใหนั กศึกษาทุกคนทําแบบประเมินเจตคติที่มีต อการสอนการอานออกเสี ย งคําภาษาอั ง กฤษ
แบบโฟนิ ก สจํ า นวน 9 ขอ โดยใชแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดั บ (มากที่ สุ ด , ดี ม าก,
ปานกลาง, นอย, และนอยที่สุด) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดจากขอมูลมากําหนดชวงคะแนนและแปลผลตามเกณฑ
ดังนี้
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คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50
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ระดับเกณฑ
มากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การสอนแบบโฟนิกสเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยเชียงราย มีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและ
หลังไดรับการสอนแบบโฟนิกสโดยใหนักศึกษาแตละคนทําแบบทดสอบการอานจากการนับจํานวนคําที่อาน
ออกเสียงถูกตองทั้งเสียงพยัญชนะและเสียงสระทั้งหมด 44 เสียงตัวอยางเสียงละ 3 คํา รวมจํานวนคําทั้งสิ้ น
132 คํา ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษกอนและหลังการสอนแบบ โฟนิกส
คะแนน
คะแนน
นักศึกษา
หลังการ
ระดับ
กอนการสอน รอยละ
ระดับเกณฑ
รอยละ
คนที่
สอนแบบ
เกณฑ
แบบโฟนิกส
โฟนิกส
79
59.84 ผานเกณฑขั้นต่ํา
1
121
91.66 ยอดเยี่ยม
51
38.64 ต่ํากวาเกณฑ
113
2
85.60 ดีมาก
46
34.85 ต่ํากวาเกณฑ
3
99
75.00 ดี
81
61.36 ปานกลาง
127
96.21 ยอดเยี่ยม
4
60
45.45 ต่ํากวาเกณฑ
119
5
90.15 ยอดเยี่ยม
58
43.94 ต่ํากวาเกณฑ
6
117
88.63 ดีมาก
83
62.87 ปานกลาง
130
7
98.48 ยอดเยี่ยม
64
48.48 ต่ํากวาเกณฑ
106
8
80.30 ดีมาก
55
41.67 ต่ํากวาเกณฑ
98
74.24 ดี
9
61
46.21 ต่ํากวาเกณฑ
102
77.27 ดี
10
76
57.57 ผานเกณฑขั้นต่ํา
118
11
89.39 ดีมาก
86.08
รวมทั้งสิ้น
714
49.17 ต่ํากวาเกณฑ
1,250
ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษกอนและหลังการสอน
แบบโฟนิกสแสดงใหเห็นวากอนการสอนแบบโฟนิกสนักศึกษาสามารถออกเสียงคําภาษาอังกฤษไดถูกตอง
รวมกัน 714 คํา คิดเปนรอยละ 49.17 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ แตหลังจากที่มีการสอนแบบโฟนิกสนักศึกษา
สามารถอานออกเสียงไดถูกตองมากขึ้นถึง 1,250 คํา คิดเปนรอยละ 86.08 อยูในเกณฑระดับดีมาก
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2. ผลการประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
ผูวิจัยไดรวบรวมสามารถสรุปผลไดดังนี้ จากขอมูลสวนตัวมีนักศึกษาชาย 2 คน นักศึกษาหญิง 9 คน จบชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในหลักสูตรวิทย-คณิต 10 คนและหลักสูตรศิลปคํานวณ 1 คน เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00
จํานวน 4 คน เกรดเฉลี่ยระหวาง 2.50-2.99 จํานวน 5 คน และเกรดเฉลี่ยที่อยูระหวาง 3.00-3.49 จํานวน 2
คนเมื่อรวบรวมคาเฉลี่ยจากแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
μ
σ
รายการ
ระดับเกณฑ
ความรู
4.63
0.64
1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจตอการออกเสียง
มากที่สุด
พยัญชนะและเสียงสระแบบโฟนิกส
2. นักศึกษาสามารถออกเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
4.63
0.48
มากที่สุด
แบบโฟนิกสได
3. นักศึกษามีพัฒนาการออกเสียงทั้งเสียงพยัญชนะ
4.81
0.38
มากที่สุด
และเสียงสระหลังการสอนการออกเสียงแบบโฟนิกส
4. นักศึกษาสามารถนําการออกเสียงแบบโฟนิกสไปใช
4.90
0.28
มากที่สุด
ประโยชนไดกับการออกเสียงคําศัพทอื่นๆ
5. นักศึกษาเห็นควรใหมีการสอนการออกเสียงคํา
5
0
มากที่สุด
แบบโฟนิกสกับนักศึกษารุนตอ ๆ ไป
ดานบรรยากาศ
4.81
0.38
6. นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการสอนออกเสียงแบบโฟ
มากที่สุด
นิกส
4.90
0.28
7. มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการสอน
มากที่สุด
4.81
0.38
8. มีสื่อที่เหมาะสมในการสอน
มากที่สุด
4.90
0.28
9. จัดรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมในการสอน
มากที่สุด
4.82
0.28
รวมทั้งสิ้น
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบ
โฟนิกสปรากฏคาเฉลี่ยรวมเปน 4.82 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีเจตคติอยูในระดับมากที่สุดโดยมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.28

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาขางตนมีประเด็นที่ควรอภิปรายดังนี้
1. การที่นักศึกษามีผลการอานออกเสียงคําภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นหลังการสอนแบบโฟนิกสเนื่องจาก
นั กศึกษาไดทราบและเขาใจหลั กการออกเสี ย งแตละเสี ย งที่ถู กตองตามหลั ก ของโฟนิ กสทั้ง การออกเสี ย ง
พยัญชนะและสระ ทราบวิธีผสมคําและสะกดคําจึงทําใหสามารถออกเสียงไดดีขึ้น ใกลเคียงกับเจาของภาษา
มากยิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของสุธามาศ คชรัตน และพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒ นาทักษะการออกเสี ย งภาษาอัง กฤษโดยใชแบบฝกสั ทอั ก ษรภาษาอั งกฤษของนั ก ศึ กษาชั้นปที่ 1
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดพบวาผลสัมฤทธิ์ใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชแบบฝกสัทอักษรภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนเรียน
ซึ่งเกิดจากนักศึกษาไดทราบหลักการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักสัทศาสตร ทั้งการออกเสียงพยัญชนะ สระ
การเนนเสียง การโยงเสียง และและการใชอวัยวะสวนตางๆ ในการออกเสียงแตละเสียง และสอดคลองกับ
พิ บู ล ย สุ ข ใส (2550) ไดศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการอานออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไรใตประชาคม โดยใชชุดฝกทั กษะการอานออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics)
พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการใชชุดฝกทักษะการอานสูงกวากอนใช โดยมีคาดัชนีประสิ ทธิผล
0.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 0.50
2. จากผลการศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบโฟนิกสซึ่งพบผลการศึกษาวานักศึกษามี
เจตคติตอการสอนแบบโฟนิกสมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.82 อยูในระดับเกณฑมากที่สุดซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่
0.28 โดยนักศึกษามีเจตคติที่สอดคลองกันวาเขาใจการออกเสียงทั้งเสียงพยัญชนะและสระไดดีขึ้น สามารถ
ออกเสียงพยัญชนะและสระไดดีขึ้น สามารถนําการออกเสียงคําแบบโฟนิกสไปใชไดกับคําอื่นๆ และเห็นควรให
มีการสอนออกเสียงคําแบบโฟนิกสกับนักศึกษารุนตอๆ ไปอีกดวย ทั้งนี้ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมขณะออกเสียง
คําทั้งกอนและหลังการสอนแบบโฟนิกสพบวา กอนการสอนแบบโฟนิกสนักศึกษาจะไมมั่นใจในการออกเสียง
แตละคํา อานแบบติดๆ ขัดๆ ตะกุกตะกัก หรือบางคําไมยอมออกเสียงเลยพรอมกับบอกวาออกเสียงไมได ไม
แนใจวาออกเสียงอยางไร แตในทางตรงกันขามหลังการสอนออกเสียงแบบโฟนิกสจะสังเกตไดวา นักศึกษาแต
ละคนมีความมั่นใจในการออกเสียงมากขึ้น สามารถออกเสียงไดชัดเจนขึ้นไมขอออกเสียงคํานั้นใหม การออก
เสียงไมตะกุกตะกักเหมือนเดิมหรือบางคําที่ออกเสียงยากสังเกตไดวานักศึ กษาพยายามสะกดคําแลวจึงเปลง
เสียงออกมา จากพฤติกรรมของนั กศึกษาเหลานี้ก็สนับสนุนกับคํากลาวของนั กวิชาการหลายๆ ทาน เชน
Sarahlynne Davis (2017) ที่กลาวไววาการสอนแบบโฟนิกสเปนการสอนใหเด็กไดหยั่งรูถึงเสียงและสัญลักษณ
ของอักษร เชน ถาเด็กเห็นอักษร “p” ก็จะรูไดเลยวาอักษรตัวนี้ออกเสียงวา “puh-เพอะ”แลวเด็กก็จะสามารถ
นําไปใชไดกับคําอื่นที่ไมคุนเคยได ซึ่งการเรียนดวยวิธีนี้ก็ยังสามารถทําใหเด็กออกเสียงคําที่ไมคุนเคยไดอยาง
งายขึ้น เชน ถาเด็กไดเห็น “ch” ในคําใดๆ ก็ตามเด็กจะรูไดวาควรจะออกเสียงวา “chuh-เชอะ” หรือ “shhhซูซซ”ขึ้นอยูกับคํานั้น และ Richard Adams (2014 ที่ไดกลาวอางถึงผลการศึกษาของ Marlynne Grant วา
การสอนแบบโฟนิกสจะทําใหเด็กสามารถอาน เขียน และสะกดคําไดอยางกาวกระโดด การสอนดวยวิธีนี้จะทํา
ใหเด็กสามารถอานไดอยางรวดเร็วจนทําใหพวกเขาเกิดความกระตือรือรน และมีความมั่นใจตอการอาน และ
สามารถเขาสูโลกของการอานไดอยางเต็มใจ จากเหตุผลดังกลาวนี้ทําใหพฤติกรรมการอานของนักศึกษาจึงไม
อานแบบตะกุกตะกัก หรืออานแบบติดๆ ขัดๆ เหมือนเดิม อีกทั้งยังสรางความมั่นใจตอการอานไดอีกดวย
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. อาจารยที่นําวิธีการสอนแบบโฟนิกสไปใชกับผูเรียนตางระดับกันควรคํานึงถึงความยากงายของ
คําศัพทดวย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ควรใหผูเรียนทราบและเขาใจหลักการออกเสียงของแตละเสียง
กอน ยกตัวอยางคําศัพทที่หลากหลาย ฝกการเปลงเสียง และฝกจดจําและเขียนสัญลักษณใหถูกตอง
3. ควรทบทวนบทเรียนทุกครั้งกอนที่จะเริ่มเรียนการออกเสียงใหมเพื่อชวยเพิ่มความแมนยําตอการ
จดจําเสียงและรหัสเสียงนั้นๆ
4. ควรใหผู เรี ย นคนหาคํ า ศั พ ทเพิ่ ม เติ ม และฝกสะกดคํ า ศั พ ทดวยตนเอง หรื อ สรางกิ จ กรรมที่
หลากหลาย เชน ฝกฟงเสียงจากเจาของภาษา รองเพลง ฟงเพลง หรือฝกพูดโตตอบกัน เปนตน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาการออกเสียงคําศัพทที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นหรือใหนักศึกษาอานเปนบทความสั้นๆ
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตางตอพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาขั้นพื้นฐานของการออกเสียงคําศัพทตามจํานวนเสียงพยัญชนะ
และสระที่กําหนดไวจํานวน 44 เสียงเทานั้น
2. ควรเลือกกลุมประชากรที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกตาง
ตอพัฒนาทักษะการออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส
3. การพัฒนาการออกเสียงเปนทักษะที่ตองใชเวลาในการฝกฝนจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองและควรจะฝกฝนแบบตอเนื่อง
4. ตองสรางใหผูเรียนเห็นความสําคัญออกเสียง สงเสริมใหผูเรียนเห็นประโยชนของการออกเสียงที่
ถูกตอง เชน หาวิดีโอที่เกี่ยงของกับออกเสียงแบบผิดๆ ขณะสื่อสารกันมาใหผูเรียนไดชมเพื่อใหเกิดความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของการออกเสียง
5. หาคําศัพทที่ใกลเคียงกับศาสตรของผูเรียน เชน ผูเรียนที่เรียนสายสุขภาพควรจะเรียนรูคําศัพทดาน
สุขภาพ เปนตน
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ปจจัยของนักทองเที่ยวทีม่ ีผลตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เปนการรวบรวมงานวิจัยตาง ๆ เชน ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทองเที่ยวเชิงอาหาร
และการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทองเที่ยวเชิงอาหาร พบวาการทองเที่ยวเชิงอาหารเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของจุดหมายปลายทางของผูมาเยื อน อาหารเปนองคประกอบเสริ มของผลิ ตภัณ ฑดานการทองเที่ย วและ
การตลาดของจุดหมายปลายทาง รวมทั้งความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวย การทองเที่ยวเชิงอาหารเปนการ
สรางประสบการณใหกับนักทองเที่ยวบางสวนนอกเหนือจากแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ประสบการณ
การบริโภคอาหารเปนเหตุผลหลักขอหนึ่งในการเยี่ยมชมจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว โดยปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร ไดแก 1) ปจจัยทางวัฒนธรรมและศาสนา 2) ปจจัยทางประชากรศาสตร 3)
ปจจัยแรงจูงใจ 4) บุคลิกภาพ 5) ประสบการณในอดีตของนักทองเที่ยว และ 6) ทัศนคติและคุณคา
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงอาหาร / นักทองเที่ยว / แรงจูงใจ

Abstract
This qualitative research is a collection of research such as factors influencing
gastronomy tourism and literature reviews on gastronomy tourism. Gastronomy tourism is an
important element in tourist destinations. Food is a complementary component of the travel
and marketing products of destinations including the satisfaction of tourists. Gastronomy
tourism is creating an experience for some travelers other than tourist attraction, culture, and
tradition. Food consumption is one of the tourists’ main reasons to visit destinations. The
factors influencing gastronomy tourism are 1) cultural and religious factors, 2) social and
demographic factors, 3) motivational factors, 4) personality, 5) past experiences of tourists, and
6) attitude and value.
Keywords : Gastronomy Tourism / Tourist / Motivation
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บทนํา
นักทองเที่ยวแบบการทองเที่ยวเชิงอาหาร มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนักทองเที่ยว
มองหาประสบการณการเรียนรูที่เปนรูปธรรมซึ่งในทางดานการทําอาหารมีบทบาทสําคัญและเปนจุดสําคัญของ
การทองเที่ยวแบบนี้ (Jong & Varley, 2016) การทองเที่ยวประเภทนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีอํานาจในการ
จั บ จายสู ง ซึ่ ง มาจากกลุ มประเทศ BRICS การทองเที่ ย วเชิ ง อาหารจะสรางปรากฏการณใหม ๆ ใหกั บ
นักทองเที่ยวที่มีประสบการณทองเที่ยวนอย เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วามากกวาหนึ่งในสามของนักทองเที่ยว
จะทุมเทการใชจาย เพื่อบริโภคอาหารในระหวางการเดินทาง ซึ่งมีการผนวกรวมเขากับ การทองเที่ย วเชิง
วัฒนธรรม เพราะอาหารเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของสั งคม วิถีชีวิตของชาติพันธุนั้นๆ เปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับการสรางความเปนเลิศและเอกลักษณแตละทองถิ่น
การทองเที่ยวเชิงอาหารยังแสดงถึงคุณคาดั้งเดิมที่แฝงตัวอยูในการพัฒนาการทองเที่ยวสมัยใหม ไดแก
การเคารพในวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และการพัฒนาอยางยั่งยืน นักทองเที่ยวเชิงอาหารจะมองหาตนตํารับ
และประสบการณในทองถิ่นมากขึ้น ประสบการณการทองเที่ยวจํานวนมากเกี่ยวของทั้งการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือการตัดสินใจวาจะบริโภคอะไรและที่ใดดี สิ่งสําคัญในการพัฒนาและการทําการตลาด คือ การ
เพิ่มคุณคาใหกับประสบการณการบริโภคอาหาร เพื่อที่จะใหมีคุณคานาจดจํา และเพื่อใหนักทองเที่ยวที่ไดรับ
คุณภาพบริการมากยิ่งขึ้นแลว ยังตองใหความสําคัญกับการสรางประสบการณที่แทจริงจากการบริโภคอาหาร
ในทองถิ่ น นั ก ทองเที่ ย วประเภทนี้ มี แ นวโนมที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง การทองเที่ ย วเปนหนึ่ ง ในภาค
ประสบการณที่เปนแกนสารจะถูกนํามาเพื่อตอบสนองความตองการ ดึงดูดใจและการดูดซับประสบการณจา
การทองเที่ยวและอาหารของผูบริโภค
การแขงขันระหวางแหลงทองเที่ยวในประเทศตาง ๆ และการคนหาประสบการณที่โดดเดนจะมีการ
แขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ประสบการณการบริโภคอาหารที่ดีในการทองเที่ยวแตละครั้ง จะมีสวนอยาง
มากในการทํ า ใหจุ ด หมายปลายทางนาสนใจมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากบทบาทสํ า คั ญ ของอาหารในการสราง
ประสบการณแบบองครวมของสถานที่ เหลานั้ น ถูกผสมผสานเขากับภูมิทั ศนที่ ส วยงาม วัฒ นธรรม และ
ประวัติศาสตรของทองถิ่นหรือชาติพันธุที่แตกตางจากภูมิหลังของนักทองเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงอาหารเปนรูปแบบการบริโภคที่สําคัญของนักทองเที่ยว ซึ่งบางครั้งถูกละเลยในการ
ตอนรั บ และการทองเที่ย ว (Cohen and Avieli, 2004) การละเลยเหลานี้เกิ ดจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ ว า
อาหารเปนเพียงทรัพยากรสนับสนุนการทองเที่ยวเทานั้น (Godfrey and Clarke, 2000) ซึ่งเปนเพียงแคสิ่ง
เสริ มสํ าหรั บ การทองเที่ ย ว อยางไรก็ ตามในชวงทศวรรษที่ผ านมามี ก ารคนควาวิ จัย มากมายในเรื่ อ งการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งครอบคลุมหลาย ๆ ดาน เชน การบริการอาหาร (Nield, Kozak and LeGrys, 2000)
การบริ โ ภคอาหารในทองถิ่ น ( Kim, Eves and Scarles, 2009; Ryu and Jang, 2006; Torres, 2002)
ประสบการณดานอาหาร /การรับประทานอาหารในการทองเที่ยว (Chang, Kivela, & Mak, 2011; Kivela
and Crotts, 2006, 2009) และการทองเที่ยวเชิงอาหารและทางเลือก (เชน Chang, Kivela and Mak, 2010;
Torres, 2002) ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักวิจัยเกิดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ
ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย มีการนําทรัพยากรมาประกอบอาหาร เพื่อสงเสริมและสรางความแตกตางดาน
การทองเที่ยวจากที่อื่น ๆ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อิตาลีและสิงคโปร (Chang et al., 2010; Scarpato,
2002) รวมทั้งประเทศไทย ที่มีการจัดงานดานอาหาร เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่ งพบวา
คาใชจายในการบริโภคอาหารอาจสูงถึงหนึ่งในสามของรายจายจากการทองเที่ยวทั้งหมด (Telfer and Wall,
2000) ไดแก คาที่พักแรม คายานพาหนะ คาธรรมเนีย มการเขาชมสถานที่ คาของที่ร ะลึ ก เปนตน ดังนั้น
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวเชิงอาหาร อาจสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของแตละ
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ประเทศหรือแตละทองถิ่น รวมถึงความสามารถในการแขงขันของแหลงทองเที่ยว และภาคธุรกิจการบริการที่
ดําเนินงานในทองถิ่น เชน ที่พักแบบโฮมสเตย สถานีน้ํามัน รานคาปลีก เปนตน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอน โดยมีปจจัยทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และ
การรับรูทางประสาทสัมผัสทั้งหมดเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการตัดสินใจ (Köster, 2009; Sobal
et. al., 2006) ของนักทองเที่ยว อาหารเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดประสบการณทางประสาทสัมผัส เชน รสชาติ
และกลิ่นของอาหาร การสัมผัสและรูปลักษณของอาหาร ในขณะที่ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม จิตวิทยาและ
สรีรวิทยา ไดรับการยอมรับวามีผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งปจจัยที่
สําคัญที่สุด คือ “ตัวบุคคล” เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง (Rozin, 2006) ในการอธิบายถึงความแตกตางในการ
บริโภคอาหารของแตละบุคคลวาทําไมถึงแตกตางกัน ดวยเหตุผลประการใด
ความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงอาหาร สําหรับแหลงทองเที่ยว
ในปจจุบัน การตลาดทองเที่ยวมีการแขงขันที่รุนแรง และซับซอนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค
และความคาดหวังของนักทองเที่ยวแตกตางกันไปแตละบุคคลหรือกลุมคน นอกจากนี้ความเปนเอกลักษณของ
อาหารทองถิ่นที่หลากหลายในแตละพื้น ที่ ก็เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการตลาดจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวที่จะมาเยือนแลว กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารสามารถจางงานทั้งทางตรงและทางออม และ
สรางรายไดจํานวนมากมายใหกับแหลงทองเที่ยวได การทองเที่ยวแบบนี้นักทองเที่ยวตองการประสบการณ
เฉพาะที่แตกตางไมเหมือนใคร เพราะการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีความหมายเชิงสัญลักษณนอกเหนือจาก
ความตองการทางสรีรวิทยา (Calıskan, 2013) ดวยมุมมองนี้การทองเที่ยวเชิงอาหารเปนตัวบงชี้ ที่สําคัญของ
สถานะนักทองเที่ยวและเกี่ยวของกับสิ่งที่นักทองเที่ยวบริโภค (ระดับชนชั้น ความหรูหรา รสนิยม รายได ความ
ภาคภูมิใจ) ดังนั้นการสรางภาพลักษณที่ดีควรจะดําเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยใหความสําคัญ
อยางยิ่งกับรายละเอียดเหลานี้ เนื่องจากความสําคัญในแงของกิจกรรมทางการตลาด (Sahin, 2015) ที่สงผาน
สื่อตาง ๆ หรือกิจกรรมสูนักทองเที่ยว เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจและมีการตัดสินใจซื้อในอนาคต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมการทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวมีความตองการที่แตกตางกันทําใหการ
ออกแบบรายการอาหารของภัตตาคาร/รานอาหารแตกตางกันไปดวย (Sengel, et al., 2015) เมื่อนักทองเที่ยว
เลือกรานอาหารหรือประเภทอาหารที่จะบริโภค เชน Giesen, et al., (2010) ระบุวาการเลือกชนิดของอาหาร
ที่จะบริโภคนั้น ผูบริโภคเนนความเขาใจในปจจัยดานพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร รวมถึงรสชาติ ความชอบ
หรือไมชอบ คานิยมและสภาพความเปนจริงของรสชาติอาหาร คือ “ความอรอยหรือความสุขที่ไดรับ เมื่อชิม
อาหาร”

ผลการวิจัย
คุณภาพและรสชาติเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการเลือกรานอาหาร แมวาจะมีประสบการณดานบวก
กอนหนานี้แลวก็ตาม ปจจัยดานสภาพแวดลอม สถานประกอบ อาหารที่สะอาด และคุณภาพบริการ ที่เอาใจใส
เปนปจจัยเพิ่มเติมที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร Duarte, O'neill, Liu and O'shea (2013)
โดย Mak et al.,(2012) ระบุวาการทองเที่ยวแบบนี้ขึ้นอยูกับ ปจจัยหาประการ ไดแก 1) ปจจัยทางวัฒนธรรม
และศาสนา 2) ปจจัยทางประชากรศาสตร 3) ปจจัยทางแรงจูงใจ 4) บุคลิกภาพ และ 5) ประสบการณในอดีต
ในทางตรงกั น ขาม Kim, Eves and Scarles (2009) เสนอรู ป แบบของการบริ โ ภคที่ มี ส ามปจจั ย หลั ก แบง
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ออกเปนหลายปจจัย ยอย ไดแก 1.ปจจัยสรางแรงบันดาลใจ 2.ปจจัยทางดานประชากรและ 3.ปจจัยทาง
สรีรวิทยา
1.ปจจัยดานวัฒนธรรมและศาสนา
วั ฒ นธรรมและศาสนา เปนปจจั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลตอการบริ โ ภคอาหาร วั ฒ นธรรมกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะในดานทัศนคติ พฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหาร ซึ่งชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไดวา
จะทําอยางไรและควรทําอยางไร (Goodenough, 1971) วัฒนธรรมที่แตกตางจะเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรม
เฉพาะกลุมในแตละทองถิ่น รวมทั้งขอกําหนดในสังคมและกิจกรรมที่เปนมาตรฐานในการดํา รงชีวิต รวมถึง
foodways (อาหารที่ เ ปนทั้ ง เครื อ ขายของกิ จ กรรมและระบบรางกาย ระบบสั ง คม (สื่ อ สาร) วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร) ของมนุษย ดังนั้นวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญ เปนปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอประเภทของสารที่ผูบริโภคเห็นวาเหมาะสมที่จะบริโภคอะไร (Atkins and Bowling, 2001) ดังนั้นการจัด
ประเภทอาหารดี หรือไมดี ภายในกลุมสังคมเฉพาะ (Mäkelä, 2000) วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดวา อาหาร
และคุณภาพของอาหารเปนที่ยอมรับในแงของคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส (Prescott et al., 2002) หรือไม
ภูมิหลังทางศาสนาถือเปนปจจั ยสําคัญที่มีผลตอการเลือกอาหารบริโภค ความเชื่อทางศาสนามีผลตอ
การบริโภคอาหารเมื่อมีการบัญญัติอาหารที่ไมไดรับอนุญาต เชน ศาสนาอิสลาม, ยูดาย มีวิธีการเตรียมอาหาร
เชน อาหารฮาลาล, โคเชอร หรื อ การถื อ ศี ล อดหรื อ การเลี้ ย งฉลอง เชน ในเดื อ นรอมฎอน (Packard &
McWilliams, 1993) การปฏิบั ติและขอจํ ากัดเหลานี้ อาจสงผลใหพฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหาร และความ
เครงครั ด ในการบริ โ ภคอาหารแตกตางจากผู บริ โ ภคทั่ ว ไป (Khan, 1981) ในบริ บ ทของการทองเที่ ย ว
นักทองเที่ยวมุสลิมเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามคําสอนในศาสนาอิสลามอยางเครงครัด จําแนกอาหารเปน
อาหารฮาลาล และอาหารตองหาม เปนการบังคับใหชาวมุสลิมทุกคนบริโภคอาหารฮาลาลเทานั้น แมวาจะ
เดินทางไปตางประเทศก็ตาม (Bon and Hussain, 2010) นอกจากนี้จากการวิจัยของ Pizam and Sussmann
(1995) เรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมและศาสนาเกี่ยวกับการการทองเที่ยวเชิ งอาหาร ระบุวา นักทองเที่ยวชาว
ญี่ปุน ฝรั่งเศสและอิตาลี หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว แตชอบบริโภคอาหารของชาติ
ตัว เอง ขณะที่นั กทองเที่ย วชาวอเมริ กัน มีเงื่อนไขเล็ กนอยสํ าหรับ อาหารทองถิ่น สวน Hassan and Hall
(2003) พบวาความเชื่อทางศาสนาสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักทองเที่ยวชาวมุสลิมในประเทศ
นิวซีแลนด กลุมตัวอยางรอยละ 82.2 จะมองหาอาหารฮาลาลเมื่อเดินทางในนิวซีแลนด และสวนใหญรอยละ
39.6 ระบุวามีการเตรีย มอาหารดวยตัว เองเสมอ เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นของอาหารฮาลาลในประเทศ
นิวซีแลนด
2.ปจจัยทางประชากรศาสตร
ปจจัยดานประชากรศาสตรไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและเปนประเด็นสําคัญที่มีผลตอการ
เลือกรานอาหาร และประเภทของอาหารของนักทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงตัวบงชี้ ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ความเชื่อทางศาสนา เปนตน (Cho et al., 2017; Kim Lee and Klenosky, 2013) ปจจัย
ทางประชากรศาสตรมีความสําคัญตอการบริโภคและการเลือกสถานประกอบการ (Duncan, Josiam, Kim
and Kalldin., 2015) ในความเปนจริงผลของการศึกษาวิจัยที่แตกตางกันชี้ ใหเห็นวาอายุ เพศและสถานะทาง
สังคม เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาการทองเที่ยวเชิงอาหาร (Furst, Connors, Bisogni, Bobal and Falk,
1996; Srivastava, 2015) Kivela and Crotts (2006) แนะนําวานักทองเที่ยวมีวิธีการที่แตกตางในการไดรับ
ประสบการณทองเที่ยวเชิงอาหาร โดยขึ้นอยูกับภูมิหลังของนักทองเที่ยว ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวจากซีกโลก
ตะวันออกหลีกเลี่ยงรานอาหารที่ใหบริการในทองถิ่น อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวจากซีกโลกตะวันตกมีความ
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สนใจและพยายามคนหาอาหารที่ไมคุนเคย (Tse and Crotts, 2005) นอกจากนี้ยังระบุดวยวา ผูที่มีกําลังซื้อ
สูงและมีการศึกษาระดับสูง มีความสนใจมากในการบริโภคอาหารทองถิ่น เนื่องจากพวกเขาไมเพียงแตบริโภค
อาหารเพื่อตอบสนองความตองการทางกายภาพ แตยังคํานึงถึงความคุมคา การคนพบอาหารใหม ๆ และการ
เชื่ อ มโยงอาหารกั บ วั ฒ นธรรมทองถิ่ น ดวย (Wadolowska, Babicz-Zelinska and Czarnocinska, 2008)
น อ ก จ า ก นี้ López-Guzmán and Sánchez-Cañizares (2012), Pérez-Gálvez, López-Guzmán, Buiza
and Medina-Viruel (2017) และ Tsai (2016) ระบุ ว าอายุ แ ละระดั บ การศึ ก ษาของนั ก ทองเที่ ย วมี ค วาม
เกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
การบริโภคมีความหลากหลายระหวางคุณลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
อาจกลาวไดวาเปนผลิตภัณฑที่ใหความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และมีแนวโนมที่จะสรางการตอบสนองตอ
อารมณดีขึ้น (Carroll and Ahuvia, 2006) การทองเที่ยวเชิงอาหารถูกมองวาเปนผลิตภัณฑเพิ่มความสุข และ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่หลากหลาย Chang et al., (2011) พบวา ความหลากหลายเปนหนึ่งในคุณลักษณะที่
สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลตอการประเมิ น ผลการทองเที่ ย วจากประสบการณในการบริ โ ภคอาหาร และพฤติ ก รรมที่
หลากหลายอาจสงผลตอการบริโภคอาหารในการทองเที่ยวดวย Quan and Wang (2004)
3.แรงจูงใจ
การศึกษาหลายชิ้นพบวาปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
นักทองเที่ยวและอาหารทองถิ่น แรงจูงใจมีบทบาทสําคัญในการสรางความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทาง
(Cetin and Bilgihan, 2016) แรงจูงใจในการรับประทานอาหารในการทองเที่ยวไดรับการจัดแบงออกเปนสอง
ประเภทหลักๆ คือ มิติสัญลักษณ (การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น ประสบการณที่นาตื่นเตน ความถูกตอง
และเอกสิทธิ์) และมิติเชิงบังคับ (ความกังวลเรื่องสุขภาพ ความตองการทางรางกาย เปนตน) (Mak et al.,
2012 ) ระบุวาการชิมอาหารในทองถิ่นถือเปนกิจกรรมที่นารื่นรมยและนาตื่นเตน การบริโภคอาหารเปนความ
จํ า เปนขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย นั ก ทองเที่ ย วทุ ก คนมองหาอาหารจากจุ ด หมายปลายทางเมื่ อ เดิ น ทาง
นอกเหนือจากประเภทของรานอาหารแลว การตกแตงราน แสง สี เสียงและสถาปตยกรรมยังเปนที่ยอมรับใน
ฐานะสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Yuksel and Yuksel, 2003) ที่ดึงดูดใหเกิดการอยากบริโภคดวย ดังนั้น
นักทองเที่ยวจึงตองการบริโภคอาหารในสถานที่จริง และมีความพิเศษมากกวาในรานอาหารของเครือขาย
ระหวางประเทศ (Sengel et al., 2015) จากงานวิจัยของ (Chang et al., 2010; Choe and Cho, 2011)
ระบุวา แรงจูงใจในการเดินทางและกิจกรรมตาง ๆ ในหมูชาวจีน และการทําอาหารเกาหลีของนักทองเที่ยวมี
ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด Fields (2000) อาจเปนคนแรกที่ใชแบบอยางของแรงจูงใจในการทองเที่ยว
เพื่ออธิบายการมีสวนรวมระหวางการบริโภคอาหารและการทองเที่ยว ผลการวิจัย พบวา มีการเชื่อมโยงกันทาง
ทฤษฎีระหวางแรงจูงใจในการทองเที่ยวและปจจัยสรางแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารในบริบทของ
การทองเที่ยว สามารถแบงไดเปน 4 ประการ ไดแก (1) ลักษณะทางกายภาพ (2) วัฒนธรรม (3) ความสัมพันธ
ระหวางบุ คคล และ (4) สถานภาพและเอกสิ ทธิ์ นอกจากนี้ Kim et al., (2009) ระบุถึงแรงจู งใจอีกเกา
ประการ ไดแก ประสบการณที่นาตื่นเตน การหลีกหนีจากงานประจํา ความกังวลเรื่องสุขภาพ ความรูจากการ
เรียนรูเพิ่มเติม ประสบการณจริง การรวมกัน เอกสิทธิ์ ประสบการณทางประสาทสัมผัส และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ผลการวิจัยพบวา อาหารทองถิ่นสามารถเปนตัวกระตุนทางกายภาพได เนื่องจากความเขาใจวา
การบริโภคอาหารเปนกิจกรรมทางกาย ทั้งที่เกี่ยวกับการบริโภคและประสาทสัมผัสการรับรู และเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการยังชีพของนักทองเที่ยวในระหวางการเดินทางประการที่สอง อาหารอาจเปนแรงจูงใจทางดาน
วัฒนธรรม ซึ่งจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม ๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวเดินทางตองประสบกับเรื่องราว/รสชาติ
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อาหาร หรื อประวัติของอาหารที่จุ ดหมายปลายทางนั้ น ๆ ในขณะเดีย วกัน อาหารก็เปนตัว กระตุนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงสรางความสัมพันธทางสังคมใหม ๆ และเสริมสรางความสัมพันธที่เขมแข็ง
สุดทาย อาหารที่แปลกใหมในระหวางการเดินทางสามารถสรางโอกาสในการเรียนรูดานวัฒนธรรมในการ
ประกอบอาหาร จากคนทองถิ่นได
งานวิจัยของ Kim et al., (2009) พบวา นักทองเที่ยวชาวตะวันตกตื่นเตนที่ไดสัมผัสกับอาหารทองถิ่น
และเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ จาบานใหการตอนรั บ และมี แ รงจู ง ใจทางประสาทสั ม ผั ส ที่ ไ ดรับ จากความแปลกใหมนี้
นอกจากนี้ (Mak et al., 2009) ระบุวาแรงจูงใจการทองเที่ยวมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกทองเที่ยวและ
พฤติกรรมของนั กทองเที่ยวซึ่งมีผลตอการบริโภคอาหารในการทองเที่ยว ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวมี แรง
บันดาลใจในการเยี่ยมชมจุดหมายปลายทางดานวัฒนธรรม อาจจะมีแนวโนมที่จะลองบริโภคอาหารแบบดั้งเดิม
ในทองถิ่น เพื่อสํารวจวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น เชน การทองเที่ย วในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะลิ้มลองรสชาติของอาหารทองเที่ยว เชน ไสอั่ว น้ําพริกหนุม แกงโฮะ แกฮังเล เปนตน
4.บุคลิกภาพ
ลักษณะของบุคลิกภาพเปนตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร และมีอิทธิพลตอความ
แพรหลายของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร ในลักษณะเฉพาะสองประเภทหลัก ๆ ไดแก โรคกลัวอาหาร
แปลกใหม และการแสวงหาอาหารที่หลากหลาย (Pliner and Salvy, 2006) หัวใจสําคัญของกลไกในการเลือก
อาหารของมนุษย มนุษยจะระมัดระวังไมบริโภคอาหารที่เปนพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ อีกประการหนึ่ง
คือ การแสวงหาความหลากหลาย แนวโนมของบุคคลที่จะแสวงหาความหลากหลายในการเลือกบริการและ
สินคา (Kahn, 1995) การแสวงหาความหลากหลายไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการศึกษาการบริโภค
อาหาร เชน Inman (2001) พบวาผูบริโภคมีแนวโนมที่จะสลับไปมาระหวางรสชาติของอาหารมากกวาตรา
สินคา การศึกษาพบวา ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะแสวงหาความหลากหลายในลักษณะทางประสาทสัมผัส เชน
รสชาติมากกวาอยางอื่น Van Trijp (1995) ระบุวาบุคคลมีแนวโนมที่จะแสวงหาการกระตุนเพิ่มเติม จากการ
เพิ่มความหลากหลายหรือสิ่งเรา ลูกคามีแนวโนมที่จะหันเหไปจากสินคาที่บริโภคในชวงที่ผานมา โดยการเลือก
ทางเลือกที่ยังไมไดเลือก ผูประกอบการจึงควรมีการกระตุนที่เหมาะสม รวมทั้งการปองกันความเบื่อหนายและ
เพิ่มความพึงพอใจของผูบิโภคมากขึ้น
5.ประสบการณในอดีต
ประสบการณในอดีตขึ้นอยูกับแนวความคิดแบบ Neophobia ดานอาหาร คนทั่วไปชอบอาหารที่
พวกเขาคุนเคย การบริโภคอาหารบางชนิดมีแนวโนมที่จะเพิ่มความพึงพอใจ สําหรับอาหารเหลานี้ (Luckow
et al., 2006) ประสบการณที่ผานมากับอาหารมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร Barker (1982) พบวา
ประสบการณในอดีตของบุ คคลเกี่ย วกับ อาหารชวยในการพัฒ นา “ความทรงจํ าในอาหาร” เกี่ย วของกับ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสกับอาหารนั้น และประสบการณที่ผานมาพบวาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการ
บริโภคอาหารของนักทองเที่ยว การสัมผัสกับอาหารทองถิ่นของนักทองเที่ยว อาจไดมาจากการเยี่ยมชมครั้ง
กอน ซึ่งสามารถเพิ่มความคุนเคยของอาหารนั้นได การศึกษาโดย Ryu and Jang (2006) พบ ประสบการณที่
ผานมาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่อาจทํานายความตั้งใจของนักทองเที่ยวในการบริโภคอาหารในทองถิ่นได
นอกเหนือจากประสบการณในอดีตนักทองเที่ยวอาจเพิ่มขึ้นการสัมผัสกับอาหารตางประเทศตาง ๆ
ภายใตยุคโลกาภิวัตนที่มีการเพิ่มขึ้นของรานอาหารตางชาติในทองถิ่นของนักทองเที่ยว รวมทั้งแหลงขอมูล
เกี่ยวกับอาหารจากตางประเทศดวย (Cohen and Avieli, 2004) ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสที่จะทําความคุนเคย
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กับความหลากหลายของอาหารจากตางประเทศกอนที่นักทองเที่ยวจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้น หรือ
ตนกําเนิดของอาหารเหลานั้น นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แมวาอาจมีการโตแยงวา
อาหารตางประเทศในทองถิ่น ของนั กทองเที่ย วอาจแตกตางจากที่อยูในประเทศตนกําเนิด การสัมผัส และ
ความคุนเคยที่เพิ่มขึ้นกับอาหารตางประเทศอยางนอยจะสงผลตอการบริโภคของชาวตางชาติได Chang et al.,
(2010) ไดสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหวางนักทองเที่ยวชาวฮองกง ไตหวันและจีนแผนดินใหญมี
ระดับการสัมผัสที่แตกตางกันไปอาหารตะวันตกในทองถิ่นของนักทองเที่ยวเหลานี้ มีระดับการเปดรับของ
นักทองเที่ยวแตกตางกันไป พบวาการเปดรับของนักทองเที่ยวขึ้นอยูกับแรงบันดาลใจที่แตกตางกัน ปจจัยและ
ทัศนคติตอการบริโภคอาหารในการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงอาหารมีศักยภาพในการกระตุนเศรษฐกิจอยางมากทั้งระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ เปนประโยชนตอหวงโซคุณคาการทองเที่ยว เชนเกษตรกรและรานคาประกอบอาหาร การ
เชื่อมโยงการทําอาหารและการทองเที่ยวยังเปนเวทีสําหรับการสงเสริมวัฒนธรรมผานทางอาหารของเจาบาน
และชวยในการสรางตราสินคาของจุดหมายปลายทาง และชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวผานการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาอยางยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถและหลอหลอมความภาคภูมิใจในชุมชนและการ
เสริ ม สรางความเขาใจอั น ดีร ะหวางวั ฒ นธรรม ผานการเยี่ ย มชมเทศกาลอาหาร ชั้ น เรี ย นทํ า อาหารหรือ
ประสบการณการรับประทานอาหาร นักทองเที่ยวเก็บความรูสึกที่ดีขึ้นของคานิยมในทองถิ่นและประเพณีที่
งดงาม (World Tourism Organization, 2017)
6. ทัศนคติและคานิยม
อาหารเปนองคประกอบที่สําคัญและมีอิทธิพลตอความตั้งใจของนักทองเที่ยวขณะตัดสินใจเดินทาง
การยอมรับและการเลือกอาหารที่เฉพาะเจาะจงไดรับอิทธิพลอยางมากจากทัศนคติของคน การชักจูง และการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กจุ ด หมายปลายทางนั้ น (Lee et al., 2002) มุ ม มองทั ศ นคติ เ ชื่ อ กั น วามี ผ ลดี ใ นอาหาร การ
ตัดสินใจเลือกอาหารและยังยอมรับวา Menrad and Sparke (2006) นําไปสูทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งเปน
ที่ทราบกันดีวาเปนความเชื่อ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูบริโภคในการตัดสินใจ Verbeke (2005)
ทฤษฎีแรงจู งใจและทฤษฎีพฤติกรรมผู บริ โ ภค เปนที่นิย มในการวัดทัศนคติ และลํ าดับความตองการของ
Maslow โดย (Rosenberg,1956; Fishbein, 1967) ไดนํามาใชในการวิจัย และกลายเปนที่นิยมมากขึ้นใน
ปจจุ บั น มีป จจั ย หลายตัว กําหนดเจตคติของผู บริโ ภคตอการบริโ ภคอาหาร เชน อาหารเปนที่ย อมรับทาง
วัฒนธรรมหรือไม นอกจากนี้ความชอบทางประสาทสัมผัส และผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากปจจัยสําคัญในการ
บริโภคอาหาร เชน การมีประโยชนตอสุขภาพ เปนตน (Eertmans et al., 2001) ซึ่งคลายกันในการเลื อก
อาหารเฉพาะเจาะจง เชน อาหารทองถิ่น ในแหลงทองเที่ยวนําไปสู ผลลั พธที่เฉพาะเจาะจง เชน เ อกสิ ทธิ์
คานิยมทางสังคม และการประเมินผล เชน ทัศนคติที่ดีตออาหารทองถิ่นและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหาร Phillips et al. (2013) ไดตรวจสอบทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับอาหารเกาหลี ดวยคําถาม
เชน ปจจัยที่จะลองอาหารเกาหลีและการไปเยี่ยมชมประเทศเกาหลี พบวาผูบริโภคมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นตอ
การบริโภคอาหารเกาหลี ดวยความเต็มใจจะลองไปเที่ยวเกาหลีมากกวาคนที่มีทัศนคติเชิงลบ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไมไดพิจารณาประสบการณแทจริงของผูบริโภคเกี่ยวกับอาหาร ในขณะเดียวกัน Zhang et. al., (2014)

สรุป
การทองเทีย่ วเชิงอาหารเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่เฉพาะหรือการทองเที่ยวทางเลือก ซึ่งเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมที่สืบทอดตอกัน มา แมวาอาหารคือ สวนประกอบสําคัญของการทองเที่ยว อยางไรก็ตามหลาย
ประเทศยังใหความสนใจในเรื่องนี้นอย รวมทั้งการสงเสริมอยูในวงจํากัด เนื่องดวยพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
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และความตองการที่ ห ลากหลาย ผู ประกอบการควรนํ า ปจจั ย ทั้ ง 6 ประการเชน ทั ศ นคติ แ ละคานิ ย ม
ประสบการณในอดีต เปนตน มาประกอบใชในการกําหนดกลยุทธตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยื อน
ประสบการณและการเรียนรูดานวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของผูคนในแตละทองถิ่นไดกลายมาเปนสวน
สําคัญอยางมากตอการพัฒนาการทองเที่ยวเฉพาะกลุม โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่มีอัตลักษณดานวัฒนธรรม
อาหารและภูมิปญญาทองถิ่น ดวยการตอยอดและเพิ่มมูลคาเพิ่มขึ้น
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เกษตรกรตัวอยางดีเดน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงคเพื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาตนทุ น และผลตอบแทนโครงการปลู ก ปาลมน้ํ ามัน
กรณีศึกษาเกษตรกรตัวอยางดีเดน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคในการปลูกปาลมน้ํามัน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยสัมภาษณเกษตรกร
ตัวอยางดีเดน 1 ราย ซึ่งเปนเกษตรกรตัวอยางดีเดน มีอาชีพปลูกปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลัก รวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย และใชวิธีในการคํานวณหาผลลัพธ คือ 1)
การวิเคราะหจุดคุมทุน 2) ระยะเวลาคืนทุน และ 3) อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลการวิจัย ในสวนของสภาพและขอมูลทั่วไป พบวาเกษตรกรผูตอบแบบสัมภาษณ
ชื่อนายวิโรจน บุญประสงค เปนเพศชาย มีอายุ 58 ป เกษตรกรมีที่ดินที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามันจํานวน 10
ไร เปนของตนเอง เริ่มปลูกตั้งแต ป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2560 ซึ่งระยะเวลารวมทั้งหมดในการ
ปลูกปาลมน้ํามัน เปนเวลา 7 ป แหลงเงินทุนของเกษตรกรมาจากกรมสนับสนุนพันธุปาลม และแหลงเงินทุน
อื่นที่ชวยเหลือเกษตรกร
ขอมูลของตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกปาลมน้ํามัน พบวา การปลูกปาลมน้ํามัน ตั้งแตป พ.ศ.
2556 - 2560 ซึ่งเปนระยะเวลา 5 ป มีตนทุนที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามัน 716,977 บาท และมีกําไรสุทธิใน
การปลูกปาลมน้ํามัน 146,780 บาท
คําสําคัญ : ปาลมน้ํามัน/ ตนทุน/ ผลตอบแทน
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Abstract
The purposes of the research were to study the cost and return of oil palm plantation
of the outstanding farmers and to study the problems in palm oil cultivation at Bueng Ka Sam
Subdistrict, Nong Suea District Pathum Thani Province. Mr. Viroj Bunprasong male, 58 years old
were interviewed by the researcher.
The farmer-owned a 10 rai palm plantation. He started planting in 2011 until 2017, which
is a period of 7 years. He stated that the funding sources of the farmers come from the
Department of Palm Breeding Support and others from the farmers themselves. The data from
the in-depth interview were collated and analyzed using the Breakeven point analysis, Payback
period and Return on investment.
The results showed that oil palm cultivation from 2013 to 2017, which is a period of 5
years, has a cost of 716,977 baht for oil palm planting and a net profit for planting. Palm oil is
46,780 baht.
The findings visibly presented that there palm planting can be a profitable occupation
be given appropriate financial and innovation support.
Keywords : Palm oil/ Cost/ Return

บทนํา
เนื่ อ งจากปาลมน้ํ า มั น (Elaeis guineensis Jacq.) เปนพื ช น้ํ า มั น ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ค วามเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื่น แถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต สงผลใหปาลมน้ํามัน จัดเปนพืช
เศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันสูง หรือมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ กับพืชน้ํามันชนิดอื่น
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันก็ยังคงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้นเพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรและผูสนใจปลูกปาลมน้ํามันรายใหม ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการวิเคราะห
ศักยภาพการผลิตโดยพิจารณาจากตนทุนและผลตอบแทนการลงทุน ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคจาก
เกษตรกรที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจากเปนพื้นที่สงเสริมปลูกปาลมใหมโดย เลือกศึกษาเกษตรกรผูปลูก
ปาลมน้ํามัน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายเดิมตามนโยบายการ
สงเสริมในการผลิต ผูวิจัยจึงทําการวิจัยโครงการปลูกปาลมน้ํามันของเกษตรกรตัวอยางดีเดนรายนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการปลูกปาลมน้ํามัน กรณีศึกษาเกษตรกรตัวอยางดีเดนใน
พื้นที่ ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปลูกปาลมน้ํามัน กรณีศึกษาเกษตรกรตัวอยางดีเดนในพื้นที่ ตําบล
บึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ตนทุนในการปลูกปาลมน้ํามัน
- คาวัตถุดิบ
- คาแรงงาน
- คาใชจายในการผลิต

ตัวแปรตาม

ผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลูกปาลมน้ํามัน

ตนทุนในการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน
- คาแรงงาน
- คาใชจายในการผลิต

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชากรหรือกลุมเปาหมาย
เกษตรกรตั ว อยางดี เ ดน ชื่ อ นายวิ โ รจน บุ ญ ประสงค อายุ 58 ป เพศ ชาย ระดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่อยูปจจุบัน 9/16 ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อาชีพปจจุบัน ทํา
เกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลัก มี จํานวนทั้งหมด 10 ไร เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – 2560 จํานวน
1 ราย ซึ่งเกษตรกรไดรับการคัดเลือกเปนเกษตรกรตัวอยางดีเดน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจในการสัมภาษณ เพื่อสํารวจตนทุนและผลตอบแทนโครงการปลูกปาลมน้ํามัน ตําบล
บึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 ราย โดยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการปลูกปาลมน้ํามัน
ตอนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่น นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคกาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Method)
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณ โดยเลือกเก็บแบบสัมภาษณ
จากเกษตรกรตัวอยางดีเดน ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่มีองคความรูเกี่ยวกับปาลม
น้ํามัน จากนั้นทําการเก็บ ขอมูลเพื่อสอบถามรายละเอีย ดเกี่ยวกับคาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการ
ดําเนินงาน โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุมตัวอยางตามเกณฑที่ตั้งไว
2. อธิบ ายวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความยิ นยอมในการเขารวมงานวิจัยอยางเปนลาย
ลักษณอักษร
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3. สัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง พรอมทั้งอัดเทปสัมภาษณโดยขออนุญาตจาก
ผูใหขอมูลอีกครั้งทางวาจา (หลังจากระบุในใบยินยอมเขารวมวิจัยเปนลายลักษณอักษรแลว) การสัมภาษณใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังสัมภาษณผูวิจัยจะทําการบันทึกภาคสนาม (field note) ทุกครั้ง
4. นําบทสัมภาษณมาถอดเทป เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลและการวิเคราะห ขอมูล
ตองมีความตอเนื่องกัน
4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเกษตรกรตัวอยางดีเดนโครงการปลูกปาลมน้ํามัน โดยนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการปลูกปาลมน้ํามัน สามารถแบงการวิเคราะหได ดังนี้
1. คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการ
ปลูกปาลมน้ํามัน เชน วัสดุและอุปกรณการเกษตร อาคารเก็บอุปกรณ เปนตน เพื่อคํานวณหาเงินลงทุนเริ่มแรก
ของกิจการ
2. ตนทุนในการปลูกปาลมน้ํามัน ประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรงและคาใชจาย
ในการผลิต
3. ตนทุน ที่ไมมีเกี่ย วของกับการปลู กปาลมน้ํามัน ประกอบไปดวย คาใชจายในการขาย และ
บริหาร เชน เงินเดือนผูประกอบการ คาโทรศั พท และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เพื่อคํานวณหาตนทุนตอหนวย และ
กระแสเงินสดจาย
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งประกอบไปดวย ประมาณการ
ยอดขาย ประมาณการคาใชจาย และการประมาณการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงรายไดตอหนวย กระแสเงิน
สดรับ สามารถวิเคราะหโครงการโดย
1. การวิเคราะห โดยวิธีการหาจุดคุมทุน ซึ่งเปนการวิเคราะหบอกถึงความสัมพันธของคาใชจายที่
เกี่ยวกับตนทุนสินคา จํานวนสินคาที่ขาย และกําไรจากการขายสินคาเพื่อดูวากิจการจะตองผลิตและขายสินคา
เปนจํานวนเทาใดจึงจะคุมทุนพอดี ซึ่งจํานวนหนวยของสินคาที่ขายหรือปริมาณยอดขายจะทําใหยอดขายหรือ
รายไดของกิจการ เทากับตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดี เรียกวา “จุดคุมทุน”
2. วิ ธี ร ะยะเวลาคื น ทุ น ควรมี ร ะยะเวลาคื น ทุ น ที่ สั้ น กวา ระยะเวลาคื น ทุ น ที่ ต องการหรื อ มี
ระยะเวลาคืนทุนเร็วเพื่อใหทราบวาในการลงทุนครั้งนี้ ตองใชเวลาเทาใดในการคืนทุนทั้งหมด
3. วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง ซึ่งมีวิธีอัตราผลตอบแทนที่คํานวณได ควรเทากับหรือมากกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย คือ รอยละ 8 ซึ่งเปนอัตรา ณ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อใชในการ
วัดความสามารถในการประเมินผลตอบแทนวาผลตอบแทนที่ไดรับนั้น มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ
ธนาคารหรือไม จึงจะถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่น ซึ่งนํามาวิเคราะหขอมูลที่โดยใชเทคนิคการวิเคราะห สถิติ
เชิงพรรณนา
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
คาเฉลี่ย (Mean) คือ ผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูล เปนคากลางที่นิยมใชกันมากที่สุด
วิธีในการคํานวณหาผลลัพธ
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1. การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหจุดคุมทุนเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธของคาใชจายเกี่ยวกับ
ตนทุนสินคา จํานวนสินคาที่ขายและกําไรจากการขายสินคาเพื่อดูวากิจการจะตองผลิตและขายสินคาเปน
จํานวนเทาใดจึงจะคุมทุนพอดี ซึ่งจํานวนหนวยของสินคาที่ขายหรือปริมาณยอดขายจะทําใหยอดขายหรือ
รายไดของกิจการเทากับตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดี เรียกวา “จุดคุมทุน”
2. ระยะเวลาคืนทุน หมายถึง ระยะเวลาที่ธุรกิจไดเงินลงทุนคืนซึ่งคิดเปนจํานวนปโดยคํานวณจากการ
หารเงินทุนทั้งหมดดวยรายรับจากการลงทุนตอป
3. อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง อัตราสวนที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางกําไรที่
เกิดขึ้นหลังหักรายจาย แลวเทียบกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ใชในกิจการทั้งสิ้น โดยคํานวณจากกําไรสุทธิหาร
สินทรัพยที่ไมหมุนเวียน

ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุน และผลตอบแทนของโครงการลงทุนปลูกปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่
ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุ มธานี เนื่องจากการปลูกปาลมน้ํามัน เปนการลงทุนที่มีตลาด
รองรับ อีกทั้งภาครัฐใหการอุดหนุน ดานราคา จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่นาลงทุนดวยเหตุผลดังกลาว จึงควร
ทําการศึกษาตนทุน และผลตอบแทนของโครงการลงทุนปลูกปาลมน้ํามัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อทําใหทราบถึง ตนทุนของการลงทุน ของโครงการปลูกปาลมน้ํามัน เพื่อชี้แนวทางใหกับเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหมไดลดตนทุนใหต่ําลงกวาเกษตรกรตัวอยางดีเดน
2. เพื่อทําใหทราบถึง ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ของโครงการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากกลุมตัวอยางมีเทคนิคที่ทําใหเพิ่มผลผลิต ดังนั้น รายไดจึงเปนตัวที่ทําใหทราบผลตอบแทน
3. ไดทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาที่สงผลทําใหผลผลิตในการเก็บเกี่ยวต่ํากวาที่คาดการณไว เพื่อ
ไมใหเสียประโยชนในดานตนทุนในการแกปญหาที่บอยครั้ง

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลตนทุนและผลตอบแทน สรุปผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการปลูก
ปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
จากผลการศึกษา พบวา เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ชื่อ นายวิโรจน บุญประสงค อายุ 58 ป เพศ ชาย
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่อยูปจจุบัน 9/16 ตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อาชีพปจจุบัน ทําเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันเปนอาชีพหลัก สําหรับพื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํา มัน มีจํานวน
ทั้งหมด 10 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง ทางเกษตรกรไดรับขอมูลและการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูก
ปาลมน้ํามันจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมสงเสริมสนับสนุนพันธุปาลมน้ํามันและเกษตรกรทําการปลูกปาลม
น้ํามัน เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2554 – 2561
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการปลูกปาลมน้ํามัน
กลุมแรงงานหลักที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามันเปนกลุมแรงงานตางดาวที่มีการขึ้นทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย และกลุมแรงงานรองเปนแรงงานที่เกิดจากทางครอบครัว ซึ่งทําการดูแลสวนปาลมน้ํามันเปนหลัก
ทางดานแหลงเงินทุนในการปลูกปาลมน้ํามัน สวนแรก เกิดจากการกูยืมเงินทุนหมูบาน
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สวนที่ 2 เกิดจากเงินทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินและกรมสงเสริมสนับสนุนพันธุปาลมน้ํามันและเกษตรกร
ทําการปลู กปาลมน้ํ ามัน โดยใหเปนพัน ธุตนปาลม สวนที่ 3 เกิดจากเงินทุนสวนตัว ที่ใชสํ าหรั บคาใชจาย
เบ็ดเตล็ด โดยวิธีการปลูกปาลมน้ํามัน เริ่มจาก การเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน และ
คัดเลือกตนปาลมน้ํามันที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่และสภาพอากาศ หลังจากนั้น เปนวิธีดูแลรักษาใหไดผลผลิตที่
สงผลตอผลตอบแทนใหเพิ่มขึ้นไปในทางที่ดี และคาใชจายในการปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน
ดานที่ 1 คาใชจาย คาวัตถุดิบในการปลูกปาลมน้ํามัน ดานที่ 2 คาใชจายแรงงานในการปลูกปาลมน้ํามัน สวน
ดานที่ 3 คาใชจายการผลิตในการปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งขอมูลทั้ง 3 ดานนี้ ตองมีการจําแนกเปนคาใชจายคงที่
และคาใชจายผันแปร
สวนที่ 3 ขอมูลผลตอบแทนจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ขอมูลสามารถแยกยอยการวิเคราะหรายละเอียดได 3 ประเภท ดังนี้ ผลสรุปการวิเคราะหจุดคุมทุน
พบวา ในการปลูกปาลมน้ํามัน โดยเกษตรกรไดเริ่มโครงการปลูกปาลมน้ํามัน ตั้งแต ป พ.ศ. 2554–2560 เปน
ระยะเวลา 7 ป ซึ่งการวิเคราะหจุดคุมทุนในการปลูกปาลมน้ํามัน สามารถเริ่มวิเคราะหจุดคุมทุนซึ่งจัดอยูในป
พ.ศ. 2556–2560 เนื่องจากการปลูกปาลมน้ํามัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในปที่ 3 เปนตนไป
ในป พ.ศ. 2554 เปนการเริ่มโครงการปลูกปาลมน้ํามัน จึงไมทําใหเกิดรายไดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในป พ.ศ. 2555 ตนปาลมน้ํามันยังอยูในชวงระหวางรอการเติบโต จึงทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ได
เหมือนในป 2554 จึงไมมีการวิเคราะหจุดคุมทุนในชวง 2 ปแรก
ปที่ 3 คือ พ.ศ 2556 เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตในชวงปแรก จึงทําใหเกิดการขาดทุนอยู เนื่องจาก
รายไดในป พ.ศ 2556 ยังไมสามารถไปหักกลบคาใชจายไดเทาที่ควร เพราะคาใชจายในการลงทุนในชวง 2 ป
แรกมีคาใชจายมากกวารายไดนั้นเอง
ปที่ 4 คือ ป พ.ศ. 2557 เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงปที่ 2 จึงทําใหเกิดการขาดทุนอยู เนื่องจาก
รายไดในป พ.ศ. 2557 ยังไมสามารถไปหักกลบคาใชจายไดเทาที่ควร เพราะคาใชจายในการลงทุนในชวง 3 ป
แรกมีคาใชจายมากกวารายไดนั้นเอง
ปที่ 5 คือ ป พ.ศ. 2558 เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงปที่ 3 จึงสงผลใหไดกําไร เนื่องจากรายไดใน
ป พ.ศ. 2558 มีรายไดที่มากกวาคาใชจาย เพราะในปที่ 3 ไดผลกําไรจากการขายปาลมน้ํามัน ซึ่งในป พ.ศ.
2558 อยูในชวงของจุดคุมทุน
ปที่ 6 คือ ป พ.ศ. 2559 เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงปที่ 4 จึงสงผลใหไดกําไร เนื่องจากรายไดใน
ป พ.ศ. 2559 มีรายไดที่มากกวาคาใชจาย เพราะในปที่ 4 ไดผลกําไรจากการขายปาลมน้ํามัน
ปที่ 7 คือ ป พ.ศ. 2560 เปนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงปที่ 5 จึงสงผลใหไดกําไร เนื่องจากรายไดใน
ป พ.ศ. 2560 มีรายไดที่มากกวาคาใชจาย เพราะในปที่ 5 ไดผลกําไรจากการขายปาลมน้ํามัน
การวิเคราะหคาเฉลี่ยคาใชจายในการปลูกปาลมน้ํามัน
คาใชจายแรงงานในการเก็บปาลมน้ํามัน พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยใชแรงงาน
ทั้งหมด 10 ในแตละครั้ง คาเฉลี่ยภายในแตละป เทากับ ปละ รอยละ 20 โดยเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต พ.ศ. 2556–
2560 รวมระยะเวลา 5 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 20
คาใชจายแรงงานในการเก็บตัดแตงทางปาลมน้ํามัน พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยใช
แรงงานทั้งหมด 10 ในแตละครั้ง คาเฉลี่ยภายในแตละป เทากับ ปละ รอยละ 20 / บาท โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ.
2556–2560 รวมระยะเวลา 5 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 20
คาใชจายคาปุย และคาแรงงาน พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยใชแรงงานทั้งหมด 10 ใน
แตละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2554 โดยมีคาเฉลี่ยเทากั บ รอยละ 9.35 ป พ.ศ. 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอย
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ละ 15.11 ป พ.ศ. 2556 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.12 ป พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.12 ป
พ.ศ. 2558 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.12 ป พ.ศ. 2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.11 และป พ.ศ.
2560 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.07 / บาท รวมระยะเวลา 5 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 20
คาใชจายน้ํามันที่ใชในการขนสง พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2556
มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 18.44 ป พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 19.21 ป พ.ศ. 2558 มีคาเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 19.97 ป พ.ศ. 2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 21.51 ป พ.ศ. 2560 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 20.87 /
บาท รวมระยะเวลา 7 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 14.29
คาใชจายน้ํามันที่ใชภายในสวนปาลม พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ.
2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 16.59 ป พ.ศ. 2556 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 17.00 ป พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ย
เทากับ รอยละ 15.96 ป พ.ศ. 2558 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 16.62 ป พ.ศ. 2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ
16.65 ป พ.ศ. 2560 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 17.18 / บาท รวมระยะเวลา 6 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ
16.67
คาใชจายในการซอมแซมเครื่องจักร พบวา พื้นที่ใชในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ.
2556 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 23.26 ป พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 19.38 ป พ.ศ. 2558 มี
คาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 15.50 ป พ.ศ. 2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 17.05 ป พ.ศ. 2560 มีคาเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 24.81 / บาท รวมระยะเวลา 5 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 20
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร คาเฉลี่ยภายในแตละป เทากับ ปละ
รอยละ 14.29 / บาท โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2554–2560 รวมระยะเวลา 7 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 14.29
คาเสื่อมราคาสินทรัพยเริ่มโครงการ พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร คาเฉลี่ยภายในแตละป
เทากับ ปละ รอยละ 14.29 / บาท โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2554–2560 รวมระยะเวลา 7 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอย
ละ 14.29
รวมคาใชจายทั้งสิ้น พบวา พื้นที่ในการปลูกปาลมน้ํามัน 10 ไร โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2554 มีคาเฉลี่ย
เทากับ รอยละ 23.44 ป พ.ศ. 2555 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 8.44 ป พ.ศ. 2556 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ
13.66 ป พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 13.62 ป พ.ศ. 2558 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 13.58 ป พ.ศ.
2559 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 13.58 ป พ.ศ. 2556 มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 13.66 / บาท รวมระยะเวลา 7
ป มีคาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 14.29
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชนีย ออมทรัพยสิน, ปญจพร เลิศรัตน และชัชธนพร เกื้อหนุน (2557)
ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการลดตนทุนการใชปุยปาลมน้ํ ามันกับพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตในภาคใต
ตอนบน พบวา การจัดการปุยตามคาวิเคราะหดิน ใบและผลผลิต มีแนวโนมใหจํานวนทะลายปาลมสดไม
แตกตางจากกรรมวิธีควบคุม คือ 17.71 และ 17.81 ทะลายตอป แตใหน้ําหนักทะลายปาลมสดเฉลี่ยทั้ง 3
ฤดูกาลผลิตสูงกวากรรมวิธีควบคุม โดยมีคาเฉลี่ยคือ 235.90 และ 221.29 กก./ตน/ป ตามลําดับ และเนื่องจาก
มีการลดปริมาณการใสปุยลงดวย จึงสงผลใหลดคาใชจายปุยเคมีได ประมาณ 12-16 เปอรเซ็นต ทําใหมีดัชนี
ผลตอบแทนการผลิตสูงกวากรรมวิธีการควบคุม คือ 3.26และ 2.58 ซึ่งการลดปริมาณการใสปุยลงระดับนี้ ไม
ทําใหเกิดผลกระทบ
ระยะเวลาการคืนทุน พบวา ทางเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการคืนทุน
อยูในชวงระหวางปที่ 5 ป 8 เดือน ในการปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจากในปที่ 1 และปที่ 2 ยังไมสามารถที่เก็บ
ผลผลิตได ในชวงปที่ 3 ของการปลูกปาลมน้ํามัน จึงมีการเก็บเกี่ยวเปนปแรก จึงจัดไดวา ชวงที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการคืนทุน คือ ปที่ 5 NPV = 820,000
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อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน พบวา ในการปลูกปาลมน้ํามัน โดยเกษตรกรไดเริ่มโครงการปลูก
ปาลมน้ํามัน
ขอมูลทางกรมการเกษตรดานปาลมน้ํามัน อางอิงขอมูล ดังนี้
1 ไร ในการปลูกปาลมน้ํามัน การเก็บเกี่ยวภายใน 1 ป เทากับ 5,800 กิโลกรัม โดยคิดในจํานวน 10 ไร
เทากับ 58,000 กิโลกรัม ซึ่งการเก็บเกี่ยว 5 ป เริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2554-2560
ป 2556 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 58,000 กิโลกรัม
ป 2557 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 58,000 กิโลกรัม
ป 2558 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 58,000 กิโลกรัม
ป 2559 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 58,000 กิโลกรัม
ป 2560 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 58,000 กิโลกรัม
รวมการเก็บเกี่ยวทั้งสิ้นภายใน 5 ป เทากับ 290,000 กิโลกรัม
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมเกษตรกรตัวอยางที่ใชในการวิจัย พบวา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายใน 5 ป ตั้งแต
ป พ.ศ. 2556-2560
ป 2556 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 45,000 กิโลกรัม
ป 2557 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 40,000 กิโลกรัม
ป 2558 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 40,000 กิโลกรัม
ป 2559 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 35,000 กิโลกรัม
ป 2560 ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว เทากับ 40,000 กิโลกรัม
รวมการเก็บเกี่ยวทั้งสิ้นภายใน 5 ป เทากับ 200,000 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบแลว ยังสามารถ
ทําผลผลิตไดนอยกวาทางกรมการเกษตร เทากับ 90,000 กิโลกรัม ซึ่งจัดวาอยูในเกณฑ การทําผลผลิตในระดับ
ปานกลาง เมื่อคิดคาเฉลี่ยในการทําผลผลิต เทากับ รอยละ 20
ผลตอบแทนในการลงทุน
ป 2556 เทากับ รอยละ 6.66
ป 2557 เทากับ รอยละ 17.12
ป 2558 เทากับ รอยละ 13.88
ป 2559 เทากับ รอยละ 10.55
ป 2560 เทากับ รอยละ -3.59

ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการปลูกปาล์มนํามัน
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ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจั ย ของอิน ทนิล นิลเกต,ดร.ธเนศ วัฒนกูล(2557) ไดทําการวิจัย เรื่อง การ
วิเคราะหศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันและโครงสรางการตลาด : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ
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พบวา การศึกษาศักยภาพการผลิตจากตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการลงทุน และการศึกษา โครงสราง
การตลาด ปญหา อุปสรรคในการปลูกปาลมน้ํามันในจั งหวัดหนองคายและบึงกาฬ ใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 157 ราย การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินใชขอมูลจากประชากร จํานวน 17 ราย เปนเกษตรกร
ปลูกปาลมน้ํามันขนาดสวน 5 ไร ซึ่งเปนขนาดสวนปาลมน้ํามันที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัดหนองคายและบึง
กาฬ กําหนดระยะเวลาของโครงการ 25 ป และอัตราคิดลดรอยละ 7 ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) เทากับ 7,325 บาท อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.24 อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 14 และ ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) เทากับ 5 ป แสดงวามีความ
คุมคาตอการลงทุน โครงสรางการตลาดปาลมน้ํามันใน จังหวัดหนองคายและบึงกาฬมีลักษณะโครงสรางตลาด
แบบตลาดแขงขันไมสมบูรณ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกษตรกรมีขอเสนอแนะบางประการ ทั้งดานการผลิตและการตลาดปาลมน้ํามัน ประกอบไปดวย 2
ดาน มีรายละเอียดตอไปนี้
ดานการผลิตปาลมน้ํามัน การปองกันโรคของปาลมน้ํามัน ซึ่งทางเกษตรกรไมนิยมในการกําจัดแมลง
ดวยสารเคมี จึงมีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนในการกําจัดศัตรูของตนปาลมที่เกิดจากหนอนหัวดําและดวงที่กัดกิน
ใบของตนปาลม ควรควบคุมราคาปุยไมใหสูงเกิ นไปจนกระทบตอตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน ควรจัดหาเงินทุน
เพื่อสนั บ สนุ น เกษตรกรผู ปลู กปาลมน้ํ ามัน รายใหมหรื อเกษตรกรผู ปลู ก ปาลมน้ํามั น ที่ต องการขยายพื้ น ที่
เพาะปลูกปาลมน้ํามัน หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินควรออกเอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินใหถูกตองและชัดเจน เพื่อใหเกษตรกรเปนผูไดรับสิทธิ์สามารถใชประโยชนและเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเต็มที่ ควรมีการจัดหา
พันธุปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตสูง แกเกษตรกร ควรมีการจัดสรรเจาหนาที่เขามาชวยเหลือเกษตรกรที่มีความ
จริงจังและจริงใจ เพื่อรับทราบปญหาที่แทจริง และสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดและควรปลูก
พืชชนิดอื่นแซม ในขณะที่ปาลมน้ํามันยังไมใหผลผลิต เชน ตะไคร ถั่วฝกยาว เปนตน
ขอเสนอแนะดานการตลาดปาลมน้ํามัน ควรเขมงวดในการปองกนการลักลอบนําเขาน้ํามันปาลม เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตออุปทาน และราคาน้ํามันปาลมน้ํามันภายในประเทศ ควรจัดทําเกณฑคุณภาพผลผลิต
ปาลมน้ํามันที่รับซื้อ เนื่องจาก การซื้อขายผลผลิตในปจจุบันขึ้นอยูกบน้ําหนักของผลผลิตเปนหลัก ทําใหรายได
ที่เกษตรกรกรไดรับไมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของผลผลิตที่จําหนาย สงผลใหเกษตรกรไมเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
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แผนผังสรุปการปลูกปาลมน้ํามัน โดยเกษตรกรดีเดน
โครงการปลูกปาลมน้ํามัน
โดยเกษตรกรดีเดน

การปลูกปาลมน้ํามัน
การดูแลปาลมน้ํามัน

กิจกรรมในการดําเนินงาน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามัน

การวิเคราะหหาตนทุนและ
คาใชจาย โดยวิธีการหาจุดคุมทุน

การหาอัตราผลตอบแทน โดย
ออกเปนรูปแบบของผลกําไร

คุมทุนภายในระยะเวลา
5 ป 8 เดือน
เปรียบเทียบผลตอบแทนกับกรมทางการเกษตร
เพื่อวัดผล และจัดระดับจากผลผลิตในการเก็บเกี่ยว
ปาลมน้ํามัน

ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
การวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตอประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันของเกษตรกร
2. ในปจจุบันมีการใชมาตรฐาน การผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน กําลังไดรับการผลักดัน เพื่อนําไปสูการ
ผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความพรอมและการปรับตัวของเกษตรกร
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามัน
พืช และประสิทธิภาพการใชงาน และศึกษาความพึงพอใจของผูใช กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตที่
เรียนรายวิชาการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559ที่
จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย โปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช
แบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพโปรแกรม แบบประเมินความพึงพอใจของผู ใชงานโปรแกรม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ไดโปรแกรมการประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืชที่มีประสิทธิภาพดีมาก ผล
การพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรมในภาพรวม พบวา ความถู ก ตองการในทํ า งาน ดาน
ความสามารถในการทํางาน ดานการออกแบบ อยูในระดับดี และดานการทดลองในหองปฏิบัติการ อยูในระดับ
ดี ผูใชงานมีความพึงพอใจมากที่สุด ทุกดานพบวา ทั้งการแสดงผล การประมวลผล และการการรับขอมูล มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดตามลําดับ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพโปรแกรมการประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช
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Abstract
The purposes of this research were to study. 1) The development and effectiveness of
E-Commerce system on vegetable oils properties in 4 aspects : the capabilities, correct
operation, design, and the laboratory experiment. 2) Evaluation of user satisfaction in 3 aspects:
the input unit, central processing unit, and out unit. The student sample included 49 customers
in energy management course (1/2559). Data were collected using 5-point rating scale
questionnaires and checklist and statistically analyzed in arithmetic mean, and standard
deviation.
The findings revealed that : 1) The development of system was generally found at the
highest level. After item analysis, all of them could be rate by arithmetic mean in descending
order as follows : security, the correct operation, convenient/easy-to-use and the capabilities.
2) The results of the study level of satisfaction of user with the development of E-Commerce
Systems was generally found at the highest level. After item analysis, all of them could be
rate by arithmetic mean in descending order as follows : input, the out unit and the central
processing unit.
Keywords : Vegetable oil Estimation Program.

บทนำ
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และรายวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการเรียนการสอนใน
เรื่องของการผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ในการสอนต้องเตรียมวัตถุดิบ ต้องทราบ
ค่าความหนืดและความหนาแน่น ของน้ำมันพืช เพื่อใช้ในการคำนวณออกแบบ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1) การ
ทดลอง 2) ประมาณจากสมการ แต่การประมาณค่าจากสมการพบปัญหาคือ นิสิตมีพื้น ฐานคณิตศาสตร์และ
ความรู้ทางเคมีไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียนการสอน ถ้ามีโปรแกรมที่สามารถช่วยในการคำนวณคาดว่านิสิต
น่าจะเรียนรู้และทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
น้ำมัน เป็นของเหลวที่สกัด ออกมาจากซากพืช ซากสัตว์และแร่ธาตุบางชนิด จนกลายเป็นของเหลวที่
นำมาผ่านกระบวนการกลั่นกรองจนกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมั น(Oil) เป็นคำสามัญที่ใช้เรียกสารอินทรีย์
ของเหลว ที่ผสมกับน้ำไม่ได้ เนื่องจากน้ำเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วแต่น้ำมันปิโตรเลียม จะเป็นน้ำมันดิบ ซึ่งน้ำมันชนิด
นี้จะถูกสูบขึ้นมาจากพื้นดิน ปัจ จุบันน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งพลังงานหลักและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ
โลก น้ำมันผลิตได้จากทั้งพืชและสัตว์ น้ำมันจากพืชไม่ มีคลอเลสเตอรอล มันจากไขมันสัตว์มีคลอเลสเตอรอล
ปัจจุบันน้ำมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก น้ำมันจากพืช เรียกสั้นๆ ว่าน้ำมันพืช เช่น น้ำมันละหุง น้ำมัน
ถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์ม ทุกครัวเรือนใช้ประกอบอาหารชีวิตประจำวัน และใช้เป็น
ส่วนผสมอื่น ๆ เช่น น้ำมันใส่ผม น้ำมันนวดตัว น้ำมันที่มาจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู น้ำมันวัว น้ำมันปลา น้ำมันมี
ทั้งชนิดที่เป็นไข และไม่เป็นไขในที่เย็ น น้ำมันและไขมันเป็นสารประกอบชนิดเดียวกันแต่มีคุณสมบัติทาง
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กายภาพตางกันเมื่อยูในอุณหภูมิหอง 25 - 27 องศาเซลเซียส แลวอยูในสภาพของเหลว เรียกวา น้ํามัน แตถา
อยูในสภาพของแข็ง เรียกวาไขมัน น้ํามันแตละชนิดก็มีจุดหลอมเหลวคงที่ จึงไดนํามาใชเปนประโยชนในการ
จําแนกน้ํามันออกจากกัน ในแตละกลุมของกรดไขมันทั้งสองประเภท ยังแบงออกไปอีกหลายชนิดตามจํานวน
และโครงสรางของโมเลกุลของธาตุองคประกอบทั้งสาม คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ดังนั้น คุณภาพ
และการใชประโยชนของน้ํามันพืชแตละพืชจึงขึ้นอยูกับสัดสวนและชนิดของกรดไขมันที่ประกอบขึ้นมา และ
เปนลักษณะเฉพาะของแตละพืช กรดไขมันบางชนิดอาจใชทดแทนกันได หรือนําไปผานกรรมวิธี บางอยางใหมี
คุณสมบัติคลายคลึงกัน แตน้ํามันพืชบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งตองนําไปใชประโยชนเฉพาะอยางเทานั้น
นอกจากใชพืชน้ํามันเปนวัตถุดิบในการสกัดน้ํามันแลว สวนที่เหลืออยูยังสามารถนําเอาไปใชประโยชนตอไปได
อีก เชน เมล็ดถั่วเหลืองหลังจากนําไปสกัดน้ํามันออกแลว การที่เหลือมีโปรตีนในปริมาณสูง นําไปใชเปนอาหาร
คนและสัตวได ดังนั้น การจําแนกกลุมพืชจึงพิจารณาจากวัตถุประสงคในการใชประโยชน
ไบโอดีเซลเปนผลผลิตจากน้ํามันพืช หรือไขมันจากสัตวทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันกับ เม
ทานอล หรือเอทานอล โดยมีกรด หรื อดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา จัดเปนพลังงานทดแทนเพื่อใชกับเครื่องยนต
ดีเซล ซึ่งปริมาณการใชเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งตองใชน้ํามันพืชเปนวัตถุดิบจําเปนตองทราบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช
เพื่อใชในการออกแบบระบบ อุปกรณ และเครื่องมือ ที่เ กี่ยวของ การทดลองหาสมบัติทางกายภาพของน้ํามัน
ความแมนยําที่แตกตางกันตามคุณภาพของการหาคาสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิตาง ๆ จําเปนตองทําการ
ทดสอบ ซึ่งตองใชเวลา และทรั พยากรที่เกี่ย วของเพื่อความสะดวกในการหางานจึงตองมีผูพัฒ นาสมการ
ความสัมพันธสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืชแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ดังนั้นผูวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะสรางโปรแกรมสําเร็จรู ปขึ้นมา เพื่อใชในการประมาณคาสมบัติ ทาง
กายภาพของน้ํามันพืชที่อุณหภูมิตาง ๆ จากองคประกอบทางเคมี โดยใชการเขียนดวยภาษาคอมพิวเตอร คือ
VB.NET ซึ่งโปรแกรมที่สรางขึ้นนี้จะมีประโยชนอยางยิ่งในการวิเคราะหอยางรวดเร็วและถูกตอง ใชงานไดงาย
ชวยลดการพึ่งพานักเคมีที่เชี่ยวชาญ เปนการลดเวลาในการทดลอง
การสรางโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช นอกจากจะใชแทนการคํานวณหาคา
สมบัติตาง ๆ ของน้ํามันพืชแลว ยังใชโปรแกรมนี้ คํานวณหาคาสมบัติทางกายภาพแทนอุปกรณที่ใชในการ
ทดลองซึ่งราคาแพง บางชิ้นอาจใชทดลองไดแคคุณสมบัติเดียว และหากตองการเปลี่ยนอุณหภูมิในการหาคา
ทดลองในการหาคาอุณหภูมิตาง ๆ ก็จะยิ่งทําใหตองใชระยะเวลาในการทดลองนาน โดยเฉพาะการทดลองดาน
แรงตึงผิววัสดุอุปกรณจะมีราคาแพงอีกทั้งทุกการทดลองยังตองมีผูเชี่ยวชาญควบคุมดูแลตลอดการทดลอง การ
สรางโปรแกรมประมาณคาจะชวยลดเวลาและคาใชจายในการเขาหองทดลอง อี ก ทั้ ง ยั ง ชวยลดความ
คลาดเคลื่อนหากผูทดลองมีความรูทางคณิตศาสตรและเคมีไมเพียงพอ การใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทาง
กายภาพของน้ํ ามัน พืช เปนอีกหนึ่ งทางการศึกษาที่ผ สมผสานระหวางการทดลองกับเทคโนโลยี ทางดาน
คอมพิ ว เตอร ที่ นํ า ประยุ ก ตใชทดแทนกั น ได ผลการทดลองสามารถนํ า ผลไปใชไดไมตางกั บ การสอนใน
หองปฏิบัติการ การใชงานโปรแกรมไมยุงยากซับซอนสามารถนํามาใชไดทุกที่ที่มีเครื่องคอมพิว เตอร โดยไม
จําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช
2. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช
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กรอบแนวคิด
งานวิจัยในครั้งนี้สามารถออกแบบเปนแผนผังการทํางานของโปรแกรมสําหรับการประมาณคาสมบัติเชิง
ทางกายภาพของน้ํามันพืชจากสมการทางคณิตศาสตรที่ไดรายงานไวโดย Krisnangkura et al. (1997) และ
Phankosol et al. (2016) โดยมีหนาที่ทําการศึกษา คือ คาซาพอนิฟเคชัน (SN) คาเลขไอโอดีน (IV) คาความ
รอนของการเผาไหม (HF) และน้ํามัน (HO) ความหนาแนน แรงตึงผิว และความหนืด ของน้ํามันพืชเทานั้น

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้ ไดแก นิ สิ ตระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการจั ดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ลงทะเบียนรายวิชาการจัดการพลังงาน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึ กษา 2559 รวมทั้ งหมด จํ านวน 56 คน 3 หมู เรี ยน คื อ 1) รายวิ ชา 4208329 การจั ดการพลั งงานใน
อุตสาหกรรม หมูเรียน D1 จํานวน 15 คน 2) รายวิชา 4208329 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม หมูเรียน D2
จํานวน 19 คน 3) รายวิชา 4219406 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม หมูเรียน D1 จํานวน 22 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี รายวิชาการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และรายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ บานสมเด็จเจาพระยา รวมทั้งหมด ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น
จํานวน 49 คน
3. เครื่องมือที่ในการเก็บขอมูล ไดแก
3.1 โปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัดการพลั งงาน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา
3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โปรแกรม
ประมาณคาสมบั ติ ท างกายภาพของน้ํ า มั น พื ช สํ า หรั บ รายวิ ช าการจั ด การพลั ง งาน สาขาวิ ช าการจั ด การ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับ
รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางโปรแกรมดวยวิธี SDLC 7 ขั้นตอน การสรางโปรแกรมสมบัติการประมาณคาทางกายภาพ
ของน้ํามันพืช โดยโอภาส เอี่ยมศิริวงศ (2547 น.26) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle) เปนวงจรที่แสดงถึงกิจกรรามตาง ๆ ในแตละขั้นตอน ตั้งแตริเริ่มจนกระทั่งสําเร็จ วงจรการพัฒนาระบบ
นี้จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ โดยมีอยู 7 ขั้นตอนดวยกันคือ
4.1 กําหนดปญหา (Problem Definition)
4.2 วิเคราะห (Analysis)
4.3 ออกแบบ (Design)
4.4 พัฒนา (Development)
4.5 ทดสอบ (Testing)
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4.6 ติดตั้ง (Implementation)
4.7 บํารุงรักษา (Maintenance)
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดปญหา (Problem Definition)
ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดของโปรแกรมวามีโอกาสความสําเร็จมากนอยเพียงใด รวมทั้ง
ประเมินความเปนไปไดดานเทคนิค และความเปนไปไดดานพฤติกรรม ขั้นตอนนี้ความสําคัญเพราะเปนการ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได
1. ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technical Feasibility) มีการประเมินการใช ฮารดแวร ซอฟแวร การใช
โปรแกรมบนเครือขาย เมื่อมีการพัฒนาแลวจะชวยแกปญหาของการทดลองในรายวิชาได รวมทั้งเปนการ
พิ จ ารณาถึ ง สมรรถนะดานเทคโนโลยี ข องโปรแกรมดวยวาจะชวยสนั บ สนุ น โปรแกรมใหบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงคไดหรือไม
2. ความเปนไปไดดานพฤติกรรม (Systems Analysis) เปนการพิจ ารณาประเด็นเกี่ย วกับเรื่ องของ
บุคคลที่เกี่ยวของวาจะมีการตอตานหรือยอมรับหรือไม การตอตานที่เปดเผยอาจเปนการทําลายโปรแกรม (เชน
การปอนขอมูลที่ผิดเขาไป) สวนการตอตานที่ไมเปดเผยเปนการปฏิเสธแบบเงียบ ๆ โดยการใชวิธีการทดลอง
แบบเกาแทนระบบใหม
3. ความเปนไปไดทางดานเวลาในการดําเนินการ คือ ความเปนไปไดของ ระยะเวลาในการดําเนินงานใน
การพัฒนาโปรแกรม ใหทันกับการทดลองใชโปรแกรมกับนิสิตในรายวิชาการจัดการพลังงาน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห (Analysis)
การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เมื่อโปรแกรมไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนในรายวิชา
แลวแลว ขั้นตอนตอไปเปนการวิเคราะหโปรแกรม ซึ่งเปนการวิเคราะหปญหาของการทดลองซึ่งจะแกไขโดย
โปรแกรม ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการระบุปญหาของการทดลอง สาเหตุของปญหา การแกปญหาและระบุ
ความตองการเทคโนโลยี การดําเนินการที่ยากที่สุดขั้นตอนนี้ คือ การวิเคราะหความตองการโปรแกรมการ
วิเคราะหความตองการโปรแกรมจะตองชวยใหนิสิตตองการโปรแกรมที่จะมาลดระยะเวลาในการทดลอง ลด
รายจายในการทดลอง ลดผูเชี่ยวชาญในการทําแลป การวิเคราะหความสมบูรณโปรแกรมมีการใชเครื่องมือ 2
อยาง คือ 1) แบบสอบถามประสิทธิภาพของโปรแกรม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม โดยใช
วิธีการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือหาคา IOC และนํามาใหกลุมตัวอยางทดลอง แลวนําผลที่ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมและความพึงพอใจผูใชโปรแกรม รวมถึงผลจากกลุมตัวอยาง จากนั้นสรุปผล
นําไปใชในปรับปรุงแกไขโปรแกรมในขั้นตอนที่ 7
ปญหาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความตองการโปรแกรม ไดแก
1) ปญหาของการทดลองอาจจะยังไมสามารถกําหนดไดชัดเจน
2) ผูใชอาจมองไมเห็นภาพวาโปรแกรมจะมาใชแทนการทดลองไดจริง ทั้งการลดระยะเวลาการทดลอง
ไดมาก ไมทราบถึงความสะดวกของการใชโปรแกรมแทนการทดลอง
3) ผูใชอาจมีความเห็นขัดแยงกับเรื่องวิธีการการทดลองกับการใชโปรแกรมในการทดลอง
4) ปญหาของนิสิตอาจไมเกี่ยวของกับโปรแกรม แตตองการใหทราบวาโปรแกรมที่พัฒนาสามารถใชงาน
แทนการทดลองไดจริง ตองมีวิธีใชโปรแกรมใหนิสิต
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช ดังนี้
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1. การศึกษาระบบงานเดิม จากเดิมในการหาคาสมบัติทางกายภาพตองใชอุปกรณเครื่องมือในการ
ทดลองและใชระยะเวลาในการทดลอง รวมถึงบุคลากรที่มีความชํานาญในการตรวจวิ เคราะห ทําใหมีการ
พัฒนาการประมาณคาขึ้นมา เพื่อใหสะดวกในการใชงาน แตพบวาผูใชสมการในการประมาณคาไมเขาใจ
กระบวนการใชอยางถูกตอง ทั้งยังขาดทักษะทางคณิตศาสตรทําใหเกิดความยุงยากและลาชาในการใชงาน
2. การวิเ คราะหระบบงานใหม จากการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลระบบงานเดิม ทําใหผูวิจัยได
แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัดการพลังงาน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
ภาพรวมของระบบงานใหมทั้งหมดในรูปของผังบริบท (Context Diagram) การจําลองขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช โดยใชผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) การ
แสดงการจั ดความสั มพันธตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒ นาโปรแกรมสมบัติทางกายภาพของน้ํ ามันพืชโดยใชผั ง
ความสัมพันธของขอมูล (Relationship Model)
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ (Design)
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและทดสอบ ขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทาง
กายภาพของน้ํามันพืช จากขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบไว ซึ่งผูวิจัยเลือกระบบปฏิบัติการ Microsoft
Visual Studio 2013 ติ ด ตั้ ง โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 เมื่ อ พั ฒ นาระบบเสร็ จ แลว ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืชในคอมพิวเตอร หรือสามารถสงใหดาวนโหลดมาทดลอง
ได สําหรับผูที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 ไวแลวก็จะสามารถทดลองใชโปรแกรมไดอยาง
สะดวกมากขึ้น พรอมทั้งไดจัดทําคูมือระบบสําหรับผูใชงานระบบ Microsoft Visual Studio 2013 ไวดวย

ภาพที่ 2 หนาจอโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืชฯ
การออกแบบระบบ (Systems Design) การออกแบบระบบเปนการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่โปรแกรมตอง
ทําเพื่อแกปญหาทางดานระยะเวลาที่ใชในการทดลอง และวิธีการดําเนินงาน โดยประกอบดวย
1) ปจจัยนําเขาของระบบ สูตรที่ใชในการคํานวณ คาและองคประกอบที่ใชในการเขียนโปรแกรม และ
การออกแบบหนาจอใหกับผูใช (User interface)
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ภาพที่ 3 หนาจอการสวนประกอบของคาที่ตองใชประกอบการประมาณคา
2) ฮารดแวร ซอฟแวร ขอมูลที่ใชประกอบการคํานวณ บุคลากร คอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2013 และกระบวนการ (Procedure)
3) การบูรณาการสวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวอยางเปนระบบการออกแบบระบบมี 2 ประเภท คือ
- การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Systems Design) เปนการออกแบบสวนของโปรแกรม และ
ความสั มพัน ธขององคประกอบตาง ๆ ในลั กษณะที่ปรากฏตอผูใชซึ่งรวมทั้งการออกแบบเอาทพุท อิน พุท
กระบวนการนําเขาขอมูล การจัดการเรียนการสอน และถูกตองของขอมูล
- การออกแบบดานกายภาพ (Physical System) เนนการแปลงการออกแบบเชิงตรรกะซึ่งมีลักษณะ
นามธรรมใหมีลักษณะเจาะจงในการออกแบบดานเทคนิคมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบฮารดแวร
4) การเขียนโปรแกรม (Programming) แมวาการทดลองจะเปนที่มาของขอมูลที่ จําเปนแตการนําสูตร
การหาคาสมบัติกายภาพของน้ํามันพืชก็สามารถนํามาเขียนโปรแกรมคํานวณหาคาที่ตองการไดตรงกัน การใช
โปรแกรมอาจตองใชคอมพิวเตอรในการคํานวณหาคา แตก็ลดระยะเวลาในการทําแลปไดเปนอยางดี
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Start
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Calculation

Compare oils fuel standards

SN, IV, HF, HO, , ,

,P

Stop
ภาพที่ 4 การออกแบบผังโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development)
จั ด เตรี ย มขอมู ล สู ต รที่ ใ ชประกอบการเขี ย นโปรแกรม ดวยภาษา VB.NET ทํ า การลงโปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2013 เขียนโปรแกรมใหคํานวณไดผลลัพธตามและทดสอบโปรแกรมวา ทํางาน
ถูกตองหรือไมตองมีการทดสอบกับขอ มูลจริง เมื่อทดลองใชโปรแกรมแลว จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม การ
ใสคาตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ (Testing)
การทดสอบ (Testing) การทดสอบโปรแกรมจะเกิดขึ้นหลังจากการเขียนโปรแกรมเสร็จ จะมีการทดสอบ
มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจหาขอผิดพลาด (Bugs) ในโปรแกรมความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือ
1) ความผิดพลาดในเรื่องรูปแบบ (Syntax Error) เชน สะกดคําผิดหรือใสเครื่องหมาย comma ผิดที่
ซึ่งเปนความผิดที่ตรวจพบไดงาย และความผิดพลาดในลักษณะนี้จะทาใหเครื่องไมทํางาน
2) ความผิ ดพลาดเชิงตรรกะ (Logic Error) หากเกิดความผิ ดพลาดในลั กษณะนี้ โปรแกรมยังสามารถ
ทํางานได แตจะใหผลที่ไมถูกตอง ความผิดพลาดเชิงตรรกะตรวจหาไดยากเพราะวาสาเหตุอาจจะไมเห็นชัดเจน
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การทดสอบระบบ การทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อตรวจสอบความถูกตองในรูปแบบของภาษา
ลําดับขั้นตอนประมวลผลและการทดสอบดวยขอมูลแบบตาง ๆ วาทํางานถูกตองหรือไม ในการทดสอบระบบ
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. นําระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวพรอมคูมือผูใช ติดตั้งโปรแกรมแลวทดสอบขอมูลที่เปนจริง และ
ขอมูลที่ไมเปนจริงเพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรมแลวทําการปรับปรุงแกไข
2. นําโปรแกรมที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวพรอมคูมือผูใช สงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ แลวทําการ
ปรับปรุงขอผิดพลาดตามขอเสนอแนะ
3. นําโปรแกรมที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจากการแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อทํา
การหาประสิทธิภาพของโปรแกรม และนําโปรแกรมมาปรับปรุงแกไข
4. นําโปรแกรมที่ปรับปรุงแกไขใหกลุมตัวอยางใชและประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตั้ง (Implementation)
การนํ า ไปติ ด ตั้ ง (Implementation) การนํ า ระบบไปติ ด ตั้ ง เปนกระบวนการที่ แ บบเปลี่ ย นทั้ ง หมด
(Direct) การเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงการนารอง (Pilot Conversation) เปนการติดตั้งระบบใหมสวนใดสวน
หนึ่งของรายวิชา และหลังจากที่ระบบใหมติดตั้งและดําเนินการไประยะหนึ่งก็จะมีการประเมินผล หากวา
โปรแกรมมีความเหมาะสมจึงคอยนําเผยแพรใหใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ตได ภายหลัง
ขั้นตอนที่ 7 ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance)
เมื่อทําการเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นทําการทดลองใชโปรแกรมวาคํานวณไดคาตามสูตรที่ใสไว แลวติดตั้ง
โปรแกรมและตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม (Debugging the Program) เปนขั้นตอนที่ตองทําตอเนื่อง
ไปจนกวาโปรแกรมจะมีการคํานวณไดครบตามสมบัติที่ตองการ และคํานวณคาไดถูกตองตรงตามสูตรที่ใชใน
การทําแลป โดยมีการใชเครื่องมือแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 5.
ทดสอบ (Testing) จนถึงขั้นตอนที่ 6. ติดตั้ง (Implementation) ตามลําดับ แลวนํามาปรับปรุงแกไขโปรแกรม
ในขั้นตอนที่ 7. ซอมบํารุงระบบ (System Maintenance) ใหไดโปรแกรมตรงตามความตองการของผูใช
การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินประสิทธิ
ภาพของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการ
จั ด การอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บานสมเด็ จ
เจาพระยา ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และกําหนดนิยามศัพท
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา
2. กําหนดประเด็นโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ไดศึกษา
และรางขอคําถามใหมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงค และนิยามศัพทเฉพาะและประเด็นสําคัญ เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม
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3. ศึ ก ษาวิ ธี ส รางแบบประเมิ น จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของตาง ๆ โดยเขี ย นขอคํ า ถามให
ครอบคลุมเนื้อหาในแตละดานหรือแตละตัวแปรที่จ ะทําการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ
ประเมินประสิทธิภาพ ของโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัด
การพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
4. สรางแบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับ
รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ ประสิทธิภาพมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด แลวนําแบบประเมิน
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
5. นําแบบประเมินประสิทธิภาพ ที่ปรับปรุงแลวใหคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธพิจารณาแลวนําไป
จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกตองตาม
โครงสรางเนื้อหา การใชภาษา และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหถูกตอง มีความชัดเจน
และสมบูรณขึ้น
6. เมื่อปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ที่ นํ า มาประเมิ นประสิ ทธิภ าพ ตามขอเสนอแนะของผู เชี่ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยพิ จ ารณานิ ย ามของตั ว แปร ขอบเขต และ
องคประกอบของเนื้ อหาที่จะทํ าการวัด โดยการหาคาดัช นี ความสอดคลองแบบ IOC (Item – Objective
Congruence Index : IOC) ในทุกขอคําถามนั้นประมวลผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน
ในแตละขอ นําไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงได ≥ 0.87 ถือวามีความเที่ยงตรงและสามารถนําไปใชได
7. นําแบบประเมินประสิทธิภาพ ที่ไดจากการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุงเปนฉบับที่มี
ความเที่ยงตรงเพื่อนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรม ตอบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม
ลักษณะของแบบสอบประเมินประสิทธิภาพ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดานความสามารถในการทํางาน คําถามใหเลือกตอบ
โดยใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม คําถาม
ใหเลือกตอบโดยใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดานการออกแบบ คําถามใหเลือกตอบโดยใหตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมดานแทนการทดลองในหองปฏิบัติการ คําถามให
เลือกตอบโดยใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา
5 ระดับ จํานวน 3 ขอ
จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนํามาปรับปรุงขอบกพรอง และหาคาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อ
หาประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญ ในสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคาโดยถือเกณฑ ดังนี้
ประสิทธิภาพนอยมาก ตองปรับปรุง
มีคาเทากับ 1 คะแนน
ประสิทธิภาพนอย
มีคาเทากับ 2 คะแนน
ประสิทธิภาพปานกลาง
มีคาเทากับ 3 คะแนน
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ประสิทธิภาพมาก
มีคาเทากับ 4 คะแนน
ประสิทธิภาพมากที่สุด
มีคาเทากับ 5 คะแนน
คาเฉลี่ยที่ไดแลวนํามาแปลงความหมายตามเกณฑของ (จํานงค ตรีนุมิตร, 2545, น.38) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง ประสิทธิภาพนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ประสิทธิภาพนอยมาก ตองปรับปรุง
4. นําระบบที่พัฒนาแลวไปทดลองกับผูใชจริงดวยวิธีการแบบสุมอยางงาย จํานวน 49 คนซึ่งเปนนิสิต
รายวิชาการจัดการพลังงาน เพื่อทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือแลวนํามาวิเคราะหความเชื่อถือ
(Reliability)
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการ
จั ด การอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บานสมเด็จ
เจาพระยา ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และกําหนดนิยามศัพท
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัดการพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา
2. กําหนดประเด็น โครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ไดศึกษา
และรางขอคําถามใหมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงค และนิยามศัพทเฉพาะและประเด็นสําคัญ เพื่อ
นําไปใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม
3. ศึ ก ษาวิ ธี ส รางแบบประเมิ น จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของตาง ๆ โดยเขี ย นขอคํ า ถามให
ครอบคลุมเนื้อหาในแตละดานหรือแตละตัวแปรที่จ ะทําการศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัด
การพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
4. สรางแบบประเมินที่นําไปใชประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของ
น้ํามันพืช สําหรับรายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด แลวนําแบบ
ประเมินเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
5. นําแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ปรับปรุงแลวใหคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธพิจารณาแลวนําไป
จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกตองตาม
โครงสรางเนื้อหา การใชภาษา และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหถูกตอง มีความชัดเจน
และสมบูรณขึ้น

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

82

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

6. เมื่ อปรั บ ปรุ งแบบประเมิ น ที่ นํ ามาประเมิ นความพึ งพอใจ ตามขอเสนอแนะของผู เชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยพิ จ ารณานิ ย ามของตั ว แปร ขอบเขต และ
องคประกอบของเนื้ อหาที่ จ ะทํ าการวั ด โดยการหาคาดั ช นี ความสอดคลองแบบ IOC (Item – Objective
Congruence Index : IOC) ในทุกขอคํ าถามนั้ นเทากับ 1.00 หากขอคํ าถามที่ มี ค า IOC ตั้งแต 0.50 – 1.00
จัดทําการคัดเลือกไว และถาขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 จะตองทําการพิจารณาปรับปรุงหรือไมคัดเลือก
ไว ซึ่งจะใหเกณฑกําหนดคะแนนระดับความสอดคลองดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, น.181)
+1
หมายถึง สอดคลอง
0
หมายถึง ไมแนใจ
-1
หมายถึง ไมสอดคลอง
ประมวลผลการพิจ ารณาลงความเห็ น ของผู เชี่ ย วชาญแตละคนในแตละขอ นําไปหาคาดัช นี ค วาม
เที่ยงตรงเนื้อหา แลวเลือกขอคําถามที่มีคา ≥ 0.50 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงตรงและสามารถนําไปใชได
7. นําแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ไดจากการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุงเปนฉบับที่มี
ความเที่ยงตรงเพื่อนําไปใหนิสิต จํานวน 49 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
7.1 ลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประเมินผลดานของการรับขอมูล (Input) คําถามใหเลือกตอบโดยใหตรงกับความเปน
จริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 การประเมินผลดานของหนวยประมวลผล (Process) คําถามใหเลือกตอบโดยใหตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 การประเมินผลดานของหนวยแสดงผล (Output) คําถามใหเลือกตอบโดยใหตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด และคําถามแบบวัดระดับความเปนจริงโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 5 ขอ
ความพึงพอใจนอยที่สุด
มีคาเทากับ 1 คะแนน
ความพึงพอใจนอย
มีคาเทากับ 2 คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
มีคาเทากับ 3 คะแนน
ความพึงพอใจมาก
มีคาเทากับ 4 คะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุด
มีคาเทากับ 5 คะแนน
คาเฉลี่ยที่ไดแลวนํามาแปลงความหมายตามเกณฑของ (จํานงค ตรีนุมิตร, 2545, น.38) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด
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ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรม ในแตละดานแสดงคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของผูเชี่ยวชาญ 5 คน
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในภาพรวม
รายการประเมิน
1. การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมดานความสามารถในการทํางาน
2. การหาประสิทธิภาพของระบบดานความถูกตองในการทํางานของ
โปรแกรม
3. การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมดานการออกแบบ
4. การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมและการทดลองในหองปฏิบัติการ
คาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

X S.D. ระดับ
4.60 0.597 มากที่สุด
4.65 0.584 มากทีส่ ุด
4.57 0.771 มากที่สุด
4.47 0.411 มาก
4.57 0.591 มาก

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
4.57, S.D. = 0.591 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมดานความถูกตองในการ
ทํ า งานของโปรแกรม มี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.65, S.D. = 0.584 ) รองมาคื อ การหา
ประสิทธิภาพของระบบดานความสามารถในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. =
0.597 ) และการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57,
S.D. = 0.771 ) คาเฉลี่ยต่ําสุดคือการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมดานการทดลองในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.441 )
ผลการหาความพึงพอใจโปรแกรมของผูใชโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช และ
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมประมาณคาสมบั ติ ท างกายภาพของน้ํ า มั น พื ช สํ า หรั บ รายวิ ช าการจั ด
การพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในแตละดานแสดงคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมโดยรวม
รายการประเมิน
1. ดานของการรับขอมูล
2. ดานของหนวยประมวลผล
3. ดานของหนวยแสดงผล
สรุปการหาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมโดยรวม

X
4.59
4.78
4.86
4.74

S.D.
0.738
0.547
0.406
0.564

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.74, S.D. = 0.564) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาดานของหนวยแสดงผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.86, S.D. = 0.564) รองลงมาคือ ดานของหนวยประมวลผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =
4.78, S.D. = 0.547) และคาเฉลี่ยต่ําสุด ดานของการรับขอมูล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59,
S.D. = 0.738)
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อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับ
รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
ผลการศึกษาการหาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช สําหรับ
รายวิชาการจัดการพลังงาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อยูในเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งไดพบ
ผลการศึกษาที่สามารถนํามาอภิปรายในแตละประเด็น ดังนี้
การหาประสิทธิภาพของระบบดานความสามารถในการทํางานของโปรแกรม โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู
ในระดับมากที่สุด ในเรื่องความสารมารถในการแสดงผลลัพธครบถวนนาเชื่อถือ ความสามารถการปองกัน
ความผิดพลาดของโปรแกรม ความสามารถการใชงานรวมเร็วไมซับซอน ความสามารถทางสมบัติทางกายภาพ
ของน้ํามันพืช ความสารถการทํางานมีความนาเชื่อถือ
การหาประสิทธิภาพของระบบดานความถูกตองในการทํางานของโปรแกรม โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู
ในระดับมากที่สุด ในเรื่องความถูกตองครบถวนของขอมูลที่ใชประมวลผล ความถูกตองในการทํางานของ
โปรแกรมในภาพรวม ความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล ความถูกตองสมบัติทางกายภาพของ
น้ํามันพืช
การหาประสิทธิภาพของระบบดานการออกแบบ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด ในเรื่อง
การใชภาษาสื่อตอการใชงานตรงตามวัตถุประสงค ประสิ ทธิภ าพการจั ดหนาจอโดยรวมสื่อตอการใชงาน
ประสิทธิภาพใชงานงายสะดวกไมซ้ําซอน ประสิทธิภาพการออกแบบเมนูหนาจอการทํางาน ประสิทธิภาพใน
การกําหนดสีของหนาจอโดยรวม ประสิทธิภาพของรูปตัวอักษรที่ใช
การหาประสิทธิภาพดานการออกแบบการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับ
มากที่สุด ในเรื่องประสิทธิภาพของผลลัพธมีความใกลเคียงใชแทนกันได ประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถลด
ระยะเวลาการทดลองได ประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรมแทนการทดลองโดยรวม
จากที่หาประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาโปรแกรมอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาโปรแกรมโดยเปรียบเทียบกับการทดลองในหองปฏิบัติการ และใชการวางแผนการเขียนโปรแกรมมีการ
ดําเนินการอยางเปนระบบโดยพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอน มีการประเมินประสิ ทธิภาพโดย
ผู เชี่ย วชาญ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย ของ นายติณณภพ จุมอิ่น เรื่อง โปรแกรมคอมพิว เตอรสํ าหรั บ การ
ประมาณสมบัติเชิงเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนงานวิจัยที่เขียนโปรแกรมเพื่อใชงานแทนการทดลองในหองปฏิบัติการ
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมที่มีตอโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของ
น้ํามันพืช อยูในเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกั บสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งไดพบผลการศึกษาที่สามารถนํ ามา
อภิปรายในแตละประเด็น ดังนี้
การประเมินผลในดานของการรับขอมูล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในเรื่องความ
สะดวกในการปรับเปลี่ยนขอมูลไดตามตองการ ความครบถวนของขอมูลที่ตองการ ความสะดวกตอการใชงาน
ของผูใชโปรแกรมโดยรวม ความรวดเร็วในการรับขอมูล ระบบสามารถชวยลดความผิดพลาดในการปอนขอมูล
การใชคําที่สื่อใหเกิดความเขาใจในสวนของการปอนขอมูล

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

85

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การประเมินผลในดานของหนวยประมวลผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในเรื่องความ
รวดเร็วในการประมวลผลขอมูล ระบบประมวลผลไดชวยลดขั้นตอนจากการทดลอง ระบบคํานวณผลถูกตอง
ตามสูตรของสมบัติทางกายภาพ ระบบใชงานงายการคํานวณไมยุงยากซับซอน ระบบสามารถประมวลผล
ถูกตองแมนยํา
การประเมินผลในดานของหนวยแสดงผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ สุด ในเรื่อง ระบบ
ชวยประหยัดเวลาในการจัดทํารายงาน ผลลัพธที่ไดมีความครบถวนของขอมูลที่ตองการ ผลลัพธมีความถูกตอง
และชัดเจนตามหมวดหมู รูปแบบขอมูลตรงกับความตองของผูใช ผลลัพธถูกตองสูตรไมคลาดเคลื่อน
จากการพัฒนาโปรแกรมประมาณคาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันพืช ศึกษาหาขอมูลในการจัดการเรียน
การสอน และการลองจากหองปฏิบัติการ โปรแกรมมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้น ตามขั้นตอน SDLC มีการกําหนด
ปญหาแลวนํามาวิเคราะหออกแบบและทําการทดสอบเสร็จแลวนํามาปรับปรุงและใชประเมินหาความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมโดยกลุมตัวอยาง ที่มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เนื่องจากไดโปรแกรมที่
ลดขั้ น ตอน ลดเวลา และลดคาใชจายในการใชผู เชี่ ย วชาญในการทดลอง ที่ ทํ า ใหกลุ มตั ว อยางไดมี ก าร
เปรียบเทียบทําการทดลองในหองปฏิบัติการ และทดลองใชโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับ
งานวิจัยของ นพนันต เมืองเหนือ, เศรษฐวิทย แสงทิพย,. ความสัมพันธความหนืดและความหนาแนนของกรด
ไขมัน จากกฎควบรวมพลังงานอิสระ/Correlation of Viscosity and Density of Fatty Acids by Law of Free Energy
Additivity. วารสารมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร: วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี , [S.I.], v.25, n.2, p. 80 – 90, may 2017.
ISSN 2539-553X. Available at:http://www.journal.nu.ac.th/index.php/NUJournal/article/view/1779>. Date
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณสุ ขาภิบาลอาหารโรง
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 2 แหง จํานวน 22 ราน เก็บตัวอยางทั้งหมด 18
ตัวอยาง ไดแก อาหาร 10 ตัวอยาง มือผูสัมผัสอาหาร 5 ตัวอยาง และภาชนะอุปกรณ 3 ตัวอยาง โดยศึกษา
การปนเปอนของ Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. โดยอาศั ย เกณฑ
คุณภาพจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และทําการสํารวจโรงอาหาร โดยใช
แบบสํารวจโรงอาหารตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลการศึกษาพบวา การปนเปอนเชื้อจุลินทรียตรวจพบเชื้อ Escherichia coli ในอาหารจํานวน 10
ตัวอยาง พบวาเกินคามาตรฐานจํานวน 9 ตัวอยาง ในสวนการตรวจมือผูสัมผัสอาหาร 5 ตัวอยาง พบเชื้อ
Escherichia coli จํานวน 4 ตัวอยาง สวนภาชนะสัมผัสอาหารทุกตัวอยางตรวจไมพบเชื้อ Escherichia coli
ผลการตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหารผานเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง พบเชื้อในชวง 3.7 X
102 – 9.4 X 103 CFU/g สวนการตรวจมือผูสัมผัสอาหารพบเชื้อ Staphylococcus aureus ทุกตัวอยาง สวน
ภาชนะสั ม ผั ส อาหารทุ ก ตั ว อยางตรวจไมพบเชื้ อ Staphylococcus aureus สวนผลการตรวจเชื้ อ
Salmonella spp. ตรวจพบเชื้อ จํานวน 3 ตัวอยางไมผานเกณฑมาตรฐาน สวนการตรวจมือผูสัมผัสอาหาร
และภาชนะสัมผัสอาหารทุกตัวอยางตรวจไมพบเชื้อ Salmonella spp. ผลการสํารวจสถานการณสุขาภิบาล
อาหารจากรานอาหาร 22 ราน พบวา ผูสัมผัสอาหารไมสวมหมวกและเน็ทคลุมผม จํานวน 9 ราน คิดเปนรอย
ละ 40.91 รองลงมาคือ ใชเขียงที่มีสภาพแตกราว และไมแยกใชระหวางอาหารดิบ อาหารสุก และผักผลไม พบ
จํานวน 7 ราน คิดเปนรอยละ 31.81 ตามลําดับ จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของให
ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัสอาหารและจัดผูรับผิดชอบดูแลโรงอาหารเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสุขาภิบาล
คําสําคัญ : สุขาภิบาลอาหาร/ โรงอาหาร
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Abstract
This survey research aimed to study the situation of food sanitation of cafeterias at
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Samples were collected from twenty-two food
shops in 2 cafeterias. A total of 18 samples were 10 food samples, 5 hand’s food handlers and
3 food containers studying the contamination of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and
Salmonella spp., The method of analysis based on the specified standard of food analysis
division of Department of Health, Ministry of Public Health, and assessment cafeterias from the
Department of Health, Ministry of Public Health’s cafeterias surveying form.
The results showed that, contamination of Escherichia coli in 10 food samples were
found in 9 samples beyond the standard, hand’s food handlers were found 4 samples and
the contamination was not found in food containers. Contamination of Staphylococcus aureus
in food samples were passed the criteria (found in range 3.7 X 102 – 9.4 X 103 CFU/g). The
results showed that there was the contamination in all hand’s food handlers and was not
found in food containers. Contamination of Salmonella spp. were found in 3 samples beyond
the standard, and were not found in hand’s food handlers and containers. Although the
assessment of the 22 food shops show that food handlers in 9 food shops did not wear suitable
clothes, apron, and hair covering, accounted for 40.91% followed by using cracked cutting
board without separating among raw food, cooked food, and vegetables, which were found
at 7 food shops, accounted for 31.81% . Recommendation should be encouraging the
associated agency gives education in food sanitation for food handlers and should have
responsible man to look after cafeterias to meet standard criteria.
Keywords: Food Sanitation/ Cafeteria

บทนํา
อาหารเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยทุกคนลวนตองการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ มีประโยชนและปลอดภัยตอชีวิต (กันยา หวานณรงค, 2555) หากอาหารที่เราบริโภคเขาไปมีการ
ปนเปอนจุลินทรียจะสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได เชน เกิดโรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพิษ เปนตน
ปจจุบันสถานการณการปนเปอนในอาหารจากพิษภัยตางๆ ไมวาจะเปนเชื้อโรค พยาธิ สารเคมีและโลหะหนัก
ยังคงมีอยูจํานวนมาก ประชาชนผู บริโภคยังคงมีความเสี่ยงตอการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนจากพิษภัย
ตางๆ (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา, 2556)
จากการรายงานของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.2557 ไดรายงานวามีผูปวยโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน 1,109,927 ราย อัตราปวย 1,708.75 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 17 ราย อัตราปวย
0.03 ตอประชากรแสนคน โดยไดรับรายงานการระบาดโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน รวม 10 เหตุการณ ใน 8
จังหวัด พบจํานวนผูปวยเหตุการณละ 1-742 ราย สถานที่เกิดเหตุการณสวนใหญ คือ โรงเรียนและชุมชน
นอกจากนี้ผลการตรวจเชื้อกอโรคที่มีการรายงานในระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 603 ราย รอยละ
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0.45 ของผู ปวยทั้ ง หมด พบเชื้ อ Vibrio parahaemolyticus 308 ราย รอยละ 51.08 รองลงมาไดแก
Salmonella spp. 269 ราย รอยละ 26.04 และ Staphylococcus aureus 134 ราย รอยละ 22.22
การศึกษาความชุกของโรคอาหารเปนพิษของผูประกอบการคาในตลาดของนภพรรณ นันทพงษและ
คณะ (2555) จากการเก็บตัวอยางอุจจาระและสวอปมือของผูประกอบการ พบเชื้อที่กอใหเกิดโรคอาหารเปน
พิษ 121 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 14.3 จากการศึกษาสถานการณการปนเปอนจุลินทรียในอาหารพรอมบริโภค
กรณีศึกษาจังหวัดขอนแกนและอุดรธานีของดาริวรรณ เศรษฐีธรรมและคณะ (2556) พบการปนเปอนของ
จุลินทรียในอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายในรานและแผงลอยจําหนายอาหาร โดยตรวจพบแบคทีเรียโคลิ
ฟอรม Staphylococcus aureus และ Faecal coliform เกินมาตรฐาน ในกลุมอาหารปรุงสุก รอยละ 38.5,
40.9 และ 96.7 ตามลําดับ สวนการปนเปอนของ Salmonella spp. พบการปนเปอนในอาหารประเภทยํา
เกินมาตรฐานมากที่สุดรอยละ 60. การจัดสภาพการสุขาภิบาลอาหารที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร กอใหเกิด
ปญหาสาธารณสุขตางๆ ตามมา เปนตนวา ปญหาจากการจัดสภาพแวดลอมโดยรอบสถานที่จําหนายอาหารไม
ถูกสุขลักษณะ ปญหาจากสุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหาร การมีพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารที่ไมถูกตอง
การไมปกปดอาหาร ทําใหอาหารไมสะอาดและเกิดการปนเปอนเชื้อโรคตางๆได (ฐานิศา สาเบด และคณะ,
2557) ดังนั้นการตรวจวิเคราะหหาเชื้อจุลินทรียในอาหารพรอมบริโภค เพื่อบงชี้การสุขาภิบาลอาหาร จึงเปนสิ่ง
ที่ควรกระทําสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสุขาภิบาลของรานอาหารเพื่อผลิต
อาหารใหมีคุณภาพ (พงศพันธุ วัชวิชานันท, 2554)
โรงอาหารในสถานศึกษาเปนสถานประกอบการดานอาหารที่มีความสํา คัญตอนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรในสถานศึกษาอยางมาก เนื่องจากอาหารเปนปจจัยสี่ในการดํารงชีวิตและเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจะตองบริโภคอยางนอยวันละ 1 มื้อ เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงและมีกําลังใน
การศึกษาเลาเรียน ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (อพันตรี พูลพุทธา และคณะ, 2552) (รัชวรรณ จันทเขต
และคณะ, 2557) จากการศึกษาของรัชวรรณ จันทเขต และคณะ (2557) ไดทําการสํารวจสุขาภิบาลอาหาร
ของสถานศึกษาในภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวาอันตรายที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษา ผูบริโภคอาหารจากการ
จัดบริการอาหารในสถานศึกษาที่พบเปนระยะนั้น เกิดเนื่องจากสภาพสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสวนใหญ
ยังไมไดมาตรฐาน ไมถูกสุขลักษณะ ทําใหวัตถุประสงคของการจัดบริการอาหารในสถานศึกษาที่เนนหนักวา
ตองการใหนั ก เรี ย น นั กศึกษา ผู บริ โ ภคไดรั บ อาหารที่มี คุ ณ คา คุณประโยชน สะอาด ปลอดภัย เพี ย งพอ
เหมาะสมในการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย สมอง จิตใจนั้นไมเปนไปอยางสมบูรณ
จากการสํารวจการปนเปอนแบคทีเรียโคลิฟอรมโดยชุดทดสอบ (SI-2) เบื้องตนของผูวิจัยจากการทํา
โครงการรานอาหารสะอาดผูบริโภคปลอดภัยในป พ.ศ.2557 พบวาผลตรวจตัวอยางอาหารพบการปนเปอน
จํานวน 26 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 76.47 ซึ่งแสดงใหเห็นวารานอาหารบนโรงอาหารมีการปนเปอนดวย
แบคทีเรียโคลิฟอรมซึ่งเปนแบคทีเรียที่แสดงถึงสุขลักษณะทางดานสุขาภิบาลที่ไมดี และรายงานสถิติการใช
บริการจําแนกตามกลุมของโรค ของระบบงานสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดวยโรคทองเสีย
ยอนหลัง 3 ป พบแนวโนมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.2555, 2556 และ 2557, คือ รอยละ 4.63, 5.23 และ 5.55
ตามลําดับ
จากขอมู ล ดั ง กลาวทํ า ใหผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสถานการณสุ ข าภิ บ าลอาหารของโรงอาหารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพื่อศึกษาสุขลักษณะทางดานกายภาพของโรงอาหารและเปน
แนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหาทางดานสุขาภิบาลอาหารใหมีความสะอาด ไดมาตรฐานและอาหารมี
ความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียตาง ๆ ที่สามารถกอโรคได
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสถานการณการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2. เพื่อศึกษาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอาหารพรอมบริโภค ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาสถานการณการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จํานวน 2 แหง โดยเก็บตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อ Escherichia
coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. และตรวจประเมินทางดานกายภาพของโรงอาหาร
โดยใชแบบสํ ารวจของสํ านั กงานสุ ขาภิบ าลอาหารและน้ํ า กรมอนามัย (2556) ดําเนิ นการระหวางเดือ น
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2560

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาสถานการณการสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 2 แหง มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ศึกษา คือ โรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 2 แหง มีราน
จําหนายอาหารพรอมบริโภค จํานวนทั้งหมด 22 ราน
กลุ มตั ว อยาง ที่ ใ ชในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ดเลื อ กตั ว อยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ไดแก
ตัวอยางอาหารจากรานจําหนายอาหาร จํานวน 10 ตัวอยาง ตัวอยางภาชนะอุปกรณ จํานวน 3 ตัวอยาง
ตัวอยางจากมือผูสัมผัสอาหาร จํานวน 5 ตัวอยาง สวนสถานการณสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารไดทําการ
สํ ารวจรานจํ าหนายอาหารทุกรานจํ านวน 22 ราน โดยจํานวนตัว อยางที่เก็บใชเกณฑการตรวจประเมิ น
แบคทีเรียในรานอาหารของกองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย (2556)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
1. เครื่องมือที่ใชในวิจัยดานการหาปริมาณจุลินทรียในอาหาร
1.1 การตรวจวิเคราะหเชื้อ Escherichia coli
ใชวิธีการทดสอบปฏิกิริย าทางชีว เคมี (Biochemical tests) โดยทดสอบ IMViC Test จากตัว อยาง
อาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
1.2 การตรวจวิเคราะหเชื้อ Staphylococcus aureus
ใชวิ ธี ก ารทดสอบปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว เคมี (Biochemical tests) โดยดู ป ฏิ กิ ริ ย าในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
Mannitol salt agar (MSA) จากตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
1.3 การตรวจวิเคราะหเชื้อ Salmonella spp.
ใชวิธีการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี (Biochemical tests) ดูปฏิกิริยาในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSI และ LIM
จากตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร
2.1 แบบสํารวจโรงอาหาร (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา, 2556) จํานวน 30 ขอ
แปลผลคะแนนตามเกณฑมาตรฐานสําหรับโรงอาหาร เปน 2 ระดับ คือ
1) มาตรฐานดีมาก ตองปฏิบัติไดตามขอมาตรฐานทุกขอ ครบ 30 ขอ
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2) มาตรฐานดี ตองปฏิบัติตามขอมาตรฐานที่มีสัญลักษณ O ทุกขอ ครบ 20 ขอ
2.2 แบบสํารวจรานอาหาร จํานวน 15 ขอ
การตรวจวิเคราะหการปนเปอนจุลินทรีย
การตรวจ Escherichia coli (จักรกริช หิรัญเพชรรัตน, 2547)
1. เจือจางตัวอยางอาหาร 25 กรัม ใน Lactose bile broth (LB) 225 มิลลิลิตร ทําใหเปน
เนื้อเดียวกัน แลวนําอาหารเจือจาง 1 มิลลิลิตร ไปเจือจางตอใน Lactose bile broth (LB) 9 มิลลิลิตร ทํา
เชนเดียวกันนี้จนไดความเจือจางที่เหมาะสม (10-2, 10-3)
2. ดู ด สารละลายตั ว อยาง 10-2 และ 10-3 (ทํ า 2 ซ้ํ า ) แตละความเจื อ จางปริ ม าตร 0.1
มิลลิลิตร ใสในจานอาหาร MacConkey agar (MC) จากนั้น spread plate ใหทั่วจาน บมที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง
3. สังเกตคอโลนีที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะคอโลนีของ E. coli ใน MC จะกลม สี
ชมพู แบน แหง และมีขอบขาวขุนรอบลอมคอโลนี
4. เมื่อไดคอโลนีที่มีลักษณะตามที่ตองการแลว นํามาเพาะบนอาหาร TSI และ LIM บมที่ 35
องศาเซลเซียส ขามคืน
5. นําเชื้อที่อยูในหลอด TSI และ LIM ไปทดสอบ IMViC test ตอไป
การตรวจ Staphylococcus aureus
1. เจือจางตัวอยางอาหาร 25 กรัม ใน phosphate buffer solution (PBS) 225 มิลลิลิตร
ทําใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวนําอาหารเจือจาง 1 มิลลิลิตร ไปเจือจางตอใน phosphate buffer solution (PBS)
9 มิลลิลิตร ทําเชนเดียวกันนี้จนไดความเจือจางที่เหมาะสม 10-2 และ 10-3
2. ดูดสารละลายตัวอยาง 10-2 และ 10-3 (ทําซ้ํา 2 ซ้ํา) แตละความเจือจางปริมาตร 0.1
มิลลิลิตรใสในจานอาหาร Mannitol salt agar )MSA (จากนั้น spread plate ใหทั่วจาน บมที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48-24 ชั่วโมง
3. สังเกตคอโลนีที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะคอโลนีของ Staphylococcus aureus
ใน MSA จะกลม สีเหลืองทอง รอบคอโลนีสีเหลือง
4. เมื่ อ ไดคอโลนี ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ ต องการแลว นํ า มายอมสี แ กรม ลั ก ษณะรู ป รางของ
Staphylococcus aureus จะมีรูปกลมอยูรวมกันเปนกลุม ติดสีแกรมบวก
การตรวจ Salmonella spp. (กิจจา จิตรภิรมย, 2557)
1. Pre-enrichment เลื อกตัว อยางที่น าสนใจในการตรวจเชื้ อ Salmonella spp. สุ มตั ก
ตัวอยางอาหารที่ไดตัดเปนชิ้นเล็กๆ จํานวน 25กรัม ใสลงใน 225 มิลลิลิตรของ BPW บมในตูบมที่ 37°C
ประมาณ 24-18 ชั่วโมง
2. Selective Enrichment เขยาหลอด BPW ใหเขากันแลวถาย 0.1 มิลลิลิตรของ BPW ลง
ใน 10 มิลลิลิตร RV broth แลวบมที่ 42°C เวลา 24-18 ชั่วโมง
3. ดูดสารละลายตัวอยาง 10-2 และ 10-3 (ทําซ้ํา 2 ซ้ํา) แตละความเจือจางปริมาตร 0.1
มิล ลิ ลิ ตรใสในจานอาหาร Shigella Salmonella agar )SS agar (จากนั้ น spread plate ใหทั่ว จาน บมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง
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4. สังเกตคอโลนีที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะคอโลนีของ Salmonella spp. จะมี
ลักษณะกลม ตรงกลางคอโลนีเปนสีดํา ขอบใส
5. จากนั้นนําคอโลนีมาทดสอบกับอาหาร TSI และ LIM

การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ในการอธิบายขอมูลการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน
ตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร และขอมูลดานกายภาพของโรงอาหาร

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การปนเปอนเชื้อจุลินทรียในตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหารไดผล
การศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการตรวจตัวอยางอาหาร (n = 10)
เชื้อที่ทําการตรวจ
Escherichia coli
Staphylococcus aureus

เกณฑมาตรฐาน

จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ

MPN นอยกวา3 / นอยกวา 100 (สําหรับอาหาร
ประเภทยําและตมยํา)

9

นอยกวา 100

(ชวงที่พบเชือ้ 3 - 460)
0
(ชวงที่พบ 3.7 X 102 – 9.4 X 103 CFU/g)

Salmonella spp.

ไมพบ

3

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจเชื้อ Escherichia coli จากอาหารพบไมผานเกณฑจํานวน 9 ตัวอยางคิด
เปนรอยละ 90 และพบเชื้อ Salmonella spp. จํานวน 3 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 30
ตารางที่ 2 ผลการตรวจมือผูสัมผัสอาหาร (n = 5)
เชื้อที่ทําการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน

จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ

Escherichia coli

ไมพบ

4

Staphylococcus aureus

ไมพบ

5

Salmonella spp.

ไมพบ

0

จากตารางที่ 2 ผลการตรวจเชื้อ Escherichia coli จากมือผูสัมผัสอาหารไมผานเกณฑจํานวน 4
ตัวอยางคิดเปนรอยละ 80 และพบเชื้อ Staphylococcus aureus จํานวน 5 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 100
ตารางที่ 3 ภาชนะอุปกรณ (n =3)
เชื้อที่ทําการตรวจ

เกณฑมาตรฐาน

จํานวนตัวอยางที่ไมผานเกณฑ

Escherichia coli

ไมพบ

0

Staphylococcus aureus

ไมพบ

0

Salmonella spp.

ไมพบ

0
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จากตารางที่ 3 ผลการตรวจเชื้อจากภาชนะอุปกรณไมพบการปนเปอน Escherichia coli
Staphylococcus aureus และ Salmonella spp ทุกตัวอยาง
สวนที่ 2 ผลการสํารวจดานสุขาภิบาลในโรงอาหาร
ตารางที่ 4 ผลการตรวจประเมินดานดานสุขาภิบาลของโรงอาหาร
โรงอาหารที่
ขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร (30 ขอ)
ผาน
ไมผาน
1
28
2
2
27
3
จากตารางที่ 4 จากผลการตรวจสอบดานสุขาภิบาลสําหรับโรงอาหารทั้งสองแหงภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา โรงอาหารทั้งสองแหงผานเกณฑมาตรฐานอยูในมาตรฐานระดับดี (ผาน
20 ขอขึ้นไป) โดยโรงอาหารแหงที่หนึ่ง ไมผาน 2 ขอคือ 1) ภาชนะที่ใสชอน สอม ตะเกียบวางไมไดทําการวาง
ตั้งขึ้น แตวางแนวนอนในภาชนะทึบและไมมีที่ปกปด และ 2) ถังขยะรองรับมูลฝอยและไมมีฝาปด สวนโรง
อาหารแหงที่สอง ไมผาน 3 ขอ คือ 1) ภาชนะที่ใสชอน สอม ตะเกียบวางไมไดทําการวางตั้งขึ้น แตวางแนวนอน
ในภาชนะทึบและไมมีที่ปกปด 2) เขียงที่ใชงานเมื่อใชงานเสร็จไมไดทําการปกปดหรือมีฝาชีหรืออุปกรณอื่นใด
ทําการครอบปกปดและ 3) ผูปรุงประกอบอาหารไมไดแตงกายตามสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
สวนที่ 3 ผลการสํารวจดานสุขาภิบาลอาหารของรานอาหาร
ผลการสํารวจรานอาหารในโรงอาหารทั้งสองแหง จํานวน 22 ราน พบวา หัวขอผูสัมผัสอาหารแตงกาย
สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม ไมผานมาตรฐานมากที่สุด
จํานวน 9 ราน คิดเปนรอยละ 40.91 รองลงมาคือ หัวขอเขียงและมีดตองสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก
เนื้อสัตวดิบ และผัก ผลไม ไมผานมาตรฐาน จํานวน 7 ราน คิดเปนรอยละ 31.81 และ สถานที่รับประทาน
อาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน ไมผานมาตรฐาน
จํานวน 2 ราน คิดเปนรอยละ 9.09 ตามลําดับ

อภิปรายผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้พบเชื้อ Escherichia coli ในอาหารทุกชนิดและเกินเกณฑมาตรฐาน ยกเวนขาว
หมูทอดที่ตรวจพบเชื้อแตยังไมเกินเกณฑ อาจเนื่องมากจากปญหาของการไมปกปดอาหาร เนื่องจากบาง
รานอาหารที่ปรุงประกอบสําเร็จแลวจะใสภาชนะและทําการวางไวนอกตูกระจก โดยไมมีสิ่งปกปด ซึ่งอาจทําให
มีการปนเปอนจากแมลงพาหะ เชน แมลงวันบาน แมลงวันหัวเขียว ซึ่งจากการสํารวจในครั้งนี้พบไดบางบริเวณ
ถังขยะเปยกที่รวบรวมเศษอาหาร ซึ่งขณะที่แมลงวันเหลานี้ถามาตอมอาหารจะมีเชื้อโรคติ ดมากับขน ขา หรือ
ปก ปนเปอนลงสูอาหารได (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2556) อีกตัวหนึ่งคือ
แมลงสาบ จากการสํารวจรานอาหารบริเวณที่พบไดแก บริเวณชั้นวางอาหาร ในตูกระจก และบริเวณพื้นของ
โรงอาหาร ซึ่งแมลงสาบเหลานี้ชอบเขาไปคนหาอาหารตามครัว สถานที่เก็บอาหาร ถังขยะ ทอระบายน้ํา ทั้งยัง
เปนพาหะนําโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอีกดวย (Rozendaal, 1997) จากการพบแมลงที่เปนพาหะนํา
โรคดังกลาวทําใหเห็นวาระบบการจัดการมูลฝอยของโรงอาหารยังไมดี นอกจากแมลงพาหะแลวฝุนละอองตาง
ๆ ก็สามารถปนเปอนลงสูอาหารได และปญหาอีกอยางคือ การใชผาเช็ดมือ หรือผากันเปอนเช็ดมือ ก็เปนอีก

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

94

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

หนึ่งปญหาที่สําคัญ เพราะมาจากการสั มผัสโดยตรง ซึ่งสัมพันธกับการตรวจพบเชื้อ E. coli ในมือผูสัมผั ส
อาหารเกือบทุกคนซึ่งผูขายอาหารมีทั้งคนไทยและแรงงานตางชาติขณะขายจะมีความเรงรีบและอาจไมไดลาง
มือ จากการตรวจพบเชื้อนี้จํานวนมากอาจเนื่องมาจากสถานที่เก็บอาหารสดมีน้ําแข็งที่ใชแชอาหารรวมกับผัก
ตาง ๆ ซึ่งอาจเปนไปไดวาเชื้อปนเปอนมากับน้ําแข็ง
การตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหารคือขาวหมูแดง กวยเตี๋ยว และผัดผัก แตไมเกิน
เกณฑมาตรฐาน และพบเชื้อนี้ในมือผูสัมผัสอาหารทุกราย เนื่องจากเชื้อ S. aureus เปนเชื้อที่มักพบอยูตาม
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ บาดแผลของมนุษย โดยเชื้อ S. aureus สามารถปนเปอนในเนื้อสั ตวที่นํามาปรุ ง
อาหาร เชน เนื้อหมู เนื้อวัวและเนื้อไก ทั้งยังเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคอาหารเปนพิษดวย (Angkititrakul
et al., 2013) จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบเชื้อดังกลาวในมือผูสัมผัสอาหารได
การพบเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบ อาจทําใหมีเชื้อปนเปอนได
เนื่องจากเชื้อ Salmonella spp. สวนใหญที่พบจะเปนอาหารจากสัตวตางๆ เชน เนื้อสัตว สัตวปก โดยเฉพาะ
สวนประกอบที่มาจาก อก สะโพก ปก และโครงไก (Manamuti and Suksringam, 2006) อาหารประเภทผัก
ตาง ๆก็พบวามีเชื้อ Salmonella spp. ปนเปอนไดเชนกัน เนื่องจากดินที่ใชในการปลูกผักอาจมีการใชปุยคอก
เชน มูลของวัว จึงทําใหพบเชื้อไดทั้งในดินและในผัก (Somphee et al., 2011) ดังนั้นควรลางผักตาง ๆ ดวย
น้ําสะอาดหลายครั้ง หรือแชผักในน้ําสมสายชูหรือดางทับทิมทิ้งไว 15 นาที แลวลางออกดวยน้ําสะอาด และใช
อุปกรณหยิบ จับ อาหารแทนการใชมือหยิบโดยตรง (Krongthong, 2008)
จากการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและสังเกตมาวิเคราะหการสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในดานกายภาพมีประเด็นที่นาพิจารณาดังนี้
1. ดานสถานที่และสภาพแวดลอม พบวา สถานที่รับประทานอาหาร โตะ เกาอี้มีความสะอาด แข็งแรง
เปนระเบียบ เพดานสูงทําใหการระบายอากาศดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดระเบียบตาง ๆ เลย
ทําใหในสวนของอาคารมีความเหมาะสม สวนการรวบรวมขยะโรงอาหารเองจะทําการรวบรวมเศษอาหารที่
เหลือจากการรั บประทาน ซึ่งภายในแตละรานก็จ ะทําการเก็บ รวบรวมเอง แตสวนใหญยังไมไดมาตรฐาน
เนื่องจากถังขยะที่ใชไมมีฝาปกปดซึ่งอาจทําใหเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงพาหะนําโรคได
2. ดานภาชนะอุปกรณ โรงอาหารมีการเก็บชอน สอม ตะเกียบ ไมถูกตอง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
โดยไมไดวางดามจับตั้งขึ้น เปนการจัดวางเรียงกันในภาชนะที่ไมไดมีการปกปด ซึ่งอาจเสี่ยงตอการปนเปอนจาก
การสัมผัสได สวนเขียงที่ใชในบางรานมีรอง แตกราว และบางรานไมแยกใชระหวางอาหารดิบและอาหารสุก ไม
มีฝาชีครอบเมื่อใชงานเสร็จ รวมถึงใชผาสกปรกเช็ดเขียง หลังจากใชงานแลว ซึ่งอาจกอใหเกิดการปนเปอนเชื้อ
โรคตาง ๆได เชน E. coli, Staphylococcus, Entamoeba histolytica เปนตน
3. ดานอาหาร น้ํา น้ําแข็ง เครื่องดื่ม พบวา บางรานในโรงอาหารที่มีอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บ
อาหารในภาชนะที่ไมมีสิ่งปกปด หรือไมไดวางขายในตูกระจก ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ย งจากแมลงพาหะนํา
โรค หรือฝุนละอองตาง ๆ ที่เปนเชื้อกอโรคได
4. ดานตัวผูสัมผัสอาหาร ผูปรุง ผูเสิรฟ พบวา สิ่งที่ผูสัมผัสอาหารไมปฏิบัติคือ ไมใสผากันเปอน ไม
สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม และจากการสังเกตพบวา ผูสัมผัสอาหารและจําหนายอาหารบางคนเล็บยาวและมี
การตกแตงเล็บ ทาสีเล็บ บางรายใชมือหยิบอาหารซึ่งอาจเปนปจจัยที่ทําใหอาหารเกิดความสกปรกได ทําใหมี
การปนเปอนเชื้อ E. coli, Staphylococcus ลงสูอาหารได

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

95

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. กอนทําการเก็บตัวอยางจากมือผูสัมผัสอาหาร ผูสัมผัสอาหารไดทําการลางมือกอนตรวจ ซึ่งผลจาก
การตรวจพบวามี เ ชื้ อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus แสดงใหเห็ น ถึ ง การลางมื อ ที่ ไ ม
สะอาด หรือลางแลวเช็ดกับผาเช็ดมือที่ไมสะอาด ดังนั้นผูสัมผัสอาหารควรลางมือใหถูกตองตามขั้นตอนและทํา
ความสะอาดผาเช็ดมือ เพื่อปองกันการสะสมของเชื้อโรคตาง ๆ
2. หนวยงานหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลโรงอาหารควรมีการวางแผนในการแกปญหา
ดานสุขาภิบาลอาหาร เชน การจัดอบรมใหความรูใหกับผูประกอบการ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาสวน
บุคคล เพื่อใหอาหารถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหารตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการบูรณาการความรูจากขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย
เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอวเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการจัดการเรียนรู รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูสําหรับ
นักศึกษาในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคา t-test
ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคจิ๊กซอว มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) เทากับ 24.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.11 ซึ่งสูง
กวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( X ) เทากับ 20.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.42 เมื่อวิเคราะหคา ttest เทากับ 8.96 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เทคนิ คจิ๊ กซอวอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ความพึงพอใจโดยรวม คือ คาเฉลี่ ย ( )
เทากับ 4.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูเชิง ปฏิบัติการ
ทําใหนั กศึกษากระตื อรื อรน มีร ะดับ ความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ คาเฉลี่ ย ( ) เทากับ 4.61 คาเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการนั้นสามารถพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจึงเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ตอไป
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การเรียนรูแบบรวมมือ/เทคนิคจิ๊กซอว

1

อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(Lecturer of Biology Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University)
*Corresponding Author. E-mail : thatairuk@gmail.com

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

98

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

Abstract
The research is practical learning management integrated into the design of the patatin
gene in potato through collaborative learning using the jigsaw technique. The study
investigated the effectivity of collaborative learning using the jigsaw technique. There were 21
students enrolled in the Genetic Learning Management Course in the second semester of the
academic year 2016. The data were analyzed using mean ( X ) standard deviation (S.D.)
The study indicated that the mean ( X ) 20.76 standard deviation (S.D.) 3.42 before
collaborative learning using the jigsaw technique and after collaborative learning using jigsaw
technique was the mean ( X ) 24.24 standard deviation (S.D.) 3.11
The study suggested that collaborative learning using the jigsaw technique is proven
effective to augment the academic achievement of the students. Likewise, to improve the
learning processes of students in other appropriate courses.
Keywords : Cognitive Achievement/Cooperative Learning/Jigsaw Technique

บทนํา
ผูวิจัยเกิดแนวคิดในการนําขอมูลจากงานวิจัยที่เคยศึกษามาใหความรูและปรับใชแกนักศึกษาในรายวิชา
พันธุศาสตรเพื่อสงเสริมและกระตุนการเรียนรู ซึ่งคาดวาการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใหความรูในการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรนั้นจะทําใหกระบวนการเรียนรูงายตอความเขาใจและสามารถกระตุนความสนใจ
ของนักศึกษาได โดยจะสงผลใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบมากขึ้น เมื่อผูเรียนไดเรียนรูดวย
ตนเองและฝกปฏิบัติในการทํากิจกรรมรวมกัน จะทําใหมีพื้นฐานในการสราง องคความรูและเกิดความคิด
สรางสรรคทํ า ใหนั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ วิ ธี คิ ด และสงเสริ ม มิ ต รภาพอั น ดี ร ะหวางผู ที่ ทํ า กิ จ กรรมรวมกั น
โดยเฉพาะการรูจักคิดอยางมีเหตุผลและรับฟงเหตุผลของผูอื่นจะทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีและสามารถจดจํา
เนื้อหานั้นไดดีมากขึ้น เนื่องจากองคความรู ที่ไ ดนั้นเกิด มาจากประสบการณตรงจะทําใหความเขาใจเนื้อหา
รายวิชานั้น ๆ ไดดีขึ้น การศึกษาทางวิทยาศาสตรนั้นตองใชทักษะ ความชํานาญและความเขาใจอยางมาก
โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุล โปรตีน พันธุศาสตรและการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Lewis and
Wood-Robinson. 2000., Banet and Ayuso. 2000., Lewis and Kattmann. 2004) จากการศึกษารายงาน
การวิจัยของ Moore และคณะ (2012) พบวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีหากลงมือปฏิบัติดวยตนเองและมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สอนใหเหมาะสมกับผูเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําความรูที่ไดจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง
มาเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเชิงปฏิบัติจาก
การบูรณาการงานวิจัยสําหรับนักศึกษาที่ เรียนวิชาพันธุศาสตรใหสามารถเขาใจพื้นฐานกระบวนการวิจัยและ
ความรู ทางชีว วิทยารวมทั้งไดลงมือปฏิบั ติจริงเพื่อใหเกิดกระบวนการเรีย นรูและวางแผนการเรี ยนโดยใช
ความคิดอยางเปนระบบ จึงเลือกการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ (Cooperative
Learning) ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนไดเรียนรู
รวมกันเพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและสามารถเรียนรูไดดีขึ้น โดยแบงนักศึกษาออกเปน
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กลุมเล็ก ๆ แตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน ขั้นที่ 3 ขั้นทํา
กิจกรรมกลุมและขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้นเปนวิธีที่สงเสริมใหผูเรี ยน
ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมจึงทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการแสดงออก
และการทํางานเปนกลุมทําใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เลือกการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวย “เทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw)” หรือเรียกวา
“ปริศนาความคิด ” ซึ่งเปนเทคนิคที่ใหสมาชิกในกลุมแยกยายกันศึกษาความรูของเนื้ อหาที่มีหัว ขอตาง ๆ
ลักษณะการจัดกิจกรรมนี้จะแบงออกเปน 2 กลุม โดยใหกลุมที่หนึ่ง คือ กลุมผูเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกตางกัน คือ ออน ปานกลางและเกงเขากลุมรวมกัน เรียกวา “กลุมบาน (Home Group)”
โดยสมาชิกในกลุมบานจะแบงความรับผิดชอบในการศึกษาหัวขอที่แตกตางกัน และกลุมที่สอง คือ กลุมใหมที่
ไดรับหัวขอเดียวกัน เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group)” ซึ่งเมื่อกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกันศึกษาหัวขอที่
ไดรับเรียบรอยจะกลับเขากลุมที่หนึ่ง คือ กลุมบาน อีกครั้งเพื่อถายทอดความรูจากหัวขอที่ไดศึกษา จากนั้น
สมาชิกในกลุมบานจะนําความรูที่ไดจากการอภิปรายจากกลุมผูเชี่ยวชาญมาสรุปและวิเคราะหใหสมาชิกในกลุม
บานฟง ซึ่งวิธีนี้คลายกับการตอภาพจิ๊กซอว เมื่อสมาชิกในกลุมสรุปและอภิปรายผลเรียบรอย จากนั้นผูสอนจึง
ทดสอบและใหคะแนน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้นักศึกษาแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการ
เรียนรู ดังนั้นความสําเร็จของกลุมจึงเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนขอมูลที่ไดจากการเรียนรู
รวมทั้งการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน เรียนรูการเปนผูนําและผูตามในการทํางานรวมกัน โดยคนที่
เรียนเกงจะสามารถชวยเหลือคนที่ออนกวาจึงเปนการฝกใหสมาชิกในกลุมนั้นรับผิดชอบทั้งตอการเรียนรูของ
ตนเองและรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อสมาชิกทุกคนในกลุม ดังนั้นความสําเร็จของแตละบุคคลจึงเปน
ความสําเร็จของกลุมที่ทําใหผูเรียนเขาใจและสามารถนําความรูเหลานี้ไปพัฒนาตอยอดทางการศึกษาวิจัยใน
อนาคตไดมากขึ้น

สมมติฐานในการวิจัย
นักศึกษาในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง ดวยการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
นักศึกษาในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูเชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง ดวยการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอวมีความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูในระดับมาก

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาในรายวิชาวิชาพันธุศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง ดวยการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูโดยเทคนิคจิ๊กซอวสําหรับนักศึกษาในรายวิชาพันธุศาสตร
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินใน
มันฝรั่ง

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental research) ใชแผนแบบการวิจัยกลุม
เดียวสอบกอนและหลัง (One group pretest-posttest design) ดังนี้
กลุมตัวอยาง
นักศึกษาในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์หลัง
การจัดการเรียนรู รวมทั้งความพึงพอใจที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- แผนการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติจากความรูที่ไดขอมูลพื้นฐานจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพร
เมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว
- แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 30 ขอ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม ไดคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .40 ถึง
.60 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .20 ถึง .60 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เริ่มจากการเตรียมสื่อการเรียนการสอน (Preparation of Materials) โดย
แบงเนื้อหาในแตละหัวขอที่จะเรียนรูและขั้นตอนการปฏิบัติในการทดลอง
ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน โดยผูสอนนําเขาสูบทเรียนและกระตุนใหผูเรียนเกิดเรียนรูในการคิดวิเคราะห
ดวยการถามเกี่ยวกับเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอคชันหรือพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction, PCR) ซึง่
เปนเทคนิคที่ใชในการเพิ่มปริมาณชิ้นสวนของดีเอนเอและการออกแบบไพรเมอร จากนั้นนําความรูที่ไดจาก
งานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรยีนพาเททินในมันฝรั่งมาบรรยายเพื่อประยุกตใหเกิดการเรียนรูและเพิ่ม
ความเขาใจใหมากขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูสอนมอบหมายงานที่ผูเรียนใหแตละกลุมแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
บานและกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งตองปฏิบัติใหชัดเจนโดยผูเรียนตองรวมมือกันเรียนรูและฝกปฏิบัติตามขั้นตอนตาง
ๆ โดยผูสอนสังเกตการณทํางานของแตละกลุมและคอยเปนผูอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหความกระจางใน
กรณีที่ผูเรียนสงสัยหรือตองการความชวยเหลือ
- การจัดการเรียนรูดวยการจัดกลุมผูเรียน โดยผูสอนจัดกลุมนักศึกษาหรือผูเรียนเขากลุม ดวยการคละ
ระดับความสามารถ คือ ออน ปานกลางและเกง รวมกันเปนกลุม โดยแบงกลุมละ 6 คน เรียกกลุมนี้วา “กลุม
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บาน” โดยใหนักศึกษาแตงตั้งหัวหนากลุม เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการภายในกลุม จากนั้นมอบหมายใหแตละ
คนศึกษาเอกสารตามหัวขอที่ไดรับใหเขาใจ
- การแบงกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูสอนจัดใหนักศึกษาจากกลุมบาน กลุมละ 1 คน ที่ไดรับหัวขอเดียวกัน
มารวมกลุม เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” โดยนักศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเอกสารในหัวขอนั้น ๆ จากนั้น
ใหชวยกันอภิปรายถึงใจความสําคัญของเนื้อหา กระบวนการดําเนินการทดลองและนําเสนอเนื้อหาใหเขาใจ
ตรงกันเพื่อกลับไปนําเสนอใหเพื่อนในกลุมบานของตนเขาใจตอไป
- สมาชิกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปที่กลุมบานของตน จากนั้นนําเสนอขอมูลที่ศึกษาแตละหัวขอจาก
กลุมเชี่ยวชาญเพื่อถายทอดใหสมาชิกในกลุมบานเขาใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล ผูสอนหรือวิทยากรตรวจสอบวาผูเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ
ไดครบถวนแลวหรือไมและผลการปฏิบัติเปนอยางไร จากนั้นผูเรียนและผูสอนชวยกันสรุปบทเรียน ถามีสิ่งที่
ผูเรียนยังไมเขาใจจึงอธิบายเพิ่มเติมและชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอววิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ วิเคราะห
คา t-test
การวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจั ดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิคจิ๊ กซอว
วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545)
4.51-5.00
หมายความวา
มากที่สุด
3.51-4.50
หมายความวา
มาก
2.51-3.00
หมายความวา
ปานกลาง
1.51-2.50
หมายความวา
นอย
1.00-1.50
หมายความวา
นอยที่สุด

ผลการวิจัย
การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกอนและหลังการจั ดการเรี ยนรู แบบรวมมือดวย
เทคนิคจิ๊กซอวในรายวิชาพันธุศาสตร
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X ) เทากับ 24.24
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.11 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( X ) เทากับ 20.76 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.42 คา t-test เทากับ 8.96 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสู งกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวในรายวิชาพันธุศาสตร
คะแนน
แบบทดสอบ (ขอ) คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test
p
กอนเรียน
30
20.76
3.42
8.96
0.05*
หลังเรียน
30
24.24
3.11
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 20, t = 8.96)
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวในรายวิชาพันธุศาสตร
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค จิ๊ก
ซอว ในรายวิช าพัน ธุศาสตร พบวาความพึงพอใจรวมทั้งหมด มีคาเฉลี่ ย ( X ) เทากับ 4.30 คาเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 อยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 9 ขอ ตามลําดับ คือ
1. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษากระตือรือรน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.61 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49
2. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดถูกตอง มีคาเฉลี่ย( X )
เทากับ 4.57 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.59
3. การนํางานวิจัยมาเปนขอมูลพื้นฐานทําใหปฏิบัติการทดลองดีขึ้น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.47 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60
4. การนํางานวิจัยมาเปนขอมูลทําใหเรียนรูไดดีขึ้น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เทากับ 0.66
5. การนํางานวิจัยการออกแบบไพรเมอรมาเปนขอมูลพื้นฐานทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น มีคาเฉลี่ย (
X ) เทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65
6. สามารถนํ าความรู ที่ไดรั บ นี้ ไปใชในการปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ ย ) X ) เทากับ 4.14 คาเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.72
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.80
8. ความรูความสามารถในการถายทอดของสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.00 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.70
9. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.90 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.76
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊ กซอว ในรายวิชา พันธุ
ศาสตร มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในระดับมาก 5 ขอ ตามลําดับ คือ
1. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาไดปรึกษาและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม มี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60
2. การเรียนแบบเทคนิ คจิ๊ กซอวชวยนั กศึกษาไดรวมมือกันทํางาน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.47 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60
3. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาเรียนรูการเปนผูนําและผูตาม มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ
4.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.67

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา

103

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

4. การเรียนแบบเทคนิคจิ๊กซอวทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนมากขึ้น
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.65
5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ
0.80
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว ในรายวิชาพันธุศาสตร

การประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. ความรูความสามารถในการถายทอดของสมาชิกในกลุม
4. ความสามารถในการใหความรูของสมาชิกในกลุม
5. สามารถนําความรูที่ไดรับนี้ไปใชในการปฏิบัติไดจริง
6. การนํางานวิจัยการออกแบบไพรเมอรมาเปนขอมูลพื้นฐานทํา
ใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น
7. การนํางานวิจัยมาเปนขอมูลพื้นฐานทําใหปฏิบัติการทดลอง
ดีขึ้น
8. การนํางานวิจัยมาเปนขอมูลทําใหเรียนรูไดดีขึ้น
9. การเรียนแบบเทคนิคจิ๊กซอวทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนมากขึ้น
10. การเรียนแบบเทคนิคจิ๊กซอวชวยนักศึกษาไดรวมมือกันทํางาน
11. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนไดถูกตอง
12. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาไดปรึกษาและ
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม
13. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษากระตือรือรน
14. การจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษาเรียนรูการเปน
ผูนําและผูตาม
ความพึงพอใจรวมทั้งหมด

ระดับความ
พึงพอใจ

4.04
3.90
4.00
4.04
4.14

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.80
0.76
0.70
0.66
0.72

4.33

0.65

มากที่สุด

4.47
4.38

0.60
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

4.33
4.47

0.65
0.60

มาก
มาก

4.57

0.59

มากที่สุด

4.52
4.61

0.60
0.49

มาก
มากที่สุด

4.42
4.30

0.67
0.56

มาก
มาก

คาเฉลี่ย
( X)

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบรวมมื อ ดวยเทคนิ ค
จิ๊ กซอวในรายวิช าพัน ธุศาสตร พบวาการจัดการเรีย นรู เชิง ปฏิบัติจ ากการบู รณาการงานวิจัย เรื่อง การ
ออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง นั้นสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวานักศึกษามีความพึงพอใจรวม คือ คาเฉลี่ย
( X ) เทากับ 4.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 โดยการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการทําใหนักศึกษา
กระตือรือรน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดของความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คือ คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.61 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49

อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวใหนักศึกษา
ในรายวิชาพันธุศาสตร จํานวน 21 คน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ย ( X )
เทากับ 24.24 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.11 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียน ( X ) เทากับ 20.76 คา
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากั บ 3.42 คา t-test เทากั บ 8.96 อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
สอดคลองกับการศึกษาของสาวิตรี เถาวโท (2561) ศึกษาผลของการจัดประสบการณการเรียนรูแบบรวมมือ
ดวยเทคนิคจิ๊กซอวและเทคนิค LT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทํางานกลุม ในรายวิชาการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรูในชั้น เรีย นสําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มาวิ ทยาลัยนครพนม พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนที่เรียนดวยการจัดประสบการณการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคจิ๊กซอวและเทคนิค LT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และคาเฉลี่ยของการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูในระดับ
ดีมาก (x̄= 3.02, S.D. = 0.29) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนภายหลังการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิค จิ๊กซอวและเทคนิค LT มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก (x̄= 4.49, S.D. = 0.35)
และสอดคลองกับจิราพร คงรอด (2560) ศึกษาเรื่องการใชกระบวนการเรียนรูรวมกันแบบจิกซอวเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนการตลาดของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พบวาหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูรวมกันแบบจิกซอว นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
นิสิตเกินรอยละ 80 สามารถสอบผานเกณฑรอยละ 60 ดานความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในภาพรวมพบวานิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เชนเดียวกับนิรนาท วิทยโชคกิติคุณและศิริพร แกว
กุลพัฒน (2560) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวเพื่อสงเสริมผลลัพธทางการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค ใน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ พบวามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับพิจิตรา ศรีพัด , ยศสพลณภัทร ศรี
แสนยงคและสมศิริ สิงหลพ (2559) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักร 7 ขั้น
รวมกับเทคนิ คการเรี ยนรู แบบจิ๊ กซอวในวิช าชี ววิทยา เรื่อง การตอบสนองของพืช เพื่อพัฒนาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา มโนทัศน ทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จํานวน 24 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังการเรียนสูง
กวากอนเรี ย นอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จิตวิทยาศาสตรของนักเรี ยนหลังเรี ยนอยูในระดับเกณฑดี
นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับรายงานการศึกษาของสุกัญญา จันทรแดง (2556) ที่ศึกษาผลการ
จัดการเรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางานรวมกัน
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วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
จํานวน 31 คน พบวาผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการทํางานรวมกันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพฤติกรรมการทํางานรวมกันอยูในระดับดีมาก ความคิดเห็นของนักเรียนตอ
การเรียนการสอนดวยชุดการสอนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก นอกจากนี้รายงานการศึกษาของวีระพน ภานุ
รักษและจรัญ เจิมแหล (2559) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบ
จิ๊กซอวในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปที่ 1 จํานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบจิ๊กซอวในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอวิธีการแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบจิ๊กซอวในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 อยูในระดับมาก
สวนผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิกซอว ในรายวิชาพันธุ
ศาสตรพบวาระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การนํางานวิจัยการออกแบบไพรเมอรมาเปนขอมูลพื้นฐานทําให
เขาใจเนื้อหาที่เรียนดีขึ้น มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 สอดคลองกับ
รายงานการศึกษาของอัญญปารย ศิลปนิลมาลย (2558) ที่ศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวใน
รายวิช าหลั กการพื้น ฐาน สํ าหรั บ การพัฒ นาซอฟตแวรสาขาวิช าคอมพิว เตอรศึกษา มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
กาฬสินธุ สําหรับนักศึกษา รหัส 55 ชั้นปที่ 2 หมูที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน
28 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวกอนและหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพบวามีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.72 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.23
นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ยังศึกษาแบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 30 ขอ โดยมีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม ไดคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 มีคาความ
ยากงาย (p) ระหวาง .40 ถึง .60 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .20 ถึง .60 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจริยา ขุนเศรษฐ พูนสุข อุดมและอานอบ คันฑะชา (2551) ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวรวมกับแผนภูมิมโนทัศนที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
บางแกวพิทยาคม อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง จํานวน 1 หองเรียน รวม 32 คน พบวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวรวมกับแผนภูมิมโนทัศน มีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษารายวิชาพันธุศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูเชิง
ปฏิบัติจากการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง การออกแบบไพรเมอรของยีนพาเททินในมันฝรั่ง ดวยการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (
X ) เทากับ 24.24 คาเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.11 ซึ่งสู งกวาคะแนนเฉลี่ ย กอนเรี ย น ( ) เทากั บ
20.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.42 การวิเคราะหคา t-test เทากับ 8.96 ซึ่งมีความแตกตางอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้นักศึกษามีความพึงพอใจรวม คือ คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.30 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 โดยการจัดการเรียนรูเชิงปฎิบัติการทําใหนักศึกษากระตือรือรนมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.49 แสดงใหเห็น
วาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอวในหลากหลายวิชาตามขอมูลที่นําเสนอมานั้นชวยพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นขอมูลดังกลาวนี้จึงอาจนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอไป โดยผูวิจัยควรคํานึงถึงเนื้อหาและรายวิชาที่เหมาะสมในการนํา
เทคนิคจิ๊กซอวมาใชในการจัดการเรียนรู โดยตองอธิบายรายละเอียดในการแบงกลุมหรือทําความเขาใจแก
ผูเรียนถึงกระบวนการในการจัดการเรียนรูใหตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ผูเรียนยัง
สามารถนําเทคนิคนี้ไปใชในการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนอื่น ๆ ไดอีกดวย
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พุทธศาสนากับการเมืองในกัมพูชา
Buddhism and Politics in Cambodia
ภัทรเวช ฟุงเฟอง1*
(Bhathravej Fungfueng)
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาอิทธิพลของการนําเอาพุทธศาสนาอันเปนความเชื่อหลักของคนใน
สังคมกัมพูชามาเปนเครื่องมือหาความชอบธรรมทางการเมือง อันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
ประเทศกัมพูชา ครอบคลุมชวงการเปลี่ยนผานจากการปกครองในระบอบกษัตริยมาสูการเปลี่ ยนแปลงใน
ระบอบสาธารณรัฐ และลัทธิคอมมิวนิสต เพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางความเปนรัฐและการใชพุทธศาสนา
ในการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของผูนํารัฐ อันสงผลตอวิธีความเชื่อของประชาชนชาวกัมพูชาในอดีต
ถึ ง ชวงการฟนฟู พุ ท ธศาสนาจวบจนปจจุ บั น ที่ ก ารปกครองในรู ป แบบที่ มี รั ฐ บาลบริ ห ารประเทศและมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
คําสําคัญ: พุทธศาสนา/ การเมืองกัมพูชา/ ความชอบธรรมทางการเมือง/ พุทธศาสนาในกัมพูชา

Abstract
This article aims to study the historical impacts of using Buddhism - the main belief
and official religion of the Cambodia, as a tool in seeking for a political legitimacy affecting the
political changes in Cambodia in the past from an absolute monarchy, a republic, and a
communist regime. The past occurrences can explain the relationship between the statehood
and the use of Buddhism to create the state leaders’ political power. This combination has
gradually formed the Cambodian’s perspectives through the revival of Buddhism era and even
until the current regime - the constitutional monarchy.
Keywords : Buddhist/ Politics of Cambodia/ Political Legitimacy/ Buddhist in Cambodia
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บทนํา
ศาสนาเปนสถาบันหลักที่สําคัญสถาบันหนึ่งในสังคม เปนที่มาของโลกทัศน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
คติความเชื่อของประชาชนในทุกสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในประเทศแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่มีพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามเปนรากเหงาที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะเดียวกัน
กระบวนการทางการเมืองและสังคมก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงตอศาสนจักรเชนเดียวกัน โดยผลกระทบตอ
ศาสนานั้น สามารถพิจารณาได 2 แนวทาง ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้น อยาง
รวดเร็วและรอบดาน แนวทางลักษณะนี้จะสงผลใหโครงสรางทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวิถี
ชีวิตทางวัฒนธรรมเดิมถูกแทนที่ดวยอุดมการณและลัทธิทางการเมืองที่เปนปฏิปกษตอศาสนา ผลกระทบตอ
ศาสนายอมมีลักษณะทางลบ
ในทางกลับกันหากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป อํานาจที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑทางศีลธรรมยังคงความแข็งแกรง ศาสนาก็จะสามารถทําหนาที่ชี้แนะ อธิบายความ
เปนไปของสภาพแวดลอมทางสังคม และจุดหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางสอดคลองกับความเปนไป
โดยธรรมชาติ อันเรียกวา “สัจธรรม” หรือความจริงอันเที่ยงแท
ประเพณีทางสั งคมวัฒ นธรรม รวมถึงอํานาจทางการเมืองในดินแดนเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตลวนมี
รากฐานที่สําคัญมาจากปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ผูนําในแถบนี้ไดนํามาประยุกตใหสอดคลองกับแนวคิดและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในทองถิ่น และยังพรอมเปดรับวัฒนธรรมหรือแนวคิดใหมที่จะเขามาภายหลังดวย หรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาผูปกครองสามารถแสวงหาความชอบธรรมจากศาสนา และความเชื่อมตอสังคมที่มี
อิทธิพลตอชีวิตของประชาชนในขณะนั้น ศาสนาจึงเปนปจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่สํา คัญยิ่งตอการบูรณาการ
และเสถียรภาพของชาติ ดังเชนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกัมพูชา ในพุทธศักราช 2518 เปนตัวอยางของการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมดั้งเดิมของประเทศถูกเปลี่ยนและแทนที่
โดยระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนอุดมการณคอมมิวนิสต อุดมการณดังกลาวลวน
สงผลใหเกิดการพลิกโฉมบทบาทและหนาที่ของสถาบันพระพุทธศาสนาอยางรุนแรง สวนกรณีของประเทศไทย
แมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอยูตลอดเวลา หากแตไมกระทบกับสถาบันศาสนาเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในแตละครั้ งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป จึงไมสงผลกระทบตอสถาบันตาง ๆ ใน
สังคมมากนัก
ศาสนากับการเมืองและสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเมืองและ
สังคมยอมมีผกระทบตอศาสนา และในทํานองเดียวกันนี้การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาก็จะมีผลกระทบทาง
การเมื อ งและสั งคมเชนเดี ย วกั น (ธี ร โชติ เกิ ด แกว, 2547) ผลกระทบประการสํ า คั ญ อั นเนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกประการหนึ่งคือ วิกฤตการณความชอบธรรมทางการเมือง
คําวา “การเมือง” มีความหมายหลายนัย ในบทความชิ้นนี้นิยามการเมืองวาเปน ความคิด กิจกรรม และ
การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจเพื่อบริหารรัฐ จัดระเบียบสังคมรัฐ ตลอดจนการไดมาซึ่งอํานาจ
อิทธิพลการใชอิทธิพลเพื่อการจัดสรรคุณคาในสังคม ดังนั้นการที่บุคคลพยายามที่จะตอบสนองตอกลุมตาง ๆ ที่
แขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสูงสุด หรือกิจกรรมใดที่เกี่ยวพันกับการมีสวนรวมในการปกครองตนเองของ
กลุม คณะบุคคล หรือประชาชนเพื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล และองคกรการปกครอง เชนเดียวกับ
การที่ผูมีอํานาจดังกลาวพยายามที่จะรักษาอํานาจไวลวนแลวแตเปน “กิจกรรมทางการเมือง” ทั้งสิ้น (Gerth &
Mills, 1953)
สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและการเมื อ งนั้ น มี ห ลากหลายความหมายดวยกั น
หากแตความหมายที่เปนหลักเกณฑในการวิเคราะหการศึกษาเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงจะหมายถึงการเปลี่ยน
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จากสภาวะหนึ่ งไปสู สภาวะใหม สํ าหรั บ สภาวะใหมที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเปรีย บเทีย บกับสภาวะเดิมแลวมีความ
แตกตางกันแตจะมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับคุณลักษณะและสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังกระทบตอ
โครงสรางเดิม (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2525) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีความหมายอยางกวาง ๆ ถึงสภาพ
ความสัมพันธในเชิงอํานาจและสัมพันธภาพทางสังคมจึงเปนสวนประกอบที่สําคัญของแตละสังคมและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นยอมมีผลกระทบตอสวนสังคมมากพอกับกิจกรรม
ทางสังคมที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบทางการเมือง
ในระบบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่ง ปญหาความชอบธรรมในอํานาจการปกครองเปนปญหา
สําคัญที่ผูปกครองตองคํานึงถึงตลอดเวลา ความชอบธรรมในอํานาจการปกครองในความหมายที่กวางมีพื้นฐาน
อยูบนความเชื่อที่วารัฐบาลหรือผูปกครองมีสิทธิที่จะปกครอง และอยูภายใตการปกครองยอมรับสิทธิและ
อํานาจปกครองนั้น ความชอบธรรมจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูปกครองสามารถโนมนําใหผูปกครองมีความเชื่อและ
ศรัทธาในสถาบัน กระบวนการทางการเมือง กฎระเบียบ วิธีการปกครอง การกําหนดหรือการดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลเปนสิ่งที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประชาชนและเปนขอผูกพันทางศีลธรรมที่จะตอง
ปฏิบัติ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานที่สังคมยึดถือหรือไม (พระศรี
ปริยัติโมลี, 2540)
ทั้ ง นี้ สมชั ย กุ ส ลจิ ตฺ โ ต (พระศรี ป ริ ยั ติ โ มลี , 2540) ไดแบงที่ ม าของความชอบธรรมในการปกครอง
ออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนความชอบธรรมที่มาจากแหลงความเชื่อและคานิยมที่ฝงรากลึกในจิตใจ
และวิถีชีวิตของคนในสังคม ความเชื่อและคานิยมดังกลาวเปนลักษณะที่เปนนามธรรม เสมือนกับมรดกทาง
วัฒนธรรม กฎเกณฑทางศีลธรรมและจารีตนิยมที่ไดรับการยึดถือของคนในสังคม ในขณะที่อีกประเภทหนึ่งเปน
ความชอบธรรมจากรัฐ หรือผูปกครองในการตอบสนองความตองการดานวัตถุของประชาชน ความสามารถใน
การแกปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางความ
มั่นใจใหแกประชาชนที่จะรักษาไวซึ่งความกินดีอยูดี และการใหหลักประกันความเจริญรุงเรืองในอนาคต
กอนที่อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองแบบชาติตะวันตกแพรขยายเขามาในแถบเอเชีย อุดมการณ
การใหความชอบธรรมแกผูปกครองและเปนแนวทางในการปกครอง การจัดระเบียบของสังคมในดินแดนเอเชีย
นั้นมักไดรับอิทธิพลมาหลักการและคําสอนทางศาสนาที่สําคั ญ ๆ ที่ไดรับการยอมรับนับถือของประชาชนสวน
ใหญ ไมวาจะเปนรูปแบบกษัตริยหรือผูนําที่เปนเผด็จการรูปแบบใดมักจะอางถึงความชอบธรรมของอํานาจทาง
การเมืองการปกครองของตนวาสอดคลองกับหลักการของศาสนาหรือมีพื้นฐานอุดมการณทางศาสนาแฝงอยู
ในสังคมที่มีวัฒนธรรม ศาสนา และจารีตเดิมยังคงสงตอความเชื่อและคานิยมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประชาชน ผูปกครองพยายามระดมพลังทางศาสนาและคติจารีตมาชวยสนับสนุนการปกครอง การ
ดําเนินนโยบายการปกครองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและความตองการดานวัตถุของประชาชน หากผูปกครอง
ประสบความสําเร็จในการระดมพลังทางศาสนาและจารีตนิยมได ยอมหมายความวาผูปกครองสามารถที่จะ
สงวนมาตรการบังคับดวยกําลังเอาไวใชในเฉพาะภาวะวิกฤต
สังคมพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต กฎเกณฑทางศีลธรรมและคานิยมของประชาชนลวนมี
รากฐานมาจากศาสนาอันมีความสัมพันธกับการจัดระเบี ยบสังคมและการเมืองอยางลึกซึ้งและเปนแหลงที่มา
สําคัญของอํานาจทางการเมือง เมื่อบรรดาผูปกครองในแถบเอเชียนําเอาปรัชญาการเมืองทางพุทธศาสนามาใช
ในการปกครองก็ไดดัดแปลงใหสอดคลองกับแนวคิดหรือความเชื่อเดิมรวมไปถึงปรับใหเขากันกับแนวทางของ
วิธีคิดหรือวัฒนธรรมใหมที่ มีอิทธิพลในภายหลังดวย กลาวอีกนัยหนึ่งวาผูปกครองสามารถแสวงหาความชอบ
ธรรมจากศาสนา (Heine-Geldern, 1956) คานิยมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนภายใตการ
ปกครองนั้น ๆ ได
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พุทธศาสนากับสังคมการเมือง
สาเหตุสําคัญที่พุทธศาสนาและสังคมมีความเกี่ยวกันกันอยางใกลชิดและสามารถจับตองไดในหลายสวน
ทั้ ง ในรู ป แบบของสิ่ ง ที่ จั บ ตองไดแบบที่ เปน “รู ป ธรรม” และที่ จั บ ตองไมไดอยางที่ เ รี ย กวา “นามธรรม”
สวนประกอบตาง ๆ นี้ลวนแลวแตมีปฏิสัมพันธตอกันตลอดเวลา บางสวนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไปจะทําใหสังคมขาดความสมบูรณ เชน ในหมูบานชาวไทยพุทธ หากขาดวัด พระสงฆที่จะคอยอบรมสั่ง
สอนศีลธรรมจรรยาก็จะทําใหคุณภาพดานศีลธรรมและจิตใจของชาวบานหยอนยานลงไป หรือหากชุมชนใดที่มี
พระสงฆไมปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับการเปนสมณเพศ สภาพจิตใจและศีลธรรมของ
ประชาชนก็คงจะไมดีขึ้น ทั้งยังอาจสงผลตอความสัมพันธและความสงบสุขของชุมชน เพราะถาไมมีสถาบันทาง
ศาสนาคอยกลอมเกลาเปนกลไกคอยพยุงเหนี่ยวรั้งจิตใจและเปนแบบอยางที่ดี ในทายที่สุดหมูบานหรือชุมชน
นั้นก็จะไมนาอยู ลักษณะความสัมพันธดังกลาวไมจํา เปนตองมีความสอดคลองและกลมกลืนเสมอไป อาจเกิด
ความขัดแยงขึ้นเปนครั้งคราว การแกไขความตึงเครียดนั้นอาจจะอาศัยการปรับโครงสรางหนาที่เดิมหรือการ
เสนอโครงสรางหนาที่ใหมโดยไมรักษาสภาพเดิมเอาไวก็ได
ความสั ม พั น ธระหวางพุ ท ธศาสนากั บ ประชาชนมี อี ก ประการหนึ่ ง กลาวคื อ สถาบั น ศาสนา
หรือพระสงฆผูเปนตัวแทนสถาบัน นับวามีบทบาทที่นอกจากจะเปนที่พึ่งทางใจใหบริการศาสนกิจแลว ยังทํา
หนาที่ บ ริ ก ารชุ ม ชนโดยเฉพาะชุ ม ชนที่ ห างไกล เชน เปนครู ส อนหนั ง สื อ เปนหมอแผนโบราณ
เปนผูนําในการพัฒนาตาง ๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ใหความชวยเหลือพระสงฆดานปจจัยการดํารงชีพ หรือ
การรวมปฏิบัติศาสนกิจที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ ลักษณะความสัมพันธขึ้นตอกันทั้งสภาวะความเปนอยูและ
การมีความยืดหยุนปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อรั กษาสภาพสั งคมใหคงอยูไดเปนไปตาม
เงื่อนไขเพื่อปรับระเบียบสัง คมใหไมมีความแตกแยก อาจเรียกวาเปนการกระทําหนาที่กับการปรับโครงสราง
หนาที่ หรืออาจเรียกวาโครงสรางกับสภาวะแตละสวนประกอบของสังคมจะพึงปฏิบัติตอกันตามปกติวิสัย
หลักคําสอนของพุทธศาสนาในสังคมสามารถจําแนกออกเปนหลายหมวดหมู หากแตละหมวดหมูนั้นมี
จุดมุงหมายที่จะอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงสาเหตุและผลลัพธ รวมไปถึงแนวทางที่จะแกปญหาแต
ละอยางที่ อ าจแตกตางกั น ไป นอกจากนี้ ร ะดั บ ความลุ มลึ ก และขอบเขตของแตละหมวดหมู คํ า สอนยั ง มี
จุดมุงหมายเพื่อสนองแนวความตองการที่แตกตางกันของแตละบุคคล ดวยเหตุนี้ทําใหการตีความหลักคําสอน
ของพระพุทธเจามักเปลี่ยนแปลงไปทัศนะและประสบการณอันเนื่องมาจากอาชีพ การศึกษา ดังเชนนักวิชาการ
รัฐศาสตรบางคนอาจจะตีความความหมายของคําวา “สันโดษ” วาหมายถึงความพึงพอใจในสภาพที่เปนอยู
และสภาพนี้ไมอาจจะเอื้อตอการพัฒนาประเทศ ในทางกลับกันนักธรรมชาตินิยมหรือผูรักในสภาพแวดลอม
อาจจะเห็ น วา “สั น โดษ” เปนภาวะที่ เ หมาะสมแลว เพราะการรั ก ษาสภาพที่ เ ปนอยู เปนการอนุ รั ก ษ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งการตีความของทั้งสองกลุมนั้นหากพิจารณาจากนักการศาสนาแลวจะเห็นวายัง
ขาดความถูกตองสมบูรณอยูมาก ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ระดับความเขาใจในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธจึงมี
ความแตกตางกันอยู โดยอาจแบงออกเปน 2 ฝาย (พระศรีปริยัติโมลี, 2540) ดังนี้
1. ฝายที่ ยึ ด ถื อ ศาสนาพุ ท ธตามหลั ก พระคั ม ภี ร ซึ่ ง เปนหลั ก คํ า สอนของพระพุ ท ธ เจา
ที่ ป รากฏอยู ในคั ม ภี ร ตาง ๆ เชน พระไตรปฎก พระสู ต ร เปนตน ผู ที่ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต าม
แนวนี้ จ ะปฏิ เ สธหลั ก การคํ า สอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ มิ ไ ดอยู ในคั ม ภี ร เชน ความเชื่ อ เรื่ อ ง
ภูติผี เทวดา ความเชื่ออื่นในทองถิ่น
2. ฝายที่ ยึ ด ถื อ ศาสนาพุ ท ธ แบบช าว บาน หมายถึ ง ฝายที่ เ ชื่ อ ถื อ ในหลั ก คํ า สอนของ
พุ ท ธศาสนาที่ ผ สมผสานกั บ ความเชื่ อ หรื อ ศาสนาอื่ น ๆ เชน ความเชื่ อ ในเรื่ อ งภู ติ ผี และศาสนา
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พราหมณ เปนตน ลั ก ษณะความเชื่ อ นี้ ผู ปฏิ บั ติ ไ มสามารถแยกออกไดวาสวนใดเปนความเชื่ อ
จากหลักการของพุทธศาสนาจริง และสวนใดเปนสวนที่ไดรับอิทธิพลมาจากความเชื่ออื่น
พุทธศาสนิกชนสวนมากจะยึดถือในหลักการที่สองมากกวา กลาวคือเปนการยึดมั่นในหลักการของพุทธ
ศาสนาแบบผสมผสานกับความเชื่อหรือคติจากศาสนาอื่น ที่เปนลักษณะนี้ก็ดวยเหตุที่วาในชุมชนของมนุษย
บางแหงไมวาจะอารยธรรมใดยอมมีสิ่งที่เปนความเชื่อเรนลับ หรือไสยศาสตรเสมอ ความเชื่อดังกลาวอาจจะ
เปนลัทธิไสยศาสตร พอมด หมอผี หรือคนทรงเจา และลักษณะการนับถือศาสนาดวยรูปแบบนี้มักจะปรากฏกับ
ชุมชนหรือกลุมคนที่มีความเชื่อแตเดิมอยูกอนแลว
สําหรับทัศนะของพระพุทธศาสนาตออํานาจทางการเมืองนั้น ในอดีตมีขอกลาวอางที่เกี่ยวของกับศาสนา
วาเปนรากฐานความคิดทางการเมืองและอํานาจผูปกครอง โดยอํานาจของผูปกครองมีหนาที่ในการบริหาร
จัดการประเทศและควรที่จะยึดเอาแนวทางของศาสนาเปนแนวทางในการบริหารบานเมือง ซึ่งหากผูปกครอง
กระทําเชนนั้นก็จะไดรับการยอมรับจากผูใตปกครองโดยปราศจากขอโตแยง แตปจจุบันทัศนะในเรื่องนี้แยก
ออกเปนสองฝาย ฝายหนึ่งเชื่อวาเรื่องของการปกครองประเทศเปนเรื่องของฝายอาณาจักร และพุทธศาสนาไม
อาจแกไขปญหาของสังคมได เพราะหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ลาสมัยไมสามารถนํามาปฏิบัติกับ
สถานการณทางการเมื อ งไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลั ก การของศาสนาที่ อ ยู ในรู ป ของคติ ธ รรมไมอาจจะ
สอดคลองกับกิจกรรมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจซึ่งเปนกิจกรรมของฝายอาณาจักร กลาวโดยสรุปวาวิธีคิด
ของฝายนี้ไมเชื่อวาพุทธศาสนาจะสามารถมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและการเมือง เศรษฐกิจในสังคมปจจุบันได
ในทางตรงกันขามทัศนะของอีกกลุมหนึ่งกลับมีความเชื่ออยางสนิทใจวาพุทธศาสนามีอิทธิพลซอนเรนอยู
และสามารถนํามาปรับใชกับสถานการณตาง ๆ ไดโดยไมคํานึงถึงวันเวลา ทั้งนี้เพราะความสัมพันธที่โตตอบกัน
อยูระหวางเรื่องศาสนาและเรื่องการเมืองเปนปรากฏการณทางธรรมชาติอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนมือของ
อํานาจทางการเมืองจากฝายศาสนจักรมาสูฝายอาณาจักรเปนเพียงการเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยที่ศาสนาไมไดสูญเสียบทบาททางการเมืองโดยสิ้นเชิงเพียงแตเปนการแปรรูปจากรูปแบบเดิมมาสูรูปแบบ
อื่นเทานั้น

พุทธศาสนากับการเมืองในกัมพูชา
พระบาทสมเด็ จ พระนโรดม สี ห นุ ทรงเปนพระมหากษั ต ริ ย พระองคหนึ่ ง ที่ นํ า เอาหลั ก การทาง
พระพุ ท ธศาสนามาสรางความชอบธรรมทางการเมื อ งใหแกพระองค โดยทรงใชอุ ด มการณ
“พุทธสังคมนิยม” (Buddhist Socialism) (ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, 2549, ศูนยอาเซียนศึกษา, 2560) ตาม
แนวคิดของพระองคนั้นสรางจากหลักการพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา ซึ่งอาจจะถือวาเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน
ของชาวกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงเห็นวาแนวคิดการปกครองสรางความชอบธรรมทาง
การเมืองใหกับพระองคนั้นสรางมาจากพื้นฐานความเชื่อของพุทธศาสนาซึ่งสอดคลองกับการสนับสนุนและ
ความพึงพอใจของชาวกัมพูช าที่มีอยู ในวิถีชีวิตที่ร วมหมู และใหการชวยเหลือกันตามวิถีชีวิตแบบโบราณ
พระองคชี้ใหเห็นวาพุทธสังคมนิยมตามหลักการทางพุทธศาสนานี้มีพลังในการสรางความเสมอภาค ความผาสุก
ของประชาชนผูยากไร และยั งสามารถสรางความเปนปกแผนภายในชาติได โดยพุทธสั งคมนิย มนี้มาจาก
หลักการ “ทางสายกลาง” ของพุทธศาสนาซึ่งผูปกครองจะตองปกครองดวยหลักการเชนนี้
อยางไรก็ตามดูเหมือนวาพุทธสังคมนิยมของพระองคไมเพียงพอที่จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได ไมวา
จะเปนวิกฤตการณทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่ 1960 พระบาทสมเด็จ พระ
นโรดม สีหนุ ถูกนายพลลอน นอล ทําการปฏิบัติในตนป 1970 ซึ่งถือวาเปนที่สิ้นสุดของระบอบกษัตริยของ
กัมพูชาอีกดวย (Chandler, 2000)
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใตการปกครองของนายพลลอน นอล แมวาจะไมแสวงหาความชอบ
ธรรมทางการเมืองจากพุทธศาสนาอยางชัดเจน แตก็สามารถสรางความประทับใจใหกับประชาชนตอนโยบายที่
จะรักษาและเคารพประเพณีดั้งเดิมของชาวกัมพูชา รวมทั้งสืบทอดบทบาทและสนับสนุนศาสนาซึ่งในอดีตเปน
พระราชกิ จ ของพระมหากษั ตริ ย โดยนายพลลอน นอล อยู ในฐานะที่ เ ปนผู อุ ป ถั ม ภพุ ท ธศาสนาในฐานะ
ประธานาธิบดีในระบอบสาธารณรัฐ (Strangio, 2010) พระสงฆยังไดรับการรับรองไวซึ่งศักดิ์ศรีและสถานภาพ
ที่สูงสงเชนเดิม
ภายใตการปกครองระบอบสาธารณรัฐของนายพลลอน นอล นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
ของระบบการปกครองและผู บริ ห ารประเทศ หากแตไมไดมี ผ ลตอวงการศาสนา หรื อ เปนการทํ า ให
พระพุทธศาสนาเสื่อมคลายลงแตอยางใด ในทางกลับกันการปกครองระบอบสาธารณรัฐดังกลาวสามารถเปน
เครื่ องมือที่ส รางความมั่น ใจใหกับ ประชาชนชาวกัม พูช าที่ มีจิ ตใจยึ ดมั่น ในพระพุ ทธศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมอยางแรงกลา นอกจากนี้นายพลลอน นอล ยังอาศัยวิธีคิดทางพุทธศาสนาอธิบายถึงความ
ลมเหลวของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ในลักษณะที่วาพระองคทรงกระทําในสิ่งบาป พระองคจึงขาด
คุ ณ สมบั ติ ข องการเปนผู ปกครองที่ ดี ผู นํ า ในระบอบการปกครองใหมจึ ง ใชเหตุ ผ ลในการยึ ด อํ า นาจ
พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ไมเฉพาะความผิดดานการบริหารเศรษฐกิจของประเทศลมเหลวและไมอาจ
สรางเสถียรภาพทางการเมืองเทานั้น หากแตยังอางถึงความผิดทางอาชญากรรมและการเปนปฏิปกษตอพุทธ
ศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติดวย (Osborne, 1994)
ทั้งนี้นายพลลอน นอล ยังไดประกาศสงครามอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งในการประกาศสงครามกับเขมร
แดง (Khmer Rouge) และเวียดนาม รัฐบาลชักจูงใหประชาชนเห็นวาการทําสงครามกับผูรุกรานทางศาสนา
และผู ไมเชื่อมั่น ในบาปบุ ญคุณโทษเปนเรื่ องที่ส มควรกระทํา นายพลลอน นอล พยายามกระตุนเตือนให
ประชาชนรวมตอตานลัทธิคอมมิวนิสตที่แผขยายเขามามีอิทธิพลในประเทศ การอยูรอดของรัฐบาลเขาจะเปน
เครื่ องยื น ยั น การดํารงอยู ของพุทธศาสนาในกัมพูช า พระภิกษุส งฆและเจาหนาที่ของรั ฐ ที่มีความรูในทาง
พระพุทธศาสนาจึงไดเขารวมขบวนการชักชวนใหประชาชนเห็นภัยของคอมมิวนิสต ประชาชนชาวกัมพูชาจึงมี
ความหวาดกลัวและเกลียดชังลัทธิคอมมิวนิสตเปนอยางมาก (ทรงวิทย แกวศรี, 2530)
ในทางตรงกันขามฝายคอมมิวนิสต ไดโจมตีพุทธศาสนาวาเปนยาเสพติดที่บ อนทําลายความมั่นคงของ
ชาติ ทําใหไมเกิดเสถียรภาพในการปกครองและขัดตอการพัฒนาความสามารถของประชาชน ทั้งในดานจิตใจ
รางกาย การที่เสนอมุมมองเชนนี้ใหกับพุทธศาสนาเปนเพราะตองการใหประชาชนหลุดพนออกจากกรอบวิธีคิด
เดิม และผลักตัวออกจากรัฐบาลทุนนิยม นอกจากนี้ฝายคอมมิวนิสตยังไดกลาวโจมตีวาคําสอนของพระพุทธเจา
ที่ใหพุทธศาสนิกชนมองวาชีวิตเปนทุกข ตองจมอยูกับความทุกขไมพยายามเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
จะพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ซึ่งแตกตางกับอุดมการณหลัก ของคอมมิวนิสตวา ปญหาสําคัญคือจําเปนตองขจัดความ
ยากจนและการกดขี่เอารัดเอาเปรียบ ออกจากชีวิตประชาชน
ความแตกตางระหวางการดํารงชีวิตของฆราวาสและสมณเพศถูกเขมรแดงใชเปนจุดสํ าคัญในการ
ลดทอนศักดิ์ศรีและความสําคัญของพระภิกษุสงฆในกัมพูชาลง พระสงฆถูกกลาวหาวาเปนกลุมคนที่ไมทําการ
ผลิตและเปนกาฝากสังคม กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เชน การตักบาตร การสรางโบสถ การสราง
วัด เปนการตําน้ําพริกละลายแมน้ํา เชนเดียวกับการที่ประชาชนถวายสิ่งของใหกับพระสงฆเปนการบอนทําลาย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ (ทรงวิทย แกวศรี, 2530) และเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1975 ฝายเขมรแดงไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด เขมรแดงไดจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสตขึ้นมาโดย
การปกครองของนายพลพอล พต เขาอาศัยวิธีการควบคุมประชาชนดวยนโยบายที่เขมงวด ทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมดวยวิธีการรุนแรง มีการบังคับใชรัฐธรรมนูญใหมภายใตระบอบคอมมิวนิสต ที่มีการระบุ
ถึงเสรีภาพทางศาสนาที่บัญญัติไวในมาตราที่ 20 ในรัฐธรรมนูญ (นฤมิต พระนาศรี, 2541) ความวา
“ พ ล เ มื อ ง กั ม พู ช า มี เ ส รี ภ า พ ที่ จ ะ นั บ ถื อ ศ า ส น า แ ล ะ ไ ม นั บ ถื อ ศ า ส น า ก็ ไ ด
การประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาที่เปนภัยและขัดตอการพัฒนากัมพูชาประชาธิปไตย และตอประชาชน เปน
สิ่งที่รัฐไมสนับสนุน”
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของกัมพูชาดั้งเดิม เปนศาสนาและความเชื่อที่ไมเคยถูกจํากัด
และตีกรอบการเผยแพรความเชื่อมากอนหนานี้ เมื่อรัฐบาลคอมมิวนิสตกาวเขาสูการปกครองประเทศกัมพูชา
พุทธศาสนาจึงตองตกอยูในสภาพที่จํากัดและเหยียบย่ําอยางรุนแรงโดยรัฐบาลเขมรแดง บทบาทหนาที่ของวัด
และพระสงฆตองถูกเปลี่ยนแปลง พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาถูกตีความใหม เพื่อสนับสนุนในดานเหตุผล
และกิจกรรมการปฏิบัติของพุทธบริษัท หลักการของศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงเชน พระสงฆที่ดํารงสมณเพศอยูถูก
บังคับใหทํากิจกรรมเชนเดียวกับฆราวาส พระภิกษุถูกบังคับใหตองทําไรนา สรางถนนและระบบชลประทาน
สถานภาพและเกียรติยศรวมไปถึงสิทธิพิเศษแตเดิมถูกลดทอนลองไปหมดสิ้น พระสงฆถูกดูหมิน่ เหยียดหยามให
เปนเสมือนผูที่อยูชายขอบของสังคม เปนผูกินแรงไมทํางาน ซ้ํายังไมไดรับการสนับสนุนใด ๆ จากรัฐบาลและ
ประชาชนชาวกัมพูชาเลย ที่เปนเชนนี้เพราะนโยบายของรัฐบาลเขมรแดงที่ตองการลดบทบาทของพุทธศาสนา
ลงและตองการใหสูญสลายไปในที่สุด (Chandler, 2000)
ในสวนของประชาชน รัฐบาลไดสรางเงื่อนไขจนประชาชนไมสามารถใหการสนับสนุนศาสนาได เพราะ
รัฐและองคการของรัฐแจกจายงานใหประชาชนทํา จนประชาชนในชนบทไมมีเวลาที่จะปรนนิบัติพระสงฆได
อยางที่เคยทํามา ยิ่งไปกวานั้นการปนสวนอาหารใหประชาชนในอัตราที่จํากัด ประกอบกับภาวะการขาดแคลน
อาหารประชาชนเองก็เกิดภาวะแรนแคนจนแทบจะไมสามารถยังชีพของตนในแตละวันได จึงเปนไปไดยากที่จะ
นําอาหารหรือโภคทรัพยอื่นใดไปทําบุญจุนเจือแดพระสงฆ ชาวโลกไดรับรูถึงการกวาดลางและการทําลายวัดวา
อาราม เผาคัมภีรทางพุทธศาสนาและพระพุทธรูปโดยกลุมเขมรแดงความโหดรายของกลุมเขมรแดงตอพระสงฆ
และชาวพุทธเปนที่กลาวถึงในทั่วโลก ภายในระยะเวลา 4 ปของการเรืองอํานาจของเขมรแดง พุทธศาสนาแทบ
จะหายสาบสูญไปหรือมิฉะนั้นหากแมยังมีผูครองผาเหลืองหรือจีวรพระอยูก็ไดเปลี่ยนรูปผิดเพี้ยนไปจากพุทธ
ศาสนาของชาวกัมพูชาอยางแทจริง

การฟนฟู – สืบทอดพุทธศาสนาของกัมพูชาในปจจุบัน
ภายหลังจากป ค.ศ. 1975 กัมพูชาถูกปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตอยางสุดโตง ภายใตการนําของ
นายพลพอล พต บังคับคูเข็ญประชาชนอยางไรความเมตตาปรานี มีประชาชนถูกสังหารลางเผาพันธุกวา 2
ลานคน ซึ่งในจํานวนนั้นยังรวมพระภิกษุสามเณรดวย ตอมาในป ค.ศ. 1979 เวียดนามกับเขมรบางกลุมได
รวมกันขับไลเขมรแดงโดยการนําของนายพลพอล พต มีการบุกยึดอํานาจทําให นายพลพอล พต ตองหนีไปยัง
บริ เวณชายแดนไทย – กัมพูช า จากนั้ น เวียดนามไดมีการแตงตั้งรัฐบาลหุนโดยมีนายเฮง สั มริน เปนผู นํา
ประเทศ ในชวงป ค.ศ. 1980 – 1993 หลังจากนั้นไมนานกลุมเขมรแดงและกลุมเขมรอีกหลายฝายไดจับมือกัน
เพื่อขับไลกองกําลังทหารของเวียดนามออกไปจากประเทศกัมพูชาไดสําเร็จ
พุทธศาสนาในกัมพูชาดูราวกลับวาจะไดกลับมาถูกฟนฟูอีกครั้งหนึ่งและดํารงสถานะเปนศาสนาประจํา
รัฐและของประชาชน กอนหนานั้นในป ค.ศ. 1993 สหประชาชาติไดสงกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ
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พรอมกับการชวยเหลือทางดานการเงินอีก 3 พันลานเหรียญเพื่อใหดําเนินการฟนฟูประเทศและจัดการเลือกตั้ง
เพื่อใหมีรัฐ บาลที่ป กครองโดยชอบธรรม ผลการเลือกตั้งอัน ดับหนึ่งไดแก พรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC:
Front uni national pour un Cambodge indépendant, neutre, pacifique et coopératif) ข อ ง เ จ า
นโรดม รณฤทธิ์ และพรรคประชาชนกัมพูช า (Cambodian People’s Party) ของฮุน เซน ไดคะแนนเปน
อันดับสอง สงผลใหรัฐบาลกัมพูชามีรัฐบาลผสมโดยมี เจานโรดมรณฤทธิ์เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 และมีนาย
ฮุนเซน ไดเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 สวนกลุมเขมรแดงปฏิเสธที่จะเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง โดยยังคงตั้งกอง
กําลังรบอยูในปา ตอมาในป ค.ศ. 1996 กลุมเขมรแดงเริ่มมีการแตกแยกเพราะผูนําคนที่ 2 รองจากนายพล
พอล พต คือนายเอียง ซารี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศของเขมรแดงไดนําพรรคเขมรแดง
กลุมหนึ่งและทหารกวา 10,000 คน เขารวมกับรัฐบาลนายฮุนเซนทําใหเกิดความขัดแยงระหวางนโรดม รณ
ฤทธิ์ กับฮุนเซน อยางตอเนื่องเพราะการพยายามดึงเอากลุมเขมรแดงเขามาเปนฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
ที่จะเกิดขึ้นครั้งตอไป (ศูนยอาเซียนศึกษา, 2560)
ตอมาในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1997 ความขัดแยงที่คุกรุนทางการเมืองกัมพูชาก็สิ้นสุดลงดวยการ
รัฐประหารของฮุนเซน โดยอางวานโรดม รณฤทธิ์ไดมีการลงนามสัญญาทางทหารกับเขมรแดง สะสมอาวุธ และ
พยายามคบคากับกลุมเขมรแดงเพื่อเตรียมการยึดอํานาจ ฮุนเซนจึงตั้งนายอึง ฮวด รัฐมนตรีตางประเทศขึ้นเปน
นายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งแทนนายกรัฐมนตรีนโรดม รณฤทธิ์ที่ตองลี้ภัยการเมืองมาอยูในประเทศไทย (ศูนย
อาเซียนศึกษา, 2560) ซึ่งในเวลาตอมานั้นนายพลพอล พต ไดถูกตัดสินกักบริเวณตลอดชีวิตจากขอหาที่ฆานาย
ซอนเซน อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดง และครอบครัวรวม 11 ศพ อยางโหดเหี้ยม
แมวารูปแบบการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในกัมพูชาจะถูกลมสลายลงไปดังในปจจุบันนี้ หากเมื่อ
พิจารณาสภาพการณของพุทธศาสนาที่ไดรับการฟนฟูนั้น จะเห็นวาอยูในชวงการบริหารประเทศของนายซอน
ซาน (Son Sann) ระหวางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1967 – มกราคม ค.ศ. 1968 ที่มีการแสดงออกอยางมากใน
การรื้อฟนพุทธศาสนาตามแบบประเพณีดั้งเดิมของตนขึ้นมา ทั้งในสวนของคายอพยพตามแนวชายแดนไทย
บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีมีบรรดาผูอพยพกวา 150,000 คน ตางมีความพยายามในการฟนฟูและรักษาประเพณี
ดั้งเดิมของพวกเขา เชนเดียวกับประเพณีทางพุทธศาสนาก็ถูกถายทอดไปยังเยาวชนคนหนุมคนสาวควบคูกับ
การสงตอทางวัฒนธรรม โดยหวังวาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกติดกับศาสนาเหลานี้จะสามารถเปนสวน
หนึ่งของเอกลักษณชาติได
นายกรัฐมนตรีซอน ซาน มีความเชื่อมั่นอยางสูงวา พุทธศาสนาเปนรากเหงาของวัฒนธรรมความเชื่อ
และวิธีการดําเนินชีวิตของชาวกัมพูชา สิ่งเหลานี้สามารถระดมความรวมมือรวมใจเพื่อสรางความเปนปกแผน
ของคนในชาติ โดยซอน ซาน กลาวอางวาที่ประเทศชาติแตกแยกนี้เปนเพราะผลของการไมเชื่อมั่นและไป
ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา นายกรัฐมนตรีซอน ซาน มีความโนมเอียงที่จะดํารงแนวทางนโยบาย
ของตนตามคํ า สอนของพระพุ ท ธเจา เขาเริ่ ม มองเห็ น การขยายตั ว ของคานิ ย มแบบวั ต ถุ นิ ย มและลั ท ธิ
คอมมิวนิสตที่จะเปนปจจัยสําคัญที่จะกัดกรอนสถานบันพุทธศาสนาในกัมพูชา ขณะเดียวกันเขายังเชื่ออยาง
สนิทใจวา หากพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมของชามกัมพูชาไดรับการฟนฟูขึ้นมา การรวมชาวกัมพูชาเพื่อสรางชาติ
ใหมก็ไมใชวาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมได ดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการปฏิสังขรณพุทธศาสนาอยางเรงดวนและจริงจั ง
โดยจั ด ตั้ ง ศู น ยวิ จั ย ของสมาคมพุ ท ธศาสนาในเขมร (The Research Center of Khmer Buddhist
Association: RCKBA) ในคายผูอพยพตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อแบกรับภารกิจในการเรงฟนฟูพุทธ
ศาสนาอยางรอบดาน
ศูนยวิจัยของสมาคมพุทธศาสนาในเขมร (RCKBA) มีพันธกิจหลักในการทําหนาที่ดูการบริหารพระสงฆ
และใหการดูแลพระภิกษุสามเณรในคายอพยพ คณะกรรมการบริหารขององคกรไดชวยเหลือในการจัดการ
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องคกรเพื่ อ การศึ ก ษาวิ จั ย สื บ คนคั ม ภี ร และตํ า ราทางพุ ท ธศาสนาทั้ ง รู ป แบบภาษาเขมรและภาษาอื่ น ๆ
พระภิกษุที่เปนนักปราชญทางพุทธศาสนาและถูกเขมรแดงบังคับใหสึกออกมาไดรับการอุปสมบทใหมเพื่อทํา
การอบรมสั่งสอนภิกษุหรือสามเณรที่บรรพชาใหม มีการจัดสรรพื้นที่สําหรับใชเปนวัดและสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา สิ่งเหลานี้แมจะเกิดขึ้น อยางเรี ยบงายและประหยัดหากเปนสิ่ งที่ไมสามารถละเลยได
เชนเดียวกับบทบาทของพิธีกรรมในทางศาสนาเพื่อใหเปนศูนยรวมจิตใจ เปนศูนยรวมจิตใจของชาวกัมพูชาทั้ง
บรรพชิตและพุทธศาสนิกชนบริเวณคายอพยพดังกลาว
ในปจจุบันการปกครองของประเทศกัมพูชาเปนรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รัฐบาลของสมเด็จฮุนเซน สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหมโดยมีพระบาทสมเด็จพระ
บรมนาถ นโรดม สีหมุนี (Norodom Sihamoni) โอรสของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เปนพระประมุข
พุทธศาสนาไดรับการสนับสนุนและสงเสริมควบคูไปกับระบอบประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองหลายพรรค
สถาบันพระมหากษัตริย ก็ใหความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาอยางมาก เชนการจัดตั้ง
การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งในมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาอยาง พุทธิกสากล
วิ ท ยาลั ย พระสี ห นุ ร าช (Preah Sihanouk Raja Buddhist University) ในป ค.ศ. 1954 ไดมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติใหเปนมหาวิทยาลัยของรัฐอยางสมบูรณ และในป ค.ศ. 2004 รัฐบาลไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่
จั ด การเรี ย นการสอนพุ ท ธศาสนาขึ้ น อี ก แหงหนึ่ ง ไดแก พุ ท ธิ ก สากลวิ ท ยาลั ย พระสี ห นุ มุ นี ร าชา (Preah
Sihamoni Raja Buddhist University)
สําหรับชาวกัมพูชาแลวพุทธศาสนาและอัตลักษณของความเปนกัมพูชาเปนสิ่งเดียวกัน จึงเปนการยาก
ที่จะจินตนาการวา ชาวกัมพูชาจะสามารถอยูภายใตระบอบการเมืองที่มีอุดมการณเปนปฏิปกษตอพุทธศาสนา
ไดอยางไร (ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, 2549) ความพยายามที่จะปกปองพุทธศาสนาของชาวกัมพูชาในคาย
อพยพมีสูงมาก พวกเขาตั้งปณิธานเอาไวอยางแนวแนในอันที่จะดํารงเอกลักษณดั้งเดิมของพวกเขาไว สําหรับ
ชนชาวเขมรพุทธศาสนาและเอกลักษณตองควบคูกัน ดังนั้นความเปนชาวพุทธคือประชาชนชาวกัมพูชาหาก
ปราศจากศาสนาแลว แทบไมตองนึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมเขมรเลย ตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่สุดคือวิถีชีวิต
ของชาวกัมพูชาที่ยึดโยงกับพุทธศาสนา ในวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กชาย พอแมมักนิยมใหบรรพชาเพื่อที่จะไดเรียน
พระธรรมวินัย หรือนําไปฝากไวใหเปนเด็กวัดเพื่อใชวัดเปนที่กลอมเกลาศีลธรรมจรรยา
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกลาวไดวาจิ น ตนาการในยุ ค แรกที่ เ ชื่ อ วา ชาวกั ม พู ช าดํ า รงอยู ใตระบบการเมื อ ง
ที่ มี อุ ด มการณยอมรั บ พุ ท ธศาสนาอยางจริ ง จั ง เชนเดี ย วกั น กั บ ระบบการปกครองดั ง กลาวก็ ต องอาศั ย
การยึดมั่นในพุทธศาสนาอยางหลีกเลี่ยงไมได ทัศนะดังที่กลาวขางตนนี้ ศูนยอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560) ไดระบุองคประกอบและเงื่อนไขบงชี้ 6 ประการจากการศึกษาประวัติศาสตร
กัมพูชา วาพุทธศาสนามีสวนเกี่ยวโยงกับเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้ รากฐานทางประวัติศาสตร พุทธศาสนามีความ
เกี่ยวเนื่องอยางยาวนานนับพันป ในตลอดชวงระยะเวลาดังกลาวนั้นมีการผสมผสานกันระหวางพุทธมหายาน
กับพราหมณ ผานการกระทบกระเทือนกับศาสนาคริสต อิสลาม ผานสภาวะสงครามการกวาดลางและฆาลาง
เผาพันธุ จวบจนการบรรจุพุทธศาสนาใหเปนศาสนาประจําชาติ
ระบบการปกครองในอดีตและระบบการเมือง ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน กัมพูชาปกครอง
โดยระบอบกษัตริยทั้งแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่ใชอํานาจในการบริหารจัดการการศึกษา กํากับดู
และความสงบสุขของสังฆมณฑลในฐานะพุทธมามกะ แมวาในปจจุบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
ทรงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การบริหารจัดการก็เปนไปตามกฎหมาย ระบอบการเมืองการปกครองจึงมี
สวนที่จะกําหนดทิศทางของพุทธศาสนาไดเชนเดียวกัน
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การบริหารจัดการพุทธศาสนา ในปจจุบันยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่ต่ําในดานของการศึกษา
ปริยัติธรรม แผนกธรรม พุทธิกศึกษา (ภาษาบาลี) แมจะมีระบบโครงสรางที่ชัดเจนในระดับสถาบันอุดมศึกษา
หากแตไมคอยไดรับความนิยมมากนัก ในขณะที่ดาน การประสานพลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยมีพระ
รัตนตรัยเปนศูนยกลาง พระธรรมที่เปนหลั กธรรมที่จั ดวามีลั กษณะเปนนามธรรม การเผยแพรใหกับ ผู รับ
ศาสนธรรมนั้นจะเปนการแปลงนามธรรมของพระธรรมในศาสนาใหเปนรูปธรรม หนาที่หนึ่งของพระสงฆในการ
เผยแพรศาสนาจึงจัดวาเปนการสานพลังทางสังคมอันเปนสวนหนึ่งในการกําหนดทิศทางของพุทธศาสนาใน
ประเทศ สังคมและชุมชนโดยมีพระรัตนตรัยเปนศูนยกลางในการเชื่อมประสาน
กระบวนการเสริมสรางความสัมพันธทางศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศาสนาในกัมพูชาจากอดีตจนถึง
ปจจุบันนับวามีกระบวนการเสริมสรางความสัมพันธอยางยาวนานภายใตกระบวนการที่เปนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ความสัมพันธภายใตกระบวนการของผูปกครองทั้งระบอบกษัตริย ระบอบคอมมิวนิสต รวมถึง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ดังนั้นจึงถือวาภายใตกระบวนการทางสังคม
เหลานี้ลวนมีสวนชวยกําหนดทิศทางของพุทธศาสนาในกัมพูชา ในขณะที่ วิถีชีวิตแบบพุทธในกัมพูชา ศาสนา
เปนปจจัยหนึ่งที่แทรกซึมอยูในวงจรชีวิตของคนกัมพูชา เชน คานิยมการสงเด็กชายไปบรรพชาบวชเรียนในวัด
เพื่อกลอมเกลาศีลธรรมจรรยา วัดกับสังคมอยูดวยกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน พระสงฆทําหนาที่
ทั้งดานการศึกษาและการสังคมสงเคราะห ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาวิถีชีวิตของคนในสังคมยอมมีสวนในการ
กําหนดทิศทางของพุทธศาสนาเชนเดียวกัน
จากประกอบและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงในขางตน แสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาจะแทรกซึมอยูใน
ทุกสถาบันทางสังคม ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ชุมชน สังคมวัฒนธรรม รวมไปถึงสถาบันทางการเมืองของ
กัมพูชา และนอกจากจะฝงตัวอยูในทุกระดับของสถาบันทางสังคมเหลานั้นแลว พุทธศาสนายังเปนเสมือน
ตัวกลางที่แทรกระหวางบริบทตาง ๆ คอยทําหนาที่ประสานกับความเชื่อหรือมิติอื่นใหมีลักษณะเปนสังคมและ
วัฒนธรรมชาวพุทธมากกวาจะมีลักษณะใด

บทสรุป
หากพิ จ ารณาจากที่ ก ลาวมาในเบื้ อ งตนเห็ น ไดวาบรรดาผู นํ า คนตาง ๆ ของประเทศกั ม พู ช า
ตางมีความพยายามที่ใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อเปาหมายทางการเมือง ทั้งการใชพุทธศาสนาเพื่อสราง
เสถียรภาพทางการเมือง ความชอบธรรมสําหรับอํานาจเพื่อใชในการปกครอง ความเจริญกาวหนาและความ
มั่ น คงใหกั บ ประเทศชาติ เชนเดี ย วกั บ การพยายามสรางบารมี แ ละความศรั ท ธาที่ เ ห็ น ไดจากความ
ประนีประนอมระหวางรัฐบาลกับประชาชน ซึ่งไมเปนเพียงการสรางอํานาจทางการเมืองโดยพุทธศาสนาเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตพุทธศาสนายังเปนเครื่องมือในการยกระดับจิตใจของประชาชน และการใชศาสนาเปน
เครื่องมือทางการเมืองนี้ก็อาจเปนปจจัยที่ตอตานอํานาจทางการเมืองไดเชนเดียวกัน หากแตผูนําทางการเมือง
ตองตระหนักวาการใชพุทธศาสนาเพื่อเปนเครื่องมือทางการเมืองไมวาจะเปนการสนับสนุนหรือความพยายามที่
จะบั่นทอนศาสนาอันเปนสิ่งที่ผูกติดกับวิธีคิด วิถีชีวิตและความเชื่อของคนในสังคมนั้นจะมีลักษณะเปนดาบสอง
คมเสมอ
ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตรกัมพูช ามีทั้งการแบงแยกรั ฐออกจากพุทธศาสนา และแบงแยก
พระสงฆออกจากประชาชนนั้นมีความเปนไปไดอยางยากยิ่ง ทั้งนี้เพราะประชาชน รัฐ และพุทธศาสนาตางมี
พื้นฐานความสัมพันธที่เกื้อกูล กัน มาโดยตลอด คุณธรรมทางศาสนาทําหนาที่ในการเสริมสรางความมั่น คง
ทางการปกครองและความสงบสุขในสังคม ศาสนาเองก็ไดรับความเกื้อหนุนจากรัฐ และการอุปถัมภจากคนใน
สังคมเปนการตอบแทน ผูนําทางการเมืองของประเทศกัมพูชาไดใชพุทธศาสนาเพื่อสรางความชอบธรรมทาง
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การเมืองการปกครอง ตลอดจนใชศาสนาเพื่อสรางความเรียบรอยของสังคม ความสัมพันธที่เกื้อหนุนพึ่งพาซึ่ง
กันและกันลักษณะนี้บางครั้งก็อาจเกิดความสมดุล เมื่อพุทธศาสนาและพระสงฆยังรับการอุปถัมภจากอํานาจ
ทางการเมือง สถาบันพุทธศาสนาหรือสงฆเองก็จะถูกควบคุมอยางใกลชิด และใชเปนเครื่องมือเพื่อประโยชน
ของฝายตนเอง
ขณะที่รัฐไดกลายเปนผูริเริ่มในการใชสถาบันสงฆ เพื่อประโยชนในทางการเมือง ฝายพระสงฆเองก็อาจ
ประสบกับภาวะออนไหวและหวาดกลัวตอภัยคอมมิวนิสตที่เขามาคุกคาม จึงจําเปนที่จะตองพึ่งพิงรัฐบาลเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันพุทธศาสนา นอกจากนี้พระสงฆที่เขาไปเกี่ยวของกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
เอกราช ในกรณีของกัมพูชา กลุมการเมืองก็จะพยายามอางถึงความชอบธรรมใหกับกลุมของตนโดยการอางวา
ไดรับการสนับสนุนจากฝายพระสงฆและศาสนา สําหรับสวนพระสงฆเองในฐานะที่เปนสวนองคประกอบหรือ
กลไกของสังคมในชวงเวลานั้น ก็มักมีแนวโนมที่เขาไปเกี่ยวของกับขบวนการทางการเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได
หรือในบางครั้งบรรดาพระสงฆเองกลับเปนฝายเริ่มตนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเองเสียดวย
การใชพุทธศาสนาเปนเครื่องมือทางการเมืองอาจบังเกิดผลตรงขามที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดประการหนึ่งคือ
กอใหเกิดการตอตานอํานาจรัฐโดยกลุมทางศาสนาอยางงายดาย หากมีเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยงหรื อใน
ชวงเวลาที่อํานาจในการปกครองของรั ฐออนแอลง และนอกจากนี้ ห ากประชาชนสู ญเสี ย ความศรั ทธาตอ
พระสงฆเมื่อใด เทากับวาประชาชนก็ไมยอมรับนโยบายและอํานาจทางการเมืองที่มีพระสงฆเปนตัวกลางในการ
เผยแพรดวยเชนกัน ดังนั้นรัฐและสถาบันพุทธศาสนาจําเปนตองยินยอมประนีประนอมกัน โดยพยายามยึดมั่น
ในหนาที่และหลักธรรมมาปรับใชกับการทําหนาที่ของตนทั้งสวนของอุดมการณและวัตถุประสงคทางการเมือง
อาจกลาวโดยสรุปไดวาบรรดาผูนําประเทศในกัมพูชาตั้งแตสมเด็จพระนโรดม สีหนุ นายพลลอน นอล
นายพลพอล พต นายซอน ซาน หรื อแมแตนายเฮง สั มริน ตางก็พยายามใชพุทธศาสนาในการแสวงหา
ความชอบธรรมทางการเมืองการปกครองแทบทั้ งสิ้ น เชน การแสดงออกผานนโยบายหาเสี ย งของพรรค
การเมืองและอางถึงความมั่นคงของสถาบันทางศาสนาวาจะไดรับการคุมครองและคงไวซึ่งสถานะเดิมหากให
การสนับสนุนขั้วการเมืองใดขั้วหนึ่ง แตในขณะเดียวกันก็ยังเผยใหเห็นวาความพยายามที่จะอาศัยจุดยืนทาง
พุทธศาสนาที่ยึดเอาหลักการความเชื่อของพระธรรมคําสอน หรืออาศัยวิถีชีวิตและความเชื่อจากสังคมมาใชใน
การสรางความชอบธรรมใหกับอุดมการณทางการเมืองของตนเองเชนเดียวกัน สิ่งที่สะทอนความเหมือนกันของ
บรรดาผูนําเหลานี้คือการยึดหลักความชอบธรรมที่มาจากแหลงความเชื่อและคานิยมของประชาชนชาวกัมพูชา
การพยายามหยิบเอาหลักคิดที่ผูกโยงกับวิถีชีวิตประจําวันที่เห็นเปนรูปธรรมอยางแรงศรัทธาในพุทธศาสนามา
เปนการสรางอิทธิพลทางการเมือง อุดมการณที่สอดคลองกับการบริหารประเทศ เปนตน
อยางไรก็ตามลั ก ษณะพิเ ศษทางการเมื อ งและความศรัทธาในพุทธศาสนาก็ ไดมี การนํ า มาซึ่ ง การ
ประนีประนอมหรื อการสลายปญหาความขัดแยงในทางการเมืองไดเชนเดียวกัน ผูนําประเทศควรจะตอง
ตระหนักวาการเอาพุทธศาสนาเขามาเปนเครื่ องมือในการสรางความชอบธรรมทางการเมืองนั้น สามารถ
ยอนกลับมาทําลายอํานาจตนเองไดเชนเดียวกัน การใชศรัทธาทางพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือทางการเมือง
จะตองมีลักษณะตรงไปตรงมา ไมนําหลักธรรมมาตีความเพื่อสรางความชอบธรรม บิดเบือนตอการรับรูและ
ความเขาใจของพุทธศาสนิกชน เพราะนอกจากจะสรางแรงโตกลับแลวยังอาจสงผลใหเกิดการสูญเสียอัตลักษณ
ซึ่งการควรคาเพื่อการสักการะ การบิดเบือนหรือนําไปใชในทางที่ผิดจากการรับรูของผูศรัทธา จะสงผลตอการ
รวมหมูของสังคมและพลังทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอยางยาวนานตองจบสิ้นลง เทากับวาความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในทางอุดมคติ สํานึกของประชาชนตอความศรัทธาในสังคมพุทธศาสนาตองสิ้นสุดลงไปดวย การ
แตกแยกทางการเมืองและการแบงขั้วอํานาจอาจประทุขึ้นพรอมกับการสูญสลายลงของความเปนปกแผนทาง
จิตใจของคนในชาตินั่นเอง
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เขี ย นตนฉบั บ เพื่ อ ใหผู เขี ย นยึ ด เปนแนวทางในการดํ า เนิ น การ สํ าหรั บ เตรี ย มตนฉบั บ เพื่ อ ขอตี พิ ม พในวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การจัดรูปแบบ
1.1 ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย กําหนดคาความกวาง 15 เซนติเมตร ความ
สูง 23.7เซนติเมตร และเวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบนและซายมือ 3.5 เซนติเมตร ดานลางและขวามือ
2.5เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใชรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK
ทั้งเอกสาร พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด โดยใชขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ตําแหนงดังนี้
1) หัวกระดาษ ประกอบดวย เลขหนา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตําแหนงกึ่งกลางกระดาษ
2) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงกึ่งกลางหนากระดาษ
ความยาวไมเกิน 2บรรทัด
3) ชื่อผูเขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ตําแหนงชิด
ขอบกระดาษดานขวาใตชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจัน * กําหนดเปนตัวยก กํากับทายนามสกุล ของผูประสานงาน
หลัก
4) หนวยงานหรือสังกัดที่ทําวิจัย ภาษาไทย ขนาด 14.5และภาษาอังกฤษ ขนาด 10.5 ชนิดตัวธรรมดา
ตําแหนงชิดขวาใตชื่อผูเขียน กรณีคณะผูเขียนมีหนวยงานหรือสังกัดที่ตางกัน ใหใสตัวเลข 1และ 2 กําหนดเปนตัวยก
ตามลําดับกํากับทายนามสกุล และดานหนาหนวยงานหรือสังกัด
5) เชิงอรรถ กําหนดเชิงอรรถในหนาแรกของบทความ สวนแรกกําหนดขอความ“ผูประสานงานหลัก
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา สวนที่ 2 ระบุขอความ “email”ระบุเปน e-mailของผูประสานงานหลัก ในสวนสุดทายกําหนดขอความ “**กิตติกรรมประกาศ”(ถามี) ระบุ
เฉพาะแหลงทุ น และหนวยงานที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ เชน งานวิจั ย เรื่อ งนี้ ไดรับ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก “ทุ น
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา”
6) หั วขอบทคัดยอภาษาไทยขนาด 18 ชนิ ดตัวหนา ตําแหนงกึ่งกลางหนากระดาษดานซายใตที่อยู /
หนวยงานสังกัดของผูเขียน เนื้อหาบทคัดยอไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1คอลัมน บรรทัดแรกเวน 1 Tab
จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน
7) หั ว ขอคํ า สํ าคั ญ ภาษาไทยขนาด 16ชนิ ด ตั ว หนา ตํ าแหนงชิ ด ขอบกระดาษดานซายใตบทคั ด ยอ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ไมเกิน 4 คํา เวนระหวางคําดวยเครื่องหมาย “/”
8) หั ว ขอบทคั ด ยอภาษาอั งกฤษขนาด 18ชนิ ด ตั ว หนา ตํ า แหนงกึ่ งกลางกระดาษดานซายใตที่ อ ยู /
หนวยงานสังกัดของผูเขียน เนื้อหาบทคัดยอภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1คอลัมน บรรทัด
แรกเวน 1 Tab จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน
9) หัวขอคําสําคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซายใตบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 10ชนิดตัวธรรมดาไมเกิน 4คําเวนระหวางคําดวย Slash (/)
10) หัวขอหลักภาษาไทย 18อังกฤษขนาด 18ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซาย

11) หัวขอยอยภาษาไทย 16 ชนิดตัวหนา อังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา Tab 0.75เซนติเมตรจาก
อักษรตัวแรกของหัวเรื่อง
12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 อังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1คอลัมน บรรทัดแรกเวน
1 Tab จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน
13) อางอิง (References) หั วขอภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซาย เนื้ อหาภาษาไทย
ขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ตําแหนงชื่อผูเขียนชิดขอบซายหากยาวเกิน 1บรรทัดให Tab 0.75
เซนติเมตร การอางอิงเอกสารใหเขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)
14) ผู เขี ย น/คณะผู เขีย น ภาษาไทยขนาด 16ชนิ ด ตั ว หนา ชิ ด ขอบซาย เนื้ อ หาชื่ อ ผู เขี ย นขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ใหระบุคํานําหนาชื่อไดแก นาย นาง นางสาว และตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ชื่อผูเขียนชิดขอบซายหากยาวเกิน 1บรรทัด ให Tab 0.75เซนติเมตร ขอมูลที่อยูที่ติดตอไดพรอมรหัสไปรษณีย และ
อีเมลล ในตําแหนงชิดขอบซายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให Tab 0.75เซนติเมตร
1.3 จํานวนหนา บทความตนฉบับมีความยาวไมเกิน 15 หนา
2. การเขียนอางอิง
การอางอิงเอกสารใหเขียนอางอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใหแปล
รายการอางอิงภาษาไทยเปนภาษาอั งกฤษทุ กรายการ และยังคงรายการอางอิ งภาษาไทยเดิมไวดวยเพื่ อ ใหกอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองในการแปล สามารถดูหลั กเกณฑการอางอิงวารสาร สถาบันวิจั ยและพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดที่ (http://research.bsru.ac.th)
3. ลําดับหัวขอในการเขียนตนฉบับ
การเขีย นตนฉบั บ กําหนดใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้ น ในกรณี เขียนเปนภาษาไทย ควรแปล
คําศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนในกรณีที่คําศัพทภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะ ที่แปลไมไดหรือ
แปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหใชคําศัพทภาษาอังกฤษได และควรใชภาษาที่ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอ
ตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน โดยเนื้อหาตองเรียงลําดับตามหัวขอดังนี้
3.1 ชื่ อ เรื่ อ งควรสั้ น และกะทั ด รั ด ความยาวไมควรเกิ น 100ตั ว อั ก ษร ชื่ อ เรื่ อ งตองมี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน
3.2 ชื่อผูเขียนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6คน ใหเขียนเฉพาะคนแรกแลวตอทายดวย และ
คณะ
3.3 ชื่อหนวยงานหรือสังกัด ที่ผูเขียนทํางานวิจัย เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3.4 บทคัดยอเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเขาใจ
งาย ความยาวไมควรเกิ น 300คํ า หรื อ 20บรรทั ด โดยใหนํ า บทคั ด ยอภาษาอั งกฤษ (Abstract) ขึ้ น กอน ทั้ ง นี้
บทคัดยอภาษาไทย กับบทคัดยอภาษาอังกฤษ ตองมีเนื้อหาตรงกัน
3.5 คํ าสํ าคั ญ (Keywords) ใหอยู ในตํ าแหนงตอทายบทคั ด ยอ และ Abstract ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชนในการ
นําไปใช ในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัย
3.6 บทนําเปนสวนของเนื้อหาที่บอกความเปนมา และเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย และควรอางอิงงานวิจัย
อื่นที่เกี่ยวของ
3.7 วัตถุประสงคชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา
3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรตน ตัวแปรตาม ในการทําการวิจัย
3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย

3.10 ผลการวิ จั ย เปนการเสนอสิ่ งที่ ไดจากการวิ จั ย เปนลํ า ดั บ อาจแสดงดวยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบตารางดานซาย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไมมีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จําเปน ไมควรมีเกิน 5ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพขาว-ดําที่
ชัดเจน และมีคําบรรยายใตรูป กรณีที่ผูเขียนตนฉบับประสงคจะใชภาพสีจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด และควรอาง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบเพื่อใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฎีที่
มีอยูเดิม รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชนและการใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
3.12 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเปนขอเสนอแนะที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
3.13 ผูเขียน หรือคณะผูเขียนในสวนทายของบทความใหเรียงลําดับตามรายชื่อในสวนหัวเรื่องของบทความ
โดยระบุตําแหนงทางวิชาการ ที่อยูที่สามารถติดตอได และ e-mail

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ไดเผยแพรบทความ
ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ไดแก สหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เพื่อกระตุนใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจําเปนในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (E-education) คนควา และวิจัย
3. เพื่อเปนแหลงกลางในการศึกษา คนควา ขอมูลและแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการ
เปดโลกกวางทางการเรียนรู แกสาธารณชนทั่วไป
ที่ปรึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา
2. รองศาสตราจารยปรียานุช

เกณฑมา
อธิการบดี
กิจรุงโรจนเจริญ รองอธิการบดี

บรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย ดร.พนอเนื่อง

สุทัศน ณ อยุธยา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทณธี

ดุลยทวีสิทธิ์

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย
2. ศาสตราจารย ดร.ปาริชาต
3. ศาสตราจารย ดร.ธเนศ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา
6. ผูชวยศาสตราจารยเกียรติขร
7. ผูชวยศาสตราจารยธเนศ
8. ผูชวยศาสตราจารยวรุตม
9. อาจารย ดร.กําธร
10. อาจารยสรสินธุ

เกษตรศิริ
สถาปตานนท
อาภรณสุวรรณ
บุดดาสาร
ยืนยงชัยวัฒน
โสภณาภรณ
ตั้งจิตเจริญเลิศ
พลอยสวยงาม
จิตศิริ
ฉายสินสอน

ขาราชการบํานาญ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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