


 

 

 

 

 
 

Journal of BSRU-Research and Development Institute 
 

6 1 2564  

Vol.6 No.1 (January-June 2021) 



 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ISSN : 2465-4523 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และนักวิชาการท่ัวไป ไดเผยแพรบทความทาง

วิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตรทางดาน สหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            

และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 2. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจ าเปนในการใช

เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (E-education) คนควา และวิจัย 

 3. เพ่ือเปนสื่อกลางในการศึกษา คนควา ขอมูลและแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลก

กวางทางการเรียนรู แกสาธารณชนทั่วไป 

ปที่พิมพ   ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) 

ก าหนดออกวารสาร ปละ 2 ฉบับ มกราคม - มิถุนายน , กรกฎาคม – ธันวาคม 

ครั้งที่พิมพ/จ านวน 1/200 เลม 

จ านวนหนา  224 หนา 

จัดพิมพโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

   ชั้น 7 อาคาร 100 ป ศรีสุริยวงศ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ 

   แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

   โทรศัพท. 0-2473-7000 ตอ 1600 , 1606 

   โทรสาร. 0-2473-7000 ตอ 1601 

   เว็บไซต: http://research.bsru.ac.th 

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส: rdibsrujo@bsru.ac.th 

พิมพที่   หางหุนสวนจ ากัด วรานนท เอ็นเตอรไพรส 

   เลขที่ 6, 8  ซอยสะแกงาม 13  ถนนสะแกงาม  แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150  

   โทรศัพท. 0-2894-9050-3 

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส: k_varanon@hotmail.com 

 

ราคาเลมละ  200 บาท 

 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 
 
 

 

ประเภทของการประเมินวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีรูปแบบการ

ประเมิน โดยที่ผูวิจัยจะไมทราบถึงขอมูลคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) แตคณะกรรมการกลั่นกรอง

บทความ (Peer Review) จะสามารถเขาถึงขอมูลผูวิจัยได (Single Blinded) 

บทความหรือขอคิดเห็นใด ๆ ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปน

วรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและกองบรรณาธิการไม

จําเปนตองเห็นดวย 

กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษาแตใหอางอิงแหลงที่มาใหครบถวนสมบูรณ 

ทุกบทความไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) อยางนอย 2 ทาน กอนลง
ตีพิมพในวารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 



สารบัญ 
สารจากอธิการบดี ก 
บทบรรณาธิการ ข 
Publication Ethics ฎ 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 1. ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 

(The relationship between Accounting Professional Skepticism and Academic Performance) 

  ยุพิน มีใจเจรญิ  (Yuphin Meechaicharoen) 

 2. การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) 9 
    อําเภอเมืองสรุาษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

(The Development of Outpatient Service of Public Health Service Center, Surat Thani Municipality, 
Bueng Khun Thale, Muang Surat Thani District, Surat Thani Province) 

   ปานดวงใจ เสนชู  (PanDuangjai Senchu) 
  ชุลีพร หีตอักษร  (Chuleeporn Heetakson) 
  กิจติยา รตันมณี  (Kittiya Rattanamanee) 
  ศิริลักษณ เมืองไทย  (Siriluk Mungthai)  

 3. คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 20   
(Quality of Life among Thai Worker in Tak Special Economic Development Zone) 

  อังคณา ตาเสนา  (Angkana Tasena) 
  ธีรศิลป กันธา  (Teerasin Kanta) 
  มัลลิกา ทองเอม  (Manliga Thong-em)   

 4. การพัฒนาผลติภณัฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ 33 
(Development of Khao Mao Mee mixed crispy purple sweet potato chips product) 

  นวพร  หงสพันธุ  (Nawaporn Hongpan) 
  ดาราวดี นรมาตร  (Darawadee Noramatr)  

 5. การใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง 45 
     (Folk Media for Political Knowledge Dissemination) 

 วนภรณ จักรมานนท (Wanaporn Jakmanon) 
 วิทยาธร ทอแกว  (Wittayatorn Tokeaw) 
 สุภาภรณ ศรีดี  (Supaporn Sridee)   

 6. การขับเคลื่อนงานศลิปวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย: บทสังเคราะหอุปสรรคและทางออกจากประสบการณ 57 
 นักขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรม  

(Operating arts and Culture Work in the Context of Thai Society: Synthesis of Obstacles  
 and Solutions from Experiences of Art and Culture Operating) 

  เชาวนมนัส  ประภักดี  (Chaomanat Prapakdee)  

 



สารบัญ (ต่อ) 
 7. การออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรู 68 

 จากงานวิจัยสูชุมชน เพื่อสงเสริมความรูในการอนรุักษสิ่งแวดลอม ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
(The Design and development of animation information graphic based on infographic  
 principles for transferring knowledge to the community to promoting environmental  
 conservahtion knowledge at Ban Khlong Khon, Samut Songkhram ) 

 ปนัดดา ใจบุญลือ  (Panadda Jaiboonlue) 
กัมปนาท คูศิริรตัน  (Kampanart Kusirirat) 
เกษม กมลชัยพิสิฐ  (Kasem Kamolchaipisit) 
เธียรธาดา หริัญญะชาติธาดา  (Tiantada Hiranyachattada) 
ชยารัตน ศรสีุนนท  (Chayarat Srisunont)  

 8. ระบบการเสรมิสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษาสูการเปน “นวัตกรนอย” 81  
(Primary School Students’ Innovative Thinking Enhancement System in Preparation for “Little Innovators”) 

 แฝงกมล เพชรเกลี้ยง  (Fangkamol Phetkliang) 
ทรรศนัย  โกวิทยากร (Thasanai Gowithayakorn) 
จิราพร  อุทัยวัฒน (Jiraporn Uthaiwat) 
ทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (Tuchcha Parakawong Na Ayutthaya) 
ปรณัฐ  กิจรุงเรือง (Poranat Kitrungruang)  

 9. การพัฒนาหลักสตูรทองถิ่นอาวปตตานีเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 92 
(The Development of the Pattani Bay Local Curriculum for Elementary Science Learning) 

  ดิเรก  หมานมานะ  (Direak Manmanah) 
  มูฮัมหมัดราพีร  มะเก็ง (Muhummadrapee Makeng)  

 10. การศึกษาและเปรียบเทยีบสภาวะการสกดัน้ํามันมะพราวดวยวิธสีกัดแบบเย็นและแบบรอน 105 
(The study and comparison of coconut extraction condition with hot and cool extraction) 

ศิริวิภา เคยีงพิมาย  (Sirivipa Keangphimai) 
หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน  (Nuengruethai Ekthammathat) 
พรชัย พรหฤทัย  (Pornchai Pornharuthai) 
สุภาภรณ คางคํา  (Supaporn Khangkham) 
 

 11. เชื่อมตอโลก: บทบาทของอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งในยุคโควิด-19 115 
(The Connected World: The Role of the Internet of Things in COVID-19 Era) 

 ฐิติยา เนตรวงษ  (Titiya Netwong) 

 12. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนวัดบางขุนเทียนนอก 128 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
(STUDENT DEVELOPMENT ACTIVITIES ADMINISTRATION OF ADMINISTRATOR AT  
 WAT BANGKHUNTIANNOK SCHOOL CHOMTHONG DISTRICT BANGKOK METROPOLIS) 

 วารคิมต อิทธิพัฒนเดชากร  (Varkimt Itthipatdechakorn) 
  พัชรา เดชโฮม  (Patchara Dechhome) 



สารบัญ (ต่อ) 
 13. การพัฒนาประสิทธิภาพการอานดวยสื่อดจิิทัลรวมกับการโคชสาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 140 

(The development of reading performance through digital media integrated with  
 coaching approach for primary school students) 

 ขวัญทิชา เช้ือหอม (Kwanticha Chuahom)  

 14. การพัฒนาเกณฑปกติวสิัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสาํหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 147 
(Development of a Norm of Flourishing Scale for Upper-secondary School Students) 

  ปยะทิพย ประดุจพรม (Piyathip Pradujprom) 
  กนก พานทอง (Kanok Panthong) 
  รุงฟา กิติญาณสุันต (Roongfa Kitiyanusan)  

 15. กลวิธีการใชภาษาเพื่อสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวญัจากแอปพลิเคชันเว็บตูน 159 
(Language Techniques to Convey the Fear in Horror Cartoons from the Application Webtoon) 

  อัควิทย  เรืองรอง (Akhawit Ruengrong) 

 16. ปจจัยที่สงผลตอการจดัการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบางน้ําผึ้ง 173 
(Factors Affecting Ecotourism Management of Bang Nam Pheung Community) 

  กันยาวรรนธ  กําเนิดสินธุ (Kanyawan Kamnedsin)  

 17. รูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนทองเที่ยว OTOP 184 
นวัตวิถี จังหวัดบุรีรมัย 
(The communication pattern of community capital for community based tourism :  
 A case study of OTOP Nawatwithi community tourism, Buri Ram province) 

  เณรศิา ชัยศุภมงคลลาภ (Nerisa Chaisupamongkollarp) 
 
  

   ค าแนะน าการตีพิมพบทความ 
 



 



ÿćøÝćÖĂíĉÖćøïéĊ�

üćøÿćøÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćǰđðŨîüćøÿćøìĊęöĊÙčèõćóéšćîüĉßćÖćøđðŨîÿČęĂÖúćÜĔîÖćøđñ÷ĒóøŠǰ
ÙüćöøĎšÙüćöÙĉéĒúąóĆçîćÖćøêŠćÜėìĊęĕéšÝćÖÖćøýċÖþćÙšîÙüšćüĉÝĆ÷êúĂéÝîÙüćöđÙúČęĂîĕĀüĔîĒÜŠöčöêŠćÜėǰ
×ĂÜüĉì÷ćÖćøĂĆîĀúćÖĀúć÷ǰēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜǰĔî÷čÙ×ĂÜÖćøđðŗéđÿøĊìćÜÖćøýċÖþćǰĒúąÿćöćøëđ×šćëċÜ×šĂöĎúǰ
×ĂÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĂ÷ŠćÜĕöŠÝĞćÖĆéîĆĚîÖćøđñ÷ĒóøŠïìÙüćöìćÜüĉßćÖćøǰÝċÜöĊÙüćöÿĞćÙĆâöćÖǰēé÷ÝąđðŨîĒĀúŠÜ
ÙüćöøĎšìĊęñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖćøïøĉÖćø×Šćüÿćø×šĂöĎúĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠėǰĂ÷ĎŠđÿöĂǰ�

ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćĔîåćîąđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊęÿîĆïÿîčîìćÜüĉßćÖćøĕéšđúĘÜđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøǰ
ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšđÖĉéÖćøđñ÷ĒóøŠÜćîüĉßćÖćøǰÝċÜĕéšÝĆéìĞćüćøÿćøÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć×ċĚîàċęÜëČĂüŠćǰ
đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂüÜÖćøýċÖþćĒúąđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöýĆÖ÷õćó×ĂÜîĆÖüĉßćÖćøĔĀšóĆçîć÷ĉęÜ÷ĉęÜ×ċĚîĕðéšü÷ǰ�

ÿĉęÜìĊęóċÜêøąĀîĆÖĒúąóĆçîćÙüïÙĎŠĕðÖĆïüĉßćÖćøǰÙČĂÙüćööĊýĊúíøøöÝøø÷ćïøøèǰ×ĂÜÙüćöđðŨîǰ
îĆÖüĉßćÖćøÖúŠćüÙČĂêšĂÜöĊÖćøýċÖþćÙšîÙüšć×šĂöĎúĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷éǰëċÜĒĀúŠÜðåöõĎöĉđÙćøóÖêĉÖćĒúąÿĉìíĉ×ĂÜ
ïčÙÙúìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰóøšĂöìĆĚÜøć÷ÜćîñúÖćøüĉÝĆ÷ĀøČĂñúÖćøýċÖþćêćöÙüćöđðŨîÝøĉÜĔîđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤǰ
üĉóćÖþŤüĉÝćøèŤĂ÷ĎŠïîåćî×šĂöĎúĒúąĀúĆÖĒĀŠÜđĀêčñúǰìĊęÿĞćÙĆâîĆÖüĉßćÖćøǰêšĂÜÿćöćøëîĞćÙüćöøĎšîĆĚîĕðóĆçîćǰ
ðøąđìýßćêĉĂ÷ŠćÜÿøšćÜÿøøÙŤĒúąđìĉéìĎîĕüšàċęÜÿëćïĆîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ťǰ�

	ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�úĉîéćǰđÖèæŤöć
�

ĂíĉÖćøïéĊ�



บทบรรณาธิการ 

 

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปที่ 6 ฉบับที่ 1    
(มกราคม – มิถุนายน 2564)  กองบรรณาธิการไดจัดพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิจัยและ

นักวิชาการรวมทั้งหมด 17 เรื่อง โดยแตละทานนําเสนอแนวคิด ตามหลักวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการ จึงหวังวา

ผลงานวิชาการที่ไดรวบรวมมาเผยแพรนี้จะเปนแหลงทางการเรียนที่เปนประโยชน ซึ่งวารสารประกอบดวย

นกัวิจัยและนักวิชาการดังตอไปนี้ 

 ยุพิน มีใจเจริญ ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน กลุมตัวอยางในการศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

จํานวน 254 คน โดยเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามชั้นปของนักศึกษา เครื่องมือที่ใชในก ารวิจัยคือ

แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีและวิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา สถิติการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญระหวาง

บุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงใหเห็นวา การมี

บุคลิกภาพดานความสงสัยและรอบคอบ ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ดานความเชื่อมั่นใน

ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และดานความเชื่อม่ันในตนเอง สงผลใหนักศึกษามีผลการเรียนสะสมที่เพ่ิมข้ึน 
 
 ปานดวงใจ เสนชู, ชุลีพร หีตอักษร, กิจติยา รัตนมณี และ ศิริลักษณ เมืองไทย ไดนําเสนอ

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร

ธานี บึงขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานีบึงขุน

ทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เปน 3 ระยะ 

ประกอบดวย 1) ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก กลุมตัวอยาง ไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ 

นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และผูใชบริการ จํานวน 8 คน เลือกกลุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง โดยสัมภาษณเชิงลึกประเด็นปญหาและอุปสรรคในการใหบริการผูปวยนอก 2) ระยะ

พัฒนาระบบบริการผูปวยนอกกลุมตัวอยาง ไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร 

ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 8 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสนทนากลุมทีมวิชาชีพที่ใหบริการในการออกแบบระบบบริการ 3) การทดลองใชรูปแบบและการ

ประเมินผล กลุมตัวอยางเปนผูใชบริการ จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 สวน คื อ 1) 

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบดานการคัดกรอง ดานบริการเวช



ค 
 

 

ระเบียน และดานบริการตรวจรักษาโรค 3) แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ วิเคราะห ขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื ้อหา 

ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาระบบครอบคุลมทั้งดานการคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน 

และดานบริการตรวจรักษาโรค กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอระบบบริการ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการคัด

กรอง 2) ดานบริการเวชระเบียน และ 3) ดานบริการตรวจรักษาโรค ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (M = 
4.58, SD = 0.53) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําระบบบริการที่ไดจากการพัฒนาในครั้งนี้ ไปประยุกตใชใน

การปรับปรุงคุณภาพบริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 
 อังคณา ตาเสนา, ธีรศิลป กันธา และ มัลลิกา ทองเอม ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิต

แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมประชากรที่ใช

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

ความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ผลการศึกษาวิจัย พบวา 
ผู ตอบแบบสอบส วนใหญเป นเพศหญิง จบการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลายหร ือเท ียบเท า                 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานขายโดยทํางานมาแลว 1-3 ป และพักอาศัยบานของตนเอง ซึ่งมีรายไดเฉลี่ย
ตอป 60,001 – 120,000 บาท รายจายเฉลี่ยตอป 60,001 – 120,000 บาท และมีเงินเก็บ/ออมเฉลี่ยตอป
นอยกวา 12,000 บาท สําหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง                

(X =3.47, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน 3 ลําดับแรกอยูใน
ระดับมาก ดังนี้ 1) ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ ( X =3.56, S.D.=0.96) 2) ดานประโยชนและ
ความรับผิดชอบตอสังคม (X =3.54, S.D.=0.97)  และ 3) ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน                

(X =3.51, S.D=0.95) การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของแรงงานไทย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอายุการทํางานที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานไทย แตสถานภาพกับอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 นวพร หงสพันธุ และ ดาราวดี นรมาตร ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมา

หม่ีเสริมมันเทศสีมวงฉาบ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ ศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันสีมวงฉาบ

ดวยเทคนิค Ratio Profile Technique  ผลแสดงใหเห็นวาสวนประกอบหลักของสูตรพ้ืนฐานที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ ประกอบดวย ขาวเมาพอง รอยละ 32.22 ถั่วลิสงอบ รอยละ 24.78  เตาหูทอด          

รอยละ 19.83 กุงแหง รอยละ 12.39 น้ําตาล รอยละ 7.43 กระเทียม รอยละ 2.48  เกลือ รอยละ 0.37 ราก

ผักชีและพริกไทย รอยละ 0.25 ทําการศึกษาระดับการเสริมมันสีมวงฉาบในผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ 4 ระดับ ไดแก 



ง 

รอยละ 5, 10 และ 15 ผลพบวา ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ที่เสริมมันสีมวงฉาบ รอยละ 10 ไดรับคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงที่สุด (7.60 คะแนน) โดยมีคุณภาพทางเคมีกายภาพ ดังนี้ คือ ปริมาณน้ําอิสระ (aw) เทากับ 0.37 
ความชื้น รอยละ 2.37 ใยอาหาร รอยละ 2.84 เถา รอยละ 3.40 ปริมาณกรดไทโอบารบิทูริก (TBA) เทากับ 
2.88 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮดตอกิโลกรัม และปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรานอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม 

เมื่อบรรจุในกลองพลาสติกโพลีโพรพิลีนมีฝาปดสนิท พบวาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันสีมวงฉาบมีอายุการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลานาน 4 สัปดาห ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมา
หมี่เสริมมันสีมวงฉาบ จึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับขาวเมาและเปนอีกทางเลือกหนึ่งของอาหารวางรูปแบบใหมที่มี

รสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการสําหรับผูบริโภค 
  
  วนภรณ จักรมานนท, วิทยาธร ทอแกว และ สุภาภรณ ศรีดี ไดนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง การ
ใชสื่อพื้นบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง ซึ่งเปนการนําเสนอความรูแงมุมของการประยุกตใชสื่อพ้ืนบาน 

เพ่ือเปนชองทางในการใหความรูทางการเมืองแกประชาชนในชุมชน ทองถิ่น ดวยเพราะลักษณะของสื่อ

พ้ืนบานที่มักมีความเปนมาและความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นมายาวนาน อีกทั้งสะทอนใหเห็น

ถึงวิถีชีวิตของผูคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี จนไดรับการสืบทอดกันมาจนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น ประกอบกับเปนตัวประสานสัมพันธกับบุคคลตามบทบาทหนาที่ของสื่อพ้ืนบาน ซึ่งบทความดังกลาวนี้

ถือเปนนวัตกรรมการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง เนื้อหาทางการเมืองกับการใช

ศาสตรดานวัฒนธรรมมาผสมผสานเขาดวยกัน อันจะนํามาสูแนวคิดและการประยุกตใชสื่อพ้ืนบานในการให

ความรูทางการเมืองในทองถิ่นอ่ืน ๆ รวมถึงนักการเมือง นักวิชาการหรือผูสนใจสามารถนําแนวทางในการใช

สื่อพ้ืนบานเพื่อใหความรูทางการเมืองไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
 

 เชาวนมนัส ประภักดี ไดนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมในบริบท

สังคมไทย: บทสังเคราะหอุปสรรคและทางออกจากประสบการณนักขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรม            

มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้นําเสนอปญหาและทางออกของการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมในบริบท

สังคมไทยปจจุบัน จากการสังเคราะหขอมูลจากประสบการณของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม  

จํานวน 10 คน พบวา ปญหาหรืออุปสรรคที่มีตอการพัฒนาหรือขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ประกอบดวย 1) การนิยามความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรมที่จํากัดอยูกับชุดวาทกรรมเพียงชุดเดียว       

2) องคกรภาครัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายดานการพัฒนา ไดแก การจํากัดพ้ืนที่ความรู

ของระบบการศึกษาไทยที่ผลิตซ้ําอยูกับชุดความรูที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได การไม ไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการไมมีพ้ืนที่สําหรับขับเคลื่อนผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม 3) การบริหารจัดการ ไดแก การนําเสนอผลงานของศิลปนไมมีความนาสนใจ และการ

แทรกแซงทางการเมืองหรือมีผลประโยชนซอนทับ 4) บริบททางสังคมวัฒนธรรมมิไดเอ้ือใหเด็ก เยาวชนและ

คนในสังคมเรียนรูเรื่องใกลตัว และผลงานไมไดสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนและบริบททางสังคม  

5) คุณสมบัติเฉพาะตัวของศิลปน ไดแก การขาดทักษะดานการบริหารจัดการ และผลงานที่นําเสนอเขาถึงไดยาก 



จ 
 

 

  ทางออกสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงคานิยม

ใหมทางดานศิลปวัฒนธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 2) องคกรภาครัฐที่มีบทบาทและอํานาจตองขับเคลื่อนงาน 

ดานศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของความเขาใจและจริงจัง 3) ผูสรางสรรคผลงานตองเขาใจบริบททางสังคม

วัฒนธรรมไทย ความตองการของกลุมเปาหมาย และรสนิยมทางสังคม และ 4) การขับเคลื่อนตองเกิดขึ้นจาก

ความรวมมือของทุกภาคสวนอยางเขาใจบริบท เขาถึงปญหา และเปดโอกาสใหมีเสรีภาพในการสรางสรรค

ผลงาน อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 
 ปนัดดา ใจบุญลือ, กัมปนาท คูศิริรัตน, เกษม กมลชัยพิสิฐ, เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา และ  
ชยารัตน ศรีสุนนท  ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพื่อสงเสริมความรู

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว

ตามหลักการอินโฟกราฟฟก  2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ 

อินโฟกราฟก  3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก และ 

4) เพ่ือประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการ

ถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษ สิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน    

จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยาง ไดแก ชาวบานหมู 3 บานคลองโคน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง       

จํานวน 226 คน โดยเลือกตามความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) สื่อขอมูลสารสนเทศ    

เชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ  2) แบบวิ เคราะหการออกแบบและพัฒนาเนื้อหา              

ขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ  3) แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูล

สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ  4) แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ

อินโฟกราฟกฯ 5) แบบประเมินการรับรูขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ  สถิติที่

ใชในวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการวิจัย พบวา องคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟฟกฯ ประกอบดวยปจจัยอิทธิผลจาก 1) สภาพภูมิประเทศ                     

2) สภาพภูมิอากาศ 3) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 4) การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 5) การ

ปลอยสิ่งปฏิกูลจากฟารมเลี้ยงสัตวที่สงผลตอคุณภาพน้ํา ระดับออกซิเจนในน้ํา อุณหภูมิน้ําในบริเวณชุมชน

คลองโคน และอาหารของหอยแครงที่ขาดแคลน ผลการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิง

ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ฯ ไดสื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว เรื่อง               

รักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่มีความยาว 4.25 นาที ความละเอียด 720p แบบ High Definition   
(1,280 x 720 pixels)  ที่นําเสนอขอมูลสารสนเทศจากปจจัยที่สงผลตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงใน
ชุมชนบานคลองโคน นําเสนอขอมูลการแกปญหาและวิธีการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคนดวยสื่อ



ฉ 

โมชันอินโฟกราฟก ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ จากกลุม

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิทัลมีเดีย พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟ

กราฟกฯ อยูในระดับ มาก (X = 4.15 S.D. = 0.62) และจากกลุมตัวอยาง พบวา ประสิทธิภาพของขอมูล
สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ อยูในระดับ มาก (X = 4.07 S.D. = 0.75) และผล
การประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ พบวา 

การรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก                          

(X = 4.16  S.D.= 0.68)   
 
 แฝงกมล เพชรเกลี้ยง, ทรรศนัย โกวิทยากร, จิราพร อุทัยวัฒน, ทัชชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

และ ปรณัฐ กิจรุงเรือง ไดนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง ระบบการเสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิง

นวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษาสูการเปน “นวัตกรนอย” มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้  บทความนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอระบบการเสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษาสู

การเปน “นวัตกรนอย” ซึ่งไดอธิบายถึงสภาพสังคมในปจจุบัน ลักษณะของเด็กที่ควรเปนในโลกยุคศตวรรษที่ 

21 เหตุผลในการสรางเด็กใหเปนนวัตกร ลักษณะของนวัตกร บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็กในการ

สงเสริมความเปนนวัตกร รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับระบบการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมอยาง

เปนขั้นเปนตอน และผลงานที่สะทอนความเปนนวัตกร 
   

ดิเรก หมานมานะ และ มูฮัมหมัดราพีร มะเก็ง ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นอาวปตตานีเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้เปนสวน

หนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับการใชประโยชนจากฐาน

ทรัพยากรอาวปตตานีอยางยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ไดแกระยะที่ 1 การ

พัฒนาโจทยวิจัย เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางหลักสูตร 2) การทดลองใชหลักสูตร และ 3) การประเมินหลักสูตร  

ซึ่งเปนขั้นวิเคราะหผลการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม        

การสังเกต การสัมภาษณกลุม และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลจากการศึกษา ไดหลักสูตร

ทองถิ่นอาวปตตานีเพ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ประกอบดวย สาระการเรียนรูที่เปน     

สาระหลักของวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู คือ วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ

กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและหาความรูดวยตนเอง มีกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบและ   

การแกปญหาที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการ     

ลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับชั้น   
 

 



ช 
 

 

  ศิร ิว ิภา เคียงพิมาย , หนึ ่งฤทัย เอกธรรมทัศน, พรชัย พรหฤทัย และ สุภาภรณ คางคํา                   

ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธีสกัดแบบ

เย็นและแบบรอน มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ มะพราวเปนผลไมที่มีผลผลิตตลอดทั้งป จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่

สําคัญของประเทศไทย บางชวงมะพราวมีราคาสูงและบางชวงมีราคาตกต่ําสงผลกระทบตอเกษตรกรเปน

อยางมาก งานวิจัยนี้จึงมุ งเนนการเพิ่มมูลคามะพราวใหกับชุมชน โดยการแปรรูปมะพราวเปนน้ํามัน

มะพราวดวยวิธีการสกัดแบบเย็นและแบบรอน ผูวิจัยทําการศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามัน

มะพราว ในการศึกษาครั้งนี้ใชมะพราวในพื้นที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนกรณีศึกษา ขอบเขต

การศึกษา คือ ศึกษาผลของวิธีการสกัดน้ํามันมะพราวโดยวิธีการ สกัดเย็นกับการสกัดรอนตอปริมาณ

ผลผลิตน้ํามันมะพราว สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในน้ํามันที่สกัดได 

ผลการศึกษา พบวา การสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธีสกัดแบบเย็นสามารถสกัดน้ํามันไดมากกวาวิธีสกัดแบบ

รอน โดยน้ํามันมะพราวสกัดแบบเย็นมีคากรดและคาแซฟอนิฟเคชันนอยสงผลใหมีกลิ่นเหม็นหืนนอยกวา

น้ํามันมะพราวสกัดแบบรอน เมื่อทําการศึกษาฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวา น้ํามัน
มะพราวสกัดแบบรอนมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันมะพราวสกัดแบบเย็น  

 
ฐิติยา เนตรวงษ ไดนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง เชื่อมตอโลก: บทบาทของอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพ

สิ่งในยุคโควิด-19 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ การระบาดใหญของโควิด-19 ทําใหเห็นสรรพกําลังของเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทําใหคนหลายรอยลานคนสามารถทํางาน เรียนรู และเชื่อมตอแบบดิจิทัลไดในสถานการณท่ีเปราะบาง 

สงผลตอเทคโนโลยี ผูกําหนดนวัตกรรมสังคม มีการพัฒนาและประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเพ่ือจัดการ

และตอสูกับโควิด-19 ในการปรับสภาพการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม การประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง

ในงานดานตาง ๆ แบงได 3 กลุม คือ ผูบริโภค องคกร และพ้ืนที่สาธารณะ แตอยางไรก็ตามการใชอินเทอรเน็ต

เพ่ือสรรพสิ่งก็นํามาซึ่งความเสี่ยงดานความเปนสวนตัว และสิทธิมนุษยชน จึงตองมีการกํากับดูแลที่เหมาะสม 

เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานสําหรับผูบริโภค องคกร และสาธารณะใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือ

สรรพสิ่งเพ่ือประโยชนรวมกันในสังคมไดเทาเทียมและยั่งยืน   
 
วารคิมต อิทธิพัฒนเดชากร และ พัชรา เดชโฮม ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรม

พัฒนาผู เรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครใน  5 ดาน 

ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดการองคการ 3) ดานการบังคับบัญชา 4) ดานการประสานงาน 

5) ดานการควบคุมงาน ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

มาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 

สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการวางแผน สวนดานการประสานงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  
 
ขวัญทิชา เชื้อหอม ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการอานดวยสื่อดิจิทัล

รวมกับการโคชสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางและหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอานสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้ 

ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวทางการวิจัย

และพัฒนา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนกลุมเด็กออน   

(แบงประเภทกลุมตามคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กลุม ไดแก เกง ปานกลางและออน) ผูวิจัยเลือก

แบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีปญหาดานการอานไมคลอง ไดแก  
การอานรูปคํา และการตีความหมายของคํา (โดยการคัดกรองของครูประจําชั้น) จํานวน 1 หองเรียน         

จากทั้งหมด 11 หองเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตธนบุรี จํานวน 4 โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษารวมกับครูประจําการในภาค

การศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 83.92/85.58  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80  
 
ปยะทิพย ประดุจพรม, กนก พานทอง และ รุงฟา กิติญาณุสันต ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหา

โดยสรุปดังนี้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนําคะแนนดิบที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดความเจริญงอกงาม มาแปลง

เปนปกติวิสัยในรูปของตําแหนงเปอรเซนไทล และคะแนนมาตรฐาน (คะแนนซี คะแนนที และคะแนน สเตไนน) 

ที่ไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 1,599 คน โดยใชโปรแกรม LERTAP 5 ซึ่งนํามากําหนดเปนชวงคะแนนของมาตร
วัดและเปรียบเทียบเปนสเตไนน ออกเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน มาตรวัดความเจริญงอกงาม มีลักษณะเปนมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ความเจริญงอกงามทางปญญา ความเจริญงอกงามทางจิตใจ 

และความเจริญงอกงามทางสังคม ดานละ 15 ขอ รวมทั้งสิ้น 45 ขอ  ผลการวิจัยปรากฏวา 
เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบง

ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 77.01 ขึ้นไป (สเตไนนที่ 7 -9) ระดับดี มี

ตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 23.01 ถึง 77.00 (สเตไนนที่ 4-6) และ ระดับพอใช มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลนอย

กวาหรือเทากับ 23.00 (สเตไนนที่ 1-3) สรุปวามาตรวัดความเจริญงอกงามที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชวัดความ
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เจริญงอกงามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได และมีการแปลความหมายตามเกณฑปกติวิสัยในแตละ

ระดับ เพ่ือใหนักเรียนใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินชีวิตของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
 
อัควิทย เรืองรอง ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง กลวิธีการใชภาษาเพื่อสื่อสารความกลัวในการตูน

แนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูน มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การเขาถึงขอมูลในอินเทอรเน็ตมากขึ้นในยุค

ปจจุบัน ทําใหมีผูอานการตูนในรูปแบบของแอปพลิเคชันมากขึ้น ผูวิจัยสนใจเรื่องความกลัวในการตูนแนว

ระทึกขวัญ เนื่องจากมนุษยแสดงออกมาตามธรรมชาติเมื่อรูสึกกลัวซึ่งเปนแรงผลักดันใหมนุษยหาทางอยูรอด

ทั้งนํามาเปนแรงผลักดันในทางถูกตองที่สามารถพัฒนามนุษยไปสูการพัฒนาสังคมได 
งานวิจัยเรื่องกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูน         

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาลักษณะของเนื้อหาความกลัว 2. ศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อความกลัว ผูวิจัย

เลือกขอมูลจากการตูนแนวระทึกขวัญในแอปพลิเคชันเว็บตูน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 

2560 จํานวน 5 เรื่อง โดยเลือกจากจํานวนยอดไลคของผูอาน ไดแก 1. เรื่อง Bastard 2. เรื่อง ตอนนี้ โรงเรียน
ของเรา... 3. เรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ 4. เรื่อง Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน และ 5. เรื่อง รองรอย
จากมือถือ โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา โดยใชกรอบความคิดในเรื่องของความกลัวในการตูนระทึกขวัญและกล

วิธีการใชภาษา แลวนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห  
ผลการศึกษาพบวา 1. ลักษณะของเนื้อหาความกลัวพบ 5 ลักษณะ ซึ่งมีลําดับดังนี้ คือ ความกลัว

เกี่ยวกับตัวเองและความกลัวเกี่ยวกับความจริง เปนเนื้อหาที่ผูแตงนิยมใชมากที่สุด และเนื้อหาความกลัว

เกี่ยวกับสิ่งที่ไมรูและไมสามารถสัมผัสได ความกลัวเกี่ยวกับผูอื่น ความกลัวเกี่ยวกับสัตวและแมลง เปนเนื้อหา

ที่ผูแตงนิยมใชรองลงมาตามลําดับ 2. กลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัว มีกลวิธีการใชวัจนภาษาเพ่ือ

สื่อสารความกลัว คือการใชคํา และใชภาพพจนลวนชวยสื่อความหมายและความลึกซึ้งทางอารมณใหผูอาน

เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และกลวิธีการใชอวัจนภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัว คือการใชสีหนา ใชทาทาง ใชสี ใช

ลายเสน และใชขนาดตัวอักษร เรียงลําดับจากมากไปนอย ลักษณะดังกลาวชวยเนนความหมายและความรูสึก

ของตัวละครใหเขมขนยิ่งขึ้นเนื้อหาความกลัวที่ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญสามารถพบไดในชีวิตประจําวัน 

จึงเปนสิ่งที่สะทอนชีวิตของมนุษย ในการแสดงความกลัวเหลานั้นออกมาผานทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา   
 
กันยาวรรนธ กําเนิดสินธุ ไดนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดการแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบางน้ําผึ้ง มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ บทความวิชาการเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบางน้ําผึ้ง” วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จยอมไมพน 4 M คือ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ คน ซึ่งหมายรวมทั้งผูนํา
และผูตาม เพราะทรัพยากรและงบประมาณที่มีจํานวนมาก แตขาดคนที่จะมาบริหารจัดการ และขาดคนที่จะ

นําทรัพยากรมาสรางมูลคาเพ่ิมได จากผลงานวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนชุ มชนบางน้ําผึ้งในการ
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จัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม จะพบวาคนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในระดับผูนําเปนผูนําที่

มีวิสัยทัศนและมีคุณลักษณะเปนผูนําแบบประชาธิปไตย สามารถสรางการมีสวนรวมในทุกระดับและรวมใน

การบริหารจัดการในทุกขั้นตอนกระทั่งประสบความสําเร็จ เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยสมบูรณ ทําให

สมาชิกชุมชนเกิดรายไดเสริม สรางความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ จึงทําใหเกิดการพัฒนาควบคู

การอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง 
 
เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ไดนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพื่อการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้  
ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน

ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย พบวา ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 2 ชุมชน ไดแก ชุมชน
ทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ และชุมชนบานตาลอง มีการนําทุนชุมชนมาประยุกตใชเพ่ือเปนจุดขายของการ

ทองเที่ยว ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และสมาชิกชุมชนเปนเจ าบานที่ดี โดยมีรูปแบบ

การสื่อสารแบบผสมผสาน ทั้งการสื่อสารแบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ ทั้งในลักษณะการสื่อสาร

จากบนลงลาง ซึ่งเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ หรือผูนําชุมชนจะใชในการชี้แจงและการสรางความเขาใจใน

เบื้องตน จากนั้นในระยะตอมาจะเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนรูปแบบของการสื่อสารจาก

ลางขึ้นบน เมื่อเขาสูชวงเวลาในการตอนรับนักทองเที่ยว สมาชิกของชุมชนจะรวมมือรวมใจกันทํางานเคียงบา

เคียงไหล รูปแบบการสื่อสารจะเปนลักษณะตามแนวนอน และแบบสองทาง ทั้งนี้ในภาพรวมของการสื่อสาร

ทุนชุมชน เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ทวงทํานองในการสื่อสารระหวางกันเปนไปดวยความเอาใจ

ใส ใหกําลังใจในการทํางาน แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารในเชิงบวก สวนในดานการสื่อสารทุนชุมชนไปยังนอก

ชุมชน ทั้ง 2 ชุมชนมีการสื่อสารแนวคิดหลักที่ชัดเจนเพ่ือเสนอจุดขายของชุมชน โดยชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี 

บานสวายสอ อําเภอเมือง สื่อสารดวยแนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และชุมชนบานตาลอง อําเภอสตึก สื่อสาร

ดวยแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
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  ความสําคัญ ความใหม ความชัดเจน และความสอดคลองของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเปน

  สําคัญ  
 4. ไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อ่ืนมาแลว  
 5. ไมปฏิเสธ การตีพิมพบทความเพราะความสงสัยหรือไมแนใจ ผูนิพนธตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอ

  สงสัยนั้น ๆ กอน 
 6. ไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมิน และคณะผูบริหาร  
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  เชื่อถือได เพ่ือใหแนใจวาบทความท่ีลงตีพิมพในวารสาร ไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น  
 8. หากตรวจพบ การคัดลอกผลงานของผูอ่ืน ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการตองหยุด

  กระบวนการประเมิน และติดตอผูนิพนธหลักทันทีเพ่ือขอคําชี้แจง เพ่ือประกอบการ "ตอบรับ" หรือ 

  "ปฏิเสธ" การตีพิมพบทความนั้น ๆ  
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บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Duties of Reviewers)  
ผูประเมินบทความตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. รักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความที่สงมา เพ่ือพิจารณาแกบุคคล
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  ผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือรูจักผูนิพนธเปนการสวนตัว หรือ 
  เหตุผลอ่ืน 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 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัย             
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษาคือนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จํานวน 254 คน โดยเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามชั้นปของ
นักศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีและวิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แสดงใหเห็นวา การมีบุคลิกภาพดานความสงสัยและรอบคอบ ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ดาน
ความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และดานความเชื่อมั่นในตนเอง สงผลใหนักศึกษามีผลการเรียนสะสมที่
เพ่ิมข้ึน 
 

คําสําคัญ : บุคลิกภาพ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน; การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี; บุคลิกภาพ 5 
องคประกอบ 

 
Abstract 

This study examined the relationships between observation personality and accounting 
professional skepticism with learning achievement. The samples were 254 accounting students of 
Rajamangala University of Technology Lanna Tak.  It used stratified sampling by the class year. 
Data was collected using accounting professional skepticism behavior questionnaires and 
analyzed using descriptive statistics, multiple regression statistics.  The finding showed that there 
was a significant positive relationship between professional accounting skepticism and learning 
achievement. It indicates that the personality (Skepticism and thoughtfulness, Pondering reliable 
sources, Empirical evidence, Self-confidence) likely was more effective on learning achievement. 
 

Keywords : Personality; Learning Achievement; Observation and Accounting Professional 
skepticism;  Five Personality Elements 
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บทนํา 
 หลักสูตรการบัญชีของทุกมหาวิทยาลัยมีเปาหมายมุงผลิตบัณฑิตใหเปนนักบัญชีและผูสอบบัญชีที่มี
คุณภาพและมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2557) คุณสมบัติดังกลาวคือการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งเปนบุคลิกภาพเฉพาะของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ประกอบดวย ความละเอียดรอบคอบ ความระมัดระวัง การสังเกตและการตั้งขอ
สงสัย (จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ, 2560) คนสวนใหญจึงมักเห็นวานักบัญชีและนักศึกษาการบัญชีมีลักษณะบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว มีความระมัดระวัง ชอบทํางานคนเดียวมากกวาการทํางานเปนกลุม (Dibabe, et.al, 2015) นักศึกษา
การบัญชีที่มีบุคลิกภาพเหลานี้จะเปนนักบัญชีที่สามารถชวยสนับสนุนขอมูลทางการเงินที่ถูกตองใหกับผูมีสวนได
เสียในธุรกิจ เชน ผูบริหาร ผูถือหุน เปนตน นักบัญชีที่มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการวิเคราะหเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงินทั้งขอมูลที่เปนตัวเลขและขอมูลที่ไมเปนตัวเลขหรือขอมูลที่มีนัยสําคัญทางธุรกิจจะชวยใหขอมูลถูกตอง
มีผลสัมฤทธิ์พรอมที่ผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจจะนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจได รวมถึงบุคลิกภาพแบบการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ยังเปนองคประกอบที่สําคัญของกิจกรรมการตรวจสอบงบการเงินทีเ่ปนไป
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีทั้งในประเทศและตางประเทศ (Quadackers, L. et.al, 2014) 
โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลระบบปญญาประดิษฐเขามาทํางานแทนมนุษยเกือบทุกสาขาอาชีพรวมถึงอาชีพนักบัญชี ทํา
ใหนักศึกษาการบัญชีตองปรับตัวเองเพ่ือใหเปนผูตัดสินใจและคัดเลือกขอมูลขาวสารจํานวนมากเพ่ือใหเกิดคุณภาพ
ตอบริษัทหรือนายจาง นักบัญชีจะประสบความสําเร็จจําเปนตองพัฒนาบุคลิกภาพปรับบทบาทของตนเองใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลง มีความรอบรูและเขาใจในดานตาง ๆ ขององคกรไดเปนอยางดี (Wangcharoendate S., 
2013) 
 บุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสาขาทางการบัญชี หมายถึง ทัศนคติ 
ของบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเอง ในการที่จะตัดสินใจดวยตนเองจากการตั้งขอสงสัย คิดวิเคราะห มีความสนใจ
อยากรู มีการไตรตรอง คนหาคําตอบที่จะประเมินหลักฐาน ความถูกตองของขอมูล เปนการตั้งคําถามไวในใจ เนน
ที่จะมีการติดตามขอมูลหลักฐานเพ่ือใหหายสงสัย (Nolder & Kadous, 2018) ในขณะที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2557) ไดใหความหมายไวคือ ทัศนคติที่รวมถึงความรูสึก
นึกคิดในการตั้งขอสงสัย การใชวิจารณญาณในการประเมินสถานการณที่อาจชี้ใหเห็นถึงการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดหรือการทุจริตและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอยางระมัดระวัง 
โดยที่บุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความหมายเหมือนกันกับบุคลิกภาพแบบ
พิถีพิถัน ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของบุคลิกภาพ 5 องคประกอบในสาขาจิตวิทยาที่ประกอบดวย บุคลิกภาพดาน
ความพิถีพิถัน บุคลิกภาพดานการเปดรับประสบการณ บุคลิกภาพดานการเปดเผยตนเองตอสิ่งภายนอก 
บุคลิกภาพดานความมั่นคงทางอารมณ และบุคลิกภาพดานการเขาใจผูอ่ืน (สุนิสา บุญคลอง และ ญาณกร วรากุล
รักษ, 2561; สุธาทิพย กลีบบัว และคณะ, 2562)  
 โดยที่การศึกษาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของนักศึกษาและอยูภายใตสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกลักษณะบางประการตามที่มหาวิทยาลัยตองการ เชน นักศึกษาที่จบจาก
มหาวิทยาลัยควรตองมีบุคลิกภาพที่มีความรูความเขาใจ มีประสบการณชีวิตในดานการเรียน มีความรูเดิม
ผสมผสานกับความรูใหมที่อาจารยไดถายทอดให อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่
รวดเร็ว การมีความรูเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอสําหรับบุคคล ดังนั้นควรตองเพ่ิมการมีความรูในเชิงสรางสรรค 
ความพิถีพิถันในงานมากขึ้น (Holford, 2019) และมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกรงในวิชาชีพบัญชี ดังนั้นการทํา
ความเขาใจกับนักศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับความแตกตางของผลการเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลิกภาพดาน
ความพิถีพิถันหรือความการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมีมากขึ้น ทั้งนี้มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล
การเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เชน สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมของ
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ครอบครัว นิสัยการเรียนรู และแรงจูงใจของนักศึกษา (Rai & Khanal, 2017) การมีความพิถีพิถันในการเรียนยอม
สงผลใหนักศึกษามีบุคลิกภาพดานการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพทางการบัญชีมากข้ึน บุคลิกภาพดาน
นี้จึงสําคัญกับนักบัญชีมาก จึงเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยทุกแหงที่เปดการเรียนการสอนหลักสูตรการบัญชีตอง
พัฒนาบุคลิกภาพดานความพิถีพิถันในการทํางาน ซึ่งไดแก ความละเอียดรอบคอบ การสังเกตและการตั้งขอสงสัย 
การคนหาหลักฐาน และความเชื่อมั่นในตนเอง ตอการเรียนเพ่ือสงผลดีตอการทํางานในอนาคตของนักศึกษาการ
บัญชี  
 จากความสําคัญของบุคลิกภาพและการทบทวนงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยเชื่อวานอกจาก
ความสามารถดานสติปญญาที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นแลว การที่นักศึกษามีบุคลิกภาพ
ความพิถีพิถันในการเรียนหรือมีความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมากขึ้น จะมีความสัมพันธที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกต
และความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการบัญชี ซึ่งผลการวิจัยจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะทําใหนักศึกษาการบัญชีมีบุคลิกภาพความพิถีพิถันหรือ
ความสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีมากขึ้น สงผลทําใหมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพนักบัญชีใน
อนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 บุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี (หรือในทางสาขาจิตวิทยาเรียกวา 
บุคลิกภาพแบบพิถีพิถัน) เปนบุคลิกภาพเฉพาะสําหรับนักบัญชีจะประกอบดวย 4 ดานคือ ดานความสงสัยและ
รอบคอบ ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และดาน
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Ciolek, 2018; สวัสดิ์ หากิน, 2561; และวรวิทย เลาหะเมทนี, 2559) เมื่อเทียบเคียงกับ
งานวิจัยทางดานการจัดการศึกษากับบุคลิกภาพเฉพาะดานความพิถิพิถันแลว พบวามี งานวิจัยของ Sorić, et.al. 
(2017) ไดศึกษาหลาย ๆ งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพิถีพิถันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปไดวา บุคคลที่มีความพิถีพิถันหรือความเขมงวดมีระเบียบเรียบรอยขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบและมีวินัย
จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ Kırkağaç & Öz (2017) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ถือเปน
ภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางบุคลิกภาพ 5 
องคประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ถือเปนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะบุคลิ กแบบความ
พิถีพิถันสามารถทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอนาคตได และในงานวิจัยของ Eyong et.al. (2014) ศึกษา
อิทธิพลของบุคลิกภาพ5องคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะดานบุคลิกภาพความพิถีพิถัน พบวา 
นักเรียนที่มีความพิถีพิถันในการเรียนสูงจะมีผลการเรียนที่สูงกวานักเรียนที่มีบุคลิกภาพความพิถีพิถันต่ํา 
 ดังนั้นสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับการมีบุคลิกภาพแบบพิถีพิถันหรือบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการบัญชี จึงคาดวา 
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H1: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางบุคลิกภาพดานความสงสัยและรอบคอบ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาการบัญชี 
H2: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางบุคลิกภาพดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาการบัญชี  
H3: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางบุคลิกภาพดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาการบัญชี 
H4: มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางบุคลิกภาพดานความเชื่อมั่นในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
การบัญชี 
 และแสดงถึงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
บุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 

จํานวน 397 คน เลือกตัวอยางดวยวิธีการจําแนกออกเปนชั้นภูมิตามลักษณะจํานวนของนักศึกษาแตละชั้นปและ
เลือกกลุมตัวอยางตามสัดสวน ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 254 คน ดังนี้ นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 27 
คน ปที่ 2 จํานวน 40 คน ปที่ 3 จํานวน 34 คน ปที่ 4 จํานวน 61 คน และ ปที่ 1 (เทียบโอนรายวิชา) จํานวน 48 
คน ปที่ 2 (เทียบโอนรายวิชา) จํานวน 28 คน ปที่ 3 (เทียบโอนรายวิชา) จํานวน 16 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสง
แบบสอบถามออนไลนใหกับนักศึกษาการบัญชี 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามเพ่ือวัดคุณลักษณะของตัวแปรบุคลิกภาพ       

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชี  ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานความสงสัยและรอบคอบ     
ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และดานความเชื่อมั่น    
ในตนเอง (Ciolek, 2018; สวัสดิ์ หากิน, 2561; และวรวิทย เลาหะเมทนี, 2559)  การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
แบบ Likert Scale 5 ระดับ ใหอาจารยสาขาการบัญชีจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ    
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรงถือวาใชได (ประสพชัย พสุนนท , 2558) ซึ่ง
แบบสอบถามทุกขอคําถามอยูระหวาง 0.66 – 1.00 แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา และ
ทดสอบคาความเชื่อมั่นกับนักศึกษาการบัญชีกลุมอ่ืนจํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่

ตองการทดสอบ เพ่ือทดสอบความสอดคลองกันของขอคําถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค (Cronbach’s D)  
โดยจะตองมีคาไมนอยกวา 0.70 (Nunnally and Bernstein, 1994)  ผลการวิเคราะหพบวาทุกขอคําถามมีคา

H1-H4 

 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ: 
-ดานความสงสัยและรอบคอบ  
-ดานการไตรตรองพิจารณาขอมลูที่นาเชื่อถือ 

-ดานความเช่ือมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 
-ดานความเช่ือมั่นในตนเอง 
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ระดับความเชื่อม่ันในอยูที่ระดับเกินกวา 0.70  ไดแก ดานความสงสัยและรอบคอบเทากับ 0.73 ดานการไตรตรอง
พิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือเทากับ 0.80 ดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษเทากับ 0.80 และ        
ดานความเชื่อมั่นในตนเองเทากับ 0.77 ตามลําดับ 

คุณลักษณะของตัวแปรผลสัมฤทธิ์การเรียน 
การวัดคุณลักษณะของตัวแปรผลสัมฤทธิ์การเรียน (GRAD) วัดจาก เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 

เนื่องจากมีหลาย ๆ งานวิจัยที่นิยมวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนดวยเกรดเฉลี่ยสะสม (Brahmakasikara, 2013; 
Pornsakulvanich, 2012; Joubert, 2015)  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
 สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติ  
Multiple Regression โดยที่ทําการทดสอบขอมูลตามขอกําหนดของสถิตดังกลาว ซึ่งพบวา ตัวแปรมีความสัมพันธ
เชิงเสนตรง และมีการกระจายแบบปกติ โดยวัดจาก Normal Q-Q Plot ไมเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีคาคงที่ ตามสมการที่ 1 ดังนี้ 

GRAD = β0 + β1DOUBT + β2CONSIDER + β3EVIDENCE + β4CONFIDENT + e    (สมการที่ 1) 
โดยที่ 
    GRAD  = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    DOUBT  = ดานความสงสัยและรอบคอบ 

    CONSIDER = ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ 
    EVIDENCE = ดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 
    CONFIDENT = ดานความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพแล ะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการบัญชี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของและทําการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือใหทราบคุณลักษณะของแตละตัวแปรเพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมตอการนําไปทดสอบ
สมมติฐาน ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลสถิติเชิงพรรณนาลักษณะของตัวแปร 

ตัวแปร Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

ประสิทธิภาพการเรียน 1.85 4.00 3.02 0.50 

ความสงสัยและรอบคอบ 2.00 5.00 3.64 0.83 

การไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ 1.00 5.00 3.14 0.98 

ความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 1.00 5.00 3.85 0.86 

ดานความเชื่อมั่นในตนเอง 2.00 5.00 4.01 0.76 

 จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทากับ 3.02 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.50 เกรดต่ําสุดเทากับ 1.85 และเกรดสะสมสูงสุดเทากับ 4.00 และบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย ความสงสัยและรอบคอบมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทากับ 3.64 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เทากับ 0.83 เกรดต่ําสุดเทากับ 2.00 และเกรดสูงสุดเทากับ 5.00 การพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือมีเกรดเฉลี่ย
สะสมเทากับ 3.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 เกรดต่ําสุดเทากับ 1.00 และเกรดสูงสุดเทากับ 5.00    
ความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ มีเกรดเฉลี่ยสะสมเทากับ 3.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 
เกรดต่ําสุดเทากับ 1.00 และเกรดสูงสุดเทากับ 5.00 และ ดานความเชื่อมั่นในตนเองมีเกรดเฉลี่ยสะสมเทากับ 
4.01 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 เกรดต่ําสุดเทากับ 2.00 และเกรดสูงสุดเทากับ 5.00 ตามลําดับ 
 

 ทําการทดสอบสมมติฐานบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (ความพิถีพิถัน) กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลที่ไดปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

 
Std. 

Coeff.   

  B 
Std. 
Error Beta  t Sig.  

(Constant) 1.016 0.110  9.229 0.000 

ความสงสัยและรอบคอบ 0.040 0.008 0.251 4.969 0.000*** 

การพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ 0.116 0.021 0.228 5.653 0.000*** 

ความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐาน 0.040 0.007 0.271 5.467 0.000*** 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 0.060 0.008 0.376 7.579 0.000*** 

F 96.748     

Prob. F 0.000     

Adjusted R2 0.602         

*** ระดับนัยสําคัญที่ .01     

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตามสมมติฐาน H1 H2 H3 และ H4 ตามสมการที่ 1 พบวาสมการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 (F=96.748, p=.000, R2=0.602) แสดงใหเห็นวาบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดรอยละ 60.20 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ตัวแปรทั้ง 4 
ดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ไดแก ดานความสงสัยและรอบคอบ (B= 0.040, 
t=4.969, P<0.05) ดานการพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ (B= 0.116, t=5.653, P<0.05) ดานเชื่อมั่นในขอมูล
หลักฐาน (B= 0.040, t=5.467, P<0.05)  ดานความเชื่อมั่นในตนเอง (B= 0.060, t=7.579, P<0.05) ดังนั้นการที่
นักศึกษามีบุคลิกภาพความสงสัยและรอบคอบ การพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐานและ
ความเชื่อมั่นในตนเอง มากขึ้นจะสงผลทําใหผลการเรียนหรือเกรดสะสมของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นดวย 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการบัญชี  (หรือในทางสาขาจิตวิทยา เรียกวา บุคลิกภาพแบบพิถีพิถัน) 
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ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานบุคลิกภาพความสงสัยและรอบคอบ ดานการพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ         
ดานความเชื่อมั่นในขอมูลหลักฐาน และดานความเชื่อม่ัน ในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงใหเห็นจากผลการ
เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เกรดสะสมในแตละเทอม ผลการทดสอบจากสถิติเชิงพรรณนาจะพบวานักศึกษาการ
บัญชีสวนใหญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ใหความสําคัญกับหลักฐานเชิงประจักษ มีความละเอียดรอบคอบสูง และ
การพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือในระดับปานกลาง ในขณะที่ทั้ง 4 ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงถึงการที่นักศึกษาการบัญชีที่มีบุคลิกภาพสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ (ดานความสงสัยและความรอบคอบ ดานการไตรตรองพิจารณาขอมูลที่นาเชื่อถือ ดานมีความเชื่อมั่นใน
ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ และดานมีความเชื่อมั่นในตนเอง) มีแนวโนมที่จะทําใหผลการเรียนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นหรือมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลาย ๆ งานวิจัยที่พบวา นักศึกษาที่มีความพิถีพิถันในการเรียนจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางชัดเจน (Kırkağaç & Öz, 2017;  Sorić, et.al., 2017; Eyong et.al., 2014)  จึง
สรุปไดวา การที่นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีหรือบุคลิกภาพแบบ
พิถีพิถันมากจะทําใหมีผลการเรียนสะสมมากข้ึนดวย 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถยืนยันไดวาการมีบุคลิกภาพแบบพิถีพิถันหรือบุคลิกภาพแบบการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพมากจะทําใหมีผลการเรียนสะสมมากขึ้น ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
การบัญชี นอกจากใหความสําคัญกับความรูความสามารถทางดานการเรียนของนักศึกษาแลว ควรปลูกฝง
บุคลิกภาพแบบพิถีพิถันหรือบุคลิกภาพแบบการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพใหกับนักศึกษาเพราะจะ
เปนผลดีตอนักศึกษาในอนาคตตอไป  
 เนื่องจากบุคลิกภาพการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนบุคลิกภาพเฉพาะสําหรับนักบัญชี
เทานั้น ผูวิจัยจึงทําการเทียบเคียงกับบุคลิกภาพแบบ 5 องคประกอบเฉพาะบุคลิกภาพดานความพิถีพิถันเทานั้น  
ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไปอาจศึกษาใหครบทุกองคประกอบ และอาจศึกษาเฉพาะรายวิชาทางการบัญชีตอไป  

 

เอกสารอางอิง 

จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ. (2560). การใชวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสหกรณ ในสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 5 . 
Journal of Modern Management Science, 10(2), 155-168. 

ประสพชัย พสุนนท. (2558). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร . วารสาร
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ,18, 375-396. 

วรวิทย เลาหะเมทนี. (2559). อิทธิพลความสัมพันธระหวางความเชื่อดานจริยธรรมความรอบคอบระมัดระวัง
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสอบทานดวยความสงสัย: หลักฐานเชิงประจักษจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารปญญาภิวัฒน, 8(3), 43-53. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. 2557. มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส200 วัตถุประสงคโดยรวมของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี . สืบคนจาก
https://acpro-std.tfac.or.th/uploads/files/TSA/2557_TSA200.pdf. 

สวัสดิ์ หากิน และ วรวิทย เลาหะเมทนี. (2561). โครงสรางความสัมพันธระหวางความเปนอิสระตามความเปนจริง
กับ การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการรายงานอยางมีจริยธรรม: การศึกษาเชิงประจักษ
จากผูสอบบัญชี รับอนุญาตในประเทศไทย. Journal of Modern Management Science, 11(2), 25-41. 



8 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

สุธาทิพย กลีบบัว และคณะ. (2562). ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ 5 องคประกอบกับการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. Academic 
services Journal, Prince of Songkla University, 30(1), 189-199. 

สุนิสา บุญคลอง และ ญาณกร วรากุลรักษ. (2561). ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานเปนทีมของนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี. Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Science), 
4(2), 302-312. 

Brahmakasikara, L.  (2013) .  Learning styles and academic achievement of English III students 
at assumption University of Thailand. ABAC Journal, 33(3), 41-52. 

Ciolek, M.  (2018) .  Search for knowledge and professional skepticism of accounting students-an 
experimental study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (515), 243-256. 

Dibabe, T. M., Wubie, A. W., & Wondmagegn, G. A. (2015). Factors that affect students’ career 
choice in accounting:  A case of Bahir Dar University students.  Research Journal of 
Finance and Accounting, 6(5), 146-153. 

Eyong, E.  I. , David, B.  E. , & Umoh, A.  J.  (2014) .  The influence of personality trait on the 
academic performance of secondary school students in Cross River State, Nigeria. IOSR 
Journal of Humanities and Social Science, 19(3), 12-19. 

Holford, W.D.  (2019) .  The Future of Human Creative Knowledge Work within the Digital 
Economy, Futures, 105, 143–154. 

Joubert, C. P. (2015). The relationship between procrastination and academic achievement 
of high school learners in North West province, South Africa, Doctoral dissertation, 
University of South Africa). 

Kirkagac, S. , & Öz, H.  (2017) .  The Role of Big Five Personality Traits in Predicting Prospective 
EFL Teachers' Academic Achievement. Online Submission, 4(4), 317-328. 

Nolder, C. J., & Kadous, K. (2018). Grounding the professional skepticism construct in mindset 
and attitude theory: A way forward. Accounting, Organizations and Society, 67, 1-14. 

Nunnally, J.C. and Bernstein, I.H. (1994). The Assessment of Reliability. Psychometric Theory, 3, 248-292. 
Pornsakulvanich, V., Dumrongsiri, N., Sajampun, P., Sornsri, S., John, S. P., Sriyabhand, T., & Jiradilok, 

S. (2012). An analysis of personality traits and learning styles as predictors of academic 
performance. ABAC Journal, 32(3), 1-19. 

Quadackers, L. , Groot, T. , & Wright, A.  ( 2014 ) .  Auditors’  professional skepticism:  Neutrality 
versus presumptive doubt. Contemporary accounting research, 31(3), 639 -657. 

Rai, D. , & Khanal, Y.  K.  (2017) .  Emotional Intelligence and Emotional maturity and their 
relationship with academic achievement of college students in Sikkim.  International 
Journal of Education and Psychological Research, 6(2), 1-5. 

Sorić, I. , Penezić, Z. , & Burić, I.  (2017) .  The Big Five personality traits, goal orientations, and 
academic achievement. Learning and individual differences, 54, 126-134. 

Wangcharoendate, S.  ( 2 0 13 ) .  Roles of Accountants as Chief Financial Officers.  Naresuan 
University Journal: Science and Technology (NUJST), 12(2), 51-56.   



9 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี               
   (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

The Development of Outpatient Service of Public Health Service Center, Surat Thani 
Municipality, Bueng Khun Thale, Muang Surat Thani District, Surat Thani Province 

ปานดวงใจ เสนชู 1 (PanDuangjai Senchu),  
ชุลีพร หีตอักษร 2*(Chuleeporn Heetakson),  
กิจติยา รัตนมณี 3 (Kittiya Rattanamanee),  

  ศิริลักษณ เมืองไทย 4 (Siriluk Mungthai)   
1ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) (Outpatient Service Users of Public Health Service Center, Surat Thani Municipality)  

2, 3, 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนน ีสุราษฎรธานี (Boromarajonani College of Nursing, Surat Thani) 

*Corresponding Author. E-mail: chuleeporn.ekt@gmail.com 

(Received: January 7, 2021; Revised: April 20, 2021; Accepted: May 11, 2021) 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนคร   
สุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เปน 
3 ระยะ ประกอบดวย 1) ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก กลุมตัวอยาง ไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และผูใชบริการ จํานวน 8 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยสัมภาษณเชิงลึกประเด็นปญหาและอุปสรรคในการใหบริการผูปวยนอก 2) ระยะพัฒนาระบบ
บริการผูปวยนอกกลุมตัวอยาง ไดแก แพทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ จํานวน 8 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสนทนากลุมทีม
วิชาชีพที่ใหบริการในการออกแบบระบบบริการ 3) การทดลองใชรูปแบบและการประเมินผล กลุมตัวอยางเปน
ผูใชบริการ จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล       
2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบดานการคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน และดานบริการตรวจรักษาโรค 
3) แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา       
 ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาระบบครอบคุลมทั้งดานการคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน 
และดานบริการตรวจรักษาโรค กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอระบบบริการ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการคัดกรอง  
2) ดานบริการเวชระเบียน และ 3) ดานบริการตรวจรักษาโรค ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.58, SD = 
0.53) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําระบบบริการที่ไดจากการพัฒนาในครั้งนี้ ไปประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพ
บริการเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา; ความพึงพอใจ; ระบบบริการผูปวยนอก 
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Abstract 

  This research aimed to develop an out- patient service system of the Public Health 
Service Center, Surat Thani City Municipality, Bueng Khun Thale, Muang Surat Thani District, 
Surat Thani Province.  The operating procedures were defined in three phases, consisting of           
1)  the pre- development phase of the out- patient department service system.  The purposive 
sampling was eight people, consisting of medical physicians, registered nurses, public health 
technical officers, pharmacists, who perform related tasks, and service receivers . The data were 
collected by in- depth interviews about problems and obstacles in providing out - patient 
department services, 2)  the out- patient service system development phase .  The purposive 
sampling was eight people, consisting of medical physicians, registered nurses, public health 
technical officers, service receivers. The research instrument was a focus group discussion with 
a professional team serving the design of the service system, and 3 )  the model trial and 
evaluation.  The sample consisted of 226 service receivers .  The research instruments were 
divided into three parts: 1) personal information questionnaire, 2) satisfaction questionnaire of 
screening system, medical record service, and treatment service, and 3 ) open- ended 
questionnaire about the recommenddations .  The data were analyzed by descriptive statistics 
such as percentage, mean, standard deviation, and content analysis .  

This research indicated that the system development results cover the screening system, 
medical record service, and treatment service .  The overall samples were satisfied with three 
service systems:  1)  screening, 2)  medical record service, and 3)  treatment service was at the 
highest level (M = 4.58, SD = 0.53) .  This system development results can apply for improving 
service quality to increase the satisfaction of service receivers. 
 

Keywords: Development ; Satisfaction ; Out-patient Service System 
 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมโลกไมวาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม ทําใหมีการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูประบบสุขภาพมุงเนนการใหบริการ
ในระดับปฐมภูมิเปนดานหนาของยุทธศาสตรการสรางระบบบริการสุขภาพใหม เพราะเปนระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน
ที่ใกลชิดประชาชนที่สุด สามารถเขาถึงสุขภาพประชาชนไดงายและตนทุนต่ํา (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ, ศันสนีย เมฆ
รุงเรืองวงศ, อาทิตยา วังวนสินธุ และบัวพลอย พรมแจ , 2562) รวมทั้งนโยบายพัฒนาดานบริการสุขภาพใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดมุงเนนการสรางสุขภาพและระบบ
สุขภาพ โดยใหคนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข สามารถดูแลตนเองได เขาถึง
บริการสุขภาพอยางเสมอภาค รวมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) ทําใหผูรับบริการดานสุขภาพ มีการรับรู
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงและมีความคาดหวังในการรับบริการที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาคุณภาพของการ
บริการใหมีมาตรฐาน 

จากนโยบายตาง ๆ ที่กลาวมาทําใหสถานบริการสุขภาพมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริการใหเปนที่ยอมรับ มีการพัฒนาการบริหารจัดการในดานตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
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บริการดานสุขภาพ ประกอบดวยมาตรฐานการรักษา และความพึงพอใจตอการรับบริการ เปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการที่เนน ผูปวยหรือผูรับบริการเปนศูนยกลาง (นิสากร กรุงไกรเพชร และณรงศักดิ์ 
ทองธรรมชาติ, 2550) โดยเฉพาะดานคุณภาพการบริการพยาบาลเพ่ือใหผูใชบริการมีความพึงพอใจในการบริการ
มากที่สุด ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จของการใชบริการทางการแพทย 
และยังใชเปนการปรับปรุงคุณภาพการบริการทางการแพทย (ศิริรัตน ภูโอบ และมณีรัตน ภาคธูป , 2559) 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เปน
เครือขายการบริการดานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีเพ่ือใหบริการดานสาธารณสุข
พ้ืนฐานแกประชาชน มีภารกิจในการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ใหบริการประชาชนที่มาใชบริการที่ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ โดยมีเปาหมายของการใหบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยและควบคูกับความ
พึงพอใจของผูรับบริการมากที่สุด จากสถิติจํานวนผูใชบริการที่ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึง
ขุนทะเล) ยอนหลัง 3 ป 2560-2562 พบวามีผูมาใชบริการเฉลี่ยวันละ 120 คนตอวัน ตามลําดับ พบวาผูรับบริการ
ใชระยะเวลานานในการรอคอยการรับบริการ ตั้งแตขั้นตอนการยื่นบัตรจนถึงขั้นตอนการใหคําแนะนํากอนกลับบาน 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพ จึงสนใจที่จะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ทั้งนี้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบริการ ไดรูปแบบในการใหบริการซึ่งจะชวยลดระยะเวลารอคอยการรับบริการอันจะสงผลตอความพึง
พอใจตอบริการที่ไดรับของผูรับบริการตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพ่ือพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี  (บึงขุนทะเล) 

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) สถานที่ทําการวิจัย คือ แผนก
ผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ดําเนินการวิจัยระหวางเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงตามระยะการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ระยะที่ 1 ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก กลุมตัวอยางไดแก แพทย จํานวน 1 คน 
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน เภสัชกร จํานวน 1 คน ตัวแทนอสม. ที่ใช
บริการ จํานวน 5 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก กลุมตัวอยางในการพัฒนาระบบเปนทีมวิชาชีพ ไดแก 
แพทย จํานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 5 คน นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 2 คน เภสัชกร จํานวน 1 คน 
ตัวแทนอสม. ที่ใชบริการ จํานวน 8 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  

3. ระยะท่ี 3 ทดลองใชระบบและการประเมินผลหลังการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก กลุมตัวอยางเปน
ผูที่มารับบริการที่ผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี  (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุ
ราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชจํานวนประชากรผูปวยเฉลี่ยในแตละเดือน
ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 550 คน โดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550) ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 226 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติ ดังนี้  
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1. เปนเพศชายหรือหญิงที่มาใชบริการอายุมากกวา 18 ป ขึ้นไป  
2. สามารถอานและสื่อสารไดดวยภาษาไทย  
3. ยินดีที่จะเขารวมตอบแบบสอบถามการวิจัย  
4. เขารับการตรวจรักษาที่หนวยงานผูปวยนอก ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

(บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  ระหวางเดือน เมษายน 2563 – เดอืน กรกฎาคม 2563  
 
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
          แบงตามระยะการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก
ทีมวิชาชีพที่ใหบริการ มีลักษณะเปนแนวคําถามปลายเปด ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการใหบริการผูปวยนอก 

2. ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสนทนากลุมทีม
วิชาชีพที่ใหบริการในการออกแบบระบบบริการ 

3. ระยะท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบและการประเมินผลหลังการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก 

 3.1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ ไดแก อายุ  สถานภาพ 
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนครั้งที่ใชบริการ สิทธิคุมครองการรักษาพยาบาลของผูปวย  

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ใชบริการตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอก ไดแก 
ความพึงพอใจตอระบบบริการจําแนกเปน 3 ดาน ไดแก 1. ดานการคัดกรอง 2. ดานบริการเวชระเบียน 3. ดาน
บริการตรวจรักษาโรค ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 3.3 แบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบบริการแผนกผูปวยนอก 
 

         การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ระยะดําเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระยะกอนการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก ผูวิจัยไดสํารวจสภาพปญหาของระบบการ
ใหบริการ โดยสัมภาษณเชิงลึกประเด็นปญหาและอุปสรรคในการใหบริการผูปวยนอก กลุมผูใหขอมูล ไดแก แพทย 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และตัวแทนอสม. ที่ใชบริการ   

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก ใชวิธีการสนทนากลุมทีมวิชาชีพที่ใหบริการ ระดม
สมองพัฒนาระบบบริการที่ตองการพัฒนา และรวมกันวางแผนออกแบบระบบบริการผูปวยนอก  

ระยะที่ 3 ทดลองใชระบบและประเมินผลหลังการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก ระหวางเดือน 
ธันวาคม  2562 – เดือน กรกฎาคม 2563 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอก 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถดานการบริการ
คุณภาพ จํานวน 2 ทาน และอาจารยพยาบาลที่มีความรูเกี่ยวกับการบริการคุณภาพ จํานวน 1 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความชัดเจน และความครอบคลุมของแบบสอบถาม แลวนําไปหาคาดัชนี
ความตรงของเนื้อหา ความชัดเจน และความครอบคลุมของแบบสอบถาม และใหผูทรงคุณวุฒิใหคะแนนความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC) หลังจากนั้นผูวิจัยนําน้ําหนัก
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ในแตละขอรายการมาหาคา IOC โดยใชเกณฑดัชนีความสอดคลองเปนรายขอมากกวา .60  เมื่อไดขอมูลจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว นําแบบสอบถามไปปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนําการหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
กับผูใชบริการที่แผนกผูปวยนอก ของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี  (บึงขุนทะเล) อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดไปหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .85 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป และความพึงพอใจโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
2. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา  
 

            จริยธรรมวิจัย 
             ผูวิจัยไดทําการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางโดยชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย การรวบรวมขอมูล และ
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล พรอมทั้งชี้แนะสิทธิของกลุมตัวอยางในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยครั้ง
นี้ใหผูใหขอมูลทราบ ผูใหขอมูลสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดทันทีที่ตองการโดยไมตองแจงเหตุผล ขอมูลที่ไดจะ
ไดรับการปกปดและจะนําเสนอขอมูลในภาพรวมและนําไปใชเพ่ือประโยชนทางวิชาการเทานั้นรวมทั้งจะทําลาย
ขอมูลทันทีหลังจากไดรายงานวิจัยที่แลวเสร็จอยางสมบูรณ    
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงาน 3 ระยะ ประกอบดวย 1) ระยะกอน
ดําเนินการพัฒนาระบบ 2) ระยะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก และ 3) ทดลองใชระบบและประเมินผลหลังการ
พัฒนาระบบบริการ ผลลัพธแตละระยะมีดังตอไปนี้  
 1. ผลการศึกษากอนการดําเนินการพัฒนาระบบ จากการศึกษาประเด็นปญหาและอุปสรรคในการ
ใหบริการจากทีมวิชาชีพ และผูใชบริการ มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 
 ดานการคัดกรอง พบวา ขั้นตอนแรกในการยื่นบัตรและรอรับบัตรคิวใชเวลานาน ไมมีการจัดบัตรคิวพิเศษ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ พระภิกษุที่มารับบริการตรวจโรค ระยะเวลาการรอคอยใชเวลานาน 
 ดานบริการเวชระเบียน พบวา การหาบัตรเวชระเบียนผูรับบริการ เมื่อผูมารับบริการมายื่นขอคิวรับ
บริการ ไมไดมีการหาบัตรเวชระเบียนไวลวงหนา ทําใหผูรับบริการไมไดรับความสะดวก เกิดความลาชาในการนัด
ผูปวยโรคเรื้อรังไมมีการระบุชวงเวลา ทําใหการทํางานลาชา ผูปวยรอนาน ยังมีการลงขอมูลการนัดในสมุดนัด    
ทําใหชวงระยะเวลานานขึ้น 

 ดานบริการตรวจรักษาโรคยังไมมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ในกลุมโรคที่พบบอยในหนวยบริการ
 2. การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก โดยการสนทนากลุม และระดมสมองรวมกันทีมวิชาชีพที่ใหบริการ 
โดยนําเสนอผลการสัมภาษณเชิงลึกจากระยะที่ 1 นํามาพัฒนาระบบบริการโดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบ คือ ความพึงพอใจตอการใชบริการหลังการพัฒนาระบบ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 
ซึ่งมีรูปแบบในการดําเนินการดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี      
(บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  

ระบบบริการผูปวยนอก )เดิม(  ระบบบริการผูปวยนอก )ใหม(  
ดานการคัดกรอง  
1. ขั้นตอนแรก ยื่นบัตรและรอรับบัตรคิว (ดานในสวน
รอรับบริการ) เกิดความลาชา ผูรับบริการรอคอยนาน 

1. จัดใหมีจุดคัดกรอง (กอนเขาดานในสวนบริการ) 
เพ่ือแยกผูปวยตามประเภท/ความรีบดวน ลดการ
แพรกระจายเชื้อ ชวยลดการรอคอยและไดรับบริการ
ทันทวงท ี

2. ไมมีการจัดบัตรคิวพิเศษแก ผูสูงอายุ ผู พิการ 
พระภิกษุที่มารับบริการตรวจโรค ระยะเวลาการรอ
คอยใชเวลานาน 

2. จัดบัตรคิวพิเศษแก ผูสูงอายุ ผูพิการ พระภิกษุที่มา
รับบริการทกุบริการ เพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย 

ดานการบริการเวชระเบียน  
3. การหาบัตรเวชระเบียนผูรับบริการ เมื่อผูมารับ
บริการมายื่นขอคิวรับบริการ ไมไดมีการหาบัตร     
เวชระเบียนไวลวงหนา ทําใหผูรับบริการไมไดรับความ
สะดวก เกิดความลาชา 

3. กรณีผูปวยนัด หาบัตรเวชระเบียนไวลวงหนาใน
เวลาบายของวันกอนนัด โดยแยกตามประเภทบริการ 
ไดแก การตรวจโรค การทําแผลฉีดยา และการเจาะ
เลือด 

4. การนัดผูปวยโรคเรื้อรังไมมีการระบุชวงเวลา ทําให
การทํางานลาชา ผูปวยรอนาน 

4. ระบุชวงเวลานัดผูปวยเรื้อรัง โดย 
- ผูปวยเบาหวานนัดชวงเวลา 8.00-9.30 น. (งดน้ํา  
งดอาหารเจาะน้ําตาลกอนพบแพทย) เพ่ือลดระยะการ
รอคอย 
- ผูปวยความดันโลหิตสูง นัดชวงเวลา 9.30-11.00 น.       
เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนกับผูปวยเบาหวานและลด
ระยะเวลาการรอคอย 

5. ยังมีการลงขอมูลการนัดในสมุดนัด ทําใหชวงระยะ
เวลานานขึ้น 

5. ลงขอมูลการนัดในคอมพิวเตอร ลดเวลาการลง
ขอมูล 

6. เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมแตละวัน 6. จัดตารางการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบแตละหอง
ที่บริการ  

ดานบริการตรวจรักษาโรค  

7. ยังไมมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล 
ในกลุมโรคที่พบบอยในหนวยบริการ 

7. ดําเนินการจัดทําและใช Guideline การพยาบาล
ผูรับบริการในกลุมโรคที่พบบอยในหนวยบริการ 

 
  3. การทดลองใชระบบและประเมินผลหลังการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก ไดนํารูปแบบระบบบริการ
ผูปวยนอกนําไปใช และเก็บขอมูลหลังการทดลองใชรูปแบบโดยการประเมินความความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
การใหบริการของแผนกผูปวยนอก ผลการศึกษาพบวา       
  3.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สิทธิคุมครองการ
รักษาพยาบาลของผูปวย 
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ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (n = 226) 
กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
ชาย 90 39.83 
หญิง 136 60.17 

อายุ   
                  21-30 18 7.96 

31-40 21 9.29 
41-50 40 17.69 
51-60 69 30.54 

60 ขึ้นไป 78 34.52 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 97 42.93 
มัธยมศึกษา 10 4.42 
ปริญญาตรี 69 30.53 

สูงกวาปริญญาตรี 50 22.12 
สิทธิคุมครองการรักษาพยาบาล   

ไมมีหลักประกันสุขภาพ 7 3.12 
บัตรทอง(30บาท) 60 26.53 
บัตรทอง (ฟรี) 79 34.96 
ประกันสังคม 46 20.35 

ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ 30 13.27 
รัฐวิสาหกิจ 4 1.77 

  
จากตารางที่ 2 พบวา ลักษณะของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 34.52 มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 42.93 สิทธิคุมครองการรักษาพยาบาลที่ผูปวยมี สวนใหญ
สิทธิบัตรทอง (ฟรี) รอยละ 34.96 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการแผนกผูปวยนอก ประกอบดวย ความพึงพอใจตอระบบบริการจําแนก
เปน 3 ดาน  ไดแก 1) ดานการคัดกรอง 2) ดานบริการเวชระเบียน 3) ดานบริการตรวจรักษาโรค 

 

ตารางที่  3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับบริการ แผนกผูปวยนอก 
ประกอบดวย ความพึงพอใจตอระบบบริการของแผนกผูปวยนอก (n =226) 

คุณภาพบริการ ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

ดานการคัดกรอง        
1. ขั้นตอนการบริการ ไมยุงยากซับซอนเขาใจงาย 4.57 0.64 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนํา
ขัน้ตอนในการใหบริการตรวจรักษา    

4.54 0.69 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
คุณภาพบริการ ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

3. มีการจัดลําดับ กอน-หลัง การเขาพบแพทย 
อยางเปนระบบ 

4.54 0.70 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการรอพบแพทยเพ่ือเขารับการ
ตรวจรักษามีความเหมาะสม 

4.53 0.69 มากที่สุด 

5. การติดตอประสานงานระหวางจุดบริการตางๆ มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

4.54 0.73 มากที่สุด 

6. บริเวณจุดคัดกรอง มีที่นั่ง/เกาอ้ีเพียงพอสําหรับ
ผูรับบริการ 

4.48 0.74 มาก 

7. มีการคัดกรองแยกประเภทผูปวย ลดการ
แพรกระจายเชื้อ 

4.47 0.78 มาก 

8. เจาหนาที่ตอบขอสงสัยแกทานและญาติดวย
ความเต็มใจ  

4.57 0.68 มากที่สุด 

9. เจาหนาที่มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส 
วาจาสุภาพ 

4.59 0.69 มากที่สุด 

10. เจาหนาที่มีการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
ขั้นตอนการใหบริการ 

4.56 0.68 มากที่สุด 

ดานบริการเวชระเบียน        
1. มีการจัดลําดับกอน-หลังการเขารับบริการ                  4.50 0.71 มากที่สุด 
2. กรณีผูปวยไดนัดหมาย มีการหาประวัติไวบริการ
ลวงหนา                

4.49 0.77 มาก 

3. มีการระบุชวงเวลานัดหมายผูปวยเรื้อรังอยาง
เปนระบบ 

4.53 0.67 มากที่สุด 

4. ขั้นตอนการบริการ ไมยุงยากซับซอนเขาใจงาย 4.61 0.62 มากที่สุด 
5. เจาหนาที่หองบัตรใหบริการดวยความสุภาพ 
ออนนอม ยิ้มแยมแจมใส วาจาสุภาพ 

4.56 0.75 มากที่สุด 

6.สถานที่นั่งรอรับการบริการมีที่นั่ง/เกาอ้ีเพียงพอ 4.51 0.76 มากที่สุด 
ดานบริการตรวจรักษาโรค    
1. มีปายบอกชื่อแพทยในการตรวจรักษาโรคชัดเจน 4.65 0.67 มากที่สุด 
2. มีปายแสดงตารางเวลาการตรวจโรคของแพทย
อยางชัดเจน 

4.56 0.70 มากที่สุด 

3. การจัดหองตรวจรักษาโรคมีความเหมาะสม 
อากาศถายเท สะอาด  

4.62 0.67 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการตรวจรักษามีความเหมาะสม 4.57 0.70 มากที่สุด 
5. ไดรับขอมูล คําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาโรค
อยางครอบคลุมและเขาใจงาย 

4.67 0.62 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับบริการ แผนกผูปวยนอก จําแนกราย
รายดาน (n =226) 

คุณภาพบริการ ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

ดานการคัดกรอง     4.55 0.52 มากที่สุด 
ดานบริการเวชระเบียน     4.55  0.54  มากที่สุด 
ดานบริการตรวจรักษาโรค 4.63 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.58 0.53 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการตอระบบบริการของแผนกผูปวยนอก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดาน
การคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน ดานบริการตรวจรักษาโรค พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (M = 4.58, SD = 0.53)  
 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริการแผนกผูปวยนอก 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการใหขอเสนอแนะหลังจากการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก

และไดเขามาใชบริการ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน ดานบริการตรวจรักษาโรค     
มีความรวดเร็วขึ้น มีปายติดบอกรายละเอียดขั้นตอนการรับบริการชัดเจนขึ้น ไมยุงยากซับซอน เขาใจไดงาย กรณี
ที่ไดนัดตรวจไว มีการหาประวัติไวบริการลวงหนา ผูใหบริการทุกคนไมวาจะเปนพยาบาลวิชาชีพ แพทย เจาหนาที่
ตางๆ ใหบริการดวยความยิ้มแยม พูดจาไพเราะ และขอชื่นชมในการพัฒนาระบบบริการใหดีข้ึน                
 

อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี มีการ
เปลี่ยนแปลงในดานการคัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน ดานบริการตรวจรักษาโรค อภิปรายผลตามระยะการ
พัฒนา ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระยะกอนดําเนินการพัฒนาระบบ พบวา ดานการคัดกรองในขั้นตอนแรกของการยื่นบัตรและ
รอรับบัตรคิวใชเวลานาน ไมมีการจัดบัตรคิวพิเศษแก ผูสูงอายุ ผูพิการ พระภิกษุที่มารับบริการตรวจโรค และ
ระยะเวลาการรอคอยใชเวลานาน ดานบริการเวชระเบียน พบวาเมื่อผูมารับบริการมายื่นขอคิวรับบริการ ไมไดมี
การหาบัตรเวชระเบียนไวลวงหนา ทําใหผูรับบริการไมไดรับความสะดวกเกิดความลาชา และในการนัดผูปวยโรค
เรื้อรังไมมีการระบุชวงเวลา ทําใหการทํางานลาชา ผูปวยรอนาน ในการลงขอมูลการนัดยังมีการลงในสมุดนัดทําให
ชวงระยะเวลานานขึ้น ดานบริการตรวจรักษาโรคยังไมมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ในกลุมโรคที่
พบบอยในหนวยบริการ ทั้งนี้เนื่องจากมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก ผูรับบริการตองการลดระยะเวลาการรอคอย 
และยังไมมีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของแผนกผูปวยนอกในแตละดานอยางชัดเจน สอดคลองกับ
การศึกษาของกัลยาณี จีราระรื่นศักดิ์, ทิพาพันธ สังฆะพงษ และรัตนา ปานเรียนแสน. (2559) ศึกษาการปรับปรุง
กระบวนการบริการแผนกผูปวยนอกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล พบวาปญหาในกระบวนการบริการของแผนก
ผูปวยนอกสวนใหญสืบเนื่องจากจากความตองการในดานเวลา ดังนั้นเมื่อลดระยะเวลาในการรอตรวจได จะทําให
การจัดบริการอ่ืน ๆ ตามมาไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของวิสารกร มดทอง, 
พรรณนิภา รักพาณิชย และอุรชา อําไพพิศ. (2557) ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยใหปลอดภัยหองตรวจ
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อายุรกรรมงานผูปวยนอกโรงพยาบาลบุรีรัมย พบวาการจัดทําแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบชวยใหผูปวย
ไดรับบริการเร็วขึ้นลดระยะเวลาการรอคอยและผูปวยไดรับความปลอดภัยมากข้ึน 
 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก ผลการดําเนินการพัฒนาระบบครอบคุลมทั้งดาน การคัด
กรอง ดานบริการเวชระเบียน และดานบริการตรวจรักษาโรค การจัดการสนทนากลุม ระดมสมอง โดยการอาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี  (บึงขุนทะเล) โดย
การศึกษา คนหาปญหา ระดมสมองรวมกัน และวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหา ความตองการและความ
คาดหวังของผูใชบริการ  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
การศึกษาของอัชฌา วารีย, อารีวรรณ กลั่นกลิ่นและอรอนงค วิชัยคํา. (2555) ศึกษาการพัฒนาระบบบริการผูปวย
นอกสําหรับโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา การพัฒนาระบบบริการที่ใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขามาเปนสวนหนึ่งในทุกขั้นตอนทําใหมีการวิเคราะหสภาพปญหาดวยตนเอง เกิดการรับรูตระหนักถึง
ปญหาในการปฏิบัติงานและตองการแกไขปญหาทําใหเกิดความรวมมือ เกิดความสามัคคี และเกิดการทํางานเปน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ชวยใหผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการของแผนกผูปวยนอก นอกจากนั้นการพัฒนา
ระบบบริการผูปวยนอกตองคํานึงถึงมาตรฐานลดการแพรกระจายเชื้อโรค ลดการรอคอยและใหผูรับบริการไดรับ
บริการอยางทันทวงที สอดคลองกับการศึกษาของคัทลียา วสุธาดา. (2560) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการในผูปวยโรคเรื้อรังศูนยสุขภาพชุมชนเมืองทาชาง จังหวัดจันทบุรี 
พบวาการคํานึงถึงความเหมาะสมของมาตรฐาน ระยะเวลารอคอย และการลดขั้นตอนที่ไมเกิดประโยชนตอการ
ใหบริการ  ซึ่งเปนไปตามความตองการมุมมองและความคาดหวังของผูรับบริการ สามารถลดระยะเวลารอคอยการ
รับบริการของผูรับบริการได  

ระยะที่ 3 การทดลองใชระบบและประเมินผลหลังการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกที่ไดพัฒนาขึ้น 
สามารถนํามาใชไดจริง ผลลัพธของการพัฒนาโดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาระบบ คือ ความพึง
พอใจตอการใชบริการหลังการพัฒนาระบบ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป พบวาความพึงพอใจระบบ
บริการผูปวยนอกของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูใชบริการมีความพึงพอใจ ตอระบบบริการของแผนกผูปวยนอก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการ
คัดกรอง ดานบริการเวชระเบียน ดานบริการตรวจรักษาโรค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (M = 4.58, SD = 0.53) 
ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกมีการจัดทําแนวทางขั้นตอนการใชบริการมีความชัดเจน
ขึ้น ไมยุงยากซับซอน เขาใจไดงาย สอดคลองกับการศึกษาของเอมิกา แชมศรีรัตน , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และสนชัย 
ใจเย็น. (2559). ศึกษาการพัฒนางานศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การพัฒนาดานคุณภาพการใหบริการโดยการจัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี (บึงขุนทะเล) ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติได
จริง แกไขปญหาที่ประชาชนผูเขารับบริการไดเกิดความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนผูมารับบริการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1 .ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและสามารถพัฒนาเชิงนโยบาย 
 1.1 ควรจัดทํานโยบายสนับสนุนการพัฒนารูปแบบระบบบริการผูปวยนอก ในศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎรธานี ที่เทศบาลนครสุราษฎรธานีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาเปนแนวทางเดียวกัน
เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูรับบริการ และสามารถนําระบบบริการที่ไดจากการพัฒนาในครั้งนี้ ไปประยุกตใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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  1.2 ผูบริหารการพยาบาลควรมีการสงเสริมใหมีการนําความรูจากหลักฐานเชิงประจักษมาใชใน
การพยาบาลตามแนวทางการปฏิบัติ และพัฒนาทักษะที่จําเปนในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
  1.3 ควรมีการทบทวน ตรวจสอบซํ้าถึงผลลัพธเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย
นอกอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาระบบผูปวยนอกโดยใชรูปแบบการศึกษาทดลองและมีกลุม

เปรียบเทียบ 
 2.2. ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลระบบบริการแผนกผูปวยนอกตอเนื่องในระยะยาว 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) 
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเทา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานขายโดยทํางานมาแลว 1-3 ป และพักอาศัยบานของตนเอง ซึ่งมีรายได
เฉลี่ยตอป 60,001 – 120,000 บาท รายจายเฉลี่ยตอป 60,001 – 120,000 บาท และมีเงินเก็บ/ออมเฉลี่ยตอป
นอยกวา 12,000 บาท สําหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ภาพรวมมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

(x=3.47, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใน 3 ลําดับแรกอยูในระดับ

มาก ดังนี้ 1) ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ (x=3.56, S.D.=0.96) 2) ดานประโยชนและความ

รับผิดชอบตอสังคม (x=3.54, S.D.=0.97) และ 3) ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน (x=3.51, 
S.D=0.95) การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทย พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอายุการทํางานที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของ แรงงานไทย แต
สถานภาพกับอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต; แรงงานไทย; เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

Abstract 

  This research aimed to study the quality of life among Thai workers in Tak Special 
Economic Development Zone.  The population used in this study was 400 Thai workers in Tak 
Special Economic Development Zone.  The instrument was a questionnaire-based survey.  Data 
were analyzed using percentage, mean, standard deviation, correlation, and one-way analysis of 
variance (One-way Anova). The research findings found that most of the respondents were female, 
high school graduates, or equivalent.  Most of them were salesman working one to three years 
and lived in their own homes.  Their average annual incomes were 60,001– 120,000 baht, 
expenditures were 60,001–120,000 baht, and saving money was less than 12,000 baht.  For the 
life quality of Thai workers, the overall quality of life among Thai workers was at the moderate 
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level (x= 3. 47, S.D.=1.02). When considering each aspect, it was found that the quality of life for 

working was in the top three at a high level as follows: 1) democracy in the workplace (x=3.56, 

S.D. =0. 96) , 2)  benefits and social responsibility (x= 3.5 4, S.D. = 0.9 7) , and 3)  competency 

development of operators (x = 3.5 1, S.D=0. 95) .  A comparison of  the relationship between 
individual factors and Thai worker quality of life found that different gender, ages, education 
levels, and working ages had no effect on the quality of life among Thai workers, but the different 
status and occupation affect the quality of life among Thai workers with the statistical significance 
level at 0.05. 
 

Keywords : Quality of life; Thai workers; Tak Special Economic Development Zone 
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนอยางมากในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่

ผานมา แรงงานจากภาคการเกษตรไดเปลี่ยนมาเปนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจํานวนมาก ซึ่ง
ปจจุบันตัวเลขของแรงงานทั้ง 2 ภาค มีจํานวนมากถึง 24 ลานคน โดยเปนแรงงานในระบบ 14 ลานคน และเปน
แรงงานนอกระบบอีก 10 ลานคน และหากนับรวมแรงงานในภาคการเกษตรอีก 14 ลานคนแลว ประเทศไทยจะมี
แรงงานมากถึง 38 ลานคน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตองแขงขันกับประเทศตาง  ๆ ทั่วโลก โดยแรงงาน
นับเปนปจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสวนสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยใหเจริญเติบโตได
อยางยั่งยืน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ , 2554) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจึง
เปรียบเสมือนการมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและมั่นคง แตแรงงานเหลานี้ตองไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
และเพียงพอกับคาแรงที่ไดรับ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมไดหมายถึงการขึ้นคาแรงขั้นต่ําเทานั้น แตการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนั้นมีความหมายกวางกวาเงินหรือรายไดที่ไดรับ และเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูใชแรงงาน 
โดยเฉพาะปญหาจากอันตรายและความเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางาน ซึ่งประเทศไทยยังขาดระบบการปองกันและ
ดูแลอยางเหมาะสมและทั่วถึง สวนใหญจะใหความสําคัญเฉพาะดานรายไดและปากทองเปนหลัก โดยละเลยตอ
ปญหาดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานหรือที่เรียกกันวา "ปญหาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน” (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2556) 

จากการเก็บขอมูลความเสี่ยงการทํางานของแรงงานไทยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ พบวา ลักษณะทาทางในการทํางานกอใหเกิดความเสี่ยงมากที่สุด รองลงมา คือ อุบัติเหตุจากการทํางาน 
การสัมผัสฝุน กลิ่น ควันจากที่ทํางาน การไดรับสารเคมีเปนพิษ เปนตน ซึ่งหากปญหานี้ไมไดรับการดูแลที่ดีพอจะ
สงผลบั่นทอนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศได ขณะที่การผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือแกปญหานี้ ยังทําไดไมเต็มที่ 
เพราะยังขาดขอมูลสําคัญในหลาย ๆ ดาน สิ่งที่ตองทําควบคูไปพรอมกัน จึงตองมีระบบเฝาระวังและระบบขอมูล
ขาวสารที่มีประสิทธิภาพ โดยตองอาศัยการทํางานรวมมือกันกับหลายภาคสวนในลักษณะเครือขาย ซึ่งเครือขาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน อันประกอบไปดวยหลายภาคี เชน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย สภาองคการ
ลูกจางพัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย เครือขายแรงงานนอกระบบ เครือขายปฏิบัติการเพ่ือแรงงานขามชาติ 
มูลนิธิพิพิธภัณฑแรงงานไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปนตน เพ่ือรวมกันพัฒนา
มาตรการและนโยบายที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในหลาย ๆ ดาน รวมถึงดานอาชีวอนามัยและรวม
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ขับเคลื่อนใหเกิดรูปธรรมในการปองกันและแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูจริง (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2554) 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไดกลาวถึงปญหาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย จากการปรับอัตรา
คาจางขั้นต่ําทําใหแรงงานและครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้นก็จริง แตรายจายสูงกวารายได คือ รายจายเทากับรอยละ 
16 ในขณะที่รายไดเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 13 การข้ึนคาจางเพียงอยางเดียวโดยไมไดควบคุมการขึ้นคาใชจายใน การ
อุปโภคบริโภคใหดี ทําใหลูกจางหรือผูใชแรงงานก็ไมมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกวาเดิม ในภาพรวมสถานการณ
ครัวเรือนไทยจึงไมดีขึ้น ทําใหแรงงานไมสามารถมีเงินออมไดหรือมีฐานะเงินออมแยลง แมจะมีเงินหรือรายไดผาน
มือมากขึ้นแตก็กลายเปนตองจายไปกับสิ่งของปจจัยการดํารงชีวิตที่มีราคาแพงตามไปดวย ทําใหมูลคาของเงิน
คาจางท่ีไดยังคงไมเพียงพอตอการสรางฐานะการออมที่ดีขึ้นของแรงงาน สําหรับการพิจารณาปรับคาจางควรใชวิธี
ที่เหมาะสมกับแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน เชน การปรับขึ้นคาจางในป  พ.ศ.2558 ควรมีการประเมินดูวาคา
ครองชีพในแตละจังหวัดมีความแตกตางกันมากนอยแคไหน ในบางจังหวัดที่เศรษฐกิจดีมีคาจางมากกวาขั้นต่ําอยู
แลวอาจพิจารณาคาจางตามดัชนีคาครองชีพไดหรือไม แตหากไมขึ้นเลยก็จะยิ่งแยสําหรับตัวแรงงาน เนื่องจาก
ประเมินวา เมื่อถึงป พ.ศ.2558 อํานาจซื้อของเงิน 300 บาทจะลดลงเหลือเพียง 274 บาท (สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2557) 

สําหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความพรอมทั้งดานศักยภาพและเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและการทองเที่ยว รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในพ้ืนที่รวมกันผลักดัน
อยางตอเนื่องโดยพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี (Myawady 
Trade Zone) ของสหภาพพมา นอกจากนี้ยังมีเครือขายการคมนาคมทางบกและทางอากาศที่สนับสนุนการขนสง
ทั้งผูโดยสารและสินคา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว ตลอดจนเปนประตูสูอันดามันเชื่อมโยงกับเสนทางการคาขายได 
นอกจากนี้ยังมีกลุมนักธุรกิจนักลงทุนทั้งในและตางประเทศตางสนใจมาลงทุนทั้งในดานการคาขาย ดาน
อุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว และดานคาอัญมณี (สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, 2561)  

ดังนั้น แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบัน
แรงงานไทยยังขาดทักษะที่จําเปนตอการทํางานทางดานไอที ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งที่นายจางตองการ อีกท้ังแรงงานยังเลือกงานและไมตองการทํางานหนัก ประเภทงานสกปรก 
งานยากและงานอันตราย ทําใหตองมีการนําเขาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ปจจุบันในอําเภอแมสอดมีผูประกอบอาชีพอิสระถึง 2 ใน 3 ของผูมีงานทําทั้งหมด คนที่เขาสูโรงงานก็ประสบปญหา
ถูกลดศักยภาพแรงงาน เพราะเปนระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่แยกสวนตามสายงานจึงไมใชสมอง สวนการผลิตใน
ภาคการเกษตรสวนใหญพ่ึงพาแรงงานตางดาวมากถึงรอยละ 80-90 ทําใหการจางแรงงานไทยลดนอยลง สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่อยูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (สํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก, 2561) 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ
เปนอยางมาก รวมทั้งยังสงผลตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทยวามีลักษณะอยางไร เชน คาจางที่ไดรับ คาใชจาย การออม ลักษณะการทํางาน และสวัสดิการตาง ๆ ที่แรงงาน
ไดรับเปนอยางไร เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพความเปนอยูของแรงงานไทย คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย และเพ่ือเปน
ขอมูลพื้นฐานในการดูแลแรงงานไทย โดยใชทฤษฎีของวอลตัน เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนทฤษฎี
ที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย (Walton, 1973 อางถึงใน รัตนาภรณ บุญมี, 2558 หนา 10-15) แบงออกเปน 8 ดาน 
ประกอบดวย ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนา
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางาน
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รวมกัน ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลดาน
ประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการชวยเหลือ 
ปรับปรุง รวมทั้งเสริมสรางพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก แรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากประชากรแรงงานไทยมีขนาดกวาง
และไมทราบจํานวนประชากรแรงงานไทยที่แนนอน ดังนั้น ขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบ
ขนาดตัวอยางของโคแครน (W.G. Cochran)         

โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (ยงยุทธ 
ไกรวรรณ, 2552, หนา 77) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 385 คน และเพ่ือใหการเก็บขอมูลของ

คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม 
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
4. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ 
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความ
สมดุล 
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา 
- อายุการทํางาน 
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- ดานที่พักอาศัย 
- รายไดตอเดือน 
- รายจายตอเดือน 
- เงินเก็บ/ออมตอเดือน 
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แบบสอบถามคลอบคลุมสมบูรณ จึงเพ่ิมจํานวนตัวอยางรอยละ 4 ของกลุมตัวอยาง (385 x 0.04 = 15.4) หรือ
สํารอง 15 คน ดังนั้น ขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 400 คน โดยใชวิธีเลือกสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจงจากกลุมแรงงานไทยที่ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

1.1. เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา การทํางานของทานอยูในภาคใด (อาชีพ) อายุการทํางาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย รายได
ตอเดือน รายจายตอเดือน เงินเก็บ/ออมตอเดือน โดยใชแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

1.2. แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาขอมูลของแรงงานไทยที่อาศัยอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
2. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือสรางแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัยและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตลอดจนวิเคราะหความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ความเขาใจและการใชภาษาเพ่ือใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคา 
IOQ ที่ไดเทากับ 0.97 แสดงวา แบบสอบถามสามารถใชไดในการวิจัย 

4. แนะนําตนเองกับกลุมตัวอยาง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษาพรอมทั้งขอความ
รวมมือพรอมชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจาก
กลุมแรงงานไทยที่ทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

5. ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเองตามจนครบ 400 ชุด 
6. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไดครบจํานวนทั้งหมด 400 ชุด พรอมตรวจสอบความสมบูรณ

ของขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาในการทํางาน รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน เงินเก็บ/ออม และ
ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลดวยรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย การประเมินความคิดเห็น 8 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและเปนธรรม ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานประชาธิปไตยใน  
สถานประกอบการดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ดานประโยชนและความรับผิดชอบ
ตอสังคม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 
โดยวิเคราะหขอมูลดวย T-test และ One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัย 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง สวนใหญอยูในชวงอายุ 26 -30 ป  

มีสถานภาพโสดและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สวนใหญทํางานมาแลว 1-3 ป     
และพักอาศัยบานของตนเอง สวนใหญมีรายไดและรายจายเฉลี่ยตอปอยูที่ 60,001–120,000 บาท และมีเงินเก็บ/
ออมเฉลี่ยตอป นอยกวา 12,000 บาท  

การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ภาพรวม

อยูระดับปานกลาง (x=3.47, S.D.=1.02) แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

คุณภาพชีวิตในการทํางาน x S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชีวิต 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม 3.31 0.97 ปานกลาง 
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 3.44 1.55 ปานกลาง 
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน 3.51 0.95 มาก 
4. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 3.44 0.93 ปานกลาง 
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 3.49 0.95 ปานกลาง 
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ 3.56 0.96 มาก 
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 3.50 0.94 ปานกลาง 
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 3.54 0.97 มาก 

รวม 3.47 1.02 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปาน

กลาง (x=3.31, S.D.=0.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานประกอบการมีการกําหนดรายไดและ

คาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบมีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.47, S.D.= 0.89) 
รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการกําหนดรายไดและคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบมีระดับ

ความคิดเห็นมาก (x=3.47, S.D.= 0.89) และไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคนอ่ืนที่

ปฏิบัติงานในระดับเดียวกันมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x=3.39, S.D.= 0.98)  
2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.44, S.D.=1.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา สถานประกอบการมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

หรือวินาศภัยตาง ๆ มีระดับความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.58, S.D.=0.93) รองลงมา คือ สถาน
ประกอบการจัดสภาพแวดลอม เชน สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย บรรยากาศถายเท  แสงสวาง อุณหภูมิ และ
เสียงในสถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกสบาย มีระดับความคิ ดเห็นมาก      

(x= 3.55, S.D.=0.99) และสถานประกอบการจัดหาอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอ

การทํางานมีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.99)  
3. ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานการพัฒนา

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.51, S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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สถานประกอบการมีการจัดสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานดานตาง ๆ อยูเสมอมีระดับความคิดเห็นมาก

เปนอันดับหนึ่ง (x=3.56, S.D.=0.98) รองลงมา คือ สถานประกอบการมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีเทคนิค

ใหม ๆ มาปรับปรุงใชในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.56, S.D.=0.91) และสถานประกอบการมีการ

สงเสริมความรูความสามารถของบุคลากรในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.92)  
4. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานความมั่นคง

และความกาวหนาในงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.44, S.D.=0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ไดรับมอบหมายงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะ ในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นมาก

เปนอันดับหนึ่ง (x=3.55, S.D.=0.88) รองลงมา คือ สถานประกอบการนี้ไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกที่

ตองการเขามาทํางาน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.51, S.D.=0.93) และผูบริหารใหการสนับสนุน นโยบาย   

การพัฒนาความเจริญเติบโตในหนวยงานของพนักงานแตละฝาย มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.51, S.D.=0.93)  
5. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานคุณคาทาง

สังคมหรือการทํางานรวมกัน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.49, S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานเปนทีมมีระดับ     

ความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.56, S.D.=0.94) รองลงมา คือ ผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดเห็น

ของพนักงานเพ่ือสรางสรรคการทํางานรวมกันเปนทีม มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.54, S.D.=0.94) และไดรับ
ความชวยเหลือความเห็นอกเห็นใจ และขอความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน ไดเปนอยางดีมีระดับความคิดเห็นมาก 

(x=3.53, S.D.=0.94)  
6. ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประชาธิปไตยใน

สถานประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.56, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับสิทธิตาม
กฎระเบียบ เชน การลาพักรอน การลา และสวัสดิการตาง ๆ ของสถานประกอบการ มีระดับความคิดเห็นมากเปน

อันดับหนึ่ง (x=3.62, S.D.=1.02) รองลงมา คือ หัวหนางานใหความเปนธรรมในการทํางานกับพนักงานทุกคน    

มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.61, S.D.=0.94) และไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเชนเดียวกับผูรวมงานทุกคน 

มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.55, S.D.=0.92)  
7. ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.50, S.D.=0.94) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานประกอบการมีการกําหนดเวลาในการทํางานที่เหมาะสมในแตละวัน มีระดับ

ความคิดเห็นมากเปนอันดับหนึ่ง (x=3.58, S.D.=0.93) รองลงมา คือ การทํางานไมเปนอุปสรรคตอการดําเนิน

ชีวิตในแตละวัน มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.58, S.D.=0.92) และปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบมีความ

เหมาะสมกับเวลาทํางานท่ีสถานประกอบการกําหนด มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.89)  
8. ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดานประโยชน

และความรับผิดชอบตอสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก (x=3.54, S.D.=0.99) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานประกอบการกําหนดปฏิทินวันหยุดพักผอนประจําปใหพนักงานทราบลวงหนา มีระดับความคิดเห็นมากเปน

อันดับหนึ่ง (x=3.71, S.D.=1.02) รองลงมา คือ สถานประกอบการมีสวนชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เชน 

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ บริจาคโลหิต มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.99) และสถาน

ประกอบการใหความสําคัญกับ การรักษาสภาพแวดลอม มีระดับความคิดเห็นมาก (x=3.52, S.D.=0.99) 
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก โดยการทดสอบสมมติฐาน  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางอายุกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

คุณภาพชีวิต df t Sig 

โดยรวม 398 0.032 0.974 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย 

คุณภาพชีวิต คาความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

อายุ 
ระหวางกลุม 8.517 8 1.065 1.947 0.052 

ภายในกลุมรวม 213.846 392 0.547   
รวม 222.363 400    

สถานภาพ 
ระหวางกลุม 12.315 3 4.105 7.739 0.000* 

ภายในกลุมรวม 210.048 397 0.530   
รวม 222.363 400    

ระดับการศึกษา 
ระหวางกลุม 4.701 6 0.784 1.415 0.208 

ภายในกลุมรวม 217.662 394 0.554   
รวม 222.363 400    

อาชีพ 
ระหวางกลุม 23.588 10 2.359 4.616 0.000* 

ภายในกลุมรวม 198.776 390 0.511   
รวม 222.363 400    

อายุการทํางาน 
ระหวางกลุม 4.015 4 1.004 1.816 0.125 

ภายในกลุมรวม 218.349 396 0.553   
รวม 222.363 400    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบคาความสัมพันธ  ไดดังนี้ การเปรียบเทียบ
คาความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงาน
ไทยที่ตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น    
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย แตการเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของแรงงานไทยที่มีสถานภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตตางกัน โดยสถานภาพโสดใหความสําคัญมากกวา
สถานภาพหยารางและสถานภาพสมรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงเปนไปตามสมมติฐาน  
การวิจัย เนื่องจากคนที่มีสถานภาพโสดสวนใหญสามารถที่จะจัดสรรเวลาในชีวิตของตัวเองไดมากกวาคนที่มี
ครอบครัว และยังไมตองกังวลเรื่องของคนอ่ืน สงผลใหสามารถแบงเวลาพักผอนกับเวลาทํางานไดดี นอกจากนี้ 
การเปรียบเทียบคาความสัมพันธระหวางอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่มีอาชีพตางกัน มี
คุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานขายใหความสําคัญมากกวาพนักงาน
ผลิต ดังนั้น จึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สามารถ

อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ หัวหนางานแผนกของสถานประกอบการควร
ให ความเปนธรรมในการทํางานกับแรงงานไทยทุกคน และยังเปดโอกาสใหแรงานไทยไดแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระในการทํางาน โดยไมมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน างานแผนกของสถาน
ประกอบการ หัวหนางาน ของสถานประกอบการไมกาวกายในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของหัวหนา
งาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 51) และ (ทัศนีย ชาติไทย 2559, 
หนา 49) พบวา ดานประชาธิปไตยในสถานประกอบการ ไดรับความรวมมือจากเพ่ือนรวมงานชวยเหลือดานตาง ๆ 
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อีกทั้งผูบังคับบัญชาจะไมกาวกายเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร  

ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม สถานประกอบตาง ๆ ไดมีการกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหกับแรงงานไทยทราบลวงหนา ซึ่งเปนผลดีทําใหแรงงานไดมีโอกาสอยูกับครอบครัว สถานประกอบการ
ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชวยเหลือสังคม เชน ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง 
ๆ และการบริจาคโลหิตใหกับทางโรงพยาบาลเปนประจํา และยังใหความสําคัญในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีตาง ๆ ของไทยอีกดวยซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 78) และ (วาริณี 
โพธิราช, 2558, หนา 163) พบวา ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมโดยบุคลากรไดปฏิบัติตามนโยบาย
ของหนวยงานมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และยังเปนการแสดงถึงเอกลักษณความเปนเมือง
พุทธของสังคมไทยไดอยางชัดเจน เปนองคกรที่ชวยอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยไวอยางยั่งยืนสงผลให
บุคลากรในองคกรรูสึกวาตนเองมีความรับผิดชอบไดทําประโยชนตอสังคม 

ดานการพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน สถานประกอบการมีการจัดสงแรงงานไทยไปอบรม เพ่ือ
สงเสริมความรูความสามารถในการทํางานและเพ่ือพัฒนาการทํางานดานตางๆ อยูเสมอ และสถานประกอบการยัง
เปดโอกาสใหแรงงานไดแสดงศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ แสดงใหเห็นถึงองคกรที่ใหการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการทํางานอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาทักษะ และนํามาพัฒนา
ประยุกตใชกับองคเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วาริณี โพธิราช, 2558, หนา 159) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ที่ลูกจางหรือแรงงานรูสึกวาไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการทํางาน และ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาเปนแรงผลักดัน 

นอกจากนี้ พบวา แรงงานไทยสวนใหญมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อแยกตามคาเฉลี่ยรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม เมื่อแรงงานไทยไดทุมเทความพยายามใหกับการทํางาน  
ยอมปรารถนาผลตอบแทนที่คุมคา เนื่องจากรายไดและผลตอบแทนเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตของคนเรา 
หากสถานประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม พิจารณาแลวคุมคา
กับที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจไป แรงงานไทยก็จะเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความรูสึกผูกพันตอ
สถานประกอบการมากขึ้น ดังนั้น รายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ ยุติธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   
(รัตนาภรณ บุญมี, 2558, หนา 32) พบวา ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม โดยการที่องคกรจาย
คาตอบแทนเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบันและไดรับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับคนอ่ืน
ที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตตอพนักงานเทศบาลตําบลนาดี และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 44) พบวา ปจจัยดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม โดย
บุคลากรไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับขั้นเงินเดือนประจําป ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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2. ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน สถานประกอบการสามารถจัดหาอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
ที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอการทํางานสถานประกอบการจัดสภาพแวดลอม เชน สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย บรรยากาศถายเทแสงสวางอุณหภูมิ และเสียงในสถานที่ทํางาน มีความเหมาะสม ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกสบายมีการเตรียมความพรอมและมีมาตรการในการจัดสภาพการทํางานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
หรือวินาศภัยตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 40; (อาทิตยา เปยมสม, ไพศาล 
สรรสรวิสุทธิ์, พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2559, หนา 906) พบวา ปจจัยดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอยู
ในระดับไมสูงนัก การสรางสภาพแวดลอมของการทํางานใหสะอาดถูกสุขลักษณะตอรางกาย ทั้งในดานแสงสวาง 
เสียง ตลอดจนความสะอาดทั่วไป และการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ในการทํางาน ทําใหบุคลากร 
สวนใหญมีความพึงพอใจและม่ันใจในความปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับการดูแลเอาใจใสจากองคกรเปนอยางดี  

3. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน แรงงานไทยจําเปนตองมีความรู ความสามารถและทักษะใน
การทํางานเพ่ิมมากขึ้น และแรงงานไทยมีโอกาสไดเรียนรูเทคนิคการทํางานใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 90) พบวา ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงานเนื่องจาก
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยอาจจะยังเปดโอกาสใหมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองไมสูงนัก การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรในการทํางานนี้เปนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรมการพัฒนาการทํางานและอาชีพของ
บุคลากร ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4. ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางานและมีอิสระใน  
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางสรรคการทํางานรวมกันเปนทีมและผูบริหารใหเกียรติและเคารพความคิดเห็นของ
พนักงานใหความชวยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจแกแรงงานไทยไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       
(สุดารัตน ครุฑสึก, 2557, หนา 75 ) พบวา ปจจัยดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน โดยพนักงานรูสึกวา
บรรยากาศในการทํางานมีความเปนมิตร และรูสึกวาตนมีคุณคาตอบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ใหประสบความสําเร็จได ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานความผูกพันตอองคกร และการ
สื่อสารในองคกรสงผลตอการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.  ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบมี              
ความเหมาะสมกับเวลาทํางานที่สถานประกอบการกําหนดใหไดเหมาะสมในแตละวัน และการทํางานไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตในแตละวัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 30) 
พบวา ปจจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล มีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุเนตร นามโคตรศรี, 2553, 
หนา 33) ปจจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล ซึ่งหนวยงานใหความสําคัญตอ         
การพักผอนที่เพียงพอรวมทั้งดูแลสุขภาพและความเครียดที่เกิดขึ้นกับงานที่รับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน
ดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุลพอสมควร ทําใหมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการเปรียบเทียบคาความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ แรงงานไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงาน สามารถเขาถึงการใหบริการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
แรงงานไดอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสงผลใหแรงงานไทยที่เปนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (รัตนาภรณ บุญมี, 2558, หนา 48) พบวา การ



30 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

เปรียบเทียบเพศกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดีที่มีเพศแตกตางกัน มีความเห็นตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน  

แรงงานไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในภาพรวม
ไมแตกตางกัน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานไทยที่มีอายุตั้งแต 26-30 ป เนื่องจากวัยดังกลาวเปนวัยที่ผานการทํางาน
มากไดระยะหนึ่งแลว ซึ่งเปนการผานการใชชีวิตในหลาย ๆ รูปแบบจึงทําใหสามารถปรับตัวและใชชีวิตไดดี ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (อาทิตยา เปยมสม, ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์, พิสิษฐ จอมบุญเรือง, 2559, หนา 908) และ 
(สมพร สังขเพ่ิม, 2555, หนา 85) พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน แมจะ
มีอายุหรือชวงวัยในการทํางานที่แตกตางกัน แตมีความพึงพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ตนเองไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว 

แรงงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยในภาพรวม
แตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแรงงานไทยที่มีสถานภาพตางกันมีโอกาสในการปฏิบัติงานที่ตางกัน เชน 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีความเห็นวานาจะไดรับคุณภาพการทํางานที่มากกวานี้ เพราะการมีครอบครัวตองมี
ภาระคาใชจาย หรือการดูแลเพ่ิมเติมและตองการความมั่นคงมากกวากลุมคนโสด มีความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร รวมทั้งตองการไดรับการดูแลจากบริษัทควรครอบคลุมถึงครอบครัวดวย เชน คารักษาพยาบาล      
เงินสวัสดิการอ่ืน ๆ จึงทําใหมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่แตกตางกัน 
(เศรษฐศาสตร ไชยแสง, 2553, หนา 54); (พิศโสภา ทีฆาวงค, 2560, หนา 71) 

แรงงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากแรงงานไทยที่ระดับการศึกษาตางกัน แตก็ไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ในตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมของความรู ความสามารถ รวมถึงพนักงานทุกคนไดรับความปลอดภัยจาก
การที่บริษัทมีมาตรการหรือระเบียบที่ชัดเจน เพ่ือปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน จึงทําใหมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ชาลิตา พรหมมาตร, จีราพัชร พลอยนิลเพชร, และ เบญฑิรา รัชตพันธนากร, 2563, หนา 20) พบวา 
การเปรียบเทียบระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน  

แรงงานที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทย ในภาพรวม
แตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากพนักงานขายใหความสําคัญคุณภาพชีวิตการทํางานมากกวาพนักงานผลิต เพราะ
พนักงานขายอาจจะมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากพนักงานผลิต เชน คาคอมมิสชั่น โบนัสพิเศษ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ชาลิตา พรหมมาตร, จีราพัชร พลอยนิลเพชร, และ เบญฑิรา รัชตพันธนากร, 2563, หนา 18) 
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดสงขลา ที่พบวาลักษณะการทํางานใน
โรงงานแปรรูปไมยางพาราสวนใหญเปนงานที่ตองใชแรงงานประเภทไรฝมือและอาศัยเครื่องจั กรในการทํางาน 
พนักงานจึงอาจไมไดใชความรูความสามารถที่ไดเรียนมาอยางเต็มที่ ทําใหศักยภาพในการทํางานลดลง โอกาส
ความกาวหนาในงานลดนอยตามดวยเชนกัน จึงทําใหแรงงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยที่แตกตางกัน 

แรงงานที่มีอายุการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานไทยใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไมสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของแรงงานไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ทัศนีย ชาติไทย, 2559, หนา 73) พบวา ระยะเวลาใน
การปฏบิัติงานมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน   
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1) จากผลการวิจัยคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง สถาน
ประกอบการควรพิจารณาและแกไขปญหา โดยมีการกําหนดแนวทางในการปรับเงินเดือน ปรับสวัสดิการตาง ๆ ให
มีความเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 
 2) จากผลการวิจัยดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สถาน
ประกอบการควรมีการบริการตรวจสุขภาพประจําป และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การเลนกีฬา และ
นันทนาการแกแรงงานไทย 
 3) จากผลการวิจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  สถาน
ประกอบการควรมีสวนชวยทําใหการดํารงชีวิตของแรงงานไทยอยูอยางสบายขึ้น ผูบริหารของสถานประกอบการ
ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม และมีความเสมอภาค ใหการสนับสนุน นโยบาย
การพัฒนาความเจริญเติบโตในหนวยงานของพนักงานแตละฝาย 
 4) จากผลการวิจัยดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สถาน
ประกอบการควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในสถานประกอบการมีการประชุมใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกรณีเกิดปญหา และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคและทํางานรวมกันในโอกาสตาง  ๆ 
เพ่ือสรางความสามัคคีแกแรงงานไทย 
 5) จากผลการวิจัยดานบทบาทระหวางการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ     
ปานกลาง สถานประกอบการใหความสําคัญตอการพักผอนที่เพียงพอรวมทั้งการดูแลสุขภาพภาระการทํางานใน
หนวยงานที่ไดรับผิดชอบในปจจุบันไมทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพและจิตใจของแรงงานไทย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว ในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมการศึกษา

เชิงคุณภาพดวย เชน การสัมภาษณ หรือการประชุมกับกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ นอกจากคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานไทย เชน นโยบายการเสริมสราง

สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ เพ่ือจะไดนํานโยบายเหลานั้นไปปรับปรุง พัฒนาใหคุณภาพชีวิตของแรงงานดีข้ึน 
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บทคัดยอ 

ศึกษาสูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันสีมวงฉาบดวยเทคนิค Ratio Profile Technique  
ผลแสดงใหเห็นวาสวนประกอบหลักของสูตรพ้ืนฐานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ ประกอบดวย ขาวเมา
พอง รอยละ 32.22 ถั่วลิสงอบ รอยละ 24.78 เตาหูทอด รอยละ 19.83 กุงแหง รอยละ 12.39 น้ําตาล ร อยละ 
7.43 กระเทียม รอยละ 2.48 เกลือ รอยละ 0.37 รากผักชีและพริกไทย รอยละ 0.25 ทําการศึกษาระดับการเสริม
มันสีมวงฉาบในผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ 4 ระดับ ไดแก รอยละ 5, 10 และ 15 ผลพบวา ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ที่เสริม
มันสีมวงฉาบ รอยละ 10 ไดรับคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด (7.60 คะแนน) โดยมีคุณภาพทางเคมีกายภาพ 
ดังนี้ คือ ปริมาณน้ําอิสระ (aw) เทากับ 0.37 ความชื้น รอยละ 2.37 ใยอาหาร รอยละ 2.84 เถา รอยละ 3.40 
ปริมาณกรดไทโอบารบิทูริก (TBA) เทากับ 2.88 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮดตอกิโลกรัม และปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 
ยีสตและรานอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม เมื่อบรรจุในกลองพลาสติกโพลีโพรพิลีนมีฝาปดสนิท พบวาผลิตภัณฑ
ขาวเมาหมี่เสริมมันสีมวงฉาบมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลานาน 4 สัปดาห 
ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันสีมวงฉาบ จึงเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับขาวเมาและเปนอีกทางเลือก
หนึ่งของอาหารวางรูปแบบใหมที่มีรสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการสําหรับผูบริโภค 

 

คําสําคัญ :  ขาวเมา; ขาวเมาหมี่; มันเทศสีมวงฉาบ 
 

Abstract 

  Studying a basic formula of Khao Mao Mee mixed crispy purple sweet potato chips 
product by the Ratio Profile Technique.  The result showed that the main ingredients of the 
optimum formulation of Khao Mao Mee product contained puffed rice (Khao Mao)  32. 22% , 
roasted peanut 24.78% , fried tofu 19.83% , dried shrimp 12.39% , sugar 7.43% , garlic 2.48% , salt 
0. 37% , coriander root, and pepper 0. 25% .  Four levels of crispy purple sweet potato 
supplementation were studied in 0, 5, 10, and 15% of Khao Mao Mee products.  The results 
showed that the amount of mixing crispy purple sweet potato chips at 10% had the highest 
overall liking scores (7.60 scores). Then, the study on chemical composition and microbiological 
qualities showed that water activity 0. 37, moisture 2. 37% , crude fiber 2. 84% , ash 3. 40% , and 
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thiobarbituric acid content 2.88 mg. malonaldehyde per kg. The number of total microorganisms, 
yeast, and mold was less than 10 CFU/ g.  The product's shelf- life packed in a polypropylene 
plastic box and kept at room temperature (25±2°C) was four weeks. Therefore, the development 
of the Khao Mao Mee mixed crispy purple sweet potato chips product is the one alternative of 
new value-added snack product that had good taste and nutritive value for consumers. 
 

Keywords: Khao Mao; Khao Mao Mee; Crispy Purple Sweet Potato Chips  

 
บทนํา 

ขาวเมา คือขาวที่ปลูกแลวตั้งทองออกรวงและผานระยะน้ํานมมาชวงหนึ่ง ประมาณ 5-7 วัน เปนขาวที่
เริ่มมีเมล็ดเต็มเมล็ดแตยังไมแกจัด ขางในเปลือกขาวเริ่มแข็งตัวเปนเม็ดมีสีขาวและหอหุมดวยเยื่อบาง ๆ สีเขียว  

ซึ่งชาวอีสาน เรียกวา “ขาวกําลังเมา” (เพชรรัตน จงสกุลศรี, 2553) เวลามีงานบุญประเพณีชาวบานจะใช
ขาวในระยะนี้มาแปรรูปเปน “ขาวเมา” ซึ่งเปนอาหารวางอยางหนึ่งของชาวไทยภาคกลางที่ประกอบอาชีพทํานา 
ชาวนารูจักทําขาวเมากันมาตั้งแตครั้งโบราณกาล โดยใชเมล็ดขาวเจาหรือขาวเหนียวที่กําลังออกรวงและผานระยะ
น้ํานมมาคั่วและตํา แลวนําไปรับประทานในรูปของขาวเมาสด หรือขาวเมาออน (วิเชียร วรพุทธพร , 2542;     
นิภาพร ชางทอง และพรประภา ชุนถนอม, 2560) ถาทําสุกใหม ๆ ก็จะนิ่มหรือบางคนก็จะนําไปคลุกเคลาดวย 
น้ําตาลทราย มะพราวและเกลือ โดยทั่วไปแลวขาวเมาสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปไดหลายชนิด 
เชน กระยาสารท บาบิ่นขาวเมา ขาวเมากวน ขาวเมาทอด ขาวเมาหมี่ ขาวตูขาวเมา นอกจากนี้ยังดัดแปลงทําขนม
อบอื่น ๆ ไดอีก เชน คุกกี้ขาวเมา และขนมไทยอีกหลายชนิด  

“ขาวเมาหมี่” เปนหนึ่งในอาหารวางที่หารับประทานไดคอนขางยาก โดยขาวเมาหมี่เปนผลิตภัณฑที่ทํา
จากการนําขาวเมาไปทอดใหพองกรอบ ผสมกับน้ําตาลทราย ถั่วลิสงคั่ว กุงแหงทอด กระเทียมเจียว และเตาหูหั่น
เปนชิ้นเล็ก ๆ ทอดกรอบ แลวนําไปคลุกรวมกัน (เพชรรัตน จงสกุลศรี , 2553) เปนอาหารวางของไทยที่ใหคุณคา
ทางโภชนาการ คือ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน อีกทั้งขาวเมายังมีความหอมเฉพาะตัว มีสีเขียวธรรมชาติจาก
เมล็ดขาว ทําใหขาวเมาเปนที่ยอมรับของผูบริโภค หากมีการนําขาวเมาหมี่มาแปรรูปโดยเสริมดวยวัตถุดิบทองถิ่นที่
มีประโยชน 

เชน ผลไมอบแหง ถั่ว หรือพืชหัวตาง ๆ ไดแก มันเทศ จะเปนการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหกับ
ผลิตภัณฑและสงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มูลคาเพ่ิมได  

มันเทศ (Ipomoea Batatas L.) เปนหนึ่งในวัตถุดิบทองถิ่นที่คนนิยมบริโภคในรูปแบบการบริโภคทั้งหัว 
โดยนํามาเผาหรืออบ และแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ เชน ขนมไทย ขนมอบ กวยเตี๋ยว เฟรนฟรายด 
และพิวรี เปนตน มันเทศถูกจัดเปนพืชที่อยูในตระกูลพืชหัวที่มีความสําคัญเปนอันดับ 7 ของโลก รองจากขาวสาลี 
ขาวโพด มันฝรั่ง ขาวบารเลย และมันสําปะหลัง (ณรงค แดงเปยม และคณะ , 2558) เนื่องจากเปนแหลงของ
คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร และเสนใยอาหารที่มีราคาถูก (นราพร พรหมไกรวร และคณะ , 2556) เกษตรกร
นิยมปลูกสลับกับพืชชนิดอ่ืน เนื่องจากปลูกงาย ใชน้ํานอย อายุสั้น และสามารถปลูกในฤดูแลงได สายพันธุของ   
มันเทศที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ เชน พันธุเนื้อสีขาว สีเหลือง สีสม และสีมวง (หทัยชนก ลี้ปฐมากุล 
และสุพิชญาคําคม, 2562) ซึ่งมันเทศเนื้อสีตาง ๆ เปนแหลงของสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่สําคัญหลาย
ชนิด โดยกลุมของสารที่พบจะมีความแตกตางกันไปตามสีของเนื้อมันเทศ สงผลใหมันเทศเนื้อสีกลายเปนแหลง
อาหารสุขภาพท่ีสําคัญและไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2553) โดยเฉพาะมันเทศ
เนื้อสีมวง อุดมไปดวยสารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มีประโยชนตอรางกายหลากหลายชนิด เชน แอนโทไซยานิน 
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เปนสารสีกลุมหนึ่งที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีจึงมีประโยชนตอสุขภาพเปนอยางมาก โดยงานวิจัยของ Li et al. 
(2019) รายงานวาสวนเปลือกและเนื้อดานในของมันเทศสีมวงจะมีสีแดงอมมวง มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน  

ฟนอลิกและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูง และมีรายงานพบวามันเทศเนื้อสีมวงมีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 
สูงกวามันเทศเนื้อสีเหลือง สีขาว และสีสมอยางมีนัยสําคัญ (หทัยชนก ลี้ปฐมากุล และสุพิชญาคําคม , 2562) จาก
ประโยชนหลายประการของมันเทศเนื้อสีมวง จึงมีการนําไปใชเสริมในผลิตภัณฑขนมชนิดตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมคุณคา
ทางโภชนาการ เชน คุกกี้ (นรินทร เจริญพันธ , 2561) ขนมปง (วิมล วรรณุวาศ และคณะ, 2556) และวาฟเฟล 
(กรรณิการ กุลยะณี และพนารัตน สังขอินทร, 2562) เปนตน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบใหเปนอาหารวางรูปลักษณใหมที่มีคุณคาทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น และเปน
ทางเลือกใหกับผูบริโภคท่ีชื่นชอบรับประทานขาวเมาอีกท้ังยังชวยเพิ่มมูลคาใหกับขาวเมาและมันเทศอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานและปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่เหมาะสมตอคุณภาพของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ 
 2. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑขาวเมาหม่ี  
    การศึกษาสูตรพ้ืนฐานที่เหมาะสมผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ เริ่มจากนําตัวอยางขาวเมาหมี่ 2 สูตร ไดแก 

สูตรที่ผลิตเอง โดยดัดแปลงจาก พลศรี คชาชีวะ (2545) และสูตรที่จําหนายตามทองตลาด มาประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในดานสี ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน กลิ่นเครื่องเทศ ความรูสึกตกคางหลังชิม และความชอบ
โดยรวม ดวยเทคนิคเคาโครงสัดสวนผลิตภัณฑ (Ratio Profile Technique) (ไพโรจน วิริยจารี, 2561) โดยใช
ผูบริโภคทั่วไป จํานวน 30 คน พิจารณาลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ จากนั้นทําการคัดเลือกลักษณะสําคัญของ
ผลิตภัณฑมากําหนดเปนคุณลักษณะที่จะใชในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปรับปรุงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑโดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยสัดสวนของคาความเขมของคุณลักษณะตัวอยาง (X) ตอคาความเขมของ
คุณลักษณะตัวอยางในอุดมคติ (I) หากคา X/I ของคุณลักษณะใด ๆ ไมอยูในชวงที่ยอมรับได (ต่ํากวา 0.8-1.2) ตอง
มีการปรับปรุง 

2. การเตรียมสวนผสมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑขาวเมาหม่ี  
     1) การเตรียมขาวเมา ดัดแปลงจากวิธีการของวิทิต เลิศนิมิตมงคล และนฤมล มงคลธนวัฒน (2563) 
เริ่มจากการนําขาวเมาสายพันธุขาวเหนียว กข6 มาคัดเลือกเมล็ดที่ไมสมบูรณ และเอาเศษเปลือกหุมเมล็ดขาวออก
ใหหมด จากนั้นหุงใหสุกดวยหมอหุงขาวไฟฟาโดยใชอัตราสวนขาวเหนียว กข6 1 สวน ตอน้ํา 2 สวน เมื่อสุกแลว
นํามาเกลี่ยใสถาดอะลูมิเนียมและผึ่งใหเย็น อบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง   
แลวนําไปทอดใหพองในน้ํามันรําขาวที่อุณหภูมิ 170-180 องศาเซลเซียส ใชเวลา 5 วินาที 

    2) การเตรียมถั่วลิสงอบ คัดเลือกเมล็ดถั่วลิสงที่ไมมีรอยแผลและเนาเสีย นําถั่วลิสง 100 กรัม ลางดวย
น้ําสะอาดและผึ่งบนตะแกรงจนสะเด็ดน้ํา จากนั้นนําถั่วเทใสถาดอะลูมิเนียม แลวอบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 
160 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที 

    3) การเตรียมกุงแหง นํากุงแหง 50 กรัม ลวกในน้ําเดือด 2 นาที และผึ่งใหสะเด็ดน้ําบนตะแกรง 
จากนั้นนําใสในถาดอะลูมิเนียม อบแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 นาที ระหวาง
การอบแหงตองทําการกลับกุงแหงทุก ๆ  30 นาที  
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    4) การเตรียมเตาหูทอด นําเตาหูแข็งสีขาว น้ําหนักประมาณ 80 กรัม มาหั่นเปนชิ้นลูกเตาและผึ่งลม
ใหแหง จากนั้นนําไปทอดดวยอุณหภูมิปานกลาง แลวเทใสถาดอะลูมิเนียม อบแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที  

    5) การผลิตมันเทศสีมวงฉาบ ลางหัวมันเทศสีมวงทั้งเปลือกใหสะอาด ซับน้ําใหแหงปอกเปลือก และ
ฝานมันเทศสีมวงตามยาวใหมีลักษณะเปนแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนาประมาณ 2 มม. นําไปแชน้ําปูนใส (เตรียมโดยใช
ปูนแดง 1 สวน และน้ํา 20 สวน คนใหเขากัน) เปนเวลา 10-15 นาที แลวจึงนําไปลางน้ําสะอาด ซับใหแหงและผึ่ง
ลมไว จากนั้นนํามันเทศสีมวงลงทอดใหเหลืองกรอบ ตักข้ึนใสภาชนะและพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน ทําการฉาบมันเทศ
ทอดกรอบ โดยนําไปคลุกผสมกับน้ําเชื่อม (สวนผสมระหวางน้ํา 100 กรัม น้ําตาลทราย 100 กรัม และเกลือ 100 
กรัม) ใหทั่วทั้งชิ้น แลวนํากลับไปทอดซ้ําอีกครั้ง เพ่ือใหน้ําตาลละลายจับชิ้นมัน 

3. การศึกษาปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่เหมาะสมของผลิตภัณฑขาวเมาหม่ี วางแผนการทดลองแบบ 
CRD (Completely Randomized Design) โดยกําหนดปริมาณมันเทศสีมวงฉาบ 4 ระดับ ไดแก รอยละ 0 , 5, 
10 และ 15 ของน้ําหนักสวนผสมที่เปนของแข็งทั้งหมด นําขาวเมาหมี่สูตรพ้ืนฐานมาผสมกับมันเทศสีมวงฉาบใน
ปริมาณที่แตกตาง จะไดสวนผสมของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบสูตรที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 1 การผลิตขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ เริ่มจากนําขาวเมา เตาหู กุงแหง และถั่วลิสงอบ มาทอด
ใหเหลืองกรอบ และพักใหสะเด็ดน้ํามัน โขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทย ใหละเอียด นําไปผัดกับน้ํามันพอเหลือง
และมีกลิ่นหอม ใสสวนผสมทั้งหมดลงในกระทะ ตั้งบนไฟออน เติมเกลือ น้ําตาล และมันเทศสีมวงฉาบลงไป คอยๆ 
คลุกเคลาสวนผสมใหเขากันดี จากนั้นบรรจุใสภาชนะที่มีฝาปดสนิท นําผลิตภัณฑที่ไดไปประเมินคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสในดานสี ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน กลิ่นเครื่องเทศ และความชอบโดยรวม ดวยวิธีการใหคะแนน
ความชอบแบบ 9 ระดับคะแนน (9-Point Hedonic Scale) (คะแนนเทากับ 1 คือ ไมชอบมากที่สุด และคะแนน
เทากับ 9 คือ ชอบมากที่สุด) (ไพโรจน วิริยจารี , 2561) โดยใชผูบริโภคทั่วไป จํานวน 30 คน จากนั้นทําการ
คัดเลือกสูตรที่ผูบริโภคใหคะแนนความชอบโดยรวมที่สูงที่สุดไปศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย และ
อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ 

 

ตารางท่ี 1  สวนผสมผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ ทั้ง 4 สูตร 

สวนผสม 
ปริมาณสวนผสม (รอยละ) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 
ขาวเมาพอง 32.22 32.22 32.22 32.22 
ถั่วลิสงอบ 24.78 24.78 24.78 24.78 
เตาหูทอด 19.83 19.83 19.83 19.83 
กุงแหง 12.39 12.39 12.39 12.39 
น้ําตาล 7.43 7.43 7.43 7.43 
กระเทียม 2.48 2.48 2.48 2.48 
เกลือ 0.37 0.37 0.37 0.37 
รากผักชี 0.25 0.25 0.25 0.25 
พริกไทย 0.25 0.25 0.25 0.25 
มันเทศสีมวงฉาบ  0 5 10 15 

หมายเหตุ: สูตร 1 คือ สูตรพ้ืนฐาน ไมมีการเสริมมันเทศสีมวงฉาบ , สูตร 2 คือ เสริมมันเทศสีมวงฉาบ รอยละ 5, 

สูตร 3 คือ เสริมมันเทศสีมวงฉาบ รอยละ 10 และสูตร 4 คือ เสริมมันเทศสีมวงฉาบ รอยละ 15  
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4. การศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเมาหม่ีเสริมมันเทศ  
สีมวงฉาบ 

นําผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบตามสภาวะที่ไดศึกษาขางตน มาสูตรละ 100 กรัม บรรจุใน
กลองพลาสติกพอลิโพรพิลีนที่มีฝาปดสนิทและเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เพ่ือทําการศึกษาระยะเวลาในการเก็บ
รักษา โดยสุมตัวอยางมาตรวจสอบคุณภาพทุก ๆ สัปดาห ดังนี้ 1) คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณน้ําอิสระ (aw) 
ปริมาณความชื้น และปริมาณกรดไทโอบารทูริก (TBA) 2) คุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 
ตองไมเกิน 1×103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตและราตองไมเกิน 10 โคโลนีตอกรัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนขาวเมาหมี่: มผช.152/2546 (กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน , 2546) 3) คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ใชผูบริโภคทั่วไป จํานวน 30 คน ประเมินความชอบตอคุณลักษณะดานตาง ๆ ของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ เสริมมัน
เทศสีมวงฉาบ ไดแก สี ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน กลิ่นเครื่องเทศ และความชอบโดยรวม โดยใชวิธีการให
คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับคะแนน (คะแนนเทากับ 1 คือ ไมชอบมากที่สุด และคะแนนเทากับ 9 คือ ชอบ
มากที่สุด) (ไพโรจน วิริยจารี, 2561) ผลิตภัณฑจะสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา เมื่อคาเฉลี่ยของคะแนนความชอบ
โดยรวมมีคะแนนนอยกวา 5 คะแนน โดยผลิตภัณฑจะตองมีจํานวนเชื้อจุลินทรียเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  

5. การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูล การศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ
ขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) และ
การศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัส ทําการวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis 
of Variance, ANOVA) และความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตโดยวิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมาหม่ี จากการสํารวจพฤติกรรม
และความตองการของผูบริโภคทั่วไป พบวา ขอมูลที่ผูบริโภคสวนใหญใชในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ คือ ลักษณะปรากฏและรสชาติ โดยผูบริโภคตองการใหผลิตภัณฑมีลักษณะแบบคลุกผสมกับ
เครื่องปรุง และตองการใหมีรสชาติแบบดั้งเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดลองผลิตผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ตนแบบ
ขึ้นมา โดยใชเทคนิค Ratio Profile Technique เพ่ือพัฒนาสูตรผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ที่ผลิตเองเปรียบเทียบกับ
สูตรทางการคา แสดงดังภาพที่ 1 

ผลการทดลองพบวา ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่สูตรที่ผลิตเอง ผูทดสอบชิม จํานวน 30 คน ใหคาคะแนน
ความชอบเฉลี่ยดานสี รสเค็ม กลิ่นเครื่องเทศ และความรูสึกตกคางหลังชิม มากกวาผลิตภัณฑสูตรทางการคา   
จากการนําคาคะแนนลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ไดจากการประเมินของผูทดสอบมาหาคาสัดสวนเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยและคาสัดสวนอุดมคติ ที่ไดมาพิจารณาเพื่อจัดทําเปนสูตรตนแบบ โดยผูวิจัย
ตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภค ดังนั้นจึงทําการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ
ขาวเมาหมี่ที่ผลิตเอง และนําไปทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมอีกครั้ง เพ่ือนําขอมูลมา
พัฒนาเปนสูตรตนแบบ ผลจากการทดสอบเคาโครงผลิตภัณฑครั้งที่ 2 พบวาลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ที่ผูบริโภคตองการ คือ ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน และกลิ่นเครื่องเทศ โดยคาสัดสวนเฉลี่ย
ของคะแนนในลักษณะทางประสาทสัมผัสดานตาง ๆ มีคานอยกวา ซึ่งหมายความวา ลักษณะนั้นมีความจําเปนที่
จะตองเพ่ิมความเขม (ตารางท่ี 2) 
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ภาพที่ 1 แผนภาพใยแมงมุม (Spider Web) แสดงเคาโครงผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เบื้องตน 
 
ตารางที่ 2 คะแนนลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ตนแบบและคาสัดสวนเฉลี่ยจากการ ใช
เทคนิค Ratio Profile Technique  

ลักษณะประสาทสัมผัส I (Ideal) X (Sample) Ratio of X/I 

ส ี 7.40±1.03 7.07±2.05 0.96 
ความกรอบ 7.70±1.11 5.73±2.19 0.74 
รสเค็ม 6.87±1.11 5.66±2.59 0.82 
รสหวาน 7.50±0.93 3.94±1.68 0.53 
กลิ่นเครื่องเทศ 7.33±1.06 5.77±1.99 0.79 
ความชอบโดยรวม 7.53±0.89 6.22±1.83 0.83 
หมายเหตุ: I   หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ  
                             ขาวเมาหมี่ในอุดมคติ (Ideal) 

    X   หมายถึง  คาคะแนนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ 
                             ขาวเมาหมี่สูตรที่ผลิตเอง (Sample) 

   X/I  หมายถึง  คาสัดสวนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ (Ratio) 
 
 ดังนั้น ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่สูตรที่ผลิตเองจึงตองมีการปรับปรุงลักษณะทางประสาทสัมผัส ซึ่งผูวิจัยเลือก
ที่จะปรับปรุงลักษณะดานรสหวาน โดยเพิ่มปริมาณน้ําตาลจาก 10 กรัม เปน 30 กรัม และนํามาละลายกับน้ํากอน
ใสผลิตภัณฑ และดานความกรอบ จะนําวัตถุดิบ ไดแก ขาวเมา กุงแหง เตาหู และถั่วลิสง ไปทําการอบแหง  
ภายหลังจากการทอด เมื่อทําการปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ พบวา ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่สูตรที่ทําการ
ปรับปรุง มีคาคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะในดานสี ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน กลิ่นเครื่องเทศ ความรูสึกตกคาง
หลังชิม และความชอบโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากเดิม และมีคาคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกับผลิตภัณฑในอุดมคติ ดังนั้นจึงมี
ความเหมาะสมที่จะนํามาใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ตนแบบ ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะไดสูตรพ้ืนฐานของ
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ มีสวนผสม ประกอบดวย ขาวเมาพอง 130 กรัม เตาหู 80 กรัม กุงแหง 50 กรัม ถั่วลิสง  
100 กรัม น้ําตาล 30 กรัม เกลือ 1.5 กรัม กระเทียม 10 กรัม รากผักชีและพริกไทย อยางละ 1 กรัม โดยจะใช
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่สูตรพ้ืนฐานนี้สําหรับการพัฒนาในขั้นตอนตอไป 



39 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพใยแมงมุมแสดงเคาโครงผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ตนแบบ 

 
 2. ผลการศึกษาปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่เหมาะสมในผลิตภัณฑขาวเมาหม่ี  
 จากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ในขอที่ 1 ไดมีการปรับสวนผสม และกําหนดระดับการ
เสริมมันเทศสีมวงฉาบในผลิตภัณฑ 4 ระดับ ไดแก รอยละ 0, 5, 10 และ 15 ตอน้ําหนักสวนผสมทั้งหมด และให
ผูบริโภคทั่วไป จํานวน 30 คน ทดสอบชิมและใหคะแนนความชอบตอผลิตภัณฑในดานสี ความกรอบ รสหวาน 
กลิ่นเครื่องเทศ ความรูสึกตกคางหลังชิม และความชอบโดยรวม ผลแสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งพบวา คาคะแนน
ความชอบดานสีของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ที่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 มีคาคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงที่สุด
เทากับ 7.43 คะแนน โดยผลิตภัณฑแตละสูตรมีคาคะแนนความชอบดานสีไมแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ 
(p≤0.05) เนื่องจากสีของผลิตภัณฑแตละสูตรมีลักษณะคลายคลึงกัน ผูบริโภคจึงใหคะแนนความชอบใกลเคียงกัน 
คาคะแนนความชอบดานความกรอบของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 มีคาคะแนน
ความชอบเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 7.70 คะแนน ซึ่งผลิตภัณฑมีคาคะแนนความชอบดานกรอบมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เนื่องจากมีการเสริมมันเทศสีมวงฉาบในระดับที่แตกตางกัน ผูบริโภคจึงให
คะแนนความชอบดานความกรอบแตกตางกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรตนแบบ พบวาสูตรตนแบบมีคาคะแนน
ความชอบดานความกรอบนอยกวาสูตรที่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเสริมมันเทศสีมวงฉาบชวย
เพ่ิมความกรอบใหกับผลิตภัณฑ คาคะแนนความชอบดานรสหวานของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ ไมแตกตางกันอยาง   
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากผลิตภัณฑมีการควบคุมระดับปริมาณน้ําตาลที่คลุกกับมันเทศ ผูบริโภคจึง
ใหคาคะแนนความชอบดานรสหวานใกลเคียงกัน ดานกลิ่นเครื่องเทศของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวง
ฉาบรอยละ 5 และ 10 พบวามีคะแนนความชอบเทากับ 7.33 และ 7.37 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และสูตรตนแบบมีคาคะแนนไมแตกตางจากสูตรที่เสริมมันฉาบ โดยสูตรที่
เสริมมันฉาบรอยละ 15 มีคาคะแนนความชอบดานกลิ่นเครื่องเทศต่ําที่สุด เทากับ 6.67 คะแนน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
มีการใสปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหกลิ่นเครื่องเทศไมทั่วถึงผลิตภัณฑ ดานความรูสึกตกคางหลังชิม
ของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 พบวามีคาคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 7.27 
คะแนน และสูตรที่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 5 มีคาคะแนนความชอบดานความรูสึกตกคางหลังชิมไมแตกตาง
จากสูตรตนแบบ สวนสูตรที่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 15 มีคาคะแนนความชอบดานความรูสึกตกคางหลังชิม
ไมแตกตางจากสูตรที่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ รอยละ 5 , 10 และสูตรตนแบบ และดานความชอบโดยรวม พบวา
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 มีคาคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 7.60 คะแนน 
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 จะเห็นไดวาการเพ่ิมปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่รอยละ 5 , 10 และ 15 มีผลตอคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสดานความกรอบ กลิ่นเครื่องเทศ ความรูสึกตกคางหลังชิม และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ 
โดยการเสริมมันเทศสีมวงฉาบชวยทําใหผลิตภัณฑมีความนารับประทานและผูบริโภคใหการยอมรับจากมากขึ้น 
ดังนั้นจึงทําการคัดเลือกผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 ไปศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพ
และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑในขั้นตอไป 
 

ตารางท่ี 3 คะแนนความชอบเฉลี่ยตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ 

คุณลักษณะ 
สูตรผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ 

1 2 3 4 
ส ี 6.83±1.15a 7.20±1.19a 7.43±1.10a 7.40±1.07a 

ความกรอบ 6.83±1.15c 7.26±1.31ab 7.70±1.18a 7.36±1.22ab 
รสหวาน 7.13±1.04a 7.07±1.39a 7.57±0.94a 7.57±1.22a 
กลิ่นเครื่องเทศ 7.07±1.28ab 7.33±1.21a 7.37±1.10a 6.67±0.96b 
ความชอบโดยรวม 6.73±0.91b 7.07±1.05ab 7.60±1.07a 7.13±1.07ab 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย±คาเบนเบี่ยงมาตรฐาน ที่มีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
  
 3. ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑขาวเมาหม่ีเสริมมันเทศสีมวงฉาบ 
 จากการคัดเลือกปริมาณมันเทศสีมวงฉาบที่เหมาะสมในขอ 2 ระดับการเสริมมันเทศสีมวงฉาบที่ผูทดสอบ
ชิมใหคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด คือ รอยละ 10 เมื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพ ไดแก 
ความชื้น ใยอาหาร เถา ปริมาณกรดไทโอบารทูริก (TBA) และปริมาณน้ําอิสระ (aw)  ผลแสดงดังตารางที่ 4 พบวา
ผลิตภัณฑมีความชื้น รอยละ 2.37 ใยอาหาร รอยละ 3.40 เถา รอยละ 2.84 และปริมาณ TBA 2.88 มิลลิกรัม
มาโลนัลดีไฮดตอกิโลกรัม และคา aw เทากับ 0.32 สําหรับคา aw ตามเกณฑของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขาวเมา
หมี่ ตองมีคา aw ไมเกิน 0.35 ซึ่งผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบจัดเปนผลิตภัณฑประเภทอาหารแหง 
ตองมีความกรอบตามลักษณะของสวนประกอบที่ใชและปราศจากกลิ่นไมพึงประสงค 
 
ตารางท่ี 4 คุณภาพทางเคมีกายภาพของผลิตขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10  

คุณภาพทางเคมีกายภาพ ปริมาณ 

ความชื้น (รอยละ) 
เถา (รอยละ) 
ใยอาหาร (รอยละ) 
น้ําอิสระ (aw)  
กรดไทโอบารทูริก (มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮดตอกิโลกรัม) 

2.37±0.42 
3.40±0.51 
2.84±0.37 
0.32±0.71 
2.88±0.60 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ± คาเบนเบี่ยงมาตรฐาน, TBA = ปริมาณกรดไทโอบารบิทูริก 
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4. ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาและการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเมาหม่ีเสริมมัน
เทศสีมวงฉาบ  

จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบรอยละ 10 ที่เก็บรักษาไว
ที่อุณหภูมิหอง โดยสุมตัวอยางวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีกายภาพ ไดแก ปริมาณความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ 
และปริมาณกรดไทโอบารทูริก ทุก ๆ สัปดาห ผลแสดงดังตารางที่ 5 และทําการวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย 
ไดแก จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา และศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมัน
เทศสีมวงฉาบในดานสี ความกรอบ รสเค็ม รสหวาน กลิ่นเครื่องเทศ ความรูสึกตกคางหลังชิม และความชอบ
โดยรวม จากการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีกายภาพ (ตารางที่ 5) พบวาในสัปดาห 0 , 1, 2, 3, 4 และ 5 
ผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบมีปริมาณความชื้นอยูในชวงรอยละ 2.37, 2.65, 2.77, 3.73, 3.97 และ 
4.13 ตามลําดับ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบเพ่ิมขึ้นพบวาปริมาณ
ความชื้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เมื่อวัดคา aw ในสัปดาหที่ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคาเทากับ 0.37, 0.41, 0.41, 0.43, 
0.46 และ 0.46 ตามลําดับ ซึ่งปริมาณความชื้นและคา aw ที่เพ่ิมสูงขึ้นอาจเปนผลมาจากอาหารไดสัมผัสกับอากาศ
ที่มีความชื้นสูง 

 

ตารางท่ี 5 รอยละของความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ (aw) และปริมาณกรดไทโอบารทูริก (TBA) ในผลิตภัณฑ  ขาวเมา
หมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 5 สัปดาห 

ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห) 
ความชื้น (รอย

ละ) 
ปริมาณน้ําอิสระ (aw) 

ปริมาณกรดไทโอบารทูริก 
(TBA) 

(malonaldehyde/kg) 
0 2.37±0.42b 0.37±0.07b 2.88±0.05e 
1 2.65±0.08b 0.41±0.01ab 4.23±0.16d 
2 2.77±0.01b 0.41±0.01ab 4.78±0.03c 
3 3.73±0.09a 0.43±0.01a 5.85±0.06b 
4 3.97±0.26a 0.46±0.01a 6.09±0.02ab 
5 4.13±0.43a 0.46±0.01a 6.21±0.04a 

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ย±คาเบนเบี่ยงมาตรฐาน ที่มีอักษรกํากับแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

  และอาจมีอากาศคงเหลือในบรรจุภัณฑ หรือมีการซึมผานไปในบรรจุภัณฑ และขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ในการเก็บรักษาดวย โดยผลิตภัณฑที่มีความชื้นและ aw ในปริมาณสูง จะสงผลใหจะสูญเสียความกรอบได ซึ่งจาก
งานวิจัยของเพชรรัตน จงสกุลศรี (2553) ที่ไดทําการพัฒนาขาวเมาหมี่ธัญพืชเสริมแครอทอัดแทงบรรจุในถุง
อะลูมิเนียมฟอยลเก็บไวที่อุณหภูมิหองนาน 6 สัปดาห รายงานวาปริมาณความชื้นและ aw มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งผลจากตารางที่ 6 พบวาระยะเวลาในการเก็บรักษาสงผลตอปริมาณกรดไทโอบารบิทู
ริก (TBA) ของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเมื่อระยะเวลา
เก็บรักษาผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นสงผลใหปริมาณ TBA มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามไปดวย โดยปริมาณ TBA ในสัปดาหที่ 0 
เริ่มตนที่ 2.88 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮดตอกิโลกรัม และในสัปดาหที่ 5 มีคาสิ้นสุดที่ 6.21 มิลลิกรัมของมาโลนัลดี
ไฮดตอกิโลกรัม การเพ่ิมขึ้นของปริมาณ TBA เกิดจากปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของไขมันและน้ํามัน 
เกิดข้ึนเมื่อน้ํามันหรือไขมันสัมผัสกับความชื้นหรือออกซิเจน ทําใหอาหารนั้นเกิดกลิ่นและรสชาติผิดปกติ ซึ่งคาTBA 
มีความสัมพันธกับปริมาณความชื้น หากผลิตภัณฑมีปริมาณความชื้นเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
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ของไขมันเพ่ิมขึ้นดวย เนื่องจากความชื้นเปนปจจัยสําคัญที่เรงใหเกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันของไขมัน ทําให
ผลิตภัณฑเกิดกลิ่นเหม็นหืน (ประกาศ ชมพูทอง และคณะ, 2562) 

 การวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา พบวาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่
เสริมมันเทศสีมวงฉาบ อายุการเก็บรักษาสัปดาหที่ 0 ถึง 4 ตรวจไมพบจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวเมาหมี่: มผช.152/2546 (กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2546) คือ 
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 1×103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตและรา ตองนอยกวา 10 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม สําหรับอายุการเก็บรักษาในสัปดาหที่ 5 พบเชื้อจุลินทรียทั้งหมด 1.5×104 โคโลนีตอกรัม เกินกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยยีสตและราตรวจไมพบ และตรวจพบเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ใน สัปดาห
ที่ 5 จึงไมไดมีการทดสอบทางประสาทสัมผัส เนื่องจากผลิตภัณฑอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคได  
 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ พบวาคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสดานสีของผลิตภัณฑมีคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยใน
สัปดาหที่ 0 และ 1 มีคะแนนความชอบระดับปานกลาง สวนในสัปดาหที่ 2 ถึง 4 มีคาคะแนนความชอบในระดับ
ชอบนอย ดานความกรอบ พบวามีคาคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในสัปดาห
ที่ 0 และ 1 มีคะแนนความชอบระดับปานกลาง สวนในสัปดาหที่ 2 และ 4 มีคาคะแนนความชอบนอย ดานรสเค็ม 
พบวามีคาคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในสัปดาหที่ 0 มีคะแนนความชอบ
ระดับชอบเล็กนอย สวนในสัปดาหที่ 3 และ 4 มีคาคะแนนความชอบเฉย ๆ และมีคาคะแนนไมชอบเล็กนอย 
ความชอบดานรสหวาน พบวามีคาคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในสัปดาหที่ 
0 และ 1 มีคะแนนความชอบระดับปานกลาง สวนในสัปดาหที่ 2 ถึง 4 มีคะแนนความชอบนอย ค าคะแนน
ความชอบดานกลิ่นเครื่องเทศ พบวามีคาคะแนนความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ใน
สัปดาหที่ 0 มีคะแนนความชอบระดับปานกลาง สวนในสัปดาหที่ 1 และ 2  มีคะแนนความชอบเล็กนอย สัปดาห
ที่ 3 และ 4 มีคะแนนความชอบในระดับเฉย ๆ ดานความรูสึกตกคางหลังชิม พบวามีคาคะแนนความชอบแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในสัปดาหที่ 0 และ 1 มีคะแนนความชอบระดับปานกลาง สวนในสัปดาหที่ 
2 ถึง 4 มีคาคะแนนความชอบเล็กนอย และดานความชอบโดยรวม พบวาผลิตภัณฑแตละสูตรมีคาคะแนน
ความชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในสัปดาหที่ 0 และ 1 มีคะแนนความชอบระดับปาน
กลาง ในสัปดาหที่ 2 ถึง 4 มีคะแนนความชอบเล็กนอย 
 จากการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบในสัปดาหที่ 4 
พบวาคาคะแนนความชอบเฉลี่ยทุก ๆ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสมีคาลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ และปริมาณกรดไทโอบารบิทูริกเพ่ิมขึ้น สงผลใหผลิตภัณฑ  เกิด
กลิ่นหืนและมีความกรอบลดลง ทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ดังนั้นผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวง
ฉาบมีอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 4 สัปดาห 
 

สรุปผลการวิจัย 
สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบที่ไดจากการทดสอบดวยวิธี เทคนิค       

Ratio Profile Technique มีสวนประกอบหลัก คือ ขาวเมาพอง รอยละ 32.22 ถั่วลิสงอบ รอยละ 24.78 เตาหูทอด 
รอยละ 19.83 กุงแหง รอยละ 12.39 น้ําตาล รอยละ 7.43 กระเทียม รอยละ 2.48 เกลือ รอยละ 0.37 รากผักชี
และพริกไทย รอยละ 0.25 ซึ่งการเสริมมันเทศสีมวงฉาบที่ระดับรอยละ 10 ทําใหผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภคมากที่สุดโดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 7.60 คะแนน และมีอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหองไดนาน 4 สัปดาห ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบ นาจะเปนทางเลือก
ของอาหารวางของไทยรูปแบบใหมที่มีคุณคาทางโภชนาการเพ่ิมขึ้นและมีรสชาติดีตรงตามความตองการผูบริโภค 
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ขอเสนอแนะ 
ควรมีการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ เชน สารประกอบฟนอลิก สารตานอนุมูลอิสระ และสารแอนโท

ไซยานินในมันเทศสีมวงและผลิตภัณฑขาวเมาหมี่เสริมมันเทศสีมวงฉาบเพิ่มเติม เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายในเชิงการคา และควรมีการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑในดานความ
กรอบ เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่วัดไดจากเครื่องมือและขอมูลที่วัดไดจากผูบริโภค ซึ่งจะทําใหเห็นถึง
ทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ชัดเจนมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการเรื่อง “การใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง” เปนการนําเสนอความรูแงมุม
ของการประยุกตใชสื่อพ้ืนบาน เพ่ือเปนชองทางในการใหความรูทางการเมืองแกประชาชนในชุมชน ทองถิ่น    
ดวยเพราะลักษณะของสื่อพ้ืนบานที่มักมีความเปนมาและความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นมายาวนาน 
อีกทั้งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี จนไดรับการสืบทอดกันมาจนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของทองถิ่น ประกอบกับเปนตัวประสานสัมพันธกับบุคคลตามบทบาทหนาที่ของสื่อพ้ืนบาน ซึ่งบทความ
ดังกลาวนี้ถือเปนนวัตกรรมการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการผสมผสานระหวางเนื้อหาทางการเมืองกับการ
ใชศาสตรดานวัฒนธรรมมาผสมผสานเขาดวยกัน อันจะนํามาสูแนวคิดและการประยุกตใชสื่อพ้ืนบานในการให
ความรูทางการเมืองในทองถิ่นอ่ืน ๆ รวมถึงนักการเมือง นักวิชาการหรือผูสนใจสามารถนําแนวทางในการใชสื่อ
พ้ืนบานเพื่อใหความรูทางการเมืองไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 

คําสําคัญ: สื่อพ้ืนบาน; การใหความรู; การเมือง 
 

Abstract 

 This academic article presents views on the application of folk media as a channel for 
disseminating political knowledge to people in communities and localities.  Folk media come from 
local people and have a long history of involvement with their ways of life.  Folk media can also 
accurately reflect people's changing ways of life in every era, so they have been passed down from 
generation to generation as part of the local cultural heritage.  Folk media also play a role in 
interconnecting people and building relationships.  This report can be considered a kind of 
communications innovation that combines political content and cultural studies.  This concept can 
be applied to folk media for spreading political knowledge in other communities, and politicians, 
academics, or other interested parties may find applications for this concept in their work.  
 

Keywords : Folk Media; Informing; Politics  
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บทนํา  
การสื่อสารกับการเมืองเปรียบเสมือนเสนใยของสังคมที่มีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด เพราะการสื่อสารเปน

พ้ืนฐานของศาสตรตาง ๆ ในขณะที่การเมืองเปนเรื่องของแนวคิด การใชและการควบคุมอํานาจ ดังนั้นการสื่อสารจึง
เปนเครื่องมือที่นําไปสูการโนมนาวใจ เชื่อมโยง สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางบุคคล รวมถึงเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการถายทอดขอมูลขาวสาร หรือการใหความรูที่เกี่ยวของกับทางการเมือง เชน การเลือกตั้ง การสื่อสาร
นโยบายของพรรค รวมถึงความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิด ไปสูประชาชนผูรับสารในแตละสังคม ชุมชน ทองถิ่น ดวยเหตุนี้ 
การสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญตองานทางการเมือง เพราะเปนสวนสําคัญในการทําใหประชาชนเกิดความรูสึกประทับใจ 
เชื่อถือ ศรัทธา ซึ่งการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ เชน การสื่อสารผานบุคคล การสื่อสารผานสื่อสมัยใหม 
รวมถึงการสื่อสารผานสื่อดั้งเดิม โดยเฉพาะ “สื่อพ้ืนบาน” อันหมายถึง ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนสื่อกลางในการถายทอด
ขาวสาร สะทอนความคิดของบุคคลในสังคมออกมาในรูปแบบความเชื่อ คานิยม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมถึงการแสดงและการละเลนที่คนในชุมชนสรางสรรคขึ้น ถือเปนสื่อวัฒนธรรมประจําทองถิ่นใหคนในชุมชนไดยึดถือ
ปฏิบัติตอ ๆ กันมา สื่อพ้ืนบานจึงนับวามีประสิทธิภาพตอการสรางสรรคสังคมในลักษณะการพัฒนางานและการสื่อสาร
ในหลาย ๆ ดาน บทความตอนหนึ่งจากหนังสือเรื่องสื่อพ้ืนบานสื่อสารสุข เขียนโดย สมสุข หินวิมาน (2548) กลาวไววา 
สื่อพ้ืนบานสามารถพัฒนาดานสาธารณสุขชุมชน สุขภาพ สุขภาวะทั้งทางกาย ใจ ซึ่งขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและ
คุณลักษณะของสื่อพ้ืนบานแตละชนิด ขณะที่บทความเรื่อง สื่อพ้ืนบานกับภาระงานดานการสงเสริมสุขภาพ เขียนโดย
อาจารยเธียรชัย อิศรเดช จากหนังสือเรื่องเดียวกัน ระบุวา สื่อพ้ืนบานสามารถทําหนาที่เพ่ือตอบสนองสุขภาวะทั้งทาง
กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ สะทอนผานลักษณะเดน คือ สื่อพ้ืนบานมีความเปนธรรมชาติที่ไมหยุดนิ่ง ใกลชิด
ประชาชน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในแตละพ้ืนที่และมีการผสมผสานเขามาเพ่ือถายทอดความเปนมรดก
รวมกันในกลุมชาวบาน ดังนั้น การเลือกใชสื่อพ้ืนบานใหเหมาะกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม จะเปนการ
สรางความใกลชิดและความคุนเคยใหกับคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องทางการเมือง 
 

ทําความเขาใจกับความหมายของสื่อพื้นบาน 
“สื่อพ้ืนบาน” อาจแยกรากศัพทของคําเพ่ือพิจารณาถึงความหมายไดวา “สื่อ” หมายถึง เครื่องมือหรือ

ชองทางในการสื่อสารขอมูล เรื่องราวตาง ๆ ออกไปยังผูบริโภค ซึ่งสิ่งสําคัญพ้ืนฐานของสื่อประกอบดวย ผูสงสาร 
สาร ชองทาง ผูรับสาร และผลสะทอนกลับ ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งเปนการตอบโตกันระหวางผูสง
สารและผูรับสาร ทําใหผูสงสารทราบปฏิกิริยาของผูรับสาร จึงสามารถปรับการสื่อสารใหเหมาะสมเพ่ือชวยในการ
สรางความหมายรวมกัน ขณะที่คําวา “พ้ืนบาน” มีบริบทของเวลาและพ้ืนที่เฉพาะถิ่นเปนองคประกอบหลัก ดังนั้น
สื่อพ้ืนบาน ใหความหมายไดวา กิจกรรมหรือการแสดงชาวบานที่แตละชุมชนสรางสรรคขึ้นในแตละหวงเวลาเพ่ือ
ยึดถือปฏิบัติรวมกัน จนเกิดเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพและคณะ (2554) ได
ใหความหมายของสื่อพ้ืนบานไววา สื่อบุคคล เครื่องมือ อุปกรณเก่ียวกับการแสดง กิจกรรมวัฒนธรรม การดํารงอยู
ทุกประเภท โดยเปนสื่อที่ชาวบานสรางสรรคขึ้น และยึดถือปฏิบัติตอเนื่องกันมาแตโบราณกาล เชน เพลง ระบํา 
ละคร การละเลน กีฬา ตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ขณะที่ศรีปาน รัตติกาลชลากร (2538) กลาววา สื่อ
พ้ืนบาน ไดแก บุคคล คณะบุคคล รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวกับการแสดงซึ่งแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
ชาติที่มีการสืบทอดตอกันมา โดยสื่อพ้ืนบานจะมีรูปแบบแตกตางกันไปในแตละประเภท กอใหเกิดการสื่อสารและ
การถายทอดขาวสารภายใตระบบวัฒนธรรมนั้น ๆ นอกจากนี้สื่อพ้ืนบาน ยังหมายถึง สื่อวัฒนธรรมซึ่งอยูใกลชิดกับ
ผูคนในทองถิ่นมายาวนาน เปนสื่อที่แสดงถึงสุนทรียะ สรางความมีชีวิตชีวา สามารถดัดแปลงเนื้อหาใหเขากับ
ทองถิ่นในแตละยุคสมัยได ซึ่งสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นไดเชนกัน (จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน , 
2553) 
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เมื่อกลาวถึงสื่อพ้ืนบาน เราอาจแบงประเภทของสื่อพ้ืนบานไดเปนสื่อวัตถุ สื่อพิธีกรรม และสื่อการแสดง 
ที่มีความแตกตางกันออกไปตามแตละภูมิภาค เชน “ภาคเหนือ” จะมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเกาแกเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องสําเนียงการพูด การดํารงชีวิตแบบเกษตร มีวัฒนธรรมทางภาษาถิ่นแบบลานนา 
วัฒนธรรมการกินคลายคนอีสาน คือกินขาวเหนียวและปลารา มีความเชื่อท่ีผูกพันอยูกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
วิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อวาสิ่งเรนลับใหความคุมครองรักษาอยู มีการแสดงออกทางความคิดและความรูสึกผาน
ภาษา วรรณกรรม ดนตรี งานทํามือ สําหรับเอกลักษณดานการละเลนและการแสดงทางภาคเหนือนั้น จะเปนการ
ฟอนรํา สวนการแสดงพ้ืนบานที่มีมาแตโบราณ คือ ละครซอ ชาวบานภาคเหนือนิยมเลนเพ่ือความบันเทิงใน    
ยามวาง ซึ่งการซอจะมีหลายชนิดแลวแตวาจะเกี่ยวของกับเรื่องอะไร สามารถสอดแทรกขาวสารลงไปในเรื่องราว
การแสดงได และมีประเพณีที่สะทอนความเปนบริบทคนภาคเหนือ เชน ประเพณียี่เปง งานบุญปอยหลวง 
ประเพณีลอยโคม รวมถึงการแหนางแมวที่มีความเชื่อกันวาจะชวยใหฝนตก “ภาคอีสาน” พ้ืนที่แหงความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แตยังคงมีวิถีความเปนอยูที่เรียบงาย สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตาม
บรรพบุรุษทั้งเรื่องภาษาถิ่น ความเชื่อ เรื่องผีบรรพบุรุษ เพราะมีความเชื่อวา ผีมีอิทธิฤทธิ์สามารถใหคุณและโทษ 
ในเรื่องของประเพณีและการละเลนมีความโดดเดน เพราะภาคอีสานจะมีภาษาที่ใชในการโตตอบคอนขางวองไว
เหมือนคนภาคใต ดังนั้นการแสดงจึงเนนไปที่การรองรําแบบเซิ้ง หมอลํา ดีดพิณ เปาแคน รวมถึงประเพณีแหผีตา
โขน และประเพณีบุญบั้งไฟ ที่สะทอนถึงวิถีชีวิตที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวา ขณะที่ “ภาคกลาง” วิถีชีวิตจะมีความ
เกี่ยวพันกับสังคมเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา มีพิธีกรรมการบูชาแมโพสพ และการลงแขกทํานา               
ในดานศิลปวัฒนธรรม มีการแสดงโขน ลิเก ลําตัด เพลงเกี่ยวขาว เพลงอีแซว รวมถึงเพลงฉอย ที่สะทอนใหเห็นถึง
แหลงสั่งสมทางศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังในเนื้อหาการแสดง สามารถสอดแทรกขาวสารความรูลงไปไดอีกดวย สําหรับ
พ้ืนที่ “ภาคใต” พ้ืนที่แหงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความเชื่อทางศาสนา การนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม มีการ
รวมตัวของชาติพันธุทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม จีน-มลายู และชาวเล มีวัฒนธรรมการกินที่เปนเอกลักษณ คือ 
รสชาติจัดจาน และเผ็ดรอน เชน แกงไตปลา ผัดสะตอ ดานการประกอบอาชีพนิยมปลูกยางพารา ปาลม ทํา
ประมงและสวนผลไม มีประเพณีที่แตกตางกันตามเอกลักษณที่บงบอกลักษณะเฉพาะกลุม เชน สารทเดือนสิบ 
สะทอนความเคารพและกตัญูตอบรรพบุรุษ ประเพณีชักพระ การแหผาขึ้นธาตุ การแขงเรือ วันฮารีรายอ ขณะที่
ศิลปะการแสดงและการละเลนพ้ืนบานมุงเนนความสนุกสนาน เชน การแสดงหนังตะลุง มโนราห ลิเกฮูลู รองเง็ง 
การแขงขันนกเขาชวา ตางมีเอกลักษณในการใชสําเนียงเสียงใตในการรอง การสนทนา รวมถึงการสอดแทรก
เนื้อหา ความรู ขอคิดตาง ๆ ผานการรอง การแสดง และดวยดนตรีภาคใตที่มีจังหวะสนุกสนาน กระตุนอารมณ  
ใหความบันเทิง ยิ่งสงเสริมใหภาคใตมีเอกลักษณที่โดดเดนมากยิ่งขึ้น (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 
2559)  

สื่อพ้ืนบานจึงเปนวัฒนธรรมชุมชนที่รื้อฟนคุณคา ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหนาที่ใหชุมชนเลือก
ประยุกตใชหรือปรับใชอยางเหมาะสมกับแตละชุมชน ซึ่งหากจะนําสื่อพ้ืนบานมาประยุกตใชเพ่ือใหความรูทางการ
เมืองนั้นก็ยอมสามารถทําได ดวยเพราะคุณลักษณะของสื่อพ้ืนบานที่มีความโดดเดนในเรื่องของความใกลชิดกับ
ชุมชน ทองถิ่น มีเอกลักษณตรงที่เขาถึงไดงาย ราคาถูก เรียกวาเปนสื่อที่ไมตายตัว เพราะสามารถดัดแปลงเนื้อหา
ใหกับบริบทของชุมชน ทองถิ่นและยุคสมัยไดตลอดเวลา แมจะมีความแตกตางทางวัฒนธรรม แตสื่อพ้ืนบานก็
สามารถสรางสุนทรียะใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน ทองถิ่นได ถือวาเปนสื่อสรางสรรคทางอารมณและอยูคูกับทองถิ่น
มาอยางยาวนาน การใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง จะเปนการขยายพ้ืนที่ในเชิงรุกเพ่ือเชื่อม
ประสานระหวางกลุมคนในชุมชน เชน กลุมเด็ก เยาวชน กับกลุมวัยผูใหญหรือวัยผูสูงอายุใหเกิดความใกลชิดกัน
มากขึ้น อีกท้ังถือเปนการอนุรักษสื่อพ้ืนบานใหดํารงอยูตอไปไดอีกทางหนึ่ง (วลัญชภัทร จียังศุวัต, 2559) 
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บทบาทสื่อพื้นบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง 
สื่อพ้ืนบาน นับวาเปนวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเพ่ือแสดงตัวตนของปจเจกชนในพ้ืนที่แตละภูมิภาค 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรางสรรควัฒนธรรมไปตามยุคสมัย แตยังคงไวซึ่งเอกลักษณของตนเอง
ในแตละพ้ืนที่ ดังนั้นเอกลักษณจึงเปนแรงจูงใจและความคาดหวังในชีวิตของมนุษยที่มีความเกี่ยวพันกับบริบททาง
วัฒนธรรม Michael Hecht นักทฤษฎีการสื่อสารดานเอกลักษณชาวอเมริกัน กลาววา บริบททางวัฒนธรรม
ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ความเปนปจเจก ความเปนกลุม และความเปนสังคม ซึ่งบริบททั้ง 3 ระดับขับเคลื่อน
โดยอาศัยการสื่อสารเปนตัวเชื่อมโยงผานถอยคํา ถอยความ และความหมายเพ่ือใชสื่อตัวตน ดังนั้นสื่อพ้ืนบาน    
จึงเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ประกอบดวยความรูสึก ความคิด การกระทํา และความสัมพันธที่อยูในจิตใจของ
คนในชุมชน (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2563) แมในปจจุบันตองยอมรับวา การเลือกใชสื่อพ้ืนบานมาเปนชองทางใน
การสื่อสารหรือทําการแสดงในโอกาสตาง ๆ อาจลดนอยถอยลงจากในอดีต แตก็ใชวาจะเลือนหายไปอยางสิ้นเชิง 
เรายังคงเห็นสื่อพ้ืนบานไดมีโอกาสลุกขึ้นมาแสดงบทบาทอยูในแตละทองถิ่นตามโอกาสตาง ๆ เชน งานบุญ
ประเพณี พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง รวมถึงการหยิบยกสื่อพ้ืนบานไปแสดงตัวตัวอยูในสื่อมวลชน อยางรายการ
จําอวดหนาจอ ทางสถานีโทรทัศน ชอง Workpoint TV ซึ่งผูเขียนบทความตั้งขอสังเกตวา แมกระแสการเติบโต
ทางเทคโนโลยีจะรุงเรืองเพียงใด แตสื่อพ้ืนบานยังคงไดรับการหวงแหนและเลือกใชเพ่ือการสื่อสารตามบริบทและ
โอกาส เพื่อสะทอนถึงเอกลักษณของแตละชุมชนอยูในปจจุบัน 

เมื่อพิจารณาถึงเอกลักษณของ “สื่อพ้ืนบาน” จะเขามาชวยใหความรูทางการเมืองไดอยางไร คําตอบหนึ่งที่
สรางความกระจางชัดได คือ การพิจารณาถึงบทบาทหนาที่ของสื่อพ้ืนบาน ซึ่งมีบทบาทในหลายระดับ ดังนี้ 

1. บทบาทในการเปนสื่อสอนศีลธรรมของคนในชุมชนโดยแทรกไปกับความบันเทิง ทั้งเรื่องการทําความดี 
ความกตัญูรูคุณ การบมเพาะศีลธรรม ผานบทรอง การรายรํา หรือเนื้อเรื่องการแสดง บทบาทในการแจงขาวสาร
ผานการแสดง เชน หนังตะลุงทางภาคใต ระหวางการแสดงมักมีการสอดแทรกเหตุการณทางการเมืองในปจจุบันผสม
กลมกลืนไปกับเรื่องการทําความดีลงไปในเนื้อเรื่องที่ทําการแสดง  

2. บทบาทในการใหการศึกษา ถือเปนหนาที่หลักของสื่อพ้ืนบาน ทั้งในเรื่องศาสนา การอบรมดาน
จริยธรรม สั่งสอนเรื่องศาสนา การประยุกตหลักศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน เชน ความกตัญู การให อภัย 
รวมถึงการอโหสิกรรม และการชี้แนวปฏิบัติ เชน การประพฤติของสตรี การประกอบสัมมาชีพ การฝกฝนตนเองให
อยูในศีลธรรม  

3. บทบาทในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น สื่อพ้ืนบานจะมีลักษณะเดนในเรื่องการเปนพ้ืนที่แสดงออก
ทางความคิด รวมถึงการวิพากษวิจารณสังคมผานการแสดง นับเปนสีสันของสื่อพ้ืนบาน เชน หนังตะลุง มักมีการ
แสดงในลักษณะหยอกลอ เสียดสี สะทอน หรือวิพากษวิจารณนักการเมือง รัฐบาลอยูบอยครั้ง และสื่อมวลชน ไม
สามารถทําลักษณะเชนนี้ได เพราะตองคงไวซึ่งความเปนกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ทําใหประชาชน สวน
ใหญมักชื่นชอบสื่อพ้ืนบานและดูเหมือนจะเปนแมเหล็กท่ีดึงดูดความสนใจของประชาชนไดเปนอยางดี 

4. บทบาทในการใหความบันเทิง ถือเปนหนาที่พ้ืนฐาน เชน การผอนคลายอารมณ การหยอกลอ การสราง
อารมณขันผสมกับการประเทืองปญญา 

5. บทบาทในการเปนตัวประสานความสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงความแตกตางทางดานเพศ ศาสนา 
เชน การแสดงรองเง็ง เปนการแสดงที่ประสานความสัมพันธระหวางคนไทยนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
เลาเรื่องราวผานดนตรี ทารํา รวมถึงเครื่องแตงกาย (ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล, 2554)  

จากบทบาทของสื่อพื้นบานดังที่กลาวไวขางตนนั้น จะเห็นวา สื่อพื้นบานมีเอกลักษณในเรื่องของ
การเปนสื่อที่ใกลชิดประชาชน งายตอการเขาถึง เขาใจ สามารถสรางสรรค ดัดแปลงเนื้อหาใหเขากับบริบท
ของทองถิ่นและยุคสมัยได อีกทั้งมีการใชภาษาถิ่นที่โดนใจ ทําใหเกิดความสนุกสนาน สรางชีวิตชีวา จน
กลายเปนความงดงามประจําทองถิ่น แตผูเขียนบทความเรื่องนี้ ตั้งขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชสื ่อ
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พ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง ใน 4 ประเด็น คือ 1) การเลือกสื่อพ้ืนบานแตละประเภทมาใชเพ่ือให
ความรู ผู สงสารจะมีการออกแบบสารเกี่ยวกับเนื้อหาความรูทางการ เมืองอยางไรใหนาสนใจ 2) วิธีการ
นําเสนอความรูทางการเมืองดวยสื่อพื้นบานเปนอยางไร 3) กลยุทธการนําเสนอความรูทางการเมืองดวย    
สื่อพื้นบานเปนอยางไร และ 4) แนวทางการพัฒนาการออกแบบสารเพื่อการนําเสนอความรูทางการเมือง
ดวยสื่อพื้นบานทามกลางความเติบโตทางเทคโนโลยีจะเปนอยางไร ดวยเพราะการนําสื่อพื้นบานมาแสดง
บทบาทในการใหความรูทางการเมืองที่เปนเรื่องของการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในสังคม ซึ่งเริ่มตนขึ้นตั้งแต 1) กอนการเลือกตั้ง เปนการสื่อสารในลักษณะการสรางภาพลักษณ 
สรางเครือขาย ความนิยม เอกลักษณ อัตลักษณ การมีสวนรวม รวมถึงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 2) ระหวางการเลือกตั้ง เปนการสื่อสารในลักษณะการสรางนโยบาย วางกลยุทธ
การหาเสียง การติดตามประเมินผลสถานการณ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ การบริหารขอมูลข าวสาร 3) หลัง
การเลือกตั้ง จะใชการสื่อสารในลักษณะการบริหารหรือการปกครองตามบทบาทหนาที่ในระดับทองถิ่นเพ่ือ
การพัฒนา การสื่อสารนโยบาย การจัดกิจกรรมการสื่อสาร การสรางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน และ  4) 
การบริหารจัดการการสื ่อสารเพื่อพัฒนาตามพันธกิจ ใชการสื ่ อสารในลักษณะสรางการอยู รวมกันของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางเปนธรรม มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาองคกร และพัฒนาสังคมระดับทองถิ่น (ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร , 2562) รวมไปถึงเรื่องนโยบายการ
บริหารประเทศของรัฐบาลที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ความยุติธรรมในสังคม การรักษา
และคุมครองสิทธิของประชาชน บทบาทหนาที่ของประชาชนทางการเมือง หรือขาวสารทางการเมืองที่
ตองการสื่อสารใหประชาชนรับทราบและเขาใจ ทั้งหมดนี้ตองอาศัยการสื่อสารเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวาง
ประชาชนไปสูรัฐบาล และจากรัฐบาลมาสูประชาชน เพื่อการรับรูปญหา ความตองการ หรือขอเรียกรอง 
การชวยเหลือ การสนับสนุน รวมถึงการตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกระดับ   

ดังนั้นการหยิบยกความรูทางการเมืองมานําเสนอผานสื่อพ้ืนบานเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ ในรูปแบบ    
สื่อการแสดง สื่อประเพณีหรือสื่อพิธีกรรม จะตองขึ้นอยูกับความตองการของแตละชุมชน ทองถิ่น และท้ังสองฝาย
ตางตองมีประสบการณความรูทางการเมืองและการใชสื่อพ้ืนบานรวมกัน สอดคลองกับบทความตอนหนึ่งของ     
ปยตา สุนทรปยะพันธ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารในการเผยแพรความรูทางการเมืองผานหนังตะลุง
ของนายหนังประเคียง ระฆังทอง กลาวไววา ปญหาการสื่อสารที่สําคัญของการเผยแพรความรูทางการเมืองผาน
หนังตะลุงของนายหนังประเคียง ระฆังทอง คือ ผูชมบางสวนยังขาดความรูทางการเมือง ขาดการมีประสบการณ
รวมทางการเมืองในชวงเวลาเดียวกันกับนายหนังประเคียง ระฆังทอง รวมถึงความตองการประเด็นเนื้อหาและ
รูปแบบการนําเสนอของผูชมนั้น เนื้อหาตองมีความใกลตัวกับประชาชน 

Wilber Schramm และ C.E. Osgood (1954) ผูคิดคนแบบจําลองการสื่อสาร กลาววา พ้ืนฐาน
ประสบการณรวมระหวางผูสงสารและผูรับสารคือสวนสําคัญที่ชวยใหการสื่อสารของทั้งสองฝายเขาใจตรงกัน 
เรียกวาเปนการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยหากประสบการณของผูสงสารและผูรับสาร
ซอนทับกันเปนวงกวางมากเทาไหร การสื่อสารจะประสบความสําเร็จไดงายขึ้น แตหากขอบขายประสบการณ
ซอนทับกันนอยมาก หรือไมซอนทับกันเลย นั่นหมายความไดวา ทั้งผูสงสารและผูรับสารจะไมมีประสบการณ
รวมกัน สงผลใหการสื่อสารครั้งนั้นเปนไปไดยาก ทั้งนี้สามารถสังเกตไดจากผลปอนกลับที่ผูรับสารสงกลับไปยัง     
ผูสงสาร ดังภาพ 

 
 
 
 



50 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 : แบบจําลองการสื่อสารของ Wilber Schramm และ C.E. Osgood 
ที่มา : เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา (2548) 

 
ขยายความแบบจําลองการสื่อสารขางตนเพิ่มเติมไดวา นอกจากประสบการณรวมที่ทั้งสองฝาย

ตองมีดวยกันแลว ผู สงสารยังตองมีความสามารถในการเขารหัสเพื่อถายทอดความรูทางก ารเมืองไปยัง 
ผู ร ับสารไดทราบอยางเขาใจ โดยทั้งผู สงสารและผู รับสารตางตองมีประสบการณในการใชสื ่อพื้นบาน
รวมกัน เชน คนภาคกลาง ใชการแสดงลิเก ลําตัด เพลงฉอย มาออกแบบเนื้อหาการแสดงโดยสอดแทรก
เนื้อหาทางการเมืองเพื่อใหความรูไปสูคนภาคกลาง ซึ่งจะสามารถเข าใจและถอดความหมายของเนื้อรอง
ลิเก ลําตัด หรือเพลงฉอยที่สอดแทรกความรูทางการเมืองไดงายมากขึ้นกวาคนภาคอื่น ขณะที่คนภาคใต 
ใชการแสดงหนังตะลุง มโนราห เพื่อสอดแทรกความรูทางการเมืองผานสําเนียงเสียงใตในการรอง การรํา 
การสนทนา ก็จะทําใหคนภาคใตเกิดอรรถรสในการรับชมและรับฟงมากกวาคนภาคอื่น เพราะสามารถ
เขาใจสําเนียงถิ่นใตไดมากกวา ซึ่งการใชภาษาถิ่นจะกระตุนอารมณใหคนอยากมีสวนรวม ซึมซับ และเขาใจ
ความรู ทางการเมืองไดงายมากยิ ่งขึ ้น นั ่นเปนเพราะผู สงสารและผู รับสารตางมีขอบขายประสบการณ
ทางดานการเรียนรู สื ่อพื้นบานรวมกันนั ่นเอง และเมื ่อมีการสื ่อสารความรู ทางการเมืองผานการแสดง
พื้นบาน ผู ส งสารจําเปนตองส ัง เกต ศึกษา เก็บขอมูลผลปอนกลับดวยเช นกันวา ผู ร ับสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความรู ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมไปอยางไรบาง หรือสามารถสื่อสารไดตรงตาม
ความตองการและวัตถุประสงคของผูสงสารหรือไม เพราะวัตถุประสงคหลักในการใหความรูทางการเมือง
ผานสื่อพื้นบานแกประชาชน คือ การจูงใจใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดความสนใจเกี่ยวกับความรูทาง
การเมืองมากยิ่งขึ้น ดวยลักษณะการใหความรูควบคูความบันเทิง แมปจ จุบันประชาชนสามารถเลือก
เปดรับขาวสารทางการเมืองไดหลากหลายชองทาง ทั้งทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื ่อสิ ่งพิมพ 
รวมถึงสื่อออนไลน ทําใหการเขาถึงขอมูลทางการเมืองจึงไมใชเรื่องยากมากนัก แตขึ้นอยูกับวาประชาชน
แตละบุคคลจะเขาใจเนื้อหาทางการเมืองไดมากนอยเพียงใด เพราะประชาชนบางกลุมอาจจะอานเนื้อหา
แบบฉาบฉวย คือ อานเฉพาะหัวขอเรื ่อง พาดหัวขาว หรือนิยมอานขอความแบบสั้น ๆ กะทัดรัด ซึ่งจะ
สงผลตอความเขาใจของแตละบุคคลเปนอยางมาก ขณะที่ “สื่อพื้นบาน” ใชการถายทอดหรือใหความรู
ทางการเมืองผานเสียงดนตรี บทรอง บทสนทนา ดวยสําเนียงภาษาถิ่นซึ่งเปนเอกลักษณและวัฒนธรรม
ประจําทองถิ่นเขามาชวยในการสื่อสาร หากประชาชนเปดรับความรูผานสื่อหลักไมเขาใจ การมีสื่อพื้นบาน
เขามาเปนอีกหนึ่งชองทางในการสรางความเขาใจใหกับประชาชนนั้น ก็จะชวยใหประชาชนสามารถเกิ ด
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ความรูหรือขยายผลความรูทางการเมืองไดมากยิ่งขึ้น แตสิ่งสําคัญอยู ที่ ผูสงสารจะออกแบบสารอยางไร มี
วิธีการนําเสนอ และกลยุทธอยางไรเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงความรู รับฟงความรูทางการเมืองที่
นําเสนอไดอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนจบอยางเขาใจ 

 
กระบวนการใชสื่อพื้นบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง 
จากการทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบสารเพ่ือการนําเสนอนโยบายของทีม

การเมืองทองถิ่นผานการแสดงมโนราห ซึ่งอยูระหวางการศึกษาวิจัยของผูเขียนบทความในขณะนี้ พบวา 
กระบวนการสําคัญของการใชสื่อพ้ืนบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง เริ่มตนขึ้นจาก   

กระบวนการที่ 1 การแสวงหาสื่อหรือเลือกสื่อพ้ืนบานใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ โดยใชทฤษฎี
ทางการสื่อสารเขามาเชื่อมโยง ไดแก ทฤษฎีการใชและความพึงพอใจในสื่อ Rosengren & Windahl ผูสถาปนา
ทฤษฎีการใชและความพึงพอใจในสื่อ ชี้ใหเห็นวา โครงสรางทางสังคมกับการสื่อสาร และภูมิหลังของปจเจกชน
กอใหเกิดความตองการของมนุษย ซึ่งมนุษยกระตือรือรนตอปญหาที่รับรู และพยายามหาแนวทางแกปญหาที่จะ
นําไปสูพฤติกรรมการใชสื่อเพ่ือแกปญหาที่ตนเองประสบอยู รวมถึงการหาแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ือไปยังคําตอบที่ตนเอง
พึงพอใจ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2563) ประกอบกับบริบทพ้ืนที่ตางกัน เพศ และอายุตางกัน ความพึงพอใจในสื่อ
ก็ยอมตางกัน ดังนั้นประชาชนมักจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อที่แตกตางกันเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตนเอง สงผลใหผูสงสารจําเปนตองศึกษาผูรับสารกอนทําการสื่อสารวากลุมเปาหมายเปนใคร เนื้อหาที่สงไป
ตรงกับความตองการของผูรับสารหรือไม เพ่ือใหผูรับสารเกิดความพึงพอใจและยินยอมเปดรับขอมูลขาวสาร  

กระบวนการที่ 2 การออกแบบสาร คือหัวใจสําคัญของการสื่อสารที่มุ งหวังใหประชาชนไดเข าใจ
ความรูทางการเมือง ในลักษณะการนําความรูทางการเมืองที่ตองการนําเสนอมาแยกยอย จัดลําดับประเด็น
เนื้อหาเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อพื้นบาน แปลงเนื้อหาใหเปนบทรอง บทรํา ใสดนตรีเพื่อความนาสนใจ ควบคู
กับการใชทฤษฎีวาดวยความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม และเลือกใชสื ่อพื้นบานรูปแบบการแสดงในการให
ความรูไปสูผูรับสาร เชน เลือกการฟอนรํา หมอลํา การแสดงลิเกฮูลู หนังตะลุง มโนราห เปนสื่อกลางในการ
สื่อสาร เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหสอดคลองไดตามความเหมาะสม อีกทั้งสรางความสนุกสนาน 
ดึงดูดความสนใจของประชาชนไดเปนอยางดี เนื่องจากสื่อการแสดงจะประกอบไปดวยดนตรี เนื้อรอง ทํานอง 
ทาเตน ทารําของนักแสดง ซึ่งจะสรางการดึงดูดความสนใจจากประชาชนได รวมถึงการมองไปที่รากความคิด
ของสื ่อพื้นบานแตละประเภทเพื่อการประยุกตสื ่อพื้นบานประเภทนั้นใหเหมาะสมกับเนื ้อหาและยุคสมั ย 
สอดคลองกับพีระพงศ สุจริตพันธ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารทางการเมืองผานหนังตะลุงภาคใต : 
ศึกษาในหวงวิกฤตการณทางการเมืองป พ.ศ.2548-2558 เปนการศึกษาบริบททางการเมืองและกระบวนการ
สื่อสารทางการเมืองของหนังตะลุงภาคใตที่ครอบคลุมดานรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการในหวงวิกฤตการณทาง
การเมืองชวงป พ.ศ. 2548-2558 ผลการวิจัยพบวา บริบททางการเมืองสงผลตอการสื่อสารของนายคณะ  
หนังตะลุง คือตองปรับบทพากยของตัวแสดงใหเขากับบริบททางการเมืองและเหตุการณทางการเมืองใน
ชวงเวลานั้น ๆ เพ่ือสรางความบันเทิงและสรางความรูทางการเมืองใหกับผูชมไดรับทราบ ขณะที่บทความเรื่อง 
โนรา: วัฒนธรรมสุขภาพชุมชน เขียนโดย เธียรชัย อิศรเดช จากหนังสือเรื่องสื่อพื้นบานขานรับงานสุขภาพ 
(2549: 123) ระบุวา ในการรณรงคเรียกรองขอใหประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ บางครั้งก็ตองใช “สื่อพ้ืนบาน” 
เพ่ือใหคนกันเอง พูดกันเอง ในภาษากันเอง จะทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จได  

กระบวนการที่ 3 วิธีการนําเสนอความรูทางการเมือง สามารถผูกโยงเนื้อหาทางการเมืองใหเปนเนื้อเรื่อง
หรือนวนิยายพ้ืนบาน โดยแปลงเปนบทกลอนมโนราห บทสนทนาในรูปแบบหนังตะลุง บทเพลงแนวหมอลํา    
ผานการใชทฤษฎีวาดวยเรื่องเลาเขามาชวยหนุนเสริมใหการนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองใหเกิดความนาสนใจมาก
ขึ้น นั่นเปนเพราะการสื่อสารจากเรื่องเลาจะมีอิทธิพลตอผูรับสาร ซึ่งสอดคลองกับ Walter Fisher (1985) 
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นักวิชาการชาวอเมริกันผูคิดคนทฤษฎีวาดวยเรื่องเลา สนับสนุนความเชื่อที่วา เรามักถูกชักจูงโดยเรื่องเลาที่ดี ๆ 
มากกวาหลักของเหตุผลที่ดี  เนื่องจากมนุษยเปนนักเลาเรื่องที่สามารถชี้ ใหเห็นถึงคุณคา อารมณ และ
สุนทรียศาสตรที่ซอนเรนอยูในความเชื่อและพฤติกรรมของผูคนได ดังนั้นวิธีการสื่อสารเนื้อหาความรูทางการเมือง 
ผูสงสารตองเลือกนักเลาเรื่องซึ่งเปนผูที่มีความรู ความสามารถ เชี่ยวชาญดานสื่อการแสดงพ้ืนบานมาเปนผู
ถายทอดความรู ประกอบกับการสรางกลยุทธการนําเสนอความรูทางการเมือง ในลักษณะการกระตุนความสนใจ 
การโนมนาวใจ และการสรางความบันเทิงใหกับประชาชนในรูปแบบสรางการมีสวนรวมเพ่ือความบันเทิง และ
ความเปนกันเอง ซึ่งสงผลตอการกระตุนใหประชาชนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสนใจรับชมหรือรับฟงความรู
ทางการเมืองไดตั้งแตตนจนจบ  

กระบวนการที่ 4 การใชสื่อพื้นบานในการปฏิบัติงานจริง นั่นคือ การนําความรูท างการเมืองที่ผาน
การออกแบบเนื้อหาและวิธีการนําเสนอ ไปเผยแพรตอประชาชนกลุมเปาหมาย และเปรียบเทียบการรับรู 
ความเขาใจกับการใหความรู ทางการเมืองผานสื ่อมวลชน ดวยทฤษฎีชองวางของความรู  จากการวิจัย
มหาวิทยาลัยเมเนโซตาในชวงทศวรรษที่ 1970-1980 ระบุวา การใชสื่อในเมืองที่มีขนาดตางกัน ปริมาณขาวที่
ออกจากสื่อไปถึงมือประชาชนก็จะตางกัน ขึ้นอยูกับภูมิหลังของประชาชน ซึ่งจะทําใหเมื่อถึงชวงเวลาหนึ่ง     
ผูที่ไดรับขาวสารมากและผูที่ไดรับขาวสารนอยจะแยกออกจากกันมากขึ้น ทําใหเกิดชองวางของความรูสงผลให
เกิดการเฉื่อยชาทางการเมือง ดังนั้นผลจากการใชสื่อพื้นบานเขามาชวยในการสื่อสารความรูทางการเมืองจะ
เปนคําตอบที่นาสนใจ วาจะสามารถชวยอุดชองโหวที่อาจเกิดขึ้นจากการไหลเวียนของขาวสารไดมากนอย
เพียงใด ขณะเดียวกันใชทฤษฎีการรุกของสื่อ โดย Dennis Davisและเพื่อน (1992) นักสื่อสารทางการเมือง  
ผูเสนอทฤษฎีดังกลาวมีแนวคิดวา สื่อมีแนวโนมรุกรานและควบคุมการเมือง โดยเฉพาะนักการเมืองที่อาศัยสื่อ
ในการชวยเหลือภาคการเมือง ซึ่งในปจจุบันสื่อวิทยุโทรทัศน รวมถึงสื่อใหมสามารถเขามาในชีวิตประจําวันของ
ประชาชนไดมากยิ่งขึ้น ดวยการนําเสนอเรื่องราวที่ผูกมัดประชาชนใหติดตาม จนถึงขึ้นทําใหประชาชนที่เคย
ติดตามขาวสารการเมืองอยางใกลชิดหันไปใหความสนใจขาวสารดานความบันเทิงจากสื่อมวลชนแทน ดังนั้นวิธี
หนึ่งที่จะสามารถดึงประชาชนใหหันกลับมาสนใจขาวสารทางการเมืองไดอีกครั้ง จะใชการเลือกใช สื่อพื้นบาน
เพื่อเขามาสงเสริมความรูทางการเมืองผานการนําเสนอดวยวิธีการที่หลากหลายคลุกเคลาความบันเทิงได
หรือไม นี่ยังคงเปนคําถามที่ผูเขียนบทความสนใจศึกษาคนควาผานการวิจัยตอไป  

กระบวนการที่ 5 การทํานุบํารุง ซึ่งตองเกิดขึ้นรวมกันระหวางผูใชและผูชมสื่อพ้ืนบาน บนพ้ืนฐานของ
การเห็นคุณคา หวงแหน และรักษาสืบทอดใหดํารงอยู ไมใชเพียงแตจะใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือนํามาเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอยางเดียว แตผูใชสื่อพ้ืนบานจําเปนตองเสริมสรางวิตามินความรู ความเขาใจ
เรื่องการทํานุบํารุงรักษาสื่อพ้ืนบานใหกับผูชมดวยเชนกัน ซึ่งในการสื่อสารลักษณะเชนนี้ ใชทฤษฎีวาทวิทยาที่
เริ่มตนมาจากอริสโตเติล นักทฤษฎี เขามาเปนวาทศิลปในการสื่อสารเพ่ือใหประชาชนสวนใหญคิดเห็นตามอยางมี
หลักการ นั่นคือ ใหผูชมเห็นความสําคัญของสื่อพ้ืนบาน มากกวาการมองวาสื่อพ้ืนบานเปนเพียงสื่อที่ใชเพ่ือความ
บันเทิงเทานั้น แตตองหนุนเสริมความรู ความเขาใจวาสื่อพ้ืนบานเปรียบเสมือนครู เปนสติปญญาของชุมชน     
ควรคาแกการรักษาไมใหสูญหาย ซึ่งวิธีการโนมนาวใจประชาชนใหเห็นความสําคัญของสื่อพ้ืนบานเพ่ือใหเ กิดการ
ทํานุบํารุงตามหลักทฤษฎีวาทวิทยา นั่นคือ 1) เริ่มจากการใหเหตุผลของการทํานุบํารุงรักษาสื่อพ้ืนบาน 2) สราง
พลังใหแกประชาชนลักษณะการเราอารมณของผูพูด จากการสรางสรรคของผูพูดไปสูการตอบสนองของผูฟง และ
3) คุณลักษณะรวมของผูฟง ซึ่งผูพูดพยายามจับจุดเพ่ือดึงความออนไหวจากภูมิหลังของผูฟงใหหันมาสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงรักษาสื่อพ้ืนบานรวมกัน 

จากกระบวนการขางตน ผูเขียนบทความไดสรุปกรอบกระบวนการใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรู
ทางการเมืองไวดังนี้ 
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ภาพที่ 2   : กระบวนการใชสื่อพ้ืนบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง 
 

ปจจัยความสําเร็จของการใชสื่อพื้นบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง 
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แมปจจุบันสื่อใหมจะไดรับความนิยม หรือเรียกวาเปนยุคทอง

ก็วาได แตผูเขียนกลับมองวา การสื่อสารยังคงตองมีการผสมผสานระหวางสื่อเกากับสื่อใหมเขาไวดวยกัน อาจจะ
ดวยคนละบทบาทหนาที่ หรือตางวาระกันก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับพุทธา ศรีสุวรรณ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการเปดรับและความพึงพอใจตอสื่อพ้ืนบานภาคใตของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผลการวิจัยพบวา การเปดรับสื่อพ้ืนบานประเภทมโนราห สวนใหญมีการเปดรับผานสื่อวิทยุโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง สื่ออินเทอรเน็ต สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส สื่อนอกสถานที่หรือสื่อกลางแจง และสื่อสิ่งพิมพ 
ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงคในการเปดรับเพ่ือการพักผอน คลายเครียด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และชอบ

กระบวนการใชสื่อพื้นบานเพื่อการใหความรูทางการเมือง 
 

 

แสวงหา 
สื่อพืน้บาน 

1 

ออกแบบสาร 

2 

 

วิธี 
การนําเสนอ 

3 

 
ใชสื่อพื้นบาน
ปฏิบัติงานจริง 

4 

ทํานุบํารุง 

5 

ผูสงสาร 

ความรูทางการเมือง 

สื่อพื้นบาน 

เผยแพร 

ผูรับสาร 
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เรื่องราวที่นํามาแสดง ขณะที่ผลการศึกษาดานความพึงพอใจตอสื่อพ้ืนบานประเภทมโนราห สวนใหญพึงพอใจใน
ความงดงามของทารํา เครื่องแตงกาย ดนตรี เพลงประกอบการแสดง ความไพเราะของการขับรอง ความชํานาญ
ของนักแสดง การประยุกตบทแสดงหรือเนื้อเรื่องไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ความสนุกสนานของ
เนื้อเรื่องที่แสดง การมีปฏิสัมพันธระหวางนักแสดงและผูชม การนําเทคโนโลยีแสงสีเสียงสมัยใหมประกอบกับ
ความเหมาะสมของสถานที่ ชวงเวลาในการจัดแสดงมาประยุกตใชทําใหการแสดงดูตื่นตา ตื่นใจมากขึ้น  

แมวาปจจุบันสื่อพ้ืนบานอาจคอย ๆ ถูกลดความสําคัญลงไปจากในอดีต ที่ไดรับความนิยมจากสังคมไทย
อยางสูง แตปจจุบันก็มีหนวยงานหลายแหงที่ยังคงตองพ่ึงพาสื่อพ้ืนบานเขามาเปนกําลังสําคัญในการสื่อสารกับคน
ในชุมชน ดวยภาษาของคนในชุมชนเอง อาจดัดแปลงรูปแบบการสื่อสารมาเปนบันทึกลงแผนเสียง วิดีโอ 
ออกอากาศทางโทรทัศน รวมถึงรูปแบบการแสดงสด ซึ่งสอดคลองกับนารีนารถ กิตติเกษมศิลป (2539) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคเอดสผานสื่อพ้ืนบานเพลงซอ ผลการวิจัยพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โรคเอดสผานสื่อพ้ืนบาน ประเภทเพลงซอของประชาชน อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ประชาชนสวนใหญเคยไดรับ
ฟงและชมการใชสื่อเพลงซอเพ่ือประโยชนในการบันเทิง ใหขอมูลขาวสารเฉพาะกิจ เชน การรณรงคประชาธิปไตย 
การมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมทั้งการใหความรู การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเอดสดวย โดยเฉพาะประชาชนวัย
สูงอายุ คือ กลุมที่มากกวา 35 ปขึ้นไป เพราะมีความคุนเคยและความประทับใจกับวัฒนธรรมพ้ืนบานประเภทซอ
เปนอยางด ี

ดังนั้น การใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง ซึ่งเปนเรื่องของการเผยแพรขาวสารเรื่องตาง ๆ 
เชน ความรูเรื่องการเลือกตั้ง สิทธิหนาที่พลเมือง นโยบายของรัฐบาล ขอเรียกรองและความตองการของประชาชน 
ปรากฎการณทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น เรื่องดังกลาวลวนแลวแตตองการสื่อสารผานสื่อ
ซึ่งจะเปนตัวกลางระหวางประชาชนไปยังรัฐบาล และระหวางรัฐบาลไปสูประชาชน ซึ่ง เมื่อหยิบสื่อพ้ืนบานเขามา
ทําหนาที่สื่อสารเพ่ือคลี่คลายประเด็นปญหา หรือการเปดพ้ืนที่สาธารณะ ลานวัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือใหประชา
ชนไดมีโอกาสเขามารวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรม รับฟงขาวสาร ความรูทางการเมืองหรือแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 
พบปะกลุมนักการเมืองทองถิ่น พูดคุยกันดวยภาษาที่เปนกันเอง สื่อสารกันแบบพี่นองไมเปนทางการ ลักษณะนี้จะ
ชวยลดความแตกตางระหวางชนชั้นลงได นั่นหมายถึง กลุมนักการเมืองสามารถใกลชิดกับประชาชน ตางรวมกัน
รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดมากขึ้น อีกทั้งการแกปญหาของแตละชุมชน ทองถิ่น ตางตองอาศัยการ
สื่อสารเปนสะพานเชื่อมโยงไปสูบทสรุปดวยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาแตละชุมชน ทองถิ่น จะเลือกใชภาษาเชนไรใน
การสื่อสารเพื่อการแกปญหา หรือลดความไมเขาใจกันลงไปได 
 

สรุป 
มีคํากลาวที่วา “ชีวิตสังคมจะเปนไปอยางไรขึ้นอยูกับความสามารถของประชาชนในการแลกเปลี่ยน

ขาวสารระหวางกัน” การสื่อสารจึงเปนเครื่องมือสนับสนุน ใหความรูรวมถึงการเรียกรองทางการเมือง (พิชิต 
ทนงค, 2550) โดยอาศัยการสรางแนวทางการยอมรับใหเกิดขึ้นในกลุมประชาชน ซึ่งการดําเนินงานทางการเมือง
การปกครองของทุกสังคม จะมีความเกี่ยวของกับการสื่อสารทางการเมืองไมลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง ทําใหเกิด
การทําหนาที่ของระบบการเมืองและการปกครองทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการชวยสนองตอบตอปญหาและ
ความตองการของชุมชนภายในทองถิ่นได (ยุทธพร อิสรชัย, 2561)  

ดังนั้นการประยุกตใชกับสื่อพ้ืนบานเพ่ือใหความรูทางการเมืองที่สอดคลองกับบริบทของแตละทองถิ่น 
จึงตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการใชสื่อพ้ืนบานอยางเปนขั้นตอนดังที่กลาวไวขางตนเพ่ือ 1) สรางความ
สนใจในเนื้อหาความรูทางการเมืองใหกับประชาชน 2) ทําใหประชาชนเกิดความตองการเปดรับความรูทางการเมือง 
3) ผูสงสารสามารถตอบสนองตอวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 4) ประชาชนให
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ความสําคัญในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือสะทอนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 5) การกระตุนใหประชาชนลงมือ
ปฏิบัติตามความรูทางการเมืองในทันที (เทคนิคในกระบวนการจูงใจ, 2020)  

การใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมืองในยุคของความกาวหนาทางเทคโนโลยีเชนนี้ ถือเปน
ความทาทายที่นาสนใจ เพราะจากการสื่อสารสมัยกอน ผูสงสารคือผูกําหนดขาวสารในการนําเสนอผูสงสารจะเปน
ผูผลิตและปอนชุดความรูใหแกประชาชน แตในปจจุบันกลับสวนทางกัน ผูรับสารกลับเปนผูกําหนดขาวสารในการ
นําเสนอ นั่นคือ ผูรับสารตองการความรูเรื่องใด ผูสงสารจะตองผลิตและปอนชุดความรูใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับสาร และในขณะเดียวกันผูรับสารตางสามารถเปนผูผลิตสื่อไดเชนกัน อีกทั้งในระหวางการรับชุด
ความรู ตางมีสิ่งเรามากมายที่โนมนาวความสนใจใหผูรับสารเบี่ยงเบนหรือละความสนใจไปจากเนื้อหาที่ผูสงสาร
กําลังนําเสนอไดในทันที ดังนั้นความทาทายดังกลาวจะเปนบทพิสูจนความสําเร็จของบทบาทสื่อพ้ืนบานในการ
ประยุกตใชเพ่ือการใหความรูทางการเมืองแกประชาชน ซึ่งเปนขอสังเกตที่ผูเขียนบทความสนใจศึกษาเพ่ือขยาย
องคความรูไปสูประสิทธิภาพของการใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมืองตอไป รวมถึงนักวิชาการ 
นักการเมือง ผูสนใจสามารถนําแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชหรือศึกษาขยายองคความรูตอไปได 

  

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะมุมมองของการใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมืองเทานั้น 

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นประสิทธิภาพของการใชสื่อพ้ืนบานหรือประสิทธิผลเกี่ยวกับความเขาใจของ
ประชาชนในการนําเสนอเนื้อหาทางการเมืองผานสื่อพ้ืนบานในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป 

2. ควรศึกษาการแลกเปลี่ยนความรูในมุมมองกลุมเครือขายสื่อพ้ืนบานในแตละภูมิภาค เพ่ือใหเห็น
มุมมองความแตกตางสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาการประยุกตใชสื่อพ้ืนบานเพ่ือการใหความรูทางการเมือง
มากยิ่งขึ้น 

3. ในยุคของความกาวหนาทางเทคโนโลยีเชนนี้ ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหสื่อพ้ืนบานสามารถมี
บทบาทในการดํารงอยูเพื่อถายทอดความรูทามกลางกระแสของการเติบโตทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอปญหาและทางออกของการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย
ปจจุบัน จากการสังเคราะหขอมูลจากประสบการณของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 10 คน 
พบวา ปญหาหรืออุปสรรคที่มีตอการพัฒนาหรือขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 1) การนิยาม
ความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรมที่จํากัดอยูกับชุดวาทกรรมเพียงชุดเดียว 2) องคกรภาครัฐหรือหนวยงานที่มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายดานการพัฒนา ไดแก การจํากัดพ้ืนที่ความรูของระบบการศึกษาไทยที่ผลิตซ้ําอยูกับ
ชุดความรูที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได การไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่อง  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการไมมีพ้ืนที่สําหรับขับเคลื่อนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 3) การบริหารจัดการ 
ไดแก การนําเสนอผลงานของศิลปนไมมีความนาสนใจ และการแทรกแซงทางการเมืองหรือมีผลประโยชนซอนทับ 
4) บริบททางสังคมวัฒนธรรมมิไดเอ้ือใหเด็ก เยาวชนและคนในสังคมเรียนรูเรื่องใกลตัว และผลงานไมไดสอดคลอง
กับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนและบริบททางสังคม 5) คุณสมบัติเฉพาะตัวของศิลปน ไดแก การขาดทักษะดานการ
บริหารจัดการ และผลงานที่นําเสนอเขาถึงไดยาก 

ทางออกสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงคานิยมใหม
ทางดานศิลปวัฒนธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 2) องคกรภาครัฐที่มีบทบาทและอํานาจตองขับเคลื่อนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของความเขาใจและจริงจัง 3) ผูสรางสรรคผลงานตองเขาใจบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ไทย ความตองการของกลุมเปาหมาย และรสนิยมทางสังคม และ 4) การขับเคลื่อนตองเกิดขึ้นจากความรวมมือ
ของทุกภาคสวนอยางเขาใจบริบท เขาถึงปญหา และเปดโอกาสใหมีเสรีภาพในการสรางสรรคผลงาน อันจะสงผล
ใหการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 

คําสําคัญ : ปญหาและทางออก; การบริหารจัดการ; ศิลปวัฒนธรรม 
 

Abstract 

This article presents problems and solutions of art and culture operations in the Thai 
social context.  Currently, a synthesis of data from the experiences of 10 cultural activists,  
it is found that problems or obstacles to the development of art and culture work operating 
include 1) the definition of art and culture is limited to a single set of discourses, 2) Government 
organizations or agencies can formulate the development policy, including limiting the knowledge 
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area of the Thai education system that is reproduced with the knowledge set that cannot be 
changed, lacking severe and ongoing support from the government, political change and lack of 
space for art and culture work operating,  3)  internal operation includes presenting the artist's 
work that is not interesting and political interference or conflicts of interests, 4)  the Thai socio-
cultural context does not support children, adolescents and people in society learn about 
themselves, and their works are inconsistent with people's lifestyles and social contexts, and  5 (
the unique qualities of the artist, including lack of management skills and the work presented, 
are difficult to access. 

The solution to sustainable development consists of  1 ( supporting the learning process 
and cultivating children and adolescents' cultural values,  2 ( Government organizations take the 
roles to operate the art and culture work based on the understanding and seriousness, 
3)  the art creators have to understand the Thai society and culture context, the needs of the 
target audiences, and social tastes, and  4) the operation must arise from the collaboration of all 
sectors with the context understanding, accessing the problems, providing the freedom of 
creativity, resulting in the sustainable development of art and culture in Thai society. 
 

Keywords : Obstacles and Solutions; Operation; Art and Culture 

 
บทนํา 
 หลากหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา ถือเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวาการบริหารจัดการ
หรือการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากศูนยกลาง แลวแพรกระจายนโยบายนั้นไปสูภาคสวนตาง ๆ ภายใต
ชุดวาทกรรม (Discourse) ที่เรียกวาการพัฒนา (Develop) ซึ่งมีอํานาจ (Power) และทําหนาที่ในการกําหนด กํากับ 
ขับเคลื่อนหรือนิยามคุณคาและความหมายใหกับสรรพสิ่งในสังคมอยางที่เคยดําเนินการมาอยางยาวนานและตอเนื่อง
นั้น ไมอาจที่จะถูกนํามาใชเปนแกนแกนหรือชุดวาทกรรมหลักในการขับเคลื่อนผูคนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกตอไป (ณัฐเมธี  สัยเวช, 2556) หรืออาจกลาวไดวา ชุดวาทกรรมที่มีอํานาจ บทบาท และหนาที่ที่ถือเปนชุดวาทกรรม
หลักที่เกิดขึ้นจากกลุมคนหรือสถาบันที่มีอํานาจจากภาครัฐ และเคยทําหนาที่ในการครอบงําความคิด มโนทัศน หรือ
เปนตัวการสําคัญในการกําหนดทิศทางของการขับเคลื่อนผูคน องคกรและสังคมไทยอยางที่เคยกระทํามาโดยตลอดนั้น 
ตางมีอํานาจลดลงอยางเห็นไดอยางชัดเจน ดังจะพบได จากปรากฏการณตาง ๆ ทางสังคม ที่มีนัยยะถึงการปะทะ 
ตอตาน ตอรองและตอบโตระหวางบุคคลและกลุมบุคคลกับชุดวาทกรรมกระแสหลัก อันเปนผลมาจากการปรากฎตัว
ขึ้นของชุดความคิด ความรู และความจริงชุดอ่ืน ๆ ที่มีความแตกตางและหลากหลาย หรือเรียกวาเปนชุดวาทกรรมยอย 
ปรากฏการณทางสังคมตาง ๆ ดังกลาวนี้ ถือเปนสิ่งสะทอนที่สําคัญในการทําใหเห็นวา กลไกในการขับเคลื่อนสังคมนั้น 
ผูคนหรือกลุมประชาคมที่ใชชีวิตอยูในสังคมตางก็มิไดเปนเพียงแคผูที่รอคอยการสั่งการ การกําหนด การกํากับ หรือ
การวางเข็มทิศใหกับคนในสังคมที่จะตองดําเนินรอยตามชุดวาทกรรมกระแสหลักแตเพียงเทานั้น แตในสังคมแหงความ
เปนจริงกับไดปรากฏชุดวาทกรรมหรือชุดความคิดที่มีความแตกตางหลากหลายจากผูคนและกลุมบุคคลกลุมตาง ๆ อยู
เปนจํานวนมาก และพรอมที่จะขับเคลื่อนผูคน สังคมหรือกลุมประชาคมของตนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากกลุม
คนหรือสถาบันที่มีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ กระทั่งเมื่อกลุมตาง ๆ เล็งเห็นถึงขอผิดพลาด ความไมชอบมาพากลหรือ
ขอสังเกตบางประการที่ปรากฏขึ้นจากการบริหารและขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่มิไดเอ้ือประโยชน มิไดมีความ
โปรงใส หรือขัดแยงกับสภาพความเปนจริงของวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน (Way of life) ที่มีความหลากหลายอยูใน
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สังคม จึงเกิดเปนการปะทะ ตอรอง ตอบโตและตอตานตออํานาจกระแสหลัก หรือเลือกที่จะบริหารจัดการและ
ดําเนินวิถีชีวิตดวยตนเองในรูปแบบที่แตกตางหลากหลายกันออกไป  
 การขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ถือเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
ดวยระบบกลไกจากสถาบัน/องคกรภายใตกํากับของรัฐ แมในดานหนึ่งการบริหารจัดการดานศิลปวัฒนธรรมจะ
สามารถขับเคลื่อนใหผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมไดเปนที่รูจัก ไดรับความนิยม แตเมื่อพิจารณาจากผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ถูกนําเสนอหรือรัฐเขามาบริหารจัดการนั้น พบวายังคงเปนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมที่อยูภายใต
กรอบการนิยามความหมาย การใหคุณคา และอุดมการณที่รัฐกําหนดขึ้น โดยเฉพาะกับผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
เชิงอนุรักษ หรือผลงานที่มุงเนนในการสรางภาพลักษณที่ดีงามของสังคมแตเพียงเทานั้น (ปราบดา หยุ น, 2017) 
ในขณะเดียวกันรัฐก็ไดจํากัดขอบเขตพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ในเชิงกายภาพและพ้ืนที่ทางความคิดของศิลปนในการ
สรางสรรคผลงาน และการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมอีกหลากหลายประเภท โดยเฉพาะผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีเนื้อหามุงเนนการวิพากษ วิจารณ ขัดแยงหรือไมเปนไปตามอุดมการณที่รัฐตองการ ทั้งดวย
วิธีการหามปราม ตักเตือน หรือการออกบทลงโทษตาง ๆ ในการตรวจสอบและกํากับกระบวนการผลิตผลงานและ
การขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมของศิลปนในสังคมไทย กระทั่งสงผลใหทั้งในสวนของบุคคลผูเปนศิลปน กลุม
ประชาคม ตลอดจนองคกรที่ขับเคลื่อนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในแขนงตาง ๆ ทั้งที่อยูภายใตสังกัดของรัฐ และ
องคกรเอกชนที่มีการบริหารจัดการดวยตนเอง จําตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ บทบาทหรือทาทีในการขับเคลื่อน
และสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความอยูรอดและความอยูไมรอดภายใตบริบททางสังคมของรัฐไทย 
ที่ประกอบดวยปญหาและอุปสรรคนานัปการ 
 บทความนี้ไดทําการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่เปนกระบวนการคิด ปญหา แนวทาง ตลอด
รวมถึงขอเสนอแนะอันเปนทางออกที่มีความเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานและองคกรที่มีความเกี่ยวของกับมิติดาน
ศิลปวัฒนธรรม จากประสบการณที่มีความแตกตางหลากหลายกันออกไปของบรรดาศิลปนและหัวหนาองคกร ดาน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผูเขียนเรียกวาเปน “นักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม” ที่ดําเนินงานอยูในประเทศไทยปจจุบัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากผูเขียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเสนอขอมูลจากประสบการณในการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งแมจะมี
ปญหาและอุปสรรค หรือประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ประสบการณอันทรงคุณคาที่มีความแตกตาง
หลากหลายของขอมูลที่ไดถายทอดผานการบอกเลานี้ ลวนเปนภาพสะทอนที่เปนความจริงของสถานภาพและบริบทที่มี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับงานดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ภายใตบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและรุนแรงดังเชนในปจจุบัน นอกจากนั้น เสียงจากการบอกเลาถึงประสบการณที่มีความเกี่ยวของกับการ
ขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมจากนักขับเคลื่อนเหลานี้ ตางลวนสะทอนใหเห็นถึงจุดสําคัญอันเปนอุปสรรคตอการ
ขับเคลื่อนงานในสังคมไทย พรอมดวยทางออกและขอเสนอแนะ ซึ่งผูเขียนถือวาเปนประเด็นหรือขอมูลที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง ในการที่จะนํามาใชเพ่ือพินิจพิเคราะหและศึกษาอยางละเอียด เพ่ือการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมใน
สังคมไทยอยางเขาใจ เห็นคุณคา และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนไปสูการอนุรักษ สืบสาน ตอยอด และสามารถ
วิพากษวิจารณ ตั้งคําถาม ตลอดจนยอมรับกับสภาพความเปนจริงภายใตบริบทของสังคมในแบบฉบับไทย ๆ ที่จะตอง 
มีการทบทวนกันอยางจริงจังเพ่ือความยั่งยืนตอไป 
 การนําเสนอขอมูลจะเปนการนําเสนอขอมูลจากประสบการณตรงของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศไทยดานตาง ๆ ที่ผูเขียนไดมีโอกาสรับฟงการบรรยาย และคัดเลือกเนื้อหาของผูที่มีประเด็นสอดคลองกับหัวขอ
ที่ตองการนําเสนอในบทความนี้ จํานวน 10 คน ประกอบดวย 1) ผูขับเคลื่อนงานดานวัฒนธรรมดนตรี 2) ผูขับเคลื่อน
งานดานศิลปะการแสดง 3) ผูขับเคลื่อนงานดานการศึกษาแนวใหม 4) ผูขับเคลื่อนงานดานแหลงการเรียนรู และ  
5) ผูขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมชุมชนจากฐานราก กระทั่งนํามาซึ่งขอคนพบทั้งในสวนของปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนาที่เปนทางออก และสะทอนใหเห็นปรากฏการณที่สําคัญของระบบโครงสรางทางสังคม จาก
ประสบการณการขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย 
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ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรม  
 จากการถอดความประสบการณของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ผูเขียนสามารถสังเคราะห และ
สรุปประเด็นปญหาหรืออุปสรรค ที่มีตอการขับเคลื่อนและพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมภายใตบริบทของ
สังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งประเด็นปญหาที่ไดนําเสนอเหลานี้ลวนเปนปญหาทั้งที่เกิดขึ้นและฝงลึกในเชิงระบบ
โครงสรางของสังคมไทย ที่มีความเกี่ยวของกับวิธีคิดของชนชั้นปกครอง ระบอบการเมืองการปกครอง การบริหาร
จัดการองคกร สถาบันและหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทและหนาที่ในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม   
ตลอดรวมถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ที่ลวนตางมีบทบาทอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในปจจุบัน และประเด็นปญหาเชิงลึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณหรือคุณสมบัติ
สวนตัวของศิลปนและนักขับเคลื่อนแตละบุคคล แตทั้งนี้จากการวิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคนั้น        
ขอมูลดังกลาวตางมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวสัมพันธกันอยางไมสามารถที่จะตัดขาดออกจากกันได ซึ่งถือเปนความ
ทาทายของผูที่จะบริหารจัดการหรือคลี่คลายปมปญหาดานศิลปวัฒนธรรมดังกลาวตอไป 

ผู เขียนสามารถจําแนกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและสงผลตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมได 5 ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

1. การนิยามความหมายของคําวา “ศิลปวัฒนธรรม” 
แมปจจุบันหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 

และวัฒนธรรมศึกษา ตางมีความกาวหนาในการเปดพ้ืนที่และทลายกรอบความคิดของการใหคํานิยามและ
ความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรม ที่มิไดยึดติดความหมายของคําดังกลาวอยูกับความหมายในเชิงคุณคา ความ
งาม ความเจริญ แตไดเปดพ้ืนที่ไปสูการใหความหมายที่มีอาณาบริเวณเปดกวางไปถึงความหมายวา “วิถีการ
ดําเนินชีวิต” (Way of life) จนแทบจะกลายเปนเรื่องปกติสามัญในพ้ืนฐานความคิดของนักวิชาการในศาสตร
ดังกลาวไปแลวก็วาได แตในอีกดานหนึ่งของมโนทัศนในพ้ืนที่ของการนิยามความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นจากสถาบันหลักทางสังคม ระบบการศึกษา หรือการผลิตซ้ําชุดความรูในสื่อตาง ๆ ที่สงผลตอการรับรู 
เชื่อถือและยึดมั่นความเปนความจริง กระทั่งสงผลตอการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมของผูคนในสังคมไท ย 
โดยเฉพาะกลุมคนที่ไดรับการศึกษาและถูกปลูกฝงความรูภายใตชุดของขอมูลความรูในเรื่องการใหคุณคาและ
ความหมายของคําวาศิลปวัฒนธรรมเพียงดานเดียวนั้น ถือวาชุดของคําอธิบายที่วา “วัฒนธรรมคือสิ่งดีงาม” ยังคง
มีอานุภาพและประสิทธิภาพอยางมากตอการกําหนด กํากับ ตีกรอบความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมไทย 
จนยากที่จะทลายกรอบหรือเปดพ้ืนที่ใหกับชุดของคําอธิบายหรือความหมายชุดอ่ืน ๆ ของคําวาศิลปวัฒนธรรมได
โดยงาย (กรรณิการ สารทปรุง, 2548) ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการยึดติดกรอบของชุดคําอธิบายดังกลาว 
ไดกลายเปนการตีกรอบความคิดที่มิไดเปดพ้ืนที่ใหกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่มีอยูอยาง
หลากหลายในประเทศไทย และนานาประเทศที่ไดแพรกระจายเขามาสูวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมไทย  
ดังจะเห็นไดจากหลากหลายกรณีตัวอยางที่องคกรหรือสถาบันที่มีความสําคัญของรัฐ ไดทําหนาที่ในการระงับยับยั้ง 
หามปรามหรือทําโทษความแตกตางหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ที่ถูกนิยามวาขัดตอศีลธรรม “อันดีงาม” 
ของบานเมือง หรืออาจจะนําไปสูการสรางความแตกแยกใหแกคนในสังคมไทย ซึ่งลวนแตขัดกับสภาพความเปน
จริงที่มีอยูในสังคม ดังนั้น ดวยกรณีตัวอยางของการหามปรามสิ่งที่ขัดแยงกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติตามอุดมการณที่รัฐกําหนดขึ้นมาและสืบทอดกันมาอยางยาวนานเหลานี้ จึงถือเปน
สาเหตุหนึ่งที่สําคัญและสงผลตอการจํากัดขอบเขตความคิดของศิลปนในการสรางสรรคผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
ใหมีความหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากผลงานศิลปวัฒนธรรมสวนใหญที่ปรากฏอยูในสังคม โดยเฉพาะในพ้ืนที่
สาธารณะ มักจะเปนผลงานศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนหรือนําเสนอเพียงแคบางมุมความคิดและความจริงของสังคม
ที่มีอุดมการณในเรื่องของความดี ความงาม ความสุขสงบ ในแบบฉบับที่ไดนิยามควา มหมายของคําวา
ศิลปวัฒนธรรมแตเพียงเทานั้น สวนผลงานอ่ืน ๆ ที่มีมุมมองแตกตางออกไปจากอุดมการณหลักของสังคมไทยก็
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จําเปนที่จะตองหลบ ๆ ซอน ๆ หรือนําเสนอเฉพาะในบางพ้ืนที่ที่ไมอาจเปดเผยอยูในพ้ืนที่สาธารณะไดตลอด
รวมถึงมโนทัศนเรื่องศิลปวัฒนธรรมคือความดีงามตามนิยามที่ถูกจํากัดไวนั้น ยังกลายเปนตะกอนในมโนทัศนของผู
เสพงานศิลปวัฒนธรรม ที่ตางดําเนินรอยตามกรอบอุดมการณท่ีรัฐกําหนดไวเชนเดียวกันดวย 

2. องคกรภาครัฐและหนวยงานผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการพัฒนา  
2.1 ระบบการศึกษาของไทยมิ ได เปด พ้ืนที่หรือให โอกาสกับความหลากหลายทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยูอยางหลากหลายทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น กลุมชาติพันธุ หรือศิลปวัฒนธรรมจากตางประเทศ 
ใหไดมีโอกาสแสดงตัวตนผานเนื้อหาสาระในระบบการศึกษาไทยที่ถูกผลิตซ้ําขอมูลผานหนังสือหรือตําราเรียน      
จึงสงผลใหผูเรียนรูจักเฉพาะบางชุดความรูที่ถูกบรรจุอยูในหนังสือเรียน อาทิ ความรูดานดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก 
ดนตรีพื้นบาน ดนตรีพื้นเมืองบางชนิดที่รัฐตองการจะนําเสนอใหเปนภาพลักษณของชาติ และเนื้อหาในแบบเรียนอีก
จํานวนมากที่ยังคงอิงอยูกับการสรางมโนทัศนชาตินิยม หรือการสรางความเปนอ่ืนและ เหยียดคนอ่ืน                  
(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2538) โดยเฉพาะแบบเรียนหรือเนื้อหาที่ถูกกําหนดและกํากับดวยองคกรภาครัฐหรือศูนยกลาง
เปนผูกําหนดขึ้น ซึ่งจากการพิจารณาของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมและผูเขียนตางเห็นพรองกันวา 
เนื้อหาตาง ๆ ที่ถูกบรรจุอยูในเอกสารสําหรับการปลูกฝงความรูใหกับประชาชนในชาตินั้น สวนใหญแมจะเปนสิ่งที่
สะทอนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม หรือองคความรูเบื้องตนอันเปนพ้ืนฐานความรูที่คนในสังคมไทยควร
รูจักหรือใชเปนพ้ืนฐานความรู แตองคความรูเหลานั้นก็ยังคงไมเพียงพอตอทั้งการเปดพ้ืนที่ใหกับผลงานหรือรูปแบบ
ของศิลปวัฒนธรรมที่มีอยูอยางหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หรือยังไมเพียงพอตอการเรียนรู
และตอบสนองความคิดสรางสรรค จินตนาการของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีผลสําคัญอยางมากตอการขยายผล       
และตอยอดทางความคิด อันจะนําไปสูการพัฒนาตอยอดองคความรูและสังคมดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยให
มีความหลากหลายตอไปในอนาคต 

2.2 การไมไดรับการสนับสนุนหรือการมิไดเล็งเห็นถึงปญหาอยางจริงจังจากภาครัฐ จึงสงผล
ใหไมมีการสงเสริมหรือขาดการสนับสนุนอยางเพียงพอ ตอเนื่องและเปนพลวัตรอบดาน จากกรณีตัวอยางองคกร 
ที่ขับเคลื่อนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม นับเปนภาพสะทอนที่สําคัญในการนําเสนอใหเห็นถึงภาพของการบริหาร
จัดการโดยภาครัฐหรือผูมีอํานาจในการบริหารจัดการองคกรดานศิลปวัฒนธรรม โดยขอมูลจากนักปฏิบัติการ   
ดานศิลปวัฒนธรรม ตางไดใหขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันวา ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารจัดการหรือ
การขับเคลื่อนองคกรดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคนั้น สวนใหญเกิดขึ้นจากความ
ไมเขาใจหรือการขาดความรูอยางถองแทในศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเปนศาสตรที่มิอาจตี คาไดในเชิง
ปริมาณหรือการคํานวณมูลคา ความคุมคา คุมทุนไดอยางศาสตรในเชิงธุรกิจ แตการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชระยะเวลาทั้งในดานการสรางสรรคผลงาน การทํานุบํารุงรักษา การนําเสนอเสรีภาพ
ทางความคิด ตลอดจนการเสพผลงาน และการสรางรสนิยมใหกับผูคนและสังคม ที่จําเปนจะตองมีรายละเอียดใน
แตละองคประกอบเขามามีสวนเกี่ยวของทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการโดยผูมิได  มีความรูความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณในดานดังกลาวโดยตรงแลวนั้น ก็จะสงผลใหเกิดความไมเขาใจและ ขาดความตอเนื่อง และ
สงผลใหองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปจจุบันมีอยู
จํานวนไมมากนั้น จําตองถูกขอกําหนด กํากับ ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ในการควบคุม ที่มิไดเอ้ือตอการบริหารงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม ที่มีการประเมินคุณคาดวยตัวเลข เงินตรา ความคุมทุน คาตอบแทน และในที่สุดเมื่อการ
ดําเนินงานไมสามารถที่จะตอบสนองตามเกณฑตาง ๆ ได จึงจําเปนตองถูกลดงบประมาณ ลดจํานวนคน และเกิด
การปดองคกรไปโดยปริยาย 

2.3 ระบบการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง สงผลใหนโยบายในการขับเคลื่อนงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งการทํางานดานศิลปวัฒนธรรม ถือเปนงานที่สําคัญที่จําเปน
จะตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพราะศาสตรดังกลาวนี้ถือเปนศาสตรที่จะตองใชระยะเวลาในการปลูกฝง
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คานิยมและรสนิยมใหกับคนในสังคมไดเล็งเห็นถึงคุณคา แตดวยการขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการประเทศ 
โดยเฉพาะปญหาทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงผูนําและนโยบาย จึงทําใหแผนการพัฒนาหรือสิ่งที่กําลัง
ดําเนินการอยูจําตองมีการถูกยุติหรือมีการปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายที่ผูนําในแตละยุคสมัยกําหนดขึ้น 
นอกจากนั้น ดวยรสนิยมและความเขาใจในศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมของผูนําในแตละยุคสมัยที่มีความแตกตาง
กันออกไป ดังนั้น หากยุคสมัยใดที่ผูนํามีความนิยมชมชอบและใหความสนใจในผลงานดานศิลปวัฒนธรรม เมื่อนั้น
การขับเคลื่อนหรือสีสันของการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมก็จะไดรับการสนับสนุนอยางมาก ในทางตรงกั น
ขาม หากผูนําไมมีรสนิยมในการเสพผลงานดานศิลปวัฒนธรรม เมื่อนั้นผลงานดานศิลปวัฒนธรรมก็จะเกิดความซบ
เซา หรือขาดการดูแลเอาใจใส กระทั่งเกิดการควบคุมและจํากัดขอบเขตทั้งการนําเสนอและเสรีภาพทางความคิด
ของผูสรางสรรคผลงานอีกดวย 

2.4 ผูทํางานทางดานศิลปวัฒนธรรมไมมีพ้ืนที่สําหรับการแลกเปลี่ยน ฝกซอม แบงปนขอมูล
ขาวสาร การจัดแสดงผลงาน หรือสถานที่ไมเอ้ืออํานวย ทั้งนี้ กลาวไดวาการดําเนินงานในศาสตรทุกดานใหประสบ
ความสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีองคประกอบที่สําคัญหลากหลายประการ โดยเฉพาะการมีพ้ืนที่ในการ
สรางสรรคผลงานในขั้นตอนตาง ๆ การสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรมนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีพ้ืนที่
สําหรับการฝกซอม การนําเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลความรูที่ เกิดจากการวิพากษวิจารณผลงาน เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนา ตอยอด หรือเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งจากผูสรางสรรคผลงานดวยกันและผูใหความสนใจ จาก
ศาสตรดานอ่ืน ๆ จากทัศนะของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ตางใหความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 
ศิลปนผูมีชื่อเสียงที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาตินั้น ตางเกิดขึ้นจากการมีพ้ืนที่ ใน
การสรางสรรคผลงาน การแลกเปลี่ยนมุมมองความรู ความคิด ซึ่งถือวาพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ในการเพาะบมเมล็ด
พันธุทางความคิด ใหเจริญเติบโตเพ่ือการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจากขอมูลพบวาปจจุบัน
พ้ืนที่ดังกลาวตางถูกปดตัวลง ดวยเหตุผลของการไมสามารถที่จะสรางรายไดเพ่ือหลอเลี้ยงตนเอง หรือการไม
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีพ้ืนที่ของผูมีอํานาจ ปญหาทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอเจาของพ้ืนที่ จึงทําให
ผูสรางสรรคผลงานหรือศิลปนตาง ๆ จําตองคนหาพ้ืนที่ใหม หรือใชพ้ืนที่อ่ืนในการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่ งพบวามีความ
แตกตางไปจากอดีต ที่มีการรวมตัวของผูที่มีความเกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู
ระหวางกันและกัน กระทั่งสงผลใหเกิดการเรียนรูแบบปจเจกที่ขาดการปฏิสัมพันธ ขาดสังคมแหงการเรียนรู
แบงปนที่จะนําไปสูการอภิวัฒนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมแบบองครวมรอบดาน 

3. การบริหารจัดการภายในองคกร 
3.1 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการนําเสนอผลงานไมมีความนาสนใจ และไมดึงดูดใจ ตอคน

ในสังคมหรือผูเขาชม ประเด็นดังกลาวถือเปนประเด็นสําคัญอยางมาก เนื่องจากพบวาในองคกรหรือหนวยงานตาง 
ๆ ที่มีหนาที่ในการนําเสนอผลงานดานศิลปวัฒนธรรม ที่มิไดรับความนิยมในการเขาชมหรือมิไดรับความนิยมนั้น 
ปญหาสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความลาสมัยของระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชในการจัดแสดงผลงาน ทั้งนี้ ดวยความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ปรากฎในปจจุบัน ถือเปนสิ่งสําคัญที่สามารถนําไปสูการออกแบบและสรางสรรค
นวัตกรรม สําหรับการสรางแรงจูงใจและตอบสนองความสนใจของผูคนในสังคม โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่เปน
เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเปนกลุมที่สําคัญอยางมากในการไดรับหรือถายทอดขอมูลองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งจากการพิจารณาถึงแหลงเรียนรูและนําเสนอขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมที่อยูในประเทศไทย จะเห็นไดวาการ
นําเสนอผลงานยังคงนําเสนอดวยขั้นตอนและกระบวนการที่มีความลาสมัย นําเสนอในรูปแบบเดิม ซึ่งมิไดชี้ชวนให
ผูคนในสังคมเกิดความสนใจเขาชม ทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร และขอมูลเนื้อหา โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นกับองคกร
ที่ขับเคลื่อนจากภาครัฐ ที่ยังคงมีขอจํากัดดานงบประมาณและกระบวนการคิดในรูปแบบเดิมของผูบริหาร ที่ควรจะ
มีความแปลกใหม ดึงดูดใจ ซึ่งถือเปนการลงทุนทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มิควรมองขาม และถือเปนจุดเดนหรือ
โอกาสที่สําคัญของศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม ที่จะสามารถสรางสรรคนวัตกรรมความแปลกใหมใหเกิดขึ้น   
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3.2 การแทรกแซงทางการเมืองหรือการมีผลประโยชนซอนทับในการบริหารงาน ดาน
ศิลปวัฒนธรรม อุปสรรคดังกลาวถือเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งในการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อน
งานดานศิลปวัฒนธรรม จากประสบการณของผูขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
งานทางดานศิลปวัฒนธรรมที่จําเปนตองมีความเกี่ยวของกับกลุมบุคคลในชุมชนทั้งในระดับทองถิ่นและชุมชนเมือง 
และในการดําเนินงานนั้นมีความจําเปนจะตองไดรับความอนุเคราะหหรือการขับเคลื่อนงานที่มีความเกี่ยวข องกับ
องคกรบริหารสวนตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นหรือในระดับอ่ืน ๆ ที่มีบทบาทอยูในทองถิ่น หรือมีบทบาทในการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม กรณีตัวอยางที่ถือวาเกิดขึ้นอยูบอยครั้งจากการแทรกแซงโดยกลุมบุคคลที่มีอํานาจ
ทางการเมืองคือ การหาเสียงหรือการใชพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนพื้นที่ในการแสดงตัวตน 
การใชอํานาจ หรือใชเปนพ้ืนที่ในการเขามามีบทบาทเพ่ือหาผลประโยชนทางการเมืองในดานใดดานหนึ่ง ทั้งนี้ใน
การเขามามีบทบาททางการเมืองนั้น นอกจากจะเขามามีบทบาทในการหาเสียงแลว ในบางขั้นตอนหรือบาง
กระบวนการในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมที่จําเปนจะตองผานกระบวนการใหนักการเมืองหรือบุคคล
สําคัญที่มีความเกี่ยวของดานการเมืองในหนวยงานระดับตาง ๆ รวมผลักดัน การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมใน
หลากหลายพ้ืนที่ และหลากหลายกรณีจึงประสบกับอุปสรรคหรือมีโอกาสที่จะไดรั บการการแทรกแซงทาง
การเมืองอยางไมอาจที่จะหลีกเลี่ยงได      

4. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มิไดเอ้ือใหเด็ก เยาวชนและคนในสังคมเรียนรูเรื่องใกลตัว  

แตลวนตางนําเสนอเนื้อหาที่อยูหางไกลจากวิถีการดําเนินชีวิต หรือเนื้อหามิไดสอดคล อง และสัมพันธกับตนเอง 
สังคม หรือบริบทรอบขาง ดังนั้น ในการที่จะปลูกฝงใหบุคคลเหลานี้ไดเรียนรู เขาถึงและเขาใจกับผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม จึงถือไดวาเปนเรื่องที่ยากยิ่ง ในสังคมไทยปจจุบันโดยเฉพาะองคความรูตาง ๆ ที่ถูกสื่อสารผาน
ระบบสารสนเทศนั้น แมในดานหนึ่งจะมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา ตลอดรวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ผูคนในสังคมตางมีความสามารถในการเขาถึง หรือถูกนํามาใชใน
การเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิตไดในทุกขณะ แตหากพิจารณาถึงเนื้อหาสาระที่ถูกบรรจุหรือถูกนําเสน อผาน
เครื่องมือและระบบการสื่อสารเหลานั้น กลับพบวา แมจะมีการนําเสนอภาพและเนื้อหาของสิ่งที่อยูใกลตัว แตก็มี
อยูเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับเนื้อหาสาระอีกมากมายที่ผูคนในสังคม ที่ตางสรางความดึงดูดใจใหกับเด็ก เยาวชน 
ตลอดจนผูคนในสังคมไดเรียนรูและเสพขอมูลจากเรื่องที่ตนเองเกิดความสนใจ แตขอมูลและสาระเหลานั้นตางลวน
เปนสิ่งที่อยูไกลจากตัวตน ครอบครัว และบริบทแวดลอมในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง จึงสงผลใหเกิดการ
หลงลืมหรือละเลยตอคุณคาทางวัฒนธรรมที่อยูรายรอบตนเอง มรดกทางวัฒนธรรมที่อยูใกลตัวถูกมองขาม และไม
เห็นถึงความสําคัญหรือความจําเปนที่จะตองเขามามีสวนเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิต และทายที่สุดสงผลให
มรดกทางภูมิปญญา โดยเฉพาะในที่นี้คือผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมจึงจําตองสูญสลายไปในที่สุด 

5. คุณสมบัติเฉพาะของศิลปน 
 5.1 ผูทํางานดานศิลปวัฒนธรรมขาดองคความรูดานการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ตองทําความ

เขาใจในประเด็นของการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมเสียกอนวา ในการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมนั้น   
แมดานหนึ่งจะเปนเรื่องของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามแตความชํานาญของศิลปนในแตละ
ศาสตรแลวนั้น แตอีกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหาร
จัดการในสวนตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับการบริหารจัดการองคกรหรือบริษัท ทั้งในดานของการบริหารงาน
บุคคล การจัดสรรงบประมาณ การวางแผน การบริหาร การประชาสัมพันธ การออกแบบ การคํานวณรายรับรายจาย 
ฯลฯ ซึ่งในการบริหารจัดการในแตละดานนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูที่มีความชํานาญการในการดําเนินงานในแตละ
ดานโดยเฉพาะ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นจากการลมสลายของการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมนั้น สืบเนื่องจากการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม สวนใหญจะมีการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากตัวของศิลปนหรือกลุมของศิลปนที่มีความรู
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ความสามารถดานศิลปวัฒนธรรมเทานั้น ซึ่งบุคคลเหลานี้สวนใหญลวนแตเปนบุคคลที่มีทักษะหรือประสบการณ
ทางดานการบริหารจัดการไมเชี่ยวชาญเทาที่ควร หรือบางสวนที่มีองคความรูอยูบางก็เปนเพียงแคผูที่มีการเรียนรูผาน
ประสบการณตรง หรือการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแตเพียงเทานั้น ดังนั้น 
อุปสรรคดังกลาวจึงสงผลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมดวย เชน เวลา
ในการฝกซอมลดลง เนื่องจากจะตองทํางานดานการบริหารจัดการ สวนงานดานการบริหารจัดการก็อาจจะไมไดสําเร็จ
ลุลวงตรงตามวัตถุประสงคหรือความคุมคาคุมทุน เพราะศิลปนขาดทักษะดานการบริหารจัดการ และขาดกําลังทรัพย
หรือทุนสนับสนุนที่เพียงพอในการจางงานสําหรับผูที่มีความชํานาญในดานตาง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการโดยเฉพาะ   

5.2 ผลงานของศิลปนยากแกการเขาถึง คือในการเขาถึงแนวความคิดของผลงานจากศิลปน
จําเปนจะตองใหผูเสพผลงานใชเวลาประสบการณ องคประกอบที่เอ้ือตอการเสพผลงานจึงจะทําใหเกิดความเขาใจ
ในตัวชิ้นงาน ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ถือเปนอีกอุปสรรคอยางหนึ่งในการที่จะทําใหงานทางดานศิลปวัฒนธรรม 
เกิดการขับเคลื่อนในระดับมหาภาค ทั้งนี้ เนื่องจากขอจํากัดหรือคุณสมบัติพิเศษบางประการของศาสตรดาน
ศิลปวัฒนธรรม มักจะเนนหนักในเรื่องของการสื่ออารมณ แนวความคิด การสะทอนย อนแยงความคิด หรือการ
สะทอนความคิดของศิลปนที่มีตอปรากฏการณออกมาในรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย ตามประสบการณของ
ศิลปนที่จะปะทะกับสิ่งใด จากนั้นจึงนําไปสูการสรางสรรคผลงาน ดังนั้น ดวยกระบวนการดังกลาวที่จําเปนตองมี
องคประกอบจํานวนมากในการที่จะนําไปสูการสรางสรรคผลงานแตละชิ้นของศิลปน จึงสงผลใหทั้งกระบวนการ
ผลิต กระบวนการนําเสนอ และกระบวนการเสพผลงาน จึงจําเปนตองใชระยะเวลาที่ยาวนานในการเขาถึง 
นอกจากนั้น ดวยพ้ืนฐานความคิดหรือประสบการณทางศิลปะของผูคนในสังคมไทย ที่มิไดรับการปลูกฝงกระบวน
การเรียนรูในศาสตรดานดังกลาวอยางมากพอ หรืออาจจะกลายเปนสิ่งที่ไมเคยไดถูกนํามากลาวถึงและให
ความสําคัญ จึงสงผลใหในกระบวนการเสพหรือการเขาถึงผลงานของผูชมนั้น จึงไมอาจที่จะเขาถึงขอมูลที่ศิลปน
หรือผูสรางสรรคผลงานพยายามที่จะนําเสนอหรือสื่อสารในผลงานได  

5.3 การนําเสนอผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมไมสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
และรสนิยมของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นดังกลาวอาจจะพิจารณาไดอยางชัดเจนในการสรางสรรคผลงาน
และการนําเสนอผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมที่ไมไดสอดคลองกับรสนิยมของผูเสพหรือสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคม ดังในบางกรณีของผลงานศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงจําตองอิงอยูกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม
และคานิยมบางประการ ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย หรือผูสรางสรรคผลงานยังคงยึดติดกับองคความรู
หรือการใหคุณคา การใหความหมายเดิมในเรื่องของความดีงามและศีลธรรม ซึ่งยึดโยงอยูกับอุดมการณและระบบ
โครงสรางที่รัฐตองการ จึงสงผลใหผลงานศิลปวัฒนธรรมบางประเภทที่ถูกสรางสรรคขึ้น ไมไดรับความนิยมจาก
ประชาชนที่มีความตองการหรือรสนิยมในการเสพผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม ที่มีความแปลก
และแตกตางไปจากความงามดั้งเดิมอยางที่เคยมีความสําคัญในอดีต ดังนั้น ในการนําเสนอผลงานที่จะตองใหไดรับ
ความนิยมจากกลุมประชาชนทั่วไปในสังคม ศิลปนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตั้งหลัก คิดและวิเคราะห
วัตถุประสงคหรือกลุมเปาหมายที่จะเสพผลงาน กอนการสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือใหได
ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับความนิยมในผลงานของตนจากผูเสพผลงาน  
 

ทางออกและขอเสนอแนะสูการพัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรม 
 จากที่ไดนําเสนอใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคบางประการที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยผูบริหารองคกร ศิลปน หรือในที่นี้ผูเขียนเรียกวา นักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ที่ตางได
บอกเลาถึงประสบการณในการทํางานที่หลายสวนไดดําเนินการตามกรอบการบริหารจัดการที่ภาครัฐหรือผูมี
อํานาจเปนผูกําหนด และอีกหลายสวนก็ไดดําเนินการตามแนวทางหรือมุมมองความคิดและประสบการณของ
ตนเอง ที่นักขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาผลงาน
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ทางดานศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งควรแกการที่จะใหทุกภาคสวนไดนําขอคิดเห็นดังกลาวไปสู
การพิจารณาอยางถี่ถวน เพ่ือการพัฒนาใหสอดคลองกับปญหาหรือมูลเหตุที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และนําไปสู
การแกไขปญหาในเชิงนโยบาย เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 นอกจากการนําเสนอใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรมใน
เบื้องตนแลวนั้น จากการสังเคราะหประสบการณของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ยังไดนําเสนอใหเห็นถึง
ทางออกหรือขอเสนอแนะ อันจะนําไปสูการพัฒนางานทางดานศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย ใหพนจากปญหาที่
กําลังเผชิญอยูและอาจจะสงผลเสียอยางรายแรงในวงกวางตอแวดวงหรือศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ   
ก็เปนได โดยสามารถสรุปเปนประเด็นเพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอไปได ดังนี้ 

1. การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงคานิยมใหมดานศิลปวัฒนธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยใหเด็กและเยาวชนไดเล็งเห็นถึงคุณคา เขาใจ และเขาถึง หรืออาจจะทํา
ใหเกิดความสนใจในงานดานศิลปวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายและมิไดจํากัดไวเฉพาะบางอยางที่ถูกผลิตผาน
สถาบันหลักของชาติแตเพียงเทานั้น 

2. องคกรของรัฐที่มีอํานาจในการสั่งการ กําหนดนโยบาย และใหงบประมาณในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม ใหการสนับสนุนอยางจริงจัง หรือตองกลาที่จะลงทุนและยอมที่จะขาดทุนใน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมขององคกรและกลุมประชาคมดานศิลปวัฒนธรรมกลุมตาง ๆ 
นอกจากนั้นแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการขับเคลื่อนงานดังกลาวโดยคนที่มีความรู ความเขาใจ และรักใน
งานดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตรงจุด และนําไปสูการพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรมจากคน
ในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ตลอดรวมถึงการเปดพ้ืนที่ใหนักขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรมไดมีเสรีภาพใน
การนําเสนอและสรางสรรคผลงานที่มีความแตกตางหลากหลาย อันจะนําไปสูการพัฒนาและตอยอดผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยสูสังคมอ่ืน 

3. ศิลปนและนักขับเคลื่อนงานทางดานศิลปวัฒนธรรม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ความตองการของกลุมเปาหมาย/ทองตลาด ความนิยมของประชาชน องคความรูทาง
เทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมแบบใหมหรือรูปแบบเดิม แตมีคุณคา  นาสนใจ      
สรางแรงดึงดูดและความสนใจของผูเสพงานศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความอยากรู อยากที่จะไปชมผลงาน รวมทั้ง
นําเสนอผลงานที่เหมาะสมกับรสนิยมและบริบทของผูคนในสังคม หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมที่เอ้ือตอการมีสวน
รวมของคนในชุมชุน ทองถิ่นและสังคม อันจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับศิลปน นักขับเคลื่อน และองคกร
ทางดานศิลปวัฒนธรรมไดอีกทางหนึ่งดวย 

4. รวมขับเคลื่อนการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมภายดวยรวมมือเพ่ือใหเกิดพลวัตจากศิลปน 
องคกร สถาบัน ผูนํา หรือผูมีสวนเกี่ยวของอยางทั่วถึงทุกระดับและทุกมิติ โดยมีการดํา เนินงานอยางเปนรูปธรรม 
มีความสม่ําเสมอ ตอเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบกลไกเพ่ือใหเกิดการพัฒนาไดอยางมีอิสระ ตัด
ขาดจากอํานาจอันมิชอบทางการเมือง อาทิ การเอ้ืออํานวยความรูจากนักวิชาการ อํานาจอันชอบธรรมของ
นักการเมือง แนวคิด การวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลตอการสรางสรรคผลงานของศิลปน การปลูกฝงความสนใจ
และขอมูลในศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนการผลักดันเขาสูระบบโครงสรางและการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน
ที่มีความเก่ียวของกับการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

บทสรุป 
 จากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปธรรมที่สะทอนผานวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดรวมถึงปรากฏการณตาง ๆ ทางสังคมอันเปนพฤติกรรมที่สงผลจากระบบความ
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คิดเห็นที่มีความแตกตางหลากหลายกันออกไปของผูคนและกลุมประชาสังคมในสังคมวัฒนธรรมไทยที่เกิดขึ้น
ในชวงทศวรรษที่ผานมา นับไดวามีความสลับซับซอน หลากหลาย และยากแกการนิยามหรือกําหนดใหมีรูปแบบ
ตายตัว หรืออยูภายใตความหมาย คําอธิบายหรือชุดวาทกรรมใดวาทกรรมหนึ่งเพียงชุดเดียว โดยเฉพาะวาทกรรม 
การพัฒนาที่ผลิตขึ้นจากรัฐและขับเคลื่อนผานสถาบันหลักของชาติ เชนเดียวกันกับการขับเคลื่อนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม ที่การขับเคลื่อนงานดังกลาวตางลวนมีรูปแบบและกระบวนการที่มีความแตกตางและหลากหลาย
จนยากท่ีจะนิยามหรือกําหนดใหเปนไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนการเฉพาะ เหตุเพราะรูปแบบหรือผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ตางมีคุณสมบัติและรายละเอียดตางที่มีความจําเพาะแตกตางกันออกไปในแตละศาสตร ซึ่งเปน
การยากที่จะดําเนินการตามนโยบายแบบเบ็ดเสร็จที่เกิดขึ้นจากภาครัฐแตเพียงฝายเดียวไดโดยงาย ดังนั้น 
จุดเริ่มตนที่สําคัญของการบริหารจัดการวัฒนธรรม จึงจําเปนที่ผูมีสวนเกี่ยวของควรที่จะศึกษาและทําความเขาใจ
ความหมายของคําวาวัฒนธรรมจากมุมมองของคนในวัฒนธรรม (Ethnic) ที่จะตองไมยึดติดกับกับดักความหมาย
และการใหคุณคาของวัฒนธรรมในรูปแบบที่หยุดนิ่งตายตัว แตวัฒนธรรมจะตองเปนสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามบริบทและปจจัยเงื่อนไขไดตลอดเวลา (อานันท กาญจนพันธุ, 2548: 7)    

จากการสังเคราะหประสบการณของนักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมอันนํามาสูการนําเสนอใน
บทความนี้ ไดสะทอนใหเห็นวา นักขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปน หรือผูที่มีส วนเกี่ยวของกับการ
ทํางานดานศิลปวัฒนธรรมนั้น ตางไดมีการดําเนินงาน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีทั้งเหมือนและความ
แตกตางทั้งในดานการสรางสรรคผลงาน การบริหารจัดการองคกร และมุมมองที่มีตอองคประกอบที่เอ้ือตอการ
ขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรมตามประสบการณจริงที่แตละคนไดพบเจอ กระทั่งนํามาซึ่งขอคนพบทั้งในสวน
ของปญหาหรืออุปสรรค และทางออกหรือขอเสนอแนะ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูการตั้งคําถามหรือทบทวน
กระบวนการพัฒนาและแกไขปมปญหา ที่ถือเปนปมปญหาสําคัญยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนงานดานศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมไทยปจจุบัน ใหกาวไปสูการพัฒนาไดอยางตรงจุด ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญที่ควรนําไปสูการพิจารณาเพ่ือ
การขับเคลื่อนตอไป โดยขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลนั้น มิไดจํากัดอยูแคปญหาที่มาจากภาครัฐแตเพียง  
ฝายเดียว หรือเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคบางประการที่เกิดขึ้นโดยกลุมนักขับเคลื่อนผลงานศิลปวัฒนธรรม
แตเพียงเทานั้น แตปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นอันนํามาซึ่งความลมเหลวในการขับเคลื่อนงาน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย ลวนเกิดข้ึนจากทุกภาคสวน ที่ตางมิไดมีการดําเนินงานอยางเชื่อมโยงและรอยเรียง
กันเปนระบบจากทุกภาคสวน จึงทําใหการดําเนินงานมีการขับเคลื่อนแบบปจเจกหรือตัวใครตัวมัน ซึ่งนําไปสู
ปญหาอยางท่ีไดนําเสนอในเบื้องตน  

วิรุณ ตั้งเจริญ (2549) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมภายใตบริบทของปจจุบัน 
วาเปนเรื่องที่นักบริหารจัดการหรือผูมีสวนเกี่ยวของควรที่จะตองใชความละเอียดออน ความลึกซึ้ง มีกระบวนการ
คิดและศึกษาที่รอบดาน หรือควรบูรณาการองคความรูดานการบริหารจัดการที่มีลักษณะของการจัดการในแบบ
รวมสมัย ที่มีแนวคิดหรือกระบวนการที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการดานวัฒนธรรมภายใตบริบททางสังคม
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การบริหาร
แนวราบ (Horizontal Management) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รวมทั้งการจัดการความรู 
(Knowledge Management) เพ่ือประมวลผลหรือสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาอยางแทจริง ตลอดรวมถึงการบริหารจัดการที่ดําเนินงานทั้งในระดับครอบครัวหรือชุมชน ใหเกิด
ความเขมแข็ง ระดับสถานศึกษาที่จะตองรวมสรางสํานึกผานกลไกการประสานระหวางการศึกษากับวัฒนธรรมให
เปนเนื้อเดียวกัน และขับเคลื่อนโดยระบบสื่อสารมวลชนและอํานาจรัฐ ที่มีอํานาจในการกระตุน สนับสนุน และ
สรางแบบแผน ภูมิปญญาใหกับผูคนและสังคม ดังนั้น หากทุกภาคสวนตางลวนเล็งเห็นถึงปญหา เล็งเห็นถึง
ความสําคัญ และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะพัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมให
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เกิดการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ ก็จะนําไปสูการพัฒนาและบริหารจัดงานดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศใหเกิด
ความเขมแข็งทั้งตอผูประกอบวิชาชีพ ผูเสพผลงาน และสังคมประเทศชาติสืบไป 
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การออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก 
ในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม         
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศ       
เชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟฟก  2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม
หลักการอินโฟกราฟก  3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก และ 
4) เพ่ือประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการ
ถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม กลุมตัวอยาง ไดแก ชาวบานหมู 3 บานคลองโคน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จํานวน 226 คน โดย
เลือกตามความสะดวก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) สื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟกฯ  2) แบบวิเคราะหการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟ
กราฟกฯ  3) แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ  4) แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูล
สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ 5) แบบประเมนิการรับรูขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว
ตามหลักการอินโฟกราฟกฯ สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา องคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว
ตามหลักการอินโฟกราฟฟกฯ ประกอบดวยปจจัยอิทธิผลจาก 1) สภาพภูมิประเทศ 2) สภาพภูมิอากาศ 3) การ
ปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 4) การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 5) การปลอยสิ่งปฏิกูลจากฟารมเลี้ยง
สัตวที่สงผลตอคุณภาพน้ํา ระดับออกซิเจนในน้ํา อุณหภูมิน้ําในบริเวณชุมชนคลองโคน และอาหารของหอยแครงที่
ขาดแคลน ผลการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ไดสื่อ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว เรื่อง รักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่มีความยาว 4.25 นาที 
ความละเอียด 720p แบบ High Definition (1,280 x 720 pixels)  ที่นําเสนอขอมูลสารสนเทศจากปจจัยที่สงผล
ตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลองโคน นําเสนอขอมูลการแกปญหาและวิธีการรักษา
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สภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคน ดวยสื่อโมชันอินโฟกราฟก ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ จากกลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิทัลมีเดีย พบวา ประสิทธิภาพของขอมูล

สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ อยูในระดับ มาก (x= 4.15 S.D. = 0.62) และจากกลุม
ตัวอยาง พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ อยูในระดับ 

มาก (x= 4.07 S.D. = 0.75) และผลการประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว
ตามหลักการอินโฟกราฟกฯ พบวา การรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ มีคาเฉลี่ย

การรับรูอยูในระดับ มาก (x= 4.16  S.D.= 0.68) 
 

คําสําคัญ: ขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว; หลักการอินโฟกราฟก; ความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 
 

Abstract 

 The objectives of this research aimed :  1)  at studying knowledge from researches in 
designing and developing animation information graphic based on infographic principles, 2) 
designing and developing animation information graphic based on infographic principles, 3) 
verifying the efficiency of animation information graphic and 4)  assessing the locals’  perception 
of animation information based on infographic principles for transferring knowledge from 
researches to the community to promote environmental conservation knowledge at Ban Khlong 
Khon, Samut Songkhram.  The sample included  226 villagers in Village No.  3, Ban Khlong Khon, 
Khlong Khon Subdistrict, Muang District.  The research tools involved 1)  animation information 
based on infographic principles graphic, 2)  animation information graphic analysis form regarding 
designing and developing contents, 3)  animation information graphic efficiency form, 4)  data 
performance assessment form and 5)  information perception assessment form.  Mean and SD 
were used to analyze the collected data.  
 The findings show that:  the research knowledge in the design and development of 
animation information graphic based on the principles of infographic consists of influential factors 
i. e. , 1)  topography, 2)  climate, 3)  industrial liquid waste 4)  garbage and solid waste from 
community and 5) animal waste from the farms. These factors affect water quality, oxygen level 
in water, water temperature in Klong Klon area and food source of cockles.  The animation 
information graphic lasts for 4.25 minutes, with 720p resolution entitled as “Preservation of nature 
and environment in form of motion graphic.”. This media presents information on factors affecting 
the environment of cockles production in Ban Khlong Klon.  Also, it provides information on 
environmental problem solving and preservation methods.  The efficiency of the developed 
animation information based on infographic principles, as assessed by digital media experts, is 

found at the high level (x= 4.15 S.D. = 0.62) which is similar to the assessment from the sample 

group (x= 4.07 S.D. = 0.75). The locals’ perception of animation information is reported at the 

high level (x= 4.16  S.D.= 0.68).  
 

Keywords : Animation Information Graphic; Infographic Principles; Research Knowledge for Community 
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บทนํา 
นับแตอดีตเปนตนมาความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมนุษยรูจักประดิษฐ

คิดคนเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือคนหาแหลงทรัพยากร และนํามาใชประโยชน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษย รวมถึงการเพ่ิมจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว จึงมีการนําทรัพยากรมาใชจนเกินปริมาณ 
ทําใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมตอชุมชนและสังคม จึงมีความพยายามที่จะคนควา ศึกษาและถายทอดความรูแก
ประชากรเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ใหมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมและสํานึกใน
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและมุงพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหมีความชํานาญเกี่ยวกับการแกไขปญหาพรอมที่
จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสามารถดํารงชีวิตอยูใหสอดคลองกับธรรมชาติได  ซ่ึงจะเห็นไดวามี
การศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก รวมทั้งงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอศักยการผลิต
หอยแครงบริเวณชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ของ ดร.ชยารัตน  ศรีสุนนท พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
การผลิตหอยแครงบริเวณชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สงผลตอระบบนิเวศนของบริเวณดังกลาว 
แตดวยการนําเสนอในเชิงวิชาการเปนการนําเสนอที่มีเนื้อหายากตอความเขาใจ มีผลตอการรับรูความเขาใจถึง
ปจจัยที่สงผลตอสิ่งแวดลอมตอการผลิตหอยแครง เพ่ือใหเกิดการสื่อสารที่ตรงและเขาใจกับชาวบาน จึงต องหา
กระบวนการมาเปนตัวกลางในการสื่อสารความรูที่สงตอถึงชุมชน ที่จะทําใหชาวบานและชุมชนไดรับประโยชนจาก
ความรูที่กอใหเกิดการเรียนรูและรวมกันพัฒนาทองถิ่นนอยกวาที่ควร การถายทอดองคความรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่
จะชวยเชื่อมโยงขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนสามารถสงตอและรับความรูที่สามารถนําไปผสมผสานกับ
ความรูของชุมชนที่มีอยูเดิมจนกอใหเกิดองคความรูใหมและถายทอดหนุนเวียนอยางเปนระบบ การถายทอด
ความรูดวยขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาที่เขาใจยาก
ใหงายขึ้น  

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนคณะผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรทางดานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย และดาน
สิ่งแวดลอม จึงมีแนวคิดในการสงเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิจัยที่ตอบสนองตอชุมชน เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันและความเปนอยูของชุมชน คณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะออกแบบและพัฒนาขอมูล
สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก ในการถายทอดความรูจากงานวิจัยที่เปนขอมูลเชิง
วิชาการใหงายตอความเขาใจและสามารถสื่อสารเขาถึงกลุมเปาหมาย เพ่ือใหความรูตอคนในชุมชนในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและสงตอองคความรู ตอยอดความคิดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในดานสิ่งแวดลอมตอไป 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอด
ความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรู ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

3. เพื่อหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอด
ความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรู ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 4. เพื่อประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก
ในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ขอบเขตการวิจัย 
        ขอบเขตดานเนื้อหา 

เปนการสังเคราะหองคความรูดานสิ่งแวดลอมจากงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอศักยการ
ผลิตหอยแครงบริเวณชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามของ ดร.ชยารัตน ศรีสุนนท  ที่ศึกษาถึงปจจัยที่
สงผลตอการผลิตหอยแครงและสงผลตอระบบนิเวศนบริเวณชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือทํา
การออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศใน 
 
        ขอบเขตดานประชากร  
          ประชากร ไดแก ชาวบานหมู 3 บานคลองโคน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 548 
คน 
         กลุมตัวอยาง ไดแก ชาวบานหมู 3 บานคลองโคน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จํานวน 226 คน จากการ
คํานวณจากตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) เลือกโดยตามความสะดวก (Convenient Sampling) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. สื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสู

ชุมชน เพื่อสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. แบบวิเคราะหการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามแนวทาง    

อินโฟกราฟกฯ ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
3. แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ อินโฟกราฟกฯ ของ

ผูเชี่ยวชาญ ที่ผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
4. แบบประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ที่ผานการ

หาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
5. แบประเมินการรับรูขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ที่ผานการหา

คาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอบเขตของการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟฟกฯ โดยดําเนินการศึกษาเนื้อหางานวิจัย เรื่องอิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมตอศักยการผลิต
หอยแครงบริเวณชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ของ ดร.ชยารัตน  ศรีสุนนท ดวยการบงชี้ความรูดวย
การตั้งวัตถุประสงค ตั้งเปาหมาย วิสัยทัศน ใหสอดคลองกับกลุมชาวบานชุมชนบานคลองโคน สรางและแสวงหา
ความรูมาพิจารณากับงานวิจัยวายังขาดความรูใดบางจากนั้นจึงสรางและแสวงหาความรูใหมจากภายนอก และ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว 
หลักการอินโฟกราฟก หลักการเรียนรู  และนําตารางเมทริก (Matrix) ที่ประยุกตจากแนวคิดของ Tsukamoto 
(2004) เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาและการออกแบบใหอยูในลักษณะของการกําหนด
ตัวเลือกตามประเด็นการวิเคราะห แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการผลิตขอมูลสารสนเทศ
เชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก โดยมีรายละเอียดในสวนการออกแบบประกอบดวย ขอมูลทั่วไป 
ขอมูลดานเนื้อหา สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม
หลักการอินโฟกราฟก ดวยการวิเคราะหตัวอยางจากสื่อดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน จํานวน 10 เรื่อง จาก
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แหลงนําเสนอออนไลนที่มีผูเขาชมมากกวา 1,500 ครั้ง เปนเกณฑในการคัดเลือก โดยทําการวิเคราะหขอมูล การ
ออกแบบตัวละคร/ไอคอน/พิกโตแกรม วิเคราะหการออกแบบฉากหลัง และวิเคราะหขอมูลดานการผลิต 

ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก 
ดําเนินการตาม ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหระบบ นําแนวคิด องคความรูจากงานวิจัย เนื้อหาที่ไดทําการ
วิเคราะห กําหนดขอบขายของการนําเสนอเนื้อหา เพ่ือจัดทําโครงรางการออกแบบและพัฒนาสื่อขอมูลสารสนเทศ
เชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและการนําไปใช  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ โดยนําโครงรางการออกแบบและพัฒนาฯ นํามาเปนขอมูล
เบื้องตนในการออกแบบ และทําการรางสตอรี่บอรด (Story Board) จากนั้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองและสมบูรณ จํานวน 5 คนใหไดมาเปนรางการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว
ตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ที่สมบูรณ  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟก เปนขั้นตอนการพัฒนาสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ และพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ตามรางการพัฒนาที่ผานผูเชี่ยวชาญ โดยการใชโปรแกรมอะโดบีแอนิเมท (Adobe 
Animate) และโปรแกรมอะโดบีอาฟเตอรเอฟเฟค (Adobe After Effect) มาชวยในการพัฒนา เพ่ือใหไดมาเปน
ขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกตนแบบ เพ่ือนําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป รวมทั้งทํา
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนํายื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบการใชงานสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตนแบบและเก็บรวบรวมขอมูลนําไป
ทดลองกับกลุมทดลองรายบุคคล ทดลองแบบกลุมเล็ก และทดลองแบบกลุมใหญ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองและเหมาะสมจํานวน 5 คน นํามาปรับปรุง และทําแบบประเมินประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก และแบบประเมินความรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน 

ระยะที่ 3 หาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ โดยนําไป
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่ อนไหวตาม
หลักการอินโฟกราฟกฯ จากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 226 คน โดยใหทําแบบวัดความรูในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมกอนชมสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว และทําการประเมินประสิทธิภาพดวยแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว และนําขอมูลไปสรุปผลการทดลอง 

ระยะที่ 4 ประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ      
อินโฟกราฟกฯ จากกลุมตัวอยาง จํานวน 226 คน โดยใหทําแบบวัดความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมหลังการชม 
จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาองคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว

ตามหลักการอินโฟกราฟฟกฯ ความรูจากงานวิจัยประกอบดวยปจจัยอิทธิพลจาก 1) สภาพภูมิประเทศ 2) สภาพ
ภูมิอากาศ 3) การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 4) การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลจากชุมชน 5) การปลอยสิ่ง
ปฏิกูลจากฟารมเลี้ยงสัตวที่สงผลตอคุณภาพน้ํา ระดับออกซิเจนในน้ํา อุณหภูมิน้ําในบริเวณชุมชนคลองโคน และ
อาหารของหอยแครงที่ขาดแคลน เมื่อไดศึกษาองคความรูที่ไดก็นําไปใชในการกําหนดเนื้อเรื่อง และออกแบบ
พัฒนาสื่อสารสนเทศภาพเคลื่อนไหวเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟก 

2. ผลการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ จึงไดสื่อ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว เรื่อง รักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอม ที่มีความยาว 4.25 นาที 
ความละเอียด 720p แบบ High Definition (1,280 x 720 pixels)  ที่นําเสนอขอมูลสารสนเทศจากปจจัยที่สงผล
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ตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลองโคน นําเสนอขอมูลการแกปญหาและวิธีการรักษา
สภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคน ดวยสื่อโมชันอินโฟกราฟก ผลการออกแบบและพัฒนาแสดงไดตาม      
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. แผนภาพลําดับเรื่อง (Story Board) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.  ตัวอยางไอคอน/พิกโตแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3. ตัวอยางขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ 

ที่มาของภาพที่ 1 - 3 : ปนัดดา ใจบุญลือ และคณะผูนิพนธ 



74 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

3. ผลการหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการ
ถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม ไดผลดังในตารางที่ 1 และ 2 

 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการ
ถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงครามจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิทัลมีเดีย (n=5) 

 

รายการ x S.D. แปลผล 
1. ความชัดเจนในการอธิบายเนือ้หาความรูจากบทดาํเนินเร่ือง 3.80 0.45 มาก 
2. การเรียบเรียงเนื้อหาความรูบทดําเนนิเร่ืองมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
3. การออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมสื่อความหมาย 4.00 1.00 มาก 
4. การออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมสอดคลองกับบทดําเนนิเร่ือง 3.80 0.45 มาก 
5. การเคลื่อนไหวของไอคอน/พิกโตแกรมมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
6. การออกแบบฉากมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทดําเนนิเร่ือง 4.00 0.00 มาก 
7. การใชสีมีความสอดคลองเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
8. การใชเสียงสื่อความเหมายและเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
9. การใชตัวอักษรถูกตองสอดคลองเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
10. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความเหมาะสม 3.60 0.55 มาก 
11. ความนาสนใจของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว 4.20 0.84 มาก 
12 ลําดับเวลาในการนาํเสนอมคีวามเหมาะสม 4.00 0.71 มาก 
13. ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลสารสนเทศเชงิภาพเคลื่อนไหว 4.40 0.55 มาก 

คาเฉลี่ยคุณภาพภาพ 4.15 0.62 มาก 
 

 คาเฉลี่ยคุณภาพภาพ 4.15 0.62 มากจากตารางที่ 1 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ จากผูทรงคุณวุฒิดานสื่อดิจิทัลมีเดีย 5 คน พบวา ประสิทธิภาพใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.15  S.D. = 0.62)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเคลื่อนไหวของไอคอน/ 

พิกโตแกรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.80  S.D. = 0.45) มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด     
ลําดับถัดมา คือ การเรียบเรียงเนื้อหาความรูบทนําเรื่องมีความเหมาะสม การใชเสียงสื่อความเหมายและเหมาะสม 
การใชตัวอักษรถูกตองสอดคลองเหมาะสม และประโยชนที่ไดรับจากขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่ อนไหว มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (x = 4.40  S.D. = 0.55) (x= 4.40  S.D. = 0.55) (x = 4.40  S.D. = 0.55)   
ลําดับถัดมาคือ การใชสีมีความสอดคลองเหมาะสม และความนาสนใจของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว    

มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก (x = 4.20  S.D. = 0.45) (x = 4.20  S.D. = 0.84) ลําดับถัดมาคือ การออกแบบ
ไอคอน/พิกโตแกรมสื่อความหมาย การออกแบบฉากมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทดําเนินเรื่อง และลําดับเวลา

ในการนําเสนอมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก (x= 4.00  S.D. = 1.00 ) (x= 4.00 S.D. = 0.00) (x = 4.00  
S.D. = 0.71) ถัดมาคือความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาความรูจากบทดําเนินเรื่อง และการออกแบบไอคน/พิกโต

แกรมสอดคลองกับบทดําเนินเรื่อง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (x = 3.80  S.D. = 0.45) (x = 3.80 S.D. = 
0.45) และลําดับสุดทาย คือ ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (x = 
3.60 S.D. = 0.55) 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการ
ถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงครามจากกลุมตัวอยาง (n=226) 

 

รายการ x S.D. แปลผล 
1. ความชัดเจนในการอธิบายเนือ้หาความรูจากบทดาํเนินเร่ือง 4.05 0.78 มาก 
2. การเรียบเรียงเนื้อหาความรูบทดําเนนิเร่ืองมีความเหมาะสม 4.06 0.77 มาก 
3. การออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมสื่อความหมาย 4.02 0.80 มาก 
4. การออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมสอดคลองกับบทดําเนนิเร่ือง 4.07 0.77 มาก 
5. การเคลื่อนไหวของไอคอน/พิกโตแกรมมีความเหมาะสม 4.04 0.76 มาก 
6. การออกแบบฉากมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทดําเนนิเร่ือง 4.08 0.74 มาก 
7. การใชสีมีความสอดคลองเหมาะสม 4.09 0.74 มาก 
8. การใชเสียงสื่อความเหมายและเหมาะสม 4.02 0.80 มาก 
9. การใชตัวอักษรถูกตองสอดคลองเหมาะสม 4.04 0.76 มาก 
10. ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอมีความเหมาะสม 4.08 0.78 มาก 
11. ความนาสนใจของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว 4.11 0.71 มาก 
12. ลําดับเวลาในการนาํเสนอมคีวามเหมาะสม 4.08 0.73 มาก 
13. ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลสารสนเทศเชงิภาพเคลื่อนไหว 4.13 0.67 มาก 

คาเฉลี่ยคุณภาพภาพ 4.07 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ 

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 226 คน พบวา ประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับ มาก (x = 4.07 S.D. = 0.75)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว อยูในระดับ มาก (x = 4.13 S.D. 
= 0.67) มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุด ลําดับถัดมา คือ ความนาสนใจของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก (x = 4.11 S.D. = 0.71) ลําดับถัดมา คอื การใชสีมีความสอดคลองเหมาะสม (x = 
4.09 S.D. = 0.74) ลําดับถัดมา คือ การออกแบบฉากมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทดําเนินเรื่อง ลําดับขั้นตอน
ในการนําเสนอมีความเหมาะสม และลําดับเวลาในการนําเสนอมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก 

(x= 4.08 S.D. = 0.76) (x= 4.08 S.D. = 0.78) (x = 4.08 S.D. = 0.73) ลําดับถัดมา คือ การออกแบบไอคอน/พิก
โตแกรมสอดคลองกับบทดําเนินเรื่อง มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก (x = 4.07 S.D. = 0.77) ลําดับถัดมา คือ 
การเรียบเรียงเนื้อหาความรูบทดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก  (x= 4.06 S.D. = 
0.77) ลําดับถัดมา คือ ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาความรูจากบทดําเนินเรื่ อง มีประสิทธิภาพอยูในระดับ 

มาก (x= 4.05 S.D. = 0.78) ลําดับถัดมา คือ การเคลื่อนไหวของไอคอน/พิกโตแกรมมีความเหมาะสมและการใช
ตัวอักษรถูกตองสอดคลองเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก (x= 4.04 S.D. = 0.76) (x = 4.04 S.D. = 
0.76) และลําดับสุดทาย คือ การออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมสื่อความหมายและการใชเสียงสื่อความเหมายและ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก (x= 4.02 S.D. = 0.78) (x = 4.02 S.D. = 0.80) 

4. ผลการประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ       
อินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบาน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินการรับรูของของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ  
อินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

รายการ x S.D. แปลผล 

1. จดจําเนื้อหาของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ 
สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน 

4.20 0.61 มาก 

2. เขาใจเนื้อเรื่องของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพ เคลื่อนไหวตามหลักการ        
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน 

4.16 0.69 มาก 

3. เขาใจบทบาทของตัวละครในขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน 

4.13 0.72 มาก 

4. เขาใจวัตถุประสงคของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ  
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน 

4.15 0.69 มาก 

5. สามารถบอกเลาเร่ืองเนื้อหาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนใหบุคคลอื่นได 

4.12 0.68 มาก 

6. สามารถวิพากษเนื้อหาของขอมูลสารสนเทศเชงิภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน 

4.19 0.62 มาก 

7. ประยุกตความรูที่ไดรับจากการชมขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม
หลักการอินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน ใน
ชีวิตประจาํวนั 

4.12 0.72 มาก 

8. อธิบายความเปนเหตุผลของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการ
อินโฟกราฟกฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนใหกับบุคคลอื่นได 

4.15 0.68 มาก 

คาเฉลี่ยการรับรู 4.16 0.68 มาก 

จากตารางที่ 3 สรุปไดวา ผลการศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางที่มีขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่ อนไหว
ตามหลักการอินโฟกราฟกฯ พบวา สามารถนําความรูไปเผยแพร เพ่ือเกิดประโยชนแกบุคคลอื่นได มีคาเฉลี่ยการรับ
รูอยูในระดับ มาก (x = 4.16 S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา จดจําเนื้อหาของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก (x= 4.20 S.D. 
= 0.61) เปนคาเฉลี่ยการรับรูสูงสุด ลําดับถัดมา คือ สามารถวิพากษเนื้อหาของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว
ฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก (x = 4.19  S.D. = 0.62) 
ลําดับถัดมา คือ เขาใจเนื้อเรื่องของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชน มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก (x= 4.16 S.D. = 0.69) ลําดับถัดมา คือ เขาใจวัตถุประสงคของขอมูล
สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน และอธิบายความเปนเหตุผลของ
ขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนใหกับบุคคลอ่ืนได มีคาเฉลี่ย
การรับรูอยูในระดับ มาก (x= 4.15 S.D. = 0.69) (x = 4.15 S.D. = 0.68)  ลําดับถัดมา คือ เขาใจบทบาทของตัว
ละครในขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน มีคาเฉลี่ยการรับรูอยู
ในระดับมาก (x= 4.13 S.D. = 0.72) และลําดับสุดทาย คือ สามารถบอกเลาเรื่องเนื้อหาขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนใหบุคคลอื่นไดและประยุกตความรูที่ไดรับจากการ
ชมขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน ในชีวิตประจําวัน มี
คาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับมาก (x = 4.12 S.D. = 0.68) (x = 4.12 S.D. = 0.72) 
 



77 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยไดสื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ เรื่อง รักษา
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม ที่มีความยาว 4.25 นาที ความละเอียด 720p แบบ High Definition (1,280 x 720 
pixels)  ที่นําเสนอขอมูลสารสนเทศจากปจจัยที่สงผลตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลอง
โคน นําเสนอขอมูลการแกปญหาและวิธีการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคน ดวยสื่อโมชันอินโฟ
กราฟก ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ จากกลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อดิจิทัลมีเดีย พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ     
อยูในระดับ มาก (x= 4.15 S.D. = 0.62) และจากกลุมตัวอยาง พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ อยูในระดับ มาก (x= 4.07 S.D. = 0.75) และผลการประเมินการรับรู
ของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ พบวา การรับรูของคนใน
ชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ มีคาเฉลี่ยการรับรูอยูในระดับ มาก (x = 4.16 S.D.= 0.68) 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาองคความรูจากงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟฟกฯ องคความรูจากงานวิจัยสงผลตอคุณภาพน้ํา ระดับออกซิเจนในน้ํา อุณหภูมิน้ําในบริเวณ
ชุมชนคลองโคน และอาหารของหอยแครงที่ขาดแคลน เมื่อไดศึกษาองคความรูที่ไดก็นําไปใชในการกําหนดเนื้อ
เรื่อง และออกแบบพัฒนาสื่อสารสนเทศภาพเคลื่อนไหวเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกสอดคลองกับ 
พิชิต ธิอ่ิม (2553) ที่กลาววา การพิจารณาปจจัยสําคัญในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียจะชวยผูออกแบบสามารถ
จํากัดกรอบแนวคิดไดอยางชัดเจน วาจะพัฒนาสื่อเพ่ือวัตถุประสงคอะไร จะใชสารสนเทศแบบใด ใชใน
สภาพแวดลอมอยางไร มีขอจํากัดดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากรที่เก่ียวของในการผลิตและเผยแพร ซึ่งสิ่ง
เหลานี้นําไปสูการสรางสื่อไดตรงกับความตองการของผูใช    

2. การออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ไดสื ่อ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหว เรื่อง รักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอม ที่มีความยาว 4.25 นาที 
ความละเอียด 720p แบบ High Definition (1,280 x 720 pixels)  ที่นําเสนอขอมูลสารสนเทศจากปจจัยที่
สงผลตอสภาพแวดลอมในการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลองโคน นําเสนอขอมูลการแกปญหาและวิธีการ
รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนบานคลองโคน ดวยสื่อโมชันอินโฟกราฟก สอดคลองกับงานวิจัยของสมโชค เนียน
ไธสง และคณะ (2561) ไดพัฒนาสื่อโมชันกราฟก พบวา มีความเหมาะสมในดานองคประกอบศิลป ดานการวาง
โครงเรื ่องและเทคนิคการเลาเรื ่องจึงทําใหสื ่อโมชันกราฟกมีความนาสนใจ ชวนติดตามจากผูชม นอกจากนี้
เนื ้อหาในสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ  มีความสําคัญตองวิเคราะหเนื้อหา และยอยเนื้อหาเปน
ความรูใหตรงกับวัตถุประสงคในการสื่อสารถูกตอง สอดคลองกับ Jun Sakurada (2015) กลาววา การรวบรวม
ขอมูลภาพรวมใหครบทุกดาน จากนั้นตัดขอมูลที่ไมจําเปนเพื่อยอยขอมูลใหกระชับขึ้นและนําขอมูลที่เหลือมา
แบงเปนหมวดหมู จัดเรียงขอมูล ทําโครงสรางขอมูลใหนํามาใชไดงาย การใชภาษาตองกระชับเขาใจงาย 
สอดคลองกับธนัท สมณคุปตและพัทธนันท บุตรฉุย (2562) ที่กลาววาในการใชสื่อที่มีการแปลงขอมูลที่ซับซอน
ใหกลุมเปาหมายเขาใจไดงายดวยการใหความรูหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และเมื่อนําโมชันอินโฟกราฟกไป
ใชจะชวยใหผูใชเขาใจงาย สวนการออกแบบโมชันอินโฟกราฟก ตองมีการสรางพิกโตกราฟ/ไอคอน ใหสามารถ
เขาใจไดจากการมองภาพ และภาพจะตองสอดคลองกับเนื้อหาหรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับรูปแบบและ
สีของชุดตัวอักษรตองมีหัวขอที่นาสนใจ การจัดองคประกอบในสื่อโมชันอินโฟกราฟกตองมีความสอดคลองกันจึง
ทําใหเกิดความนาสนใจและดึงดูดใจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤมล ถิ่นวิรัตน (2555) วิจัยเรื่อง อิทธิพล
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ของแอนิเมชัน 2 มิติ เทคนิคขอมูลภาพเคลื่อนไหวตอการสื่อสารขอมูลเชิงซอน ที่กลาววา ขอมูลที่มีความซับซอน
เชื่อมโยงกับขอมูลหลายดาน การแปลงขอมูลเปนภาพในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เทคนิคขอมูลภาพเคลื่อนไหว
ชวยใหประชาชนมีความรูและความเขาใจไดดีขึ้น เร็วขึ้นกวาการสื่อสารรูปแบบของตัวอักษรเพียงอยางเดียว จึง
เห็นไดวาสรางสื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ  เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน สามารถ
สื่อสารความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนไดเปนอยางดี 
 3. การหาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ในการวิจัยนี้
ไดดําเนินการหาประสิทธิภาพ 2 กลุม คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิทัลมีเดีย จํานวน 5 คน พบวา ประสิทธิภาพ
ของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือ
สงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับ มาก 
(x = 4.15 S.D. = 0.62) และจากกลุมตัวอยาง จํานวน 226 คน พบวา ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรูในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับ มาก (x = 4.07 S.D. = 
0.75) เชนเดียวกัน สอดคลองกับ อัญญปารณย ศิลปะนิลมาลย (2561) ไดหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่นอินโฟ
กราฟก พบวามีประสิทธิภาพสูงเกินเกณฑที่กําหนด เชนเดียวกับผลการวิจัย อาจเนื่องมาจากลักษณะของขอมูล
สารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวที่พัฒนาเปนสื่อที่อธิบายใหความรูโดยใชไอคอน/พิกโตแกรมประเภทตัวการตูนที่ใส
การเคลื่อนไหวทําใหมีความนาสนใจไมเบื่อหนาย ดังที่ เอมี่ บอลเลียต (2014) อางถึงใน ฉันทนา ปาปดถา และ อร
ปรียา หนองใหญ, 2562) เรื่องสภาพของอินโฟกราฟกกลาววาขอมูลภาพหากแปลงจากภาพนิ่งใหมีความ
เคลื่อนไหวก็จะทําใหดึงดูดความสนใจมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากมีขอมูลบางอยางที่ไมสามารถสื่อสารไดครบ
หากอยูในรูปแบบขอมูลภาพที่เปนภาพนิ่ง  ซึ่งรูปแบบของขอมูลภาพดังกลาว ไดแก วิดีโออินโฟกราฟก หรือ
แอนิเมชันอินโฟกราฟก หรือโมชันอินโฟกราฟก เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจไดดี และมีเสียงดนตรี
หรือเสียงบรรยายที่ชวยใหผูชมเขามารับรูขอมูลไดอยางสะดวกและสอดคลองกับงานวิจัยของพงพิพัฒน สายทอง 
(2560) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟก พบวา ความคิดเห็นตอโมชันอินโฟกราฟกเพ่ือประชาสัมพันธ
หลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งการผลิตสื่อประเภทอินโฟกราฟกผสมผสานกับการเคลื่ อนไหวเพ่ือใหเกิดความ
นาสนใจและเขาใจงายจึงสามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ นี้ มีความ
เหมาะสมในการนําไปสงเสริมความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามได 
 4. การประเมินการรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ 
ของกลุมตัวอยางจํานวน 226 คน พบวา การรับรูของคนในชุมชนตอขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ         
มีคาเฉลี่ยการรับรูอยู ในระดับ มาก (x= 4.16 S.D. = 0.68) จึงสามารถสรุปไดวาขอมูลสารสนเทศเชิง
ภาพเคลื่อนไหวฯ สงผลตอการรับรูของคนในชุมชนจากความรูที่ไดจากการวิจัย เพ่ือสงเสริมความรูในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมชุมชนบานคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม สอดคลองกับพีรวัฒน สุขเกษม (2563) ไดศึกษาผลการ
รับรูตอสื่อโมชันอินโฟกราฟก อยูในระดับดี เนื่องจากไดกําหนดเนื้อหาจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
โดยเลือกหัวขอเรื่องท่ีสําคัญ นาสนใจ ผลกระทบ เพ่ือใหไดรับความรูทั้งดานสาเหตุและวิธีการ รวมทั้งกระบวนการ
สรางพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวฯ เปนไปตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวและทุกขั้นตอนไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมีผลตอคุณภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟก สอดคลองกับกิจติพงษ ประชาชิต (2559) 
ที่กลาววา เมื่อทุกขั้นตอนการผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟกมีคุณภาพ การนําสวนประกอบที่มีคุณภาพมารวมกันทําให
สื่อโมชันอินโฟกราฟกนี้มีคุณภาพดวย รวมทั้งการออกแบบไอคอน/พิกโตแกรมในลักษณะตัวการตูนทําใหการรับรู
ขอมูลที่มีเนื้อหายาก ซับซอน มีความเขาใจงายขึ้น ไมเปนเชิงวิชาการ ดูแลวผอนคลายและไมตองคาดหวังในการ
แปลความจากบทดําเนินเรื่องเหมาะกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งการเคลื่อนไหวของไอคอน/พิกโตแกรม มีผลตอความ
เราใจ ทําใหอยากติดตามชมสื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของพจนศิรินทร สิมปนันท (2556) ที่กลาววาแอนิเมชันที่มี
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คุณภาพเกิดจากเนื้อหาการออกแบบและการกําหนดการเคลื่อนไหว ดึงดูดความสนใจ ติดตาม และเกิดการจดจํา
ความรูที่ผานการยอยเนื้อหาไมใหซับซอนสอดคลองกับ วัชรี แซงบุญเรืองและคณะ (2560) ไดศึกษาการนํา   
อินโฟกราฟกมายอเนื้อหาที่มีจํานวนมาก มีความซับซอน ใหสามารถเขาใจงายขึ้นมีความนาสนใจ ทําใหขอมูลที่
นําเสนอประสิทธิภาพทําใหผูชมเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตอการผลิตหอยแครงในชุมชนบานคลองโคนและ
ใหความรูดานการรักษาสภาพแวดลอม 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1. สื่อขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกในการถายทอดความรูจากงานวิจัยสู
ชุมชนที่พัฒนาขึ้นเปนเพียงการสรุปสาระสําคัญของงานวิจัย ขอมูลบางอยางในสื่อที่นําเสนออาจไมสอดคลองกับ
ปจจุบัน และถาตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาจากงานวิจัยตนฉบับ  

2. การดําเนินงานและเวลาที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองเตรียมความพรอมในการเก็บใน
ชุมชนที่ตองใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก จะตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียงใหเพียงพอตอการเก็บ
ขอมูล 

3. นําเครื่องมือการวิจัยขยายวงในการประเมินในวงกวางจะทําใหเครื่องมือวิจัยมีคุณภาพที่ถูกตองและแมนยํา 
 
ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 
1. ออกแบบและพัฒนาสื่อขอมูลสารสนเทศเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟกฯ ในลักษณะรูปแบบ    

3 มิติ จะทําใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. ศึกษาชองทางการเผยแพรที่สอดคลองกับบริบทชุมชนในการเผยแพรผลงานอยางทั่วถึงไปยัง

กลุมเปาหมายที่ตั้งเปาไว 
3. ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการออกแบบและพัฒนาขอมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟก เพ่ือนําเสนอขอมูลในรูปแบบอื่นที่มีประโยชนตอชุมชน 
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ระบบการเสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา 
สูการเปน “นวัตกรนอย”  

Primary School Students’ Innovative Thinking Enhancement System in 
Preparation for “Little Innovators” 

      

แฝงกมล เพชรเกลี้ยง 1* (Fangkamol Phetkliang), 
  ทรรศนัย  โกวิทยากร 2 (Thasanai Gowithayakorn), 

จิราพร  อุทัยวัฒน 3 (Jiraporn Uthaiwat), 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอระบบการเสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมของ
นักเรียนประถมศึกษาสูการเปน “นวัตกรนอย” ซึ่งไดอธิบายถึงสภาพสังคมในปจจุบัน ลักษณะของเด็กที่ควรเปน
ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เหตุผลในการสรางเด็กใหเปนนวัตกร ลักษณะของนวัตกร บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับเด็กในการสงเสริมความเปนนวัตกร รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับระบบการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิง
นวัตกรรมอยางเปนขั้นเปนตอน และผลงานที่สะทอนความเปนนวัตกร 
 

คําสําคัญ : ระบบการเสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม; นักเรียนประถมศึกษา; นวัตกรนอย 

 

Abstract 
 This paper is intended to propose a primary school students’ innovative thinking 
enhancement system in preparation for little innovators.  It begins with describing the current 
society, students’  attributes in the 21st century.  Then, the needs of preparing students to be 
innovators, innovators’ features, and roles of related individuals are elaborated prior to detailing 
the methodological enhancement system and innovative tasks. 
 

Keywords :  Innovative Thinking Capacity Enhancement System; Primary School Student;     
Little innovator 
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บทนํา 
 จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 18 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที่ 19    
และ 20 และในปจจุบันเปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคความรูแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยพลังขับเคลื่อนของเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหในวงการศึกษามีการพัฒนาทฤษฎี รวมถึงแนวคิดใหม ๆ ใหเกิดขึ้น จุดมุงหมาย
ทางการศึกษาคือการเรียนรูเพ่ือความเปนมนุษยที่สามารถดํารงชีพอยูในโลกตามยุคสมัยไดอยางมีคุณภาพ การ
เปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู หลักสูตร และศาสตรการสอน (Pedagogy) จะตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียน 
สะทอนถึงโลกที่พวกเขาจะตองเดินทางไปในอนาคต เปนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง มีการ
ปรับเปลี่ยน และมีวิวัฒนาการ  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนทุกระดับชั้นตั้งแตชั้นตน ๆ จะตองไดรับการปลูกฝง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง จริงจัง เพ่ือใหเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษนี้ คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เชน 
ทักษะการคิดขั้นสูง การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา การสื่อสารและการทํางานรวมกัน ซึ่งนี่
ก็คือ การพัฒนาและนําพาผูเรียนไปสูความเปนนวัตกร นั่นเอง 
 

ทําไมตองสราง “นวัตกร” 
 ในปจจุบันกระแสสังคมโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนลวนใหความสําคัญกับนวัตกรรม ( Innovation)   
ซึ่งเปนผลิตภัณฑ รูปแบบ และกระบวนการทํางานใหม รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นจากเดิม สงผลตอการทํา
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน องคการ สังคม และประเทศชาติ ดังที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของ “นวัตกรรม” ไววา หมายถึง การกระทําหรือสิ่งที่ทําขึ้นใหม
หรือแปลกไปจากเดิม ซึ่งอาจเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ นวัตกรรมมีความสําคัญตอองคการในดานการ
สรางสรรคผลิตภัณฑ การบริการใหม ๆ ที่มีคุณคา หากองคการพยายามเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางใหเปนจุดแข็งและ
โอกาส สามารถนํานวัตกรรมมาสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงมีสวนเชื่อมโยงไปสูผลการดําเนินงาน  
ในระยะยาวขององคการได (วสันต สุทธาวาศ, 2558) 

นับไดวานวัตกรรม คือ เสนเลือดที่หลอเลี้ยงเศรษฐกิจของโลก และเปนกลยุทธที่สําคัญอันดับแรกสําหรับ  
ซีอีโอทุก ๆ คนในโลกก็วาได จากโพลสํารวจความคิดเห็นของซีอีโอ 1,500 คนที่จัดข้ึนโดยไอบีเอ็ม บงชี้วาความคิด
สรางสรรคจะเปนความสามารถที่สําคัญที่สุดของผูนําในอนาคต อาทิเชน พลังของความคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถ
สรางความมั่นคง มั่งคั่งใหกับกิจการตาง ๆ เมล็ดกาแฟและบรรยากาศของรานสตารบัคส ทําใหรานกาแฟแบบ
ดั้งเดิมตองปดตัวลง การเปลี่ยนแปลงจากการใชโทรศัพทมือถือที่รับสายเขาและโทรออกเพียงอยางเดียว มาสู
รูปแบบการสื่อสารดวยสมารทโฟน (Dyer and et al, 2011) ตัวอยางดังกลาวไมใชเรื่องบังเอิญ แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการสรางสรรคทางความคิดของเหลานวัตกรสูการผลิตนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ออกสูสังคม 
 ดังนั้น การเตรียมผูเรียนใหพรอม มีศักยภาพและความสามารถในการสรางนวัตกรรมจึงเปนสิ่งที่ควร
สงเสริมเปนอยางยิ่งในทุกระดับการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางศักยภาพทางการคิด      
เชิงนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสรางใหเกิด “นวัตกร” ที่เปนกําลังสําคัญของชาติตอไป 
 

ลักษณะของ “นวัตกร” ตองเปนอยางไร 
 นวัตกร (Innovator) เปนบุคคลคนแรกในการกระทําสิ่งตาง ๆ มีความรู มีความสามารถในการเขาใจ และ
ประยุกตใชความรู มีความคิดสรางสรรค รับมือกับอุปสรรคในระหวางการพัฒนานวัตกรรมได (พัชรพร อยูยืน และ
คณะ, 2561) นวัตกรจึงตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะใน 5 ทักษะ คือ การเชื่อมโยงความคิด ตั้งคําถาม สังเกต 
ปฏิสัมพันธ และทดลอง นอกจากนี้ตองกลาทําสิ่งใหม ไมพอใจกับสถานการณปจจุบัน กลาเสี่ยงอยางชาญฉลาด     
ในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Dyer & et al, 2011) นอกจากนี้ เฟอร และ ดายเออร (Furr & Dyer, 2014) 
ไดกลาวถึงกระบวนการทํางานที่บงชี้ความเปนนวัตกรไว 4 ประการ คือ 1) คนหาขอมูลเชิงลึก (Insight) 2) กําหนด
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ปญหาใหชัดเจน (Problem) เพ่ือพิจารณาสิ่งที่สมควรดําเนินการ (Job to be Done) ไดอยางเหมาะสม 3) พัฒนา
แนวทางแกปญหา (Solution) และ 4) พัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ (Model) บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เปน
ลักษณะเฉพาะของการเปนนวัตกรนั้นไมไดเปนสิ่งที่มีติดตัวมากับเด็กทุกคนตั้งแตเกิด การเสริมสรางศักยภาพ
ทางการคิดเชิงนวัตกรรมเปนสิ่งที่สามารถปลูกฝงใหกับเด็กได นวัตกรที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนในวัยเด็ก ลวน
มีผูใหญที่คอยสนับสนุนและเปนแรงบันดาลใจ ดังนั้น ครู ผูปกครอง และบุคคลแวดลอมของเด็ก จึงมีสวนสําคัญท่ี
จะทําใหเกิดนวัตกรได การเรียนรูยุคใหม เนนการเปดโอกาสใหผูเรียนเปนนักคิด นักปฏิบัติ ทักษะการสรางสรรค
นวัตกรรมเปนทักษะหนึ่งของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ จัดเปนทักษะเชิงประยุกต (Apply Skill)  โดยมีความคิดสรางสรรคเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญ (Creative Thinking) ในการคิดริเริ่มเพ่ือการแกปญหาหรือพัฒนาสิ่งใหมขึ้น ทักษะการสรางสรรค
นวัตกรรมมีองคประกอบหลัก 3 ประการ ไดแก 1) การคิดอยางสรางสรรค 2) การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนอยาง
สรางสรรค 3) การสรางนวัตกรรมใหเกิดผลสําเร็จ (วิชัย วงศใหญ และมารุต พัฒผล, 2562) สําหรับทฤษฎีความคิด
สรางสรรคท่ีจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมนั้นผูเขียนจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 
สถาบันครอบครัว บทบาทอันสําคัญในการสราง “นวัตกร” 
 ในวัยเด็กเปนวัยที่กําลังเติบโตและมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ทั้งทางดานรางกายและนิสัยใจคอของเด็ก 
โดยพ้ืนฐานจิตใจเด็กเปนเรื่องที่สําคัญ สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกและการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งอิทธิพล
ครอบครัวเปนสวนสําคัญที่สงผลตอตัวเด็กโดยตรง ครอบครัวเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอตัวเด็กอยางมาก ดังนั้น
หากตองการใหเด็กมีลักษณะนิสัยเปนแบบไหน ตองเริ่มตนที่ครอบครัวกอนเปนอันดับแรก เพ่ือหลอหลอมเด็กใหมี
พ้ืนฐานจิตใจและนิสัยที่ดี สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ไมกอความเดือดรอนใหกับ ผู อ่ืน      
(มนัท สูงประสิทธิ์, 2560) ในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กจึงเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการทําใหเกิดคุณลักษณะ
ความเปน “นวัตกร” ไพฑูรย สินลารัตน (2563) ไดกลาวถึง การคิดหลักไว 4 ประการวาเปนพ้ืนฐานหลักของการ
คิดเชิงนวัตกรรมที่จะนําไปสูการสรางสิ่งใหม คือ (1) การคิดวิเคราะห (2) การคิดสรางสรรค (3) การคิดผลิตภาพ 
และ (4) การคิดรับผิดชอบในเรื่องของการคิดของผูเรียนนั้น ครอบครัวหรือผูปกครองลวนมีบทบาทตอการสงเสริม      
ใหเด็กรูจักคิดไดดวยตนเอง ในที่นี้ผูเขียนจะขอยกตัวอยางถึงการคิดวิเคราะหใหเห็นเปนรูปธรรมพอสังเขปวา      
พอแมหรือผูปกครองควรคุยกับลูกบอย ๆ แลกเปลี่ยน ไมใชแคฟงอยางเดียวเทานั้น การคุยที่จะสงเสริมการคิด
วิเคราะหไดดี คือ การคุยแบบตั้งคําถาม โดยพอแมควรตั้งคําถามกับลูกลักษณะคําถามตองใหลูกคิดตอ เชน ทําไม
เขาจึงทําอยางนั้น ลูกเห็นดวยไหมที่เขาทําอยางนี้เพราะอะไร เปนตน นอกจากพอแมจะตั้งตําถามแลวก็จะพบได
วาลูกก็ชอบถามเหมือนกัน ถาลูกถามอะไรพอแมควรจะใหขอสะทอนกลับ ฟงในสิ่งที่ลูกถาม หรือถามวาที่ลูกคิด
หรือถามนั้น มีความสมเหตุสมผลเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร แลวถามความเห็นของลูกดวยวาเปนเพราะอะไร พอแม
ไมควรคิดวาลูกทําไมชอบถามเรา นอกจากนี้แลวการสรางแรงจูงใจ ยังเปนแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่สามารถ
ผลักดันสรางเด็กใหเปนนวัตกรได สอดคลองกับ เนาวนิตย สงคราม (2562) ที่ไดกลาวไววา แรงจูงใจภายในมักเปน
สวนสําคัญท่ีทําใหบุคคลเกิดการสรางนวัตกรรม เพราะแรงจูงใจภายในถือวามีความสําคัญอยางมากซ่ึงจะเกิดขึ้นได
ตอเมื่อเด็กไดรับการจัดบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูอยางอิสระทางการคิด ไมถูกจํากัดหรือตีกรอบมากจนเกินไป 
การใหคําชม การใหรางวัลแกเด็กเปนสิ่งที่พอแมสามารถกระทําไดเมื่อลูกกระทําตามเปาหมายนั้นไดสําเร็จ 

จะเห็นไดวาการวางรากฐานชีวิตที่ดีใหแกเด็กตองเริ่มมาจากสถาบันครอบครัวดังที่ไดกลาวมาแลว เมื่อเด็ก
เขาสูระบบการศึกษา การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนานักเรียนใหเกิด
ศักยภาพการคิดเชิงนวัตกรรม เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมในการประกอบอาชีพ และ
สรางความสําเร็จใหกับตนเองตอไปในอนาคต ซึ่ง เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2558) กลาววา ผูที่มีความคิดริเริ่ม
และมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ยอมมีโอกาสกาวไปกอน กาวไปไกล ก าวไปสูอนาคตที่ประสบ
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ความสําเร็จไดมากกวา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางคนใหเปนผูคิดดี คิดได ทําเปน คิดริเริ่มสรางสรรคทําสิ่งใหม ๆ 
ไดดวยตนเอง แสวงหาแนวทางใหม ๆ เพ่ือใหทํางานไดเร็วและฉลาดขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สรางผลลัพธตาม
เปาหมายไดมากข้ึน หรือเรียกวาการมีความคิดเชิงนวัตกรรมนั่นเอง 

 

สถานศึกษา : ระบบการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม 
เมื่อกลาวถึงสถานศึกษาแลว ครูผูสอนมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรงมากที่สุดในการจัดการเรียน

การสอน ดังนั้น การชี้แนะในฐานะครูนับวาเปนเรื่องสําคัญในยุคปจจุบันมากกวาการเปนผูถายทอดความรู ซึ่ง  
วิชัย วงษใหญ และมารุต  พัฒผล (2562: 5) ไดสรุปไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการชี้แนะเชิงนวัตกรรมใหกับนักเรียน 
ดวยการปลดล็อก Fixed Mindset สู Growth mindset กระตุน Creativity ถามใหคิดหาความแตกตาง ใหขอมูล
ขอเท็จจริงอยางหลากหลาย และแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวของ เพ่ือที่จะชวยเสริมสรางการคิดเชิงนวัตกรรม 
ทักษะการสรางสรรคนวัตกรรม และความเปนนวัตกรของนักเรียน ซึ่งที่มาของกรอบคิด (Mindset) ดังกลาวมา
จาก ดเว็ค (Dweck, 2006) นักจิตวิทยาและนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดไดศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ
ที่จะพัฒนาความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งใชระยะเวลายาวนานในการศึกษาคนควา          
และคนพบวาสิ่งที่ควบคุมความคิด เจตคติ ความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เปนผล
มาจากกรอบคิด (Mindset) โดย Dweck ไดแบงกรอบคิดของบุคคลออกเปน 2 ประเภท ไดแก กรอบคิดจํากัด 
(Fixed Mindset) คือ ความคิด และเจตคติของบุคคลที่เชื่อวาศักยภาพของตนเองเปนสิ่งที่ถูกกําหนดมาอยาง
ตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพียงเล็กนอย ขณะที่กรอบคิดงอกงาม (Growth Mindset) คือ ความคิดและ
เจตคติของบุคคลที่เชื่อวาศักยภาพของตนเองเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตไดโดยใชความมานะ
พยายาม เมื่อเปนเชนนี้ กรอบคิดของครูประถมศึกษานอกจากจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมในการพัฒนา
ตนเองของครูแลว ยังสงผลไปถึงมุมมองและการสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับประถมศึกษาดวย 
ซึ่งกรอบคิดทั้งสองคํานี้ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2558: 345-347) ไดกลาวถึงความหมายในทํานองเดียวกันแต
ใชคําที่แตกตางกัน คือ กรอบคิดติดยึดฝงแนน (Fixed Mindset) กับกรอบคิดติดยึดเจริญเติบโต (Growth 
Mindset) ดงัตัวอยางงานวิจัยของมิลินทรา กวินกมลโรจน (2557) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการชี้แนะที่อิง
ทฤษฎี การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับชุดความคิดดานการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา 
ผลการวิจัยทําใหไดขอคนพบ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกกระบวนการชี้แนะที่ อิงทฤษฎีการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับชุดความคิด ดานการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเปนกระบวนการที่นํามาใชในการปรับชุด
ความคิด ดานการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเปนการเรียนรูผานประสบการณ การไตรตรองทางความคิด 
การลงมือปฏิบัติ และการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางครูและผูที่เกี่ยวของ จนกระทั่งทําใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชุดความคิดและแสดงออกเปนพฤติกรรม มีผูชี้แนะทําหนาที่ใหความชวยเหลือ หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ  ตลอด
ระยะเวลาของการเรียนรู โดยมีหลักการดังนี้ 1) การสรางปฏิสัมพันธ ซึ่งกันและกันเปนสิ่งที่นําไปสูการเรียนรูของ
ครู 2) การทําใหครูเปดใจยอมรับนําไปสูการเปลี่ยนแปลงภายในของครู 3) การสรางใหครูเกิดแรงเสริมภายในชวย
ใหเกิดพลังนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 4) การแกปญหาดวยการวิพากษประสบการณในอดีตนําไปสูการคนพบ 5) การ
ทําใหครูเกิดการชี้นําตนเองจะทําใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจ 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานประสบการณนําไปสู
ขอสรุปที่เปนรูปธรรมสูการปฏิบัติ ประการที่ 2 ผลการดําเนินงานตามกระบวนการชี้แนะเพ่ือปรับชุดความคิดครูฯ 
กอนเขารวม กระบวนการชี้แนะ มีครู 1 คน มีชุดความคิดดานการเรียนการสอนเติบโต ครู 12 คน มีชุดความคิด 
เติบโตแตความคิดบางอยางยังจํากัด ไมมีครูที่มีชุดความคิดจํากัดแตความคิดเติบโตหรือชุดความคิดจํากัดเลย หลัง
เขารวมกระบวนการฯ ครูมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนครูที่มีชุดความคิดเติบโต 7 คน ชุดความคิดเติบโตแตความคิด
บางอยางยังจํากัด 6 คน โดยมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นทุกคน เมื่อพิจารณาองคประกอบของชุดความคิดดานการ
จัดการเรียนการสอนที่ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ องคประกอบดานแนวคิดหรือกลุมความคิดที่ครูมีตอ
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ความสามารถ สติปญญา และศักยภาพของตนเองในฐานะครู ในดานพฤติกรรมของครู พบวา ครูทุกคนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขอคนพบจากงานวิจัย
ดังกลาวมูลจึงสนับสนุนแนวคิดที่วา หากตองการใหครูประถมศึกษามีกรอบคิดงอกงามในการสรางการคิดเชิง
นวัตกรรม ครูประถมศึกษาควรมีกรอบคิดงอกงามของตนเอง เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูที่ใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธและรวมมือระหวางกันกับนักเรียนคนอ่ืนเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางการคิดเชิง
นวัตกรรม อันจะนําไปเปนกรอบคิดงอกงามที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน เชน การสงเสริมใหนักเรียนไดวางแผน
และสรางสรรคผลงานดวยตนเองเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนนวัตกร นอกจาก
กรอบคิดในการจัดการเรียนการสอนของครูแลวงานวิจัยบางชิ้นไดนําเสนอปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ
เชิงนวัตกรรมหรือความสามารถในการสรางนวัตกรรม ไดแก การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เอ้ือตอการบมเพาะทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เปนตน (สาวิตรี  สุทธิจักร , 
2554) ; เชลล และ แอทฮายดี (Chell & Athayde, 2008) แตจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
ประเทศไทยพบวา มีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักเรียนนอยมาก โดยเฉพาะ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา เมื่อเปนเชนนี้สถานศึกษาทุกแหงควรตองกลับมาทบทวนและปรับเปลี่ยนหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดการชั้นเรียน เพ่ือใหเกิดกรอบคิดงอกงาม 
(Growth Mindset) ดวยเชนกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. หลักสูตรการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม 
ในการสรางหลักสูตรการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมนั้น ตองเริ่มจากการวิเคราะห

สภาพปจจุบันปญหา และบริบทของโรงเรียน เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนสรางผลผลิตหรือผลิตภัณฑในฐานะนวัตกร
นอย โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการปรับเนื้อหาสาระการเรียนรูในเชิง
นวัตกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดและทักษะในการผลิตหรือสรางนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นใหได การพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมตามหลักสูตร ครูตองออกแบบการเรียนรูอยางรอบคอบ โดยใชความรูเกี่ยวกับกระบวนการคิด 
วิธีสอน มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระของหลักสูตร รวมถึงบรรยากาศในชั้นเรียนควรใหความสําคัญตอการพัฒนา
ทักษะการคิด เชน การตั้งคําถาม การสังเกต ฯลฯ การสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมอาจทําไดหลาย
วิธี ซึ่งผูเขียนขอนําเสนอไวใหผูอานเขาใจ 2 แนวทางคือ 1) การจัดการเรียนรูสอดแทรกกระบวนการสรางเสริม
ศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมเขาไปในหลักสูตร คือ การกําหนดการคิดเชิงนวัตกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู เนื้อหาสาระใดสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร และมุงพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
นั้น ไปพรอมกับสาระที่เรียน นักเรียนก็จะไดรับการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ กระบวนการคิด เจตคติ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคไปพรอมกัน สวนแนวทางที่ 2) ครูสามารถจัดทําเปนหลักสูตรเสริมในการสรางเสริม
ศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามครูควรทําความเขาใจถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของ    
สําหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม มี 3 ตัวแบบของการ
ถายทอดทักษะการคิด ไดแก 1) การสอดแทรกการเสริมทักษะการคิดทั่วไปเพ่ิมเติมไปจากหลักสูตรปกติที่มีอยู     
2) การสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชาที่เรียนในขณะเดียวกันเลย อาทิ วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรภูมิศาสตร   
3) สอดแทรกทั้งหลักสูตรอยางเปนระบบ แตแมวาจะเปนวิธีการไหนที่นําไปใชตองมั่นใจวิธีการนั้นจะทําใหการ
เรียนรูและถายทอดไปสูการพัฒนาทักษะความคิดท่ีดีกวาที่เปนอยู (บรรจง อมรชีวิน, 2554) 

 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่สรางเสริมศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรม 

ในการพัฒนาศักยภาพทางการคิดใหนักเรียนระดับประถมศึกษานั้น สิ่งสําคัญที่ตองทําคือ ครูผูสอน
ตองปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิด ทํา พูด มากขึ้น เพ่ือคนหา สรางความรูดวย
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ตนเอง สวนครูตองสอนใหนอยลง แตกลับไปเปนผูเตรียมประสบการณเรียนรูใหมากขึ้น กระตุนใหผูเรียนแสวงหา
สารสนเทศ สรางความรู ประยุกตความรู และทักษะสําคัญอยางยิ่งสําหรับครูยุคใหมเพ่ือสรางเด็กยุคใหมอันเปนยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ แลวกาวเขาสูยุคสังคมแหงปญญาไดอยางยั่งยืน และกอปรดวยการเปนนักเรียนรู (Learner) 
เปนผูนํา (Leader) ตลอดจนเปนนวัตกร ( Innovator) ผูสรางนวัตกรรมการเรียนรู ถาครูมีระบบการพัฒนา
ศักยภาพใหมีลักษณะขางตน ก็จะสามารถผลิตเด็กไทยให เปนผูมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ เปนเด็กไทยที่เปน      
นักเรียนรู (Learner) เปนผูนํา (Leader) และเปนเด็กผูสรางผลงานใหมหรือเปนนวัตกร (Innovator) (พิมพพันธุ 
เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข , 2557) ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูสรางเสริมศักยภาพทางการคิ ดเชิง
นวัตกรรมที่สถานศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับเปาหมายหลักของโรงเรียนมีหลายรูปแบบ 
ผูเขียนขอยกตัวอยางนําเสนอไวอยางนอย 8 รูปแบบดังนี้ 1) การเรียนรูแบบบูรณาการ ( Integration Learning) 
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความตองการโดยการเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเรียนทุกดาน และสามารถนํา ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได 
(ยุวธิดา คําปวน, 2560: 30)  2) การเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning) เปนการจัดประสบการณ    
ที่ใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ โดยจัดโอกาสใหผูเรียนไดสัมผัสรับรูกับเหตุการณ เนื้อหา แลวใหทําโครงงานหรือลง
มือปฏิบัติ ที่แสดงวาเกิดการเรียนรูในเรื่องที่รูจริง มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งจะตองประกอบดวย การถาม
ปญหา การตั้งคําถามเพ่ือการสืบคนเสาะหา (วัชรา เลาเรียนดี , ปรณัฐ กิจรุงเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ.     
(2560: 100)  3) การเรียนรูตามสถานการณจริง (Situation-Based Learning) เปนการจัดกระบวนการที่ผูสอนใช
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท 
ขอมูลและกติกาการเลนที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสถานการณนั้น โดยใชขอมูล
ที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริงในการตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลน
ในลักษณะเดียวกันที่ เกิดขึ้นในสถานการณจริง (ทิศนา แขมมณี , 2560)  4) การเรียนรูแบบนําตนเอง            
(Self-Directed Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควาหา ความรู กระตุนใหเกิดทักษะการคิด ทักษะการนําเสนอ ทักษะการทํางานเปนกลุมอยาง
สรางสรรคและทักษะชีวิต (ลัดดา ศิลานอย, 2558: 141 ; สมพงษ และลดาวัลย มะลิไทย, 2560: 6)  5) การสอน
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค (Creativity-Based Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหา ความรู กระตุนใหเกิดทักษะการคิด ทักษะการ
นําเสนอ ทักษะการทํางานเปนกลุมอยางสรางสรรคและทักษะชีวิต (ลัดดา ศิลานอย , 2558:141 ; สมพงษ และ
ลดาวัลย มะลิไทย, 2560: 6)  6) การเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning) และการเรียนรูแบบรวมแรง
รวมพลัง (Collaborative Learning) เปนวิธีการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองโดยอาศัย
กระบวนการกลุม มีการปรึกษาหารือชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในกลุมที่มีความสามารถแตกตางกัน 
ทําใหเกิดการปลูกฝงทักษะการทํางานเปนกลุม การยอมรับฟงความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ซึ่งหากมีการนําขอดีของทั้งสองวิธีการดังกลาวมาบูรณาการรวมกันก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น เขมณัฏฐ  มิ่งศิริธรรม , 2011: 442)  7) การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ         
(Critical Thinking Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมโดยไดรับประสบการณตรง 
เรียนรูจากของจริงประกอบกับการใชสื่อที่ เปนรูปธรรมที่ จะชวยกระตุนใหผู เรียนไดใชสมองในการคิด      
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2553: 102) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความซับซอนและประกอบดวยกิจกรรมทางสมองตาง ๆ 
ปจจุบันสามารถจัดไดทั้งโปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากการเรียนปกติที่สรางขึ้นกับโปรแกรมที่มี
ลักษณะทั่วไปซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชเนื้อหาวิชาในหลักสูตรปกติเปนสื่อในการพัฒนาการคิด  8) การเรียนรูเชิงผลิต
ภาพ (Productivity-Based Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่ผลลัพธของการเรียนรู ที่ผูเรียนสามารถสราง
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ผลผลิต ผลงานที่เกิดจากความรูประสบการณกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนความรวมมือกันของผูสอนกับผูเรียน ผูเรียน
กับผูเรียน ฉะนั้นการเรียนรูเพ่ือสรางผลงาน ผลผลิตนับเปนการเรียนรูขั้นสูงสุด ตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการ
เรียนการสอนที่หลากหลายกวาผูเรียนจะสรางผลงานสําเร็จตองมีการพัฒนาพฤติกรรมและความคิดผาน
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนลงมือทํา (สมพร โกมารทัต, 2557: 4)  

อยางไรก็ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาว สถานศึกษาควรจะพิจารณาถึงกระบวนการคิดสรางสรรค 
อันเปนกระบวนการที่ทําใหนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนนวัตกรที่สามารถผลิตความคิดที่แปลกใหมหรือคิดคน
สิ่งประดิษฐที่แปลกใหม ซึ่งนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดศึกษาและนํามาเปนรูปแบบของกระบวนการคิด
สรางสรรค ผูเขียนขอหยิบยกทฤษฎีที่สําคัญ ๆ นํามาสรุปไดดังนี้ ทฤษฎีกระบวนการสรางสรรคของทอรแรนซ 
(Torrance, 1962) ทฤษฎีกระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของวอลลาส (Wallas, 1926) ทฤษฎีกระบวนการ
คิดสรางสรรคตามแนวคิดของบารอน (Barron, 1996) ทฤษฎีกระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของรอสแมน 
(Rossman, 1996) ทฤษฎีกระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของออสบอรน Osborn (1996) ทฤษฎี
กระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของปารนและคณะ (Parnes, 1977) จากรูปแบบกระบวนการคิดสรางสรรค
ตั้งแตรูปแบบกระบวนการคิดสรางสรรคของวอลลาส จนถึงรูปแบบกระบวนการคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ
ปารนและคณะ ที่กลาวขางตน ผูเขียนสรุปรูปแบบกระบวนการคิดสรางสรรค ดังนี้  

1) กระบวนการคิดสรางสรรคจะเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห มีความหมาย มีจินตนาการ มีการสราง
ความคิด และมีการประเมินเชิงวิพากษ โดยภาพรวมของกระบวนการคิดสรางสรรคก็คือ ความสมดุลของ
จินตนาการและการคิดวิเคราะห  

2) รูปแบบกระบวนการคิดสมัยเกาจะใหความสําคัญกับผลของความคิดสรางสรรคที่เกิดจากกระบวนการ
ใตจิตสํานึก ที่อยูเหนือการควบคุมของผูคิด สวนรูปแบบกระบวนการคิดสมัยใหม จะใหความสําคัญกับการสราง
ความคิดใหมที่มีความหมายภายใตการปฏิบัติการควบคุมโดยผูคิดเอง  

3) กระบวนการคิดสรางสรรคโดยรวมตองการที่ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติการคิดและการนําความคิดไปใช 
ดังนั้นจึงตองมีการปฏิบัติการมากกวาที่จะจินตนาการสิ่งใหมเพียงอยางเดียว 

ดังนั้นในฐานะครูประถมศึกษาจะตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางนวัตกรรมโดยจัดกิจกรรม  
การเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมในฐานะนวัตกรนอย 

 

ทักษะที่ครูประถมศึกษาควรมีเพื่อสงเสริมศักยภาพทางการคิด 
ครูประถมศึกษานอกจากจะมีบทบาทหนาที่ในการจัดการเรียนรูและเปนผูชวยเหลือนักเรียนใหพัฒนา

ตนเองใหเต็มศักยภาพเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบันแลว ในการสงเสริมศักยภาพทางการคิด
ใหแกนักเรียนใหเปนนวัตกรควรมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skilled) ดังนี้ 

1. ทักษะการสังเกตที่ละเอียดลออ ครูที่มีทักษะการสังเกตที่ละเอียดลออ จะมองเห็นสิ่งที่เด็กสื่อสารดวย
ภาษากายไดเปนอยางดี เชน ทาทาง สายตา น้ําเสียง ทําใหสามารถรับรูและเทาทันอารมณของเด็ก ครูที่ชางสังเกต
จะไวตอการรับรูบรรยากาศในการเรียนการสอน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนไดอยางทันทวงที สามารถสังเกตเห็น
ความกระตือรือรน หรือความออนลาในการเรียนของเด็ก มองเห็นวิธีเรียนรูและความกาวหนาของเด็กเปน
รายบุคคล หรือเมื่อทํางานรวมกันเปนกลุม ครูที่ชางสังเกตจะสามารถหาจังหวะที่เหมาะสมในการเขาไป ถอย
ออกมา หรือเพียงเฝาดูอยูใกล ๆ เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงค  

2. ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ครูที่มีการสื่อสารทางบวกจะมีอิทธิพลตอเด็กอยางมาก ทั้งในเรื่องทัศนคติ
ในการเรียนรูการเห็นคุณคาในตัวเองกําลังใจที่จะคิดและลงมือทํา เด็กจะมีความรูสึกที่ดีต อตนเอง และคงทํา
พฤติกรรมที่ดีนั้นตอไป 
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3. ทักษะการกระตุนใหเด็กคิด ครูที่มีทักษะการกระตุนใหเด็กคิด มักจะใชคําถามปลายเปดอยูเสมอ เพ่ือ
กระตุนใหคิดอยางหลากหลาย และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก จัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดสังเกต สํารวจ แลวเกิด
คําถามที่ตองการคําตอบ บางกิจกรรมก็มีการสรางเงื่อนไขเพ่ือใหเด็กไดเผชิญกับปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อภิชญา  คําวัน (2562: 495) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดย
ใชวิธีการสืบเสาะหาความรูเสริมดวยคําถามระดับสูง ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการคิดสังเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสืบเสาะหาความรูเสริมดวย
คําถามระดับสูงขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและความดันของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีสืบเสาะหาความรูเสริมดวยคําถามระดับสูงมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูวิจัยอภิปรายวา เพ่ือใหการ
เรียนการสอนโดยใชคําถามระดับสูงนี้บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาการคิดของนักเรียน ครูไดเตรียมวิธีการ
กระตุนการคิดและการตอบคําถามของนักเรียนโดยใชเทคนิคสนับสนุนการใชคําถาม คือ 1) การกระตุนการตอบ
คําถาม (Prompting) เปนเทคนิคท่ีครูใชเมื่อนักเรียนตอบคําถามไมไดหรือตอบคําถามไมถูกตอง ซึ่งครูชวยนักเรียน
ในการตอบคําถามโดยการปรับคําถามใหเขาใจงายขึ้น หรือ พยายามลวงการตอบคําถามของนักเรียนใหยาวขึ้น  
ซึ่งชวยใหนักเรียนตอบคําถามของครูได 2) การกระจายคําถาม (Redirection) ซึ่งชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดตอบ
คําถามเดียวกันนี้จํานวนมากขึ้น นับไดวาเปนเทคนิคที่ชวยเพ่ิมจํานวนนักเรียนในการมีสวนรวมในการเรียนให   
มากขึ้น นักเรียนจึงไดรับการพัฒนาการคิดอยางทั่วถึง 3) เวลารอคอยคําตอบ (Wait-time) ชวยใหนักเรียนมีเวลา
ในการคิดหาคําตอบ เนื่องจากคําถามระดับสูง จําเปนที่จะตองใหเวลานักเรียนในการใชความคิด ซึ่งทายที่สุดแลว
จะทําใหคําตอบของนักเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการใชเทคนิคสนับสนุนการใชคําถามแลว ครูใชวิธีการ
ทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการตอบคําถามเพ่ือใหนักเรียนตอบนั้น คําตอบของนักเรียนไมจําเปนที่จะ
ถูกตอง แตความสําคัญของคําถามคือการกระตุนการคิดและการคนหาคําตอบของนักเรียน 

4. ทักษะการสรางแรงจูงใจ ครูตองสรางความกระตือรือรนใหตัวเองอยูเสมอ เพราะความกระตือรือรน
ของครูจะสงผานไปเปนแรงจูงใจใหเด็กอยากเรียนรูจะทําใหบทเรียนของครูสนุก เราใจยิ่งขึ้น ครูที่มีทักษะการสราง
แรงจูงใจ มักจะตั้งเปาหมายที่ทาทายและถาเปนเปาหมายใหญใหแตกเปนเปาหมายยอยเพราะเมื่อเด็กทํา
เปาหมายยอยสําเร็จก็เปนแรงจูงใจภายในที่จะไปสูเปาหมายตอไปไดโดยงาย การใหเด็กไดตั้งสมมติฐาน หรือ   
คาดเดาผลดวยตัวเอง เปนแรงจูงใจใหลงมือทําหรือเรียนรู เพ่ือใหรูวาคําตอบจะตรงกับที่คาดเดาไวหรือไม 
นอกจากนี้นิทาน ละครจะชวยสรางแรงจูงใจใหกับเด็กไดเปนอยางดีโดยเฉพาะในเรื่องของลักษณะนิสัยคุณธรรม 
จริยธรรม  

5. ทักษะการประเมิน ครูที่มีทักษะการประเมิน จะตองมีทักษะในการสังเกต มีความรูดานพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก มีความสามารถในการจับประเด็นที่นาสนใจหรือสอดคลองกับเปาหมาย การสังเกตและ       
จดบันทึกพฤติกรรมและปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมของเด็ก สามารถสื่อสารผลการประเมินใหกับผูเกี่ ยวของ
ไดอยางดีนอกจากนี้ยังตองสามารถชวยใหเด็กไดเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการประเมินตนเอง และนํามาปรับปรุง 
หรือพัฒนาผลงานและการกระทําของตนเอง 

6. ทักษะการคาดเดาผลลวงหนา ครูที่มีทักษะการคาดเดาผลลวงหนา จะตองเปนคนที่ชางสังเกต คิดได
ฉับไวจินตนาการไดชัดวากระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมจะดําเนินไปอยางไร ความคาดหวังและสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในแตละขั้นตอนคือ อะไร ถามีสถานการณท่ีไมไดคาดคิด นาจะเกิดอะไรไดบาง เพ่ือตั้งรับหรือตอยอดตอไป
ไดอยางเหมาะสม (สุภาวดี หาญเมธี และภาวนา อรามฤทธิ์, 2561: 122-123) 
 

ทักษะที่ผูบริหารควรมีเพื่อสงเสริมศักยภาพทางการคิด 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา ศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่ใหความสําคัญกับกระแสของนวัตกรรมนั้น      

มีแนวคิดที่เกี่ยวขององคการทางการศึกษาที่สําคัญระดับปจเจกบุคคล ไดแก ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
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(Innovative thinking skills) เปนสิ่งที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารจะตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
จนเปนทักษะพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การใสใจหรือ
การเอาใจใส (Paying Attention) 2) การเห็นคุณคาของคุณลักษณะสวนบุคคล (Personalizing) 3) การถายทอด
จินตนาการ (Imaging) 4) การเลนอยางจริงจัง (Serious Play) 5) การรวมสืบคน (Collaborative Inquiry) และ 
6) การปนแตง (Crafting) และผูนําเชิงนวัตกรรม (Innovative Leader) ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําของ        
องคการตองนําพาองคการใหสามารถใชนวัตกรรมเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธขององคการ ซึ่งก็คือ
ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม ( Innovative Leadership) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ 4 ดาน คือ 1) ดานบุคลิกภาพ 
(Personality) 2) ดานทักษะ (Skills) 3) ดานบทบาทหนาที่  (Roles) 4) ดานลักษณะทางสั งคม (Social 
Characteristics) และความฉลาดทางนวัตกรรม (Innovative Intelligence) (สุกัญญา แชมชอย, 2555) 

 

ผลงานสะทอนความเปนนวัตกร 

 การมอบหมายงานใหทําหรือการคนควาดวยตนเอง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมให
นักเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง รูจักที่จะคนควาเพ่ือหาคําตอบ ดังนั้นครูตองมีจุดหมายและเตรียมตัวลวงหนา         
ในการศึกษาและคนควาวามีแหลงความรูและขอมูลที่ใดบางที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาได สําหรับนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษา ถาเปนเด็กยังเล็กอาน-เขียนไมได ครูสามารถที่จะมอบหมายงาน ใหไปคนควาได เชน ใหไปหา
ขอมูลอยางงายแลวกลับมาบอกใหเพ่ือนทราบ เมื่อเด็กอานออกเขียนไดครูก็เริ่มใหนักเรียนรูจักคนควา โดยกําหนด
แหลงความรูที่แนนอนหรือหนังสือแบบเรียนที่สามารถคนควาได ซึ่งงานลักษณะนี้จัดเปนภาระงานพ้ืนฐาน แตหาก
เปาหมายในการที่จะพัฒนาความเปนนวัตกรใหเกิดขึ้นแกเด็กแลวนั้น ครูควรจะออกแบบภาระงานนั้นเปนงานที่
ซับซอน ทาทาย (Jumping Task) เพ่ือกระตุนผูเรียนตองรวมกันแกปญหา ไดขบคิดและลงมือทําดวยกัน ใชทักษะ 
ประสบการณของแตละคนมารวมมือรวมพลังเพ่ือทําใหบรรลุภารกิจนั้น ได (อรรถพล อนันตวรสกุล , 2560) 
สอดคลองกับ Masaaki (2012) อางวาเมื่อนักเรียนกําลังเผชิญกับความทาทายหรือหัวของานที่ตองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันกับคนอ่ืน ๆ รวมกันแสดงความชื่นชมซึ่งกันและกันปญหาที่ไดรับจากครูจะไดรับการตอบสนองที่
นักเรียนพยายามอยางหนักในการแกปญหานั้น กระบวนการทํางานรวมกัน การเรียนรูและการคิดลําดับที่สูงขึ้น
เกิดข้ึน ระหวางทํางานที่ซับซอนและทาทาย นักเรียนสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณมากข้ึน 
 

บทสรุป 
 การพัฒนาผูเรียนในทุกชวงวัยนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเปนชวงวัยที่
มีความสําคัญและเหมาะสมในการปูพ้ืนฐานซึ่งจะสรางรากฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เสริมสรางศักยภาพทางการคิดเชิงนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสรางใหเกิด “นวัตกร” ที่เปนกําลังสําคัญของ
ชาติ และนี่จึงเปนโจทยที่ทาทายสําหรับครู ครอบครัว และผูที่มีสวนเกี่ยวของ สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักที่จะตอง
เปนหลักในการวางระบบเสริมสรางความเปนนวัตกร เริ่มตั้งแตการดูแลดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน           
การพัฒนาคุณภาพและทักษะที่จําเปนสําหรับครู รวมถึงตัวผูบริหารสถานศึกษาเองก็จะตองตระหนักในบทบาทของ
ผูบริหารและมีวิสัยทัศนที่ดี ที่จะนําพานักเรียนไปสูความเปน “นวัตกร” ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากฐานทรัพยากรอาวปตตานีอยางยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ 
ไดแกระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร และระยะที่ 2 การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางหลักสูตร 2) การทดลองใชหลักสูตร และ 3) การประเมิน
หลักสูตร ซึ่งเปนขั้นวิเคราะหผลการทดลองใชและปรับปรุงหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม 
การสังเกต การสัมภาษณกลุม และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลจากการศึกษา ไดหลักสูตรทองถิ่น
อาวปตตานีเพ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ประกอบดวย สาระการเรียนรูที่เปนสาระหลักของ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู คือ วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มี
ทักษะสําคัญในการคนควาและหาความรูดวยตนเอง มีกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบและการแกปญหาที่
หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยาง
หลากหลายและเหมาะสมกับระดับชั้น 
 
คําสําคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ; หลักสูตรทองถิ่น; อาวปตตานี; การเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

Abstract 

This article was a part of participatory action research which aimed to create a local curriculum  
on exploiting fundamental resources of Pattani bay sustainably in Primary school. There were two 
stages of research procedures. First, knowledge gap identification was the study of common data 
for curriculum development. Second, action research included three processes i.e., 1) curriculum 
creation, 2)  curriculum implement, and 3)  curriculum evaluation which presented results of 
curriculum implementation and improvement analysis Data were collected  through focus group, 
observation, group interview, and were analyzed by content analysis.  The results revealed that 
the required fundamental science essence of the developed curriculum referred to connecting 
knowledge to process.  The important skills involved researching and self- directed learning. 
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Learning process was characterized by systematization and varieties of problem-solving. Learners’ 
involvement was promoted in all processes.  Hands-on experiences were gained variously and 
properly depending on educational level. 
 
Keywords: Action Research; Local Curriculum; Pattani Bay; Science Learning 
 

หลักการและเหตุผล 

  อาวปตตานีมีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 อําเภอดวยกัน คือ อําเภอเมืองและอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 
ลักษณะทางภูมิศาสตรบริเวณปากอาวเปนลักษณะงอยที่เรียกวาแหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์ยื่นออกไปในแนว
ตะวันตกสวนตะวันออกกอตัวเปนแนวสันทรายยื่นออกไปในทะเลในแนวที่เกือบขนานกับพ้ืนแผนดินโอบลอมพ้ืนที่
ตอนในของอาวในลักษณะสันดอนจะงอยทราย บริเวณปลายของแหลมโพธิ์โคงงอเขาหาฝงคลายตะขอ              
มีความยาวประมาณ 18.5 กิโลเมตร ทําใหภายในอาวไดรับการปองกันจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนกวางสุดของแหลมอยูที่บานบูดี อําเภอยะหริ่งกวาง 1.6 กิโลเมตร และสวนที่แคบที่สุดอยูที่ บานตะโละสะมิ
แล อําเภอยะหริ่งกวาง 70 เมตร อาวปตตานีเปนอาวน้ําตื้นมีความลึกเฉลี่ย 1.2 เมตรโดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 
74 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนที่ภายในอาว 54 ตารางกิโลเมตรและพ้ืนที่ปากอาว 20 ตารางกิโลเมตร
นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่นอกอาวที่ไดรับอิทธิพลจากอาวปตตานีโดยตรงเปนพ้ืนที่กวางจนถึงเขตติดตอในจังหวัดสงขลา 

  ชวงเวลาที่ผานมามีการใชประโยชนอาวปตตานีอยางไรทิศทางและไมเปนระบบ กอใหเกิดปญหา 
มากมายเรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน ทั้งที่เปนปญหาที่เกิดจากการดําเนินนโยบาย อยางไมมีแบบแผนของภาครัฐ 
และปญหาของภาคเอกชน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรตาง ๆ ภายในอาว ความขัดแยงในการใชประโยชน
ทรัพยากรที่มีอยูตลอดเวลา รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอมมลพิษตาง ๆ สาเหตุสําคัญของภาวะเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศ และทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงในพ้ืนที่อาวปตตานีมาจากการใชประโยชนที่ดินที่ขาดการควบคุม มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บนฝงแมน้ําและบริเวณอาวปตตานี การขยายตัวของ พ้ืนที่นา
กุง เปนผลใหเกิดการสูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลน แหลงหญาทะเล ความตื้นเขินของอาว คุณภาพน้ําในอาวปตตานี
เสื่อมโทรม และสําคัญที่สุดมีการประมงเชิงพาณิชยที่ใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทําลายแหลงอาศั ยของสัตว
หนาดินและพ้ืนที่แหลงหญาทะเลโดยเรืออวนรุน อวนลาก ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงเสื่อมโทรมและมีปริมาณ
ลดลง ชาวประมงพ้ืนบานตองสูญเสียแหลงผลิตอาหารเพื่อยังชีพ (ซุกรี หะยีสาแม, 2557)   

  นํามาสูคําถามที่วาจะทําอยางไรใหเกิดการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรอาวปตตานีอยางยั่งยืน 
ประกอบกับการตระหนักถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนกับชุมชน คณะผูวิจัยจึงมี
ความประสงคจะทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
ฐานทรัพยากรอาวปตตานีอยางยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากนั้นการใหความรูและสรางจิตสํานึกกับเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยูในพ้ืนที่ นับวาเปน
แนวทางหนึ่งในการสรางความยั่งยืนใหกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ที่เนนการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนใหเกิดขึ้นนับวาเปนรูปแบบหนึ่งที่
สามารถสรางความรู ความตระหนักและความหวงแหนทรัพยากรใหเกิดข้ึนไดในอยางยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพ  

   ยิ่งไปกวานั้นสถานศึกษาในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในปจจุบัน ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ที่มีลักษณะเฉพาะและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจะ
สงผลตอการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม ๆ ที่ใชกับกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรูใน
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ระบบโรงเรียนที่ดําเนินการผานตัวหลักสูตรและแบบเรียน โดยหลักสูตรทองถิ่นที่มุงพัฒนาขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค
เพ่ือเนนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห คิดอยางมีเหตุผล ใหมีความสามารถในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งสามารถศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองผานสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวภายในชุมชน ตลอดจน
ออกแบบใหสงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการแกไขปญหาอยางสรางสรรคและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ บรรลุ
ตามจดุมุงหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

สรางหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีเพ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษารอบอาวปตตานี 
 
นิยามศัพท 

หลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี หมายถึง หลักสูตรสําหรับการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ออกแบบมาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตจริง 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

การทบทวนวรรณกรรมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาบริบทของพ้ืนที่อาวป ตตานี 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  
หลักสูตรทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรแกนกลางที่บังคับใหนักเรียนได

เรียนรูและหลักสูตรทองถิ่นยังมีความสําคัญที่จะตองบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง กลาวคือ          
1) การศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับเยาวชนที่มีอายุ 6-12 ปโดยประมาณการจัด
การศึกษาในระดับนี้เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนเปนคนมีความรู พรอมจะเปนพลเมืองดีและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางมากที่จะนําเอาความรู
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทองถิ่นทั้งในเรืองความเปนอยู อาหาร สภาพแวดลอม อาชีพ วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี สังคม 
การเมือง ประชาธิปไตย คานิยม จริยธรรม เปนตน มาใหผูเรียนไดเรียนรูในการดํารงชีวิต เพ่ือใหอยูในทองถิ่นอยาง
มีความสุขและเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 2) นักเรียนรูจักทองถิ่นของตนเองนอยลงแตจะไปเรียนเรืองที่
เปนความรูกลางและเปนสากลมากกวา นักเรียนจะศึกษาคานิยมตามกระแสและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป ทําให
ความรูตาง ๆ แพรกระจายไปไดเร็วทําใหคานิยมบางอยางซึมซับเขาสูชนบทอยางรวดเร็ว การศึกษาจึงจําเปนตอง
หยิบยกสิ่งตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาและบรรจุไวในการศึกษา ซึ่งเปนการที่จะชวยใหเยาวชนกลับมาเห็นคุณคาของวิถี
ชีวิตและสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง 3) การใหการศึกษาโดยเฉพาะการสรางนิสัยหรือปลูกฝงแนวคิด คานิยม
เกี่ยวกับคุณคาของสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นใหกับเยาวชนสามารถปลูกฝงไดงาย เมื่อผูเรียนรับเอาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไปทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจตั้งแตเด็ก ดังนั้น การจัดการศึกษาเกี่ยวกับทองถิ่น ควรจะทําโดยตอเนื่องตั้งแตระดับ อนุบาล
และประถมศึกษาเปนตนไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540) 
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สรุปไดวา หลักสูตรทองถิ่นมีความสําคัญคือเปนหลักสูตรที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดเรียนรู
สิ่งใกลตัวไดเรียนรูสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตลอดทั้งวิถีชีวิต ความเปนอยูของบุคคลใน
ชุมชนเพ่ือใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม รวมทั้ง เปนผูปลูกฝงใหผูเรียนไดรูจักการใช
ทรัพยากรที่มีในทองถิ่นอยางคุมคามีความรักและความผูกพันกับทองถิ่นของตนเองยิ่งขึ้น 

หลักสูตรทองถิ่นมีจุดเนนที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) สาระความรูอันเปนเรื่องราวของทองถิ่นที่จะ
กําหนดใหนักเรียนไดเรียนรู ควรมีปริมาณมากและเจาะลึกเพียงพอที่จะชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเปน
อยางดีจนสามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ สังคมของตนและทองถิ่นไดเปนอยางดี 
ตลอดจนสามารถปลูกฝงความรักถิ่นฐานแกบุคคลในสังคมทองถิ่นได โดยไมคิดที่จะอพยพไปอยูถิ่นอ่ืน  2) 
กระบวนการเรียนการสอน เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณตรง ไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่น มีสวนรวมใน
การแกปญหาของทองถิ่น และ 3) เนนการนําเอาทรัพยากรทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนการสอน เชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน ปาไม แหลงน้ําลําธาร ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โรงงาน สถานประกอบการ 
ทรัพยากรมนุษย ไดแก วิทยากรผูประกอบอาชีพตาง ๆ นอกจากนี้ ยังเนนกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น
นั้น ๆ ดวย (ประกาศิต อานุภาพแสนยากร, 2548) 

ยิ่งไปกวานั้นหลักสูตรทองถิ่นควรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1) เปนหลักสูตรที่ตอบสนองชีวิตจริงของผูเรียนที่
เปนปจจุบันเพ่ือนําไปสูการเตรียมอนาคต 2) เปนหลักสูตรที่พัฒนาจากความตองการหรือสิ่งที่เปนปญหาที่สอนให
ผูเรียนไดเรียนรูเพ่ือแกปญหา 3) เปนหลักสูตรระยะสั้นที่เปนปจจุบันตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายใน
ปจจุบัน 4) เปนหลักสูตรที่บูรณาการกับวิชาตาง ๆ และบูรณาการกับชีวิตจริงได 5) เปนหลักสูตรที่ไดมาจากสภาพ
ปญหาหรือความตองการของผูเรียนหรือชุมชนอยางแทจริง และ 6) เปนหลักสูตรที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียน
ไดเรียนรูตามระดับความสามารถและตรงกับสภาพปญหาของตัวเอง (อุดม เชยกรีวงศ, 2545) สําหรับผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น ประกอบดวย 1) ครู/ศึกษานิเทศก 2) ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตร 3) ผูบริหารโรงเรียน 4) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ผูทรงคุณวุฒิ 5) ผูแทนชุมชน/ทองถิ่น และ 6) นักเรียน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ลักษณะของหลักสูตรทองถิ่น จะเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการ และสภาพชีวิตจริงในทองถิ่น โดยสงเสริมสนับสนุนใหนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
มากที่สุด เพ่ือพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ปลูกฝง ใหรักและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งยังเปนการ
เสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของแตละบุคคล อีกทั้งผูที่มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นควร
ประกอบดวยบุคลากร 3 กลุม คือ 1) กลุมผูเชี่ยวชาญในดานศาสตรของเนื้อหา เชน นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานหลักสูตร ผูแทนชุมชน วิทยากรทองถิ่น เปนตน เพราะผูเชี่ยวชาญแตละสาขายอมมีความรูอยางลึกซึ้งตาม
ธรรมชาติของแตละวิชาในสาขาที่ตนเกี่ยวของ บทบาทและหนาที่ของผูเชี่ยวชาญ คือ เปนผูเลือกเนื้อหาสาระ และ
กําหนดขอบเขตของเนื้อหา แนวคิดของวิชา เพ่ือนําไปจัดลําดับความสําคัญ และใหขอเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
และวิธีศึกษา และเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และความตองการของทองถิ่นซึ่ง เปนขอมูลที่เปนประโยชนในการ
กําหนดหัวเรื่อง 2) กลุมบุคลากรภายนอก ไดแก ครูผูทําการสอน และผูบริหาร บุคคลดังกลาวนั้นจะรับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับหลักสูตร เพราะเปนผูใชหลักสูตรในโรงเรียน ดังนั้นควรมีบทบาทดังตอไปนี้  ศึกษาหลักสูตรให
เขาใจอยางชัดเจน ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น ทําการสอนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และแสวงหา
วิธีการที่เหมาะสมในการใชหลักสูตร และ 3) นักเรียน ในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นนั้นนักเรียนควรตองมีบทบาท
ในการมีสวนรวมดวยเนื่องจากนักเรียนเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากหลักสูตร หลักสูตรที่ดียอมตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน ดังนั้น นักเรียนควรเปนผูใหขอมูลกับนักการศึกษา เพ่ือนําไปใชในการรางหลักสูตร เพ่ือให
หลักสูตรไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

 



96 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดําเนินการในหลายลักษณะ สรุปไดดังนี้               
เสริมศรี วิทวัสชุติกุล (2546) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง      
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดตะพงนอก จังหวัดระยอง โดยมีขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปทดลองใช และการปรับปรุงแกไขหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชหลักสูตรไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดตะพงนอก จังหวัด ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ พบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
ดีมาก หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและเหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอสิ่งแวดลอมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ จริยา ศรีเพชร (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องคลองมหาสวัสดิ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและผูที่
เกี่ยวของเห็นความสําคัญและตองการใหผูรูในทองถิ่นรวมจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรประกอบดวย แนวคิด 
หลักการ จุดมุงหมาย คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง โครงสรางหลักสูตร     
เวลาเรียน ขอบขายสาระการเรียนรู  แนวทางการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล    
และแผนการจัดการเรียนรู  

นอกจากนั้น รุงเรือง ราชมณีและคณะ (2555) ทําการศึกษาในลักษณะการวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การออกแบบลายผามัดหมี่ภูมิปญญาทองถิ่นไทยโสบานโพนจาน       
จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนมีความตองการพัฒนาหลักสูตร โดยหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองและเหมาะสมประกอบดวย ความนํา วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ ที่สําคัญของ
นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู    
หนวยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล ชุมชนมีสวนรวมใน การพัฒนาสามารถ
จัดสาระการเรียนรูไดตามความตองการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  และชัยวัฒน รังสิมันตุวงศ และ 
ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2559) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชน ผลการศึกษา
พบวา การจัดการศึกษาในปจจุบันจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ
ในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได การจัดการศึกษาในปจจุบันมีหลักสูตรหลักเปนฐาน แตดวย
หลักสูตรหลักยังมีขอบกพรองบางประการ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรูทองถิ่นขึ้น เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  หลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น เปนการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือเปนการสงเสริมให ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในบริบททองถิ่นของ
ตน 2) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนทราบถึงจุดเดน จุดดอย โอกาส อุปสรรคของทองถิ่น โดยสามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันใหอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข และ 3) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกรักในทองถิ่นของตน 
จากสาระตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน อาจจะกลาวไดวา การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนการพัฒนา
ชุมชนไปพรอมกัน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางหลักสูตรทองถิ่นและเยาวชนอาสาอาวปตตานี”          
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีกระบวนการวิจัย
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย: การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร คณะผูวิจัยสืบเสาะ
ปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของชุมชนและโรงเรียนประถมศึกษารอบอาวปตตานี มีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 1) วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ 2) วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานชุมชนรวมกับโรงเรียนและชาวบานดวย
การสํารวจประเด็นเกี่ยวกับอาวปตตานี เพ่ือนํามาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี  

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ประกอบดวย 1) การสรางหลักสูตร คณะผูวิจัย นักวิชาการ โรงเรียน
และชุมชนรวมกันดําเนินการ โดยใชวิธีการสนทนากลุม การใชแผนที่ความคิด การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ 
เพ่ือเลือกประเด็นเกี่ยวกับอาวปตตานี และสรางหลักสูตรทองถิ่น ตามองคประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ 
จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมิน และแผนการจัดการเรียนรู 2) การทดลองใชหลักสูตร โดยทดลองนํา
หลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหแก นักเรียนในโรงเรียน ตามกรอบหลักสูตรที่กําหนดไว 
โดยคณะผูวิจัยทําหนาที่พ่ีเลี้ยง และผูอํานวยความสะดวก 3) การประเมินหลักสูตร เปนการวิเคราะหผลการ
ทดลองใชหลักสูตร คณะผูวิจัย นักวิชาการ ผูอํานวยการ คุณครูวิทยาศาสตร และนักเรียน สะทอนผลการทดลอง
ใชหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี  

 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย 
 1) วิเคราะหเอกสารที่เก่ียวของ 
 2) วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานชุมชน 

 

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 1) การสรางหลักสูตร 
 2) การทดลองใชหลักสูตร 
 3) การประเมินหลักสูตร 

 

หลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี                       
มีลักษณะสําคัญ ประกอบดวย 

1) บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรกับความรู

ทองถิ่น 

2) การมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชนและ

สถาบันอุดมศึกษา 

3) สรางความตระหนักในการใชทรัพยากรอยาง

ยั่งยืน 
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ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่ ประกอบดวย พื้นที่รอบอาวปตตานีครอบคลุม 2 ตําบล

ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดแก ตําบลบานา และตําบลตันหยงลุโละ  
กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลหลัก  

       การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเลือกตัวโรงเรียนที่จะใชในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงมาตําบลละ 1 โรงเรียน 
เพ่ือทําเปนโรงเรียนนํารอง โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปนี้ คือ 1) ความพรอมของโรงเรียนทางดานทรัพยากรครู
และเทคโนโลยี 2) การมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชน และ 3) การไดรับรางวัลดีเดนทางดานวิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการและคุณครูวิทยาศาสตรโรงเรียนประถมศึกษา      
2) กลุมผูนําชุมชนรอบอาวปตตานี 3) ปราชญชาวบานและสมาชิกในชุมชนผูที่มีองคความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมง และฐานทรัพยากรรอบอาวปตตานี 4) กลุมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่
ตั้งอยูรอบอาวปตตานี และ 5) นักวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     
วิทยาเขตปตตาน ี
 การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช 

การศึกษาครั้งนี้ใชมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย การสนทนากลุม (Focus 
Groups) การสังเกต (Observation) แผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณกลุม (Group Interviews) และ
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR: After Action Review) 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามองคประกอบสําคัญของการวิเคราะหขอมูล         

3 ประการคือ 1) การจัดระเบียบขอมูล (Data organizing) เพ่ือทําใหขอมูลเปนระเบียบ พรอมที่จะแสดงและ
นําเสนออยางเปนระบบได 2) การแสดงขอมูล (Data display) เปนการเชื่อมโยงขอมูลที่จัดระเบียบแลวเขาดวยกัน 
และ 3) การสรางขอสรุป (Conclusion) และการตีความหมาย (Interpretation) ของผลหรือขอคนพบที่ไดจาก
การแสดงขอมูล ดวยวิธีการที่ผสมผสานทั้งการวิเคราะหเพ่ือสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) จาก
การตีความขอมูลจากสิ่งที่เปนรูปธรรม และการวิเคราะหแบบจําแนกชนิดขอมูล (Typological analysis) รวมกับ
การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant comparison) ตามความเหมาะสมของขอมูล  

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาในสวนนี้นําเสนอตามระยะของการวิจัย ซึ่งแบงเปน 2 ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ 1      

การพัฒนาโจทยวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ และ ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย :เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร คณะผูวิจัยได

สืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของชุมชนและโรงเรียนประถมศึกษารอบอาวปตตานี     
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) สํารวจและสืบเสาะหาโรงเรียนเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยรวมกัน ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนใน 
บริเวณรอบอาวปตตานีที่มีความสนใจในการเขารวมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 2 โรงเรียน โดยการสอบถาม
ถึงความสนใจและการสมัครใจของโรงเรียนผานผูอํานวยการโรงเรียนในเบื้องตน จากการสอบถามผูอํานวยการ  
พบวา โรงเรียนโรงเรียนบานบางปู ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  และโรงเรียนบานดาโตะ          
ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ทั้งสองโรงเรียนมีความรวมกันวา ทางโรงเรียนมีความสนใจและขอ
เปนหนึ่งในโรงเรียนนํารองในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีเ พ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา 
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2) ประชุมเพื่อความเขาใจทิศทางของโครงการและวิเคราะหการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน จากการ  
ประชุมเพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งคณะวิจัยไดอธิบายถึงภาพรวมของ
โครงการวิจัย วัตถุประสงคโครงการ ประเด็นที่ตองการศึกษาเพ่ือจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือบูรณาการกับวิชา
วิทยาศาสตร และผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ ฯ ทางทีมงานวิจัยไดปรึกษาหารือรวมกับผูบริหารและครูของทั้ง
สองโรงเรียน เพ่ือเปนทิศทางสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือบรรลุเปาหมาย โดยทางทีมวิจัย ผูบริหาร
และคณะครูในโรงเรียนวิเคราะหรวมกันวา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นควรใหความสําคัญตอประเด็นเหลานี้ 
กลาวคือ 1) ในพ้ืนที่ชุมชนบานบางปูและบานดาโตะถือเปนพ้ืนที่หนึ่งที่อยู ในอาวปตตานี เด็กนักเรียนไมคอยได
สัมผัสบรรยากาศการเรียนรูของชุมชนตนเองวามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบาง โดยเรียนแคในตําราที่สวนกลางจัด
หลักสูตรมาสอนให ฉะนั้นทางทีมวิจัยและคณะครูในโรงเรียนเล็งเห็นพรอมกันวา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือให
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ มีความเขาใจในความเปนทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นตนเองผานการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
แบบมีสวนรวมของชุมชน 2) ทีมงานวิจัยไดศึกษาการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาระยะเวลา 2 ปรวมกัน ซึ่งในปแรกจะศึกษาขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จึงตองขอความ
รวมมือกับผูบริหารและครูในการใหความรูและปรับขอมูลเหลานั้นใหมีความสอดคลองกับขอมูลจากงานวิจัยยอย ๆ 
มารวบรวมจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นหนึ่งเลม 3) คณะผูวิจัย ผูบริหารและครูในโรงเรียนเห็นพรอมกันวา นักเรียนที่
อยูในชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถือวามีความเหมาะกับการจัดทําหลักสูตรเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนได
โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร เนื่องจากการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นจําเปนตองอิงกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งหลักสูตร
แกนกลางมีการจัดเรียนการสอนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หลังจากดําเนินการในระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัยเรียบรอยแลว   
ในระยะที ่2 เปนสวนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ประกอบดวย  

1) การสรางหลักสูตรทองถิ่น การสรางหลักสูตรทองถิ่นในครั้งนี้ ดําเนินการโดย 1) วิเคราะหสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร และ 2) กําหนดวิสัยทัศนการเรียนรูและเปาหมายการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 การวิเคราะหสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  พบวาสาระการเรียนรูที่เปนสาระหลักของวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู คือ วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญใน
การคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย    
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสม
กับระดับชั้น โดยมีสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลักดังนี้   
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต กลาวคือ สิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่
ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถายทอดทาง
พันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ   สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลาวคือ สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตใน
สภาพแวดลอมตาง ๆ   สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร กลาวคือ สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร  
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ กลาวคือ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร การออก
แรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน      
สาระที่ 5 พลังงาน กลาวคือ พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวางสารและ
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พลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก กลาวคือ โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา 
อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัย
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ   สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ กลาวคือ วิวัฒนาการของระบบ
สุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ และ  สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลาวคือ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 

จะเห็นไดวาทั้ง 8 สาระเปนสาระหลักที่นักเรียนจําเปนตองเรียนรู แตสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่
สอดรับกับการดําเนินการวิจัยในพ้ืนที่อาวปตตานี ประกอบกับการมีขอจํากัดตาง ๆ ทางทีมวิจัย ผูบริหารและครู 
เล็งเห็นรวมกันวา ควรมีสาระเรียนรูที่เปนสาระหลักของวิทยาศาสตร 2 สาระ ที่สามารถสอดแทรกการพัฒนา
ทองถิ่นใหคลอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของวิทยาศาสตร กลาว คือ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต และ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากทั้ง 2 สาระดังกลาวนี้ เปนสาระที่เกี่ยวโยงกับสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมที่การดําเนินงานวิจัยสามารถที่จะตอยอดในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนหนวยพ้ืนฐานในการเรียน
การสอน ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของวิทยาศาสตร โดยหลักสูตรแกนกลางจะพูดถึงในประเด็นสิ่งมีชีวิต 
โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สําหรับงานวิจัยจะสอดแทรกความเปนพ้ืนที่อาวปตตานี ที่มีความหลากหลายรอบตัวของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนที่อาว ที่มีความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น และประเทศ 

นอกเหนือจากการวิเคราะหสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแลว ยังมีข้ันตอนการกําหนดวิสัยทัศนการเรียนรู
และเปาหมายการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากแนวทางการสรางหลักสูตร คณะผูวิจัย นักวิชาการ 
โรงเรียนและชุมชนรวมกันกําหนด วิสัยทัศนการเรียนรูและเปาหมายการจัดการเรียนการสอน  ไดดังนี้       
วิสัยทัศนการเรียนรู หลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมในการอนุรักษอาวปตตานี ซึ่งเปนทรัพยากรในทองถิ่นของตน 
มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปน โดยมุงเนนผู เรียนเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวา         
มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เปาหมายของการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวย 1) เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาวปตตานีที่เปนทรัพยากรในทองถิ่นของตน           
2) เพ่ือใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของอาวปตตานี มีความรัก ความภูมิ ใจ และคุณคาของอาวปตตานีที่
เปนเครื่องวัดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา และสิ่งแวดลอมโดยรอบ  3) เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
ประยุกตใชความรูในการดําเนินชีวิตของตน รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรอาวปตตานี  4) ชุมชนเห็นความสําคัญ
และใหความรวมมือในการจัดการศึกษา สนับสนุนดานความรูแบบภูมิปญญาทองถิ่น โดยปราชญชาวบานเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่น รวมถึงการอนุรักษอาวปตตานีใหมี
ความอุดมสมบูรณมากยิ่งขึ้น พิจารณาตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูสําหรับหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี 
กลาวคือ หลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี มุงพัฒนาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาวปตตานีที่เปนทรัพยากรใน
ทองถิ่นของตนเอง พรอมตระหนักและสามารถประยุกตใชความรูในการดําเนินชีวิตของตน รวมถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรอาวปตตานี โดยมีสาระที่เก่ียวของกับหลักสูตรอาวปตตานี ประกอบดวย  สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ  
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี  และในแตละ
กลุมสาระมีมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่อิงกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร ฉะนั้นตัวชี้วัด
หลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี จึงเปนสวนประกอบของตัวชี้วัดบางประเด็นที่เก่ียวของกับอาวปตตานี  
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2) การทดลองใชหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร ดําเนินการโดยใหครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนตนแบบ
ทั้ง 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานบางปู และโรงเรียนโรงเรียนบานดาโตะ พิจารณาและประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตร อีกท้ังนําเนื้อหาบางสวนจากหลักสูตรทองถิ่นไปทดลองใชในการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียน 
ผลการศึกษาพบวา 1) การสรางหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีในครั้งนี้ เปนแนวทางที่ดีตอครูผูสอนสามารถเอา
ความรูในทองถิ่นมาประยุกตกับวิชาวิทยาศาสตรที่หลักสูตรแกนกลางกําหนดไว สําหรับการพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
นี้ ทางทีมวิจัยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางที่มีอยูเดิม เพ่ือไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและเนื้อหาที่ครบถวน ยิ่งไปกวานั้นการไดเรียนรูผาน
หลักสูตรทองถิ่น ยอมทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น เนื่องจากไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวซึ่งเปนรูปธรรม
และสามารถจับตองไดจริง 2) กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ สอดคลองและสนองตอบกับความ
ตองการของผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะนักเรียน ครูผูสอน และชุมชน มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาหลักสูตรอยาง
เปนระบบ มีกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู ที่เหมาะสม มีการ
ใหความสําคัญกับบริบทของทองถิ่นอยางแทจริง อีกทั้งเมื่อนําหลักสูตรทองถิ่นมาจัดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตามความตองการของนักเรียน เชน เนนการปฏิบัติจริง 
การใชสื่อ อุปกรณ แหลงเรียนรูจริง ที่ครูใชสอนนั้นเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ สงผลใหหลักสูตรทองถิ่น
อาวปตตานีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

3) การประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ดําเนินการโดยใชการสนทนากลุมผูที่ เกี่ยวของ 
ประกอบดวยทีมวิจัย ครูวิทยาศาสตร และผูอํานวยการโรงเรียน และการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของ
คุณครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนตนแบบทั้ง 2 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 1) สิ่งที่จําเปนสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ 
นโยบายการศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด ซึ่งจะปรับทุก 3 ป ทําใหนักเรียนแตละชั้นไมไดเรียน   
บางเนื้อหา ตัวอยางเชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรียนรูเรื่องสัตว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรียนรู
เรื่องพืช เมื่อปรับหลักสูตรใหมบางเนื้อหาในรายวิชาปรับตามไปดวย เปนตน ทําใหนักเรียนขาดการเรียนใน      
บางเนื้อหา สิ่งเหลานี้ถือเปนปญหาตอการเรียนการสอนของครูผูสอนและนักเรียน สําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นในครั้งนี้ถือเปนโอกาสสําคัญที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนกลางใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น
ควบคูไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนในปจจุบัน อีกทั้งการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในลักษณะของคูมือจึงเปน
ประโยชนที่จะชวยใหคุณครูดึงเนื้อหาบางสวนไปปรับใชในการเรียนการสอนของนักเรียนในแตละระดับชั้น 2) การ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นมีการนําขอมูลการศึกษาของโครงการอ่ืน ๆ เชน โครงการศึกษาปูทะเล โครงการศึกษา
สาหราย โครงการศึกษาแพลงตอน เปนตน นํามาประกอบในเนื้อหาการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งถือวาเปน
การใชประโยชนจากงานวิจัยที่แทจริง กอปรกับการพัฒนาองคความรูจากการจัด สนทนากลุมกับชุมชนในการสกัด
ประเด็นตาง ๆ ผานการพูดคุยปรึกษาหารือในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและเยาวชนอาสาอาวปตตานี โดยมี
ปราชญชุมชนเขารวมดวยเพราะเปนผูมีความรูทางดานทองถิ่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถือเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัย นํามาสูหลักสูตรทองถิ่นท่ีสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน 

จากผลการศึกษาที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การวิเคราะหสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวาสาระ   
การเรียนรูที่เปนสาระหลักของวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนตองเรียนรู คือ วิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการ    
ลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยมีสาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ประกอบดวย 8 สาระหลัก ประกอบดวย สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2  
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน       
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สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ และ สาระที่ 8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

นอกจากนั้นทั้ง 8 สาระเปนสาระหลักที่นักเรียนจําเปนตองเรียนรู แตสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่
สอดรับกับการดําเนินการวิจัยในพ้ืนที่อาวปตตานี ประกอบกับการมีขอจํากัดตาง ๆ ทางทีมวิจัย ผูบริหารและครู 
เล็งเห็นรวมกันวา ควรมีสาระเรียนรูที่เปนสาระหลักของวิทยาศาสตร 2 สาระ ที่สามารถสอดแทรกการพัฒนา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของวิทยาศาสตร กลาวคือ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต 
และ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากทั้ง 2 สาระดังกลาวนี้ เปนสาระท่ีเกี่ยวโยงกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ที่การดําเนินงานวิจัยสามารถที่จะตอยอดในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเปนหนวยพ้ืนฐานในการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของวิทยาศาสตร โดยหลักสูตรแกนกลางจะพูดถึงในประเด็นสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับงานวิจัย
จะสอดแทรกความเปนพ้ืนที่อาวปตตานี ที่มีความหลากหลายรอบตัวของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่อาว ที่มี
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น และประเทศ 

การพิจารณาตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูสําหรับหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี จะเห็นไดวาหลักสูตร
ทองถิ่นเรื่องอาวปตตานี มุงพัฒนาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาวปตตานีที่เปนทรัพยากรในทองถิ่นของ
ตนเอง พรอมตระหนักและสามารถประยุกตใชความรูในการดําเนินชีวิตของตน รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรอาว
ปตตานี โดยมีสาระที่เกี่ยวของกับหลักสูตรอาวปตตานี ประกอบดวย สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระที่  2 
วิทยาศาสตรกายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี และในแตละกลุมสาระมี
มาตรฐาน และตัวชี้วัดที่อิงกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร ฉะนั้นตัวชี้วัดหลักสูตร
ทองถิ่นเรื่องอาวปตตานี จึงเปนสวนประกอบของตัวชี้วัดบางประเด็นที่เก่ียวของกับอาวปตตานี 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีมีการออกแบบกระบวนการที่ เปนระบบ ประกอบดวย 

กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ไดแกระยะที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย เปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร และระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสรางหลักสูตร 2) การทดลอง
ใชหลักสูตร และ 3) การประเมินหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมศรี วิทวัสชุติกุล (2546) ซึ่งทําวิจัย
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การนําหลักสูตรไปทดลองใช และการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานียังตรงกับความตองการของผูเรียน โรงเรียนและชุมชน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงเรือง ราชมณและคณะ (2555) ที่ทําการวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การออกแบบลายผามัดหมี่ภูมิปญญาทองถิ่นไทยโส บานโพนจาน จังหวัดนครพนม  
ที่พบวา ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนมีความตองการพัฒนาหลักสูตร  โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคลองและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ครแูละชุมชน  

นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี ที่ใชการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาโจทยวิจัย
และใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการออกแบบหลักสูตรทองถิ่นที่ตองมี
จุดเนนที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) สาระความรูอันเปนเรื่องราวของทองถิ่นที่จะกําหนดใหนักเรียน ไดเรียนรู 2) 
กระบวนการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณตรง ไดเรียนรูชีวิตจริงในทองถิ่น มีสวนรวมใน
การแกปญหาของทองถิ่น และ 3) เนนการนําเอาทรัพยากรทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนการสอน (ประกาศิต 
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อานุภาพแสนยากร, 2548) ยิ่งไปกวานั้นการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานียังออกแบบใหมีความทันสมัยกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน รังสิมันตุวงศ และ ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ (2559) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบวา การจั ดการศึกษาใน
ปจจุบันจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันได การจัดการศึกษาในปจจุบันมีหลักสูตรหลักเปนฐาน แตดวยหลักสูตรหลักยังมี
ขอบกพรองบางประการ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นขึ้น   
เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรสาระการเรียนรูทองถิ่น เปนการพัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือเปนการสงเสริมให ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ในบริบททองถิ่นของตน 2) เพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนทราบถึงจุดเดน จุดดอยโอกาส อุปสรรคของทองถิ่น โดยสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันใหอยูใน
ชุมชนไดอยางมีความสุข และ 3) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกรักในทองถิ่นของตน จากวัตถุประสงคที่กลาว
มาขางตน อาจจะกลาวไดวา การพัฒนาหลักสูตรสาระ การเรียนรูทองถิ่นเปนการพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน 
  

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นํามาสูขอเสนอแนะที่นาสนใจดังรายละเอียดตอไปนี้  
1) ผลการศึกษาที่พบวาการท่ีเยาวชนไดเรียนรูวิทยาศาสตรผานหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานี ทําใหเยาวชน

เกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นและบานเกิดของตนเอง ดังนั้นควรพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระอ่ืน ๆ เชน 
หลักสูตรทองถิ่นประวัติศาสตรชุมชน หลักสูตรทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่น และหลักสูตรทองถิ่นภาษามลายูถิ่น เปน
ตน 
 2) เนื้อหาวิทยาศาสตรบางสวนที่ไดจากการศึกษาภายใต โครงการการใชฐานทรัพยากรชีวภาพของ     
อาวปตตานี สูการใชประโยชนโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง ที่เปนเนื้อหาที่มี
ความยากสําหรับนักเรียนประถมศึกษา แตเหมาะสําหรับการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษา จึงควรจัดทําหลักสูตร 
อาวปตตานีเพือ่การเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
 3) เนื่องจากหลักสูตรทองถิ่นอาวปตตานีมีเนื้อหาที่หลากหลาย กอนการนําหลักสูตรไปใช ครูหรือผูใช
หลักสูตรควรศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของหลักสูตรและใหเขาใจ โดยเฉพาะในสวนของการใชโปรแกรมและ   
แอปพลิเคชันอาวปตตานี เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและ
สถานศึกษาท่ีนําหลักสูตรทองถิ่นไปใช 
 4) โรงเรียนตนแบบทั้ง 2 โรงเรียนไดแก โรงเรียนบานบางปูและโรงเรียนบานดาโตะ อาจดําเนินการ
รวมกับชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดตั้งศูนยเรียนรูอาวปตตานีขึ้น ในลักษณะของการบูรณาการการเรียนรู
กับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เชนสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและสาระการเรียนรูทักษะอาชีพ เปนตน เพ่ือใหนักเรียน
และคนในชุมชนไดใชประโยชนรวมกัน 
 5) เมื่อการใชหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนตนแบบทั้ง 2 โรงเรียนมีประสิทธิภาพแลว ก็ควรขยายหลักสูตร
ทองถิ่นอาวปตตานีเพ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาที่อยูรอบ ๆ อาวปตตานี เปนการ
ขยายจํานวนกลุมเยาวชนรอบอาวปตตานีใหเกิดความตระหนักและหวงแหนอาวปตตานีใหมีวงกวางมากขึ้น 
นําไปสูความยั่งยืนของการใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติอาวปตตานีตอไป 
 6) ควรสรางเครือขายครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูรอบอาวปตตานี ในรูปแบบ
ของชุมชนแหงการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง ผานรูปแบบทั้งที่เปนทางการและ     
ไมเปนทางการ รวมถึงการเพ่ิมชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและเนนการใชเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุน        
การดําเนินงานของเครือขายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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บทคัดยอ 

มะพราวเปนผลไมที่มีผลผลิตตลอดทั้งป จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย บางชวงมะพราวมี

ราคาสูงและบางชวงมีราคาตกต่ําสงผลกระทบตอเกษตรกรเปนอยางมาก งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการเพ่ิมมูลคา

มะพราวใหกับชุมชน โดยการแปรรูปมะพราวเปนน้ํามันมะพราวดวยวิธีการสกัดแบบเย็นและแบบรอน ผูวิจัย

ทําการศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามันมะพราว ในการศึกษาครั้งนี้ใชมะพราวในพ้ืนที่อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา เปนกรณีศึกษา ขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาผลของวิธีการสกัดน้ํามันมะพราวโดยวิธีการ  

สกัดเย็นกับการสกัดรอนตอปริมาณผลผลิตน้ํามันมะพราว สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระในน้ํามันที่สกัดได ผลการศึกษา พบวา การสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธีสกัดแบบเย็นสามารถสกัดน้ํามัน

ไดมากกวาวิธีสกัดแบบรอน โดยน้ํามันมะพราวสกัดแบบเย็นมีคากรดและคาแซฟอนิฟเคชันนอยสงผลใหมีกลิ่น

เหม็นหืนนอยกวาน้ํามันมะพราวสกัดแบบรอน เมื่อทําการศึกษาฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวา 

น้ํามันมะพราวสกัดแบบรอนมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันมะพราวสกัดแบบเย็น  
 

คําสําคัญ : มะพราว; การสกัด; น้ํามันมะพราว 
 

Abstract 

Coconut is the one of fruits that produced throughout the year and important economic 

fruit of Thailand. Sometimes the price of coconuts is expensive and some are low which affected 

many farmers. This research focuses on adding coconut value by processing coconut into coconut 

oil using cold and hot extraction methods. The researcher studied and compared the conditions 

of coconut oil extraction. In this case, we used the coconut in Phimai District, Nakhon Ratchasima 

Province for the case study.  The scope is to study the effect of coconut oil extraction by cold 

and hot extraction on the yield of coconut oil. The physical, chemical, and antioxidant properties 
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of the extracted oil were observed.  The results showed that the extraction of cold-pressed 

coconut oil could extract more oil than hot extraction, and it has less acid and low saponification 

value which it has less rancid odor than hot extraction. Then, the antioxidant activity by the DPPH 

method was studied; it was found that hot-pressed coconut oil had higher antioxidant activity 

than cold -pressed coconut oil.  

 
Keywords : Coconut; Extraction; Coconut oil 

 
บทนํา 

มะพราวจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ถูกขายเปนสินคาในตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ มะพราว (ชื่อวิทยาศาสตร Cocos nucifera L.) จัดอยูในวงศปาลม (ARECACEAE) เปนพืชที่ถูก
นํามาใชประโยชนไดมากมาย ปญหาหนึ่งของผลผลิตการปลูกมะพราว คือ ความเปนฤดูกาล (Seasonality) หรือ
การมีผลผลิตออกมามากในบางชวงฤดูกาลทําใหราคาผลผลิตตกต่ําและขึ้นอยูกับปริมาณการนําเขามะพราวเพราะ
การนําเขามะพราวยังมิไดเปนไปในลักษณะการคาแบบเสรีโดยสมบูรณ แตยังอยูภายใตการบริหารจัดการของ
รัฐบาล  จึงทําใหสถานการณราคามะพราวในประเทศไทยนั้นมีราคาที่ไมแนนอน ในชวงที่ราคามะพราวตกต่ําจึง
มองเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร (เดชรัต สุขกําเนิด, 2561) 

การแกปญหามะพราวราคาตกต่ําทําไดโดยการแปรรูปมะพราวซึ่งทําไดหลายวิธี เชน วุนน้ํามะพราว 
น้ําตาลมะพราว เสนใยมะพราว หนึ่งในนั้นคือ การทําน้ํามันมะพราว ปจจุบันน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์กําลังไดรับ
ความสนใจจากผูบริโภคอยางมาก เนื่องจากอุดมไปดวยวิตามิน สารตานอนุมูลสิระ และองคประกอบของ         
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จึงทําใหน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์มีคุณสมบัติในการตานการติดเชื้อ ตานจุลินทรียและตาน
อนุมูลอิสระได อีกทั้งน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ยังมีคุณคาทางโภชนาการสูงประกอบดวยอาหารประเภทไขมัน เสนใย
อาหาร โปรตีน คารโบไฮเดรต และแรธาตุตาง ๆ (ศุภมาศ ปนปญญา, 2013) 

ดวยสาเหตุนี้จึงทําใหผูผลิตสนใจไดศึกษาการสกัดน้ํามันมะพราวที่มีหลายวิธี สวนใหญวิธีที่ไดรับความ
นิยมอยางมาก ไดแก การสกัดเย็น การสกัดรอน เพ่ือใหไดน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ โดยไดคิดวิธีการผลิตแบบชุมชน 
เพ่ือใหชุมชนสามารถทําตามได หลักการผลิตคือการสกัดน้ํามันมะพราวแบบสกัดเย็นและแบบสกัดรอน           
การสกัดเย็นจะใชวิธีการหมักเพ่ือใหไดน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ออกมา สวนการสกัดรอนจะใชวิธีใหความรอนเคี่ยว
จนไดน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ออกมา ซึ่งผูวิจัยทําการศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามันมะพราว 

 
วัตถุประสงค 

 เพ่ือการเพ่ิมมูลคามะพราวใหกับชุมชนโดยใชเปรียบเทียบผลของวิธีการสกัดน้ํามันมะพราวโดยวิธีการสกัด
เย็นกับการสกัดรอนตอปริมาณผลผลิตน้ํามันมะพราว สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในน้ํามันที่
สกัดได และเพ่ือแพรผลงานวิจัยใหแกชุมชน 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเตรียมวัตถุดิบ 

  1.1  เตรียมเนื้อมะพราวที่มีอายุผล 12-13 เดือนที่โตเต็มที่หรือมะพราวแก นํามะพราวที่ผานการ

กะเทาะเปลือกใหมๆ มาขูดเพ่ือคั้นเอากะทิ โดยเติมน้ําตมสุกทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองโดยอัตราสวนโดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร มะพราว : น้ํา ที่ทําการศึกษา คือ 1:0, 1:0.5 และ 1:1 นํากะทิที่ไดมากรองดวยผาขาวบาง 
  1.2 การสกัดเย็น นํากะทิใสถุงรอนมัดใหแนน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ 15, 25 และ 35 องศาเซลเซียส 
เพ่ือใหกะทิแยกชั้นชัดเจน ตั้งไว 12 ชั่วโมง จากนั้นตัดปลายถุงเพ่ือเอาน้ําเปรี้ยวที่อยูชั้นลางออก แลวมัดใหแนน 
ตั้งไวอีก 36 ชั่วโมง จะสังเกตเห็นชั้นน้ํามันชัดเจน เตรียมผาขาวบางมากรอง นําเข็มมาเจาะตรงชั้นน้ํามัน น้ํามันจะ
ไหลออกมา จากนั้นบรรจุใสขวดบรรจุ 
 
 

สกัดเย็น

น 

สกัดรอน

น 

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้ํามันมะพราว 
    ปริมาณน้ํามันมะพราว 
    วิเคราะหปริมาณคากรด (Acid Value) 
    วิเคราะหปริมาณคาสปอนนิฟเคชัน (Saponification Value) 
    การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH ( เครื่อง UV - VIS Spectrophotometer) 
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ตารางท่ี 1 อัตราสวนของมะพราวและน้ําที่ใชในการสกัดเย็น 
อัตราสวน เวลา (hr) อุณหภูมิ (°C) 

มะพราว (kg) น้ํา (l) 
1 0 48 25 
1 0.5 48 25 
1 1 48 25 

หมายเหตุ : เวลา 48 ชั่วโมง จากศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร, 2562  

ตารางท่ี 2 อุณหภูมิที่ใชในการสกัดเย็นตออัตราสวนของมะพราวและน้ําเทากัน 
อัตราสวน  

เวลา (hr) อุณหภูมิ (°C) 
มะพราว (kg) น้ํา (l) 

1 1 48 15 
1 1 48 25 
1 1 48 35 

หมายเหตุ : เวลา 48 ชั่วโมง จากศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร, 2562 
  1.3 การสกัดรอน นําน้ํากะทิที่ไดเทลงในกระทะใหความรอน 100 องศาเซลเซียส ใชเวลาเคี่ยว 
60, 75, 90 และ 105 นาที จนไดน้ํามันสีใส ๆ ออกมาแลวนํากรองดวยผาขาวบาง จากนั้นบรรจุใสขวด  

ตารางท่ี 3 อัตราสวนของมะพราวและน้ําและอุณหภูมิในการสกัดรอน 
อัตราสวน 

เวลา (hr) อุณหภูมิ (°C) 
มะพราว (kg) น้ํา (l) 

1 0 1 80 
1 0 1 100 
1 0 1 120 
1 0.5 1 80 
1 0.5 1 100 
1 0.5 1 120 
1 1 1 80 
1 1 1 100 
1 1 1 120 

ตารางท่ี 4 เวลาที่ใชในการสกัดรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

อัตราสวน 
อุณหภูมิ (°C) เวลา (min) 

มะพราว (kg) น้ํา (l) 
1 1 100 60 
1 1 100 75 
1 1 100 90 
1 1 100 105 

หมายเหตุ : อุณหภูมิ 100 °C  จาก Kapild N.(2009) 
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2. การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
  การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของน้ํามันมะพราวที่ไดจากการสกัดเย็นกับการสกัดรอนไดแก 
การเปรียบเทียบสีของน้ํามันมะพราวและปริมาณน้ํามันมะพราว คุณภาพทางเคมีไดแก การวิเคราะหหาค ากรด 
วิเคราะหคาแซฟอนิฟเคชัน วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค DPPH 

2.1 การวิเคราะหหาคากรด (Acid Value) 
ชั่งน้ํามันมะพราว 2 กรัม ใสขวดรูปกรวย เติมเมทานอล 25 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางหยด

สารละลายฟนอลฟทาลีนรอยละ 1 ลงไปในสารละลาย นําไปไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
(KOH) 0.1 N (จุดยุติเปนสีชมพูออนนาน 30 วินาที) นําแบลงคมาไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
0.1 M (จุดยุติเปนสีชมพูออนนาน 30 วินาที) นําคาที่ไดมาคํานวณ (AOCS Official Method ,2003) 

 

คาของกรด )มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม(    =   
(A-B)×M×56.1

W
 

โดย  M = ความเขมขนที่แนนอนของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.1 N 
 A = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.1 N ที่ใชในการไทเทรต
สารละลายตัวอยาง (ml) 
 B =  ป ริ ม า ต ร ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ไ ฮ ด ร อ ก ไ ซ ด  0. 1 M  
ที่ใชในการไทเทรตแบลงค (mL) 
 W = น้ําหนักของตัวอยาง (g) 
56.1 = กรัมตอโมลของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด  

 
2.2 วิเคราะหคาแซฟอนิฟเคชัน (Saponification value) 

ชั่งน้ํามันมะพราว 2 กรัม ใสในขวดสําหรับการกลั่นไหลกลับ เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH) 0.5 โมลารใน 95% เอทานอล 25 ml ลงในขวดแลวนําไปการกลั่นไหลกลับ ประมาณ 30 นาที ทิ้งไวให
เย็นที่อุณหภูมิหอง เติมสารละลายฟนอลฟทาลีนรอยละ 1 นําไปไทเทรตกับกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 โมลาร 
นําคาที่ไดมาคํานวณ (ชัยวัฒน วามวรรัตน, 2555) 

คาแซฟอนิฟเคชัน   =   
(A-B)×[acid]×40

W
 

 
2.3 วิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยเทคนิค DPPH 

  การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูล อิสระของน้ํ ามัน มะพราวเปรียบเทียบกับ Butylated 
hydroxyanisole (BHA) โดยการวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระของน้ํามันมะพราวในรูป DPPH 
Radical Scavenging Assay การกํ าจั ดอนุมู ล อิสระเปนการกํ าจั ดอนุมู ล อิสระไฮโดร เจน โดย DPPH  
(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) เปนสารอนุมูลอิสระที่ใหสีมวง เมื่อละลายในเอทิลแอลกอฮอล จึงสามารถ
วิเคราะหเชิงปริมาณโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 520 นาโนเมตร เมื่อ DPPH รับอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระ
ไฮโดรเจน สีมวงจะจางลง แสดงวาน้ํามันมะพราวสกัดเย็นกับสกัดรอนมีสารประกอบที่สามารถตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได โดยไปกําจัดอนุมูลอิสระ (Oana – Crina Bujor,2014) 

     DPPH∙(Violet at 520 nm) + Ar-OH   DPPH(H)(Yellow) + Ar-O∙ 
 
  วิธีการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ โดยชั่งตัวอยางน้ํามันมะพราว 1 กรัม ใสในขวดปรับ
ปริมาตร เติมเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ลงไปปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร ใชอัตราการเจือจางระหวางสาร
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สกัดน้ํามันมะพราวกับเอทิลแอลกอฮอล อัตราสวน 1 ตอ 10 และเจือจางอีกเปน 1 ตอ 50 และเจือจางอีกเปน 1 
ตอ 100 นําไปสกัดที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําสารสกัดมาทําการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยแบงชุดการ
ทดลอง 4 ชุด  
  ชุด A (Test Sample) = 2.2 มิลลิลิตร ของสารตัวอยาง ทั้งหมด "+"  2 มิลลิลิตร ของ DPPH 150 ไมโครโมล 
 ชุด B (Sample Blank) = 2.2 มิลลิลิตร ของสารตัวอยาง ทั้งหมด "+"  2 มิลลิลิตรของ Absolute Ethanol 

ชุด C (Control) = 2.2 มิลลิลิตร ของ Absolute Ethanol "+"  2 มิลลิลิตร ของ DPPH 150 ไมโครโมล 
ชุด D (Standard) = 2.2 มิลลิลิตรของ Standard ทั้งหมด "+"  2 มิลลิลิตรของ DPPH 150 ไมโครโมล 

 ปนผสมใหเขากัน และบมที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
520 นาโนเมตร ดวยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโตสโกป (UV/VIS) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใช
สารละลาย BHA เปนสารละลายมาตรฐาน (BHA ความเขมขน 0, 0.025, 0.05, 0.01, 0.13 ไมโครโมล) (ฉัตรชัย 
สังขผุด, 2558) 

1. การคํานวณคารอยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ (% Radical Scavenging Activity) ของน้ํามัน
มะพราวจากสูตร 

% Radical Scavenging Activity = 
1-(Abssample-Abssample blank)

Abscontrol
×100 

2. คํานวณหาคาความเขมขนของสารสกัดน้ํามันมะพราวที่สามารถออกฤทธิ์ตอตานอนุมูลอิสระได     
รอยละ 50 (IC50) ไดจากการทํา Calibration curve ระหวาง % Radical Scavenging Activity กับ
ระดับความเขมขนของสารสกัดน้ํามันมะพราว 
 

ผลการวิจัย 
1. การสกัดเย็น 

ทําการศึกษาอัตราสวนมะพราวขูดตอน้ํา ที่ 1:0, 1:0.5, 1:1 พบวาอัตราสวน 1:1 ไดปริมาณน้ํามัน
มะพราวมากที่สุด จากนั้นไดทําการศึกษาอุณหภูมิโดยพบวา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไดปริมาณน้ํามันมาก
ที่สุด และใน 15 องศาเซลเซียส ไมพบน้ํามันในเวลา 48 ชั่วโมง 

ตารางท่ี 5 ปริมาณน้ํามันมะพราวที่อุณหภูมิตาง ๆ 
อัตราสวน  

เวลา 

(ชั่วโมง) 
อุณหภูมิ (°C) ปริมาณน้ํามันมะพราวเฉลี่ย (ml) มะพราว 

(กิโลกรัม) 
น้ํา  

(ลิตร) 
1 1 48 15 ไมพบน้ํามันมะพราว 

1 1 48 25 173.33 

1 1 48 35 162.00 
 

2. การสกัดรอน 
ทําการศึกษาอัตราสวนมะพราวขูดตอน้ํา ที่ 1:0, 1:0.5, 1:1 ในอุณหภูมิ 80, 100, 120 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 1 ชั่วโมงพบวาอัตราสวน 1:1 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ไดปริมาณน้ํามันมะพราวมากที่สุด จากนั้น
ไดทําการศึกษาเวลาโดยที่ใชเวลาในการเคี่ยวเปน 60 , 75, 90 และ 105 นาที พบวาที่เวลา 105 นาที ไดปริมาณ
น้ํามันมะพราวออกมามากที่สุด และท่ีเวลา 90, 75, 60 นาที ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณน้ํามันมะพราวที่เวลาตาง ๆ 
อัตราสวน  

อุณหภูมิ (°C) เวลา (min) ปริมาณน้ํามันมะพราวเฉลี่ย (ml) 
มะพราว (kg) น้ํา (l) 

1 1 100 60 129.66 

1 1 100 75 144.33 

1 1 100 90 153.33 

1 1 100 105 162.33 
 

3. การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของน้ํามันมะพราว 
การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของน้ํามันมะพราวที่ไดจากการสกัดเย็นกับการสกัดรอนโดย       

การเปรียบเทียบสีของน้ํามันมะพราว พบวา สีของน้ํามันมะพราวสกัดเย็นที่ อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียส 
มีสีใส สวนการสกัดรอนที่เวลา 60, 75, 90 และ 105 นาที พบวาที่เวลา 60 นาทีน้ํามันมีสีใส สวนเวลาที่ 75 , 90 
และ 105 นาที สีของน้ํามันเหลืองขึ้นตามลําดับ 

    
(ก)      (ข)  

ภาพที่ 1 (ก) น้ํามันมะพราวที่ไดจากการสกัดเย็น (ข) น้ํามันมะพราวที่ไดจากการสกัดรอน 
 

4. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของน้ํามันมะพราว 
      สมบัติทางเคมีของน้ํามันมะพราวที่สกัดดวยวิธีการสกัดเย็นกับสกัดรอนแสดงในตาราง คากรดเปนตัวชี้วัด
กรดไขมันในน้ํามัน โดยกรดไขมันที่เกิดขึ้นจะสงผลใหน้ํามันที่สกัดไดมีคุณภาพลดลง จากการทดลองพบวาน้ํามันที่ได
จากการสกัดเย็นและทองตลาดมีคากรดนอยที่สุด สวนการสกัดรอนมีคากรดสูง อาจเกิดจากสภาวะการสกัดที่มีปจจัย
ที่ชวยเรงการเกิดออกซิเดชัน เชน ความรอน ความรอนเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลใหน้ํามันมีคากรดสูงขึ้น เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคากรดไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมโพรแทสเซียมไฮดรอกไซด
ตอน้ํามัน 1 กรัม จากผลการทดลองพบวาน้ํามันมะพราวสกัดเย็นและทองตลาดอยูในเกณฑมาตรฐาน 
      คาแซฟอนิฟเคชันของไขมันน้ํามันมะพราวที่ไดจากการสกัดไขมันดวยวิธีแบบสกัดเย็นสูงกวาวิธีการ
สกัดรอน แสดงใหเห็นวาวิธีการสกัดไขมันมีผลตอคาแซฟอนิฟเคชัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากไขมันในน้ํามันมะพราวที่ได
จากการสกัดดวยวิธีแบบรอนมีคากรดไขมันที่เปนองคประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดมีน้ําหนักโมเลกุลสูง  
จึงมีจํานวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรดตอหนวยน้ําหนักเปนจํานวนนอยทําใหสงผลตอการเกิดกลิ่นเหม็นหืน เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคาแซฟอนิฟเคชันอยูชวงระหวาง 248 ถึง 265 
มิลลิกรัมโพรแทสเซียมไฮดรอกไซดตอน้ํามัน 1 กรัม จากผลการทดลองแสดงวาไขมันจากน้ํามันมะพราวทั้ง 2 วิธีมี
คาแซฟอนิฟเคชันต่ํากวามาตรฐานของไขมันและน้ํามัน 
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ตารางท่ี 7 คุณภาพทางเคมีของน้ํามันมะพราว 

 
5. การวิเคราะหหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยเทคนิค DPPH 

      จากการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการสกัดเย็นกับสกัดรอน โดยวิธี DPPH พบวาที่ระดับ   

ความเขมขนทดสอบ 20-200 mg/ml สามารถรีดิวซอนุมูลอิสระของ DPPH ไดโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสารทดสอบ

จากสีมวงจนจางลงไดเชนเดียวกับผลการใชสารตัวอยางควบคุมคือ BHA โดยน้ํามันมะพราวที่สกัดเย็นในอุณหภูมิ 35 

องศาเซลเซียสนั้นมีคา IC50 ต่ําสุดคือ 11.0760 มิลลิกรัมตอมิลลิตร เมื่อเทียบกับสกัดรอนที่เวลา 60 นาที มีคา IC50 

ต่ําสุดคือ 6.1291 มิลลิกรัมตอมิลลิตร และเมื่อเทียบกับตัวอยางควบคุมคือ BHA พบวามีคา IC50 คือ 427.7593 

มิลลิกรัมตอมลิลิตร และ Vitamin C พบวามีคา IC50 คือ 18.9811 มิลลิกรัมตอมิลลิตร แตอยางไรก็ตามผลการทดลอง

นี้แสดงใหเห็นวาน้ํามันมะพราวสกัดรอนมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามะพราวสกัดเย็นและทองตลาด  

ตารางท่ี 8 การยับยั้งอนุมูลอิสระของน้ํามันมะพราว 

ตัวอยางน้ํามัน
มะพราว 

เวลา 
)นาที(  

IC50 
(mg/ml) 

สกัดเย็น 
25 13.3060 
35 11.0760 

สกัดรอน 

60 6.1291 
75 6.7590 
90 8.2340 
105 9.9420 

ทองตลาด 11.0960 
BHA 427.7593 
Vitamin C 18.9811 

หมายเหตุ : หนวย : %DPPH free radical scavenging activity 

 

สมบัติทาง
เคมีของ
น้ํามัน
มะพราว 

การสกัด น้ํามัน
มะพราว

ใน
ทองตลาด 

สกัดเย็น (°C) สกัดรอน นาที 

25  35  60  75  90  105  

คากรด 
 (mg 
KOH/g oil) 

3.36 3.80 7.95 9.07 16.12 31.95 3.90 

คาสปอนนิฟ
เคชัน  
(mg 
NaOH/g 
oil) 

197.41 191.27 172.09 181.23 194.20 190.71 183.30 
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สรุป 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบสภาวะการสกัดน้ํามันมะพราวในพ้ืนที่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
พบวาอุณหภูมิและเวลามีผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราว โดยการสกัดเย็นจะไดปริมาณน้ํามันมะพราวสูงกวาการ
สกัดรอน  

การตรวจสอบคุณภาพน้ํามันมะพราวพบวาการสกัดรอนน้ํามันมะพราวที่ใหความรอนจะสงผลทําใหคา
กรดและคาแซฟอนิฟเคชันทําใหน้ํามันมะพราวมีกลิ่นเหม็นหืน 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการสกัดเย็นกับสกัดรอน โดยวิธี DPPH พบวา น้ํามันมะพราวสกัดรอนมีคา 
IC50 ต่ํากวาการสกัดเย็น สงผลใหการสกัดรอนมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวาการสกัดเย็น จึงเหมาะสําหรับใช
รับประทานเพ่ือสุขภาพมากกวาซึ่งสอดคลองกับวิจัยการเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ํามันมะพราวแบบสกัดรอน
และการสกัดเย็นของสํานักงานขอมูลสมุนไพร  
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บทคัดยอ  
การระบาดใหญของโควิด-19 ทําใหเห็นสรรพกําลังของเทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหคนหลายรอยลานคน

สามารถทํางาน เรียนรู และเชื่อมตอแบบดิจิทัลไดในสถานการณที่เปราะบาง สงผลตอเทคโนโลยี ผูกําหนด
นวัตกรรมสังคม มีการพัฒนาและประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเพ่ือจัดการและตอสูกับโควิด-19 ในการปรับ
สภาพการดําเนินชีวิตแบบปกติใหม การประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในงานดานตาง ๆ แบงได 3 กลุม  คือ 
ผูบริโภค องคกร และพ้ืนที่สาธารณะ แตอยางไรก็ตามการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งก็นํามาซึ่งความเสี่ยงดาน
ความเปนสวนตัว และสิทธิมนุษยชน จึงตองมีการกํากับดูแลที่เหมาะสม เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานสําหรับ
ผูบริโภค องคกร และสาธารณะใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเพ่ือประโยชนรวมกันในสังคมได        
เทาเทียมและยั่งยืน 
 

คําสําคัญ : การเชื่อมโลก; อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง; โควิด-19 
 

Abstract  
The COVID-19 pandemic shows the power of digital technology.  It enables hundreds of 

millions of people to work, learn and connect digitally in fragile situations. Technology also needs 
changeover in consequence. Internet of things (IoT), especially for management in such a situation 
is applied to new normal by social innovation developers. This implementation serves 3 groups: 
consumers, organizations, and public space. Nonetheless, using Internet can cause risk of privacy 
and human rights. It is suggested that proper IoT measures be provided in order to ensure equal 
and sustainable utilization for consumers, organizations, and public. 
 

Keywords : Connected World; Internet of Things; COVID-19 
 

บทนํา 
 โควิด-19 เปนโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหผูคนทั่วโลกตองปรับเปลี่ยนการใชชีวิตเปนแบบปกติใหม 
(New Normal) ทั้งในดานการเรียน การทํางาน การดูแลสุขภาพ การสื่อสาร และการทําธุรกิจ ทําใหเห็นเทคโนโลยี
เปนผูกําหนดนวัตกรรมสังคม (Technology Determinism) กอเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และการประยุกตใช
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเพ่ือตอสูกับโควิด -19 และการปรับสภาพการดําเนินชีวิต
นับตั้งแต การติดตามตัวกลุมเสี่ยง การวิเคราะหพ้ืนที่สุมเสี่ยง การติดตามตัวผูปวยระยะไกล กระบวนการทํางาน
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อัตโนมัติผานสมารตโฟนและเซ็นเซอรอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง หุนยนตสงอาหารและยา  โดยการควบคุมระยะไกล 
เพ่ือการเวนระยะหาง หุนยนตทําความสะอาดและฆาเชื้อ ลดการสัมผัสเชื้อโรค หุนยนตดูแลผูสูงอายุ และติดตาม
ระยะไกล อุปกรณเขาถึงสินคาระยะไกล และการขนสงโดยใชโดรน เนื่องจากประชาชนต องทํางานที่บานลดการ
แพรเชื้อ หองเรียนอัจฉริยะ หองประชุมออนไลน เมื่อผูเรียนตองเรียนจากที่บาน และบุคคลทํางานที่ตองทํางานที่
บาน (Work From Home) ลดการเดินทางเพ่ือหยุดการแพรเชื้อ แตอยางไรก็ตามการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งก็
นํามาซึ่งความเสี่ยงดานความเปนสวนตัว และสิทธิมนุษยชน จึงตองมีการกํากับดูแลการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง
ที่เหมาะสม เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานสําหรับผูบริโภค องคกร และสาธารณะใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ต
เพ่ือสรรพสิ่งเพ่ือประโยชนรวมกันในสังคมไดเทาเทียม ทุกภาคสวนรวมกันกําหนดเสนทางโลกแหงการเชื่อมตอใน
อนาคตอยางยั่งยืน และม่ังคั่งสําหรับทุกคน 
 
โควิด-19 การรีเซ็ตครั้งย่ิงใหญกับโลกแหงการเชื่อมตอ 

การระบาดใหญของโควิด-19 ทําใหเห็นสรรพกําลังของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งขณะที่เกิดวิกฤตดังกลาวทําให
คนหลายรอยลานคนสามารถทํางาน เรียนรู  และเชื่อมตอแบบดิจิทัลไดในสถานการณที่เปราะบาง ดังนั้นการ
เชื่อมตอ มีปฏิสัมพันธกันไดถือเปนหัวใจสําคัญในระดับชาติและระดับนานาชาติ นับตั้งแตการดูแลสุขภาพ 
การศึกษา การบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ความบันเทิง และอ่ืน ๆ แบบปกติใหม เปดโอกาสการเติบโตของ
เทคโนโลยีการเชื่อมโลกที่คาดไมถึงสําหรับเศรษฐกิจและสังคม (World Economic Forum, 2020A) โควิด-19 ที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในบริบทการเชื่อมตอ ชวงเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2563 
พบวารอยละ 70 ของประเทศท่ัวโลก ตองเผชิญกับขอกําหนดในการพํานักอยูที่บานอยางเขมงวด ในชวงเวลานี้ มี
การใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 70 การใชเดสกท็อประยะไกลรอยละ 40 และการใชเครื่องมือการทํางาน
รวมกันแบบเสมือนมากกวารอยละ 600 นอกจากนี้รอยละ 45 ของครัวเรือนทั่วโลกมีการสมัครสมาชิกบรอด
แบนดเพิ่มความเร็ว ในขณะเดียวกันการครอบคลุมเครือขายของมือถือเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12 เปนรอยละ 97 ของ
ประชากรทั่วโลก โดยมากกวารอยละ 85 ที่เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี 4G ซึ่งทําใหแรงงานทั่วโลกสามารถทํางาน
จากระยะไกล รองรับงานไดเกือบ 300 ลานตําแหนง เด็กนักเรียนและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถเรียน
ออนไลนได มากกวา 200 ลานคน (World Economic Forum, 2020B) 

การเชื่อมตอมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในการจัดการปญหาตาง ๆ สรุปไดดังนี้ (World Economic 
Forum, 2020C) 

1. การจัดการปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพในชวงวิกฤต เทคโนโลยีถูกนํามาใชสําหรับการวางแผนการ
แพรระบาด การเฝาระวัง การทดสอบ การติดตาม การติดตอ การกักกัน และการดูแลสุขภาพระยะไกล การให
คําปรึกษาแพทยทางไกล (Telemedicine) เพ่ิมข้ึน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรักษาผูปวยในโรงพยาบาล และดูแล
ผูปวยใหสุขภาพดีข้ึน 

2. ธุรกิจอ่ืน ๆ อาจถูกปดกั้นในชวงวิกฤตโควิด-19 แตธุรกิจอีคอมเมิรช การบริการ การสงอาหาร และ
รานขายของออนไลนกลับไดรับผลกระทบในเชิงบวก ดังจะพบวาประเทศสหรัฐอเมริกา ความสนใจของผูบริโภค
ในการเขามาใชบริการรานอาหารลดลงถึงรอยละ 54 แตมีการดาวนโหลดแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารในชวงวิกฤต
โควิด-19 มากขึ้น โดยผูบริโภคใชจายเพ่ิมขึ้นผานการซื้อสินคาออนไลนเพ่ิมขึ้นรอยละ 87.4 (Dishman, 2020)  
จึงกลาวไดวาโควิด-19 เปนตัวเรงใหเกิดนวัตบริการ ยกระดับการบริการใหมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีเครือขาย 
(Heinonen & Strandvik, 2020) 

3. ภาคการศึกษา ผูเรียนตองมีการปรับตัวสูการเรียนที่บานผานการ “เรียนออนไลน” มีรูปแบบการเรียน
ที่หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายเพ่ือการเชื่อมตอ การปฏิสัมพันธแบบผสานเวลาระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
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4. ภาคความบันเทิง ธุรกิจเกมออนไลน พบวาในประเทศไทย เกมบนมือถือและแท็บเล็ตเติบโตขึ้น     
รอยละ 71 เนื่องจากสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ที่ทําใหเขาถึงไดงายขึ้น และมีสัญญาณที่แรง เร็วมากขึ้น  
ทั้งสัญญาณ 4G และ Wi-Fi ทําใหทุกวันนี้สามารถทองโลกอินเทอรเน็ต และเลนเกมออนไลนไดทุกที่ ยิ่งการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สงผลใหกิจกรรมการเลนเกมกลายเปนที่นิยม และเปดโอกาสทางธุรกิจใหกับ
ผูประกอบการเกมคลาวดคอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) ประเทศไทย เมื่อพิจารณาจาก
สภาพการณแลว ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา มูลคาตลาด GCC นาจะเติบโตจาก 0.73 หมื่นลานบาท            
ในปพ.ศ. 2562 เปน 1.03 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2563 และจะยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องแมวาจะผานวิกฤต   
โควิด-19 ไปแลว (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) 

5. ธุรกิจวิดีโอ สตรีมมิ่ง เติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมคนชวงโควิด-19 พบวาผูคนจําเปนตอง
อยูบานมากขึ้น เกิดเทรนดการทํางานรูปแบบใหมคือ Work from Home สวนนักเรียน นักศึกษา ก็ตองเรียน     
ที่บาน ดังนั้นการสรางความบันเทิง ทํางาน เรียนที่บานดวยการรับชมวิดีโอจาก YouTube, Netflix สงผลใหยอด
การรับชมวิดีโอ สตรีมมิ่งเพ่ิมสูงขึ้น 

ในสถานการณโควิด-19 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเปนอยางมาก ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารกอเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยในการใชเทคโนโลยีอยางฉับพลัน (Disruption 
Technology) กอปรกับไดรับอิทธิพลและอัตราเรงจากวิกฤตโควิด-19 ทําใหเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม การแพรกระจายของเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลตอการพัฒนาและการ
แพรกระจายของเทคโนโลยีทางสังคม (Social Technology) โดยเทคโนโลยีเปนผูกําหนด (Technology 
Determinism) นวัตกรรมสังคมที่สงผลตอทั้งปจเจกบุคคลและสภาพสังคมในสถานการณโควิด-19 
 
เทคโนโลยีเปนผูกําหนดนวัตกรรมสังคม  

แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเปนผูกําหนด (Technology Determinism Theory) เกิดจากเงื่อนไขและ
ปจจัยที่มีเทคโนโลยีเปนผูกําหนดทิศทาง กําหนดความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหวางเทคโนโลยีและสังคม (Hauer, 
2017) ปจจัยทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม McQuail (2010) ไดประมวลลักษณะเดนของ
แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเปนผูกําหนดดังนี้ 

1. เทคโนโลยีการสื่อสารเปนพื้นฐานของทุกสังคม 
2. เทคโนโลยีแตละชนิดจะเหมาะสมกับรูปแบบโครงสรางสังคมแตละบริบท 
3. ขั้นตอนการผลิตและการใชเทคโนโลยีการสื่อสารจะเปนตัวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในแตละครั้งจะทําใหเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม

ตามมาเสมอ 
ในการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พบวาการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในปจเจกบุคคลและใน

ระบบสังคม เปนผลมาจากการยอมรับหรือการปฏิเสธนวัตกรรมนั่นเอง สามารถแบงผลกระทบจากเทคโนโลยีการ
สื่อสารรูปแบบใหมไดเปน 3 ประเภท คือ 

1. ผลกระทบที่ตองการใหเกิด (Desirable Impacts) เปนผลกระทบตามหนาที่ของนวัตกรรมที่มีตอ
บุคคลหรือตอสังคม ผลกระทบนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลและสังคม สําหรับผลกระทบที่ไมตองการใหเกิดขึ้น 
(Undesirable Impacts) เปนผลกระทบจากนวัตกรรมที่อาจกอใหเกิดโทษตอบุคคลและสังคม 

2. ผลกระทบทางตรง (Direct Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลหรือสังคมซึ่งเกิดขึ้นในทันทีเมื่อ
ยอมรับนวัตกรรมนั้น สําหรับผลกระทบทางออม (Indirect Impacts) เปนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากผลกระทบ
ของผลกระทบทางตรง 
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3. ผลกระทบที่คาดการณไวลวงหนา (Anticipated Impacts) คือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากนวัตกรรม
ซึ่งรูไดวาจะเกิดตอสมาชิกในสังคม สวนผลกระทบที่ไมคาดการณไวลวงหนา (Unanticipated Impacts) เปนการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นโดยไมสามารถรูลวงหนาได 

Hanson & Nayula (2013) กลาวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอสังคมไวดังนี้ 
1. ผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมในประเด็นของคุณภาพชีวิต ความสัมพันธในครอบครัว กิจกรรม

ในครอบครัว ความสัมพันธทางสังคม ความพึงพอใจในบทบาททางเพศ การเติบโตทางดานความรู การใชเวลา 
คานิยม และพฤติกรรมการคนหาขาวสาร 

2. ผลกระทบตอระบบสังคมโดยการเพ่ิมและลดชองวางของการสื่อสาร ระหวางผูที่เปดรับขาวสารมาก
กับผูที่เปดรับขาวสารนอย กิจกรรมชุมชน ความสนใจของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

3. ผลกระทบตอการจัดการ การเขาถึงและการมีสวนรวมในระบบการสื่อสารที่มีอยูเดิม 
จากแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีเปนผูกําหนด พบวาการสื่อสารเครือขายอินเทอรเน็ตมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงประสบการณของผูคน ดวยลักษณะการปฏิสัมพันธที่สามารถตอบโตกันไดอยางฉับพลันโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ตามความตองการไดมากขึ้นอยางรวดเร็ว จากวิกฤตโควิด-19 ทําใหเห็นผลกระทบของเทคโนโลยี
ที่มีตอสังคมไทยเปนอยางมาก สงผลตอการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสาร มีการนําเทคโนโลยีการเชื่อมโลก
อินเทอรเน็ตมาใชในการแกปญหา สรางความบันเทิง ใหสามารถดําเนินชีวิตในการทํางาน การเรียนไดแบบปกติ
ใหม ในสถานการณโควิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไดเปลี่ยนบทบาทของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things: IoT) ไปอยางสิ้นเชิงในเวลาไมก่ีเดือน อุปกรณท่ีเชื่อมตอเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการตรวจสอบ ติดตาม 
ติดตอสื่อสาร สรางโอกาสใหม ๆ สําหรับธุรกิจหลายภาคสวนในการประยุกตใช แตตองคํานึงถึงความปลอดภัยใน
การใชงาน การกํากับดูแล และปกปองสิทธิมนุษยชนสําหรับทุกคน 
 
อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งและการประยุกตใช  

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เปนการเชื่อมโยง วัตถุ อุปกรณ พาหนะ สิ่งของ
เครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตอ่ืน ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นโดยมีการฝงตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ซอฟตแวร เซ็นเซอร และการเชื่อมตอกับเครือขาย (AjazMoharkan, Choudhury, Gupta, & Raj, 2017) การ
เชื่อมตอมีการพัฒนาขยายเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลก ซึ่งวัตถุสิ่งของที่เชื่อมโยง สามารถเก็บบันทึกและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันได อีกทั้งสามารถรับรูสภาพแวดลอมและถูกควบคุมไดจากระยะไกล ผานโครงสรางพ้ืนฐาน
การเชื่อมตอเขากับสมารตโฟน แล็บท็อป แท็บเล็ต สมารตทีวี รวมถึงประยุกตใชกับอุปกรณทุกอยางที่ถูกออกแบบ
มาใหเชื่อมโยงกันไดบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารกันได ในปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชบริการ
อินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นทุกวัน และการเชื่อมตอทั้งหมดดวยสายและไรสาย จึงทําใหแหลงขอมูลมีประสิทธิภาพอยูที่
ปลายนิ้ว (Farooq, et al., 2015)  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการนําอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งมาประยุกตใช สรางโอกาสทางธุรกิจ 
และเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อมีการบริการดวยอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง การคาดการณกอนสถานการณ     
โควิด-19 คาดวาในปค.ศ. 2025 มูลคาจะอยูในชวง 2.7 - 6.2 ลานลานดอลลาร การดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 41 
การใชภาคอุตสาหกรรมรอยละ 33 พลังงานรอยละ 7 และการขนสง การเกษตร โครงสรางเมือง การรักษาความ
ปลอดภัย และการคาปลีก จะมีเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 15 เหลานี้บงบอกถึงการเติบโตของบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือ
สรรพสิ่ง (Mohammadi, et al., 2018) แมจะมีการเติบโตอยางรวดเร็วของอุปกรณอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
เครือขาย และระบบวิเคราะหในหลาย ๆ ดาน แตในอนาคตโดยเฉพาะอัตราเรงของการเกิดโควิด -19 รวมถึง
เครือขาย 5G การวิเคราะหของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งจะมีความเร็วมาก เมื่อรวมกับการประมวลผลแบบคลาวด 
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อุปกรณปลายทางที่ชวยในการประมวลผล จะลดเวลาตอบสนองผานแอปพลิเคชัน และลดตนทุนการผลิต ลด
กระบวนการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดดังนี้ 

1. เซ็นเซอรการบํารุงรักษาแบบคาดการณลวงหนา และการควบคุมระยะไกลในอุตสาหกรรมการผลิต 
เชน กังหันลมสามารถตรวจสอบสภาวะระยะไกลชวยทํานาย และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ระบบเหลานี้สามารถลดตนทุนในการดําเนินงานในฟารมดวยกังหันลมได รอยละ 20 (Decisyon, 
2021) 

2. การตรวจสอบคุณภาพอากาศ เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะ ชวยใหผูบริหารตัดสินใจกําหนด
นโยบายปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ ในประเทศจีนรายงานวา เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะ 
ชวยลดมลพิษอนุภาคละเอียดไดรอยละ 32 ทั่วประเทศนับตั้งแตป ค.ศ. 2013 – 2017 (World Economic 
Forum, 2020C) 

3. การเกษตรแมนยํา การวัดสภาพดินและพืชผลดวยอุปกรณอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง สามารถนําไปสู
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และลดตนทุนการผลิต ในอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา งานวิจัยระบุวา 
เทคโนโลยีการเกษตรแมนยํา ชวยเพ่ิมผลผลิตพืชรอยละ 20 ลดปริมาณการใชน้ําชลประทานรอยละ 24 ดวยการ
ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อเพ่ิมการผลิตสูงสุด การรดน้ํา และใสปุยที่ถูกตอง (TongKe, 2013) 

4. การตรวจสอบน้ําดวยมาตรวัดน้ําอัจฉริยะในบานและอาคารพาณิชย ชวยประหยัดน้ํา ลดตนทุน และ
มอบประสบการณที่ดีแกผูพักอาศัย ในนิวยอรกซิตี้ ลูกคามากกวา 250,000 คน ลงทะเบียนเพ่ือตรวจจับการ
รั่วไหลน้ําอัตโนมัติ โดยใชมาตรวัดน้ําแบบไรสาย ทําใหประหยัดน้ําไดมากกวา 73 ลานดอลลาร (New York City: 
Department of Environmental Protection, 2021) 

5. อาคารอัจฉริยะ การเชื่อมตอบาน และพ้ืนที่ทํางาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและ ความ
สะดวกสบายไดอยางมหาศาล อาคารตาง ๆ ถือเปนสวนสําคัญของการใชพลังงานทั้งหมดของโลก และอาคาร
อัจฉริยะสามารถลดการใชพลังงานของอาคารไดถึงรอยละ 20 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และลดตนทุนการ
ดําเนินงานจํานวนมาก (European Commission Directorate-General for Energy, 2021) 

6. โรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยโรงพยาบาลติดตั้งอุปกรณอัจฉริยะที่ฝงแท็ก RFID สวมใสใหกับผูปวย ซึ่ง
พยาบาลสามารถตรวจสอบอัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต และสภาวะอ่ืน ๆ ของผูปวยทั้งผูปวยในและ
นอก หากรถพยาบาลไดรับแจงมีเหตุฉุกเฉินหากยังไมสามารถเขาไปยังสถานที่เกิดเหตุได ก็สามารถใชโดรน พรอม
อุปกรณฉุกเฉินเพื่อการรักษาไดรวดเร็วขึ้น  

7. การคาปลีกอัจฉริยะ และการจัดการซัพพลายเชน อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งจากการติด RFID ใน
ผลิตภัณฑสินคา ผูคาปลีกสามารถติดตามและตรวจสอบสินคาในรานคา สามารถติดตามรายการทั้ งหมดในรานคา 
และเพ่ือปองกันสินคาหมดสต็อก จะมีคําสั่งสั่งซื้อสินคาอัตโนมัติ นอกจากนี้ผูคาปลีกยังสามารถสรางแผนภูมิและ
กราฟการขายเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ระบบจราจรอัจฉริยะ โดยใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในการตรวจสอบการจราจร ระบุยานพาหนะ 
ระบุเสนทางที่เหมาะสมเพื่อลดความแออัด ตรวจจับการโจรกรรมรถ รายงานอุบัติเหตุจราจร รายงานมลพิษในทอง
ถนน ระบุที่จอดรถ ระบบไฟสองสวางเพ่ือประหยัดพลังงาน  

จากการประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในงานดานตาง ๆ World Economic Forum (2020B)     
ไดแบงกลุมการใชงาน 3 กลุมคือ อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับผูบริโภคโดยสวนใหญจะเปนผูใชงานผาน     
แอปพลิเคชัน อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับองคกร ไดแก การประยุกตใชในโรงงาน อาคาร การเกษตร เปนตน 
สุดทายอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในพ้ืนที่สาธารณะ ไดแก การประยุกต ใชสําหรับเมืองอัจฉริยะ ชุมชนอัจฉริยะ 
การจราจร การจัดการขยะ เปนตน คาดวาในป ค.ศ. 2020 เมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 การลงทุนดานอินเทอรเน็ต  
เพ่ือสรรพสิ่งในภาคธุรกิจจะเพ่ิมขึ้นเปน 832 พันลานดอลลาร การใชงานของผูบริโภคจะเพ่ิมขึ้นเปน 236   
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พันลานดอลลาร การใชจายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งจะเติบโตรอยละ 13 ตอป จึงคาดวาตลาด
อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งจะเติบโตเร็วกวาที่คาดไวเมื่อโลกเขาสูสภาวะปกติหลังโควิด-19 

 
เศรษฐกิจการแพรระบาดกับการเติบโตของอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 

การแพรระบาดของโควิด-19 มีการนําอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งมาใชเพ่ือตอสูกับการแพรระบาดและมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่องดังนี้ 

1. การติดตามตัวกลุมเสี่ยง การวิเคราะหพื้นที่สุมเสี่ยง การติดตามตัวผูปวยระยะไกล กระบวนการทํางาน
อัตโนมัติผานสมารตโฟนและเซ็นเซอรอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ตัวอยางดังภาพที่ 1 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 : แอปพลิเคชันหมอชนะและ AWAY COVID 19 

ที่มา : ฐิติยา เนตรวงษ (ผูนิพนธ) 

 

ภาพที่ 1 การใชแอปพลิเคชันหมอชนะ เพ่ือติดตามตัวผูใชงาน และระบุความเสี่ยงในการเขาพ้ืนที่ตาง ๆ 
รวมถึงการใช AWAY COVID 19 ผานแอปพลิเคชันไลนเพ่ือตรวจสอบขอมูลการแพรระบาดของโควิด-19 มีการ
ระบุพ้ืนที่สุมเสี่ยง 

ในประเทศไทยสถานการณโควิด-19 สงผลใหหนวยงานภาครัฐไดพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนในการรับทราบขอมูลสารที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง เชน แอปพลิเคชันไทยชนะ      
หมอชนะ เปนแอปพลิเคชันที่บันทึกขอมูลการเดินทางของผูใช ดวยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth รวมกับการ
สแกน QR Code เชน ไทยชนะ เพ่ือเช็กอินตามสถานที่ตาง ๆ ทําใหชวยในการบันทึกขอมูลการเดินทางของผูใชได
แมนยํายิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ชวยในเรื่องการสอบสวนโรคจากโควิด-19 ไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
ตรวจสอบไดวาผูใชไดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงในชวงระยะเวลา 14 วันหรือไม อีกท้ังแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" จะมี
การแจงเตือนไปยังผูใชงานที่มีประวัติสัมผัส หรือเขาใกลกับผูติดเชื้อโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง 
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2. หุนยนตสงอาหารและยา โดยการควบคุมระยะไกล เพื่อการเวนระยะหาง ตัวอยางดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 : หุนยนต FIBO AGAINST COVID-19: FACO 
ที่มา : สยามรัฐ  (2563) 

ภาพที่ 2 หุนยนต “FIBO AGAINST COVID-19: FACO” ที่ชวยแบงเบาภาระแพทยพยาบาลในการรักษา
ผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงติดเชื้อ ทั้งชวยสงอาหารและยา ติดกลองตรวจวัดอุณหภูมิผูปวยใหแพทยได
วินิจฉัยอาการผานจอ พรอมโตตอบกับผูปวยได ซึ่งเปนผลงานการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีและภาคเอกชน โดยจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคโนโลยี 5G 

3. หุนยนตทําความสะอาดและฆาเชื้อ ลดการสัมผัสเชื้อโรค ตัวอยางดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : หุนยนต UV “Germ Saber Robot” 
ที่มา : ผูจัดการออนไลน (2563) 

ภาพที่ 3 การนําหุนยนตฆาเชื้อโรคโควิด -19 ดวยแสงยูวี หรือ UV “Germ Saber Robot” มาใช
ประโยชนในชวงที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหสถานที่ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
ประหยัดคาใชจายจากน้ํายาฆาเชื้อ ชวยลดการตกคางหรือปนเปอนของสารเคมีในน้ํายาฆาเชื้อ ที่สําคัญหุนยนต  
ฆาเชื้อโรคสามารถฆาละอองฝอยของเชื้อที่ลอยในอากาศได และยังสามารถใชฆาเชื้อบนพ้ืนผิวของอุปกรณเฉพาะ 
เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณการแพทย ที่ไมสามารถโดนน้ําหรือน้ํายาเคมีได การพัฒนาหุนยนตเปนความ
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รวมมือของศูนยเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของประเทศและการประยุกตเชิงพาณิชย (NSD) หนวยงานภายใต
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรม
พันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. หุนยนตดูแลผูสูงอายุ และติดตามระยะไกล ตัวอยางดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 : หุนยนต InTouch VICI 
ที่มา : ยังแฮปป (2563) 

ภาพที่ 4 นวัตกรรมใหม ‘InTouch VICI’ หุนยนตชวยดูแลผูปวยไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 รวมถึง
ผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนนวัตกรรมชวยปองกันตนเองจากการสัมผัสผูปวย 

5. อุปกรณเขาถึงสินคาระยะไกล การขนสงโดยใชโดรน และการประยุกตใชโดรนเนื่องจากประชาชนตอง
ทํางานที่บานลดการแพรเชื้อ ตัวอยางดังภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 : โดรนสํารวจพื้นที่และโดรนสงพัสดุชวงโควิด-19 
ที่มา : สํานักขายซินหัว (2563), ขาวไทยพีบีเอส (2563) 

ภาพที่ 5 โดรนสํารวจพ้ืนที่ ที่เมือง Oeiras ประเทศโปรตุเกส เพ่ือออกปฏิบัติการเตือนผูคนใหอยูในที่พัก
โดยประกาศผานลําโพงที่ติดกับโดรน ใหประชาชนตระหนักในการปองกันการแพรระบาดโควิด-19 สวนที่ประเทศ
สิงคโปรใหบริการสงพัสดุผานโดรนโดยสงพัสดุจากชายฝงไปยังเรือขนสงสินคาที่หางออกไป 2.7 กม. ภายในเวลา  
7 นาที ชวยทําใหผูคนไมตองออกมาทํางานในชวงโควิด-19 แพรระบาด 

6. หองเรียนอัจฉริยะ หองประชุมออนไลน เมื่อผูเรียนตองเรียนจากที่บาน และบุคคลทํางานที่ตองทํางาน
ที่บาน (Work From Home) ลดการเดินทางเพ่ือหยุดการแพรเชื้อ ตัวอยางดังภาพที่ 6 

โดรนสํารวจพื้นที่ 
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ภาพที่ 6 : การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเชื่อมโยงหองเรียนอัจฉริยะ 
ที่มา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2563) 

ภาพที่ 6 การประยุกตใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเชื่อมโยงหองเรียนอัจฉริยะซึ่งมีเครื่องมือของ
อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งและเทคโนโลยีสําหรับการสอนผานหองเรียนแบบออนไลน 

 

กลาวไดวาวิธีการที่นําอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งมาใชเพ่ือชวยจัดการ ลดขอจํากัด และตอบสนองโควิด-19 เปนการ
กระตุนและเรงโอกาสในการปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและองคกร อันเปนความทาทายและรับมือกับเหตุฉุกเฉิน    
แตอยางไรก็ตามการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งก็นํามาซึ่งความเสี่ยงดานความเปนสวนตัว และสิทธิมนุษยชน    
จึงตองมีการกํากับดูแลที่เหมาะสม เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานสําหรับผูบริโภค องคกร และสาธารณะให
สามารถใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งเพ่ือประโยชนรวมกันในสังคมไดอยางเทาเทียม 
 

ผลกระทบ ความเสี่ยง และการควบคุมอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
การเพ่ิมขึ้นของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งเปนโอกาสในการสรางอนาคตที่ยั่งยืน และเพ่ิมคุณภาพชีวิต    

แตในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความเสี่ยงใหม ๆ และความทาทายในการกํากับดูแล การระบาดใหญของโควิด -19 
ทั่วโลก ตอกย้ําบทบาทของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในการใหขอมูลสําคัญที่จําเปนสําหรับการติดตาม และตอสูกับ
โรคนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบในบริบทของสังคมไทย สรุปไดดังนี้ 

ผลกระทบเชิงบวก 
1. ดานเศรษฐกิจอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งไดสงเสริมใหธุรกิจการขายออนไลน อุตสาหกรรมอีคอมเมิร ช 

เฟองฟูขึ้น ภาคบริการ การสงอาหาร การชําระสินคา การสงสินคาและบริการสามารถสื่อสารผานทางออนไลนได 
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลสงเสริมเศรษฐกิจใหเติบโตขึ้น 
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2. ดานการศึกษา อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งสงเสริมการเรียนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการเรียน
ออนไลนและสื่อเครือขายสังคมในการติดตอสื่อสาร ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไดอยางสะดวกและรวดเร็วไมวาจะ
ผาน True VROOM, ZOOM, LINE และ MS Team เปนตน 

3. ดานสุขภาพ เกิดแอปพลิเคชันตาง ๆ เพ่ือการใหความรูดานสุขภาพ การติดตอสื่อสาร การติดตาม   
การดูแลสุขภาพดวยระบบแพทยทางไกล รวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพจิต ดังจะพบวามีการพัฒนาแอปพลิเคชันไทย
ชนะ หมอชนะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหุนยนตเพ่ือดูแลเรื่องสุขภาพโดยคนไทย คือ หุนยนตดินสอ รวมถึง
หุนยนตสําหรับการสงอาหารและยา คือ หุนยนตปนโต และ หุนยนต FIBO AGAINST COVID-19: FACO เปนตน 

ผลกระทบเชิงลบ 
1. ดานเศรษฐกิจมีขอกังวลเรื่องความปลอดภัย ความเปนสวนตัว ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเนื่องจากธุรกิจ

บางธุรกิจยังไมสามารถปรับตัวจากสถานการณโควิด-19 อาจตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพในการนําขอมูลของ
ผูใชบริการ หรือผูใหบริการไปใชในทางมิชอบ 

2. ดานการศึกษาความสามารถในการทํางานรวมกัน และความเทาเทียมการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
ดังจะเห็นวาในสังคมชนบทของไทย บางพ้ืนที่เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณการรับสงขอมูลยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการเนื่องจากขอจํากัดดานเศรษฐกิจ พ้ืนที่ และชวงอายุในการเขาใชงานของผูใชงาน 

3. ดานสุขภาพ ในสถานการโควิด-19 กลุมเสี่ยงคือ ผูสูงอายุ แตการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมไทย
ของผูสูงอายุยังเปนปญหาในการใชงาน การเขาถึง เนื่องจากสภาพรางกาย และการยอมรับนวัตกรรม ดังนั้น การ
พัฒนาอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับกลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง เพ่ือใหสามารถดูแลเรื่องสุขภาพ จึงตองออกแบบ
นวัตกรรมที่คํานึงถึงการใชงานที่งาย (Friendly Design) เปนเทคโนโลยีที่สามารถใชงานไดสําหรับทุกคนอยาง  
เทาเทียม (Technology for All) 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบงเปน 5 ดาน ในการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง มีดังนี้ (World Economic 
Forum, 2019)  

1. ความเปนสวนตัวและความไววางใจ ความสามารถของอุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง     
ในการปกปองความเปนสวนตัวของผูใช ใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย  และมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคล       
และขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์จะไดรับการรวบรวมจัดเก็บ และนําไปใชตามวัตถุประสงคที่ตกลงกันอยางมีจริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบ 

2. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ความสามารถของระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในการ
ใชงานไดอยางปลอดภัย ผูใชมั่นใจไดวาจะไมถูกโจมตีทางไซเบอร 

3. ความสามารถในการทํางานรวมกัน และสถาปตยกรรมของระบบ ความสามารถของอุปกรณ
อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง รวมถึงระบบโตตอบอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบนิเวศอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 

4. คํานึงถึงประโยชนทางสังคม และความเสมอภาค ความสามารถของอุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือ
สรรพสิ่ง เพ่ือประโยชนและปกปองผูมีสวนไดสวนเสียทางสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยไมคํานึง ถึง    
ดานเศรษฐกิจหรือปจจัยอ่ืนเพียงอยางเดียว 

5. ความยั่งยืน ความสามารถของอุปกรณและระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งควรคํานึงถึงความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 

  จากโจทยที่ตองพิจารณาดังกลาวจึงตองมีการควบคุมโลกแหงการเชื่อมตอใหสามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัยดังนี้ (World Economic Forum, 2020) 

1. เพ่ิมการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณที่เชื่อมตอ ใหผูบริโภค และองคกรสามารถ
ตัดสินใจใชงานอยางชาญฉลาดของอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
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2. การใชงานที่งาย สะดวก และสรางแรงจูงใจในการนําแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดานความปลอดภัยทางไซ
เบอรมาใช เพ่ือใหมีแนวทางรวมกันในการดูและระหวางผูผลิตอุปกรณเชื่อตอ ผูพัฒนาระบบ ผูใหบริการ ผูซื้อ และผูใช 

3. เพ่ิมความตระหนักถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของอุปกรณที่เชื่อมตอ ที่มีตอคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคคล องคกร และสังคม เพ่ือกระตุนใหเกิดการยอมรับที่เปนประโยชนตอโลก 

4. เรงการนําอุปกรณและระบบที่เชื่อมตอมาใชในชุมชน และองคกรขนาดเล็ก หรือที่มีความตองการ
ทรัพยากรดานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง ผานการนําเสนอรูปแบบการระดมทุน แรงจูงใจ และกลไกการสราง       
ขีดความสามารถใหม ๆ ของอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 

5. เสริมสรางการทํางานรวมกัน และการแบงปนขอมูล และขอมูลสารสนเทศอยางทั่วถึงในระบบนิเวศ
อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง รวมกันกํากับดูแล เรงการสรางแนวปฏิบัติในระดับภูมิภาค 

สําหรับประเทศไทยการควบคุมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใชกฎหมายดิจิทัลประกอบดวย พระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 วาดวยการเขาถึงระบบและขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ การ
รบกวนระบบและขอมูลคอมพิวเตอร การนําขอมูลโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงสูระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและจริยธรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนจริยธรรมในการ
ใหบริการสารสนเทศดิจิทัล บนพ้ืนฐานความเปนสวนตัวและการปกปองขอมูล ความถูกตองในการเผยแพรขอมูล 
การเขาถึงขอมูลโดยไมพยายามเจาะระบบเครือขายของผูอ่ืน และความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของระบบองคกรใหบริการสารสนเทศ 

กลาวไดวาอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางาน แตก็มี           
ความเสี่ยงสูงหากนําไปใชในทางที่ผิด โดยอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของปญหาดานความปลอดภัยและความเปน
สวนตัว อาชญากรรมทางไซเบอรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งอาจถูกโจมตีทางไซเบอร
ทั้งที่บาน ที่ทํางาน และพ้ืนที่สาธารณะ มาตรฐานการกํากับเรื่องความปลอดภัยในการใชงานอุปกรณเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งมีขอจํากัด จึงอาจมีปญหาดานความปลอดภัยในการใชงานและละเมิดความเปนสวนตัวซึ่ง
ตองมีวิธีการควบคุมเพ่ือสรางความวางใจในการใชงานแกผูบริโภค รวมกันกําหนดเสนทางโลกแหงการเชื่อมตอใน
อนาคตอยางยั่งยืน และม่ังคั่งสําหรับทุกคน 

 

บทสรุป  
 โควิด-19 ทําใหเกิดรีเซ็ตครั้งยิ่งใหญกับโลกแหงการเชื่อมตัว อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งไมใชเรื่องใหม      
ซึ่งคํานี้มีอายุมากกวาสองทศวรรษแลว แตอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่งไดรับความสนใจมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญในชวง
ไมกี่เดือนที่ผานมา เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 จากสถานการณดังกลาวสงผลตอเทคโนโลยีผูกําหนด
นวัตกรรมสังคม ทั่วโลกไดคนพบพลังของการประมวลผลขอมูลแบบดิจิทัลเกี่ยวกับโลกทางกายภาพ อุตสาหกรรม
ที่แตกตางนํามาประยุกตใชในการผลิต โดยเฉพาะดานสาธารณสุขกระตุนใหมีการนําอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งมาใช
มากขึ้น เชน ในโรงพยาบาลที่มีการติดตาม การติดตอ การรายงานผล โดยใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง จึงมีการตั้ ง
คําถามเก่ียวกับการกํากับดูแลเทคโนโลยีเนื่องจากลักษณะที่ใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งอยางแพรหลาย รวมถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีกําลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ ดาน เพ่ือรับมือกับการแพรระบาดไดนําไปสูกรอบการทํางานใหมที่
สามารถชวยจัดการกับความทาทายที่ยั่งยืนของอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง เชน ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว 
การสรางความตระหนักในการใชอยางปลอดภัย ความสําเร็จมากมายเหลานี้ ได เห็นจากรัฐบาลและ
ภาคอุตสาหกรรมทํางานรวมกัน โดยมีความกาวหนามากกวาบทบาทดั้งเดิมของผูผลิตเทคโนโลยีในอดีต และ
หนวยงานกํากับดูแล เพ่ือกําหนดใหใชเทคโนโลยีในเชิงบวก โซลูชันที่เปนนวัตกรรมใหม เชน การประเมินตนเอง
ดานความปลอดภัยหรือการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งในรูปแบบเรียลไทม การวางแผนรวมกันสามารถทําให
แนใจวาทั้งการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ผลลัพธการใชงานที่ดีข้ึน และเปนธรรมสําหรับทุกคน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครใน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการ
วางแผน 2) ดานการจัดการองคการ 3) ดานการบังคับบัญชา 4) ดานการประสานงาน 5) ดานการควบคุมงาน 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 
5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
การบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการวางแผน สวนดานการประสานงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 

คําสําคัญ : การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

Abstract 

 This research was aimed at studying the student development activities administration 
of administrator at Wat Bangkhuntiannok School, Chomthong District, Bangkok Metropolis 
Administration in 5 aspects: 1) planning 2) organization management 3) supervision 4) coordination 
and 5)  monitoring.  The population included 30 school administrators and teachers in academic 
year 2020.  Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and were statistically 
analyzed by percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
 The findings revealed that student development activities administration of  administrator 
at Wat Bangkhuntiannok School, Chomthong District, Bangkok Metropolis Administration was 
generally found at high level.  Supervision was the item with the highest mean followed by 
planning, and coordination, the item with the lowest mean.  
 

Keyword : Student Development Activities Administration  
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ไดกําหนดแนวการจัด การศึกษาไววา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ จากแนวทางดังกลาว การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งสําคัญอยางหนึ่งคือ “คร”ู ผูซึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  และ
คุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้น หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจึงจําเปนตองปฏิรูปครู 
เพราะครูเปนปจจัยแหงความสําเร็จอันสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น คุณภาพและประสิทธิภาพครู           
มีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาคน โดยเฉพาะมีหนาที่หลักในการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหนักเรียนเปนพลเมืองดี 
ประพฤติชอบเปนผูพรอมทั้งสติปญญาที่จะแกไขและปรับตัวใหเขากับสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไปได           
อยางเหมาะสม การที่ครูจะประกอบภารกิจอันสําคัญยิ่งดังกลาวอยางสมบูรณไดครูจะตองเปนผูมี สมรรถภาพ
เพียบพรอมทั้งในดานความรูความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการสอนตามหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1-2) 
 แนวการจัดการเรียนรู ที ่สําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบดวย    
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 และ 
มาตรา 66 ที ่คร ูต องนํามาเปนแนวทางในการจัดการเร ียนรู  โดยเฉพาะมาตรา 24 กําหนดแนวการจัด
กระบวนการเรียนรู โรงเรียนจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการ คิด การแกปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ใหสมดุลกันทั้งดานความรู 
และคุณธรรม จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนและใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู รวมทั้งจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกเวลาและสถานที่ โดยรวมมือกับผูปกครอง 
และชุมชน ชวยกันพัฒนา ผูเรียนตามศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณ
ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดี
งาม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสารการแกปญหา และการใชเทคโนโลยี และเปนคนมี
ความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถของตนเองไปตามศักยภาพ โดยเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ไดจัด
ใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 การดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองเกิดขึ้นอยางเปนระบบ มีรูปแบบกระบวนการวิธีการที่
หลากหลายใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง สงเสริมใหเกิดความหมายและเกิดคุณคาในการเรียนรู
ของผูเรียน พัฒนาผูเรียนทั้งดานจิตใจ รางกาย อารมณ สติปญญา และสังคมใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ที่สําคัญ
ผูเรียนจะตองมองเห็นคุณคาชีวิตตนเอง มีคุณธรรมในจิตใจและเกิดคานิยมที่พึงประสงค โดยผานการรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของผูเรียน เชน กิจกรรมที่ฝกระเบียบวินัยซึ่งไดแก กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด ฯลฯ กิจกรรมที่เกิด
จากความสนใจหรือตามความถนัดของผูเรียน กิจกรรมที่ชวยแกไขปองกันปญหาตาง ๆ ของผูเรียน เปนตน 
สถานศึกษาตองใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแกผูเรียนโดยถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาตองทําหนาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู ประสบการณ ใหแกผูเรียนอยางกวางขวางข้ึน สงเสริมพัฒนาทางดานวิชาการและดานอาชีพ มีการสงเสริม
พัฒนาลักษณะบุคลิกภาพ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหเกิดภาวะความเปนผูนําและ
เปนผูตามที่ดี มีความนอบนอมถอมตน รูจักกาลเทศะและเคารพนับถือผูอ่ืน ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มี
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ความสําคัญที่สุดที่จะทําใหงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการ
ประสานขอความรวมมือกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน สนับสนุน สงเสริม กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคเปาหมาย 
มีแผนงาน มี โครงการสนับสนุน มี โครงสรางในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู เ รียนอย างชัด เจน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.7) 
 จากรายงานการประเมินตนเอง ป 2562 ของโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก พบวา โรงเรียนตั้งอยูใน
สภาพแวดลอมของชุมชนขนาดกลาง ลอมรอบดวยศาสนสถานที่เปนวัดจํานวนมาก ไดแก วัดบางขุนเทียนนอก  
วัดบางขุนเทียนกลาง และวัดบางขุนเทียนใน เปนตน ลักษณะของชุมชนโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สวนใหญมี
ลักษณะเปนบานสวน และบานเชา คอนขางแออัด อาชีพของคนในชุมชนสวนใหญคาขาย รับจางทั่วไป โดยเฉพาะ
การทํางานในโรงงาน ไดแกโรงงานขนมจีน โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ กอสราง เย็บผา มีภูมิปญญาทองถิ่น  ที่สืบ
ทอดใหผูเรียนไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมไทย ไดแก ภูมิปญญาทองถิ่นโขนบานยิ้ม สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง บาน
ทรงไทย ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง ยายจากชนบทเขามาทํามาหากินในเมือง จึงคอนขางยากจน 
รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวตอเดือนนอยครอบครัวจึงมีปญหา ยายถิ่นที่พักอาศัยกันบอยมาก สงผลกระทบตอการ
เรียนการสอนที่ทําใหเกิดปญหาอันเนื่องมาจากขาดการอบรมดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะสภาพจิตใจของผู เรียน 
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการแนะแนว ใหคําปรึกษา และแกปญหาเปนกรณี มีฝายปกครองคอยดูแลอยางใกลชิด มี
กิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนสงเสริมทักษะและพฤติกรรมผูเรียนใหเหมาะสม โดยไดรับความรวมมือของ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน และผูปกครอง จึงทําใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยการมีสวนรวมของชุมชนและ
ผูปกครอง ซึ่งทุกฝายเห็นพองตองกันวา การศึกษาเปนหัวใจสําคัญที่กําหนดความเขมแข็งของชุมชน เพราะเปน
กลไกหลักที่ทําหนาที่ถายทอดการพัฒนาระบบคานิยมและกิจกรรมไทย ชุมชนจะรักษาความเขมแข็งไวไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการเรียนรูของบุคคลในชุมชน โรงเรียนมีหนาที่พัฒนาบุคคลในชุมชนใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะในการแกไขปญหา สามารถพัฒนาตนเองและสังกัดได ดังนั้น การจัดการศึ กษาของ
โรงเรียนจึงสอดคลองกับความตองการในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชนไดรวมคิด รวมเสนอแนะ 
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนควรมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางของการพัฒนาความสามารถ สติปญญาของผูเรียน เพ่ือตอบสนองตอตัวผูเรียนและ 
ความเขมแข็งของชุมชน (โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก, 2562) จากสภาพความเปนมาและความสําคัญ ที่กลาวมา
ขางตน ผูวิจัยตระหนัก ถึงความสําคัญในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงสนใจศึกษาการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร     
วามีสภาพการบริหารอยางไร เพ่ือนําขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางปรับปรุงแกไขและพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ดาน คือ 
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 1.  ดานการวางแผน  
 2.  ดานการจัดการองคการ  
 3.  ดานการบังคับบัญชา  
 4.  ดานการประสานงาน  
 5.  ดานการควบคุมงาน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ในการดําเนินงาน 5 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดการองคการ ดานการบังคับบัญชา 
ดานการประสานงาน และดานการควบคุมงาน แบงออกเปน 2 ตอน 
 ตอนที่  1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 สอบถามการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน 10 ขอ ดานการจัดการองคการ 10 ขอ ดานการบังคับ
บัญชา 10 ขอ ดานการประสานงาน 10 ขอ ดานการควบคุมงาน 10 ขอ รวม 50 ขอ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑการใหคะแนน มีดังนี้ 
  ระดับ    5    หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ    4    หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
 ระดับ    3    หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 ระดับ    2    หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
 ระดับ    1    หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการกําหนดโครงสราง
การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 
 2. นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา กําหนดแนวคิดการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
 3. สรางแบบสอบถาม โดยใชการรับรูของผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน 5 ดาน ดังนี้ 
1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดการองคการ 3) ดานการบังคับบัญชา 4) ดานการประสานงาน และ 5) ดานการ
ควบคุมงาน แลวนําฉบับรางเสนอตอกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแกไข ปรับปรุงให
ถูกตองเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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 4.  นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเนื้อหา
ของแตละขอคําถามไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC, Index of Objective Congruence) มีคาเทากับ 1.00 
 5.  ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเปนฉบับสมบูรณ 
 6.  นําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แกไขสมบูรณแลว ไปทดลองใชกับครูโรงเรียนวัดไทร สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา
คาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ไดความเชื่อมั่น 0.965 
 7.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช
กับครูโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไปขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจกแบบสอบถามใหแก 
ผูบริหารและครูในโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 30 ฉบับ และเก็บคืนกลับมาได
จํานวน 28 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.33 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากระดับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูวิจัยนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน โดยใชคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใน 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดการองคการ           
3) ดานการบังคับบัญชา 4) ดานการประสานงาน และ 5) ดานการควบคุมงาน โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 254, น.103) 
 คาเฉลี่ย    4.50 – 5.00    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย    3.50 – 4.49    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย    2.50 – 3.49    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย    1.50 – 2.49    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย    1.00 – 1.49    หมายถึง     มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา       
และประสบการณการทํางาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 สวนใหญเปน  
เพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 82.14 และเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.86 สวนใหญมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 53.57 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 46.43  และสวนใหญมีประสบการณการทํางาน 6 - 10 ป และประสบการณการทํางาน 16 ป ขึ้นไป 
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จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมาคือประสบการณการทํางาน 1 - 5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 สวนประสบการณการทํางานมากกวา 15 - 16 ป นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.86 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร นําเสนอในรูปของคาเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ดาน 

 

การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
วัดบางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร μ σ ระดับ ลําดับ 

1. ดานการวางแผน 4.31 0.55 มาก 2 
2. ดานการจัดการองคการ 4.19 0.43 มาก 4 
3. ดานการบังคับบัญชา 4.33 0.48 มาก 1 
4. ดานการประสานงาน 3.81 0.45 มาก 5 
5. ดานการควบคุมงาน 4.20 0.49 มาก 3 

 รวม 4.17 0.48 มาก  

  จากตารางที่ 2 พบวา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียน
นอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก (µ=4.17) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.33) รองลงมา คือ ดานการวางแผน (µ=4.31) สวนดาน
การประสานงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=3.81) โดยผลการวิจัยในแตละดาน มีดังนี้ 
 1.  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในดานการวางแผน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครูมีการประชุมวางแผนกอนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูเรียน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพแกผู เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.61) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด
วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ชัดเจน และสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา (µ=4.46) สวนผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมใหครูนํากลยุทธที่ไดกําหนดไวมาปฏิบัติในงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.14) 
 2.  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน วัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในดานการจัดการองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.19) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดแสวงหาความรูใหมดวยตัวเอง ตามลักษณะของงานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุสูความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.36) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหครู มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เรียนตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (µ=4.32)           
สวนผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสรางความเขาใจเรื่องบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบแกครู ในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.00) 
 3.  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในดานการบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.33) เมื่อพิจารณาเปน    
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รายขอ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการวินิจฉัย สั่งการ โดยออกคําสั่งเปนหนังสือแตงตั้งตามระเบียบอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.57) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสั่งการใหครูปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดวยความตั้งใจ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษา (µ=4.54) สวนผูบริหาร
สถานศึกษามีวิธีการดูแล สรางขวัญและกําลังใจใหกับครู เพ่ือผลักดันการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=4.07) 
 4.  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในดานการประสานงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมใหครูมีสวนรวม ในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (µ=4.50) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาประสานใหทุกภาคสวนดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ (µ=4.39) สวนผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสรางความเขาใจใหครู 
เกี่ยวกับลักษณะของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือลดการเหลื่อมล้ําซ้ําซอนของงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ=3.89) 
 5.  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก สํานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในดานการควบคุมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.20) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการแนะนําใหครูดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสนับสนุนใหครู
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประจําปการศึกษา (µ=4.32) สวนผูบริหารสถานศึกษาไดมี
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
(µ=3.96) 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ดานการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการวางแผน และดานการควบคุมงาน สวนดานการ
ประสานงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสําคัญตอการวินิจฉัยสั่งการโดยออกคําสั่งเปน
หนังสือแตงตั้งตามระเบียบอยางชัดเจน เนื่องจากโดยบริบทของโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกซึ่งเปนโรงเรียน 
ขนาดกลาง มีครูจํานวน 30 คน ดังนั้นเ พ่ือใหครู ไดปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม รูจักบทบาท หนาที่                
ความรับผิดชอบของตนเอง สามารถดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึง
ใหความสําคัญในสายการบังคับบัญชาโดยมีการออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบกิจกรรม มีหัวหนากิจกรรมเปน       
ผูดําเนินงานและประสานงาน ผูบริหารมีการมอบอํานาจใหครูในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยาง
เต็มที่ มีการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนระดับสายชั้น ชวยเหลือและแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ผูบริหารใหครูไดดําเนินงานเปนขั้นตอนอยางเปนระเบียบ มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ผานหัวหนา
สายชั้น หัวหนากิจกรรม ฝายบริหารตามลําดับขั้นตอน และประชาสัมพันธตอไป  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
แสงอุทัย สุวรรณโชติ (2544, น.4) ไดกลาววา การบังคับบัญชา เปนการปกครองของผูบังคับบัญชาโดยคํานึงถึง
ผูใตบังคับบัญชาและเอาใจใสในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา มีการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานแก
ผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนใหอิสระในการทํางานและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอย างเต็มที่ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต ใจดี (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พบวา สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน พบวา สภาพการดําเนินการในแตละดานของการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมมีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดการบริหารงานมีระดับการดําเนินการสูงสุด 
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รองลงมาคือ การบังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และการวางแผนดําเนินงาน ตามลาดับ สวนสภาพการ
ดําเนินการในแตละดานของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขอที่มีระดับการดําเนินการต่ําสุด คือ การประสานงานที่ยังมี
โอกาสพัฒนาไดอีก 
 สวนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยอภิปรายผลในแตละดานดังนี้ 
 1. ดานการวางแผน อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก 
สนับสนุนใหครูไดมีการประชุมวางแผนกอนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูเรียน มีการประสานขอความรวมมือกับ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเขารวมปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหไดขอกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายของ
แผนการดําเนินกิจกรรมในแตละครั้งอยางชัดเจน ทําใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัว และใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแกผูเรียนได ในการทํากิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ผูบริหารและครูจะรวมกันประชุม
วางแผนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน โดยมุงเนนถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น การวางแผนถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการบริหารของผูบริหาร และเพ่ือชวยใหกิจกรรมตาง ๆ ไดขับเคลื่อนหรือดําเนินการไปในทิศทางที่ไดกําหนดไว 
การประชุมวางแผนเปนกิจกรรมที่ชวยใหไดขอกําหนด นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายของแผนอยางชัดเจน 
สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมได กอนการจัดกิจกรรมการจะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ประสบผลสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ทั้งยังสามารถเตรียม
รับสถานการณที่ไมแนนอนและความยุงยากที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมได ตลอดจนสามารถปองกันการ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ประชุม รอดประเสริฐ (2545, น.89) ไดกลาววา 
กระบวนการวางแผนเปนกระบวนการที่บุคคลหรือหนวยงานไดกําหนดขึ้นไวลวงหนาเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต
การวางแผนประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ หลายขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการ
กระทํากอนและดวยความรวดเร็วทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย (goals) ที่ไดกําหนดไวการวางแผนมีคุณคาอยาง
มากตอวัตถุประสงค (objectives) ขององคการหรือของหนวยงานและมีความสําคัญยิ่งตอความมุงหมายสวนตน
ของแตละบุคคลในการปฏิบัติงานหรือ การปฏิบัติตามภารกิจทั้งหลาย สอดคลองแนวคิดของ Fayol (1961)      
ไดกลาววา การวางแผนเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทําการคาดการณลวงหนาหรือเหตุการณตาง ๆ ที่จะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงาน และกําหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว เพ่ือสําหรับเปน
แนวทางของการทํางานในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน ทุมเมฆ (2559)  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพและปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ เปรียบเทียบและเพ่ือศึกษา        
แนวทางการแกปญหาการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา โดยผลการวิจัย พบวา ผลการศึกษาสภาพการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนหลายดานไดวา ผูบริหารควรมีบทบาทในการนิเทศและติดตามการ
จัดทําแผนงาน โครงการปฏิทินงานของหัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 2. ดานการจัดการองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบาง
ขุนเทียนนอกเปดโอกาสใหครูไดมีการแสวงหาความรูใหมดวยตัวเอง ตามลักษณะของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดย
สนับสนุนใหมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ชัดเจน ทําใหครูไดทราบถึงบทบาท
หนาที่ของตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไดตรงกับภารกิจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ พัฒนาความรู ความเขาใจ ไดอยาง
ตอเนื่องในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูเสมอ ดังนั้น การจัดการองคการจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จขององคการ ถึงแมวาจะเปนสิ่งที่ไมเราสามารถมองเห็นไดก็ตามทีแตก็สามารถที่จะวัดและประเมินผล
ได ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกเนนย้ําใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเต็มศักยภาพ มีการใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผล
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มากที่สุด เพ่ือเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางเทคนิควิธีการหรือกระบวนการ
จัดการใหม ๆ ที่ดีมาใชในการจัดการองคการหรือบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทําให บุคลากรในโรงเรียน
ทํางานงาย สะดวก รูจักหนาที่ตนเองวารับผิดชอบอะไร มีหนาที่ทําอะไร ไมสรางปญหาการทํางานซ้ําซอน การ
ขัดแยงกันในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2538) ที่ไดกลาววา การจัดการองคการเปนการ
จัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอย ๆ ใหครอบคลุมภารกิจและหนาที่ขององคการ พรอมกําหนดอํานาจหนาที่
และความสัมพันธ กับองคกรยอยอ่ืน ๆ ไวดวย ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารใหบรรลุเปาหมายของ
องคการสอดคลองกับแนวคิดของ... สอดคลองกับงานวิจัยของ เชษฐสุดา สันธิ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครู
และผูปกครองตอการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   
 3. ดานการบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุน
เทียนนอกไดมีการวินิจฉัยสั่งการ โดยออกคําสั่งเปนหนังสือแตงตั้งตามระเบียบอยางชัดเจนมอบอํานาจใหบุคลากร
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยทําเปนหนังสือแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่ คอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาทุกฝายให
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามสายการบังคับบัญชา สามารถควบคุมดูแลทุกฝายให
ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามสายการบังคับบัญชา โดยมีการกระจายอํานาจใหกับครูสาย
งานบังคับบัญชาระดับตาง ๆ ในการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ 
แสงอุทัย สุวรรณโชติ (2544, น.4) ไดกลาววา การบังคับบัญชาเปนการปกครองของผูบังคับบัญชาโดยคํานึงถึง
ผูใตบังคับบัญชา มีการมอบอํานาจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนใหอิสระในการทํางานและเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ และมีการเอาใจใสในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
จริงใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต ใจดี (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย พบวา แนวทางการพัฒนาการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีแนวทางแบงตามดาน ดังตอไปนี้ ดานการวางแผนดําเนินงาน คือ การกําหนด
บทบาทหนาที่อยางชัดเจน จัดทําแผนใหสอดคลองกับหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน ดานการจัดการ
บริหารงาน ควรแตงตั้งคณะทํางานตามตําแหนงและโครงสรางหนาที่ใหชัดเจน บริหารแบบมีสวนรวมกับผูปกครอง
และชุมชน ควรใหนักเรียนไดรวมคิดรวมทํา ดานการบังคับบัญชา ผูบริหารเปนผูริเริ่ม นําปฏิบัติ และชี้แจงโดยการ
มอบคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และควรมีจิตวิทยาในการบังคับบัญชา ดานการประสานงาน ควรประสานงาน
อยางเปนทางการ มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการประสานงาน เพ่ือการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น อีกท้ัง ควรมี
การประสานใจครู บุคลากรใหเปนหนึ่งเดียว มีอุดมการณรวมกัน และสรางเครือขายระหวางโรงเรียนและชุมชน  
และดานการควบคุมการปฏิบัติการ ควรมีการประเมินในลักษณะเปนกัลยาณมิตร สรุปรายงานผลเพื่อเปนแนวทาง
ในการนําผลการปฏิบัตินั้น ๆ มาดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในปถัดไป 
 4. ดานการประสานงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุน
เทียนนอกสงเสริมใหครูทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาไดเห็น
ความสําคัญวาการประสานงานเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลกรทุกคนในโรงเรียนสามารถรวมมือกันในการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเต็มที่ สรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกคนทุกฝาย สรางความเขาใจหรือขอตกลง
รวมกัน สรางกําลังความคิดกําลังแรงกําลังใจใหที่เกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีทักษะ
หรือเทคนิควิธีการที่ดีที่เหมาะสมในการประสานงาน รูจังหวะเวลาที่จะตองขอความรวมมือในการปฏิบัติงานของ
ครู จะทําใหงานที่ไดออกมานั้นตรงตามวัตถุประสงค เนื่องจากครูไดทําหนาที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบของ
ตนเอง ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้น การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการประสานใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
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ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ แนะนํา และแกปญหา ทํา
ใหการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปตามแผนที่กําหนดไวไดงายขึ้น และการที่ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันไดนั้น ยังสามารถทําใหกิจกรรมตาง ๆ สําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีไพร บุญสังข (2545, น.37) ไดกลาววา การประสานงาน
เปนกระบวนการในการดําเนินงานที่มีระเบียบแบบแผนและมีเทคนิคในการที่จะจัดระเบียบการทํางานสราง
แรงจูงใจ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค   
ที่ตั้งไว ซึ่งลักษณะการประสานงานจะมีทั้งภายในและภายนอกองคการ เปาหมายหลักของการประสานงาน คือ 
การลดความซ้ําซอน และความขัดแยงในการปฏิบัติงานเนนใหเกิดความรวมแรงรวมใจ สรางความสมานฉันท และ
ความเปนเอกภาพ ยึดหลักการที่สําคัญ คือ การมีสวนรวมของทุกฝาย มีการขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคทางดานการ
บริหารใหหมดไป ไดแก การสนับสนุนปจจัยที่จําเปนในการบริหาร เชน คน วัสดุอุปกรณ งบประมาณเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และเปาหมายของกลุมหรือองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา ถิตยประเสริฐ (2561) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวา องคประกอบและตัวชี้วัด
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับสถานศึกษา พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก สภาพปจจุบันของ
องคประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 26 โดยรวมอยูในระดับนอย สภาพพึงประสงคขององคประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และแนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบดวย 
องคประกอบของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง 6 องคประกอบไดแก การกําหนดวัตถุประสงคและการกําหนด
เปาหมาย การจัดใหเหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะความสนใจความถนัดและความสามารถของผูเรียน ผูเรียนเปน
ผูดําเนินการมีครูเปนที่ปรึกษา การปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม การยึด
หลักการมีสวนรวม และการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเปนแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือใหโรงเรียน ใชเปนวิธีการในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนเพ่ือนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้น
 5. ดานการควบคุมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางขุน
เทียนนอกไดมีการแนะนําใหครูดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนที่กําหนดไว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ซึ่งการดําเนินการตามแผนการที่วางไวนั้นจะทําใหเราสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ นอกจากนั้นการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของครูใหดําเนินไปตามแผนที่วางไว จะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ไดดําเนินไปตามกําหนดการระยะเวลาที่
ไดวางไว โดยเนนยําใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง และใหครูที่
รับผิดชอบนําผลจากการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม มาพิจารณาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาในการดําเนินการ
ครั้งตอไป เมื่อเกิดปญหาก็สามารถคอยใหการชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ได ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ คติ ปรีชา (2550, น.4) ไดกลาววา การควบคุมเปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ กํากับ ดูแล 
แนะนํา การแกไข ใหบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมหรืองานตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่พึงปรารถนาและให
บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของจันทร ก่ําภัคสร (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพ 
ปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา สภาพโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมแนะแนวทําสูงสุดคือการสํารวจขอมูลปญหา
ความตองการความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน ทํานอยสุดคือ การวิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
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รายบุคคล กิจกรรมนักเรียน ทําสูงสุดคือการวิเคราะหขอมูลปญหาความตองการความสนใจและธรรมชาติของ
ผูเรียน ทํานอยสุดคือกําหนดหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามตัวชี้วัด กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
ทําสูงสุดคือการสรุปผลขอมูลปญหาความตองการความสนใจและธรรมชาติของผูเรียน ทํานอยสุดคือ วิเคราะห
และแปลความหมายผลการดําเนินกิจกรรม 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียนของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด             
บางขุนเทียนนอก สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานการวางแผน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะกําหนดกลยุทธในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และสงเสริมใหครูนํากลยุทธที่ไดกําหนดไวมาปฏิบัติในงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 2. ดานการจัดการองคการ ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสรางความเขาใจเรื่องบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของครู ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งกําหนดคุณสมบัติของครูเพ่ือทําหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว 
 3. ดานการบังคับบัญชา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีวิธีการดูแล สรางขวัญและกําลังใจใหกับครู     
เพ่ือผลักดันการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว พรอมชวยเหลือ แนะนํา  และ
แกปญหา เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหครูผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ดานการประสานงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสรางความเขาใจใหครู เกี่ยวกับลักษณะของงาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือลดการเหลื่อมล้ําซ้ําซอนของงาน ลดปญหาความขัดแยง พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับงานดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนทราบ
 5. ดานการควบคุมงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะมีการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบ โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม มีระบบการนิเทศติดตามที่ชัดเจน พรอมทั้งคอยแนะนําใหครู     
วัดความพรอมของผูเรียนกอนการทํากิจกรรมในแตละครั้งเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง     

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในระดับกลุมเขตการศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. ควรจะศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ในระดับกลุมเขตการศึกษา         
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอานสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามแนวทางการวิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้น
ปที่ 3 ซึ่งเปนกลุมเด็กออน (แบงประเภทกลุมตามคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 กลุม ไดแก เกง ปานกลาง
และออน) ผูวิจัยเลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีปญหาดานการอาน
ไมคลอง ไดแก การอานรูปคํา  และการตีความหมายของคํา (โดยการคัดกรองของครูประจําชั้น) จํานวน 1 
หองเรียน จากทั้งหมด 11 หองเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตธนบุรี จํานวน 4  โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 
ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษารวมกับครูประจําการในภาค
การศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.92/85.58  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการอาน; สื่อดิจิทัล; การโคช; ประถมศึกษา  
 

Abstract 
The objectives of this study was to create and verify the efficiency of  digital media 

integrated with coaching for elementary school students .  Quantitative- experimental research 
design was employed on basis of research and development concept . The samples included a 
class of students with poor learning achievement from schools under Thonburi District Of fice 
obtained through purposive sampling based on achievement scores divided into 3 groups – 
excellent, mediocre, and poor competence from a total 11 classes of 4 schools managed by 
pre- service teachers majoring in primary education programme in conjunction with in- service 
teaching staff. These students experienced reading difficulties in terms of pronunciation and 
word interpretation as reported by class advisors .  Data were statistically analyzed by 
percentage, mean, and standard deviation .  
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The results shows that the efficiency values of the developed digital media equal 
83.92/85.58, which is consistent with the criteria determined at 80/80. 

 
Keywords : Reading Efficiency; Digital Media; Coaching; Elementary Education 

 
บทนํา 

ทักษะการอานและทักษะการเขียน เปนทักษะพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการตอยอดเรียนรูในศาสตรอื่น เปนหนึ่ง
ในทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560) แมวาจะเปนทักษะที่ความสําคัญ แตในชวงทศวรรษที่ผานมา เยาวชนไทยมีปญหาอาน
หนังสือไมออกและเขียนไมไดในระดับที่นาเปนหวง  ในป พ.ศ. 2557 พบเยาวชนกวา 35,000 คน อานและเขียน
ไมได ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งประเทศ ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวิกฤต
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2562) นอกจากนี้ผลประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA) ป 2561 พบวา นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 
487 คะแนน) ซึ่งผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

สาเหตุของปญหาเรื่องการอานไมออกและเขียนไมไดนั้น มีปจจัยมาจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปน
ความสามารถของครูผูสอน พ้ืนฐานที่แตกตางของนักเรียน และขาดกิจกรรมสงเสริมการอาน (ณัฐพงศ เชื้อเพชร, 
2561) ซึ่งหากใหนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําเรียนซ้ําชั้น เพราะอานไมออก เขียนไมไดนั้นเปนแนวทางที่ไมควร
นํามาใช เนื่องจากทําใหนักเรียนที่ถูกตัดสินเชนนั้นขาดความเชื่อมั่น และไมชอบการเรียนมากยิ่งขึ้น แนวคิดที่ควร
นํามาใชคือ เขาใจพื้นฐานที่แตกตางกันทั้งดานครอบครัวและสังคม และสงเสริมใหสอดคลองกับแบบการเรียนหรือ
ศักยภาพของนักเรียนแตละคน (มงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม, 2562)  

สถิติการอานป 2558 พบวาเวลาเฉลี่ยที่ใชในการอานเพ่ิมสูงขึ้นจากสื่อดิจิทัล เทากับ 66 นาทีตอวัน 
(เทียบกับเมื่อสองปกอนเทากับ 37 นาทีตอวัน) หรือเพ่ิมข้ึนกวาเทาตัว เปนเพราะการสํารวจครั้งนี้ไดมีการกําหนด
ขอบเขตนิยามคําวา “การอาน” ที่กวางขวางครอบคลุมไปถึงสื่อใหมดวย เชน สื่อสังคมออนไลน/SMS/E-mail 
ดังนั้นสื่อใหมที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบายมากขึ้นจึงสงผลอยางมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมและปริมาณการ
อาน เห็นไดอยางชัดเจนในกลุมเยาวชน (อายุ 15-24 ป) ซึ่งใชเวลาอานมากที่สุดถึง 94 นาทีตอวัน (TK Public 
Online Library, 2562) สอดคลองกับการประเมิน PISA ที่ผานมา มีขอสังเกตที่สําคัญ พบวาสื่อที่นักเรียนไดอาน
สวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึง
ควรสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพ่ือสรางความคุนเคยและยกระดับ
ความสามารถดานการอานของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 
2562) 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรูในระบบดิจิทัลรวมกับการโคช เพ่ือศึกษา
และแกปญหาการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยออกแบบการทดลอง ประกอบดวย P (Plan)            
1) การเตรียมความพรอม ไดแก การปฐมนิเทศ การชี้แจง การสาธิตการใชการสังเกต การจดบันทึก การประชุม
กลุมยอย การรายงานผล การนําเสนอ 2) แผนปฏิบัติการ ไดแก การวางกรอบแนวทางการสังเกตการณ การเตรียม
เอกสารบันทึกพฤติกรรมการสอน 3) การทบทวนแผนปฏิบัติการ ไดแก การตรวจสอบความสอดคลองตามหลัก
พฤติกรรม การเรียนรู และจิตวิทยาการศึกษา และ 4) การมีสวนรวม ไดแก การวางแผนและการวิเคราะหแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน D (Do) การจัดการดานกระบวนการเพ่ือเสริมสรางทักษะการสังเกตการณจัดการเรียนรูแบบ
คุณภาพ PDCA ซึ่งจัดเปนโครงการตาง ๆ กิจกรรมการเรียนรูเสริมประสบการณ C (Check/Study) การศึกษา
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และประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการอานเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและสรางแรงจูงใจในการอาน  ดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต A (Act) การปฏิบัติการสังเกตการณสอนอาน ไดแก  

1) การสังเกตอยางมีวิจารณญาณ 2) การจดบันทึก 3) การวิเคราะห 4) การประเมิน 5) การวางแผน     
6) การนําเสนอ และ 7) การแลกเปลี่ยน นํามาสูผลผลิต (Output) ไดแก ความรูความเขาใจในบริบทการ
สังเกตการณพฤติกรรมการอาน และกอเกิดผลลัพธ (Outcome) คือ คุณลักษณะของการอานที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 
 

ปญหาวิจัย 
ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการอานดวยสื่อดิจิทัลรวมกับ การโคช สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเปนอยางไร   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองการพัฒนาประสิทธิภาพการอานดวยสื่อดิจิทัลรวมกับ การโคช 

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  
ประชากร 
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษารวมกับครูประจําการในภาคการศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน โรงเรียนใน
สังกัดเขตธนบุรี จํานวน 4 โรงเรียน 11 หองเรียน ประจําปการศึกษา 2563 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยเลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีปญหาดานการอานไมคลอง ไดแก การอานรูปคํา  และการตีความหมายของ
คํา (โดยการคัดกรองของครูประจําชั้น) โรงเรียนในสังกัดเขตธนบุรี จํานวน 1 หอง ประจําปการศึกษา 2563 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
    นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ
เรียนการสอน 1 ทาน ดานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1 ทาน และทางดานการวัดประเมินผล 
1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา องคประกอบของโครงสรางวิชาเรียน การใชอุปกรณ 
สื่อดิจิทัล การออกแบบการเรียนรูและการฝกการอาน นําแบบประเมินแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูเชี่ยวชาญประเมินมาหาคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑในการใหระดับคะแนนในแตละขอโดยการหาคาเฉลี่ยไดเทากับ 
5.00 อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 2. แบบทดสอบการอานออกเสียง มีคา IOC อยูระหวาง 0.80 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86    
คาความยากงาย อยูระหวาง 0.24-0.68 และคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.20 - 0.85 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานดวยสื่อดิจิทัลรวมกับ การโคช กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
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ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ ( IOC) โดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือทําการประเมินหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม จากนั้นนํามาคํานวณ
โดยใชสูตร (IOC) แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู ในภาพรวมคา IOC เทากับ 1.00 และ
ทุกดาน ไดแก สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน เทากับ 1.00 
สามารถนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคไดอยางมีคุณภาพ 

 
การหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามเกณฑ 80/80 
การหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตามเกณฑ 80/80 

ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญหลัก ๆ ดังนี้ 
ผลการทดลองหาประสิทธิภาพกลุมเดี่ยว (1:1) 
ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน ผูวิจัยไดทําการแกไขปรับปรุงบทเรียนโดยทําการสอบถามนักเรียนที่ไดใชบทเรียนสื่อดิจิทัล 
ทั้งนี้ไดรับการเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาโดยเสนอใหเปลี่ยนแบบตัวอักษรและตัวเลขที่อานงายใหใหญมากขึ้น
กวาเดิม ผลการทดลองปรากฏดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

แบบดี่ยว (1:1) 
 

นักเรียนคนที่ 
(3 คน) 

คะแนนอานระหวางเรียน 
(X) 

(20 คะแนน) 
 

คะแนนสอบอานหลังเรียน 
(F) 

(20 คะแนน) 
 

รวม 24 39 

เฉลี่ย 8.00  13.00  

รอยละ 40.00 65.33 
 

 
ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) 
ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน พบวาสื่อดิจิทัล 

เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.56/79.44 และพบขอบกพรองใน
การทดลองแบบกลุม (1:10) คือ ขนาดความเร็วของภาพเร็วเกินไป และเสียงที่บันทึกไมสม่ําเสมอมีทั้งเสียงดังและ
เสียงคอย ไดทําการแกไขใหมโดยใหสอดคลองกันปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
แบบกลุม (1:10) 

 

นักเรียนคนที่ 
(9 คน) 

คะแนนระหวางเรียน (X) 
(20 คะแนน) 

 

คะแนนสอบหลังเรียน (F) 
(20 คะแนน) 

 

รวม 145 143 

คะแนนเฉลี่ย 16.11 15.89 

รอยละ E1 80.56 E2 79.44 

  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) 
  ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวาสื่อดิจิทัล 
เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.92/85.58 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ      
ที่กําหนด 80/80 ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ภาคสนาม (1:100) 
 

นักเรียนคนที่ 
(30 คน) 

คะแนนระหวางเรียน (X) 
(20 คะแนน) 

 

คะแนนสอบหลังเรียน (F) 
(20 คะแนน) 

 

รวม 524 548 

คะแนนเฉลี่ย 15.88 16.61 

รอยละ E1 87.33 E2 91.33 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล เรื่อง การอาน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเปนเพราะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหปญหาการอานคําของ
นักเรียนที่อานไมคลอง สะกดผิด และการเปลงเสียงไมชัดเจนตามรูปคํา ทั้งนี้การสรางนวัตกรรมเพ่ือฝกนักเรียนให
สามารถอานออกเสียงไดดวยตนเองผานการสงเสริมใหกําลังใจจากครู เพ่ือนนักเรียน และผูปกครอง ผานสื่อดิจิทัล
ที่มีประสิทธิภาพที่มีภาพ สี ขนาดอักษร เสียง และการเคลื่อนไหว ที่เปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู
และประสบการณที่มีความหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษราคัม ศรีจันทร (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การโคชทางปญญาแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูที่สงเสริม 
Metacognition ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผานการพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาแบบ
เพ่ือนชวยเพื่อนฯ PCCEC Model ผลวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม Metacognition 
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ของผูรับการโคชหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 2) ผลการเรียนรู และ Metacognition นักเรียนมีผลการ
เรียนรู และ Metacognition หลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลอง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 4) ความคิดเห็นของผูทําหนาที่โคช และผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีตอการนํา PCCEC Model ไปใชอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้ไดใหขอเสนอแนะวาควรมี
การพัฒนารูปแบบการโคชทางปญญาที่สงเสริม Metacognition กับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม Metacognition รวมกับ PCCEC 
Model กับการพัฒนาวิชาชีพดวยรูปแบบอื่น ๆ 

 นอกจากนี้ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานดวยสื่อดิจิทัลรวมกับการโคช นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น ปจจัยหนึ่งมาจากสื่อดิจิทัลมีความนาสนใจ เรียนรูงาย และสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่
เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นภจินดา ธํารงคจตุพงษ และลักษณา คลายแกว (2563) 
ไดทําวิจัยเรื่อง การสรางสรรคสื่ออินโฟกราฟกแบบปฏิสัมพันธเพ่ือสงเสริมการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของพลเมือง     
ยุคดิจิทัลเนทีฟ สําหรับเด็กประถมศึกษา ผานการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูที่มีประสบการณ  และการสนทนากลุม
กับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการผลิต และออกแบบสื่อสรางสรรคสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ควรมีลักษณะเปนสื่อมัลติมีเดีย ที่เปนสื่อในรูปแบบโปสเตอรและวิดีโอโมชั่นกราฟกที่มีเนื้อหา
สงเสริมการรูเทาทันดิจิทัล ซึ่งการใชสื่ออินโฟกราฟกแบบปฏิสัมพันธสงผลใหนักเรียนมีความสนใจและเกิดความ
เขาใจการรับรูเทาทันสื่อดิจิทัลของพลเมืองยุคดิจิทัลเนทีฟอยางมีคุณภาพ ตรงกับผลวิจัยของ ธนวัฒน ศรีไพโรจน 
(2561) ที่พบวา ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจากครูผูสอนที่ไดรับโปรแกรมการโคชจะมี
พัฒนาการทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทั้ง 4 ดานดีกวาผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
จากครูผูสอนที่ไมไดรับโปรแกรมการโคช 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะการวิจัย ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) การออกแบบสื่อดิจิทัลใหมีความนาสนใจนั้น ควรศึกษาพัฒนาการของนักเรียนแตละวัย 

ทั้งหลักทฤษฎี จิตวิทยา และพฤติกรรมการเรียนรูในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและขอมูลขาวสารอยูในรูปของ       
แอนนิเมชั่น ภาพยนตร เปนภาพที่มีการเคลื่อนไหว และเปนจินตนาการของเด็ก ๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองนําเอา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชและสรางสื่อใหทันสมัย เพ่ือเปนนวัตกรรมการเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูและเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิผลใหสูงขึ้น 

  2) รูปแบบการสรางสื่อดิจิทัล ครูผูสอนควรออกแบบสื่อใหทาทาย มีความฝนของนักเรียน โดยอาจใช
การตูนนําเรื่อง หรือเปนตัวละครที่โลดแลนบนจินตนาการของนักเรียนในวัยประถมศึกษา เพ่ือสรางความเราใจ 
และสามารถเขาใจเนื้อหาที่งายและสะดวกตอการฝกฝน 

 3) การวัดประเมินผลผูเรียนที่มีปญหาการอานคําไมถูกตอง ชัดเจน และตรงรูป ตัวสะกด จะตองมีการ
ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกําหนดเปนระยะเวลา จํานวนครั้ง และการอานทบทวน การเรียงลําดับความ
ยากงายของคํา และควรมีการสลับคําที่ยากงายในตอนทายของการอานคําเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
อานคําของนักเรียน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการนําคะแนนดิบที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดความเจริญงอกงาม มาแปลงเปนปกติ
วิสัยในรูปของตําแหนงเปอรเซนไทล และคะแนนมาตรฐาน (คะแนนซี คะแนนที และคะแนนสเตไนน) ที่ไดจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 1,599 คน โดยใชโปรแกรม LERTAP 5 ซึ่งนํามากําหนดเปนชวงคะแนนของมาตรวัดและ
เปรียบเทียบเปนสเตไนน ออกเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน มาตรวัดความเจริญงอกงาม มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 
5 ระดับ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ความเจริญงอกงามทางปญญา ความเจริญงอกงามทางจิตใจ และความเจริญ
งอกงามทางสังคม ดานละ 15 ขอ รวมทั้งสิ้น 45 ขอ ผลการวิจัยปรากฏวา 

เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 
3 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 77.01 ขึ้นไป (สเตไนนที่ 7 -9) ระดับดี มีตําแหนง
เปอรเซ็นไทลตั้งแต 23.01 ถึง 77.00 (สเตไนนที่ 4-6) และระดับพอใช มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลนอยกวาหรือเทากับ 
23.00 (สเตไนนที่ 1-3) สรุปวามาตรวัดความเจริญงอกงามที่พัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชวัดความเจริญงอกงามของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได และมีการแปลความหมายตามเกณฑปกติวิสัยในแตละระดับ เพ่ือให
นักเรียนใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขการดําเนินชีวิตของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

คําสําคัญ : ปกติวิสัย; มาตรวดั; ความเจริญงอกงาม; นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

Abstract 

 This research aimed to develop the norm of flourishing scale for upper- secondary school 
students.  The derived raw scores from the flourishing scale were transformed into percentile ranks 
and standardized scores (z- , t- , and stanine scores) from 1,599 students. The LERTAP 5 was used to 
determine the interval scores of the flourishing scale and equally divided into three score ranges by 
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using statine. The flourishing scale contained 45 items in total and it was measured through a 5-point 
Likert scale.  The flourishing scale is composed of three subscales, that is, cognitive flourishing (15 
items), psychological flourishing (15 items), and social flourishing (15 items). 
 The results showed that the norm of the flourishing scale for upper- secondary school 
students was divided into three levels, that is, a very good level for > 77.01st percentile (7th –  9th 
stanine), a good level for 23.01st to 77.00th percentile (4th – 6th stanine), and a fair level for < 23.00th 
(1st – 3rd stanine). It can be concluded that the developed flourishing scale can be used to measure 
the flourish of secondary school students and the interpretation of the norm in each level can be 
used to guide students for improving their daily living activities and quality of life.  
 
Keywords : Norms; Scale; Flourishing; Upper-secondary School Students 
 

บทนํา 
 ปกติวิสัย (Norm) เปนสวนประกอบที่สําคัญเพ่ือตีความหมายคะแนนของแบบทดสอบ แบบสอบถาม 
หรือมาตรวัดมาตรฐาน ทําใหไดทราบระดับความสามารถของผูตอบไดทันที โดยไมตองเอาคะแนนไปเปรียบเทียบ
กับผูอ่ืน เพราะสามารถใชปกติวิสัยโดยเอาคะแนนของผูตอบไปทําการเทียบกับปกติวิสัยที่ไดสรางไวแลว การสราง
ปกติวิสัยสามารถทําไดตอเมื่อนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาพรอมทั้งมีการวิเคราะหคุณภาพรายขอของแบบทดสอบ
นั้น และนําเครื่องมือที่มีคาความตรงและความเที่ยงที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มี
จํานวนมากพอในการทําปกติวิสัย หลังจากนั้นจึงนําคะแนนมาทําปกติวิสัย ซึ่งการสรางปกติวิสัยตองคํานึงถึงหลัก 
3 ประการ ดังนี้ 1) ความเปนตัวแทนที่ดี เปนการพิจารณาถึงกลุมตัวอยางที่นํามาใชสรางปกติวิสัยวาเกิดจากการ
สุมตัวแทนที่ดีของประชากรเปาหมายหรือไม 2) มีความตรง (Validity) เปนการนําคะแนนดิบไปเทียบกับปกติวิสัย
ที่ทําไวแลวสามารถแปลความไดตรงกับความเปนจริงหรือไม และ 3) มีความทันสมัย (Recency) ปกติวิสัยขึ้นอยู
กับความสามารถของประชากรกลุมนั้น ดังนั้นปกติวิสัยที่เคยศึกษาไวนานแลวหลายป อาจมีความผิดพลาดจาก
ความเปนจริง จึงตองสรางข้ึนมาใหมใหทันสมัย โดยทั่วไปปกติวิสัยควรเปลี่ยนทุก ๆ 5 ป (สมนึก ภัททิยธนี, 2560)
 ความเจริญงอกงาม (Flourishing) เปนตัวแปรทางดานจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งนักวิจัยกําลังใหความสนใจ
เปนจํานวนมาก (Keyes, 2002; Diener et al., 2010; Seligman 2011; Huppert & So, 2013; Henderson 
et al., 2013) ความเจริญงอกงามเปนแนวคิดที่อธิบายความหมายของความสุขขั้นสูงซึ่งใหความสําคัญกับ
ความรูสึกพึงพอใจ และองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกิดชีวิตที่ดีกับมุมมองความสุขอีกลักษณะหนึ่งที่เนนการเขาถึง
ศักยภาพสูงสุดในตนเอง ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและการตระหนักรูถึงตัวตนที่แทจ ริงของตัวเอง 
(Compton & Hoffman, 2013) สงผลใหความเจริญงอกงามเปนตัวแปรที่สะทอนถึงความสุขไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
ความเจริญงอกงามเปรียบเสมือนเกราะปองกันและตัวชวยที่ทําใหบุคคลสามารถผานพนจากปญหาทางดานจิตใจที่
เผชิญตาง ๆ ไดเปนอยางดี (Huta & Hawley, 2010) ผูที่มีอารมณความรูสึกเชิงบวกเกิดขึ้นในจิตใจอยูสม่ําเสมอมี
แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตดานตาง ๆ มากกวาคนที่มักประสบแตอารมณความรูสึกเชิงลบ 
(Lyubomirsky, King, & Diener, 2005) ดังนั้นจะเห็นวาความคิด ความรูสึกสงผลตอภาพในอนาคตของแตละ
บุคคล การตระหนักรูตนเองและพัฒนาตนเองจะนําไปสูความสุข ความสําเร็จ และสงผลตอสังคมและประเทศชาติ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีชวงอายุประมาณ 16-17 ป เปนชวงวัยรุนตอนกลาง มักจะมี
พฤติกรรมก้ํากึ่งระหวางความเปนเด็กกับผูใหญ สวนชวงอายุประมาณ 18-25 ป เปนวัยรุนตอนปลาย จะมีพฤติกรรม
และกระบวนการคอนขางไปทางผูใหญ พัฒนาการวัยรุนในชวงนี้จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก ทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2553) นอกจากนี้ยังเปนวัยที่อยากรูอยากลอง 
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จนบางครั้งความรูเทาไมถึงการณทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาที่เราสามารถพบเห็นไดทั่วไป ซึ่งปญหาที่พบกัน
บอยในสังคมก็ไดแก ปญหามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน ปญหายาเสพติด ปญหาความรุนแรง 
และปญหาติดเกม เปนตน ซึ่งปญหาสวนใหญที่เกิดก็มาจากตัวเด็กเองที่ไมสามารถควบคุมตนเอง ควบคุมอารมณได 
(ทวีศิลป วิษณุโยธิน และคณะ, 2556) ปญหาวัยรุนทําใหสะทอนเห็นความออนแอทางจิตใจ ขาดความรักความ
อบอุนจากครอบครัว ไมสามารถควบคุมอารมณตนเอง ขาดความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน หรือมีกลุมเพ่ือนที่มีพฤติกรรม
กาวราว มีความคิดกับสิ่งรอบตัวในเชิงลบ นอกจากนี้ยังขาดการตระหนักรูในตนเอง รวมทั้งไมสามารถเขาถึงความสุข 
ความพอใจในตนเองในทางที่ถูกตองและเหมาะสม จึงเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอสังคมไทย 
 ปจจุบันมีผูพัฒนามาตรวัดความสุขแตละฉบับมีแนวคิดในการนิยามความสุขที่แตกตางกัน ในตางประเทศ
มีการพัฒนามาตรวัดความสุขและตัวแปรที่เกี่ยวของกับความสุขอยางหลากหลาย (Diener, Emmons, Larsen, & 
Griffin, 1985; Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Ryff & Singer, 1998; Diener et al., 2010) ในประเทศ
ไทยก็มีการพัฒนามาตรวัดความสุขเชนเดียวกัน (ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555; ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 
และเอกอนงค สีตลาภินันท, 2554; ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ พระครรชิต คุณวโร และอรุณี วชิราพรทิพย , 2551) สวน
ความสุขที่มุงเนนวัดความเจริญงอกงามซึ่ง ปยะทิพย ประดุจพรม และคณะ (2561) ไดพัฒนาและตรวจสอบ
คุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยการสังเคราะหแนวคิดของ
ความเจริญงอกงามจาก 4 แนวคิดหลักของ Keyes (2002), Diener et al. (2010), Seligman (2011) และ 
Huppert and So (2013) สรุปไดวา ความเจริญงอกงาม (Flourishing) มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
ความเจริญงอกงามทางปญญา (Cognitive Flourishing) ความเจริญงอกงามทางจิตใจ (Psychological 
Flourishing) และความเจริญงอกงามทางสังคม (Social Flourishing) 

การวิจัยครั ้งนี ้จ ึงเปนการพัฒนาปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมทั้งการแปลความหมายชวงคะแนน ซึ่งผลการประเมินความเจริญงอกงามฯ ในแต
ระดับ จะเสนอแนะวาควรจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงในสวนใด โดยผลการวัดความเจริญงอกงามสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับองคการ ผูบริหาร สถาบันการศึกษา 
และผู ที ่ม ีส วนเกี ่ยวของทุกทาน ในการกําหนดนโยบาย แนวทางสงเสริมปองกันเพื ่อใหน ักเร ียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีระดับความเจริญงอกงามในใจที่เหมาะสม ซึ่งความเจริญงอกงามเปนปจจัยที่ชวยให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเกราะปองกัน และสามารถฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่ ตองเผชิญระหวาง
การเรียนไดเปนอยางดี หากองคการมีการเฝาระวัง ติดตาม และสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความเจริญงอกงามอยูเสมอยอมกอใหเกิดประโยชนทั้งแกตัวนักเรียนเอง และเปนพลังในการขับเคลื่อน
องคการใหมีคุณภาพและเปนองคกรแหงความสุขเตรียมพรอมเขาสูการพัฒนาของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
คณะผูวิจัยสังเคราะหกรอบแนวคิด ทฤษฎี และนิยามของความเจริญงอกงามจาก 4 แนวคิดหลักของ 

Keyes (2002), Diener et al. (2010), Seligman (2011) และ Huppert and So (2013) สรุปไดวา ความเจริญ
งอกงาม (Flourishing) เปนความสุขในระดับสูงของบุคคล ซึ่งครอบคลุมความสุขทั้งในระดับตื้น (เนนดานอารมณ 
ความรูสึก และความพึงพอใจ) และความสุขในระดับลึกซึ้ง (เนนความหมายของการใชชีวิต จิตวิญญาณ) ซึ่งความ
เจริญงอกงามมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความเจริญงอกงามทางปญญา (Cognitive Flourishing) 
ความเจริญงอกงามทางจิตใจ (Psychological Flourishing) และ ความเจริญงอกงามทางสังคม (Social Flourishing) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และเขต 18 ไดแก ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว ชลบุรี และระยอง  
 กลุมตัวอยาง คณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
โปรแกรม G*Power กําหนดใหคา Effect size = 0.3, α err prob = .05, Power (1-β err prob) = .95 และ 
df = 820 โดยเลือกการทดสอบไค-สแควร (Chi-square test) แบบการทดสอบความกลมกลืน (The goodness 
of fit test)  แ ล ะ  Type of power analysis เ ป น  A priori:  computer required sample size- given α, 
power, and effect size คํานวณไดกลุมตัวอยาง จํานวน 1,599 คน 
 จากขนาดกลุมตัวอยางดังกลาว คณะผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1  สุมรายชื่ออําเภอ ที่ตั้งอยูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และเขต 18 

โดยวิธีการสุมอยางงาย จากทั้งหมด 39 อําเภอ ไดจํานวน 21 อําเภอ คิดเปนรอยละ 50 ของอําเภอที่ตั้งอยูในเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ  

1.2 จากอําเภอที่สุมตามขอ 1 ทําการสุมรายชื่อโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ของ
แตละอําเภอ ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยสุมอําเภอละ 1 โรงเรียน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนอําเภอที่เปนกลุมตัวอยางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 7 และเขต 18 
เขต จังหวัด อําเภอ 

ทั้งหมด (อําเภอ) 
อําเภอ 

กลุมตัวอยาง (อําเภอ) 
เขต 7 ปราจีนบุร ี 7 4 

 นครนายก  4 2 
 สระแกว 9 5 

เขต 18 ชลบุร ี 11 6 
 ระยอง 8 4 

รวม 39 21 

ความเจริญงอกงาม (Flourishing) 

ประกอบดวย 

ความเจริญงอกงามทางปญญา 
(Cognitive Flourishing) เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัด 

ความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความเจริญงอกงามทางจิตใจ 

(Psychological Flourishing) 
 

ความเจริญงอกงามทางสังคม  
(Social Flourishing) 
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1.3 จากโรงเรียนที่สุมตามขอ 2 ทําการสุมนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัด
ในกลุมโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงาย ตามสัดสวนของโรงเรียน ใหไดนักเรียน  จํานวน 
1,599 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 รายชื่อโรงเรียน และจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
จังหวัด อําเภอ 

กลุมตัวอยาง (อําเภอ) 
   รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 

ปราจีนบุรี 

เมืองปราจีนบุรี 1.ปราจีนกัลยาณี 1,115 99 
กบินทรบุรี 2.กบินทรวิทยา 916 82 
ประจันตคาม 3.ประจันตราฎรบํารุง 522 47 
ศรีมหาโพธิ 4.ศรีมหาโพธิ 500 45 

นครนายก 
เมืองนครนายก 1.นครนายกวิทยาคม 1,189 106 
บานนา 2.บานนา นายกพิทยากร 788 70 

สระแกว 

เมืองสระแกว 1.สระแกว 1,300 116 
คลองหาด 2.คลองหาดพิทยาคม 473 42 
อรัญประเทศ 3.อรัญประเทศ 1,426 127 
โคกสูง 4.ทัพพระยาพิทยา 449 40 
วังสมบูรณ 5.วังสมบูรณวิทยาคม 396 35 

ชลบุรี 

เมืองชลบุรี 1.ชลบุรี “สุขบท” 1,013 90 
พานทอง 2.พานทองสภาชนูปถัมภ 258 23 
บานบึง 3.บานบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห) 1,427 127 
พนัสนิคม 4.พนัสพิทยาคาร 1,421 127 
บอทอง 5.บอทองวงษจันทรวิทยา 465 41 
ศรีราชา 6.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 815 73 

ระยอง 

เมืองระยอง 1.ระยองวิทยาคม 1,819 162 
แกลง 2.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 374 33 
บานคาย 3.บานคาย 625 56 
วังจันทร 4.วังจันทรวิทยา 640 57 

รวม 17,931 1,599 

 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เปนมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะผูวิจัย

พัฒนาขึ้น โดยแบงรายละเอียดออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) และการเติมคําตอบ เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชั้น แผนการเรียน ชื่อโรงเรียน และจังหวัด 
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวย 1) ความเจริญงอกงามทางปญญา           
2) ความเจริญงอกงามทางจิตใจ และ 3) ความเจริญงอกงามทางสังคม 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

1) การคํานวณคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายขอ ( Item-Content Validity Index: I-CVI) 
เกณฑการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากคา I-CVI ที่ผานเกณฑคุณภาพตองไมต่ํากวา .78 (Polit, 
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Beck, & Owen, 2007, p. 460) ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย ปรากฎวา มีคา I-CVI 
เทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา .78 แปลความหมายไดวา ขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑ 

2) การคํานวณคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Scale’s Content Validity Index: S-CVI) 
เกณฑการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ โดยพิจารณาจากคา S-CVI ตองมีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป (Polit, Beck, & 
Owen, 2007, p. 460) ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับของเครื่องมือวิจัย ปรากฎวา มีคา S-CVI เทากับ 
1.00 ซึ่งมากกวา .90 แปลความหมายไดวา ขอคําถามทั้งฉบับมีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑ      
  2.2 ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยง (Reliability) โดยนําเครื่องมือวิจัยที่ผานการ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกรายขอ หรือคาสหสัมพันธระหวาง
คําถามแตละขอกับคําถามรวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา
อํานาจจําแนกรายขอที่เปนบวกตั้งแต .20 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555, หนา 247) หาคุณภาพเครื่องมือ
ดานความเที่ยง (Reliability) แบบสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใชเกณฑคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α) ตั้งแต .70 ขึ้นไป 
(Pallant, 2013, p. 104; บุญใจ ศรีสถิตยนรางกูร, 2555, หนา 294) ปรากฎวา มีคาความเที่ยงแตละดานอยู
ระหวาง .74 - .93 และมีคาความเท่ียงทั้งฉบับ เทากับ .94 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปรายละเอียดคาอํานาจจําแนก คาความเที่ยง และคะแนนเต็ม
รายดานและภาพรวมของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคาอํานาจจําแนก คาความเท่ียง และคะแนนเต็มรายดานและภาพรวมของมาตรวัดฯ 

มาตรวัดความเจริญงอกงาม 
จํานวน 

)ขอ(  
คาอํานาจจําแนก คาความเที่ยง คะแนนเต็ม 

1. ความเจรญิงอกงามทางปญญา    
   (Cognitive Flourishing) 

15 .22 - .55  .74  75 

2. ความเจรญิงอกงามทางจิตใจ  
   (Psychological Flourishing) 

15 .26 - .63  .81  75 

3. ความเจริญงอกงามทางสังคม 
   (Social Flourishing) 

15 .49 - .75  .93  75 

ภาพรวม 45 .22 - .75  .94  225 
 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
3.1 นําหนังสือขอความรวมมือจากหัวหนาโครงการวิจัยฯ เพ่ือขออนุเคราะหจากผูอํานวยการ

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง      
พรอมนัดวันเวลาในการเก็บขอมูล 

3.2 เมื่อถึงกําหนดวัน เวลานัด คณะผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียน โดยกอนที่จะดําเนินการ

เก็บขอมูล คณะผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับ ตลอดจนอธิบายวิธีการตาง ๆ ใหกลุมตัวอยางทราบ 
3.4 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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4. การวิเคราะหขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 นําคะแนนดิบ (Raw Scores) ที่ไดจากการทดสอบมาตรวัดความเจริญงอกงาม มาแปลงเปน
ปกติวิสัยในรูปของตําแหนงเปอรเซนไทล (Percentile Rank) และคะแนนมาตรฐาน (คะแนนซี คะแนนที และ
คะแนนสเตไนน) โดยคํานวณตําแหนงเปอรเซนไทล และคะแนนทีจากการแจกแจงของผลการทดสอบมาตรวัด
ความเจริญงอกงาม ที่ไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 1,599 คน โดยใชโปรแกรม LERTAP 5 จากนั้นจึงแปลงคะแนน
ซี (Z-scores) เปนคะแนนที (T-scores) ดวยสูตร  T = 10Z+50 โดย T หมายถึง คะแนนที และ Z หมายถึง 
คะแนนซี (Gregory, 2007, p. 87) สําหรับคะแนนสเตไนนใชวิธีการเปรียบเทียบจากตําแหนงเปอรเซนไทลของ 
Miller, Lovler, and McIntire (2013, p. 140) รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคะแนนสเตไนนกับตําแหนงเปอรเซนไทล (Miller et al., 2013, p. 140) 
คะแนนสเตไนน ตําแหนงเปอรเซนไทล 

9 มากกวา 96.00  
8 มากกวา 89.00 และนอยกวาหรือเทากับ 96.00 
7 มากกวา 77.00 และนอยกวาหรือเทากับ 89.00 
6 มากกวา 60.00 และนอยกวาหรือเทากับ 77.00 
5 มากกวา 40.00 และนอยกวาหรือเทากับ 60.00 
4 มากกวา 23.00 และนอยกวาหรือเทากับ 40.00 
3 มากกวา 11.00 และนอยกวาหรือเทากับ 23.00 
2 มากกวา 4.00 และนอยกวาหรือเทากับ 11.00 
1 นอยกวาหรือเทากับ 4.00 

 

4.2 นําคะแนนสเตไนนหรือตําแหนงเปอรเซนไทล ที่ไดมากําหนดเปนชวงคะแนนของมาตรวัด    
ความเจริญงอกงาม (Flourishing) ของทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเจริญงอกงามทางปญญา (Cognitive 
Flourishing) ดานความเจริญงอกงามทางจิตใจ (Psychological Flourishing) และดานความเจริญงอกงามทาง
สังคม (Social Flourishing) ซึ่งผลการทดสอบความเจริญงอกงามในแตละดานยอย หรือมาตรวัดความเจริญงอก
งามโดยรวมทุกดาน ซึ่งจะระบุคะแนนสเตไนน และตําแหนงเปอรเซนไทล รวมทั้งเกณฑการแปลความหมายของ
ชวงคะแนนสเตไนน และตําแหนงเปอรเซนไทล ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 เกณฑการแปลความหมายชวงคะแนนสเตไนน และตําแหนงเปอรเซนไทล  
ชวงคะแนน 

ะสเตไนนแล  
ตําแหนงเปอรเซนไทล 

มาตรวัดดานยอย/ มาตรวัดรวม 
ความเจริญงอกงาม

ทางปญญา 
ความเจริญงอกงาม

ทางจิตใจ 
ความเจริญงอกงาม

ทางสังคม 
ความเจริญงอกงาม 

โดยภาพรวม 
7-9  

PR ≥ 77.01 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

มีความเจริญ 
งอกงามดีมาก 

4-6 
23.01 ≤ PR ≤ 77.00 

ด ี ด ี ด ี
มีความเจริญ 
งอกงามดี 

1-3 
PR ≤ 23.00 

พอใช พอใช พอใช 
มีความเจริญ 
งอกงามพอใช 
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การแปลความหมายความเจริญงอกงาม แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับดีมาก จะมีคาระดับอยูระหวาง 189-225 คะแนน แสดงวาเปนคนที่มีความสุขอยูในระดับสูง   
ทั้งในดานอารมณ ความรูสึก และความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังใชชีวิตอยางมีคุณคามีความหมายตอตนเองและ
สังคม 
 2. ระดับดี จะมีคาระดับอยูระหวาง 162-188 คะแนน แสดงวาเปนคนที่มีความสุขอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งในดานอารมณ ความรูสึก และความพึงพอใจ ควรพัฒนาการใชชีวิตใหมีคุณคา มีความหมายตอตนเองและ
สังคม 
 3. ระดับพอใช จะมีคาระดับอยูระหวาง 45-161 คะแนน แสดงวาเปนคนที่มีความสุขอยูในระดับต่ํา ทั้งใน
ดานอารมณ ความรูสึก และความพึงพอใจ นอกจากนี้ควรปรับปรุงการใชชีวิตใหมีคุณคา มีความหมายตอตนเอง
และสังคม 
 

ผลการวิจัย 
ผลการสรางเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากการคํานวณตําแหนงเปอรเซ็นไทลและคะแนนสเตไนน โดยแบงสเตไนนเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน เพื่อกําหนด
เปนระดับความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังนี้ . 
 สเตไนนที่ 7-9 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 77.01 ขึ้นไป หมายถึง นักเรียนมีความเจริญงอกงามใน
ระดับดีมาก 
 สเตไนนที่ 4-6 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 23.01 ถึง 77.00 หมายถึง นักเรียนมีความเจริญงอกงามใน
ระดับด ี
 สเตไนนที่ 1-3 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลนอยกวาหรือเทากับ 23.00 หมายถึง นักเรียนมีความเจริญงอกงามใน
ระดับพอใช 
 1. เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามโดยภาพรวม 
     ปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนักเรียน
จํานวน 1,599 คน โดยคํานวณตําแหนงเปอรเซ็นไทลและเปรียบเทียบเปนสเตไนน ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามโดยภาพรวมทั้ง 3 ระดับ 
ชวงคะแนนดิบ 

เปอรเซ็นไทล สเตไนน ระดับความเจริญงอกงาม 
มาตรวัด n = 1,599 

189 - 225 189 - 220 PR ≥ 77.01 7-9 ดีมาก 
162 – 188 162 - 188 23.01 ≤ PR ≤ 77.00 4-6 ด ี
45 – 161 96 - 161 PR ≤ 23.00 1-3 พอใช 

จากตารางที่ 6 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามของมาตรวัด ปรากฏวา ผูที่ได
คะแนนดิบตั้งแต 189-225 คะแนน มีความเจริญงอกงามที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 162-188 คะแนน มี
ความเจริญงอกงามที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 45-161 คะแนน มีความเจริญงอกงามที่ระดับพอใช 
 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามของกลุมตัวอยาง (n = 1,599) ปรากฏวา ผูที่ได
คะแนนดิบตั้งแต 189-220 คะแนน มีความเจริญงอกงามที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 162-188 คะแนน มี
ความเจริญงอกงามที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 96-161 คะแนน มีความเจริญงอกงามที่ระดับพอใช 
 
 2. เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามทางปญญา ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางปญญา 
ชวงคะแนนดิบ 

เปอรเซ็นไทล สเตไนน 
ระดับความเจริญงอกงาม 

ทางปญญา  มาตรวัด n = 1,599 
60 - 75 60 - 70 PR ≥ 77.01 7-9 ดีมาก 
51 - 59 51 - 59 23.01 ≤ PR ≤ 77.00 4-6 ด ี
15 – 50 20 - 50 PR ≤ 23.00 1-3 พอใช 

 จากตารางที่ 7 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางปญญามาตรวัด ปรากฏวา 
ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 60-75 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต     
51-59 คะแนน  มีความเจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 15-50 คะแนน มีความ
เจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับพอใช 
 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางปญญาของกลุมตัวอยาง (n = 1,599) 
ปรากฏวา ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 60-70 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 51-59 คะแนน  มีความเจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 20-50 คะแนน       
มีความเจริญงอกงามทางปญญาที่ระดับพอใช 
 

 3. เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามทางจิตใจ ดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางจิตใจ  
ชวงคะแนนดิบ 

เปอรเซ็นไทล สเตไนน 
ระดบัความเจริญงอกงาม 

ทางจิตใจ (PF) มาตรวัด n = 1,599 
65 - 75 65-75 PR ≥ 77.01 7-9 ดีมาก 
54 – 64 54-64 23.01 ≤ PR ≤ 77.00 4-6 ด ี
15 – 53 35-53 PR ≤ 23.00 1-3 พอใช 

 จากตารางที่ 8 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางจิตใจของมาตรวัด   
ปรากฏวา ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 65-75 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 54-64 คะแนน  มีความเจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 15-53 คะแนน มีความ
เจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับพอใช 
 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางจิตใจของกลุมตัวอยาง (n = 1,599) 
ปรากฏวา ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 65-75 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 54-64 คะแนน  มีความเจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 35-53 คะแนน มีความ
เจริญงอกงามทางจิตใจที่ระดับพอใช 
 

 4. เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามทางสังคม ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางสังคม  
ชวงคะแนนดิบ 

เปอรเซ็นไทล สเตไนน 
ระดับความเจริญงอกงาม 

ทางสังคม (SF) มาตรวัด n = 1,599 
67-75 67-75 PR ≥ 77.01 7-9 ดีมาก 
56-66 56-66 23.01 ≤ PR ≤ 77.00 4-6 ด ี
15-55 34-55 PR ≤ 23.00 1-3 พอใจ 

 จากตารางที่ 9 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางสังคมของมาตรวัด  
ปรากฏวา ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 65-75 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางสังคมที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบ
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ตั้งแต 56-66 คะแนน  มีความเจริญงอกงามทางสังคมที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 15 -55 คะแนน         
มีความเจริญงอกงามทางสังคมท่ีระดับพอใช 
 เกณฑการเทียบชวงคะแนนดิบกับระดับความเจริญงอกงามทางสังคมของกลุมตัวอยาง (n = 1,599) 
ปรากฏวา ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 65-75 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางสังคมที่ระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 56-66 คะแนน มีความเจริญงอกงามทางสังคมที่ระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 35-55 คะแนน มีความ
เจริญงอกงามทางสังคมท่ีระดับพอใช 
 

อภิปรายผล 
 จากขอคนพบของงานวิจัยสามารถนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายได ดังนี้ 

 1. การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการแปลงคะแนนดิบที่ไดจากการตอบมาตรวัดความเจริญงอกงามมาแปลงเปน
ปกติวิสัยในรูปของตําแหนงเปอรเซ็นไทล (Percentile Rank) และคะแนนมาตรฐาน (คะแนนสเตไนน)            
โดยคํานวณตําแหนงเปอรเซ็นไทลจากการแจกแจงของผลการทดสอบที่ไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน 1,599 คน   
ซึ่งแบงสเตไนนเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน เพ่ือกําหนดเปนระดับความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และแปลความหมายดวยชวงคะแนนเปอรเซ็นไทลและสเตไนนทั้งคะแนนโดยภาพรวมและคะแนนราย
ดานยอย มี 3 ระดับ ดังนี้ 1) สเตไนนที่ 7-9 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 77.01 ขึ้นไป หมายถึง นักเรียนมีความ
เจริญงอกงามในระดับดีมาก 2) สเตไนนที่ 4-6 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลตั้งแต 23.01 ถึง 77.00 หมายถึง นักเรียนมี
ความเจริญงอกงามในระดับดี และ 3) สเตไนนที่ 1-3 มีตําแหนงเปอรเซ็นไทลนอยกวาหรือเทากับ 23.00 หมายถึง 
นักเรียนมีความเจริญงอกงามในระดับพอใช เปนไปตามเกณฑของ Gregory (2007) สําหรับคะแนนสเตไนนใช
วิธีการเปรียบเทียบจากตําแหนงเปอรเซ็นไทลตามหลักการของ Miller, Lovler and McIntire (2013, p. 140) ซึ่ง
ทําใหคะแนนที่แปลงแลวมีความหมายและงายตอความเขาใจมากขึ้น อีกท้ังสามารถนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบ
กันได สอดคลองกับฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ (2552) ไดกลาวถึงประโยชนของคะแนนเปอรเซ็นไทล คือ สามารถทํา
ใหผูเรียน ผูปกครอง ครูและผูที่เกี่ยวของเขาใจงาย ทําใหการแปลความหมายมีความชัดเจน สามารถนําไป
เปรียบเทียบความสามารถของผูเรียนกับผูเรียนคนอ่ืนๆ ภายในกลุมได และ สามารถนําไปเปรียบเทียบระหวาง
รายวิชากับระหวางโรงเรียน วานักเรียนคนหนึ่งมีความสามารถเดนหรือดอยวากัน ในรายวิชาใดหรือโรงเรียนใดมี
นักเรียนที่มีความสามารถสูงกวากันได 

 2. เมื่อพิจารณาความทันสมัยของมาตรวัด ถือวาเกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความทันสมัย เพราะเปนมาตรวัดที่สังเคราะหกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
นิยามของความเจริญงอกงามจาก 4 แนวคิดหลัก ของ Keyes (2002), Diener et al. (2010), Seligman (2011) 
และ Huppert and So (2013) สรุปไดวา ความเจริญงอกงาม (Flourishing) เปนความสุขในระดับสูงของบุคคล 
ซึ่งครอบคลุมความสุขทั้งในระดับตื้น (เนนดานอารมณ ความรูสึก และความพึงพอใจ) และความสุขในระดับลึกซ้ึง 
(เนนความหมายของการใชชีวิต จิตวิญญาณ) ซึ่งความเจริญงอกงามมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความ
เจริญงอกงามทางปญญา (Cognitive Flourishing) ความเจริญงอกงามทางจิตใจ (Psychological Flourishing) 
และความเจริญงอกงามทางสังคม (Social Flourishing) สวนดานความทันสมัยของมาตรวัดไดมีการพัฒนาและ
การตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดความเจริญงอกงาม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ปยะทิพย 
ประดุจพรม และคณะ, 2561) และสอดคลองกับปยะทิพย ประดุจพรม กนก พานทอง และรุงฟา กิติญาณุสันต 
(2563) ไดพัฒนามาตรวัดความเจริญงอกงามแบบออนไลนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น เมื่อ
นํามาตรวัดความเจริญงอกงามแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใชสามารถเขาใชไดสะดวกทุกที่และทุกเวลาที่สามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตได 
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ขอเสนอแนะ 
 เกณฑปกติวิสัยของมาตรวัดความเจริญงอกงามที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดและใหนักเรียนประเมินตนเอง 
และตระหนักรูวาระดับคะแนนที่ได มีผลอยูในระดับดีมาก ดี หรือพอใช ทั้งในภาพรวมและรายดานยอย และ
สามารถนําขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงตนเอง ขอคนพบนี้จะทําใหนักเรียนเขาใจตนเอง พัฒนาตนเองใหอยูใน
ระดับที่นาพอใจ รวมทั้งระดับคะแนนของนักเรียนสามารถทําใหหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผูที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนผูปกครอง สามารถรวมกันวางแผน กําหนดนโยบาย ออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะบมเพาะให
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีระดับที่ดีมาก หรือคงอยู หรือพัฒนาตนเองใหมีความเจริญงอกงามข้ึนได 
 

บทสรุป 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหไดมาตรวัด และเกณฑปกติวิสัยความเจริญงอกงามสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีมาตรฐาน พรอมกับการแปลความหมายผลการประเมินที่มีความถูกตองแมนยําตาม
หลักการกระบวนการวิจัย นอกจากนี้ ยังใชเปนเครื่องมือในการวัดระดับความสุขขั้นสูงที่เกี่ยวของกับลักษณะนิสัย 
การดํารงชีวิต และการรับรูตอชีวิตของตนเองในดานบวก ซึ่งสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคตาง ๆ และเปนเกราะปองกันที่เผชิญกับปญหาระหวางการเรียนไดเปนอยางดี ทําใหยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองใหสูงขึ้น 
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บทคัดยอ 

  การเขาถึงขอมูลในอินเทอรเน็ตมากขึ้นในยุคปจจุบัน ทําใหมีผูอานการตูนในรูปแบบของ แอปพลิเคชัน
มากขึ้น ผูวิจัยสนใจเรื่องความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ เนื่องจากมนุษยแสดงออกมาตามธรรมชาติเมื่อรูสึก
กลัวซึ่งเปนแรงผลักดันใหมนุษยหาทางอยูรอดทั้งนํามาเปนแรงผลักดันในทางถูกตองที่สามารถพัฒนามนุษยไปสู
การพัฒนาสังคมได 

  งานวิจัยเรื่องกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูน          
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาลักษณะของเนื้อหาความกลัว 2. ศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อความกลัว ผูวิจัยเลือก
ขอมูลจากการตูนแนวระทึกขวัญในแอปพลิเคชันเว็บตูน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 5 
เรื่อง โดยเลือกจากจํานวนยอดไลคของผูอาน ไดแก 1. เรื่อง Bastard 2. เรื่อง ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... 3. เรื่อง เรื่อง
เลาจากวิญญาณ 4. เรื่อง Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน และ 5. เรื่อง รองรอยจากมือถือ โดยใชวิธีวิเคราะห
เนื้อหา โดยใชกรอบความคิดในเรื่องของความกลัวในการตูนระทึกขวัญและกลวิธีการใชภาษา แลวนําเสนอผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห  
 ผลการศึกษาพบวา 1. ลักษณะของเนื้อหาความกลัวพบ 5 ลักษณะ ซึ่งมีลําดับดังนี้ คือ ความกลัวเกี่ยวกับ
ตัวเองและความกลัวเกี่ยวกับความจริง เปนเนื้อหาที่ผูแตงนิยมใชมากที่สุด และเนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมรู
และไมสามารถสัมผัสได ความกลัวเกี่ยวกับผูอ่ืน ความกลัวเกี่ยวกับสัตวและแมลง เปนเนื้อหาที่ผูแตงนิยมใช
รองลงมาตามลําดับ 2. กลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัว มีกลวิธีการใชวัจนภาษาเพ่ือสื่อสารความกลั ว คือ
การใชคํา และใชภาพพจนลวนชวยสื่อความหมายและความลึกซึ้งทางอารมณใหผูอานเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และ
กลวิธีการใชอวัจนภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัว คือการใชสีหนา ใชทาทาง ใชสี ใชลายเสน และใชขนาดตัวอักษร 
เรียงลําดับจากมากไปนอย ลักษณะดังกลาวชวยเนนความหมายและความรูสึกของตัวละครใหเขมขนยิ่งขึ้นเนื้อหา
ความกลัวที่ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญสามารถพบไดในชีวิตประจําวัน จึงเปนสิ่งที่สะทอนชีวิตของมนุษย          
ในการแสดงความกลัวเหลานั้นออกมาผานทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
 

คําสําคัญ : ความกลัว; การตูนแนวระทึกขวัญ; กลวิธีการใชภาษา/เว็บตูน 
 

Abstract 

The large amount of access to the internet at the present lets people read cartoon in the 
application form more.  The fear in horror cartoons is interesting in the sense that humans will 
react naturally when they fear. The act will drive them to survive and push them to the right way 
which can develop humans to develop the society.  
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This research aims to studies the content of the fear and the language techniques.  The 
data were collected from the horror cartoons in the application called ‘WEBTOON’ .  The period 
of the collection was from 1st January 2015 to 31st December 2017.  There were the 5 most 
favourite stories from the readers including 1.  ‘Bastard’  2.  Torn Nee Rongrian Khong Rao (Our 
School Now)  3.  Rueanglao Chark Winyan (Stories from spirits)  4.  Sinsin’s House Baan Nee Phee 
Mai Lorn (This house is not haunting) and 5. Rongroi Chark Muetue (Clues from Cellphone). The 
researcher analyzed the data by using ‘Content Analysis’ and studying ‘Language Techniques’ 

The result of the research found that there are 5 types of fear. The most found type used 
by authors is the fear of oneself and truth, followed by the fear of unknown and intangible things, 
the fear of other people, the fear of animals and insects orderly. Language techniques are verbal 
and nonverbal languages. The verbal language technique to convey the fear is included with the 
usage of words, text and figures of speech. Those convey the meaning and the depth of emotions 
in order to let readers picture the image more clearly.  The nonverbal language technique to 
convey the fear is included with, from the most used technique orderly, the usage of facial 
expressions, gestures, colors, delineation and font sizes.  Those techniques helped to strongly 
emphasize the meaning and the characters’  feelings.  The fear in the horror cartoons could be 
found in everyday life so it reflects the life of humans in the expression of fear through both 
verbal and nonverbal languages as explained in this research. 
 
Keywords : Fear; Horror cartoon; Language Usage techniques 

 
บทนํา 
 ปจจุบันอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ทําใหสื่อทางวรรณกรรมแพรหลายและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบเดิม เชน นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ที่นําเสนอแบบรูปเลมแบบเดิม
หรือในออนไลนแบบใหม เปนตน การตูนก็คือทัศนศิลปสองมิติรูปแบบหนึ่งซึ่งความหมายที่เฉพาะเจาะจงแปร
เปลี่ยนไปตามเวลา ความหมายในสมัยใหมโดยทั่วไปหมายถึง การวาดเสนหรือจิตรกรรมแบบกึ่งเหมือนจริงและไม
เหมือนจริง เพ่ือการเสียดสี การลอเลียนใหขบขัน หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนแบบเชิงศิลปะ อยางไรก็ตาม
การตูนมีหลายประเภทและการตูนแนวระทึกขวัญก็มีคนนิยมอานกันมาก เพราะมีแนวเรื่องเนนสรางอาร มณ
ความรูสึก ตื่นเตน หวาดกลัว ซึ่งเนื้อเรื่องอาจจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเรื่องเหนือธรรมชาติก็ได และโครงเรื่อง
อาจสรางมาจากเรื่องจริงหรือมีเคาโครงเรื่องมาจากประสบการณจริงของผูเขียนเอง นอกจากจะกระตุนใหผูอานใจ
สั่นแลวยังเลนกับความรูสึกกลัวที่อยูภายใตจิตสํานึกของคน ความกลัวเปนอารมณที่เกิดจากการรับรูภัยคุกคามของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองและการทํางานของอวัยวะและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในที่สุด ความกลัวในการตูนมีการสื่อสารดวยวัจนะ หมายถึง การสื่อสารในระบบคําและประโยค โดยผานการฟง 
พูด อาน เขียน โดยจะมีคําเปนตัวสื่อความหมาย สิ่งที่เราอานไปทําใหมีเวลาไตรตรองคําพูดของแตละตัวละคร
มากกวาการฟงที่เราฟงแลวผาน ๆ ไปจนอาจลืมไปแลวดวย แตการตูนสามารถกลับไปอานและคิดทบทวนคําพูดได
อีกวาตัวละครตองการสื่ออะไรกับผูอาน อีกท้ังยังมีการสื่อสารดวยอวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยไมใชระบบ
คําและประโยค ผูเขียนก็จะวาดสีหนาของตัวละครในการตูนทําใหผูอานเห็นสีหนา บางทีผูเขียนก็วาดสีหนาที่เขาใจ
ยากโดยมีลับลมคมในที่ทําใหผูอานเดาเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ นิสัย และ สิ่งตาง ๆ ไดยากขึ้นไป Vanat Putnark 
ในเว็บไซต Thematter พูดถึงความกลัววา “รูวานากลัวแตทําไมชอบดูกันนักเรื่องสยองเนี่ย” ความกลัวทําใหเรา
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เติบโตทางความรูสึก “ความกลัวเปนหนึ่งในอารมณพ้ืนฐานของมนุษย โดยรวมแลว ความกลัวคือความรูสึก
ตอบสนองตอภัยอันตรายหรือการคุกคามตาง ๆ ในสถานการณปกติ ความกลัวมักนําไปสูการหลบหนีหรือหลบ
เลี่ยงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นความนาสงสัยอยางหนึ่งคือ ทําไมคนเราถึงชอบเอาตัวเองไปสูคว ามกลัว” 
(Vanat Putnark, 2559 : ออนไลน) เนื่องจากความกลัวเปนหนึ่งในอารมณของมนุษยที่เมื่อเกิดขึ้นและเมื่อหาย
กลัว อารมณกลัวก็จะดับลงไปเองเปนอารมณไมมีวันสิ้นสุดและมักจะวนเวียนไปอยางนี้เสมอ ความกลัวเปน
ความรูสึกไมมั่นคงทางอารมณที่อยูคูกับการดําเนินชีวิตมนุษย ความกลัวอยางมีเหตุผลจะชวยใหเราแสดง
พฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมออกมา ในทางตรงกันขามความกลัวจะสงผลรายแกเราหากเรากลัวอยางไรเหตุผล กลัว
ในสิ่งที่ไมควรกลัว เชน กลัวฟารอง กลัวความมืด เชนเดียวกับความกลัวของเด็กที่ไมมีเหตุผลจํานวนไมนอย เปน
ความเชื่อซึ่งยังคงมีคนยึดถืออยูบางในสังคมไทย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2543 : 1 อางถึงใน เอ้ืองกานท  จึง
ยิ่งเรืองรุง, 2552 : 1) 
 การศึกษาเรื่องความกลัวสวนมากเปนการศึกษาเชิงทดลองกับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา
ความกลัว หรือศึกษาเรื่องความกลัวในสถานการณอ่ืน ๆ และเปนการศึกษาเชิงปริมาณดวยการออกแบบวิจัยดวย
เครื่องมือคือการใชแบบสอบถามกับประชากรและกลุมตัวอยาง เชน เรื่อง “ความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่เขารับการ
รักษาดวยการผาตัด” (วชรีกร อังคประสาทชัย และยุนี พงศจตุรวิทย, 2561) สาระสําคัญของการศึกษานี้คือ เด็กวัย
เรียนเกิดความกลัวจะพยายามหลีกหนีหรือปรับตัวเพ่ือหลบเลี่ยงหรือลดผลกระทบตอสิ่งที่มาคุกคาม ซึ่งความกลัวของ
เด็กวัยเรียนเกิดได 3 ประการ คือ เกิดจากการเรียนรู เกิดจากวุฒิภาวะ และเกิดจากจินตนาการ เรื่อง “การ
ประยุกตใชแนวคิดการจัดการความกลัวในเด็กวัยกอนเรียนที่ไดรับสารทางหลอดเลือดดํา” (สุชาดา ปราบมีชัย สมสมร 
เรืองวรบูรณ และพัชนี สมกําลัง, 2560) สาระสําคัญของการศึกษานี้คือมีวิธีการจัดการความกลัวในผูปวยเด็กวัยกอน
เรียนที่ไดรับสารทางหลอดเลือดดําหลายวิธี ทั้งใชหลักการเบี่ยงเบนความสนใจ การเลนบทบาทสมมุติ การใหขอมูล
แกผูปกครอง การศึกษาขางตนเชื่อมโยงกับบทความ เรื่อง “ความกลัวมีผลอยางไรกับเด็ก และควรเลี้ยงแบบไหนใหไร
ความกลัว” (Giftoun, ออนไลน) ที่กลาวถึงความกลัวที่มีผลตอเด็กคือทําใหขาดการคิดไตรตรองดวยเหตุผล ขาด
พัฒนาการทางอารมณแลจิตใจ ทําใหเกิดความเครียด สมองสรางเรื่องราวไปตาง ๆ นานา ซึ่งผลกระทบดังกลาวมี
วิธีการปองกันไดโดยที่พอแมตองตั้งสติกอนที่คิดจะหลอกลูกใหกลัว พอแมตองใหคําแนะนําหรือใหเหตุผลแกลูก ให
ลูกเรียนรูจากประสบการณตรง และเปนแบบอยางที่ดีใหแกลูก เรื่องของความกลัวและแนวทางการแกปญหาความ
กลัวดังกลาวมานี้ ลวนเปนความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งมีผลกระทบตอตัวเรา คือ เมื่อความกลัวครอบงําเรา 
จะทําใหกลัวตลอดเวลา จึงจําเปนตองหาหนทางจัดการกับความกลัวเหลานั้น เพ่ือที่จะใหกลับมามีชีวิตปกติ
เหมือนเดิม เปนเหมือนแรงผลักดันใหมนุษยพยายามหาหนทาง ในการอยูรอด นําไปสูความสุขท้ังตัวเองและสังคม 
หากนําความกลัวไปเปนแรงผลักดันในหนทางที่ถูกตองก็จะนําพาตัวเราไปสูในทางที่ดีขึ้น และสังคมก็จะดีขึ้นตามมา 
 การศึกษาเรื่องของความกลัวจึงเปนเรื่องที่นาสนใจใครรู กระนั้นก็มักเปนการศึกษาในศาสตรทางจิตวิทยา 
และการศึกษาซึ่งใชในระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลกับประชากรและกําหนดกลุมตัวอยางใน
การศึกษา แตการศึกษาความกลัวในมิติของวรรณกรรมที่มุงศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร     
ความกลัว ในแอปพลิเคชันเว็บตูนแนวระทึกขวัญวา ผูสรางสรรคการตูนมีกลวิธีสรางใหตัวละครรูสึกกลัวอยางไร 
ทั้งในแงเนื้อหา และกลวิธีการใชภาษา จึงเปนที่มาของการวิจัย เรื่อง “กลวิธีการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความกลัว
ในการตูนแนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูน” โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเรื่องดังกลาว มุงวิเคราะหและตีความใหเห็นวา ผูสรางสรรควรรณกรรมการตูนมีกลวิธีสรางสรรค
เนื้อหาอะไร และอยางไร ตลอดจนสรางสรรคภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอยางไรเพ่ือสื่อสารความกลัวของ
ตัวละคร ของเหตุการณท่ีตัวละครประสบใหกระทบอารมณของผูอานหรือผูเสพงานการตูน แตละตัวละครก็เปรียบ
เหมือนมนุษยแตละคน การสรางความกลัวใหแตละตัวละครเปรียบเสมือนการถายทอดหรือสงผานความกลัวของ
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มนุษยไปสูตัวละครผานถอยคํา น้ําเสียง ทาที และ สีหนาแววตา ตลอดจนลายเสนและขนาดของตัวอักษร ซึ่งมี
สวนสําคัญทําใหการตูนดูนากลัวมากขึ้น 
 การนําเสนอการตูนปจจุบันอยู ในรูปแบบที่แตกตางกันทั้งอยู ในหนังสือซึ่ งแทรกอยู ในนิตยสาร 
หนังสือพิมพ และอยูในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถเปดอานไดงาย ไมตองนําหนังสือไปเปนเลม  ๆ อีกตอไป    
อีกทั้งมีการตูนหลายเรื่องใหเลือกอานตามความชอบ เชน การตูนแนวระทึกขวัญก็มีใหอานจํานวนมาก               
ดังในแอปพลิเคชันเว็บตูน คือ แอปพลิเคชันหนึ่งที่ไลนไดพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองผูคน ที่ชอบอานการตูน และ
เลือกอานการตูนไดอยางหลากหลาย ผูวิจัยจึงเห็นวาแอปพลิเคชันดังกลาวมีความเหมาะสมตอการศึกษากลวิธีการ
สรางความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญซึ่งถือวาเปนแหลงของขอมูลหรือหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)     
อันสําคัญของงานวิจัยเรื่องนี้ 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของเนื้อหาความกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 
 2. เพ่ือศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย คือ การตูนแนวระทึกขวัญในแอปพลิเคชันเว็บตูน (Application 
Webtoon) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560 ที่มีทั้งหมดมากกวา 5 เรื่อง แตผูวิจัยเลือกศึกษา
ทั้งหมด 5 เรื่องซึ่งมีการเลือกสรรจากจํานวนยอดไลคของผูอานแนวระทึกขวัญที่ดําเนินเรื่องจบแลว ไดแก 
 1. เรื่อง Bastard      จํานวนยอดไลค 505,151 
 2. เรื่อง ตอนนี้ โรงเรียนของเรา...    จํานวนยอดไลค 497,158 
 3. เรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ    จํานวนยอดไลค 486,658 
 4. เรื่อง Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน  จํานวนยอดไลค 257,589 
 5. เรื่อง รองรอยจากมือถือ    จํานวนยอดไลค 135,778 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การรวบรวมขอมูล 
     ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่เปนการตูนแนวระทึกขวัญจํานวน 5 เรื่อง ตามขอบเขตและเกณฑการไดมาของ
ขอมูล เรียงลําดับเรื่อง คือเรื่อง Bastard ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin’s House บานนี้
ผี(ไม)หลอน รองรอยจากมือถือ จากแหลงขอมูล คือ จากแอปพลิเคชันเว็บตูน ดวยเหตุผลวาเปนแหลงขอมูล
เหมาะสม สะดวก และสอดคลองกับบริบททางสังคม 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
     ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ วิทยานิพนธและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเรื่องกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ และใชวิธีการวิเคราะหเนื้ อหา 
(Content Analysis) ดวยกรอบคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความกลัว กลวิธีการใชภาษา และการตูนแนวระทึกขวัญจาก
การตูนแนวระทึกขวัญ 5 เรื่อง ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 2 ขอ คือ ศึกษาลักษณะเนื้อหาความกลัวที่เกิดขึ้นกับ
ตัวละครในการตูนแนวระทึกขวัญและศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ 
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  3. การเรียบเรียงขอมูล  
     ผูวิจัยเรียบเรียงขอมูลการวิจัย จากการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 2 ประการ คือ 
ลักษณะของเนื้อหาที่นําเสนอความกลัวและกลวิธีการใชภาษาในการนําเสนอความกลัว ในลักษณะของกา ร
พรรณนาวิเคราะห (Description Analysis) เปนหลักและผสมผสานดวยแผนภูมิ และภาพประกอบ เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

กรอบการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอกรอบการวิจัยในลักษณะของแผนภูมิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ลักษณะของเนื้อหาความกลัวที่เกิดขึ้นกับตัวละครที่ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 
     ในการศึกษาลักษณะความกลัวที่ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญทั้ง 5 เรื่อง ที่คัดสรรมาจากความ
นิยมของผูอานผานทางแอปพลิเคชันเว็บตูน ปรากฏวาพบเนื้อหาความกลัวโดยแบงไดเปน 5 ลักษณะ 
     1.1 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมรูและไมสามารถสัมผัสได พบลักษณะเนื้อหาความกลัวที่
แตกตางกัน 2 ประเด็น 
  1.1.1 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมรู พบลักษณะรวมของการตูน 3 เรื่องท่ีศึกษา ไดแกเรื่อง 
รองรอยจากมือถือ Bastard และตอนนี้ โรงเรียนของเรา... ซึ่งลักษณะความกลัวเกี่ยวกับเรื่องที่ไมรูพบวาตัว
ละครที่รูสึกกลัวลักษณะดังกลาวไมมีประสบการณจากเรื่องที่ประสบ จึงทําใหตัวละครรูสึกกลัวตอเหตุการณนั้น ๆ 
และเรื่องที่พบดังกลาวไมใชเรื่องเกี่ยวของกับวิญญาณแตอยางไร แตเปนเรื่องที่ตัวละครไมคุนชินหรือเรื่องที่เผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง 

กรอบคิด/ทฤษฎีที่ใชวิเคราะห/ตีความ 

x ความกลัว/เนื้อหาความกลัว 

x การตูนแนวระทึกขวัญ 

x กลวิธีการใชภาษา (วัจนภาษา/อวัจนภาษา) 

ลักษณะเนื้อหาและกลวิธีการใชภาษาเพ่ือ
สื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ 

เลือกจากยอดไลคของผูอาน เรียงลําดับ
มากไปหานอย ชวงเวลา 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560 

แอปพลิเคชันเว็บตูน การตูนแนวระทึกขวัญ 5 เรื่อง 
1. เรื่อง Bastard 
2. เรื่อง ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... 
3. เรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ 
4. เรื่อง Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน  
5. เรื่อง รองรอยจากมือถือ 

เลือกหนวยวิเคราะหดวยเหตุผลที่
สอดคลองกับบริบทของยุคสมัยใน
ดานความสะดวก ความคลองตัว และ
ความทันสมัยในการเขาถึงขอมูล 
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  ตัวอยาง 
   ทหาร : ฉันเพ่ิงมาท่ีนี่ครั้งแรก พวกเขาคุนชินกับท่ีนี่แลว 
   เสื้อดํา : เฮอ ฉันพักอยูยังตอออกมาตอนกลางคืนอีก… 
   ทหาร : ฉันกลัวและระแวง เหมือนถูกสงตัวมาอยูบานใครไมรู 
             และสิ่งที่นากลัวที่สุดคือฉันไมรูจักพวกเขา แตพวกเขารูจักฉัน 

(รอยรอยจากมือถือ, 2560 : ออนไลน) 

  เหตุการณนี้เปนตอนที่แทรกอยูในหลาย ๆ ตอนของเรื่องรองรอยจากมือถือ เปนความหลังของคิมฮงชิก
ในชวงที่เขาไปเปนทหาร เปนการเลาที่มาที่ไปของเขาในการที่เขาหายไปจากการเรียนและกลับมาเรียนอีกครั้ง ซึ่ง
ตอนนี้คิมฮงชิกแสดงออกชัดเจนถึงการกลัวในสิ่งที่ไมรูจัก เนื่องจากเขาไปอยูคายทหารใหมมันเปนสถานที่ที่เขาไม
คุนชิน ไมเคยอยูและเขาไมรูจักใคร ทําใหเขากลัวจนทําตัวไมถูก 
   1.1.2 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได พบลักษณะรวมของการตูน 2 เรื่องที่
ศึกษา ไดแกเรื่อง Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน และเรื่องเลาจากวิญญาณ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มี เนื้อเรื่อง
หลักเกี่ยวกับผีหรือสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได นอกจากนี้การกลัวเกี่ยวกับผีทั้ งสองเรื่องมีลักษณะที่เหมือนกันคือภูมิ
หลังความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีที่ไดรับรูมา วาจะตองกลัวผีเพราะไมมีการเรียนรูวาจะรับมือเกี่ยวกับเรื่องเหนือ
ธรรมชาติอยางไร ทําใหเมื่อมีสถานการณที่เราตอความกลัวนั้น ๆ มนุษยเกิดความกลัวไดงาย เพราะไมมีคําอธิบาย
หรือสามารถพิสูจนเกี่ยวกับผีไดทางวิทยาศาสตร 
 

  ตัวอยาง  
   ตึก ตึก ตึก ฟบ 
   ลูกพ่ี : เฮอ บาจริง ไมมีอะไรซักหนอย  
    นั่นสิ ใครจะมานั่งอยูบนเขาในเวลาแบบนี้กันละ? 
   ลูกนอง : ลูกพี่ ลูกพี่ ขางบน ผะ ผี ชวยดวย!! 

(รอยรอยจากมือถือ, 2560 : ออนไลน) 
 

  เหตุการณขางตนมีคนสองคนกําลังขุดหลุมเพ่ือทําอะไรสักอยางในเวลากลางคืนกอนที่เขาจะได
ยินเสียงที่ไมรูที่มา เพราะขณะนั้นเปนตอนกลางคืน เงียบและไมมีใครอยู เมื่อไดยินเสียงอะไรแปลก ๆ มีเสียงขึ้นมา
ทําใหเกิดความกลัวและหันไปพบกับสิ่งที่เรียกวาผีก็ทําใหกลัวจนรองไมเปนเสียง สังเกตไดจากน้ําเสียงสั่นคลอน
และพูดเกี่ยวกับประโยคขอรองออกมาเพราะกลัวผีจะทํารายพวกเขา เนื่องจากเจอกับสิ่งที่ไมรูจะรับมืออยางไรจึง
รองขอความชวยเหลือออกมานั่นเอง 
  1.2 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเอง พบลักษณะเนื้อหาความกลัวที่แตกตางกัน 2 ประเด็นคือ 
เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกทําราย และเนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกผูอื่นมองไมดี ดังนี้ 
   1.2.1 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกทําราย พบลักษณะรวมของการตูน 5 เรื่องที่
ศึกษา ไดแกเรื่อง Bastard ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)
หลอน และรองรอยจากมือถือ ความกลัวนี้เกิดข้ึนเฉพาะผูถูกกระทําซึ่งเปนการกระทําที่สงผลตอสัญชาตญาณของ
มนุษยรับรูถึงอันตรายตอรางกายตั้งแตเล็กนอยจนถึงเสียชีวิตในสถานการณนั้น ๆ ทําใหผูกระทํามีสัญชาติญาณ
ของการเอาตัวรอดในแตละสถานการณ 
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     (ภาพที่ 1 ตัวอยางเนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกทําราย) 
                    ที่มา: Bastard, 2560 : ออนไลน   

ตัวอยาง 
   เฟย : แก แกเปนใคร...? นี่ตั้งใจจะ...?! ฮะ เฮ!!! นี่...!! ใจเย็นกอน!!!  
                 ถะ...ถานายทําแบบนี้ นายจะกลายเปนฆาตกรนะ ไอโง!!!”  

(Bastard, 2560 : ออนไลน) 

  เหตุการณนี้เปนตอนที่ตัวเอกหรือจินกําลังไปจะชวยคยอนตอนที่โดนลักพาตัวไป และเจอผูหญิงที่
จับคยอนไปจึงตอสูกัน และกําลังจะทุบหนาเธอใหและเพ่ือเปนการแกแคนใหคยอน ผูหญิงคนนี้กลัววาจินจะทําราย
เธอโดยการทุบหนา เธอเห็นทีทาแลววาไมสามารถสูกับเขาชนะไดจึงพูดหวานลอมใหเขาเห็นวาถาเธอทํารายเขาจะ
กลายเปนฆาตกร การพูดหวานลอมและการแสดงสีหนาของเธอนี้ชี้ใหเห็นวาเธอกลัวจะถูกทํารายเปนอยางมาก 

   1.2.2 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกผูอ่ืนมองไมดี พบในการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษา   
4 เรื่อง ไดแกเรื่อง Bastard ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... เรื่องเลาจากวิญญาณ และรองรอยจากมือถือ ผูที่รูสึก
กลัวลักษณะนี้เปนคนที่สนใจและใสใจคําพูดของคนรอบขาง ทําใหคําพูดของผูอ่ืนมีผลกระทบตอจิตใ จ จนเกิด
ความรูสึกกลัว เพราะไมอยากใหตัวเองถูกผูอ่ืนมองในทางท่ีไมดี 

  ตัวอยาง 
   ฮาริ : สงสัยวาพ่ีชายกําลังคิดอะไรอยู ยังจําอะไรอยูไดบาง  
                  ฉันอยากรูเรื่องพวกนั้นจริง ๆ ยิ่งคิดก็ยิ่งรูสึกผิด  
                   ฉันไมควรจะทิ้งพ่ีเอาไวแลวหนีมาแบบนั้น  
                    ถึงจะพยายามคิดยังไงก็ตาม สุดทายพี่ก็ตายเพราะฉันนะ  
           ขี้ขลาดที่สุด...ที่หนีมาแบบนี้ ตอนนี้ฉันอยากรูวาพ่ี... 
           คิดอะไรอาจจะกําลังแคนฉันอยูก็ไดนะ 

(ตอนนี้โรงเรียนของเรา..., 2559 : ออนไลน) 

   เหตุการณนี้เปนตอนที่พวกเขาหนีออกมาจากโรงเรียนแลว และกําลังเดินทางมุงสูถนนใหญ เธอก็
เริ่มคิดถึงพ่ีชายที่ตายวาที่พ่ีตายก็เปนเพราะเธอและรูสึกผิดตอพ่ีชายเปนอยางมาก หากพ่ีชายยังรอดอยูคงแคนและ
เกลียดเธอมากที่เธอทิ้งเขาไวแบบนี้ คําพูดวา “ตอนนี้ฉันอยากรูวาพ่ี...คิดอะไรอาจจะกําลังแคนฉันอยูก็ไดนะ” 
แสดงใหเห็นวาเธอกลัววาพ่ีชายจะมองเธอเปนคนไมดีที่ท้ิงเขามา 
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    1.3 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับผูอ่ืน พบในการตูนที่ศึกษาจํานวน 4 เรื่อง ไดแกเรื่อง Bastard 
ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... เรื่องเลาจากวิญญาณ และSinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน ลักษณะความกลัว
เกี่ยวกับผูอ่ืนมีลักษณะรวมที่เหมือนกันคือ รูสึกกลัวเพราะเปนหวงผูอ่ืนสวนมากจะเปนคนที่รักหรือรูจักจึงไม
ตองการใหคนที่เขาเปนหวงมีอันตราย เพราะมนุษยมีความหวงใยผูใกลชิดหรือผูกพันเสมอ 
 

         

(ภาพที่ 2 ตัวอยางเนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับผูอื่น) 
ที่มา: Sinsin's House บานนีผ้ี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน 

  ตัวอยาง 
   ผีที่สิงตัวภา : ทันทีที่แกหนีไป ฉันจะหักคอตัวเอง…แบบนี้ หรือตอนนี้เลยดีนะ 
   สามีของภา : ม ไม!! อยานะ !!!  

(Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน) 
 

เหตุการณนี้สามีของภาไดมาชวนภาใหหนีออกไปจากบานหลังนี้ แตผีที่สิงภาอยูรูตัวจึงไดพูดกับ
สามีของภาวา ถาหากวาสามีของภาหนีไปมันจะฆาภรรยาของเขา สามีของภาก็ ไมกลาหนีไปเพราะกลัววาผีจะหัก
คอภรรยาที่เขารักซึ่งสิงอยูในรางภรรยาเขา สังเกตไดจากที่สามีของภาไดรองหามดวยความกลัว 

1.4 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับความจริง พบในการตูนแนวระทึกขวัญที่ใชศึกษาทั้งหมด 5 เรื่อง 
ไดแกเรื่อง Bastard ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin’s House บานนี้ผี(ไม)หลอน 
และรองรอยจากมือถือ ผูที่รูสึกกลัวความจริงที่พบทั้งหาเรื่องนี้เปนผูที่ไมสามารถยอมรับความจริงตอสถานการณ
ดังกลาวได ทั้งที่รูวาความจริงคือสิ่งที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตก็ยังรูสึกกลัวเพราะสถานการณหรือความจริง
นั้นทําใหรูสึกไมปลอดภัย ความกลัวลักษณะนี้มักเปนเนื้อหาที่เปนสัจธรรมของชีวิต 
 

  ตัวอยาง 
“เกิดใหมและดับสูญเปนของคูกัน… หมุนเวียนอยูอยางนั้นจนกวาจะสิ้นโลกนี้ 
ผมตกอยู ในชวงเวลาที่ เหมือนฝนและเจ็บปวดหวาดกลัวเกินความจริง 
หวาดกลัวทั้งการเกิดและการตาย ผมอาจกลายเปนตัวละครในเรื่องสยอง
ขวัญที่ชายหญิงคูหนึ่งตองสังเวยชีวิตใหกับผีรายในบานเการาคาถูก ที่ซื้อมา
ดวยสัญญามนตดําแลกกับความปารถนาที่เปนจริง…” 

(Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน) 

  เหตุการณนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โตงเกิด ตั้งแตมีโตงพอของเขาก็กลัวการเกิดและการตาย กลัวการ
เดินหนาหรือถอยหลัง เพราะเมื่อเขาตัดสินใจผิดพลาดจะทําใหลูกของเขาไดรับอันตราย ซึ่งความรักของผูเปนพอ
เปนธรรมชาติของมนุษย และการเกิดหรือตายก็คือธรรมชาติของมนุษย แมพอของเขาเขาใจความจริงของชีวิตเปน
อยางดี แตเขาก็กลัวความตาย ทั้งท่ีรูวาเกิดและดับเปนธรรมชาติของมนุษย 
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  1.5 เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสัตวและแมลง พบในการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษาจํานวน 3 
เรื่อง ไดแกเรื่อง Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน Bastard และตอนนี้ โรงเรียนของเรา... ลักษณะเนื้อหา
ความกลัวดังกลาวเปนการแสดงออกถึงภูมิหลังและความเชื่อตอสัตวที่พบเห็นนั้น ๆ เพราะมนุษยแตละคนมีภูมิ
หลังความเชื่อตอสัตวที่มีพิษและไมมีพิษไมเหมือนกัน จึงทําใหรูสึกกลัวตอสัตวแตกตางกัน 
 

  ตัวอยาง 
   โทอุรุ: แตที่มือนี่อะไรเนี่ย? ไสเดือนทะเล เม่ือกี้กัดเจาปลาตัวนั้นอยูนะ... 

(ตอนนี้ โรงเรียนของเรา..., 2559 : ออนไลน) 
 

  เหตุการณนี้เปนตอนที่ชายสองคนกําลังตกปลาอยู ชายอีกคนก็ตกปลาไดและมีตัวคลายไสเดือน
กัดกินปลาอยู เขาหยิบปลามาจึงถูกมันกัดนิ้วเขาจนเลือดออก เขาจึงมีทาทีกลัวสัตวตัวนี้ที่ไมรูวามันคือตัวอะไร  
เขาใชสายตาจดจองสัตวตัวนั้นอยางจดจอ และแสดงสีหนาที่ไมชอบและกลัวสัตวตัวนั้น 
 

 2. กลวิธีการใชภาษาเพื่อสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญ 
  ผูวิจัยแบงกลวิธีการใชภาษาออกเปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้ 
  2.1 กลวิธีการใชวัจนภาษาเพื่อสื่อสารความกลัว 
        ผูวิจัยแบงประเด็นการศึกษากลวิธีการใชวัจนภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวโดยแบงเปน  
2 ประเด็น ไดแก การใชคํา และการใชภาพพจนเพื่อสื่อสารความกลัว มีดังตอไปนี้   
  
     2.1.1 การใชคําสื่อสารความกลัว พบการใชคํา 4 ลักษณะ คือ 

1. การใชคํานามสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญทั้ง 4 เรื่องที่
ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน Bastard และตอนนี้ โรงเรียน
ของเรา... ผูแตงไดใชคํานามเพ่ือเรียกชื่อคนหรือสัตวซึ่งเปนคําที่ตัวละครแสดงออกมาเพ่ือสื่อถึงความกลัวเมื่อยาม
เกิดคับขัน ภัยอันตรายเขามาใกลตัว เชน การใชคําวา “ลาง” หรือ “ลางราย”   

 ตัวอยาง  
  ลูกนอง : ถามีใครมาเห็นพวกเราจะทําไงครับ? 
  ลูกพ่ี : พูดอะไรแบบนั้นละ! อยาพูดเปนลางแบบนั้นสิ รีบๆๆ ลงไปกันเถอะ  

(เรื่องเลาจากวิญญาณ, 2560 : ออนไลน) 

2. การใชคํากริยาสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญทั้ง 5 เรื่องที่
ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน รองรอยจากมือถือ Bastard และ
ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... ผูแตงไดใชคํากริยา เชน ใชคําวา “กลัว” สื่อความตรง ๆ เพ่ือแสดงความกลัวอยาง
เปดเผย ทําใหผูอานรับรูความรูสึกท่ีตัวละครแสดงออกมานั้นไดอยางชัดเจน 

  ตัวอยาง 

   “ตอนนี้ฉันอยูในปา ไมรูวามันอยูที่ไหน TT มาหาฉันหนอยไดมั้ย? ฉันกลัว”  

(รอยรอยจากมือถือ, 2560 : ออนไลน) 
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3. การใชคําวิเศษณสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ ทั้ง 3 เรื่อง
ที่ศึกษา ไดแกเรื่อง Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน รอยรอยจากมือถือ และตอนนี้ โรงเรียนของเรา...      
ผูแตงไดเลือกใชคําวิเศษณสื่อความกลัวที่จะเนนย้ําและชวยขยายขอความนั้น  ๆ เชน ใชคําหงึกหงึก เพ่ือสื่อภาพ
ของขนลุกทําใหเห็นภาพชัดเจน วาตัวละครรูสึกกลัวอยางมาก อันสงผลใหผูอานเห็นภาพชัดเจนไปดวย 

  ตัวอยาง 

   “ขนลุก… หงึกหงึก” 

 (รอยรอยจากมือถือ, 2560 : ออนไลน) 

4. การใชคําอุทานสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญทั้ง 5 เรื่องที่
ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน รองรอยจากมือถือ Bastard และ
ตอนนี้ โรงเรียนของเรา... ผูแตงเลือกใชคําอุทาน เพ่ือสื่ออาการตกใจจากความกลัวนั้น เชน เสียงอุทานวา อาก ซึ่ง
สื่อความรูสึกวามนุษยสูญเสียการควบคุมเพราะความกลัว มักจะพูดคําที่ขาดการไตรตรองออกมา คําอุทานสื่อ
ความกลัวเหลานี้ทําใหผูอานเห็นภาพและเนนย้ําอารมณกลัวไดอยางเขมขน 

  ตัวอยาง 

   “อยานะ อากกกกกกก!!!!!” 
          (Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน) 

2.1.2  การใชภาพพจนสื่อสารความกลัว พบการใชภาพพจนที่เดน ๆ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การใชภาพพจนอุปมาสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 4 เรื่อง

ที่ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน รอยรอยจากมือถือ และตอนนี้ 
โรงเรียนของเรา... ผูแตงไดใชภาพพจนอุปมาเพ่ือขยายความรับรูของผูอานถึงความรูสึกกลัวของตัวละครชัดเจนยิ่งขึ้น
ดวยการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง เชน “ฉันกลัวและระแวงเหมือนถูกสงตัวมาอยูบานใครก็ไมรูที่ฉันไมรูจัก
พวกเขา” (รอยรอยจากมือถือ, 2560 : ออนไลน) เปนตอนที่ตัวละครคือคิมฮงซิกเปนทหารใหมที่เขาไปอยูในคายที่
เขาตองปรับตัวและไมรูจักใคร ซึ่งเหมือนกับการที่เขาไปอยูในบานของคนที่ไมรูจัก ไมคุนชิน 

2. การใชภาพพจนอุปลักษณสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 4 
เรื่องที่ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ รอยรอยจากมือถือ Bastard และตอนนี้ โรงเรียนของเรา... ผูแตง
ตองการขยายความรับรูโดยการเปรียบความกลัวของสิ่งหนึ่งเปนสิ่งหนึ่งเพ่ือใหผูอานรับรูถึงความกลัวที่เกิดขึ้นกับตัว
ละครไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน “ที่นี่ไมใชโรงเรียนแตเรียกวาเปนนรกที่มีอยูจริงจะเหมาะกวา...” (ตอนนี้ โรงเรียน
ของเรา..., 2559 : ออนไลน) เด็ก ๆ พูดถึงสถานการณของโรงเรียนขณะนี้วาเปนนรก ซึ่งหมายถึงเปนสถานที่ที่
เลวรายและนากลัวทุกขทรมานแมยังไมไดตายดวยซ้ํา (ปกติโรงเรียนจะเปนที่ปลอดภัยและเปนความหวังของเด็ก ๆ) 

3. การใชภาพพจนสัทพจนสื่อสารความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 4 
เรื่องที่ศึกษา ไดแกเรื่อง เรื่องเลาจากวิญญาณ รอยรอยจากมือถือ Sinsin's House บานนี้ผี(ไม)หลอน และ
Bastard ผูแตงตองการใหผูอานจินตนาการของเสียงที่เกิดขึ้นเพ่ือจะชวยสื่อใหผูอานรูสึกเหมือนไดยินเสียง โดย
ธรรมชาติของสิ่งนั้น ๆ และเห็นกิริยาอาการของสิ่งนั้น ๆ ลักษณะดังกลาวชวยสื่อใหเกิดความกลัวมากยิ่งขึ้น เชน 
“ปบ ปบ แกรกก!!!! จิน : แฮก แฮก ... ตึกตัก ตึกตัก  ตึกตัก...” (Bastard, 2560 : ออนไลน) ตัวละครในเรื่องคือ
จินไดยินเสียง ปบ ปบ ซึ่งเปนสัญญาณที่พอใสรหัสการเปดประตู จินกลัวมากจนทําใหหัวใจของเขาเตนแรง และดัง 
“ตึกตัก ตึกตัก” ซึ่งเปนการเลียนเสียงของการเตนของหัวใจอันเกิดจากความกลัว 
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  2.2  กลวิธีการใชอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารความกลัว พบกลวิธีการใชภาษา 5 ประเด็น ดังนี้ 

        2.2.1 การใชสีหนาสื่อความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญ 5 เรื่องที่ศึกษา 
เนื่องจากการใชสีหนาเปนประตูบานแรกของการสื่อสาร สีหนาของมนุษยหรือตัวละครบอกอารมณไดหลากหลาย
และบนใบหนาก็มีองคประกอบที่ที่ผูแตงเลือกใชในการถายทอดความรูสึกกลัวของตัวละครไดแก ตา คิ้ว ปาก ฟน 
น้ําตาและเหงื่อ ซึ่งเมื่อแตละองคประกอบทําหนาที่ประสานไปในทิศทางอารมณเดียวกันทํา ใหผูอานรับรูไดถึง
ความรูสึกกลัวที่เกิดขึ้นของตัวละคร นอกจากนี้สีหนาของตัวละครยังทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณและเหมือนจริง
มากขึ้นทําใหผูอานเขาใจถึงอารมณที่ผูเขียนตองการนําเสนอไดอยางถองแท 
 

 

(ภาพที่ 3 ตัวอยางการใชสีหนาสื่อความกลัว) 
ที่มา: Sinsin's House บานนีผ้ี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน 

        2.2.2 การใชทาทางสื่อความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษา 5 เรื่อง 
เนื่องจากการใชทาทางเปนเรื่องที่สําคัญในการชวยใหอารมณหรือบทบาทของตัวละครมีความชัดเจนยิ่งขึ้น          
ซึ่งทาทางที่ไดพบในการตูนแนวระทึกขวัญเปนทาทางที่รวมกับอารมณกลัวนั้นเปนทาทางที่รูสึกไปทางดานลบ
เพ่ือใหอารมณกลัวที่ผูแตงจะสื่อใหผูอานรับรูนั้นมีความสมจริงและไปในทิศทางเดียวกันของอารมณ 
 

 

(ภาพที่ 4 ตัวอยางการใชทาทางสื่อความกลัว) 
ที่มา: Bastard, 2560 : ออนไลน 

         2.2.3 การใชสีสื่อความกลัว ปรากฏวาการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษาทั้ง 5 เรื่องนี้นิยมใชสี
แดงและสีดําในการสรางสรรคความกลัวของภาพเพ่ือใหผูอานรับรูถึงความรูสึกของตัวละครไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
ซึ่งสีแดงและสีดําเปนสีในโทนของความนากลัวอีกทั้ งยังมีนัยถึงเลือดและความสูญเสีย ความตายจึงเหมาะที่จะ
นํามาใชกับสถานการณที่ตัวละครรูสึกกลัว เพ่ือเพ่ิมความสมจริงของเนื้อเรื่องและอารมณของตัวละครใหผูอานรับรู
ไดอยางชัดเจน 
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(ภาพที่ 5 ตัวอยางการใชสีสื่อความกลัว) 
ที่มา: เรื่องเลาจากวิญญาณ, 2560 : ออนไลน 

2.2.4 การใชลายเสนสื่อบอกความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษา          
5 เรื่อง ซึ่งผูแตงมีการใชเสนเพ่ือสรางความสมจริงใหกับเนื้อหาของเรื่องและความรูสึกของตัวละคร ซึ่งเสน           
ที่นํามาใชมีอยูสองลักษณะคือ เสนตรงและเสนโคงซึ่งนํามาใชในความหมายที่แตกตางกันไปของแตละเสน ซึ่งการ
นําเสนมาสรางสรรคในความรูสึกกลัวของตัวละครนี้ เปนการชี้ใหเห็นและเนนย้ําความรูสึกของตัวละครได          
เปนอยางด ี

 

 

(ภาพที่ 6 ตัวอยางการใชลายเสนสื่อบอกความกลัว) 
ที่มา: Bastard, 2560 : ออนไลน 

          2.2.5 การใชขนาดตัวอักษรสื่อความกลัว ปรากฏในการตูนแนวระทึกขวัญที่ศึกษา       
4 เรื่อง ซึ่งเปนรายละเอียดที่ผูแตงตองการจะบอกในเรื่องความดังของเสียงที่สัมพันธกับขนาดของตัวอักษร        
ถามีขนาดใหญหรือเสียงดังมากก็จะสื่อสารวาตัวละครรูสึกกลัวมากขึ้น ลักษณะดังกลาว ทําใหผูอานเกิดความรูสึก
และเห็นภาพตามไปดวย 
 

 

(ภาพที่ 7 ตัวอยางการใชขนาดตัวอักษรสื่อความกลัว) 
ที่มา: Sinsin's House บานนีผ้ี(ไม)หลอน, 2559 : ออนไลน 

 
 
 



171 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “การใชภาษาเพ่ือสื่อความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูน”       
จากการตูนแนวระทึกขวัญ 5 เรื่อง พบเนื้อหาความกลัว 5 ลักษณะคือ ความกลัวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมรู ความกลัว
เกี่ยวกับสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได ความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกทํารายและตัวเองถูกผูอ่ืนมองไมดี ความกลัวเกี่ยวกับ
ผูอ่ืน ความกลัวเกี่ยวกับความจริง และความกลัวเกี่ยวกับสัตวและแมลง และพบกลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร 
ความกลัวใน 2 ลักษณะคือ การใชวัจนภาษาและการใชอวัจนภาษาเพ่ือการสื่อสารความกลัว เนื้อหาและกลวิธี 
การสื่อสารความกลัวดังกลาวสามารถนําไปสูการอภิปรายได 3 ประการคือ 
 ประการแรกความสัมพันธระหวางมนุษยกับความกลัวในวรรณกรรม เนื้อหาลักษณะความกลัวในการตูน
แนวระทึกขวัญที่ปรากฏในงานวิจัยนั้นเปนลักษณะความกลัวที่พบไดทั่วไปในสังคม เชน เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ไมรูและไมสามารถสัมผัสได เนื้อหาความกลัวเกี่ยวกับตัวเองถูกทําราย เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรม
และวรรณกรรมก็เปนสวนหนึ่งของมนุษยเนื่องจากวรรณกรรมเปนผลงานของมนุษย ลักษณะความกลัวที่ปรากฏใน
การตูนแนวระทึกขวัญนั้นเปนอยางไร ลักษณะความกลัวของมนุษยก็เปนเชนนั้น ดังที่ ตรีศิลป บุญขจร (2542) 
กลาววาวรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคมทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม ดานรูปธรรม หมายถึง เหตุการณ
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม สวนดานนามธรรมหมายถึงคานิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนความรูสึกนึกคิด
ของผูเขียน ดังนั้นวรรณกรรมจึงเปนการตอบสนองทั้งทางดานการกระทําและความคิดของมนุษยตอสังคม 
 ประการที่สองความกลัวกับจิตวิทยา ในทางจิตวิทยา แลวความกลัวเปนอารมณธรรมดาของทุกคนไมวา
มนุษยคนไหน ๆ ก็ตองมีความกลัว ความกลัวที่ผูแตงสรางในการตูนแนวระทึกขวัญบางประเด็นความกลัวไมได         
เกิดจากตัวเองถูกกระทําแตเกิดจากการกลัวเกี่ยวกับผูอ่ืนซึ่งเปนบุคคลที่ตัวเองหวงใย เมื่อเกิดความกลัวมนุษยก็จะ
แสดงออกตามสัญชาตญาณ ดังที่ ไมเคิล กลาสสัน (Michael McGlasson,2561:ออนไลน) ไดกลาววา บางครั้ง
ความกลัวของมนุษยไมไดเกิดขึ้นเองแตเกิดจากการรับเอาความเจ็บปวดหรือความกลัวของคนอ่ืนเขามาในจิตใจ  
ซึ่งตัวอยางที่เดนชัดที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ การที่เรารับชมภาพยนตรสยองขวัญแลวรูสึกกลัวเชนเดียวกับตัวละครใน
เรื่องเม่ือเราเริ่มมีความรูสึกกลัว จังหวะการเตนของหัวใจของเราจะแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหระบบอวัยวะในการหายใจ
ทํางานผิดไปจากปกติ สังเกตไดจากการที่เราหายใจถี่ เมื่อเรารูสึกกลัวมากยิ่งขึ้น เราจะพบวารางกายจะตึงหรือสั่น 
และทายสุดก็มีการซับเหงื่อออกมาทางตอมเหงื่อที่กระจายอยูทั่วรางกาย ซึ่งบางครั้งเราเองก็อาจไมรูสึกตัววา
รางกายกําลังมีการขับเหงื่อในปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
 ประการสุดทายความกลัวกับวัฒนธรรม ในการงานวิจัยที่ผูวิจัยพบความกลัวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม        
ในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดทําใหเห็นวาในสังคมของคนไทยในยุคปจจุบัน ผูแตงยังมี
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสางทําใหพิสูจนไดวาความเชื่อเรื่องผียังมีความผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาอยางชานาน      
ไมวาโลกจะกาวพัฒนาทางดานวัตถุ เทคโนโลยีสักเพียงใด เราก็ยังพบวาคนไทยใหความสําคัญกับเรื่องเหลานี้อยู 
ไมมากก็นอย ดังที่ วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ (2546) ไดกลาววา วัฒนธรรมเกิดจากเรียนรูเปนมรดกของสังคมเปนแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตเปนสิ่งที่บุคคลไดมาดวยการเรียนรูเปนสมบัติสวนรวมคงที่ตายตัว โดยเฉพาะความเชื่อถือ
เปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษยและถือวาเปนวัฒนธรรมของมนุษยอยางหนึ่ง ความเชื่ออาจจะเกิดจากความไมรู 
ความไมรูทําใหเกิดความกลัวจึงตองคิดสรางความเชื่อขึ้นมาเพ่ือเปนที่พ่ึงทางใจทําใหเกิดความรูสึกอบอุนมั่นคงใน
ชีวิต เหตุผลที่มนุษยสรางความเชื่อขึ้นมาเพราะเกิดจากความกลัวของมนุษยที่สวนใหญมีตอธรรมชาติ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีความเห็นวาหากผูอานไดอานการตูนแนวระทึกขวัญ โดยอานอยางถ่ีถวน แลวจะเห็น
วางานเขียนเกี่ยวกับการตูนแนวระทึกขวัญไมไดสรางเพียงความเพลิดเพลินหรือใหความตื่นเตนแกผูอานเพียงอยาง
เดียว แตยังแฝงลักษณะตาง ๆ ของมนุษยใหผูอานไดศึกษา ทั้งยังใหขอคิด คติธรรมในการดําเนินชีวิตไวในงานเขียน
แตละเรื่องเพ่ือใหผูอานนําไปปรับใชไดในชีวิตประจําวันเพ่ือการพัฒนาตัวเองใหเปนมนุษยที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในการตูนแนวระทึกขวัญจากแอปพลิเคชันเว็บตูนทํา
ใหผูวิจัยพบประเด็นอ่ืน ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้ 
 1. ศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารความกลัวในภาพยนตรแนวระทึกขวัญเพ่ือจะใหเห็นถึงลักษณะ 
“รวม” และลักษณะ “เฉพาะ” ระหวางการตูนและภาพยนตร 
 2. ศึกษากลวิธีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารอารมณตาง ๆ ในการตูนแนวอ่ืน ๆ เพ่ือใหเห็นถึงกลวิธีการใชภาษา           
เพ่ือสื่อสารอารมณตาง ๆ ของมนุษย ความสะเทือนใจหรือกระทบอารมณจากเนื้อหาของเรื่องนั้นจะนําไปสู      
การขบคิดหรือกระตุนทางปญญาได อันเปนการพัฒนามนุษยในมิติของจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้งอีกดวย 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบางน้ําผึ้ง ” 
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน ซึ่งปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จยอมไมพน 4 M คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุ อุปกรณ (materials) และการจัดการ 
(management) ซึ่งปจจัยที่สําคัญที่สุดคือ คน ซึ่งหมายรวมทั้งผูนําและผูตาม เพราะทรัพยากรและงบประมาณที่
มีจํานวนมาก แตขาดคนที่จะมาบริหารจัดการ และขาดคนที่จะนําทรัพยากรมาสรางมูลคาเพ่ิมได จากผลงานวิจัย
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนชุมชนบางน้ําผึ้งในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม จะพบวา
คนมีบทบาทสําคัญอยางมาก ในระดับผูนําเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนและมีคุณลักษณะเปนผูนําแบบประชาธิปไตย  
สามารถสรางการมีสวนรวมในทุกระดับและรวมในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนกระทั่งประสบความสําเร็จ   
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยสมบูรณ ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดรายไดเสริม สรางความรัก ความสามัคคี และ
ความภาคภูมิใจ จึงทําใหเกิดการพัฒนาควบคูการอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอการจัดการ; แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ; ชุมชนบางน้ําผึ้ง 

 
Abstract 

The article “Factors Affecting Ecotourism Management of Bang Nam Pheung Community” 
Objectives to identify factors affecting the success of community tourism development. The factors 
that affect success are inevitably 4 M; Man, Money, Materials, and Management, where the most 
important factors are people, including leaders and followers.  Because of the resources and the 
budget may have a lot but lack of people to manage.  Moreover, lack of people to bring resources 
to create value added from the research to participation of local people in Bangnamphueng 
Community in Managing the Ecotourism and Cultural Tourism.  It found that the leaders who have 
the vision and democratic leadership qualities could build engagement at all levels, even to be 
successful.  It is complete ecotourism.  It encourages community members to earn income, 
strengthen love, unity and pride.  As a result, there is continuous development along with the 
conservation of the community's resources and culture. 
  
Keywords : Factors Affecting Ecotourism Management; Bang Nam Pheung Community 
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บทนํา 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนรูปแบบของการทองเที่ยวที่นานาประเทศใหความสําคัญ 
เนื่องจากแตละประเทศมุงพัฒนาประเทศควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามหลัก
ปฏิญญาสากลวาดวยการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดย
มุงเนนใหเกิดการอนุรักษมากกวาการจัดการการทองเที่ยวที่เกิดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเทานั้น ดังนั้นการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงตองเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการการรักษา
สิ่งแวดลอม และใหขอมูลความรูทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชนแกนักทองเที่ยวดวย ดังนั้นการจัดการ
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศจะบริหารจัดการที่ดีไดในระดับชุมชน เนื่องจากความรวมมือของประชาชนในระดับชุมชน
จะเกิดการอนุรักษหวงแหนทรัพยากรของตนไดดีที่สุด และเมื่อการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความเขาใจ
จากระดับชุมชนและกระจายตัวไปหลายชุมชน จะทําใหการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั่นยั่งยืนสงผลตอ
เศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน ซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนจะเกิดขึ้น
ไดนั้นตองมีการบริหารจัดการปจจัยตาง ๆ เปนอยางด ี
 ปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางจริงจัง โดยใชกระบวนการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชนเอง ซึ่งสอดคลองกับกฎบัตรอาเซียนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทรัพยากรและ
วัฒนธรรม เนื่องจากกลุมประเทศอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามโดดเดนแตกตางจากชน
ชาติอ่ืน ๆ ในโลก จึงนับเปนตนทุนในการสนับสนุนการทองเที่ยวแบบแลกเปลี่ยนเรียนรูได รัฐบาลไทยจึงมี
แนวนโยบายการสรางความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานราก โดยการสงเสริมสนับสนุนนชุมชนใหเกิดการพัฒนาแบบ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ          
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย ซึ่งองคการบริหารสวนบางน้ําผึ้ง ก็เปนชุมชนหนึ่งที่เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนใหเกิดมูลคาควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้ตองไมกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน  ดังนั้น 
ชุมชนบางน้ําผึ้งจึงดําเนินการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ หรือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ             
ที่สรางรายได สรางอาชีพ และสรางความสุขตอครอบครัวและชุมชนไปพรอมกัน  
  

แนวคิดทฤษฎี 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 
 
แนวคิดการจัดการการทองเที่ยวชุมชน  
 การจัดการแหลงทองเที่ยวชุมชน สมาชิกชุมชนตองมีเปาหมายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนที่ ชัดเจน 
เพ่ือการอนุรักษทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนใหคงอยู โดยพจนา สวนศรี (2546 : 185-188) กลาว
ไววา การจัดการแหลงทองเที่ยวชุมชนเกิดจาก การมองกิจกรรมการทองเที่ยวเปนเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารกับคนภายนอกใหเกิดความรูความเขาใจตอสภาพปญหาชุมชนที่ประสบอยู และมีความหวังที่จะได
เพ่ือนที่เขาใจรวมแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน อันเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนตางวัฒนธรรม           
แตอยางไรก็ตามการหลีกเลี่ยงไมไดวาการทองเที่ยวทําใหเกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม    
จึงจําเปนที่ชุมชนตองรวมตัวกันเขามารวมจัดการใหนักทองเที่ยวทองเที่ยวตองปฏิบัติอยูในกฎ กติกาของชุมชน   
มีการจัดระเบียบการแบงปนผลประโยชนแกผูคนที่เกี่ยวของและผลประโยชนในชุมชน การสรางมาตรฐานตาง  ๆ 
ของการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได และยังตอง
ทําใหการทองเที่ยวเปนกระบวนการเรียนรูระหวางคนกับธรรมชาติ เปนการสรางโอกาสในการ ฟนฟูวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา และสิ่งแวดลอม โดยมองที่รายไดเปนเพียงแคผลพลอยไดจากกระบวนการเรียนรูทามกลางการ
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ทองเที่ยว การพัฒนาชุมชนจึงตองเปนพ้ืนฐานการคิดจากชุมชนเอง ที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ของตนเองที่พรอมจะสื่อตอคนภายนอก โดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการถายทอด ซึ่งการจัดการการ
ทองเที่ยวชุมชนมีกระบวนการจัดการดังนี้ 

 1. การประเมินความเปนไปไดของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการทองเที่ยวของชุมชนเปน
สิ่งที่ตองเกี่ยวของกับคนภายนอก ดังนั้น ทักษะ ความชัดเจน การจัดการใหเหมาะสม จึงเปนเรื่องที่ชุมชนเองยังมี
ความกังวลอยูพอสมควร แมวาจะมีปจจัยที่เอ้ือ และการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร แตชุมชนเองตอง
สามารถคาดการณ และประเมินวา วิสัยทัศน วัตถุประสงค ของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีความเปนไป
ไดมากนอยเพียงไร โดยการรวมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น จากชุมชนใหกวางขวางจนสามารถสรุปดวยมติ
ของชุมชนเอง ซึ่งมีองคประกอบการประเมินอยู 7 ประการดวยกัน คือ 

1.1  ผูนําชุมชนและแกนนําชุมชน สามารถวิเคราะหสถานการณภายนอก และสภาพปญหาชุมชน

ตลอดจนมองแนวทางแกไขปญหาไดแบบชัดเจน และมองกิจกรรมการทองเที่ยวเปนกิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรม
รวมเชื่อมตอทิศทางการแกไขปญหาโดยภาพรวมของชุมชนได แลวจึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคเปาหมายการทํา
กิจกรรมการทองเที่ยว 

1.2 การมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเปนเรื่องท่ีตองเกี่ยวของกับสิทธิของชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชนตองมีการคิดไตรตรองวินิจฉัย 
และรวมตัดสินใจจะเปดหมูบานรองรับอยางไร ควรเปนรูปแบบใด ใครบางที่เก่ียวของ ใครมีบทบาทจัดการอยางไร 
และภายหลังนักทองเที่ยวกลับแลวมีการลดผลกระทบอยางไร ดวยวิธีการใด ตลอดจนการแบงปนผลประโยชน
ภายในชุมชน 

1.3 ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดตั้งองคกรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมนี้ หรือผลักดันให
องคกรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแลววา มีความพรอมทําหนาที่รับผิดชอบเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรนั้น  ๆ แตทั้งนี้
การดําเนินการขององคกรตองเปนไปดวยความโปรงใส เพราะมีผลประโยชนที่เขามาเกี่ยวของ 

1.4 การพิจารณาเอกลักษณเฉพาะถิ่น หรือของดีในชุมชนเพ่ือจัดปรับเปนกิจกรรมทองเที่ยวให
สอดคลองตอชุมชน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหนอยที่สุดเทาที่สามารถจะทําได 

1.5 ความพรอมของผูที่สนใจจะเกี่ยวของกับกิจกรรมทองเที่ยว จะมีบทบาทหลากหลายมากขึ้น คือ
จะมีผูที่เกี่ยวของกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนําพานักทองเที่ยว การสื่อความหมาย และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตองไมใชกระจุกตัวอยูเฉพาะกลุมแกนนําภายในชุมชนเทานั้น ควรมีระบบกระจายที่ทั่วถึงและ
เปนธรรม 

1.6 การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูจากประสบการณจริง ที่ระรองรับนักทองเที่ยวเพ่ือสามารถ
จัดปรับกระบวนการใหเหมาะสม สอดคลองยิ่งขึ้น และรวมแกไขปญหาที่เกี่ยวของ ตลอดจนการลดผลกระทบของ
การทองเที่ยวในครั้งตอไป 

1.7 ประสบการณทักษะในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ตองบูรณาการความตองการความ
เพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู ใหเปนโปรแกรมและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมของแตละพ้ืนที่ 

จึงอาจกลาวไดวา ชุมชนบางน้ําผึ้งเขาเกณฑการประเมินความเปนไปไดในการจัดการ  
การทองเที่ยว ผูนําจึงไดตัดสินใจที่จะพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การเตรียมความพรอมของชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว 
      การทองเที่ยวเปนเสมือนงานพัฒนาชุมชนอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดยากเนื่องจากการทองเที่ยวนั้น
ตองตอบสนองนักทองเที่ยวแบบบริโภคนิยม ดังนั้นการทองเที่ยวมักจะทําใหชุมชนหลุดออกจากฐานการผลิตเดิม
คือ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมครัวเรือน มาสูธุรกิจดานบริการ กําลังซื้อที่สูงกวาของนักทองเที่ยวจึงสามารถ
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กําหนด “สินคา” และ “บริการ” ไดตามความตองการ จึงทําใหสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว
หันมาตอบรับวัฒนธรรมภายนอกที่มาจากนักทองเที่ยว ดังนั้นกอนที่จะเปดแหลงทองเที่ยวชุมชน ชุมชนควรจะตอง
เขาใจและตระหนักตอการทองเที่ยว ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันโดยการเตรียมความพรอมชุมชน ซึ่งผูดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนควรมีกระบวนการทํางาน ดังนี้ (พจนา สวนศรี, 2546, น. 189-190)   

2.1 การใหขอมูลดานการทองเที่ยวใหชุมชนในการพิจารณาทั้งดานบวกและลบของการทองเที่ยว ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผูนําหรือกลุมสนใจ 

2.2 การสรางการมีสวนรวม เปนการดึงเอากลุมที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน และกลุมองคกร
ตาง ๆ ในชุมชน เชน กลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุมออมทรัพย และผูนําที่เปนทางการและผูนําทางธรรมชาติ ไดมา
รวมกันตัดสินใจเรื่องตาง ๆ รวมกัน 

2.3 สมาชิกชุมชนรวมกันสํารวจทางกายภาพ เชน แหลงทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทํากินแสดง
ที่ตั้งของบานเรือน ทรัพยากรคนสรางและทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาประวัติศาสตรชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีของชุมชน ศึกษาความสัมพันธของชุมชนกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพ่ือการทองเที่ยว 
ผลการศึกษานี้จะทําใหเห็นศักยภาพ ขอจํากัดของชุมชน และปญหาของชุมชนรวมกัน 

2.4 การวิเคราะหขอมูลรวมกัน ทั้งในดานศักยภาพ-ขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยงในขั้นตอนนี้จะทํา
ใหชุมชนไดมองเห็นไดดวยตนเอง เพ่ือการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและอาจพบวาเพ่ือแกปญหาใหตรงจุด  

2.5 การพัฒนาศักยภาพและแกไขจุดออนที่มีอยูรวมกัน เชน การรวบรวมองคความรู ซึ่งแตละชุมชน
จะแตกตางกันออกไปมีเอกลักษณเฉพาะชุมชน เชน บางชุมชนเดนดานการพัฒนาชุมชน บางชุมชนเดนระบบการ
จัดการนิเวศที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นไดเหมาะสม เปนตน ซึ่งชุมชนตองรวมกันดึงเอกลักษณ ใหเห็นรวมกันกอนนําสู
การเผยแพรออกไป รวมกันปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม สอดคลอง ปลอดภัย ไมทําลายระบบนิเวศ มีการ
ปรับปรุงบานพักและความสะอาดภายในชุมชนใหเปนมาตรฐานของชุมชน โดยมีคณะกรรมการของชุมชน 
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชน เชน นักสื่อความหมาย การ
สรางเวทีเรียนรูกับนักทองเที่ยว เปนตน ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเห็นความสามารถของชุมชน ในการรองรับการทองเที่ยว
ทั้งความพรอมจํานวนบุคลากร และขีดความสามารถในการรองรับทั้งพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และรูปแบบกิจกรรมที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  

2.6 การวางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเปนการจัดตั้งองคกรขึ้นมาทํางาน หรืออาจใช
องคการที่ชุมชนมีอยูเดิมแตเพ่ิมเติมบทบาทหนาที่ มีการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน กําหนดรูปแบบของการ
ทองเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน สูชาวบานและชุมชน และมีมาตรการในการปองกัน
ผลกระทบ โดยรวมกันสรางกฎ-กติกา เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติทั้งชาวบานและนักทองเที่ยว 

2.7 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหรับรูและชวยใหขอมูลแกผูที่สนใจ 
2.8 ทดลองดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ในขั้นตอนนี้อาจมีการจัดทองเที่ยวนํารอง เพ่ือทดสอบ

ความพรอมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่มีประสบการณหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
โดยชุมชนเขารวมกิจกรรม ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนทิศทางตอไปในอนาคต 

2.9 ประเมินผล ในขั้นตอนประเมินผล อาจแยกออกมาเปน 2 สวน คือ การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งและการประเมินผลเปนชวง ๆ ทุก ๆ 3 - 6 เดือน เปนตน เพ่ือเปนการประเมินผลจะชวยใหเกิด
การทบทวนตนเอง และแกไขขอบกพรอง 

2.10 การพัฒนาองคกร โดยมีการฝกอบรม การบริหารจัดการ การสรางการมีสวนรวม การศึกษาดู
งาน สําหรับแกนนําองคกรชุมชนเพ่ือจัดการทองเที่ยว เพ่ือเปรียบเทียบหลักการบริหารจัดการของแตละชุมชน 
นํามาพัฒนาทักษะการบริหารการจัดการในชุมชน และปองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา 
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กระบวนการเตรียมชุมชนที่กลาวมาขางตน เปนกระบวนการสําคัญในการจัดการแหลงทองเที่ยวชุมชน 
โดยการปลูกจิตสํานึกของชุมชนทองถิ่นใหรูจักตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปน
หัวใจสําคัญของการทองเที่ยว นอกจากปลุกสํานึกของชุมชนแลวยังเปนการสรางจิตสํานึกของนักทองเที่ยวตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ไดเขามาเยี่ยมเยือน  

3. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน มีเปาหมายอยูที่การอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน   

ซึ่งการจัดการทรัพยากรควรมองที่ ความเปนชุมชน วัฒนธรรมชุมชน กฎหมายบางอยางที่นํามาใชในการพัฒนา
ชุมชนอาจไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน อีกทั้งการเกิดเครือขายการจัดการทองเที่ยว อาจจะสงผลตอชุมชน 
คือการฟนฟูวิถีชีวิต เกิดรายไดเสริม และเปดโอกาสใหหนวยงานและบุคคลภายนอกไดเขาใจวิถีชีวิตชุมชน 
(สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน : ออนไลน) 

กระบวนการจัดการการทองเที่ยวชุมชน ตองดําเนินการดังนี้ 
3.1 แผนงาน คือการเตรียมความพรอมชุมชน  งานสรางเครือขาย และงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน / 

ของที่ระลึก 
3.2 วิธีการดําเนินงาน คือมีการเตรียมความพรอมของชุมชน โดยการศึกษาศักยภาพ ความเปนไปได 

จัดการอบรมการบริหารจัดการ จัดเตรียมแหลงทองเที่ยวและบริการตาง ๆ จัดอบรมการสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม จัดทําขอมูลประชาสัมพันธการทองเที่ยว ติดตามประเมินผล สรางเครือขายการทองเที่ยว
ระหวางหมูบาน องคกรทองถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและของที่ระลึก 

3.3 ผลการดําเนินงาน สามารถวัดผลการดําเนินงานไดจากที่หมูบานสามารถจัดการทองเที่ยวเกิดศูนย
ประสานงานทองเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑที่กําลังสูญหายไดรับการฟนฟู และมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 

3.4 ปญหา-อุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน คือพ้ืนที่หางไกลยากลําบากในการเดินทาง  
ศักยภาพของคนทํางานในชุมชนมีจํากัด และขาดผูประสานอยางตอเนื่อง 
           

แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย ไดรับการพัฒนาเจริญกาวหนาเฟองฟูมาตามลําดับ กอเกิด
รายไดหมุนเวียนอยางมากมายมหาศาล ในทางกลับกันสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว และภาพพจนของการ
ทองเที่ยวถดถอยลง การจัดการ การทองเที่ยวประสบปญหาระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสังคม ดังนั้นประเทศจึงมุงสงเสริมการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนากับการอนุรักษ กระแสโลก
ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงเกิดกระแสการพัฒนาที่สําคัญ 3 ดานไดแก  ดานแรก กระแสความ
ตองการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ดานที่สอง กระแสความตองการของนักทองเที่ยวใน
การศึกษา เรียนรูสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  ดานที่สาม กระแสความตองการพัฒนาคน โดยการมีสวน
รวมของประชาชน     
   Dowling (1995 อางถึงใน ดรุณี แกวมวง,2552) นักวิชาการจากสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภาคพ้ืน
แปซิฟก (PATA) องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) กลาวไววา การพัฒรูปแบบการทองเที่ยวใหมที่ปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ของธรรมชาติ คือ Green Tourism หรือ Ecotourism อยาง
ยั่งยืนได โดยประชาชนในทองถิ่นจะตองเขามามีสวนรวมในการจัดการ (community based participation) รวม
คิด รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชนและรวมบํารุงรักษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปจจุบันแนวความคิด
เรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไดรับการตอบสนองจากภาครัฐและภาคเอกชนเปนอยางดี การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือ การทองเที่ยวอยาง
มีความรับผิดชอบในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
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นิเวศ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่น  
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2550) ใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวา หมายถึง         
การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของในทองถิ่น เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษา
ระบบนิเวศอยางยั่งยืน สวนคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวและการกีฬา (2540) กลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา ชื่นชมทัศนียภาพ สภาพ
ธรรมชาติสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่นบนพ้ืนฐานของความรูและความรับผิดชอบตอ      
ระบบนิเวศ กองอนุรักษการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2545) กลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศควรมีองคประกอบ 
4 ประการคือ ประการแรกเปนองคประกอบดานพ้ืนที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ( Identity or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหลงวัฒนธรรม
และประวัตศิาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-System) ประการที่สองเปนองคประกอบดานการจัดการ เปน
การทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มี
การจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึง การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม ประการที่สามเปนองคประกอบดาน
กิจกรรมและกระบวนการเปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู (Learning Process) โดยสงเสริมใหเกิด
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปนการเพ่ิมพูนความรูประสบการณความ
ประทับใจ เพ่ือสรางความตระหนักและปลูกจิตอาสา เปนการทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental 
Education-Based Tourism) และประการสุดทายเปนองคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มีการ
คํานึงถึงการมี สวนรวมของชุมชนและประชาชนทองถิ่น (Involvement of Local Community or People 
Participation) ที่มีสวนรวมในการคิดวางแผนปฏิบัติตาม ไดรับประโยชนติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวม
บํารุงรักษาทรัพยากร ดังนั้นทองเที่ยวเชิงนิเวศจะกอใหเกิดผลประโยชนกับชุมชนทองถิ่น เปนการกระจายรายได
การยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทน เพ่ือกลับมาที่ชุมชนเพ่ือการบํารุงรักษาและการจัดการแหลง
ทองเที่ยวอีกดวย และในที่สุดทองถิ่นก็จะเกิดการมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ 

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน   
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1980 p. 213) กลาวไววาการมีสวนรวมโดยทั่วไปในมักจะ

กลาวถึงขั้นตอนการตัดสินใจแตไมไดหมายความวาการมีสวนรวมมีแตขั้นตอนการสินใจเพียงอยางเดียว ยิ่งเปนเรื่อง
ของการตัดสินใจที่จะปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก่ียวของกับผลประโยชน ยิ่งตองมีขั้นตอนสําคัญๆ คือ การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (Decision making) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน (Benefit) และการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ โดยมุงเนน
การมีสวนรวมทีข่ัน้ตอนการตัดสินใจเปนประการสําคัญ จึงอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การ
ที่กลุมประชาชนหรือสมาชิกของชุมชนไดออกมาทํางานรวมกัน แสดงออกถึงความตองการรวมกัน และมีความ
ตองการที่จะบรรลุเปาหมายรวมกันทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และการดําเนิ นการรวมกัน
เพ่ือใหเกิดอํานาจตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ ที่จะสงผลตอการปรับปรุงสภาพสังคมใหเปลี่ยนแปลงไปสู
สังคมที่ดีกวาเดิม โดยที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนหรือของกลุมตั้งแตตน คือ มีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมปฏิบัติในกิจกรรม และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือการปรับปรุงแกไขในการพัฒนาตอไป ซึ่ง โกวิทย พวงงาม (2545, น.8) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมการ
จัดการชุมชนไว 4 ประการคือ การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน
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ดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวม
ในการติดตามและประเมินผลงาน  

  การทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกิดขึ้นจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยใชชุมชนเปนฐานหรือเปนการ
ใชการทองเที่ยวมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ทําใหชุมชนทองถิ่นเกิดรายไดลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่ง
การทองเที่ยวชุมชนมีหลักการสําคัญคือ ชุมชนเปนเจาของ ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 
ตัดสินใจ สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืนของสภาพแวดลอม คงเอกลักษณ
และวัฒนธรรมทองถิ่น กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรมเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  เกิดผลตอบแทนที่ เปนธรรมแกคนในชุมชนทองถิ่น  และตองมีการกระจายรายไดสู
สาธารณประโยชนของชุมชน และเมื่อชุมชนไดดําเนินการทองเที่ยวตามหลักการดังกลาวขางตน มีความจําเปนที่
จะตองเตรียมความพรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ตอง
รณรงคกับคนในสังคมใหเห็นความแตกตางของการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการทองเที่ยวทั่วไป เพ่ือเปนการกระตุน
ใหคนในสังคมเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ิมการรับรูและความเขาใจใน
บทบาทของชุมชนทองถิ่นตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปนกําลังใจหรือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เนื่องจากการปรับวิถีชีวิตภายใตกระแสโลกาภิวัตนหรือกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว อาจทําใหชุมชนออนแอจากการไหลเขามาของกระแสวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนควรเปนการเลือกสรรตามวิถีทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนไดมาเปนแนวคิดทางเลือกสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 

ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง 
องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนอบต.ที่มีพ้ืนที่สีเขียว

ขนาดใหญริมแมน้ําเจาพระยา เปนที่ราบลุมอยูบนพ้ืนที่เขตบางกระเจาซึ่งเปนพ้ืนที่กระเพาะหมูและเปนพ้ืนที่สี
เขียวอุดมสมบูรณ ใกลกับกรุงเทพมหานคร ไดรับการขนานนามวา “ปอดของกรุงเทพมหานคร” จึงไดรับการ
อนุรักษเปนพ้ืนที่สีเขียวและมีพ้ืนที่ติดกับอีก 3 อบต. ไดแก อบต.บางกอบัว อบต.บางยอ และ อบต.บางกระสอบ 
ซึ่งอบต.บางน้ําผึ้งประกอบดวย 11 หมูบาน และมีประชากรรวม 4,872 คน (แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
ตําบลบางน้ําผึ้ง) 
   ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบางน้ําผึ้ง มีดินที่มีความอุดมสมบูรณมากเพราะเปนแหลงทับถมของดิน
ปากอาวไทย มีแหลงน้ําในหมูบานมีแมน้ําลําคลองธรรมชาติ พ้ืนที่ชุมชนบางน้ําผึ้งจึงมีทุนทางทรัพยากรทาง
ธรรมชาติสูง คือ มีพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ เปนที่นิยมของคนกรุงเทพฯมาพักผอนและออกกําลังกายดวยการปน
จักรยานชมธรรมชาติรายรอบชุมชนและริมแมน้ําเจาพระยา อันเนื่องจากชุมชนบางน้ําผึ้งมีสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กไวสําหรับเดิน และรองรับการปนจักรยาน จึงกลายเปนที่นิยมปนจักรยานชมสวนเกษตรในชุมชน ดังนั้น
ชุมชนบางน้ําผึ้งจึงเปนชุมชนที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว จึงมีการสงเสริมพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศน (Eco – Tourism) 
    อบต.บางน้ําผึ้งจึงไดจัดใหมีตลาดน้ําบางน้ําผึ้งที่นับเปนจุดเดนในการเปนแหลงทองเที่ ยวชุมชน ซึ่งตลาด
บางน้ําผึ้งเกิดขึ้นจากแนวคิดของนายสําเนาว  รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ําผึ้งที่ตองการตองการจัดหาแหลงระบาย
สินคาทางการเกษตรของชาวชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคม รับความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนทั้ง 11 หมูบาน มติ
ของเวทีประชาคมคือการใหมีตลาดน้ําของชุมชน โดยการจัดตั้งสําเร็จในปเมื่อ พ.ศ.2552 (การใหขอมูลของนายก 
อบต.) ควบคูกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม และจากความรวมมือของสมาชิกชุมชนจึงได
จัดทําสะพานปูนเรียบลําคลองโดยรอบ ใหนักทองเที่ยวมีเสนทางปนจักรยานชมธรรมชาติและมีที่พักแบบโฮมสเตย
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ที่อนุรักษบานแบบไทย ๆ ใหนักทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนชุมชนบางน้ําผึ้งไปพรอมกัน (กันยาวรรนธ 
กําเนิดสินธุ, 2558) 
   สภาพเศรษฐกิจชุมชน ประชากรสวนใหญของชุมชนบางน้ําผึ้งประกอบอาชีพที่เปนรายไดหลักของชุมชน 
คือ อาชีพรับราชการและรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม แตชุมชนยังมีผูมีความรูในภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทย
แผนไทย สมุนไพร หมอพ้ืนบาน ดานการดนตรีพ้ืนบาน ดานงานฝมือ แตประชาชนทองที่ดั้งเดิมยังยึดอาชีพ
เกษตรกรรม มีสวนผัก ผลไม อาชีพเกษตรจะมีขอจํากัดเรื่องน้ํากรอยเนื่องจากน้ําเค็มหนุน และน้ําทวมเมื่อน้ํา
ทะเลขึ้นสูง เนื่องจากอยูติดแมน้ําเจาพระยาและติดกับทะเลอาวไทย เมื่อการเกษตรมีขอจํากัดมากขึ้น รายไดจาก
การทําการเกษตรก็ลดลงตามไปดวย ดังนั้นชาวชุมชนจึงไขวควาหาอาชีพที่มีรายไดประจํามากขึ้น เชนข าราชการ 
พนักงาน ลูกจางภาคเอกชน สมาชิกชุมชนจึงรวมกันสนับสนุนใหเปดตลาดน้ําเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิกชุมชน 
(ขอมูล : ทะเบียนทองถิ่น อําเภอพระประแดง ณ เดือนกุมภาพันธ 2557)  
 จุดเดนของกิจกรรมการทองเที่ยว 
  ดวยสภาพทางสภาพแวดลอมที่เขียวขจี ทั้งยังมีอาหารพ้ืนบาน ขนมไทยที่รสชาติดั้งเดิม อีกทั้งยังเดินทาง
สะดวกดวยรถยนตสวนตัวจากกรุงเทพมหานคร จึงมีนักทองเที่ยวจํานวนมากในวัดหยุด ซึ่งจุดเดนการทองเที่ยว
ชุมชนบางน้ําผึ้ง ไดแก ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง โฮมสเตย สวนปาชุมชน หมูบานโอท็อป เสนทางมรกต (เสนทางปน
จักรยานชมธรรมชาติ) 
    ชุมชนบางน้ําผึ้งเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่  “ปอดกรุงเทพ” ซึ่งเปนพ้ืนที่ปาสีเขียวขนาดใหญอยูในพ้ืนที่  6 
ตําบลของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ไดแก ต.บางกะเจา บางน้ําผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และ ต.
ทรงคนอง ซึ่งตั้งอยูในบริเวณท่ีเรียกวา “กระเพาะหมู” เปนพื้นที่ปาอนุรักษในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โดยภาครัฐไดจัดทํา“โครงการสวนปากลางมหานคร” โดยการ
สงเสริมใหประชาชนรวมกันปลูกปาในวันสําคัญ ๆ ในพ้ืนที่สวนพฤกษชาติ “ศรีนครเขื่อนขัณฑ” เพ่ือสงเสริมการ
สรางผืนปาสีเขียวและสงเสริมความเปนเจาของปาสีเขียวแหงนี้ ซึ่งผืนปาแหงนี้มีพ้ืนที่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึง
นับวาเปนปอดของคนกรุงเทพฯอยางแทจริง จึงเปนการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Eco Tourism ชาวชุมชนบาง
น้ําผึ้งจึงเห็นเปนโอกาสในการพัฒนาอาชีพและรายไดรวมกับการรักษาผืนปาและทรัพยากรชุมชนควบคูกันไป จึง
ไดมีการจัดทําแผนพัฒนา 3 ปอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมชน 
(กรมปาไม, 2550 : ออนไลน) 

       

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบางน้ําผึ้ง  
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของชุมชนบางน้ําผึ้ง ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ

(ทรัพยากร) และการจัดการ โดยมีกลยุทธการบริหารจัดการอยางเปนระบบดังนี้ (กันยาวรรนธ กําเนิดสินธุ, 2558) 
   1. คน (Man) มีคนที่มีศักยภาพ ตั้งแตระดับผูนําเปนผูมีมีวิสัยทัศน มีความเปนประชาธิปไตย มีสมาชิก
ชุมชนที่มีภูมิความรูเปนปราชญชาวบาน มีภูมิปญญาทองถิ่น และมีความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
ภายนอก มีจิตสาธารณะ เห็นกับประโยชนชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน มีการรวมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ
วัฒนธรรมชุมชน มีทําใหชุมชนพัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักการพ่ึงพาตนเอง “ระเบิดจากขางใน” โดยสมาชิกใน
ชุมชนใชศักยภาพท่ีมีอยูอยางเต็มกําลังความสามารถและพัฒนาเรียนรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง อาทิเชนประธานกลุม
ลูกประคบสมุนไพร ใหขอมูลไววาเขาไดจัดตั้งกลุมดวยการระดมทุนสมาชิกกลุม และฟนฟูภูมิปญญาการผลิต     
ลูกประคบสมุนไพรดั้งเดิมผสมผสานกับการเรียนรูการสรางนวัตกรรม คือการแปรรูปเปนหมอนรองคอ เปนเข็มขัด
คาดเอวเพ่ือสะดวกตอการพกพา เปนตน สวนการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมชุมชน สมาชิก
ชุมชนของแตละหมูบานสามารถรวมออกขอบังคับชุมชนรวมกับผูใหญบานของหมูตนเอง ได เพ่ืออนุรักษการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไวใหยั่งยืน 
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   2. เงิน (Money หรือ Budjet) การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของชุมชนบางน้ําผึ้งยอมตองมีทุน 
ซึ่งทุนในการพัฒนาชุมชนบางน้ําผึ้งนั้นมาจากหลายชองทาง ไดแก การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลตามแผนพัฒนา 3 ปที่มีอยูอยางจํากัด สมาชิกในชุมชนไดมีการระดมทุนเพื่อการจัดตั้งกลุมอาชีพ เชนกลุมลูก
ประคบสมุนไพร กลุมผามัดยอม กลุมสมุนไพรพ้ืนบาน กลุมธนาคารชุมชน เปนตน อีกทั้งยังมีการเปดใหใชที่ดิน
สวนบุคคลเพ่ือเปดตลาดน้ําโดยเสียคาเชาแผงละ 50 บาทตอวันสําหรับสินคาเกษตรชุมชน สวนสินคาอ่ืน ๆ ที่เขา
ไปจัดจําหนายในชุมชนจะอยูในพ้ืนที่ธุรกิจ โดยเสียคาเชาแผง 150 บาทตอวัน เปนการจัดหางบประมาณพัฒนา
ชุมชนตามแนวคิดการพ่ึงพาตนเอง เมื่อชุมชนเขมแข็งในระดับหนึ่ง จึงนํามาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนบางน้ําผึ้งมีแหลงทุนที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน 
   3. วัสดุอุปกรณ (Matterials) หรือ ทรัพยากร (Resource) ความสําเร็จในการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศนของชุมชนบางน้ําผึ้ง สวนหนึ่งมาจากการมีทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง
เปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่เขตกระเพาะหมู หรือปอดกรุงเทพฯ เปนพ้ืนที่ปาสีเขียว อีกทั้งยังมีคลองเล็ก  ๆ รายรอบ
หมูบานเปนคลองขุดเพ่ือเก็บน้ําทําการเกษตร และติดแมน้ําเจาพระยา นับเปนทรัพยากรที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวเชิง
นิเวศนไดสวนหนึ่ง โดยชุมชนไดจัดทําถนนรอบหมูบานตามแนวลําคลองเพ่ือเปนเสนทางจักรยานชมธรรมชาติและ
วิถีชีวิตชุมชน ถนนทาสีเขียวชาวบานจึงเรียกวาเสนทางมรกต และทรัพยากรที่สําคัญอีกอยางของชุมชนคือคน  หรือ
สมาชิกชุมชนซึ่งเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา การฟนฟูความรูและศักยภาพของคนจึงเปนสิ่งสําคัญ  ชุมชนบางน้ําผึ้งจึง
ไดดําเนินกิจกรรมฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น  เพ่ือการสรางอัตลักษณของชุมชนและสงเสริมอาชีพจากภูมิความรูของคน
รุนเกา อีกทั้งยังนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหเขากับคนรุ นใหม หรือใหเขากับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเหมาะสม เมื่อทรัพยากรที่มีอยู
สงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมรายได จึงทําใหสมาชิกชุมชนรักและหวงแหนสิ่งที่มีอยูกอใหเกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไปโดยปริยาย 
   4. การจัดการ (Management) การจัดการชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นตองเขาเกณฑของ
กรมการทองเที่ยวและกีฬา คือการจัดการการทองเที่ยวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ไมทําลายวิถีชีวิตของชุมชน สิ่งสําคัญคือสมาชิกชุมตองรวมคิด รวม
ทํา รวมรับผลประโยชน และรวมออกขอบังคับชุมชนเพ่ือการควบคุมใหเปนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมใหนักทองเที่ยว
สรางปญหาแกชุมชนและไมเกิดความขัดแยงระหวางนักทองเที่ยวกับสมาชิกชุมชน ซึ่งการจัดการแหลงทองเที่ยวของ
ชุมชนบางน้ําผึ้งเปนไปตามเกณฑกําหนด ดวยชุมชนบางน้ําผึ้งมีผูนําคือนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มีวิสัยทัศน 
ประสานความรวมรอบดาน และยึดหลักการกระจายอํานาจ ไมแบงแยกหนาที่ระหวางผูนําทองถิ่นและผูนําทองที่  
จึงเกิดการทํางานแบบสามประสานจากภายในชุมชนกอน คือผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ และสมาชิกชุมชนจึงเปนการ
สรางการมีสวนรวมอยางทั่วถึง รวมทั้งการสรางเครือขายแบบไตรภาคีกับภายนอกคือภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ภายนอกเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
 

สรุป 
  การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของชุมชนบางน้ําผึ้งตองมีปจจัยสนับสนุน ไดแก คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ และการจัดการ โดยมีคนเปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน คนในระดับผูนําตองเปนผูมีวิสัยทัศน มีทักษะการประสานความ
รวมมือ ยึดหลักการกระจายอํานาจสรางการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนอยางทั่วถึง มีการสรางกลไกในการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ เมื่อผูนําทุกระดับเกิดความรวมมือมีความสามัคคีกันทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความมั่นใจ
เชื่อถือและศรัทธา ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเที่ยวในทุกขั้นตอน และเมื่อสมาชิกชุมชนไดรับ
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ผลประโยชนที่ตนเองรวมบริหารจัดการ ชาวชุมชนจึงเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนในทรัพยากร
ชุมชนและรวมกันอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนอยางเขมแข็ง ภายใตการสนับสนุนงบประมาณเงินทุน
จากการจัดหารายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง การระดมทุนจากสมาชิกชุมชน และการสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนบางน้ําผึ้งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรที่มีอยู กอเกิดรายไดเสริมใหกับสมาชิกในชุมชนอยางท่ัวถึง 

 

แหลงทองเที่ยวชุมชนบางน้ําผ้ึง 
 

                
 
 
 
 
 

                                                             
                                                                                                               

           

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบางน้ําผึ้ง 3 ป 

ผลิตภัณฑชุมชน 
- ลูกประคบธัญพืช (KBO) 
- บานธูปสมุนไพร 
- โฮมสเตยมาตรฐาน

ระดับอาเซียน 
- หมูบานชอสะอาด 
- ปาสีเขียว 

สงผล 

การจัด 

การแหลง

ทองเที่ยวเชิง

นิเวศน 

management= การ
จัดทําแผนชุมชน,
ดําเนินการตามแผน ,
ติดตามประเมินผลและ
รวมกันปรับปรุงฯ แผน
และการดําเนินงาน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการชุมชน                                     

Money 
= งบประมาณ อบต. 
- การระดมทุนของสมาชิกชุมชน 
(โอทอป)  
-งบประมาณภาครัฐ,ภาคเอกชน 

Matterials 
 = ทรัพยากรตาง ๆ 
เชน ปาไมสีเขียว แมน้ํา
ลําคลอง และภูมิปญญา
ชาวบาน เปนตน 

 

Man = ผูนํา
ทองถิ่น ผูนําชุมชน 
ผูนํากลุมอาชพี 
และประชาชนใน
ชุมชน 
และประชาชน 

 

ภาพที่ 1 : ปจจัยที่สงผลตอการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชนบางน้ําผึ้ง 
ที่มา : กันยาวรรนธ  กําเนิดสินธุ, 2562 

นําแผนไปปฏิบัต ิ
การดําเนินกิจกรรมโครงการ

ตาง ๆ 
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บทคัดยอ 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย พบวา ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 2 ชุมชน ไดแก ชุมชน

ทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ และชุมชนบานตาลอง มีการนําทุนชุมชนมาประยุกตใชเพ่ือเปนจุดขายของการ
ทองเที่ยว ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และสมาชิกชุมชนเปนเจาบานที่ดี โดยมีรูปแบบการ
สื่อสารแบบผสมผสาน ทั้งการสื่อสารแบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ ทั้งในลักษณะการสื่อสารจากบนลง
ลาง ซึ่งเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ หรือผูนําชุมชนจะใชในการชี้แจงและการสรางความเขาใจในเบื้องตน จากนั้นใน
ระยะตอมาจะเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนรูปแบบของการสื่อสารจากลางขึ้นบน เมื่อเขาสู
ชวงเวลาในการตอนรับนักทองเที่ยว สมาชิกของชุมชนจะรวมมือรวมใจกันทํางานเคียงบาเคียงไหล รูปแบบการ
สื่อสารจะเปนลักษณะตามแนวนอน และแบบสองทาง ทั้งนี้ในภาพรวมของการสื่อสารทุนชุมชน เนนการมีสวน
รวมของสมาชิกในชุมชน ทวงทํานองในการสื่อสารระหวางกันเปนไปดวยความเอาใจใส ใหกําลังใจในการทํางาน 
แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารในเชิงบวก สวนในดานการสื่อสารทุนชุมชนไปยังนอกชุมชน ทั้ง 2 ชุมชนมีการสื่อสาร

แนวคิดหลักที่ชัดเจนเพ่ือเสนอจุดขายของชุมชน โดยชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอเมือง สื่อสารดวย
แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และชุมชนบานตาลอง อําเภอสตึก สื่อสารดวยแนวคิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต 
 

คําสําคัญ : การสื่อสาร; ทุนชุมชน; ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 

Abstract 

The research results on the communication pattern of community capital for community- 
based tourism:  A case study of OTOP Nawatwithi community tourism, Buri Ram province, found 
that OTOP Nawatwithi Tourism Communities Both communities, namely Ban Sawaisor community 
and Ban Ta Long community have applied community capital to be the selling point of tourism 
which is a community- based tourism and community members are good hosts position. 
Communities have blended communication styles both formal and informal communication. 
Top-down communication, which is used, by government officials or community leaders to clarify 
and build understanding at the beginning, Bottom-up communication is used in later stages to 



185 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

give members an opportunity to express their opinions. Community members work together in a 
time of welcoming tourists, in which the communication pattern is horizontal and two-way 
communication.  Overview of communication community grants emphasize the participatory 
communication. Communication between each other shows care and encouragement consistent 
with positive communication.  On another side of communicating community capital to outside 
the community, the two communities communicate clear key ideas to present the community's 
point of sale.  Ban Sawaisor community communicates with ideas Ecotourism and Ban Ta Long 
community communicate with ideas Cultural tourism and lifestyle. 
 

Keywords : Communication; Community capital; OTOP Nawatwithi community tourism 

 
บทนํา 
 ชุมชนทองถิ่น คือ ฐานลางของสังคม ชุมชนทองถิ่นแตละแหงตางก็มีทุนในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน ทุน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม เปนตน ทุนเหลานี้ชวยใหการดํารงชีวิต
เปนอยูอยางสมดุลและมีความสุข ดังนั้น กุญแจสําคัญดอกหนึ่งของการพัฒนา เพ่ือนําพาชุมชนไปสูความเขมแข็ง 
และม่ันคงอยางแทจริง จึงตองมีความเขาใจ และหาลูทางฟนฟูดวยการนําทุนที่ยังคงดํารงอยูมาใชเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนใหได นอกจากนี้ ยังสามารถนําทุนชุมชนมาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร (จิราพร ไชยเชนทร, 2563)  
 ทุนชุมชนสําหรับการทองเที่ยว ประกอบดวยทุนหลากหลายประเภท ไดแก 1) ทุนธรรมชาติ        
(Natural Capital) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยในการประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 2) ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงประเพณี
ดั้งเดิมตามกลุมชาติพันธุ 3) ทุนมนุษย (Human Capital) หรือทุนภูมิปญญา เปนความรูที่สั่งสมในตัวบุคคล    
และปราชญชาวบาน 4) ทุนสังคม (Social Capital) คือความเปนสังคมที่ดีงาม มีรากฐาน เชน ความสามัคคี  
ความรวมมือ ความซื่อสัตยสุจริต 5) ทุนการเมือง (Political Capital) การปกครองชุมชน รวมทั้งองคกรที่ตั้งขึ้นมา 
6) ทุนกอสราง (Built Capital) ชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ และ 7) ทุนการเงิน (Financial 
Capital) การเรียกเก็บคาบริการเพ่ือหักเงินสมทบมาบริหารจัดการการทองเที่ยว การกระจายผลประโยชนอยาง
เทาเทียม (ทศพร แกวขวัญไกร , 2562; จามรี พระสุนิล, 2563, ชนิษฐา ใจเปง, 2563) โดยคนในชุมชนตองมี
ความรูความเขาใจวาทุนของแตละชุมชนนั้นมีความแตกตาง และตองสามารถนําอัตลักษณของชุมชนมาเปนจุดเดน
ในการเสนอขายเปนสินคาและบริการในการทองเที่ยวโดยชุมชนได  
  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12          
(พ.ศ. 2560-2564) และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ลวนมีเปาหมายสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให
มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงไดมีการดําเนินโครงการ
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น โดยมุงหมายลดความเหลื่อมล้ําของสังคม มุงเนนสรางรายไดและความเจริญ
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหมี
ความเขมแข็ง เชื่อมโยงเสนทางในการทองเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ใหมีความโดดเดนมีความพรอมบน     
อัตลักษณของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี สรางและพัฒนาบุคลากร ผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของในชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหมีขีดความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค และนํามาตอยอดการบริหารจัดการชุมชน
ไดอยางเหมาะสม โดยเนนการขายสินคาอยูในชุมชน ใชเสนห ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิด
สรางสรรคแปลงเปนรายได ชุมชนไมตองแขงขัน หรือนําผลิตภัณฑออกไปขายนอกชุมชน แตทําหนาที่เปนชุมชน
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ทองเที่ยวที่เปนเจาบานที่ดี ชวนกันคิดผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับชุมชน ที่
ซึ่งรายไดจะกระจายอยูกับคนในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 
  อยางไรก็ตาม นอกจากการทําความเขาใจกับทุนของชุมชนแลว กุญแจอีกดอกที่มีความสําคัญ คือ       
การสื่อสาร ซึ่งเปนเครื่องมือที่ไมสามารถแยกขาดไดจากการพัฒนา เนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการ
ทํางานทั้งภายในชุมชน และภายนอกชุมชน โดยเฉพาะกับการทองเที่ยวในรูปแบบของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(Community based tourism หรือ CBT) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ สมาชิกในชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและการตัดสินใจ การทองเที่ยวจะชวยสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต      
มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม คงเอกลักษณ และวัฒนธรรมทองถิ่น กอใหเกิดการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม 
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งเกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมกับคนในทองถิ่น 
และมีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว, 2550) การจัดการทั้งหมด
ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน ทั้งการรวมกันวิเคราะหปญหา วางแผน ดําเนินงาน และประ เมินผล 
(สถาบันการทองเที่ยวชุมชน, 2551) ตามที่ Agunga (1998) ไดกลาวไววา ไมมีการพัฒนาใดที่สามารถดําเนินการ
ไดโดยปราศจากการมีสวนรวม และแทบจะเปนไปไมไดเลยที่การมีสวนรวมจะเกิดขึ้นหากปราศจากการสื่อสาร
 การสื่อสารชุมชนเปนบริบทที่เกิดขึ้นภายใตบริบทแหงความเปนชุมชน ภายในกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกัน 
ดังนั้น การสื่อสารชุมชนจึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากการสื่อสารอ่ืน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 1) ผูสงสาร 
(Sender) สามารถเปนไดทั้งรายบุคคลและคณะ 2) สาร (Message) เนื้อหา หรือขอมูลขาวสาร 3) ชองทางการ
สื่อสาร หรือสื่อ (Channel/Media) การสื่อสารภายในชุมชนนิยมใชสื่อบุคคลและเครือขายรวมกับสื่อพ้ืนบาน 
นอกจากนี้ยังมีสื่อที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรม สื่อใหม หรือสื่อสังคม เปนตน 4) ชุมชนผูรับสาร 
(Receiver) กลุมบุคคลเปาหมายที่หวังผลใหเกิดพฤติกรรมตามความประสงคของการสื่อสาร 5) การปอนกลับ 
(Feedback) และ 6) ผลของการสื่อสารชุมชน (Effect) การหวังผลอันเกิดจากการสื่อสารที่ไดตั้งเปาหมายไว 
(สุชาดา พงศกิตติวิบูลย, 2559) ซึ่งในการสื่อสารของชุนชนมีรูปแบบการสื่อสารที่สามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ 
ดงันี้  
 จําแนกทิศทางการสื่อสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบทางเดียว (One-way 
Communication) หมายถึง การสงสารที่ผูสงสารถายทอดสารไปยังผูรับสารแตเพียงฝายเดียวโดยไมเปดโอกาสให
ผูรับสารไดซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น และการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) 
หมายถึง การสื่อสารที่ผูสงสารสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารทางหนึ่งในขณะเดียวกันเมื่อผูรับสารไดรับขอมูลแลว
ก็สงขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารทางหนึ่ง จึงเปนการสื่อสารที่มีการโตตอบกัน   
  จําแนกตามลักษณะการใช  แบงได เปน 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal 
Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารที่คํานึงถึงบทบาทหนาที่และตําแหนงระหวางผูรับสารและผูสงสาร
เปนสําคัญ สวนใหญเปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษร และการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ( Informal 
Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนโดยไมพิจารณาถึงตําแหนงหนาที่ และมิไดดําเนินไป
ตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว เกิดขึ้นจากความสนิทสนม คุนเคย ความสัมพันธระหวางบุคคลในทางสวนตัว 
 จําแนกตามสัญลักษณที่ใชในการสื่อสาร แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบใชถอยคําห รือ
แบบวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึง การสื่อสารที่อาศัย คําพูด (Words) หรือตัวเลข (Number) เปน
สัญลักษณของขาวสาร และการสื่อสารแบบไมใชถอยคําหรือแบบอวัจนะ (Non-verbal Communication) 
หมายถึง การสื่อสารโดยปราศจากคําพูด แตแสดงออกทางทาทาง สีหนา การเคลื่อนไหวของรางกาย  
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 จําแนกตามการไหลของขาวสาร แบงออกเปน 2 แบบ คือ การสื่อสารตามแนวดิ่ ง ( Vertical 
Communication)  โ ด ย แ บ ง อ อ ก เ ป น  ก า ร สื่ อ ส า ร จ า กบน ล ง ล า ง  ( Top- down ห รื อ  Downward 
Communication) หมายถึง การสงขาวสารจากบุคคลที่มีตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงที่ต่ํา กวา และการ
สื่อสารจากลางข้ึนบน (Bottom-up หรือ Upward Communication) หมายถึง การสงขาวสารจากผูสงสารซึ่งอยู
ในระดับหรือตําแหนงที่ต่ํากวาขึ้นไปสูผูรับสารซึ่งอยูในระดับหรือตําแหนงที่สูงกวา เปนการเปดโอกาสใหสื่อสาร
อยางเทาเทียมกัน และการสื่อสารตามแนวนอน หรือแนวราบ (Horizontal Communication) หมายถึง การ
ติดตอสื่อสารระหวางผูที่มีระดับหรือตําแหนงที่เสมอกัน ใกลเคียงกัน โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวชวยเสริมสราง
ความรับผิดชอบรวมกันของกลุม กอใหเกิดความสัมพันธที่ใกลชิด และเปนการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในสังคม 
 ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นดวยการทองเที่ยว รวมทั้งการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน ไดพบขอเสนอจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นของการสื่อสารอยูเปนจํานวนมาก แต
งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่ศึกษาเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือการจัดการการ
ทองเที่ยวยังมีจํานวนจํากัด จึงเปนที่มาของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือคนหาวิธีการสื่อสารทุนชุมชน ในการ
นําเสนอเปนสินคาและบริการในการทองเที่ยวของชุมชน สรางอาชีพ สรางรายได สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและรวบรวมรายการทุนชุมชนของชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอ
เมือง และบานตาลอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอเมือง และบานตาลอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารทุนชุมชนไปใชในการจัดการและสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
 

กรอบแนวคิด 

 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 วิธีการศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูให
ขอมูลสําคัญ (Key-Informant Interview) จํานวน 16 คน ซึ่งและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 
Observation) พ้ืนที่ในการศึกษา ไดแก ชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอเมือง และบานตาลอง 
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ประชากร ประกอบดวยบุคคล 2 กลุม ไดแก 1) กลุมสมาชิกในชุมชนที่เก่ียวของกับการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 13 คน และ 2) เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ จํานวน 3 คน กลุมตัวอยาง ผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสํารวจจากคุณลักษณะที่ เหมาะสม เชน ความรู
ความสามารถ ตําแหนง หนาที่ที่รับผิดชอบ บทบาทที่มีตอชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชวิธีการสุมแบบสโนวบอล 
(Snowball Technique) โดยสอบถามรายชื่อจากผูใหขอมูลในแตละกลุมที่ไดสัมภาษณแลว เพ่ือคนหาผูใหขอมูล
ที่เหมาะสมตอไป และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง ( Semi-structured 
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Interview) เพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึก โดยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
การศึกษา  
 วิธีการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จัด
หมวดหมูและเรียบเรียงตามประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา โดยหาความเชื่อมโยง และวิเคราะห
อยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งอางอิงแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

ผลการวิจัย 

 วัตถุประสงคขอ 1 สภาพและรายการทุนชุมชนของชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ หมู 7 ตําบล
สะแกโพรง อําเภอเมือง และบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

  1.1  ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานสวายสอ หมู 7 ตําบลสะแกโพรง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย คําวา สวายสอ เปนภาษาเขมร หมายถึง มะมวงขาว สมาชิกในชุมชนเปนการรวมกัน
ระหวางกลุมคน 2 เชื้อชาติ คือ กลุมคนไทยเชื้อสายเขมร และคนไทยเชื้อสายลาว ที่ตั้งอยูหางจากตัวเมืองบุรีรัมย 

ประมาณ 18 กิโลเมตร 

        1.1.1 ทุนธรรมชาติ (Natural capital) เปนพ้ืนที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถพบเห็นนก

กระเรียนพันธุไทยไดตามธรรมชาติบริเวณอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก มีเสนทางศึกษาธรรมชาติชมนกกระเรียนพันธุ
ไทย ซึ่งความหมายของนกกระเรียน คือ ความอุดมสมบูรณ และมีการทําการเกษตรในรูปแบบอินทรีย ทั้งการปลูก
ขาวหอมมะลิ และพืชผักตาง ๆ   
        1.1.2 ทุนวัฒนธรรม (Cultural capital) การละเลนซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและความ

เปนอยูที่ของเกี่ยวกับการเกษตร เชน การแสดงรําพ้ืนถิ่นวิถีชาวนา การแสดงรํานกกระเรียนจากนักเรี ยน การ
แสดงสีซอ วิถีการอยูรวมกันระหวางคนไทยเชื้อสายเขมรและเชื้อสายลาวซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ 
        1.1.3 ทุนมนุษย (Human capital) หรือทุนภูมิปญญา นายทองพูน อุนจิตต ชาวนานัก

อนุรักษและผูใหญบานสวายสอ ผูริเริ่มการทําเกษตรอินทรียของชุมชนจนประสบความสําเร็จ กลายเปนภูมิปญญา
และขยายออกสูสมาชิกในชุมชนเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง 
        1.1.4 ทุนสังคม (Social capital) ความสัมพันธของคนไทยเชื้อสายเขมรและเชื้อสายลาวที่

สามารถอยูรวมกันได ความรวมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชน 
        1.1.5 ทุนการเมือง (Political capital) วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวอินทรียบานสวายสอ ขาว

เปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายไดใหแกชุมชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ เชน ทอเสื่อกก ทอผาพ้ืนบาน (ผากวย) 
สไบ แปรรูปผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถเขารวมไดอยางอิสระ 
        1.1.6 ทุนกอสราง (Built capital) โรงสีขาวของชุมชน เพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกใน

กลุมเกษตรอินทรียสามารถนําผลผลิตมาสีขาวได หองบรรจุขาว ถนนสายวัฒนธรรมประจําหมูบานสําหรับการจัด
กิจกรรมรวมกันของชุมชน 
        1.1.7 ทุนการเงิน (Financial capital) กลุมออมทรัพย การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
   ทุนชุมชนที่นํามาใชในการจัดการทองเที่ยว ไดแก ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ พิสูจนไดจาก
การที่นกกระเรียนพันธุไทย หรือนกเขียน ที่ไดรับการอนุรักษสามารถใชชีวิตตามธรรมชาติในบริเวณชุมชนได     
เปนผลมาจากการที่สมาชิกในชุมชนใหความสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย ทั้งการปลูกขาว และผลผลิตทางการ
เกษตรอ่ืน ๆ พ้ืนดิน แหลงน้ําจึงปลอดภัยเหมาะกับการอยูอาศัยของทั้งคนและสัตว โปรแกรมการทองเที่ยวจึง
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มุงเนนไปที่การชมนกกระเรียนพันธุไทย สํารับอาหารพื้นบานที่มาจากผลผลิตปลอดสารพิษ รวมทั้งเสนทางการปน
จักรยานทองเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณรอบอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก ตอบโจทยกระแสการทองเที่ ยวเชิงนิเวศและ
กระแสรักสุขภาพซึ่งกําลังเปนที่นิยม 
  1.2 ขอมูลพื้นฐานของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย ชื่อตาลอง มาจากชื่อของสองตายายที่อาศัยอยูดั้งเดิม คือ ตาคอนกับยายแล ตาคอน มีอาการหู
หนวก ภาษาเขมร เรียกวา ล็อง ชาวบานจะเรียกตาคอนวา ตาล็อง จึงเปลี่ยนชื่อจากบานโนนสวางมาเปน บานตา
ลอง จนถึงปจจุบัน สมาชิกในชุมชนประกอบดวยคนไทย คนไทยเชื้อสายเขมร และกลุมชาติพันธุสวย ที่ตั้งอยูหาง
จากอําเภอสตึก ระยะทาง 13 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดบุรีรัมยระยะทาง 54 กิโลเมตร  

        1.2.1 ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) มีแหลงปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย และทุกครัวเรือน

ทําปศุสัตว เลี้ยงวัว เลี้ยงไก และปลูกผัก 
        1.2.2 ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) กลุมสตรีที่มีฝมือทางหัตถกรรมทอผาไหมที่

สวยงาม พิธีบายศรีสูขวัญ การละเลนพื้นบานรําตรด หรือเรือมตรด การละเลนพื้นบานเรือมอันเร ความศรัทธาตอ
ศาลเจาหลวงปูอุดม สํารับอาหารพ้ืนถิ่นขนมจีนน้ํายาไกบาน ปลายางจิ้มน้ําพริกไกสมุนไพร หมกหมู ขนมซอม 
หรือขนมตมใบมะพราว และขนมนมกะจอบ หรือขนมเทียน 

        1.2.3  ทุนมนุษย (Human Capital) หรือทุนภูมิปญญา นางเมือง โยยรัมย ประธานกลุมผา

ไหมยอมสีธรรมชาติ บานตาลอง เปนผูสรางภูมิปญญาการยอมสีกวา 50 สี จากวัตถุดิบธรรมชาติในทองถิ่น  
นางธีรภาพ วงศสุรินทร ผูใหญบานตาลอง นางวงเดือน โยยรัมย ผูสืบทอดองคความรูการละเลนรําตรด การละเลน
พ้ืนบานในวันตรุษสงกรานต 
        1.2.4 ทุนสังคม (Social Capital) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคีของสมาชิกใน

ชุมชน แมวาจะเปนชุมชนที่ขาดแคลนดานทรัพยากรธรรมชาติ แตดวยความรวมแรงรวมใจทําใหชุมชนประสบ
ความสําเร็จในฐานะชุมชนตนแบบที่มีหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศเดินทางมา
ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
        1.2.5 ทุนการเมือง (Political Capital) กลุมผาไหมบานตาลอง กลุมเศรษฐกิจพอเพียง  

ฐานมอมูล และศูนยสาธิตการตลาดบานตาลอง 
        1.2.6 ทุนกอสราง (Built Capital) ดําเนินการปรับสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ลานวัฒนธรรม

ของชุมชน สรางหองประชุมประชาคม ฐานการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือตอนรับนักทองเที่ยว 
        1.2.7 ทุนการเงิน (Financial Capital) กลุมออมทรัพย การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 

   ทุนชุมชนที่นําใชในการจัดการทองเที่ยว ไดแก วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยจัดใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูผานฐานการ
เรียนรู เชน ผาไหมยอมสีธรรมชาติ โดยเฉพาะสีเหลืองจากแกนขนุนที่ชาวบานสวมใสเปนเอกลักษณของชุมชน 
ฐานการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การนํามูลของวัวมาผลิตกระถางตนไม เรียกวา กระถางมอมูล ซึ่งใช
ประโยชนเปนกระถางและสามารถเปนปุยไดไปพรอมกัน นับเปนการนําสิ่งปฏิกูลมาใชสรางรายได ชวยใหภูมิทัศน
ของชุมชนสะอาดเปนระเบียบ รวมทั้งใชจุดเดนความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนที่รวมกันสรางความเขมแข็งให
หมูบานเล็ก ๆ ที่ไมมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเดน สูการเปน 1 ใน 50 หมูบานที่ชนะการประกวดชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับประเทศ ดังนั้น แนวคิดในการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยวของชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี บานตาลองหมู 7 ตําบลทุงวัง คือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
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 วัตถุประสงคขอ 2 รูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอเมือง และบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 
  2.1 รูปแบบการสื่อสารทุนของชุมชนภายในชุมชน  

2.1.1 ชุมชนบานสวายสอ หมู 7 ตําบล สะแกโพรง 

ผลจากการวิจัยพบวา การริเริ่มจัดการทองเที่ยวของชุมชนบานสวายสอ เกิดจากการ
พิจารณาศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวของหนวยงานราชการ คือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
จนไดรับคัดเลือกใหพัฒนาสูการเปนชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจําปงบประมาณ 2561 และไดมีการเขา

รวมโครงการตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมชุมชน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนา
สํารับอาหาร และการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว เปนตน รวมทั้งมีการรวมกันวิเคราะหทุนชุมชน เพ่ือนํามาเปน
จุดขายของชุมชน และนํามาจัดเปนโปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชน 

ระยะเริ่มตนของการดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน การสื่อสารทุนชุมชน
เกิดข้ึนใน 2 ดาน คือ ระหวางชุมชนกับเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ และการสื่อสารภายในของสมาชิกชุมชน ซึ่งจะ

ใชการสื่อสารทั้งรูปแบบเปนทางการ โดยเปนการสื่อสารแบบบนลงลางในลักษณะของการสั่งการ เชน การติดตอ
ผานหนังสือราชการ การประชุม จากนั้นเปนการสื่อสารแบบลางขึ้นบน โดยหนวยงานภาครัฐจะเขาไปเปนผูริเริ่ม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมความคิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสมาชิกของชุมชนไดรับโอกาสใหมีสวนรวม
สามารถแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูลที่มีประโยชนได สวนการสื่อสารแบบไมเปนทางการมีการดําเนินการ 
เชน การเขาพบปะสมาชิกในชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลของทุนชุมชน โดยอาจไป
พบตามบาน หรือนัดกลุมสมาชิกมารวมตัวกัน เพ่ือออกแบบวิธีการที่เหมาะสมในการนําทุนชุมชนมาจัดทํา
โปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับทักษะของสมาชิก เชน สมาชิกของกลุมเกษตรอินทรีย ตองสามารถอธิบาย
ความเปนมาของการปลูกขาว พันธุขาว การปลูกผักอินทรีย เรื่องราวความเปนมาของนกกระเรียนพันธุไทย 

ในขั้นตอนนี้ ทางชุมชนจะมีการเตรียมสรางนักสื่อสารเรื่องราวชุมชน สําหรับนําชม
ฐานทองเที่ยวตาง ๆ ของชุมชน รวมถึงตองมีสมาชิกของกลุมตาง ๆ ทําหนาที่อธิบาย สาธิต และดูแลกิจกรรมของ
นักทองเที่ยว ซึ่งวิธีการสื่อสารทุนชุมชนจะเปนการถายทอดองคความรูระหวางสมาชิกในชุมชน เชน การเลาเรื่อง
ตํานานของชุมชน ทั้งนี้ ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมเยาวชนในชุมชน พบวา เด็กในวัย 11-12 ป สามารถเลา
เรื่องราวของชุมชน ชี้แจงถึงฐานการทองเที่ยวไดอยางถูกตองและสมบูรณเกือบเทียบเทาผูใหญในชุมชน 

ระยะการดําเนินงาน คือ ชวงเวลาที่มีนักทองเที่ยวติดตอเพ่ือจะเดินทางเขามา
ทองเที่ยวและพักคางคืนในชุมชน ผูใหญบานจะทําหนาที่เปนผูสงสารใหแก 12 ทหารเสือของชุมชน ซึ่งมีหนาที่เปน
หัวหนากลุมดูแลฐานตาง ๆ ในโปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชน โดยการสื่อสารจะใชทั้งการสื่อสารแบบเปน
ทางการ คือ การเรียกประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม ทั้งเรื่องของสถานที่รับรอง อาหาร ที่พัก เตรียมผูนําชมที่
ประจําในแตละฐานการทองเที่ยว และมีการประกาศแจงเสียงตามสายในตอนเชาของวันที่นักทองเที่ยวเดินทาง
มาถึง นอกจากนี้ยังใชการสื่อสารแบบไมเปนทางการระหวางการทํางาน เชน มีการบอกกลาวแบบเผชิญหนาถึง
กําหนดการเมื่อพบปะกันในการใชชีวิตประจําวัน การแจงเตือนผานขอความในกลุมไลน เฟสบุกชื่อบัญชีสวนตัว 
การโทรศัพทติดตอเพ่ือแจงขาว นัดหมายเวลาในการเตรียมงาน 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลทุนชุมชน ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปน    
ภูมิปญญาที่ควรบันทึกไวเปนหลักฐานและรักษาไวไมใหสูญหาย สมาชิกของชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบาน 
ผูใหญในชุมชนจะใชวิธีการบอกเลา เพ่ือใหทําการจดบันทึกรวบรวมเปนคูมือ และในบางกรณีจะมีเจาหนาที่จาก
ภาคราชการเขามาชวยรวบรวมขอมูล เชน การปลูกขาวอินทรีย ซึ่งการสื่อสารทุนชุมชนในขั้นตอนนี้ เปนการ
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สื่อสารตามแนวนอน หรือแนวราบ ชวยเสริมสรางความรับผิดชอบรวมกัน และทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราวของ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดความรักความหวงแหนในทุนชุมชนของชุมชนเชนกัน 

ระยะหลังดําเนินการ คือ ภายหลังจากนักทองเที่ยว หรือผูที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
เดินทางกลับ สมาชิกในชุมชนจะมีการประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการทํางาน นําขอแนะนําติชมไปใชในการปรับปรุง
การจัดการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น เชน รสชาติของอาหาร ความสามารถในการถายทอดเรื่องราวของนักสื่อสารชุมชน 
ขอผิดพลาดในการประสานงาน เปนตน 

2.1.2 ชุมชนบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง 
การเริ่มตนจัดการทองเที่ยวของชุมชนบานตาลอง เกิดจากกรมการพัฒนาชุมชน

พิจารณาเห็นศักยภาพของทุนชุมชน ที่สามารถนํามาตอยอดพัฒนาเพ่ือเพ่ิมชองทางการสรางรายไดผานการ
ทองเที่ยวชุมชน ชุมชนบานตาลองจึงไดเขารวมในโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจําปงบประมาณ 
2561 จากนั้นจึงไดผานขั้นตอนการเตรียมความพรอมชุมชน สมาชิกในชุมชนและทุนชุมชนประเภทตาง ๆ ไดรับ
การพัฒนาในหลายรูปแบบ ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาสํารับอาหาร และการ
พัฒนาเสนทางการทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและสมาชิกในชุมชนไดระดมสมอง
รวมกันเพ่ือวิเคราะหทุนชุมชน คัดเลือกนํามาเปนจุดขายและนํามาออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชน 

การดําเนินงานระยะเริ่มตนของการพัฒนาทุนเพ่ือการทองเที่ยวของชุมชน          
บานตาลอง มีลักษณะใกลเคียงกับชุมชนบานสวายสอ โดยมีการสื่อสารใน 2 รูปแบบ คือ ระหวางชุมชนกับ
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ และการสื่อสารภายในของสมาชิกชุมชน มีการสื่อสารทั้งรูปแบบของการติดตอผาน
หนังสือราชการ การประชุมสมาชิก ซึ่งเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ โดยใชการสั่งการในการเริ่มตน เพ่ือให
ชุมชนไดทราบวาทางภาครัฐกําลังริเริ่มโครงการเพ่ือสรางชุมชนทองเที่ยวขึ้น ดังนั้น หนวยงานภาครัฐจะเปนผูริเริ่ม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมความคิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ในขั้นตอนนี้สมาชิก
ของชุมชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอขอมูลในสวนของชุมชนที่สมาชิกมีความเขาใจมากกวาได นอกจากนี้ 
เจาหนาที่ของภาครัฐจะใชรูปแบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการ โดยลงพ้ืนที่ไปตามกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไปตาม
บานเรือนของสมาชิก เพ่ือทําความคุนเคย สรางความเปนกันเองในการทํางาน พรอมกับเก็บรวบรวมขอมูลของทุน
ชุมชน นํามาออกแบบแนวทางในการนําทุนชุมชนมาพัฒนาเปนกิจกรรมในโปรแกรมการทองเที่ยว ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกลาวตองเหมาะสมกับความสามารถของสมาชิก เชน กลุมผาไหมบานตาลอง ซึ่งใชการยอมสีจากธรรมชาติ ตอง
สามารถสาธิตวิธีการเตรียมวัตถุดิบสําหรับยอมสี อธิบายขั้นตอนการยอม และนํานักทองเที่ยวทํากิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้  ในระยะเริ่มตนของการดําเนินการดานการทองเที่ยว หนาที่ที่มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ นักสื่อสารเรื่องราวชุมชน สําหรับนําชมฐานทองเที่ยวตาง ๆ ของชุมชน รวมถึงตองมี
สมาชิกของกลุมตาง ๆ ทําหนาที่อธิบาย สาธิต และดูแลกิจกรรมของนักทองเที่ยว ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่นี้ ตองมี
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งสามารถอธิบายรายละเอียดใหนักทองเที่ยวเขาใจได โดยวิธีการสรางนักสื่อความหมาย
ชุมชน จะใชวิธีบอกเลา ถายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับทุนชุมชนประเภทตาง ๆ ระหวางสมาชิกที่เปนปราชญกับสมาชิก
คนอ่ืน เชน การเลาเรื่องความเปนมาของการตั้งถิ่นฐาน ทั้งนี้ ในชุมชนบานตาลอง ไดมีการถายทอดการรอง     
เพ่ือใชในการละเลนเรือมตรด และเรือมอันเร ใหแกสมาชิกซึ่งเปนเยาวชนในชุมชน ใหสามารถแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม รวมทั้งไปแสดงโชวในงานสําคัญตาง ๆ   

ระยะการดําเนินงาน เปนชวงเวลาที่นักทองเที่ยวไดติดตอเดินทางเขามาทองเที่ยว  
ทั้งแบบการศึกษาดูงาน และการพักคางคืนที่โฮมสเตยของชุมชน ผูใหญบานจะทําหนาที่เปนผูสงสารใหแกประธาน
กลุมตาง ๆ ซึ่งในโปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชน โปรแกรมการทองเที่ยวนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
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ตองการของนักทองเที่ยว ทําใหการทํางานในแตละครั้งอาจจะไมเหมือนกัน การสื่อสารจึงเกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ   
ในกรณีที่เปนกลุมนักทองเที่ยวกลุมใหญ จะใชวิธีการเรียกประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม ทั้งเรื่องของสถานที่รับรอง 
อาหาร ที่พัก และนักสื่อสารเรื่องราวชุมชนที่มีความพรอมที่สุด มีการประกาศแจงใหทุกครัวเรือนทราบผานทาง
เสียงตามสาย และกระดานแจงขาวของชุมชน นับเปนการสื่อสารแบบเปนทางการ หากกลุมนักทองเที่ยวเปนกลุม
ยอย จะใชวิธีการบอกกลาวแบบปากตอปาก โดยใหประธานกลุมเปนผูแจง ใชการแจงเตือนผานขอความในกลุม
ไลน หรือ เฟสบุกชื่อบัญชีสวนตัว บางครั้งใชการติดตอทางโทรศัพทเพ่ือการใหขอมูลโดยตรงเพ่ือสรางความมั่นใจ
และแสดงใหเห็นถึงการเอาใจใส ซึ่งเปนวิธีการสื่อสารแบบไมเปนทางการ 

ผลการวิจัยพบดวยวา ในชุมชนบานตาลอง ไดมีการรวบรวมทุนชุมชนที่เปนภูมิ
ปญญาของชุมชนไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือไมใหสูญหาย เชน ขอมูลผาไหมเพ่ือสุขภาพ เมืองตาลอง บทรอง
สําหรับการละเลนพ้ืนบานเรือมตรด และเรือมอันเร  ในบางงานอาจมีเจาหนาที่จากภาครัฐชวยรวบรวมขอมูล 
อยางไรก็ตามกลุมที่สําคัญที่สุด คือ สมาชิกในชุมชนที่จะตองชวยกันรวบรวมเนื้อหา และถายทอดไปสู เยาวชนใน
ชุมชน ทําใหการสื่อสารทุนชุมเปนไปในรูปแบบการสื่อสารในแนวราบ ทุกคนมีสวนชวยกันในการบันทึกเรื่องราว
ของชุมชนใหสําเร็จ การสื่อสารยังมีสวนชวยในสรางความสัมพันธอันดีใหแกคนในชุมชนไดเรียนรูและมีความเขาใจ
ที่ตรงกัน 

ภายหลังจากนักทองเที่ยว หรือผูที่เดินทางมาศึกษาดูงานเดินทางกลับ เปนระยะหลัง
การดําเนินการ สวนใหญแลวผูใหญบานจะมีการนัดประชุมสมาชิกในชุมชนเพ่ือนําขอแนะนําติชมจากนักทองเที่ยว
ไปปรับปรุงการจัดการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ความสวยงาม ความพรอมเพรียงในการแสดง การตอบ
คําถามนักทองเทีย่ว และขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว 

2.2 รูปแบบการสื่อสารทุนของชุมชนไปยังภายนอกชุมชน 

ชุมชนบานสวายสอ หมู 7 ตําบลสะแกโพรง และชุมชนบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง         
มีรูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนไปยังภายนอกชุมชนใกลเคียงกัน แบงเปน 4 รูปแบบ คือ 1) การสื่อสารผานชองทาง
ของชุมชน เชน เฟสบุกชื่อบัญชีของชุมชน ซึ่งสวนใหญสรางขึ้นในชวงการดําเนินงานของโครงการชุมชนทองเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี หลังจากนั้นจะไมมีความตอเนื่องในการนําเสนอเรื่องราวของชุมชน นอกจากนี้จะเปนการสื่อสาร
เฉพาะตัวบุคคลผานเฟสบุกสวนตัว หรือบัญชีไลน เพ่ือทําการซื้อขายผลิตภัณฑของชุมชน และวีดิทัศนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธชุมชน ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ ใหการสนับสนุนในจัดทําขึ้น 2) การสื่อสารผานชองทางสื่อสารมวลชน
และสื่อออนไลน เชน การเสนอขาวผานสื่อเมื่อมีผูบริหาร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางมาเยี่ยมชมงาน 
รายการทองเที่ยวทางโทรทัศน และชองทางของผูมีอิทธิพลออนไลนทางการทองเที่ยว เปนตน โดยการสื่อสาร
ทั้งหมดจะมีการนําเสนอจุดเดนและเอกลักษณของชุมชนที่มีจากทุนชุมชน 3) การสื่อสารผานการสรางเนื้อหาของ
นักทองเที่ยว หรือการบอกตอแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต (Electronic Word-of-Mouth  หรือ eWOM) เชน 
การรีวิวสถานที่และผลิตภัณฑ การกดไลค กดแชร และการปกหมุดสถานที่ตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลน และ 4) 
การสื่อสารผานการจัดกิจกรรม สมาชิกในชุมชมมีโอกาสไดสื่อสารทุนชุมชน ผานการพูดคุย บอกเลาในงานออก
รานขายผลิตภัณฑและบริการการทองเที่ยว   
  วัตถุประสงคขอ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารทุนชุมชนไปใชในการจัดการและสงเสริมการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
 จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 และ 2 พบวา การดําเนินการเพ่ือการทองเที่ยวของทั้ง 2 ชุมชนมี
การนําทุนชุมชนเกือบทุกประเภทมาใชเพ่ือเปนโปรแกรมการทองเที่ยว เชน ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บาน
ตาลอง ใชการทําเกษตรอินทรียที่ตองอาศัยเวลาในการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจกับการสมาชิกในชุมชนให
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนจากการไมใชสารเคมี ที่สงผลดีตอทั้งสุขภาพ รวมทั้งเมื่ อความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาติสงนกกระเรียนพันธุไทยปรากฏในทองถิ่น และสามารถนํามาเปนจุดขายของชุมชนเพ่ือการทองเที่ยว 
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ขณะที่ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานตาลอง ใชภูมิปญญาดานการยอมผาจากสีธรรมชาติและวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานรําตรด หรือเรือมตรด การละเลนพื้นบานเรือมอันเร รวมถึงการใชชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและความสามัคคีของคนในชุมชนมาเปนจุดเดนในการนําเสนอการทองเที่ยวจนประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้ชุมชนทั้ง 2 แหง ไดดําเนินการสื่อสารทุนของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการสื่อสารภายใน
ระหวางสมาชิกในชุมชนและการสื่อสารกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขามาใหการสนับสนุน โดยใชการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบตามบริบทของการทํางาน ซึ่งเนื้อหาของการสื่อสารนอกจากจะเปนการถายทอดขอมูลของการ
ทองเที่ยวชุมชนแลว ยังเกี่ยวของการเรื่องของการใหกําลังใจ การับฟงและใหคําปรึกษาปญหาดานตาง ๆ ซึ่งผูนํา
ชุมชนของทั้ง 2 หมูบานใหความสําคัญตลอดระยะเวลาที่ผานมาของการดําเนินการ รวมทั้งจําเปนตองมีการสื่อสาร
กันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการประชุมเพื่อทบทวนการทํางาน การหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน
หลังการตอนรับนักทองเที่ยว สวนการสื่อสารภายนอกชุมชม พบวา การสื่อสารกับนักทองเที่ยวที่มายังชุมชน 
ชุมชนทั้ง 2 แหง ยังคงขาดผูทําหนาที่นักสื่อสารความหมายชุมชน และขาดความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองในการ
สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนในชื่อบัญชีของชุมชน จึงยังจําเปนตองอาศัยพ่ึงพิงหนวยงานจากภายนอกชุมชน 
 ดังนั้น แนวทางในการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือนํามาใชในการจัดการและสงเสริมการทองเที่ยวที่ทั้ง 2 ชุมชน 
ไดเตรียมการไว คือ การพัฒนาทักษะของสมาชิกในชุมชน ทั้งความรูความเขาใจเกี่ยวกับทุนทุกประเภทที่ชุมชนใช
ในการทองเที่ยว การใหความสําคัญและยกระดับความสามารถดานการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนใหมี
ศักยภาพมากขึ้น 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พบวา ทั้ง 2 ชุมชม ไมวาจะเปนชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ หมู 7 ตําบล
สะแกโพรง อําเภอเมือง และบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย มีรูปแบบการสื่อสารทุน
ชุมชนเพ่ือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ใน 3 ประเด็นตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

วัตถุประสงคขอ 1 สภาพและรายการทุนชุมชนของชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถี บานสวายสอ หมู 7 ตําบล
สะแกโพรง อําเภอเมือง และบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย สามารถอภิปรายไดใน 1 
ประเด็น ดังนี้ 

สื่อสารแนวคิดหลักเพื่อเสนอจุดขายของชุมชน 
ชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถีทั้ง 2 แหงที่เปนกรณีศึกษา มีแนวคิดในการสื่อสารทุนชุมชนที่ชัดเจน โดยบาน

สวายสอ หมู 7 ตําบลสะแกโพรง อําเภอเมือง นําเสนอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ขณะที่ชุมชนบานตาลอง หมู  7 
ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย นําเสนอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สอดคลองกับแนวคิดแบบ 
1 ชุมชน 1 แนวคิด (Thematic Villages) ซึ่งเปนการสรางความแตกตางใหแกสินคาทางการทองเที่ยวของแตละ
ชุมชนดวยการสรางสรรคแนวคิด (A village with an idea) และแนวคิดเฉพาะ (Specific idea) ไมวาจะเปน
แหลงทองเที่ยว หรือผลิตภัณฑชุมชน (Szymanska, J., & Jedlička, P., 2020) ทั้ง 2 ชุมชน มีการนําเสนอ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับแนวคิดที่นําเสนอโดยมีตนทางมาจากการทําความเขาใจทุนของชุมชน เชน 
เสนทางปนจักรยานชมธรรมชาติรอบอางเก็บน้ําหวยจรเขมาก และการชมนกกระเรียนพันธุไทยตามธรรมชาติ ของ
ชุมชนบานตาลอง และการชมการละเลนพ้ืนบานเรือมตรด เรือมอันเร การทดลองยอมผาไหมดวยสีธรรมชาติ 
กิจกรรมในการทองเที่ยวของชุมชนบานตาลอง สอดคลองกับผลการศึกษาของ Anna Kłoczko-Gajewsk (2013) 
พบวา แนวคิดแบบ 1 ชุมชน 1 แนวคิด สวนใหญจะมีที่มาจาก ชื่อหมูบาน ประเพณีทองถิ่น และอาชีพ เปนตน 
โดยชุมชนจํานวนไมนอยใชการประชุมระดมสมอง รวมถึงการวิเคราะห SWOT เปนวิธีคัดเลือกแนวคิดของชุมชน 
ทั้งนี้ในสวนของจังหวัดบุรีรัมย แมจะมีแนวคิดทางการทองเที่ยว คือ การเปนเมืองแหงกีฬา มีสโมสรและสนามการ
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แขงขันกีฬามาตรฐานโลก แตในอีกทางหนึ่งนั้น หลายหนวยงานในจังหวัดมีความพยายามในการขยายรูปแบบการ
ทองเที่ยวและเพ่ิมระยะเวลาในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใหมากขึ้น จึงมีการเสนอการทองเที่ยวชุมชน ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวคิดหลักของทางการทองเที่ยวเปนทางเลือกเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการกระจายรายได สรางการ
พัฒนาอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งในประเด็นที่กลาวมา Jones, B. O. (2016) พบวา 
วัตถุประสงคเบื้องตนของการจัดทองเที่ยวโดยชุมชน มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวใหยั่งยืน สําหรับ
แนวคิด 1 ชุมชน 1 แนวคิด เปนแนวคิดท่ีไดรับสนใจอยางแพรหลายในประเทศแถบยุโรป เชน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโปแลนด รวมถึงประเทศในเอเชียคือ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Szymanska, J., & Jedlička, P., 2020) 

วัตถุประสงคขอ 2 รูปแบบการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี บานสวายสอ อําเภอเมือง และบานตาลอง หมู 7 ตําบลทุงวัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย 

การสื่อสารแบบผสมผสานและการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
      รูปแบบการสื่อสารของชุมชนสวายสอ และชุมชนบานตาลอง มีการใชการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ
ใหเหมาะสมตามสถานการณและบริบท เชน การสื่อสารแบบทางเดียว การสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารแบบ
เปนทางการ มีวาระในการประชุมสมาชิกที่ทํางานอยางชัดเจน มีระบบแบบแผนในการประชุม การสื่อสารแบบไม
เปนทางการ การสื่อสารแบบใชถอยคําหรือแบบวัจนะ และการสื่อสารแบบอวัจนะ การสื่อสารจากบนลงลาง เวลา
มีโครงการตาง ๆ พอเปนขั้นตอนการทํางานจะใชการสื่อสารจากลางขึ้นบน ใหสมาชิกไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็น 
สวนในระนาบของผูปฏิบัติงานจะเปนการสื่อสารตามแนวนอน ทุกคนสามารถพูดคุย หารือระหวางกัน และทํางาน
ทดแทนหนาที่กันได ในการตัดสินใจเนนรับฟงความคิดเห็นและเสียงสวนใหญเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน 
สอดคลองกับ สุชาดา พงศกิตติวิบูลย (2559) และกาญจนา แกวเทพ (2548) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
ชุมชนวาเปนสมบัติรวมของชุมชน ซึ่งเปดพ้ืนที่ใหทุกคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยใชการ
สื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของ (Sense of Belonging
) อันจะนําไปสูความรักและความหวงแหนการสื่อสารของชุมชน ทําใหเกิดแบบจําลองใหมของการสื่อสาร คือ 
แบบจําลองเชิงพิธีกรรมที่มีเปาหมายเพ่ือการสรางความเขาใจ ความหมาย อารมณ ความรูสึกรวมกัน  อีกทั้งยัง
เปนการสื่อสารแบบสองทางซึ่งไมผูกขาดการเปนผูรับและผูสง ขณะเดียวกันยังเปนการสื่อสารที่ผสมผสานทั้งของ
เกาและของใหม ทั้งนี้ในสวนของชุมชนบานตาลอง ผลแหงความสําเร็จทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ สะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม แมวาชุมชนจะมีขอจํากัดในดานทรัพยากรธรรมชาติ แตยังสามารถนําจุดเดน
เรื่องความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน ทําใหชุมชนไดรับการยอมรับและมีการทองเที่ยวเปนรายไดเสริมอยางแทจริง 
ซึ่ง Mendoza (2017) ไดศึกษาผลของการมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชนคิคิล (Kikil) ในประเทศแม็กซิโก 
พบวา สมาชิกท่ีไดรับเชิญใหมารวมแสดงความคิดเห็นไดรับความใสใจมีการสอบถามความเห็นของทุกคน เมื่อตอง
มีการตัดสินใจจะใชการออกเสียง ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้นในทักษะและความรู โดยสามารถบริการนักทองเที่ยว
ไดมากกวาเดิม 

 วัตถุประสงคขอ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารทุนชุมชนไปใชในการจัดการและสงเสริมการทองเที่ยว
โดยชุมชนอยางยั่งยืน                                                                                                              
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 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสรางกําลังใจทําใหงานสําเร็จ 
   ความสําคัญของการสื่อสารทุนชุมชนเพ่ือใหการจัดการการทองเที่ยวสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนจากผลการวิจัย คือ การทําใหเกิดการระเบิดจากภายในดวยการสรางความเขมแข็งใหสมาชิกของชุมชนมี
ความพรอมในการเปนเจาบานและพรอมสําหรับการทํางานรวมกันในการจัดการการทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสื่อสารทุนชุมชนภายในชุมชน ผลจากการวิจัย พบวา เนื้อหา หรือ ถอยคําในการสื่อสาร จะเปนไปเพ่ือสราง
กําลังใจ แสดงใหเห็นถึงความหวงใย ใหการสนับสนุน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันเพ่ือใหการทํางาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี เชน การใหกําลังใจเมื่อสมาชิกพยายามทําสิ่งที่ไมคุนเคยอยางการตอนรับนักทองเที่ยว การใช
ชองทางในการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน เปนตน ซึ่งแตกตางจากการสื่อสารในการทํางานลักษณะบริษัท หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ เนื่องจากสมาชิกสวนใหญลวนมีความเกี่ยวพันในลักษณะเครือญาติ มีความสัมพันธใกลชิด การ
ทํางานรวมกันยอมตองอาศัยมิตรจิตมิตรใจ โดยเฉพาะการเสริมพลัง (Empower) ใหสมาชิกมีความมั่นใจในการทํา
สิ่งที่ไมเคยทํา เชน การตอนรับ พูดคุย ใหบริการนักทองเที่ยว การสาธิต อธิบายตามฐานการเรียนรูตาง ๆ เปนตน 
สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารในเชิงบวก (Positive Communication) ซึ่งเปนการสื่อสารที่เนนแสดงออกถึง
การยอมรับและยืนยัน (Accepting and Affirmative) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดผลที่ดี (Favourable, Having a 
Good Effect) ใหความสําคัญกับการสนับสนุน ใหกําลังใจ และความชวยเหลือ (Supportive, Encouraging and 
Helpful) มีมุมมองตอโลกในแงดี เพ่ือใหเกิดการพัฒนา (Optimistic and Tending to Promote Development
) ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและสรางสรรค (Effective and Constructive) ตามคํานิยามของ Arkadyevna, 
L. O. (2014) เชนเดียวกับผลการศึกษาของ รัตนา บุญเลิศ (2561); สถาปนิก นามวงษ (2558) ซึ่งพบวา จุดแข็ง
ของชุมชนที่จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ ความเปนเครือญาติ หรือกลุมชาติพันธุเดียวกัน ทําใหมีมิติทางดาน
ความรูสึก หรือทางดานจิตวิทยา เชน ความสัมพันธแนนแฟนภายในชุมชน การมีมิตรจิตมิตรใจ ความเอ้ืออาทร 
การอาศัยพ่ึงพากันและกัน รูจักคุนเคยกัน มีความเหนียวแนน ไวใจกัน ทําใหมีการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็น
ของคนในชุมชน โดยมุงประโยชนของชุมชนเปนหลัก ดังนั้น เมื่อตองพบกับอุปสรรคในการทํางาน เกิดปญหา ผูนํา
ชุมชนและสมาชิกจะใชการพูดคุย การรับฟงกัน สมาชิกในกลุมยึดหลักการใหอภัยเพ่ือใหเกิดการอยูรวมกันอยาง
สงบสุข และเปนกําลังใจใหกัน (ศุภมาส แหวนวิเศษ และเจริญชัย เอกมาไพศาล, 2560) ในทางเดียวกันหนวยงาน
ภายนอกที่เขามาทํางานกับชุมชน ตองมีการเดินทางไปเยี่ยมเยียน การพูดคุยอยางเปนกันเอง การใหคําปรึกษา
และการชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ สมาชิกในชุมชนจะเกิดความรัก ความผูกพัน และความศรัทธาใน
ตัวบุคคลและองคกร (พรรัตน ทองเลิศ, และปาริชาต สถาปตานนท, 2556) จึงจะทําใหการนําทุนชุมชนมาใช
สื่อสารเปนจุดเดนของการทองเที่ยวในแตละชุมชนประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลจากการวิจัย สามารถนําไปใชเปนแนวทางใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยชุมชนไดโดย
นําไปศึกษาเพ่ือผลักดันใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก กลยุทธสวน
ประสมทางการตลาดในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน กลยุทธและกลวิธีการสื่อสารการตลาดเพ่ือการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. การสื่อสารทุนชุมชน ควรใหความสําคัญกับการพัฒนานักสื่อความหมายของชุมชน โดยเฉพาะกลุม

เยาวชนใหสามารถสานตอภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และถายทอดเรื่องราวไดอยางถูกตอง  
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 2. การสื่อสารทุนชุมชนควรมีการสื่อสารไปยังภายนอกชุมชนใหมากขึ้น โดยพัฒนาศักยภาพดานการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารใหแกสมาชิกในชุมชน สามารถใชสื่อที่เปนของชุมชนใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
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ระเบียบการเขียนตนฉบับ 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดกําหนดระเบียบการ
เขียนตนฉบับ เพ่ือใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการดําเนินการ สําหรับเตรียมตนฉบับเพ่ือขอตีพิมพในวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1. การจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย กําหนดคาความกวาง 15 เซนติเมตร ความ
สูง 23.7 เซนติเมตร และเวนระยะหางระหวางขอบกระดาษดานบนและซายมือ 3.5 เซนติเมตร ดานลางและขวามือ 
2.5 เซนติเมตร 
 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 2 บรรทัด 
      3) ชื่อผูเขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ตําแหนงชิด
ขอบกระดาษดานขวาใตชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจัน * กําหนดเปนตัวยก กํากับทายนามสกุลของผูประสานงานหลัก 
      4) หนวยงานหรือสังกัดที่ทําวิจัย ภาษาไทย ขนาด 14.5 และภาษาอังกฤษ ขนาด 10.5 ชนิดตัวธรรมดา 
ตําแหนงชิดขวาใตชื่อผูเขียน กรณีคณะผูเขียนมีหนวยงานหรือสังกัดที่ตางกัน ใหใสตัวเลข 1 และ 2 กําหนดเปนตัวยก
ตามลําดับกํากับทายนามสกุล และดานหนาหนวยงานหรือสังกัด 
      5) เชิงอรรถ กําหนดเชิงอรรถในหนาแรกของบทความ สวนแรกกําหนดขอความ “ผูประสานงานหลัก 
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา สวนที่ 2 ระบุขอความ   
“e-mail” ระบุเปน e-mail ของผูประสานงานหลัก ในสวนสุดทายกําหนดขอความ “**กิตติกรรมประกาศ”(ถามี) 
ระบุเฉพาะแหลงทุน และหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เชน งานวิจัยเรื่องนี้ ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา” 
      6) หัวขอบทคัดยอภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงกึ่งกลางหนากระดาษดานซายใตที่อยู/
หนวยงานสังกัดของผูเขียน เนื้อหาบทคัดยอไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1 คอลัมน บรรทัดแรกเวน 1 Tab 
จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน 
      7) หัวขอคําสําคัญภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซายใตบทคัดยอ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไมเกิน 4 คํา เวนระหวางคําดวยเครื่องหมายอัฒภาค “ ; ”  
      8) หัวขอบทคัดยอภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงกึ่งกลางกระดาษดานซายใตที่อยู/
หนวยงานสังกัดของผูเขียน เนื้อหาบทคัดยอภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1 คอลัมน บรรทัด
แรกเวน 1 Tab จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน 
      9) หัวขอคําสําคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซายใตบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวธรรมดาไมเกิน 4 คําเวนระหวางคําดวยเครื่องหมายอัฒภาค “ ; ” 
      10) หัวขอหลักภาษาไทย 18 อังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษดานซาย 
      11) หัวขอยอยภาษาไทย 16 ชนิดตัวหนา อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อักษรตัวแรกของหัวเรื่อง  



 

 

      12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพเปน 1 คอลัมน บรรทัดแรก
เวน 1 Tab จากขอบกระดาษดานซาย และพิมพใหชิดขอบทั้งสองดาน 
      13) อางอิง (References) หัวขอภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซาย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 
16 ภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตําแหนงชื่อผูเขียนชิดขอบซายหากยาวเกิน 1 บรรทัดให Tab 0.75
เซนติเมตร การอางอิงเอกสารใหเขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผูเขียน/คณะผูเขียน ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซาย เนื้อหาชื่อผูเขียนขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ใหระบุคํานําหนาชื่อไดแก นาย นาง นางสาว และตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ชื่อผูเขียนชิดขอบซายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให Tab 0.75 เซนติเมตร ขอมูลที่อยูที่ติดตอไดพรอมรหัสไปรษณีย และ
อีเมล ในตําแหนงชิดขอบซายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จํานวนหนา บทความตนฉบับมีความยาวไมเกิน 15 หนา 
 
2. การเขียนอางอิง 
 การอางอิงเอกสารใหเขียนอางอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยใหแปล 
รายการอางอิงภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ และยังคงรายการอางอิงภาษาไทยเดิมไวดวยเพ่ือใหกอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองในการแปล สามารถดูหลักเกณฑการอางอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
3. ลําดับหัวขอในการเขียนตนฉบับ 
 การเขียนตนฉบับกําหนดใหใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้น ในกรณีเขียนเปนภาษาไทย ควรแปล
คําศัพทภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนในกรณีที่คําศัพทภาษาอังกฤษเปนคําเฉพาะ ที่แปลไมไดหรือ
แปลแลวไมไดความหมายชัดเจนใหใชคําศัพทภาษาอังกฤษได และควรใชภาษาที่ผูอานเขาใจงาย ชัดเจน หากใชคํายอ
ตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน โดยเนื้อหาตองเรียงลําดับตามหัวขอดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน 
 3.2 ชื่อผูเขียนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ใหเขียนเฉพาะคนแรกแลวตอทายดวย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อหนวยงานหรือสังกัด ที่ผูเขียนทํางานวิจัย เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 3.4 บทคัดยอเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระสําคัญของเรื่อง อานแลวเขาใจ
งาย ความยาวไมควรเกิน 300 คํา หรือ 20 บรรทัด โดยใหนําบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ขึ้นกอน ทั้งนี้ 
บทคัดยอภาษาไทย กับบทคัดยอภาษาอังกฤษ ตองมีเนื้อหาตรงกัน 
 3.5 คําสําคัญ(Keywords) ใหอยูในตําแหนงตอทายบทคัดยอ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการ
นําไปใช ในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัย 
 3.6 บทนําเปนสวนของเนื้อหาที่บอกความเปนมา และเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย และควรอางอิงงานวิจัย
อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 3.7 วัตถุประสงคชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 
 3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรตน ตัวแปรตาม ในการทําการวิจัย 
 3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.10 ผลการวิจัยเปนการเสนอสิ่งที่ไดจากการวิจัยเปนลําดับ  อาจแสดงดวยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถาแสดงดวยตาราง ควรเปนตารางแบบไมมีเสนขอบตารางดานซาย และขวา หัวตารางแบบ



 

 

ธรรมดาไมมีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จําเปน ไมควรมีเกิน 5ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเปนรูปภาพขาว-ดําที่
ชัดเจน และมีคําบรรยายใตรูป กรณีท่ีผูเขียนตนฉบับประสงคจะใชภาพสีจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 3.11  อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด และควรอาง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอ่ืนที่เกี่ยวของประกอบเพ่ือใหผูอานเห็นดวยตามหลักการหรือคัดคานทฤษฎีที่
มีอยูเดิม รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการนําผลไปใชประโยชนและการใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 3.12  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเปนขอเสนอแนะที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริง 
 3.13  ผูเขียน หรือคณะผูเขียนในสวนทายของบทความใหเรียงลําดับตามรายชื่อในสวนหัวเรื่องของบทความ 
โดยระบุตําแหนงทางวิชาการ ที่อยูที่สามารถติดตอได และ e-mail 
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ที่ปรึกษา 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา เกณฑมา อธิการบดี 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผด็จ  กาคํา รองอธิการบดี  

 
บรรณาธิการบริหาร 

ศาสตราจารย ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน ณ อยุธยา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
บรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทณธี ดุลยทวีสิทธิ์  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
กองบรรณาธิการ 
 1. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ขาราชการบํานาญ 
 2. ศาสตราจารย ดร.ปาริชาต สถาปตานนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกยีรติขร โสภณาภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 7. ผูชวยศาสตราจารยธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 8. ผูชวยศาสตราจารยวรุตม พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 9. อาจารย ดร.กําธร จิตศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 10. อาจารยสรสินธุ ฉายสินสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ฝายจัดการและประสานงาน  

นางสาวจิรภรณ คลายวิจิตร  
 
ออกแบบปก 

นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร   



คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ  
1. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   ขาราชการบํานาญ 
2. รศ.ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย   ขาราชการบํานาญ 
3. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร  ขาราชการบํานาญ 
4. รศ.ดร.วิโฬฏฐ  วัฒนานิมิตกูล   ขาราชการบํานาญ 
5. รศ.ดร.ปราณีต  มวงนวล   ขาราชการบํานาญ 
6. รศ.ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ    มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. รศ.ดร.ภัทร  พลอยแหวน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. รศ.ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ   มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. รศ.ดร.อาภรณพันธ  จันทรสวาง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
10. รศ.ดร.วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
11. รศ.ดร.กําจร  หลุยยะพงศ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
12. รศ.ศิริจันทร  ศิริปทุมานันท  ขาราชการบํานาญ 
13. รศ.สุธน  เสถียรยานนท  ขาราชการบํานาญ 
14. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
15. ผศ.ดร.จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ  ขาราชการบํานาญ 
16. ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
17. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัตน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
18. ผศ.ดร.พัลยมน  สินหนัง   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
19. ผศ.ดร.ดุจฤดี  คงสุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
20. ผศ.ดร.เสาวณี  เรืองไชยศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
21. ผศ.ดร.สิงห  สิงหขจร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
22. ผศ.ดร.ดรุษ  ประดิษฐทรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
23. ผศ.ดร.นฤมล สุนสวัสดิ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
24. ผศ.เชิดศิริ นิลผาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
25. ผศ.อุกฤต คูหพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
26. อาจารย ดร.วิทวัส  กรมณีโรจน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
27. อาจารย ดร.สุวิดา  นวมเจริญ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 




