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×ĂÜ×ŠćüÿćøĔîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðéĆÜîĊĚǰÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîŠćǰëČĂđðŨîđĀêčÖćøèŤ

ÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜđßČĚĂĕüøĆÿìĊęÿŠÜñúÖøąìïêŠĂñĎšÙîĔîìĆęüēúÖǰöĊ×ŠćüÿćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿ

éĆÜÖúŠćüöćÖöć÷ðøćÖäĂ÷ĎŠĔîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤǰÝîÖúć÷đðŨîÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ×ŠćüÿćøǰìĆĚÜìĊęđðŨî×ŠćüÝøĉÜǰ

×ŠćüðúĂöǰĒúą×ŠćüìĊęöĊ×šĂöĎúïĉéđïČĂîǰēé÷×šĂöĎúÝĞćîüîöćÖìĊęđðŨî×šĂöĎúđìĘÝǰĀøČĂ×šĂöĎúìĊęÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝñĉé

ðøćÖäĂ÷ĎŠĔîēúÖéĉÝĉìĆúǰìĞćĔĀšñĎšÙîđÖĉéÙüćöÿĆïÿîǰĒúąĂćÝöĊóùêĉÖøøöìĊęđÿĊę÷ÜêŠĂÿč×õćóǰøüöëċÜđðŨî×šĂöĎúìĊę

ÿŠÜñúĔĀšđÖĉéÙüćöĕöŠĕüšüćÜĔÝêŠĂÖćøìĞćÜćî×ĂÜĀîŠü÷Üćîéšćîÿćíćøèÿč×ǰàċęÜÿŠÜñúÖøąìïĂ÷ŠćÜöćÖêŠĂÖćø

øĆïöČĂĔîÿëćîÖćøèŤÖćøøąïćé×ĂÜēøÙǰĔîðøąđìýĕì÷đĂÜÖĘĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ×Šćüÿćø

đßŠîđéĊ÷üÖĆîǰēé÷ÿćöćøëóï×šĂöĎúìĊęđðŨîđìĘÝǰĀøČĂïĉéđïČĂîðøćÖäĔîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤ ǰĒúąĕéšøĆïÖćøĒßøŤêŠĂ



Þ 

 

Ă÷ŠćÜöćÖöć÷ÝćÖñĎšĕöŠøĎšđìŠćìĆîǰēé÷ïìÙüćößĉĚîîĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂßĊĚĔĀšđĀĘîëċÜÖćøøĆïöČĂÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ

×ŠćüðúĂöĔîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤǰàċęÜÖćøìĊęÝąđúČĂÖøĆï×ŠćüÿćøđÖĊę÷üÖĆïēÙüĉé���ǰÝćÖÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤĕéšĂ÷ŠćÜöĊ

ðøąÿĉìíĉõćóîĆĚîǰñĎšøĆïÿćøìčÖđóýǰìčÖüĆ÷ǰÙüøöĊìĆÖþąĔîÖćøøĎšđìŠćìĆîÿČęĂđðŨîÿĞćÙĆâǰàċęÜÖćøÿøšćÜÖćøøĎšđìŠćìĆîÿČęĂ

ĔĀšĒÖŠÙîĔîÿĆÜÙöîĆĚîÝĞćđðŨîêšĂÜĕéšøĆïÙüćöøŠüööČĂÝćÖÙîĔîĀúć÷õćÙÿŠüîǰĕöŠüŠćÝąđðŨîĀîŠü÷ÜćîøĆåìĊę

đÖĊę÷ü×šĂÜǰÙøĂïÙøĆüǰÿëćïĆîÖćøýċÖþćìĊęêšĂÜöĊÖćøĔĀšÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøøĎšđìŠćìĆîÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤĔĀšĒÖŠÙîĔî

ÿĆÜÙöǰđóČęĂĔĀšÙîĔîÿĆÜÙöÿćöćøëøĆïöČĂÖĆïÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ×ŠćüÿćøǰĒúąöĊìĆÖþąĔîÖćøđðŗéøĆï×ŠćüÿćøêŠćÜǰėǰ

ÝćÖÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤĕéšĂ÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćèöćÖ×ċĚî 

  

ǰ ĂćüčíǰĀÜþŤýĉøĉǰĒúąǰýčõøĆêîŤǰéüîĔĀâŠǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰùìíĉĝêšćîĂîčöĎúĂĉÿøąǰðøĉöćèôŘ

îĂúĉÖøüöǰĒúąðøĉöćèôúćēüîĂ÷éŤøüö×ĂÜÿćøÿÖĆé×Šćǰ×ĉÜǰĒúąñĆÖđÿĊĚ÷îñĊ ǰöĊđîČ ĚĂĀćēé÷ÿøčðÙČĂǰ

üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÜćîüĉÝĆ÷îĊĚǰđóČęĂìéÿĂïùìíĉĝêšćîĂîčöĎúĂĉÿøąǰĀćðøĉöćèÿćøðøąÖĂïôŘîĂúĉÖøüöǰĒúą

ÿćøðøąÖĂïôúćēüîĂ÷éŤøüöǰ×ĂÜÿćøÿÖĆé×Šćǰ×ĉÜǰĒúąñĆÖđÿĊĚ÷îñĊǰÿÖĆééšü÷êĆüìĞćúąúć÷îĚĞćǰĒúąđĂìćîĂúǰ

ÝćÖîĆĚîîĞćÿćøÿÖĆéöćìĞćÖćøìéÿĂïùìíĉĝêšćîĂîčöĎúĂĉÿøąǰéšü÷üĉíĊǰ���Diphenyl���picrylhydrazyl radical 

scavenging capacity assay 	DPPH Assay
ǰĀćðøĉöćèÿćøðøąÖĂïôŘîĂúĉÖøüöǰéšü÷üĉíĊǰFolin�Ciocalteu  

ĒúąÿćøðøąÖĂïôúćēüîĂ÷éŤǰéšü÷üĉíĊǰQuercetin   

 ñúÖćøüĉÝĆ÷óïüŠćǰÿöčîĕóøìĊęĒÿéÜÿöïĆêĉÖćøêšćîĂîčöĎúĂĉÿøąöćÖìĊęÿčéǰÙČĂǰÿćøÿÖĆé×ĉÜǰöĊÙŠćǰ

IC���ǰ���� mg�ml ñúÖćøìéÿĂïĀćðøĉöćèÿćøðøąÖĂïôŘîĂúĉÖøüöǰóïüŠćÿćøÿÖĆé×ĉÜǰöĊðøĉöćèÿćøðøąÖĂïǰ

ôŘîĂúĉÖøüöǰöćÖìĊęÿčéǰ	������s���� mg GAE�g extract
ǰÖćøìéÿĂïĀćðøĉöćèÿćøðøąÖĂïôúćēüîĂ÷éŤøüöǰ

óïüŠćÿćøÿÖĆé×ĉÜǰöĊðøĉöćèÿćøðøąÖĂïôúćēüîĂ÷éŤøüöǰöćÖìĊęÿčéǰ	������s���� mg QE�g extract
ǰéĆÜîĆĚîÿćø

ÿÖĆé×Šćǰ×ĉÜǰĒúąñĆÖđÿĊĚ÷îñĊǰöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøîĞćöćýċÖþćüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćêŠĂ÷ĂéêŠĂĕðǰ 

 

 ÿčøĉüĆú÷ŤǰÿčíøøöǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰÖćøýċÖþćĒîüÙĉéĒúąÿĆâúĆÖþèŤĔîÜćîìĆýîýĉúðş×ĂÜ

ýĉúðŗîĀâĉÜøŠüöÿöĆ÷ǰǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðÙČĂǰÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰĶÖćøýċÖþćĒîüÙĉéĒúąÿĆâúĆÖþèŤĔîÜćîìĆýîýĉúðş

×ĂÜýĉúðŗîĀâĉÜøŠüöÿöĆ÷ķǰđðŨîÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜÙčèõćóîĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤǰđóČęĂýċÖþćÿëćîąđóýĒúąïìïćì×ĂÜ

ýĉúðŗîĀâĉÜøŠüöÿöĆ÷ǰĒúąđóČęĂýċÖþćĒîüÙĉéĒúąÿĆâúĆÖþèŤĔîÜćîìĆýîýĉúðş×ĂÜýĉúðŗîĀâĉÜøŠüöÿöĆ÷×ĂÜĕì÷ǰ

ēé÷öĊÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜǰñĎšüĉÝĆ÷ÖĞćĀîéÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĒïïđÝćąÝÜǰ	Purposive Sampling
ǰÝĞćîüîǰ�ǰÙîǰ��ǰúćüĆè÷Ťǰ

ĂčðĂĉîìøŤǰ	ýĉúðŗîĒĀŠÜßćêĉ
ǰ��ǰýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø�ĀöŠĂöđÝšćöćøýĊÿč×čöóĆîíčŤǰïøĉóĆêøǰ��ǰýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčè

ÖĆââćǰđÝøĉâýčõÖčúǰ��ǰýćÿêøćÝćø÷ŤđÖĊ÷øêĉÙčèĂćø÷ćǰøćþãøŤÝĞćđøĉâÿč×ǰĒúąǰ��ǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤýøĊüøøèǰ

đÝîĀĆêëÖćøÖĉÝǰóĉÝćøèćÝćÖÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîÜćîìĆýîýĉúðşìĆĚÜĂćÝćø÷ŤǰýĉúðŗîìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷ÜǰĒúąÙĆéÿøøÝćÖ

ÖćøđðŨîìĊę÷ĂöøĆïĔîĒüéüÜýĉúðąǰñúÜćîēééđéŠîđðŨîìĊę÷ĂöøĆïĔîøąéĆïðøąđìýĀøČĂîćîćßćêĉìĊęðøćÖäĔî

ÿĆÜÙöĕì÷ǰđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøüĉÝĆ÷ǰĕéšĒÖŠǰĒïïÿĆöõćþèŤǰ	Interview
ǰìĊęñŠćîÖćøêøüÝÙüćöÿĂéÙúšĂÜǰ	IOC
ǰÝćÖ

ñĎšđßĊę÷üßćâǰàċęÜĔßšĒîüÙĉéìùþãĊÖćøýċÖþćĒîüìćÜĒúąÿĆâúĆÖþèŤǰ	Symbolic Theory
ǰĒúąìùþãĊÿĆâýćÿêøŤǰ

	Semiotics
ǰìĊęöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïõćþćõćóǰÿîĆïÿîčîĒúąđñ÷ĔĀšđĀĘîĒîüÙĉé×ĂÜýĉúðŗîĕéšßĆéđÝîöćÖ×ċĚîǰ 



ß 
 

 

 

 ñúÖćøüĉÝĆ÷ǰóïüŠćǰÝćÖÖćøýċÖþćýĉúðŗîĀâĉÜøŠüöÿöĆ÷ĔîÿĆÜÙöĕì÷ǰöĊóĆçîćÖćøĒúąÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ

êćöðøąÿïÖćøèŤìčÖßŠüÜđüúćǰĕéšÿąìšĂîÿĆâúĆÖþèŤñŠćîđîČĚĂĀćǰĒîüÙĉéǰìĊęĂ÷ĎŠĔîÖøąĒÿ×ĂÜÿĆÜÙöǰĒúą

×ĆïđÙúČęĂîĔĀšđÖĉéìĉýìćÜêćöìĆýîÙêĉ×ĂÜýĉúðŗîĀâĉÜìĊęĀúćÖĀúć÷ñŠćîöčööĂÜìčÖöĉêĉǰìĆĚÜ÷ÖøąéĆïĔîĒüéüÜ

ýĉúðąĒúąüĉßćÖćøǰýĉúðŗîĀâĉÜìĆĚÜĀšćìŠćîîĆĚîĕéšöĊÙčèĎðøąÖćøêŠĂüÜÖćøýĉúðąøŠüöÿöĆ÷ĔîÿĆÜÙöĕì÷ǰìĊęđðŨî

ĒöŠĒïïêŠĂÖćøýċÖþćǰĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęĔßšǰĶÿČęĂìćÜýĉúðąķǰđðŨîǰĶêĆüÖúćÜķǰàċęÜđðŨîÿćøêĆĚÜêšîìĊęÿĞćÙĆâǰđóČęĂ

îĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîìĆýîýĉúðş 

 

 üĆßøĊǰöîĆÿÿîĉì, ÝĆÖøóĆîíŤǰßĆ÷ìĆýîŤ, íĆî÷üîĆîåŤǰđúĊ÷îĂ÷ŠćÜǰǰĒúąǰǰÝĆîìøćõćǰóĎúÿîĂÜǰĕéšîĞćđÿîĂ
ïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰĂÜÙŤðøąÖĂïÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðéĆÜîĊĚǰ

ÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂïÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰ

ĒúąüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂïđßĉÜ÷Čî÷ĆîÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰēé÷ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ

đðŨîîĆÖýċÖþćÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝ×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîǰ�ǰĒĀŠÜǰÝĞćîüîǰ���ǰÙîǰàċęÜĕéšöćÝćÖüĉíĊÖćøÿčŠö

Ă÷ŠćÜÜŠć÷ǰēé÷ñúÖćøüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂïđßĉÜÿĞćøüÝÝćÖĒîüÙĉéìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþć

đĂÖßîǰÝĞćîüîǰ�ǰéšćîǰĕéšĒÖŠǰ�
ǰéšćîßČęĂđÿĊ÷Üǰ�
ǰéšćîĂĆêúĆÖþèŤǰ�
ǰéšćîõćóúĆÖþèŤǰ�
ǰéšćîÙüćöóċÜóĂĔÝǰ

Ēúąǰ�
ǰéšćîÙüćöõĆÖéĊǰóïüŠćĕéšĂÜÙŤðøąÖĂïĔĀöŠìĊęöĊÙŠćĕĂđÖîöćÖÖüŠćǰ�ǰĒúąÿćöćøëøŠüöÖĆîĂíĉïć÷

ÙüćöĒðøðøüîĕéšøšĂ÷úąǰ������ǰÝĞćîüîǰ�ǰéšćîǰĒúąĕéšêĆ ĚÜßČ ęĂĂÜÙŤðøąÖĂïĔĀöŠéĆÜîĊ Ěǰ�
ǰéšćîÖćø

ÿŠÜđÿøĉöĂĆêúĆÖþèŤǰ�
ǰéšćîÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤǰ�
ǰéšćîÙüćöøŠüööČĂÖĆïêŠćÜðøąđìýǰĒúąǰ�
ǰéšćîÖćøøĆïøĎš

ßČęĂđÿĊ÷ÜǰÝćÖîĆĚîĕéšîĞćĂÜÙŤðøąÖĂïìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰĕðüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂïđßĉÜ÷Čî÷ĆîǰóïüŠćÙŠćîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜêĆü

ĒðøĔîĂÜÙŤðøąÖĂïĔĀöŠìĆĚÜǰ�ǰéšćîǰöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉìĊęøąéĆïǰ���ǰĒÿéÜüŠćǰĂÜÙŤðøąÖĂïÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜ

ĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîìĊęñĎšüĉÝĆ÷ÿøšćÜ×ċĚîöĊÙüćöêøÜđßĉÜēÙøÜÿøšćÜǰĒúąñúÖćøüĉđÙøćąĀŤĂÜÙŤðøąÖĂï

đß ĉÜ÷ Čî÷ Ćîóïü ŠćǰChi�square �ǰ������� , Degrees of Freedom �ǰ���ǰChi�square�Degrees of 

Freedom �ǰ�����, RMSEA �ǰ�����, CFI �ǰ�����, TLI �ǰ�����, SRMR �ǰ�����ǰĒÿéÜüŠćǰĂÜÙŤðøąÖĂï

Ùüćöđ×šöĒ×ĘÜ×ĂÜĒïøîéŤÿëćïĆîĂčéöýċÖþćđĂÖßîÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂöĎúđßĉÜðøąÝĆÖþŤ ǰǰǰǰǰǰǰ 

 

 ×îĉþåćǰïčêøĕß÷ǰǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰÖćøóĆçîćĒîüÙüćöÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïđÙøČęĂÜĒêŠÜ

Öć÷đóČęĂÖćøĒÿéÜîćä÷øĆÜÿøøÙŤǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðéĆÜîĊĚǰÖćøüĉÝĆ÷îĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂǰ�
ǰýċÖþćĀúĆÖÖćøĒúą

ĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷đóČęĂÖćøĒÿéÜîćä÷øĆÜÿøøÙŤǰßčéǰĶðŜĂđîĊ÷îŠĂđðŝąđÝćķǰĒúąǰ�
ǰýċÖþćĒîüìćÜ
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Ă÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćèǰÝĞćîüîǰ���ǰÙîǰēé÷ĔßšüĉíĊÖćøÿčŠöĒïïĀúć÷×ĆĚîêĂîǰĒúąüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÝćÖÖćøÿøšćÜðÖêĉ

üĉÿĆ÷éšü÷üĉíĊĒðúÜÙąĒîîéĉïđðŨîđðĂøŤđàĘîĕìúŤĒúąÙąĒîîìĊðÖêĉǰñúÖćøüĉÝĆ÷óïüŠćǰđÖèæŤðÖêĉüĉÿĆ÷×ĂÜìĆÖþą



â 

 

ìćÜðŦââćĂ÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćèÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćĂćßĊüýċÖþćēé÷õćóøüöǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúą

óĂĔßšǰ	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð, �����ǰëċÜǰ�����, êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆï
ǰđöČęĂóĉÝćøèćđðŨî

éšćîǰóïüŠćǰéšćîÖćøêĆéÿĉîĔÝǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúąóĂĔßšǰ	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð , 

�����ǰëċÜǰ�����, êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆï
ǰéšćîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúą

óĂĔßšǰ	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð , �����ǰëċÜǰ�����, êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆï
ǰéšćîÖćøÙĉé

ÿøšćÜÿøøÙŤǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúąóĂĔßšǰ	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð, �����ǰëċÜǰ�����, 

êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆï
ǰéšćîÖćøÙĉéĂ÷ŠćÜöĊüĉÝćøèâćèǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúąóĂĔßšǰ

	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð, �����ǰëċÜǰ�����, êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆï
ǰĒúąéšćîÖćøÿČęĂÿćøĂ÷ŠćÜöĊ

ðøąÿĉìíĉõćóǰĒïŠÜđðŨîǰ�ǰøąéĆïǰĕéšĒÖŠǰéĊöćÖǰéĊǰĒúąóĂĔßšǰ	đðĂøŤđàĘîĕìúŤêĆĚÜĒêŠǰ�����ǰ×ċĚîĕð, �����ǰëċÜǰ�����, 

êĆĚÜĒêŠǰ�����ǰúÜöćǰêćöúĞćéĆïǰ 

 

ìüĊøĆêîŤǰđúćĀìĆ÷ßîÖǰĒúąǰüĉì÷ćíøǰìŠĂĒÖšüǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉßćÖćøđøČęĂÜǰÿČęĂïčÙÙúđóČęĂÖćø

øèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðÙČĂǰĶÿČęĂïčÙÙúķǰöĊÙüćöÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîÖćø

øèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîǰđîČęĂÜÝćÖđðŨîÿČęĂìĊęđ×šćÿĆöñĆÿÖĆïðøąßćßîĔîóČĚîìĊęĕéšĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜđðŨî

ÿČęĂìĊęÿćöćøëøĆïøĎšñúêĂïÖúĆï×ĂÜñĎšøĆïÿćøĕéšøüéđøĘüìĆîìĊìĆîĔéǰÖćøĔßšÿČęĂïčÙÙúĔîÖćøøèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜǰ

đðŨîÖøąïüîÖćøÿČęĂÿćøēé÷êøÜĕð÷ĆÜñĎšøĆïÿćøǰàċęÜìĞćĀîšćìĊęĔîÖćøøèøÜÙŤĔĀšðøąßćßîĕéšøĆïøĎš ǰøĆïìøćï×šĂöĎú

đîČĚĂĀć×ĂÜÿćøìĊęìĞćÖćøøèøÜÙŤǰǰđðŨîÿČęĂìĊęÿćöćøëđ×šćëċÜǰđ×šćĔÝüĆçîíøøöĔîĒêŠúąóČĚîìĊę×ĂÜñĎšøĆïÿćøĕéšéĊÖüŠćÿČęĂ

ĂČęîǰėǰÖćøĔßšÿČęĂïčÙÙúđóČęĂÖćøøèøÜÙŤĄǰöĊđðŜćĀöć÷ÿĞćÙĆâǰÙČĂǰÖćøĔĀšÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝĒúąðøĆïđðúĊę÷î

ìĆýîÙêĉóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšøĆïÿćøĔĀšđÖĉéÖćø÷ĂöøĆïǰĒúąêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖ×šćÜúÜÙąĒîîĔĀšÖĆïìĊöìĊęìĞćÖćøøèøÜÙŤǰ

ÿĞćĀøĆïïìÙüćöđøČęĂÜǰĶÿČęĂïčÙÙúđóČęĂÖćøøèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîķǰđðŨîÖćøîĞćđÿîĂĒîü

ìćÜÖćøĔßšÿČęĂïčÙÙúĔîÖćøøèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîǰĔĀšðøąÿïñúÿĞćđøĘÝǰĂĆîÝąîĞćĕðÿĎŠĒîüÙĉé

ĒúąÖćøðøą÷čÖêŤĔßšÿČęĂïčÙÙúđóČęĂÖćøøèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜ×ĂÜìĊöÖćøđöČĂÜĔîĂîćÙêǰǰñĎšÿîĔÝǰîĆÖüĉßćÖćø

ÿćöćøëîĞćĕðđðŨîĒîüìćÜóĆçîćĒúąðøą÷čÖêŤĔßšǰĶÿČęĂïčÙÙúķǰÿĞćĀøĆïÖćøøèøÜÙŤĀćđÿĊ÷ÜđúČĂÖêĆĚÜêŠĂĕðǰ 
 
ĂîčóÜýŤǰìċęÜĔîíøøöǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰÖćøüĉđÙøćąĀŤðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøđúČĂÖĔßš

øëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðéĆÜîĊĚǰÖćøüĉÝĆ÷îĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂýċÖþćðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊ

ñúÖøąìïêŠĂÖćøđúČĂÖĔßšøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰēé÷øüïøüö×šĂöĎúÝćÖđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰÖćø

ÿĆöõćþèŤđßĉÜúċÖǰĒúąĒïïÿĂïëćöÝćÖÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰÝĞćîüîǰ���ǰÙîǰñúÖćøüĉÝĆ÷ßĊĚĔĀšđĀĘîüŠćðŦÝÝĆ÷ìĊę

ÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøđúČĂÖĔßšøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰöĊǰ�ǰðŦÝÝĆ÷ǰĕéšĒÖŠǰ�
ǰéšćîÖćøđ×šćëċÜïøĉÖćøǰ

	Accessibility
ǰ�
ǰéšćîÖćøÝĆéÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖǰ	Facilities Management
ǰ�
ǰéšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêúćéǰ

	Promotion
ǰĒúąǰ�
ǰéšćîÙüćöðúĂéõĆ÷ǰ	Safety
ǰîĂÖÝćÖîĊĚðøąđéĘîđøČęĂÜÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜĕüøĆÿēÙēøîć

ÿć÷óĆîíčŤĔĀöŠǰ����ǰĀøČĂēøÙēÙüĉéǰ��ǰÿŠÜñúêŠĂÙüćöđßČęĂöĆęîĔîÖćøĔßšïøĉÖćø×îÿŠÜÿćíćøèą×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čēé÷êøÜǰ

ñĎšÿĎÜĂć÷čÝąđéĉîìćÜéšü÷øąïï×îÿŠÜÿćíćøèąđìŠćìĊęÝĞćđðŨîǰĒúąĔßšïøĉÖćøĔîøĎðĒïïÖćøđéĉîìćÜĂČęîìĊęðúĂéõĆ÷



ã 
 

 

 

ĒúąúéÙüćöđÿĊę÷ÜöćÖÖüŠćǰĂćìĉǰøë÷îêŤÿŠüîêĆüǰøëĒìĘÖàĊęǰÝćÖÖćøüĉÝĆ÷÷ĆÜĕéš×šĂÿøčðÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøëéëĂ÷

óĀčÙĎèđßĉÜßĆĚîüŠćǰêĆüĒðøìĞćîć÷éšćîÖćøđ×šćëċÜïøĉÖćøǰĒúąéšćîÖćøÝĆéÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤđßĉÜ

ïüÖÖĆïÖćøđúČĂÖÖćøđéĉîìćÜēé÷ĔßšøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čĂ÷ŠćÜöĊîĆ÷ÿĞćÙĆâìćÜÿëĉêĉìĊęøąéĆïǰ����ǰ

ēé÷ìĆĚÜǰ�ǰðŦÝÝĆ÷ǰÿćöćøëøŠüöìĞćîć÷ÖćøđúČĂÖĔßšøëĕôôŜć×îÿŠÜöüúßî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čĕéšøšĂ÷úąǰ����ǰǰ 

 

øĆýöĊǰêĆîđÝøĉâǰÝčæćöćýǰǰÝĆîìøŤÿîǰÖøÖîÖǰïčâĕíÿÜǰĒúąǰñÖćÖøĂÜǰǰýøĊĂøĉ÷ćîîìŤǰĕéšîĞćđÿîĂ

ïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰóĆçîćÖćøéšćîÖćøÙĉéđßĉÜïøĉĀćø×ĂÜîĆÖđøĊ÷îßĆĚîĂîčïćúēøÜđøĊ÷îÿćíĉêöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćß

õĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰ	ðåöüĆ÷
ǰìĊęĕéšøĆïÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđúŠćîĉìćîÖĉÝÖøøöđÙúČęĂîĕĀüĒúąÝĆÜĀüąǰ

ĒúąÖĉÝÖøøöýĉúðąÿøšćÜÿøøÙŤǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðÙČĂǰÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂýċÖþćĒúąđðøĊ÷ïđìĊ÷ï

óĆçîćÖćøéšćîÖćøÙĉéđßĉÜïøĉĀćø×ĂÜîĆÖđøĊ÷îßĆĚîĂîčïćúǰēøÜđøĊ÷îÿćíĉêöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝ

đÝšćóøą÷ćǰ	ðåöüĆ÷
ǰÖŠĂîĒúąĀúĆÜĕéšøĆïÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđúŠćîĉìćîǰÖĉÝÖøøöđÙúČęĂîĕĀüĒúąÝĆÜĀüąǰĒúą

ÖĉÝÖøøöýĉúðąÿøšćÜÿøøÙŤǰðøąßćÖøìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚǰđðŨîîĆÖđøĊ÷îßć÷�ĀâĉÜǰĂć÷čǰ���ǰðŘǰìĊęÖĞćúĆÜýċÖþćĂ÷ĎŠ

ĔîßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰĒúąßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰõćÙđøĊ÷îìĊęǰ�ǰðŘÖćøýċÖþćǰ����ǰēøÜđøĊ÷îÿćíĉê

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰ	ðåöüĆ÷
ǰÿĆÜÖĆéöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰÝĞćîüîǰ

��ǰÙîǰÝĞćĒîÖđðŨîîĆÖđøĊ÷îßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰ	Ăć÷čǰ���ǰðŘ
ǰÝĞćîüîǰ��ǰÙîǰßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰ	Ăć÷čǰ���ǰðŘ
ǰ

ÝĞćîüîǰ��ǰÙîǰßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰ	Ăć÷čǰ���ǰðŘ
ǰÝĞćîüîǰ��ǰÙîǰǰđÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúǰÙČĂǰ

ĒïïðøąđöĉîóĆçîćÖćøéšćîÖćøÙĉéđßĉÜïøĉĀćøĔîđéĘÖüĆ÷ÖŠĂîđøĊ÷îǰ	ĒïïǰMU�EF ����
ǰĒúąĒñîÖćøÝĆé

ÖĉÝÖøøöĒñîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøđúŠćîĉìćîßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰĒñîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöđÙúČęĂîĕĀüĒúąÝĆÜĀüąßĆĚî

ĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰĒúąĒñîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöýĉúðąÿøšćÜÿøøÙŤßĆĚîĂîčïćúðŘìĊęǰ�ǰēé÷ĔßšĒïïĒñîÖćøüĉÝĆ÷ĒïïÖúčŠö

ìéúĂÜÖúčŠöđéĊ÷üǰüĆéñúÖŠĂîĒúąĀúĆÜÖćøìéúĂÜǰ	The One Group, Pretest�Posttest Design
ǰÿëĉêĉìĊęĔßšĔî

ÖćøüĉđÙøćąĀŤǰĕéšĒÖŠǰÙŠćÙąĒîîǰT ÙŠćøšĂ÷úąǰĒúąÙŠćÙąĒîîđóĉęöÿĆöóĆìíŤǰ	Relative Gain Score
ǰǰ 

 
ßîąýċÖǰüĉđýþßĆ÷ǰĕéšîĞćđÿîĂïìÙüćöüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰÿëćïĆîøĆåÿõćêćöïìïĆââĆêĉ×ĂÜøĆåíøøöîĎâĒĀŠÜ

øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ǰóčìíýĆÖøćßǰ����ǰÖĆïÖćøóĆçîćÖćøđöČĂÜõć÷ĔêšøąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ĒïïøĆåÿõćĂĆîöĊ

óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč×ǰǰöĊđîČĚĂĀćēé÷ÿøčðéĆÜîĊĚǰüĆêëčðøąÿÜÙŤÜćîüĉÝĆ÷ßĉĚîîĊĚđóČęĂǰǰ�
ǰýċÖþćÿõćóÖćø

đöČĂÜĕì÷õć÷ĔêšïìïĆââĆêĉ×ĂÜøĆåíøøöîĎâĄǰóčìíýĆÖøćßǰ����ǰǰ�
ǰýċÖþćðŦâĀć×ĂÜøĆåÿõćõć÷ĔêšïìïĆââĆêĉ

×ĂÜøĆåíøøöîĎâĄǰóčìíýĆÖøćßǰ����ǰĒúąǰ�
ǰýċÖþćĒîüìćÜÖćøóĆçîćēÙøÜÿøšćÜĒúąĂĞćîćÝĀîšćìĊę×ĂÜøĆåÿõć

đóČęĂÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćÖćøđöČĂÜĕì÷õć÷ĔêšøąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ĒïïøĆåÿõćĂĆîöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨî

ðøąöč×ǰǰÜćîüĉÝĆ÷ßĉĚîîĊĚđðŨîÜćîüĉÝĆ÷đßĉÜÙčèõćóǰìĞćÖćøüĉÝĆ÷đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĆöõćþèŤđßĉÜúċÖēé÷öĊÖúčŠö

êĆüĂ÷ŠćÜđðŨîñĎšĔĀš×šĂöĎúÿĞćÙĆâÝĞćîüîǰ��ǰÙîǰðøąÖĂïéšü÷ǰĂéĊêîć÷ÖøĆåöîêøĊǰĂéĊêðøąíćîøĆåÿõćǰĂéĊê
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บทคัดยอ 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการ
ใชสื่อการเรียนรูออนไลนสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูใน
การทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลนของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
โดยไดทําการศึกษาจากนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 5 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ โดยเครื่องมือการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน, สื่อการเรียนรูออนไลน, แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล
ตามหลักการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ประกอบไปดวย 3 ระยะ ไดแก 1) กอน
เรียน การเตรียมความพรอมในเรื่องของแผนการจัดการเรียนการสอน อุปกรณเครื่องมือ และลามภาษามือ 2) 
ระหวางเรียน การติดตาม พูดคุยซักถาม และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู 3) หลังเรียน การทวนสอบผลลัพธการ
เรียนรูของผูเรียนเปนระยะ นอกจากนี้การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลนตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับนักศึกษาท่ี
มีความบกพรองทางการไดยินดวย สําหรับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา พบวา หลังจากนักศึกษาไดรับการ
เรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลนแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  
 

คําสําคัญ : การเรียนรูออนไลน; สื่อการเรียนรูออนไลน; นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน; ผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 

Abstract 

This study is experimental research; the objectives of this research are to 1) develop an 
online teaching approach by the online learning materials usage, and 2) study the learning 
achievement of the deaf students who received online instruction using online learning materials. 
This study was conducted by five deaf students who enrolled in the Application Software for 
Library and Information Work course. The research tools consisted of online instructional plans, 
online learning materials, interviews and learning behaviour notes. The researcher used data 
analysis based on the principles of content analysis. 
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 The results revealed that the approaches to online teaching should consist of 3 phases: 
1)  before studying, the preparation of instructional plans, research tools, and sign language 
interpreters, 2) during studying, the follow-up, the discussion, and the learning behaviour record, 
3) After studying, the learning results verification of the learners. In addition, the development of 
online learning materials was considered about the suitability of deaf students.  For students' 
learning achievement, it was found that they had better instructional accomplishment after they 
were treated with the online instruction combined with online learning materials.  

Keywords : Online Learning; Online Learning Materials; Deaf Student; Learning Achievement 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 ในชวงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผานมามีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส ที่มีชื่อวา โควิด -19 
(Covid-19) โดยเริ่มจากเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตอมาไดมีการแพรกระจายมายัง
ประเทศไทย และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จากสถานการณดังกลาวสงผลใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus 
(2019-nCoV)) ออกมาเปนระยะ ๆ จํานวน 5 ฉบับ โดยประกาศฉบับที่ 2 และ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่ใหใชระบบการเรียนการสอนออนไลนแทนการเรียนแบบปกติ (สุวิทย เมษินทรีย , 2563) 
ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนตั้งแตกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 เปนตนมา จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนไปเปนการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งยอมมีความแตกตางจากการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งในดาน
กระบวนการ บรรยากาศในการเรียน สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน อุปกรณเครื่องมือ ตลอดจนระบบเครือขายของ
ผูสอน และนักศึกษา อันมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมากก็นอย  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มุงเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหเกิดทักษะและ
ประสบการณตรงในการเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมาจากแนวปรัชญาทางการศึกษาที่เรียกวา พิพัฒนาการ 
(Progressive) โดย จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ผูนํานักปรัชญาในสมัยนั้นโดยเชื่อวา มนุษยจะตองปรับตัวเพ่ือให
ชีวิตอยูรอด จึงเกิดมีวลีที่แพรหลายและนํามาใชในการจัดการศึกษาในประเทศไทย คือ “Learning by doing” 
หรือ “การเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง” ซึ่งลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง คือ นักศึกษาสามารถนํา
ประสบการณท่ีไดจากการแกปญหาไปใชไดจริง ยึดนักศึกษาเปนสําคัญ เนนความถนัดและความสนใจ ผูสอนเปนผู
มีประสบการณคอยนําทางนักศึกษาเทานั้น ทั้งนี้นักศึกษาจะไดประโยชนมากมาย ไดแก เขาใจตนเอง รูจักสืบคน
หาความรูเพื่อแกปญหา เกิดความคิดสรางสรรค ไดคิดและเกิดความเขาใจที่เปนเหตุเปนผล 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสาขาวิชาที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีความ
บกพรองทางการไดยินเรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไป ซึ่งยังคงมุงผลิตบัณฑิตมีความรูความสามารถจัดการหองสมุด
และสารสนเทศ มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นรายวิชาตาง ๆ จึง
เนนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดทักษะความชํานาญ ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง ดวยเหตุนี้รายวิชา
จํานวนมากจึงกําหนดใหเปนรายวิชาแบบลงมือปฏิบัติ (Action Learning) ที่สามารถแบงตามลักษณะของ
เนื้อหาวิชาออกเปน การปฏิบัติการวิชาชีพ และการปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนไดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากหองเรียนปกติไปเปนการเรียน
การสอนออนไลนโดยประยุกตใชโปรแกรมประชุมทางไกลตาง ๆ อาทิ โปรแกรม Microsoft Teams, Zoom, 
Webex, Google Meet, Facebook, Line และโปรแกรมอ่ืน ๆ ตามที่อาจารยผูสอนและนักศึกษาจะตกลงใช
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รวมกัน ทวาระหวางการจัดการเรียนการสอนสังเกตเห็น และไดรับการสะทอนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
นักศึกษา อาทิ อุปกรณเครื่องมือที่ใชงานมีประสิทธิภาพไมดีพอ สัญญาณอินเทอรเน็ตที่นักศึกษามีสัญญากับบริษัท
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตมีจํากัด โดยปจจัยเหลานี้สงผลตอนักศึกษาที่ไมสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง สัญญาณ
ขาดหายระหวางเรียน และสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ปจจัยแวดลอมที่กลาวมานี้ จะยิ่งเปน
ปญหามากกวานักศึกษาทั่วไป เนื่องจากการรับ-สงสารตาง ๆ จะผานการมองการแปลจากลามภาษามืออีกทอด
หนึ่ง หากในระหวางนั้นสัญญาณมีความขัดของ จะทําใหสารที่ลามภาษามือถายทอดจากอาจารยผูสอนไปยัง
นักศึกษาขาดหายไป ยอมสงผลใหนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไมไดรับสารที่เปนเนื้อหาความรูอยาง
ครบถวน   

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยกับสื่อการเรียนรูออนไลน
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน และศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการสรางผลงานจากโปรแกรมประยุกต
ตาง ๆ โดยคาดหวังวาผลจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับนักศึกษา
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการได ยินสามารถพัฒนา
ศักยภาพไดเทากับนักศึกษาท่ัวไปอยางเทาเทียม  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลนสําหรับนักศึกษาที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลน
ของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การเรียนการสอนออนไลน หมายถึง กิจกรรมการถายทอดความรูที่อาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ โดยที่ผูสอน
และนักศึกษาอยูคนละสถานที่ แตมีกิจกรรมการเรียนการสอน การสื่อสาร และสื่อการเรียนแบบออนไลน  
ผานโปรแกรมการประชุมทางไกล Microsoft Teams, โปรแกรมหองเรียน Microsoft Class Notebook และ
โปรแกรมเสริมตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 วิธีการเรียนรูแบบปฏิบัติ หมายถึง การเรียนรูสําหรับรายวิชาโปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและ
สารสนเทศ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ออกแบบใหมีการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในรายวิชาดังกลาว
เปนการฝกปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ที่นักศึกษาตองเรียนรูและฝกใชโปรแกรมตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประยุกต
สําหรับสํานักงาน โปรแกรมตัดตอวิดีโอ เปนตน 
 นักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง นักศึกษาผูมีความบกพรองทางการไดยิน ที่กําลังศึกษา
อยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ซึ่งมีความจําเปนตองใชลาม
ภาษามือในการสนับสนุนการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการสรางผลงานจากโปรแกรมประยุกต หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาที่
เกิดขึ้นภายหลังจากไดรับการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลน แลวนําไปสรางผลงานของ
ตนเองตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูสอน โดยจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของ
รายวิชาซึ่งประกอบดวย 5 ดานหลัก ๆ ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลนในรายวิชาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศดวยวิธีการเรียนรูแบบปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 

   ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 งานวิจัยนี้ผูใหขอมูลสําคัญ คือ นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา โปรแกรมประยุกตสําหรับงานหองสมุดและสารสนเทศ 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 5 คน  
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ 

 1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค ประกอบดวย  
  1.1 แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของหองเรียนที่มีผูพิการเรียนรวม 
  1.2 สื่อการเรียนรูออนไลน  
  1.3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูออนไลน 
  1.4 แบบบันทึกผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
 2. การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีวิธีการดังนี้ 
  2.1 สรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของหองเรียนที่
มีผูพิการเรียนรวม ตามแนวทางการจัดการเรียนรวม (อนุชา ภูมิสิทธิพร, [2560]) การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน
มีลักษณะเปนคลิปวิดีโอเผยแพรผานยูทูป แบบสัมภาษณ กําหนดประเด็นและขอบเขตขอคําถามที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย และใชแบบบันทึกผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
(บรรพต พิจิตรกําเนิด, 2562) 
  2.2 นําเครื่องมือวิจัย แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของหองเรียนที่มีผูพิการเรียนรวม และ
สื่อการเรียนรูออนไลน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมในการใชจัดการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ
ความพึงพอใจตอสื ่อการเรียนรู ออนไลน เสนอใหผู  เชี ่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบดานความเที ่ยงตรง 
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในดานภาษา (Wording) แลวทํา
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
  2.3 นําเครื่องมือไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนของหองเรียนที่มีผู
พิการเรียนรวม พรอมกับใหนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดใชสื่อการเรียนการสอนออนไลน  

การเรียนการสอนออนไลนโดย 
การใชสื่อการเรียนรูออนไลน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการสราง
ผลงานจากโปรแกรมประยุกตตาง ๆ 
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 2. ระหวางดําเนินการจัดการเรียนการสอน ทําการเก็บขอมูลความพึงพอใจสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมใน
การเรียนการสอนออนไลนของหองเรียนที่มีผูพิการเรียนรวมดวยแบบสัมภาษณ และทําการบันทึกพฤติกรรม
การเรียนรู โดยใชระบบบันทึกผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ เปนระยะตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน 
 ระยะเวลาทีเ่ก็บขอมูล 

  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 17 สิงหาคม 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 
 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลจากผลงานของนักศึกษา ตามหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ซึ่งเปนวิธีเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูภายหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน และการฝกปฏิบัติสรางผลงาน 
 

ผลการวิจัย 

แนวทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลน 
 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในระหวางที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนของหองเรียนที่มีผูพิการเรียนรวม ในชวง 5 สัปดาหนั้น ผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณนักศึกษาผานลาม
ภาษามือเกี่ยวกับวิธีการเรียนและอุปสรรคตอการเรียนออนไลน พบวา วิธีการเรียนรูของนักศึกษาที่มีความ
บกพรองทางการไดยินในการเรียนการสอนออนไลนมีความยุงยากกวานักศึกษาทั่วไป ทั้งในดานการใชโปรแกรม
ประชุมออนไลน อาทิ ตองใชการพิน (Pin) หนาจอของอาจารยผูสอนและลามภาษามือใหปรากฎตลอดเวลา และ
ดานกายภาพ ไดแก การสลับสายตาไปมาระหวางจอของอาจารยผูสอนและลามภาษามือ รวมถึงดานการเรียน
ภาคปฏิบัติการดวยคอมพิวเตอร ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองมีการสลับหนาจอของโปรแกรมไปมา ทําใหการไดรับ
ขอมูลเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ ไมครบถวน ซึ่งยอมสงผลตอการรับรู และความเขาใจ และกระทบไปถึงการนําความรู
ไปใชในขั้นการเรียนรูตอ ๆ ไปดวย 
  จากการจัดการเรียนการสอนออนไลนครบ 5 สัปดาห ทําใหผูวิจัยตระหนักวา การเตรียมแผนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลนสําหรับหองเรียนที่มีนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียนรวม  โดยมุงเนนให
นักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในดานของเนื้อหาความรู อาจไมเพียงพอ เนื่องจากยังคงมีปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ 
อาทิ วิธีการจัดการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณทั้งในสวนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา เทคนิคการใช
โปรแกรมสําหรับการเรียนออนไลน ลามภาษามือ และการประสานงานกันระหวางอาจารยผูสอนกับลามภาษามือ
เขามามีผลกระทบไมมากก็นอย ดังนั้นในการเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับหองเรียนที่มี
นักศึกษาที่บกพรองทางการไดยินรวม อาจารยผูสอนตองตระหนักถึงความพรอมของนักศึกษาตั้งแต ชวงกอนเรียน 
รับรูถึงศักยภาพของนักศึกษา อาทิ การสื่อสาร การใชเครื่องมือและโปรแกรมที่เกี่ยวของสําหรับการเรียนออนไลน 
และประสานงานลามภาษามือ สําหรับชวงระหวางเรียน อาจารยผูสอนตองสังเกตพฤติกรรม และซักถามถึงการ
รับรูของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินผานลามภาษามือเปนระยะ แตหากนักศึกษาที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ยังไมสามารถเรียนรูไดในชวงเวลาที่จัดการเรียนการสอนปกติ อาจารยผูสอนอาจเลือกใชวิธีแบงการ
เรียนการสอนออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรก จัดการเรียนการสอนปกติสําหรับนักศึกษาทั่วไป และชวงหลัง จัดการ
เรียนการสอนเฉพาะสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพ่ือรักษาบรรยากาศในหองเรียนออนไลนให
ราบรื่น และไมทําใหนักศึกษาทั่วไปรูสึกเบื่อหนายในการเรียน สวน ชวงหลังเรียน อาจารยผูสอนตองทําการทวน
สอบผลการเรียนรูของนักศึกษา ในเบื้องตนอาจใชการซักถามผานลามภาษามือในทันที หรือจะใชการพิจารณาจาก
ผลงานที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติมาเปนอีกวิธีการทวนสอบผลการเรียนรูก็ได 
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นอกจากนี้ผลการสัมภาษณความพึงพอใจที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน พบวา สื่อการเรียนรูออนไลนที่มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 
 1. เนื้อหาในแตละคลิปควรนําเสนอเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และไมนานจนเกินไป 
 2. การนําเสนอเนื้อหาไมเร็วจนเกินไป (หากลามภาษามือแปลไมทันกับเนื้อหา อาจทําใหการถายทอด
เนื้อหาไมครบถวน) 
 3. มีคําแนะนําขอมูลพ้ืนฐานของโปรแกรม เพ่ือใหนักศึกษารับทราบและเขาใจตรงกัน เชน การบอกถึง
รุนของโปรแกรม และภาษาของเมนูที่ใชในสื่อการเรียนรูออนไลน 
 4. กําหนดชื่อของสื่อการเรียนรูแตละตอนใหชัดเจน (อาจใชตัวเลขบอกลําดับของแตละตอน) 
 5. การนําเสนอเนื้อหาตองคํานึงถึงความสวยงาม การแสดงคําศัพท และการใชเทคนิคการเปลี่ยน
ประเด็นใหชัดเจน 
 6. เนื้อหาใดที่เปนจุดเนน ตองทําการขยายหนาจอใหเห็นขั้นตอนการทํางานไดชัดเจน 
 7. ตําแหนงของลามภาษามือบนจอในสื่อการเรียนรู  ตองไมปดกั้นการมองเห็นเนื้อหาหลัก 
ที่ตองการถายทอด 
 8. พ้ืนที่ตําแหนงของลามภาษามือบนจอในสื่อการเรียนรู ตองครอบคลุมลามภาษามือใหครบถวน เพ่ือ
ไมใหทามือของลามสวนหนึ่งสวนใดขาดหายไป 
 9. ลามภาษามือมีจังหวะ ทํามือชัดเจน และการสะกดคําถูกตอง 

ทั้งนี้ การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูออนไลนใหประสบผลสําเร็จนั้น นักศึกษาจําเปนตองมีวิถีปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ระหวางที่กําลังดูคลิปตองมีสมาธิ และจดจอกับสิ่งที่ดู 
 2. เมื่อดูไปสักชวงหนึ่งควรหยุดคลิป และจดบันทึกตามความเขาใจ แลวจึงดูตอ ทําอยางนี้จนจบในแต
ละตอน หลังจากนั้นจึงนําความรูที่ไดจดบันทึกไว ไปฝกปฏิบัติตามขั้นตอน 
 3. ในขณะทํางาน หากลืมการทํางานขั้นตอนใด ใหยอนกลับไปทบทวนจากสื่อการเรียนรูในตอนที่เกี่ยวของ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลน 
 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในการสรางผลงานจากโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ดวยการเรียนการสอนออนไลนโดย
การใชสื่อการเรียนรูออนไลน ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเริ่มตนการจัดการเรียนการสอนออนไลน พบวา นักศึกษา
มีทักษะการใชงานในขั้นพ้ืนฐาน แตยังไมมีเทคนิคใด ๆ ที่จะชวยใหการทํางานเอกสารสามารถทําไดรวดเร็ว 
สวยงาม และมีความเปนอัตโนมัติได แตภายหลังจากผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนของหองเรียนที่มีผูพิการเรียนรวม จํานวน 5 สัปดาห เกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม Microsoft Word 
นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีการเลือกใชฟงกชันตาง ๆ เขามาชวยทํางานใหรวดเร็ว และสวยงามขึ้น สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะการเรียนรูดวยตน เอง 
เรื่อง การรางภาพจริงใหเปนลายเสนและออกแบบบรรจุภัณฑ ของ มัณฑนา นนทไชย (2559) โดยใชการเรียนการ
สอนออนไลน Google Classroom สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ซึ่ง
ทําการศึกษาจากนักศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 35 คน พบวา สื่อการเรียนรูมีคุณภาพรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก กลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ และมีความพึงพอใจตอสื่อ
การเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเพ่ิมสื่อการเรียนรูออนไลนใหผูเรียนสามารถเรียนรูเพ่ือทบทวน 
เปนการชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมมากขึ้น เพราะในระหวางที่เรียนในหองเรียนอาจเสียสมาธิหรือพลาด
เนื้อหาบางสวนไปบาง การไดดูทบทวนภายหลังอาจชวยเติมเต็มความรูที่ขาดหายไปได 

สําหรับการวิจัยนี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ผูวิจัยไดประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ดานคุณธรรม/จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
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ปญญา ดานทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดเกณฑคะแนนรูบริกส (Rubrics Scores) ซึ่งพบวา  

 - ดานคุณธรรม/จริยธรรม นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความรับผิดชอบในการสงงานในระดับดี มีการสง
งานตรงตามกําหนดเวลาเปนสวนใหญ และทําผลงานดวยตนเอง ถึงแมผลงานของนักศึกษาบางคนจะมีลักษณะที่
คลายกับผลงานของเพ่ือนก็ตาม 

 - ดานความรู นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินทั้ง 5 คน สามารถนําความรูจากการ
เรียนรูทั้งในการเรียนการสอนออนไลนและการเรียนรูจากสื่อการเรียนรูมาใชในการทํางานไดในระดับปานกลาง 

 - ดานทักษะทางปญญา มีนักศึกษา 1 คน ที่มีความสามารถนําความรูที่ไดเรียนรูมาใชในการ
แกปญหา การประยุกตใชในงานลักษณะตาง ๆ ไดในระดับดี และนักศึกษาอีก 4 คน มีทักษะทางปญญาอยูใน
ระดับปานกลาง 

 - ดานทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาทั้ง 5 คน มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับดี 

 - ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาทั้ง 
5 คน มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี แตมี 1 คน ที่มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยูใน
ระดับดี และอีก 4 คน มีทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสารอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้ ผูวิจัยสังเกตไดวา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูจะดีขึ้นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับภูมิหลังและประสบการณการ
เรียนรูของนักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินแตละคน โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่
มีทักษะการอานและการเขียนไดนั้น จะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูมากกวานักศึกษาที่ขาดทักษะการอานและการเขียน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 แนวทางการเรียนการสอนออนไลนโดยการใชสื่อการเรียนรูออนไลน 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่ผูวิจัยไดวางแผน และไดนํามาจัดการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Microsoft Teams นั้นใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สายพิณ แกวชินดวง (2559) ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดยใช
ซอฟตแวร Edmodo อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนออนไลนอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน สามารถ
เรียนที่ใดก็ได ไมตองเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาเรียนยังหองเรียนปกติทั่วไป อีกทั้งการเรียนออนไลนนั้น 
อาจทําใหนักศึกษารูสึกมีความอิสระ สามารถทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคูไปกับการเรียน ไมตองอยูในกฎระเบียบ อีก
ทั้งการที่ผูวิจัยเสริมการเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน ซึ่งนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลวไดตาม
ความตองการ จึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภายหลังไดรับการเรียนการสอนดวยวิธีการนี้มี
มากขึ้นกวากอนเรียน 

สําหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน ซึ่งผูวิจัยพบวา การดําเนินการควรแบงออกเปน 3 ชวง 
ไดแก กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน สอดคลองกับการวิจัยของ สุวัฒน บันลือ (2560) ที่ไดศึกษาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่เกิดกับนักศึกษานั้น ผูสอนจําเปนตองมีการติดตาม 
ตรวจสอบ อยูเปนระยะ ซึ่งหากพบเจอปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูสอนก็จะ
สามารถแกไข และปรับเปลี่ยนวิธีการไดอยางทันทวงที ไมปลอยใหปญหาเกิดขึ้น และเกิดผลเสียตอการเกิด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา  
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จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช โดยผูสอนที่มีนักศึกษาบกพรอง
ทางการไดยินเรียนรวม ตองมีการเตรียมความพรอมและปฏิบัติในชวงตาง ๆ ดังนี้ 

 - ชวงกอนเรียน ผูสอนจําเปนตองรับรูขอมูลพ้ืนฐานเสียกอน อาทิ ศักยภาพของนักศึกษา ความพรอม
ในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ของนักศึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถไดรับจากลามภาษามือ หรือหนวยงานที่
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาพิการเรียนรวม  

 - ชวงระหวางเรียน ผูสอนตองสังเกตพฤติกรรม และซักถามถึงการรับรูของทั้งนักศึกษาทั่วไปและ
นักศึกษาที่มีความบกพรองทางการไดยินผานลามภาษามือเปนระยะ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนได
ทันที โดยไมปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน 

 - ชวงหลังเรียน ผูสอนตองทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในทันทีกอนสิ้นสุดการเรียนในการเรียน
การสอนออนไลนและตรวจสอบจากผลงานที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติ พรอมใหขอมูลสะทอนกลับที่ชัดเจน 

 สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนออนไลนโดย
การใชสื่อการเรียนรูออนไลนสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรอง ในลักษณะตาง ๆ เนื่องจากการเรียน 
การสอนออนไลนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จําเปนตองอาศัยทักษะการเรียนรูที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม 
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การเกษตรของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกร 
นวัตวิถี 2) ศึกษารูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
ที่เหมาะสมและนําไปใชไดจริง 3) ขับเคลื่อนและประเมินผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก  ผูนําชุมชน เกษตรกร และเจาหนาที่เกษตร
อําเภอบานนา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 20 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth 
Interview) การสนทนากลุม และการทําเวทีกลุม นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ดวย
การวิเคราะหเนื้อหาโดยการตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาดวยการยืนยันขอมูลแลวนํามาสรุปเพ่ือนําเสนอ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตร พบวา 1) ทรัพยากรในพ้ืนที่สวน

ใหญเปนพ้ืนที่ที่ใชประกอบอาชีพทํานาและทําสวน 2) ภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตรมีองคความรูที่ไดมีการ    
สั่งสมและสืบทอดติดตอกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตครั้งในอดีตจวบจนถึงปจจุบัน จากรุนสูรุนจนกระทั่งเปนสิ่งที่มี
ความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ครอบครัว และชุมชนไดอยางชัดเจน และ 3) วิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรมเรียบงาย มีความเอ้ืออาทรตอกันมีการอยูรวมกันฉันพ่ีนอง มีการแบงปนและชวยเหลือ
เกื้อกูลกันมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ สืบสานมาเปนประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น จึงไดรับการซึมซับถึงวิถีชีวิตที่
เรียบงาย และปฏิบัติตนสอดคลองกับระบบประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น  

2. รูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีที่เหมาะสมและนําไปใชไดจริง พบวา 1) ลักษณะการเรี ยนรู 
2) กระบวนการในการเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน 3) การมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
เกษตรนวัตวิถี 4) ความรูและความพรอมในการเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน 5) ผูนําชุมชนในการ
บริหารจัดการการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู 6) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูเกษตรนวัต
วิถี 7) มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน การสอน และงบประมาณ และ 8) เกษตรกรตนแบบมีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในการถายทอดความรูทางการเกษตร 
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3. ผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี มีความเหมาะสม เปนไปไดและเปนประโยชน 
สามารถนําไปใชไดจริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีกระบวนการวิเคราะห แนวโนมพัฒนาการของศูนยการเรียนรู
เกษตรนวัตวิถี และการสํารวจเพ่ือศึกษาความตองการของศูนยการเรียนรู ชุมชน และความตองการของชาวบาน
ในชุมชน ซึ่งทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางถูกตองและประสบความสําเร็จ โดยวิเคราะหจาก
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของศูนยการเรียนรู และชุมชนนั้นๆ และผานการทดลองใชใน
ศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี และผานการวิเคราะห โดยการมสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทําใหชุมชนเห็นศักยภาพของชุมชน รักชุมชนรักทองถิ่น รูจักตัวตนของตนเองและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรม และความเปนชุมชนของตนเอง  

 
คําสําคัญ : การพัฒนา; ศูนยการเรียนรู; เกษตรนวัตวิถี; จังหวัดนครนายก 
 

Abstract  

  The objectives of this research were 1)  to survey the resources and wisdom, way of life, 
traditions and agricultural culture of Ban Na Subdistrict, Ban Na District, Nakhon Nayok Province 
that are suitable for the development of the Agricultural Innovation Learning Center 2)  to study 
the model of the Agricultural Innovation Learning Center of Ban Na Subdistrict, Ban Na District, 
Nakhon Nayok Province that was appropriate and utilizable, and 3 )  to drive and evaluate the 
utilization of the Agricultural Innovation Learning Center model.  Qualitative research was used in 
this study.  The 20 key informants involved in this study were community leaders, agriculturists, 
agricultural officials in Ban Na district, government agencies, and the private sector. The research 
tools were in-depth interviews, group discussions, and group stages.  The data were analyzed on 
various issues by verifying the content's consistency by confirming the data and bringing it to a 
conclusion for presentation. 
 The results presented into three issues as follows: 
 1.  The resources, wisdom, way of life, traditions and agricultural culture found that 
1)  most of the resources in the area were used for farming and gardening occupations . 
2)  local agricultural wisdom had the knowledge accumulated and inherited continuously 
from the past to the present.  It was appropriate to the context and environment of the 
individual, family and community clearly, and 3) a simple way of life, tradition and culture :  
generosity, sharing, helping each other since the ancestor's generation.  Therefore, the new 
generation inherited and absorbed these lifestyles according to the local traditions and culture. 
 2. The model of the Agricultural Innovation Learning Center of Ban Na Subdistrict, Ban Na 
District, Nakhon Nayok Province that was appropriate and utilizable found into eight aspects as 
follows: 1) the learning characteristics, 2) the learning process of agriculturists and people in the 
community, 3)  the activities participation in Agricultural Innovation Learning Center, 4)  the 
knowledge and readiness for learning of agriculturists and people in the community, 5) the 
community leaders in managing the operations of the learning center, 6)  the participation in the 
management of the Agricultural Innovation Learning Center, 7)  the facilities, materials, 
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instructional materials, and budgets, and 8)  the role- model agriculturists have knowledge, 
capabilities and experiences in transferring agricultural knowledge. 
 3.  The results of using the model of the Agricultural Innovation Learning Center that was 
appropriate and utilizable were due to the analytical process: the trend of Agricultural Innovation 
Learning Center development,  the investigation of learning center and the villagers' needs, 
internal and external environments of the learning center, the Agricultural Innovation Learning 
Center trial, and the participation of government agencies, the private sectors and the public 
sectors. As a result of this process, it was possible to set some goals to the successfulness. Finally, 
the people realized the potential of their community;  loved and appreciated in their local 
community regarding the way of life, tradition and culture. 
 
Keywords : Development; Learning Center; Agricultural Innovation; Nakhon Nayok Province  
 

บทนํา 
ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางความรูของชุมชนที่จะนําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรู 

สําหรับประชาชนในชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู การถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของชุมชน อีกทั้งเปนแหล งบริการชุมชนในดานตางๆ 
เชนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการเรียนรูของคนในชุมชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิถีชีวิต 
ของคนในชุมชน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือวิถีชีวิตของคนใน 
ชุมชน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูของประชาชนดําเนินการโดย 
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ซึ่งจะกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน  

ศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแหลงการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรม ตลอดจน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีพ แตการดําเนินงานยังไมมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน 
ทําใหกระบวนการขับเคลื่อนและแนวทางการพัฒนาสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
ได และจะดําเนินงานอยางไรจึงจะเกิดความเหมาะสม จะมีเงินทุนในการสนับสนุนกิจกรรมอย างไร และจะมี
กิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบาง เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ใหเกิดความรักใน วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาของตนเอง และสามารถนําเสนอสิ่งเหลานี้แกผูมาเยือนทั้งในฐานะผูศึกษาดูงาน ผูที่สนใจจะมาเรียนรู และ
นักทองเที่ยว เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงแหลงเรียนรูใหเด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชน เพ่ือจะไดเกิด
ความรักและหวงแหนในถิ่นกําเนิดของตนเอง ดวยมูลเหตุที่กลาวมาจึงมีความสําคัญที่เห็นสมควรทําการวิจัย การ
พัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีซึ่งสงเสริมการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวทางการ
ปฏิบัติการดําเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วา
จะตองมีการพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีอยางไร และมีการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารศูนยการ
เรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีอยางไร ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาเปนแหลงการจัดการเรียนรูของทองถิ่นทางดานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทําใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน 

ประชากรสวนใหญของจังหวัดนครนายกเปนครัวเรือนเกษตรกรรมที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณกาล จนถึง
ปจจุบัน มีจํานวนเกษตรกรรอยละ 36.85 มีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณรอยละ 55.55 ซึ่งสวนใหญเปนการทํานา 
และรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของจังหวัดนครนายกเทากับ 18,517 บาทตอเดือน ซึ่งต่ํากวารายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
ของครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งมีรายไดเฉลี่ย 20,940 บาทตอเดือน แมการทําเกษตรจะทําใหยากจน แตประชากรใน
จังหวัดก็ไมไดเลิกอาชีพนี้ กลับมีความตองการที่จะอนุรักษสืบสานตอไป แตมีความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง
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กระบวนการผลิต และนําภูมิปญญา วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณทางเกษตรกรรมมาสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือ
สงเสริมทางการทองเที่ยวและเปนแหลงเรียนรูเพื่ออนุรักษสืบสานสูรุนตอๆ ไปดวยการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมการเกษตรของตําบลบานนา 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี                                          

2. เพ่ือศึกษารูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
ที่เหมาะสมและนําไปใชไดจริง 

3. เพ่ือขับเคลื่อนและประเมินผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
พื้นที่วิจัยและผูใหขอมูลสําคัญ 

1. พ้ืนที่การวิจัยในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
2. ผูใหขอมูลสําคัญที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูนําชุมชน เกษตรกร และเจาหนาที่เกษตรอําเภอ

บานนา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จั งหวัดนครนายก 
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน 

 

 
ขอมูลความรู ภูมิปญญา วิถีชีวิต 
ประเพณี และวัฒนธรรมการเกษตร 

องคประกอบของศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี 
1. องคความรู 
2. กระบวนการ 
3. สถานที่และอุปกรณ 
4. สื่อการเรียนรู 
5. การบริหารจัดการ 
6. การมีสวนรวม 
7. ผูเรียน 

รูปแบบศูนยการเรียนรูนวัตวิถีเกษตรกรของตําบลบานนา อําเภอบานนา  
จังหวัดนครนายก 

ขับเคลื่อนและประเมินผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูนวัตวิถีเกษตรกร 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
แบบสัมภาษณเพื่อสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือโดยวิเคราะหเอกสาร

ที่เกี ่ยวของ เปนการศึกษาขอมูลประกอบไปดวย ตํารา บทความ วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อนํามาสรางเครื่องมือของการวิจัย โดยเครื่องมือของการวิจัย คือแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การวิจัยในครั้งนี้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณดานความ

เที่ยงตรง โดยผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาแกไขภาษา ตรวจสอบขอคําถามในการสัมภาษณใหครอบคลุม เนื้อหา
ครบถวน ถูกตองเหมาะสม แลวนําแบบสัมภาษณท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข และเสนอ
ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงนําแบบสัมภาษณที่ผานความเห็นชอบแลวไปทดลอง
สัมภาษณกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาความนาเชื่อถือดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญนั้นไปยืนยันคําตอบของผูวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือใหได

ขอมูลที่สมบูรณนาเชื่อถือ ลักษณะการสัมภาษณ การจัดทําเวทีและการเก็บรวมรวบขอมูล ใชวิธีดังนี้ 
1. การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลแบบผสมผสานในทุกๆ 

สาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือนําเสนอรูปแบบและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ตําบล บานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ใหประสบความสําเร็จ 

2. การจดบันทึก บันทึกเสียง ขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยเนนการสัมภาษณเจาะลึก 
(In-depth Interview) เพ่ือนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นของวัตถุประสงค 

3. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Observation Participatory) เปนการสังเกตการณในขณะที่ได
ดําเนินกิจกรรมการวิจัย ทั้งประชุมปฏิบัติการ การประชุมกลุมยอย การจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได
มีการจดบันทึก และบันทึกเสียง 

การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ดวยการวิเคราะหเนื้อหาโดยการ

ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาดวยการยืนยันขอมูล โดยการทําเวทีกลุมกับผูนําชุมชน เกษตรกร และ
เจาหนาที่เกษตรอําเภอบานนา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายกแลวนํามาสรุปเพ่ือนําเสนอตอไป  

การยืนยันรูปแบบ 

การยืนยันรูปแบบในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการยืนยันรูปแบบดังตอไปนี้ 
การพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี ในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัด

นครนายกที่เหมาะสมและนําไปใชได หลังจากผูวิจัยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีที่เหมาะสมและนําไปใชไดแลว ผูวิจัยไดนํา
รูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีมาขับเคลื่อนและประเมินผลเพ่ือนําผลประเมินมาปรับปรุงรูปแบบศูนย
การเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีท่ีมีประสิทธิผลตอไป   
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ผลการวิจัย 

1. ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของตําบลบานนา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก ที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี ดังนี้ 

 1.1 ทรัพยากรของตําบลบานนาที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี พบวา ตําบล
บานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก มีทั้งหมด 11  หมูบาน พื้นที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ที่ใชประกอบอาชีพทํานาและ
ทําสวน ในปจจุบันมีความแตกตางจากในอดีตหลายเรื่อง ไมวาจะเปนวิธีการในเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีทาง
การเกษตร และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร กลาวคือในอดีตกระบวนการหรือวิธีการมีความซับซอนและยุงยาก 
พันธุขาวที่ใชในการทํานายังเปนพันธุขาวพ้ืนเมืองขายไดราคาถูก ไมผลและไมยืนตนไมสามารถทนตอภัยธรรมชาติ 
และศัตรูพืชตางๆ และไมตรงตามความตองการของตลาด ไมมีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยจึงตองใชควายใน
การไถนา ใชแรงงานคนเปนหลักทําใหตองใชเวลาในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวแตละครั้งนาน 

 1.2 ภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตรของตําบลบานนาที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรู
เกษตรกรนวัตวิถี พบวา มีองคความรูที่ไดมีการสั่งสมและสืบทอดติดตอกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตครั้งในอดีตจวบ
จนถึงปจจุบัน จากรุนสูรุนจนกระทั่งเปนสิ่งที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนไดอยางชัดเจน ซึ่งก็มีประโยชนอยางยิ่งตอการใชแกปญหาหรือการพัฒนาในดานการประกอบ
อาชีพ และการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน ความรูและความชํานาญของเกษตรกรในการ
ทํานาโดยการปลูกขาวพันธุสงเสริมแทนที่ขาวพันธุพ้ืนเมืองเนื่องเพราะวาขาวพันธุสงเสริมใหผลิตผลตอหนึ่งหนวย
พ้ืนที่ไดมากกวา มีระยะการผลิตที่สั้นกวา มีคุณภาพทางโภชนาการสูงกวา และตรงกับความตองการของตลาด 
นอกจากนี้พ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เรียกไดวารวยธรรมชาติ ดินดี น้ําดี โยนอะไรก็ขึ้น 
เปนสาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรหันมาทําเกษตรแบบผสมผสาน เชน การปลูกมะยงชิด ทุเรียน ไมผลและไมยืนตน ซึ่งมี
ปจจัยเกี่ยวของหลายประการที่ตองอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งที่ควรพิจารณากอนตัดสินใจปลูก คือ พื้นที่ปลูกหรือ
การเลือกทําเลที่ปลูกซ่ึงจะเกี่ยวของกับชนิดของดินและความอุดมสมบูรณของดิน น้ําที่ใชในการชลประทาน ทิศทาง
ลมอุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน แสงแดดการขนสงและการตลาด และพันธุพืชที่จะเลือกนํามาปลูก เปนตน ปญหาแมลง
ศัตรูพืชที่สรางความเสียหายแกผลผลิตภาคเกษตร ทําใหอัตราการใชสารเคมีควบคุมแมลงศัตรูพืชสูงขึ้น การผลิตน้ํา
หมักชีวภาพกําจัดศัตรูพืชและสัตว จึงเปนอีกหนึ่งภูมิปญญาชาวบานที่ทําเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ โดยวัสดุที่ใชใน
การผลิตหมักชีวภาพปองกันและกําจัดศัตรูพืชและแมลงจะเปนสมุนไพรที่หางายในทองถิ่น และอีกหนึ่งภูมิปญญา
ของเกษตรกรการทําปุยชีวภาพอัดเม็ดเนื่องจากกระแสความหวงใยในสิ่งแวดลอม ลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 
ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ไดชวยทําใหสภาพแวดลอมเกิดความสมดุล เนื่องจากภูมิปญญาทองถิ่นนั้นมีฐานมา
จากการคิดภายใตหลักการของการไดใชชีวิตอยูรวมกัน เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบที่มีอยูใน
ธรรมชาติสงผลตอระบบนิเวศไดอยางยั่งยืนและกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานการเมืองการปกครอง และดานสิ่งแวดลอม 

 1.3 วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของตําบลบานนาที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรู
เกษตรกรนวัตวิถี พบวา วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบานนาสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร 
เชน ทํานา สวนผลไม พืชผักสวนครัว ผูคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบงายมีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการอยูรวมกันฉัน
พ่ีนอง มีการแบงปนและชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแตรุน บรรพบุรุษ สืบสานมาเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธ รรม
ทองถิ่น จึงไดรับการซึมซับถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย และปฏิบัติตนสอดคลองกับระบบประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของทองถิ่น มีจิตสํานึกในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน สามารถพ่ึงตนเองได
ในระดับบุคคล และยังเปนที่พ่ึงใหแกครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนอีกดวย นอกเหนือจากนี้ เกษตรกรและ
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบานนายังไดนําแนวคิดการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชธรรมชาติเปนตัวขับเคลื่อนจากการหลอหลอมของระบบประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
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วิถีชีวิต อาทิ ประเพณีและวัฒนธรรมสูขวัญขาวเปนประเพณีทองถิ่นของชาวตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก เพ่ือเปนสิริมงคลแกขาวในลานของตน เปนการบํารุงขวัญของชาวนา รวมถึงการแสดงความกตัญูตอ
พระแมโพสพ เพ่ือบันดาลใหขาวในปหนาไดผลผลิตดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวขาว
ที่แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถชวยสรางความสมัครสมานสามัคคี
กันในหมูบานไดอีกดวย 

2. รูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายกที่
เหมาะสมและนําไปใชไดจริง พบวา 1) ลักษณะการเรียนรู เปนสิ่งสําคัญที่จะขาดไมไดเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของ
กับศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีเพราะลักษณะการเรียนรูจะตองมีทั้งภาคทฤษฎีและการทดลองปฏิบัติจริงตาม
ฐานการเรียนรูแตละหมูบานตนแบบเปรียบเสมือนหองเรียนที่มีชีวิตมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู และมีการ
ถายทอดความรูจากเกษตรกรตนแบบในการทําเกษตรรูปแบบตางๆ 2) กระบวนการในการเรียนรูของเกษตรกร
และประชาชนในชุมชน ตองมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน
เปนสิ ่งสําคัญในการพัฒนาศูนยการเรียนรู  ไมว าจะเปนการเรียนรู ที ่สามารถปรับเปลี ่ยนใหดีขึ ้น หรือใน
ประสบการณการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป จนเปนการเรียนรูที่สามารถจะถายทอดรุนตอรุนได ซึ่งตองใชเวลาจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับทักษะรายบุคคล และความใฝรูที่อยากจะเรียนรู เล็งเห็นคุณคาของการ เรียนรูนั้นๆ เกิด
จากจิตใตสํานึกในการเรียนรู ฝกฝน สะสมทักษะ ทําใหผูเรียนรูเกิดศักยภาพในการพัฒนตนเอง ดังนั้นหากมีการ
สนับสนุนดานนี้ ยอมกอใหเกิดการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีที่รวดเร็วขึ้น 3) การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี เปดโอกาสใหเกษตรกรและประชาชนในตําบลบานนาเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ผู นําชุมชน และปราชญชาวบานที่มี
ความรูความสามารถและมีศักยภาพ รวมทั้งมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะสงผลตอการสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาของคน
ในชุมชนและไดรับการยอมรับทําใหสามารถโนมนาวหรือสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยการเรียนรู
เกษตรนวัตวิถีใหเกิดความเขมแข็งยิ่งขึ้น 4) ความรูและความพรอมในการเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนใน
ชุมชน เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีพัฒนาตอไปฐานการเรียนรูเกษตรในแตละหมูบาน
ตนแบบชวยเชื่อมโยงเรื่องราวในทองถิ่นหรือความรูทองถิ่นสูความรูสากล พัฒนาคุณลักษณะและความคิดความ
เขาใจในคุณคาของชุมชนและทัศนคติคานิยม ใฝรูใฝเรียนรักการเรียนรู มีทักษะการแสวงหาความรู สามารถ
จัดการความรูซึ่งมีความสําคัญและมีความหมายอยางมากสําหรับผูเรียน เพราะผูเรียนจะไดรับประโยชนจากฐาน
การเรียนรูจากสภาพชีวิตจริง สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตน ครอบครัว ทองถิ่น นอกจากนี้ผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษและทรัพยากร ภูมิปญญาวิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง และผูเรียนไดเรียนรูจากฐานการเรียนรูที่หลากหลาย ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง สงผลใหเกิดทักษะการแสวงหาความรูเปนบุคคลแหงการเรียนรู  5) ผูนําชุมชนในการบริ หารจัดการ
การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการดําเนินงานภายในศูนยการเรียนรูเพราะผูนํา
จะตองเปนหลัก สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดจะตองมีภาวะผูนําที่ดี เพื่อจะนําพาศูนยการเรียนรู ผูนําชุมชนใน
การบริหารจัดการการดําเนินงานของศูนยฯ จะตองมีกระบวนการ ในการบริหาร สั่งการ แกไข พัฒนา ปรับปรุง 
และสงเสริมการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูในทุกๆ ดาน ตองมีประสบการณ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
สถานการณเฉพาะหนาได ทําใหการดําเนินการของศูนยการเรียนรูสอดรับกับสถานการณปจจุบันและอนาคต  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 6) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี เนนการมีสวนรวม
ของชุมชนรวมกันขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนโดยประชาชนในชุมชนรวมวางแผนกําหนดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 
รวมในการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี สรางจิตสํานึกรวม รวมแกไขปญหา เพื่อใหมีการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีมีองคกรในเครือขายชุมชนและหนวยงาน
ภายนอกเขามาสนับสนุน มีการสรางเครือขายการสรางพันธมิตรทําใหการดําเนินงานของศูนยฯ เกิดการคลองตัว 
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7) มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน การสอน และงบประมาณ เนื่องจากสิ่งเหลานี้มีใชตัวบุคคลที่เกิดการ
ฝกฝน มิใชคานิยม วัฒนธรรมที่เกิดจากใตสํานึกของแตละบุคคล แตสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน การสอน 
เกิดขึ้นไดจากงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญในศูนยการเรียนรูฯ หากไมมี มีนอย ไม เพียงพอ หรือชํารุด จะตองหา
งบประมาณในการดําเนินการจัดหาใหไดมาทั้งสิ้น แตจะเปนงบประมาณจากภาคสวนไหนเทานั้น ดังนั้นจึงถือวา
เปนองคประกอบหลักที่เปนตัวตนของศูนยการเรียนรูเลยก็วาได จึงไมใชเปนสิ่งที่แปลกที่ทุกศูนยการเรียนรู
จะตองเล็งเห็นความสําคัญลําดับแรก 8) เกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามรถ และประสบการณในการ
ถายทอดความรูทางการเกษตร เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหศูนยการเรียนรูพัฒนาตอไป หากเกษตรกรตนแบบไมมี
ความรู ไมมีความเขาใจ ไมมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ สื่อ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช  รวมทั้งบรรยากาศ
ในการสอนอยางแทจริงแลว เกษตรกรตนแบบนั้นจะตองมีความรูความเขาใจกอนการถายทอดใหผูเรียน   

3. เพ่ือขับเคลื่อนและประเมินผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี พบวา จากการใชรูปแบบ
ศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา ทําใหชุมชนเห็นศักยภาพของชุมชน รักชุมชน รักทองถิ่น รูจัก
ตัวตนของตนเองและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม และความเปนชุมชนของตนเอง กระตุนเกษตรกร
และประชาชนใหตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และการมีสวนรวมในการพัฒนาการทําเกษตรอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ไดพบปะ เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน มีแหลงเรียนรู การ
ถายทอดองคความรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทางการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร ไดมีแนวทาง วิธีคิด นําไปปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชี พทางการเกษตร เกิด
เครือขายการทํางานภายในชุมชนกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแหลงเรียนรูทางการเกษตรที่เปน
ประโยชนกับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถสืบคนขอมูลไดตลอดเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 การขับเคลื่อนรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก พบวา 1) วิธีการกอเกิดศูนยเรียนรูชุมชนเกษตรกรนวัตวิถี เกิดขึ้นจากความตองการของประชาชนใน
ชุมชน เพราะเปนสมบัติของชุมชน จึงไดมีการนําแนวคิดการสํารวจขอมูลการทําเกษตรของเกษตรกร การ
สัมภาษณ การประชุมปฏิบัติการ การประชุมกลุมยอย การจัดทําเวที และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําชุมชน 
ตัวแทนเกษตรกร เกษตรอําเภอบานนา เกษตรจังหวัดนครนายก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และ
ผูประกอบการทางการเกษตร เผยแพรความคิด โนมนาว สรางการยอมรับและชี้ใหเห็นความสําคัญของการมี
ศูนยการเรียนรูทางการเกษตรของชุมชน การจัดเก็บองคความรูและภูมิปญญาทางการเกษตรของชุมชนอยาง
เปนระบบการแสดงขอมูล ขาวสารของชุมชน ใหไดเรียนรูกันอยางทั่วถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
สม่ําเสมอ เริ ่มจากการจัดระเบียบแหลงเรียนรูที ่มีอยูในชุมชน โดยใหเปนไปตามกําลังที่ชุมชนจะสามารถ 2) 
โครงสรางของศูนยเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี ประกอบดวย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา  ระเบียบขอบังคับ สถานที่ 
การบริหารจัดการศูนยการเรียนรู งบประมาณ  3) กิจกรรมการเรียนรู ทั้งในอาคารศูนยฯ ที่มีรวบรวมและ
จัดระบบองคความรูทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตร การจัดนิทรรศการ การ
บรรยายใหความรูและการชมวิดีทัศน และนอกอาคารศูนย โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามฐานการเรียนรู
แตละหมูบานตนแบบ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสารพิษ 
และการทําเกษตรระบบ Smart Farm เพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู เชน การทํานา การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว 
ฯลฯ บรรยายใหความรูโดยเกษตรกรตนแบบ 4) เนื้อหาสาระขาวสารความรู ผูวิจัยและคณะไดพัฒนาเว็บไซต 
http://www.bannalearningcenter.com และไดพัฒนาวีดีทัศน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธในเว็บไซต 
Youtube ชอง Banna Learning Center เพื่อนําเสนอองคความรูในการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เกษตรกรในยุคไทยแลนด 4.0” โดยไดรวบรวมองคความรูจากดําเนินโครงการวิจัยจัดตั้งเปน “ศูนยการเรียนรู
เกษตรนวัตวิถี ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก” เพื่อเปนศูนยการเรียนรูใหผูที่สนใจเขามาศึกษา 
โครงการพัฒนาเกษตรในยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่งไดมีการรวบรวมและจัดระบบองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา 
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ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางการเกษตรตามฐานการเรียนรูแตละหมูบานตนแบบทั้ง 8 แหง แบง
ออกเปนฐานการเรียนรู 5 ประเด็น อาทิ ฐานการเรียนรูเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ฐานการเรียนรูเกษตร
พอเพียง ฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ฐานการเรียนรูเกษตรยั่งยืน ฐานการเรียนรูเกษตรอินทรีย   

 3.2 การประเมินผลการขับเคลื่อนรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีตําบลบานนา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก ดวยการประชุมปฏิบัติการ การจัดทําเวทีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําชุมชน ตัวแทน
เกษตรกร เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และผูประกอบการทางการเกษตร 
พบวา เกษตรกรในตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายกไดรับความรูความเขาใจในการทําเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตรไปปรับใชหรือนํามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพ้ืนที่ เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสาร 
ความรูของชุมชนทางการเกษตรที่จะนําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกประชาชนในชุมชน เปนแหลงเสริมสราง
โอกาสในการเรียนรูการถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม คานิยม และ
เอกลักษณของชุมชนทางการเกษตร อีกท้ังเปนแหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ความตองการเรียนรูของชุมชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูทางการเกษตรเพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และมุงการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองเปนศูนยการเรียนรูเกษตร 
นวัตวิถีของประชาชนที่ดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่จะกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
จึงทําใหการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีมีกิจกรรมตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเปนการตอบสนองการ
เรียนรูตามความพรอมและความตองการของชุมชน 
 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยอภิปรายผลโดยละเอียดดังตอไปนี้ 
จากวัตถุประสงคขอที่ 1 ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของตําบล

บานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ที่เหมาะสมตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี พบวา 
ประชาชนสวนใหญในตําบลบานนาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานาขาว ทําสวน  ซึ่งเกษตรกรประสบ
ปญหาตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในการเพาะปลูกพืชเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการปลูกพืชแผนใหม และใหความสนใจดานภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีนอยลง จึงมีการอพยพเขาไปทํางานในเมืองเปนจํานวนมาก กลายเปนที่มาของปญหาหลายๆ 
อยาง โดยเฉพาะในดานสังคมและความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การสรางกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกร
ไดปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต นํานวัตกรรมมาใชประโยชน ใชภูมิปญญา ความรูความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับ
เทคโนโลยี มาใชหรือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ ตลอดจนเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ และนําไป
วางแผนการผลิตใหมีปริมาณที่สอดคลองกับความตองการของตลาดบนฐานขอมูลราคาและการตลาดที่ถูกตอง 
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ไดกลาวถึงภูมิปญญา ความรู ความสามารถ ความเชื่อ 
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไขปญหาของมนุษย ความจัดเจนที่กลุมชนไดจาก
ประสบการณท่ีสั่งสมไวในการปรับตัว และภูมิปญญาเปนเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีต และเปนเรื่องของการจัดการ 
ความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน และพิธีกรรมตาง ๆ 

จากวัตถุประสงคขอที่ 2 รูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก ที่เหมาะสมและนําไปใชไดจริง พบวา 1) ลักษณะการเรียนรู 2) กระบวนการในการเรียนรูของ
เกษตรกรและประชาชนในชุมชน 3) การมีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี 4) ความรูและ
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ความพรอมในการเรียนรูของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน 5) ผูนําชุมชนในการบริหารจัดการการดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนรู 6) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี 7) มีสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียน การสอน และงบประมาณ 8) เกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
การถายทอดความรูทางการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปริยกร เพชรบํารุง (2558) พบวา การดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี มีสวนชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของประชาชนใน
ชุมชนไดดีในระดับหนึ่ง กิจกรรมการเรียนรูที่ทางศูนยจัดขึ้นสามารถชี้ใหเห็นถึงคุณคาและคุณประโยชนของการ
เรียนรูและการฝกทักษะอาชีพทางการเกษตรที่ชวยสงผลใหเกิดการพึ่งตนเอง การจัดการตนเองและสรางความ
เขมแข็งใหกับภาคครัวเรือนและชุมชนไดจริง ประชาชนในชุมชนไดหันมาเขารวมทํากิจกรรมการเรียนรูกับทาง
ศูนยการเรียนรูอยางตอเนื่อง ชุมชนเกิดความสามัคคีเพิ่มขึ้น จนในปจจุบันศูนยการเรียนรูสามารถนําไปสูการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับครัวเรือนและชุมชนไดดีพอสมควร สอดคลองกับงานวิจัยของ มาลี ไชยเสนา 
(2557) ที่สงเสริมใหหองสมุดโรงเรียนจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สงเสริมการเรียนรู และเปนแหลงขอมูล แหลง
ภูมิปญญา เพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ สําหรับเยาวชนหรือผูประกอบการธุรกิจหรือ
ประชาชนในทองถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ โดยใชหลักการ Under one roof หรือหลังคาเดียวกัน 

จากวัตถุประสงคขอที่ 3 ขับเคลื่อนและประเมินผลการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี 
พบวา จากการใชรูปแบบศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถีของตําบลบานนา มีความเหมาะสม เปนไปได และเปน
ประโยชน สามารถนําไปใชไดจริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีกระบวนการวิเคราะห แนวโนมพัฒนาการของศูนยการ
เรียนรูเกษตร นวัตวิถี และการสํารวจเพ่ือศึกษาความตองการของศูนยการเรียนรู ชุมชน และ ความตองการของ
ชาวบานในชุมชน ซึ่งทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางถูกตองและประสบความสําเร็จ โดยวิเคราะหจาก
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของศูนยการเรียนรู และชุมชนนั้นๆ และผานการทดลองใชใน
ศูนยการเรียนรูเกษตร นวัตวิถี และผานการวิเคราะห โดยการมสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ทําใหชุมชนเห็นศักยภาพของชุมชน รักชุมชนรักทองถิ่น รูจักตัวตนของตนเองและภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม และความเปนชุมชนของตนเอง กระตุนเกษตรกรและประชาชนใหตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และการมีสวนรวมในการพัฒนาการทําเกษตรอยางตอเนื่องและยั่งยืน ไดพบปะ 
เรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน มีแหลงเรียนรู การถายทอดองคความรู ภูมิปญญา 
และวัฒนธรรมทางการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ไดมีแนวทาง 
วิธีคิด นําไปปรับใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกิดเครือขายการทํางานภายในชุมชน
กับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแหลงเรียนรูทางการเกษตรที่เปนประโยชนกับเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ สามารถสืบคนขอมูลไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวุฒิ วรวิทยพินิต, วรรณวีร บุญ
คุม และนรินทร สังขรักษา (2560) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศูนยการเรียนรู ไดนําเสนอรูปแบบการ
จัดการศูนยการเรียนรูวิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้น คือ “PETCH Model”  มี 5 
องคประกอบยอย ไดแก การมีสวนรวม (Participation) ความพอเพียง (Evolution Enough) การนําเอา
เทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตรมาปฏิบัติ (Technology) ชุมชน (Community) และ ความกลมกลืน (Harmony) 
ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการศูนยการเรียนรูวิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวารูปแบบ
การพัฒนาจะตองดําเนินควบคูไปกับภูมิปญญาเปนความรูดั้งเดิมอันประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน ไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ และ 
การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศูนยการเรียนรูวิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา
ภาพรวมอยูระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. การพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรกรนวัตวิถี ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เปน
รูปแบบหนึ่งที่ทําใหชุมชนเห็นศักยภาพของชุมชน รักชุมชนรักทองถิ่น รูจักตัวตนของตนเองและภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม และความเปนชุมชนของตนเอง กระตุนเกษตรกรและประชาชนใหตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และการมีสวนรวมในการพัฒนาการทําเกษตรอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2. หนวยงานของรัฐ องคกรบริหารสวนจังหวัด และองคกรบริหารสวนตําบล ควรมีสวนรวมในการ
พัฒนาปรับปรุงดูแลศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี เพ่ือชี้ใหประชาชนในชุมชนเห็นถึงคุณคาและคุณประโยชนของ
การเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพทางการเกษตรที่ชวยสงผลใหเกิดการพ่ึงตนเองการจัดการตนเอง และสรางความ
เขมแข็งใหกับภาคครัวเรือนและชุมชนไดจริง 

3. เกษตรกรมีกระบวนการเรียนรูดวยการรับเอาชุดความรูจากภายนอกมาสูการปฏิบัติจริง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม สวนกระบวนการ
สรางความรูของเกษตรกรใชวิธีการทดลอง สังเกตผลการปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองและปรับใชชุดความรูใหมที่ได
และถายทอดสูคนอื่นในชุมชน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ และสงเสริมการดําเนินงานของศูนย                 
การเรียนรูเกษตรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

2. ควรวิจัยและพัฒนาศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีของตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
ใหสอดคลองและรองรับการเคลื่อนยายของแรงงาน 

3. ควรพัฒนาเครือขายภาครัฐ สถานศึกษา องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีสวนรวม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจผลิตผลทางการเกษตรและสภาพการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตร ในพ้ืนที่ตําบลบานนา 2) พัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และ 3) ขับเคลื่อน
และประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายกใหประสบความสําเร็จ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชรูปแบบของการวิจัย
แบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบาน
นา จํานวน 237 ครัวเรือน ใชแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรรมเก็บขอมูลและทําการวิเคราะหดวยการหาคาความถี่
และคารอยละ การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูนําชุมชน ตัวแทนเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ จํานวน 20 คน แลวนําขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหดวยการตีความเชิงอุปนัยและการวิเคราะหเชิง
ตรรกะแลวใชการพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สํารวจผลิตผลทางการเกษตรและสภาพการจัดการผลผลิตทางการเกษตร พบวา ประชาชนสวน

ใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมพืชหลักคือ ขาว โดยสวนใหญทําเกษตรผสมผสาน มีกิจกรรมการผลิตแตละ
ชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชนตอกันและกัน สภาพการจัดการผลผลิตแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานเก็บเกี่ยว  
2) ดานการแปรรูป และ 3) ดานจําหนาย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยการจางรถเก็บเกี่ยวขาว และ
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยการขายขาวใหแกโรงสีที่รับสีขาว หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตรไว
ทานเองในครอบครัว นํามาขายปลีกหนาบานตนเอง อาทิเชน มะมวง มะยงชิด  

2. พัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม คือ สงเสริมใหมีโรงสีขนาดเล็กภายใน
ชุมชนเพ่ิมขึ้น จัดทําวิสาหกิจชุมชน เปนตัวแทนในการจัดการผลผลิต รวมทั้ง ขายเองโดยตรง ผานชองทางอ่ืนๆ 
เชน ออนไลน การปลูกพืชแบบอินทรียและการแปรรูปผลิตภัณฑ ผลผลิตที่นํามาพัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิต 
คือ ขาว มะมวง มะยงชิด ไก ผักสวนครัว และ หนอไม 
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3. ผลการขับเคลื่อนและประเมินผลรูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตร พบวา การนําความรูเรื่อง
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเขาไปพัฒนาผลผลิตทางเกษตรที่เปนผลผลิตนํารองในการจัดการ ไดแก ขาว 
มะมวง มะยงชิด ไขไก พืชผักสวนครัว และหนอไม มาแปรรูปหรือมีการจัดการผลผลิตแบบใหม และขยาย
การตลาดใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่ ดวยการพัฒนาระบบการคา เชื่อมโยงธุรกิจในระบบสหกรณ เพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกร รวมทั้งการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ผานทางศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถี  คณะผูวิจัยไดพัฒนา
เว็บไซต ศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตวิถีตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูให
สําหรับผูที่สนใจเขามาศึกษา โครงการพัฒนาเกษตรในยุคไทยแลนด 4.0 และยังเปนการตลาดอีกชองทางหนึ่ง
ใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

 
คําสําคัญ : การพัฒนา; การจัดการผลิตทางการเกษตร; จังหวัดนครนายก 
 

Abstract  

  The objectives of this research were 1)  to survey agricultural produce and agricultural 
product management conditions in Ban Na Subdistrict area 2) to develop an appropriate 
agricultural product management model, and 3) to drive and evaluate the use of the agricultural 
product management model in Ban Na Subdistrict area, Ban Na District, Nakhon Nayok Province 
to be successful.  Participatory Action Research ( PAR)  deployed the mixed- method design 
(quantitative research and qualitative research). In purposive sampling, 237 households selected 
the samples, and 20 key informants were community leaders, farmer representatives, government 
agencies, the private sector in Ban Na Sub- district.  The research instruments consisted of 
questionnaires, interviews, and group stages.  The statistical analyses used for this study were 
frequency, percentages for quantitative data, inductive interpretation and logical analysis for 
qualitative data analysis. 

The results showed that 
  1.The survey of agricultural products and agricultural product management conditions 
found that most people engaged in agriculture; the main crop was rice, mostly mixed farming. 
The productive activities of each type could share the benefit.  The condition of production 
management was divided into three aspects:  1)  harvesting, 2)  processing, and 3)  selling. 
Agricultural products are harvested by hiring rice-harvesters and sold to the mills, on the other 
hand, agricultural products are kept for eating in the family or retailed in front of the house, such 
as mango and mayongchit. 
  2. Appropriate agricultural production management model encouraged more small mills to 
set up community enterprises within the community.  They represented production management: 
direct sales through online channels, organic cropping, and product processing. The products used 
for developing the production management model were 1) rice, 2) fruit: mangoes and mayongchits, 
3) chickens, 4) home-grown vegetables, and 5) bamboo shoots. 
 3.  The results of driving and evaluating the agricultural product management model 
revealed that agricultural production management knowledge was used for developing 
agricultural products.  The pilot products in the management were rice, mangoes, mayonchits, 
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chicken eggs, home- grown vegetables, and bamboo shoots that were used for processing or 
managing to be the new production.  The markets were expanded to the farmers in the area 
based on the trading system development, connecting businesses in the cooperative system to 
increase income for farmers.  As well as,  Agricultural Innovation Learning Center was the service 
point in publicizing various projects. The researchers' team developed the website - Agricultural 
Innovation Learning Center, Ban Na District, Nakhon Nayok Province -  to be a learning center for 
those who were interested in studying Agricultural development projects in the Thailand 4.0 era. 
Furthermore, the website was also another marketing channel for farmers in Ban Na Sub-District, 
Ban Na District, Nakhon Nayok Province. 
 

Keywords : Development; Agricultural Production Management; Nakhon Nayok Province 
 

บทนํา 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร เปนการนําผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวจากแหลงการผลติ

ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งดานความคุมคา ราคา และปองกัน
การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่ไดหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตทางการเกษตรมีความจําเปนและ
เปนประโยชนตอเกษตรกรหลายประการ เชน สรางความสะดวกในการนําผลผลิตไปใชประโยชน สรางความ
หลากหลายใหแกผลผลิต เพิ่มมูลคาใหผลผลิต ทําใหเก็บผลผลิตไวบริโภคไดนาน สะดวกในการขนสง และลด
ปญหาผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด เปนตน  

เกษตรกรอําเภอบานนาทํานามากกวารอยละ 70 และมีรายไดคอนขางต่ํา เนื่องจากชาวนายังใชวิธีการ
ทํานาแบบเกษตรกร 1.0 เปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งเปนการผลิตจํานวนมากตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และ
สงผลิตเพื่อจําหนายดวยการขายขาวเปลือกใหกับโรงสีโดยไมมีการจัดการผลผลิต ทําใหประสบปญหาขาดทุน
เปนประจํา (สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดนครนายก, 2563) ดังนั้น เกษตรกรจําเปนตองคิดใหม ใหมีการ
เปลี ่ยนแปลงกระบวนการผลิต โดยการจัดการผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิต เชน การแปรรูปขาวเปน
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความงาม อาหาร เปนตน ที่จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น และสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตดานเศรษฐกิจที่ดีตอเกษตรกร 

คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องการจัดการผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ตําบลบานนา สภาพการ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และคัดเลือกผลผลิตที่เหมาะสมในการนํารองการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และขับเคลื่อนและประเมินผลรูปการใชรูปแบบ
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสํารวจผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก สภาพการ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และคัดเลือกผลผลิตที่เหมาะสมในการนํารองการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก  

3. เพื่อขับเคลื่อนและประเมินผลรูปการใชรูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตําบล
บานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ประกอบดวยกระบวนวิธีวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
จํานวนทั้งหมด 579 ครัวเรือน และกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ตามแนวแนวทางของทาโร ยามาเน  
ที่คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 237 ครัวเรือน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูนําชุมชน ตัวแทนเกษตรกร บุคลากรในสํานักงานเกษตร
อําเภอบานนานครนายก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และผูประกอบการทางการเกษตร ในพ้ืนที่
ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน 20 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามขอมูลเกษตรกรรม เพ่ือสํารวจสภาพการใชเทคโนโลยีการผลิต

ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณบุคคลและการจัดทําเวทีชุมชนเพ่ือสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

ในการสรางเครื่องมือเชิงปริมาณทําโดยการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาขอมูลประกอบไปดวย ตํารา 
บทความ วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต การวิจัยเชิงคุณภาพสรางเครื่องมือ
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางปลายเปด และแบบสังเกตสภาพการจัดการผลผลิตทางการเกษตร  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังตอไปนี้ 

แนวคิดการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

ผลิตผลทางการเกษตร 
1. การปลูกขาว 
2. การทําสวนไมผลไมยืนตน  
3. การปลูกไมดอกไมประดับ 
4. การปลูกพืชผักและสมุนไพร 
 

สภาพการจัดการผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1. การแปรรูปผลผลติ  
2. การทําเกษตรอินทรีย  
3. การพัฒนาผลติภณัฑ 
 
 

รูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม 

ผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ตําบลบานนา 
ไดรับการจัดการผลผลิต 
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1. การแจกแบบสอบถามขอมูลเกษตรกรรม ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เก็บรวบรวม
แบบสอบถามไดทั้งหมด 237 ครัวเรือน และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปบันทึกดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัย และนําผลมาวิเคราะหขอมูล 

2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดการสัมภาษณและการจัดทําเวที การเก็บรวบรวม
ขอมูล ใชวิธีดังนี้ 

 2.1 การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลแบบผสมผสานในทุกๆ 
สาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือนําเสนอรูปแบบและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรียที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ใหประสบความสําเร็จ 

 2.2 การจดบันทึก บันทึกเสียง ขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยเนนการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นของวัตถุประสงค 

 2.3 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Observation Participatory) เปนการสังเกตการณในขณะที่ได
ดําเนินกิจกรรมการวิจัย ทั้งประชุมปฏิบัติการ การประชุมกลุมยอย การจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได
มีการจดบันทึก และบันทึกเสียง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
ดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรรม เพ่ือสํารวจสภาพการผลิตทาง

การเกษตรของเกษตรกร และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะห
หาคาสถิติ ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรและตอนที่ 2 ขอมูลกิจกรรมทางการเกษตรของ
เกษตรกร ดวยการหาคาความถี่ (n) และคารอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายที่
กําหนดเกณฑในการวิเคราะห 

2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการทําเวทีกลุมกับผูนําชุมชน ตั วแทนเกษตรกร บุคลากรใน
สํานักงานเกษตรอําเภอบานนานครนายก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ผูและประกอบการทางการ
เกษตรในพื้นที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองดวย
การตรวจสอบแบบสามเสา และขอมูลที่ไดนั้นมีความครบถวนสามารถนําไปตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได มี
ความนาเชื่อถือและรายละเอียดเพียงพอที่สามารถนํามาอธิบายประกอบความสัมพันธตางๆ ดวยการตีความสรุป
เชิงอุปนัย และการวิเคราะหเชิงตรรกะแลวใชการพรรณนาความ (Descriptive) แลวนํามาสรุปเพ่ือนําเสนอตอไป 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 60.3 และเปนเพศชาย รอยละ 39.7 มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป รอยละ 70.5 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 49.4 มีรายได 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 34.2 มีหนี้สินไม
เกิน 100,000 บาท รอยละ 48.5 มีพ้ืนที่ไมเกิน 10 ไร รอยละ 52.3 มีที่ดินของตนเอง รอยละ 67.1 มีประสบการณ
ในการทําเกษตรมากกวา 20 ปขึ้นไป รอยละ 32.1 และมีสมาชิกในครอบครัว 1 - 5 คน รอยละ 82.7  

2. ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการผลผลิต สามารถสรุปผลได 3 ดาน คือ 1) ดานเก็บเกี่ยว พบวา 
วิธีการเก็บเกี่ยว พบวา ใชแรงงานคน (จาง) และใชแรงงานคน (เก็บเอง) มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง จํานวน 12 ราย 
รองลงมาคือ รถเก่ียวขาว จํานวน 9 ราย อันดับที่สามคือ ใชเครื่องจักร จํานวน 7 ราย  และอันดับสุดทายคือ ขาย
ยกตน จํานวน 1 ราย คาใชจาย พบวา คาใชจายของเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับขนาดของพ้ืนที่การตกลง
ราคาขึ้นอยูกับขอตกลงของเจาของที่และผูรับจางสวนใหญจะเสียคาใชจายประมาณ  400-600 บาท/ไร จํานวน 
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15 ราย คาใชจายในการเก็บเกี่ยวอยูในระหวาง 1,000-30,000 บาท และมีคาใชจายสูงสุดคือ 90,000 บาท 
จํานวน 1 ราย ตามลําดับ ปญหาจากการเก็บเกี่ยว พบวา อันดับหนึ่งพบเศษขาวหลนจากการเก็บเกี่ยว จํานวน 4 
ราย รองลงมาคือ เรื่องคาใชจาย จํานวน 3 ราย และอันดับสุดทายคือ ไมมีเครื่องตัดผลไมที่อยูสูง จํานวน 1 ราย 
ตามลําดับ การแกไขปญหาจากการเก็บเกี่ยว พบวา เกษตรกรบอกวิธีแกไขปญหาจํานวน 1 ราย ดังนี้เรื่องการเก็บ
เกี่ยวผลในที่สูง การแกไขคือ ใชเครื่องตัดผลไม หรือกรรไกรสอยตัดผลไมบนที่สูง  2) ดานการแปรรูป พบวา 
ผลผลิตจากการแปรรูป พบวา ขาวเกษตรกรจะนําไปสีที่โรงสีชาวบาน จํานวน 7 ราย การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสวนใหญเปนการถนอมอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน แตจะทําขายบางรายเทานั้น มีการแปรรูปมะมวง
เปนอันดับหนึ่ง จํานวน 9 ราย รองลงมาคือ หนอไมดองและมะยงชิด อันดับสามคือ  กระทอน ตามลําดับ 
วัตถุประสงคและผลสําเร็จจากการแปรรูป พบวา อันดับหนึ่งคือ รับประทานเอง จํานวน  8 ราย อันดับสองคือ 
เพ่ิมมูลคาสินคาและจัดการกับผลผลิตกอนเนาเสีย จํานวน 5 ราย อันดับสามคือ แปรรูปเพ่ือขาย จํานวน 4 ราย 
วิธีการแปรรูป พบวา อันดับหนึ่งคือ แรงงานคน จํานวน 7 รายและอันดับสองคือเครื่องสีขาว จํานวน 6 ราย 
ปญหาการแปรรูป พบวา อันดับหนึ่ง ไมมีอุปกรณในการแปรรูป จํานวน 4 ราย  อันดับสองคือ เกษตรกรขาดกําลัง
ในการทํางาน (ไมมีคนชวยทําและเหนื่อย) จํานวน 4 ราย วิธีการแกไขปญหาคือ ขายหนอไมสด ไมแปรรูป
เนื่องจากไมมีคนชวยทําและไมมีอุปกรณ จํานวน 2 ราย รองลงมาคือ เพ่ือนบานรับสีขาวฟรี จํานวน 1 ราย และ 
3) ดานจําหนาย พบวา อันดับหนึ่งคือ เกษตรขายผลผลิตโดยการขายดวยตนเอง (ขายหนาบาน ขายที่โรงสีขาว 
ตลาด ชุมชน ออนไลน) จํานวน 48 ราย อันดับสองคือ ผานพอคาคนกลาง จํานวน 14 ราย ปญหาการจําหนาย 
พบปญหา คือ ไดราคาต่ําและถูกกดราคา จํานวน 8 รายและ 7 รายตามลําดับ วิธีการแกไขปญหา เกษตรกรให
ขอมูลวา แกไขไมได จํานวน 2 ราย รัฐบาลชวยเหลือชดเชยให จํานวน 1 ราย และใหปลูกตอนฤดูรอนเทานั้น 
จํานวน 1 ราย 

จากการสํารวจผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พบวา 
ผลิตผลทางการเกษตรมีความหลากหลาย เพียงพอตอการบริโภคภายในครอบครัว และการจําหนวยผลผลิตทาง
การเกษตรของประชากรในชุมชนคือการจําหนายดวยตนเอง หรือการตั้งรานเล็ก ๆ หนาบาน ผลไมบางชนิดมี
การจําหนายผลผลิตใหพอคาคนกลางที่มารับซื้อเพื่อไปขายตอ โดยที่เกษตรกรไมสามารถตอรองราคาได และ
สวนหนึ่งอาจมาจากที่เกษตรกรในตําบลบานนา ไมสามารถรวมกลุมกันทางเกษตร จึงทําใหสภาพการจัดการ
ผลิตผลทางการเกษตรของคนในพ้ืนที่ ไมมีการขยายวงกวางเทาที่ควร 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

พัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม  
การจัดการผลิตผลทางการเกษตรในหลายดาน ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล

ทางการเกษตรอยูมาก ปญหาการจัดการทางผลิตผลทางการเกษตร คือ การจัดการทางตลาดในรูปแบบที่ตัว
เกษตรกรเปนผูจําหนายผลผลิตทางการเกษตร คือ เปนทั้งผูผลิต ผูแปรรูป และผูจําหนายในตัวคนๆ เดียวกัน 
นั่นคือการปลูกเอง ขายเอง สวนใหญจะเปนรูปแบบการตลาด เพื่อวางจําหนายผลผลิตทางการเกษตรใน
ลักษณะผลผลิตสด หรือผลิตภัณฑแปรรูปงาย ๆ เชน การทอด การกวน การแชอ่ิม เปนตน  

จากการสํารวจผลผลิตในตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก มีผลผลิตที่นํามาพัฒนารูปแบบ
การจัดการผลผลิต คือ 1) ขาว สงเสริมใหมีโรงสีขนาดเล็กภายในชุมชนเพ่ิมขึ้น จัดทําวิสาหกิจชุมชน เปนตัวแทน
ในการจัดการผลผลิต รวมทั้ง ขายเองโดยตรงผานชองทางออนไลน แปรรูปผลิตภัณฑ เชน น้ํานมขาว สงเสริมให
ปลูกขาวอินทรีย (ออรแกนิค ปลอดสารพิษ) 2) ผลไม คือ มะมวง และมะยงชิด สงเสริมใหมีการแปรรูป เชน                
การกวน การทําลอยแกว การทําเคกผลไมและแยม ไอศกรีม การแชอ่ิม การทําเบเกอรี่ เชน พายและชีสเคก เปน
ตน จัดทําวิสาหกิจชุมชน เปนตัวแทนในการจัดการผลผลิตและขายโดยตรงผานชองทางออนไลน 3) ไก สงเสริมให
มีการทําการแปรรูปไขไกหลากหลายรูปแบบ เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา เตาหูไขไก เพ่ือเพ่ิมมูลคา หรือการสงออกไป
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จําหนาย จัดทําวิสาหกิจชุมชน เปนตัวแทนในการจัดการผลผลิต รวมทั้ง ขายเองโดยตรง ผานชองทางออนไลน 4) 
ผักสวนครัว สงเสริมใหมีการปลูกผักสวนครัวแบบออรแกนิค สงเสริมใหปลูกพืชผักสวนครัวแบบหมุนเวียน แนะนํา
ใหปลูกผักสวนครัวที่ปลูกงาย ดูแลงายและไดผลผลิตที่ตรงตามความตองการของตลาด และ 5) หนอไม สงเสริมให
มีการทําการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เชน การทําหนอไมดอง จัดเก็บในบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจะทําใหผลผลิตอยูได
นานยิ่งขึ้น ขายเองโดยตรง ผานชองทางอนไลน 

ขับเคลื่อนและประเมินผลรูปการใชรูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
การนํารูปแบบการจัดการผลผลิตรูปแบบใหมไปปรับใชหรือนํามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเกษตรของพื้นที่ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่ 
โดยการนําความรูเรื่องการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเขาไปพัฒนาผลผลิตทางเกษตรที่เปนผลผลิตนํารองใน
การจัดการ ไดแก ขาว มะมวง มะยงชิด ไขไก พืชผักสวนครัว และหนอไม  มาแปรรูปหรือมีการจัดการผลผลิต
แบบใหม และขยายการตลาดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ ดวยการพัฒนาระบบการคา เชื่อมโยงธุรกิจในระบบ
สหกรณ โดยการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณทองถิ่น สงผลใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได และยังเปนการเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกร รวมทั้งการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ผานทางศูนยการคาเรียนรูเกษตรนวัตวิถี   

คณะผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซต ศูนยการเรียนรู เกษตรนวัตวิถี อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
http://www.bannalearningcenter.com เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูใหสําหรับผูที่สนใจเขามาศึกษา โครงการ
พัฒนาเกษตรในยุคไทยแลนด 4.0 และยังเปนการตลาดอีกชองทางหนึ่งใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลบานนา 
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายกในการสรางรายได และเพ่ือเปนจุดสนใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม
หมูบาน หรือโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานรัฐที่สนใจการเกษตรยุคใหมไดเขามาศึกษาขอมูลในพ้ืนที่ตําบล
บานนาอีกดวย  
 

อภิปรายผล 
จากการสํารวจสภาพการผลิตและปญหาในการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ พบวา สวนใหญมีกิจกรรม

ทางการเกษตรที่ปฏิบัติ คือ ทํานาขาว รอยละ 70.9 และรองลงมา ทําสวน รอยละ 59.9 ชนิดพืชที่กําลังปลูก 
สวนใหญปลูกพืช 1 - 10 ชนิด รอยละ 95.8 เกษตรกรมีพ้ืนที่ทําการเกษตรไมเกิน 10 ไร รอยละ 54.0 มีที่ดินใน
การทําเกษตรเปนของตนเอง รอยละ 54.9 ซึ่งเกษตรกรมีประสบการณในการทําเกษตร มากกวา 20 ปขึ้นไป 
รอยละ 55.3 สภาพการจัดการผลผลิต ประกอบดวย 1) ดานเก็บเกี่ยว 2) ดานการแปรรูป และ 3) ดานจําหนาย 
พบวา ผลิตผลทางการเกษตรมีความหลากหลาย เพียงพอตอการบริโภคภายในครอบครัว และการจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรของประชากรในชุมชนคือการจําหนายดวยตนเอง หรือการตั้งรานเล็ก ๆ หนาบาน ผลไม
บางชนิดมีการจําหนายผลผลิตใหพอคาคนกลางที่มารับซื้อเพื่อไปขายตอ โดยที่เกษตรกรไมสามารถตอรองราคา
ได และสวนหนึ่งอาจมาจากที่เกษตรกรในตําบลบานนา ไมสามารถรวมกลุมกันทางเกษตร จึงทําใหสภาพการ
จัดการผลิตผลทางการเกษตรของคนในพ้ืนที่ ไมมีการขยายวงกวางเทาที่ควร สอดคลองกับ จินดา ขลิบทอง และ
คณะ (2551 : 129-130) ไดอธ ิบายถึงการใชทรัพยากรในชุมชนอยางคุ มคาและยั ่งย ืน ดานเศรษฐกิจ 
ประกอบดวย ครอบครัวมีรายได และลดคาใชจาย ลดภาระหนี้สินและมีการออม เนนการปลูกพืชผักไวกินเอง 
การขยายพันธุพืชและพันธุสัตวเอง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต การผลิตที่ใหผลผลิตที่ดี ไมเปนหนี้ มีอาชีพเสริม   
มีรายไดตอเนื่อง และรูจักเก็บออม ดานทรัพยากร ประกอบดวย การเนนการเลี้ยงสัตวแบบธรรมชาติไมทําลาย
ทรัพยากรใชวัสดุหรือทรัพยากรในทองถิ ่น อยู กับปาหรืออยู กับทรัพยากรธรรมชาติและมีการอนุรักษ ใช
ประโยชนและรักษาดานจิตใจ เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน และแบ งปนผลผลิต พอใจในสิ่ง
ที ่มีเกื ้อกูลกันทั ้งในครอบครัวและเพื่อนบาน ดานสังคม ประกอบดวย การเนนการมีผู นําที ่มีความคิดริเริ ่ม
สรางสรรค สมาชิกรวมแรงรวมใจกัน และเนนการใชแรงงานในครอบครัวหรือคนในชุมชนเปนหลัก  
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การพัฒนารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ พบวา มีรูปแบบการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 1) การสงเสริมใหมีการจัดทําวิสาหกิจชุมชน สอดคลองกับ เกศณี เถื่อนบัวระบัติ
และคณะ (2550: 80) ที่ไดสรุปไววา การมีสวนรวมของคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงาน
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พบวามี 2 ระดับ คือ การมีสวนรวมในระดับมาก ไดแก การประชุมและแสดงความ
คิดเห็น และระดับปานกลาง ไดแก การวางแผนการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการดําเนินการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การเสนอมาตรการ/แนวทาง/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณฯ ตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 2) สนับสนุนใหมีการจําหนายผลผลิตเอง
โดยตรงผานชองทางอื่นๆ เชน ออนไลน 3) สงเสริมแปรรูปผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และ 4) ปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมและทันสมัย สวยงามยิ่งขึ้น สอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ จันทรแดง (2549 : 14-16) 
ที่กลาวถึง การผลิตแบบไมตอเนื่อง (Job-Shop Production) เปนการผลิตจํานวนไมมากตามความตองการของ
ลูกคา/ ผูบริโภค ที่เรียกวาการผลิตแบบรับจางทํา ทําใหผลิตภัณฑมีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงตัว
ผลิตภัณฑคอนขางบอย เปนการผลิตตามรูปแบบและขอกําหนดของลูกคา/ ผูบริโภค การผลิตลักษณะนี้จะเนนที่
ความถูกตอง ชัดเจนของขอกําหนด ดังนั้นอุปกรณหรือเครื่องจักรที่นํามาใชในการผลิต จึงมักเปนแบบ
อเนกประสงค สามารถปรับแตงใหใชผลิตไดหลากหลายผลิตภัณฑ ทําใหการผลิตไมตอเนื่อง 

การขับเคลื่อนและประเมินผลรูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่ใหประสบความสําเร็จ 
พบวา โดยการนําความรูเรื่องการจัดการผลผลิตทางการเกษตรเขาไปพัฒนาผลผลิตทางเกษตรที่เปนผลผลิตนํารอง
ในการจัดการ มาแปรรูปหรือมีการจัดการผลผลิตแบบใหม และขยายการตลาดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ ดวยการ
พัฒนาระบบการคา เชื่อมโยงธุรกิจในระบบสหกรณ โดยการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณทองถิ่น สงผลใหเกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได และยังเปนการเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร รวมทั้งการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ผาน
ทางศูนยการคาเรียนรู เกษตรนวัตวิถี  สอดคลองกับ พรรณรวีย จันทรมาศ (2560) ไดศึกษาเรื ่อง การใช
เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพสินคาเกษตรแปรรูป ดวยการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใชในการแปรรูป
สินคาเกษตรถือวาเปนการสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการผลิตสินคาเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรดวย
การนําเทคโนโลยีอัตโนมัติจะตองใชทุนที่สูงกวาการผลิตสินคาเกษตร แตหากพิจารณาผลประโยชนในระยะยาว
ที่เกษตรกรจะไดคือสามารถสรางมูลคาสินคาเกษตรใหสูงยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. สํานักงานเกษตรอําเภอบานนา สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานนา กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
บานนา สามารถนํารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรประยุกตใชกับตําบลอื่นๆ ในอําเภอบานนาได 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนํารูปแบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ไปประยุกตใชกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ โดยกระบวนการไปขยายผลกับกลุมเปาหมายนี้ ตองมีการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานการเกษตรในพ้ืนที่เบื้องตน ผลผลิตที่แตกตางกัน และมีการนํารูปแบบไปปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสม
กับผลผลิตอื่นตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการผลผลิตการเกษตรในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมขึ้น อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ 
2. ควรมีการวิจัยการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่

ศึกษา เพ่ือศึกษากิจกรรมทางการเกษตรที่เกิดข้ึนวามีผลอยางไรตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
3. ควรมีการศึกษาหรือใหความรูในเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหกับผูนําชุมชน และแกนนํา

ชุมชน และเกษตรกร 
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บทคัดยอ 

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ถือเปนเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสที่สงผลกระทบตอ
ผูคนในทั่วโลก มีขาวสารเกี่ยวกับการแพรระบาดของไวรัสดังกลาวมากมายปรากฏอยูในสื่อสังคมออนไลน 
จนกลายเปนการแพรระบาดของขาวสาร ทั้งที่เปนขาวจริง ขาวปลอม และขาวที่มีขอมูลบิดเบือน  โดยขอมูล
จํานวนมากที่เปนขอมูลเท็จ หรือขอมูลที่สรางความเขาใจผิดปรากฏอยูในโลกดิจิทัล  ทําใหผูคนเกิดความสับสน 
และอาจมีพฤติกรรมที่เสี ่ยงตอสุขภาพ รวมถึงเปนขอมูลที ่สงผลใหเกิดความไมไววางใจตอการทํางานของ
หนวยงานดานสาธารณสุข ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอการรับมือในสถานการณการระบาดของโรค ในประเทศ
ไทยเองก็ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของขาวสารเชนเดียวกัน โดยสามารถพบขอมูลที่เปนเท็จ หรือ
บิดเบือนปรากฏในสื่อสังคมออนไลน และไดรับการแชรตออยางมากมายจากผูไมรูเทาทัน โดยบทความชิ้นนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงการรับมือการแพรระบาดของขาวปลอมในสื่อสังคมออนไลน ซึ่งการที่จะเลือกรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโควิด-19 จากสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูรับสารทุกเพศ ทุกวัย ควรมีทักษะ
ในการรูเทาทันสื่อเปนสําคัญ ซึ่งการสรางการรูเทาทันสื่อใหแกคนในสังคมนั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
คนในหลายภาคสวน ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ครอบครัว สถาบันการศึกษาที่ตองมีการใหความรู
เกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนใหแกคนในสังคม เพ่ือใหคนในสังคมสามารถรับมือกับการแพรระบาดของ
ขาวสาร และมีทักษะในการเปดรับขาวสารตางๆ จากสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น  
 
คําสําคัญ : โควิด 19; การแพรระบาดของขาวสาร; สื่อสังคมออนไลน; การรูเทาทันสื่อ 
 

Abstract 

  Corona Virus is an outbreak of virus affecting people around the world .News about the 
virus outbreak has surfaced on social media.  It’ s become an infodemic.  A large of inaccurate 
information or misleading information appear in the digital world. Some are authentic, fake news, 
and disinformation.  Confusing people may have risky behaviour to health, including information 
that resulted in a distrust of the work of public health organizations that affected to handle the 
epidemic situation.  In Thailand, it was affected by the spread of the news, which can find 
misinformation or distorted information appearing on social media and shared by the ignorant. 
The objective of this article is hoe to deal with the infodemic on social media.  Therefore, the 
receivers about Covid-19 from social media should have media literacy skills.  The creation of 
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media literacy for people in society requires cooperation from many sectors such as relevant 
government sections, families, educational institutions that need to educate people on social 
media literacy.  People in public can cope with the spread of information and have the skill to 
receive various information from social media. 
 

Keywords : Covid 19; Infodemic; Social Media; Media Literacy 

 

บทนํา 
หากจะกลาวถึงโรคระบาดในชวงป พ.ศ.2563 แนนอนวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เปนหนึ่งในโรคระบาดที่กระทบกับชีวิตความเปนอยูของผูคนทั่วโลก โดยเริ่มตนการ
แพรระบาดในประเทศจีนตั้งแตกลางเดือนมกราคม พ.ศ.2563 และมีการระบาดลุกลามไปทั่วโลกในวันที่ 11 
มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยพบการแพรระบาดอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนมีนาคม พ .ศ. 2563 จนรัฐบาลตอง
ออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของไวรัสดังกลาว รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกประชาชนอยางตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใชชีวิตแบบ New Normal เพ่ือใหสามารถใชชีวิตอยางปลอดภัยภายใตการระบาดอยางหนักของเชื้อ
ไวรัสดังกลาว แตทั้งนี้สิ่งที่ตองตอสูไปพรอมๆ กับการแพรระบาดอยางหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) คือ การแพรระบาดของขาวสาร (Infodemic) ที่เปนทั้งขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่บิดเบือน ซึ่งถูก
แพรกระจายผานสื่อสังคมออนไลนไปอยางรวดเร็ว จนยากแกการควบคุม 

Infodemic เปนการผสมคําระหวาง "information" และ "epidemic" ที่เปนการกลาวถึงขอมูลขาวสาร
ทั้งขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่บิดเบือน โดย Infodemic ถูกพูดถึงเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2546 จากนักขาวและ
นักการเมือง David Rothkopf ที่ เขียนคํานี้ ในคอลัมนของ Washington Post โดย Rothkopf ไดนิยาม
ความหมายของ Infodemic ไววา การแพรระบาดของขาวสารที่มีความจริงเพียงเล็กนอย ผสมไปดวยความกลัว 
เปนการคาดเดา และขาวลือ ขยายแพรกระจายไปอยางรวดเร็วผานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และคําวา Infodemic 
ไดถูกนํามาพูดถึงอีกครั้งอยางกวางขวางในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(https://www.merriam-webster.com/words-at-play/words-were-watching-infodemic-meaning) ซึ่ง
การถูกนํากลับมากลาวถึงอีกครั้งสะทอนใหเห็นวา การแพรระบาดของขาวสารกลายเปนปญหาใหญในชวงโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดหนัก โดย World Health Organization ไดกลาววา Infodemic คือ 
ขอมูลจํานวนมากที่เปนขอมูลเท็จ หรือขอมูลที่สรางความเขาใจผิดที่ปรากฏอยูในโลกดิจิทัล ทําใหผูคนเกิดความ
สับสน และอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพ รวมถึงเปนขอมูลที่สงผลใหเกิดความไมไววางใจตอการทํางานของ
หนวยงานดานสาธารณสุข (https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1) ซึ่งหากมีการแพร
ระบาดของขอมูลขาวสารที่เปนเท็จเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสื่อสังคมออนไลนเปน
จํานวนมาก และมีการสงตอขาวสารที่เปนเท็จโดยขาดการรูเทาทันยอมสงผลเสียตอสถานการณมากยิ่งขึ้นอยางไม
อาจหลีกเลี่ยงได 

 
การแพรระบาดของขาวปลอมในสื่อสังคมออนไลน 

ในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขาวสาร การกาวเขามาของสื่อสังคม
ออนไลน สงผลใหผูคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารจากสื่อดั้งเดิมอยาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ แปรเปลี่ยนเปนการเปดรับขาวสารตาง ๆ ผานสื่อใหม 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีแหลงขอมูลขาวสารมากมาย มีการนําเสนอ
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ผานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีขอมูลที่หลากหลายใหเลือกเปดรับ อีกทั้งผูรับสารไดเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูถูกกระทํา (Passive Audience) มาเปนผูกระทํา (Active Audience) ที่สามารถเลือกเปดรับสื่อที่มีชองทางให
เลือกไดหลากหลายมากขึ้น และยังสามารถเลือกเปดรับขาวสารที่เผยแพรผานสื่อตางๆ บนพื้นฐานความสนใจของ
ตนเองเปนหลัก (พัชราภา เอื้ออมรวนิช, 2562) 

แตทั้งนี้ขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลนก็ใชวาจะเปนขาวสารที่มีความถูกตอง ครบถวนในทุกขาวเสมอ
ไป เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนนั้นแขงขันกันนําเสนอดวยความรวดเร็ว จนอาจหละหลวมเรื่องการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลขาวสารที่นําเสนอ อีกท้ังการนําเสนอขาวสารในสื่อสังคมออนไลนนั้นสิ่งที่ผูรับสารพึงระวังในการ
เปดรับขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน คือ ขาวปลอม (Fake News) โดยการเผยแพรระบาดของขาวปลอมเกิด
ขึ้นมานานแลว เริ่มตนจากขาวปลอมในยุคกอนอยางใบปลิว หรือเรื่องเลาตอๆ กันมา ยุคของการฟอรเวิรดเมล   
มาจนถึงยุคของการสงขอความแชตผานเอ็มเอสเอ็น (MSN) จนถึงยุคดิจิทัลที่ขาวปลอมมากมายไดมีการพัฒนามา
อยูบนสื่อสังคมออนไลน โดยปรากฏการณที่โดงดังระดับโลก และเปนที่กลาวขวัญถึงกันอยางมากจากปญหาขาว
ปลอมบนสื่อสังคมออนไลนกลายเปนเรื่องบานปลายในสหรัฐอเมริกา และเปนประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณกันอยาง
หนักวาขาวปลอมบนสื่อสังคมออนไลนตางๆ อาจสงผลตอชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของ
นายโดนัลด ทรัมป โดยเฉพาะคําครหาที่วาขาวปลอมสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในป พ.ศ.2559 
ได (นันทิกา หนูสม, 2563) 

พิจิตรา สึคาโมโต (อางถึงใน สรานนท อินทนนท, 2562) ไดเสนอวา ขาวปลอมสามารถแบงเจตนาของ
ผูสรางขาวได 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. Mis-information เปนการแชรขาวปลอมโดยไมไดตั้งใจ ตัวผูสงสารไมไดมีเจตนา แตแชรเพราะความไมรู 

2. Dis-information เปนขาวปลอมที่ตั้งใจปนปวน ใหราย ทําการโจมตีผู อ่ืน มีเจตนาในการชักนํา
ความคิดของคนในสังคมใหเห็นคลอยตาม และปดบังความจริง 

3. Mal-information ขาวปลอมที่สรางขึ้นจากขอเท็จจริง แตมีเจตนาจงใจสรางความเกลียดชังใหเกิดขึ้น 
โดยสรางขึ้นเพ่ือดูถูก เหยียดหยาม สรางความเกลียดชังใหผูตกเปนขาว ซึ่งขาวในประเภทนี้สงผลกระทบรายแรงที่สุด 

นอกจากนี้ในรายงาน The Legal Framework to Address “Fake News”: Possible Policy Actions 
at the EU Level (2018) ของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission (2018a) เพ่ือระบุปญหา
ของคุณภาพของขาวและหาแนวทางจัดการขาวลวงในยุคอินเทอรเน็ต ไดจําแนกประเภทของขาวลวง ไวดังนี้  
(เฉลิมชัย กกเกียรติกุล และธัญญนนทณัฐ ดานไพบูลย, 2561) 

1. เนื้อหาที่อยูในกรอบจํากัด (Content Bubbles) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับแหลงขาวเดียว แต
กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ทําหนาที่ปอนขาวใหผูอานนั้นตามมุมมองหรือความเขาใจที่ผูอานชอบหรือสนใจ 
ซึ่งทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวาอคติเชิงพฤติกรรมหรือเชื่อหรือตอกย้ําในสิ่งที่ตนเองเชื่ออยูแลว (Confrmation Bias) และ
รวมถึงการใชอัลกอริทึมสําหรับเครื่องมือคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต (Search Engine) ที่อิงการคนหาในอดีตและ
เนื้อหาที่มีการเลือกอานลาสุดประกอบทําใหไดกลุมของขอมูลนําเสนอผูอานแคบจากเฉพาะบางแหลงขอมูลเทานั้นดวย 

2. ขาวลวงที่มีการเผยแพรอยางไมตั้งใจใหเกิดผลรายหรือเขาใจผิด (Misinformation) เปนการแสดงหรือ
นําเสนอความคดิเห็น แตอาจผิดพลาดหรือไมจริง ซึ่งสามารถเพ่ิมหรือกระตุนใหขาวลวงแพรกระจายและนาเชื่อถือมากขึ้น 

3. ขาวลวงที่มีการเผยแพรอยางจงใจ (Disinformation) เปนกรณีที่มีการใชอินเทอรเน็ตหรือสื่อสังคม
แพลตฟอรมดวยมีเจตนาในการจัดการขอมูลเพ่ือบิดเบือนหรือสรางอิทธิพลทางความคิดเห็นของผูอานทั่วไป  

ปรากฏการณการแพรระบาดของขาวสารถูกกลาวถึงอยางมากในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยมักจะพบเห็นขาวปลอมภายใตคําวา วงในกลาววา ไดขาวมาวา คุณหมอบอกวา เขาวา
กันวา เปนตน อีกทั้งการแพรระบาดของขาวปลอมเกี่ยวกับตนกําเนิดของโรคดังกลาว  สงผลใหชาวเอเชียที่อาศัย
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อยูในตางประเทศถูกทําราย รังเกียจ หรือมีการเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสรางความตื่นตระหนกใหกับ
คนในหลายประเทศจนเกิดปรากฏการณการแยงซื้อสินคาในซูเปอรมารเก็ตไปกักตุนจนสินคาหมดจากชั้นวางของ 
ในสวนของประเทศไทยก็มีการแพรระบาดของขาวปลอมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เชนกัน โดยสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (2564) ไดเผยผลสํารวจของโคแฟคที่เปดเผยขาว
ปลอมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการนํามาวนซ้ํา 5 ขาว ไดแก  

1. คลิปเสียงปลอม ความยาว 1.20 นาที มีการกลาวอางวาเปนเสียงของ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความรวมมือใหประชาชนคนไทยทุกทานล็อคดาวน มี
การสงตอกันอยางแพรหลายขามป จนทําใหทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตองออก
แถลงการชี้แจงวา คลิปเสียงดังกลาว ไมใชเสียงจริง และขอความรวมมืออยางแชร 

2. การดื่มน้ํามะนาวฆาเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได โดยชวงเดือนมีนาคม 2563 มีการ
แชรขอมูลวาน้ํามะนาวสามารถฆาเชื้อ ได ซึ่ง นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบายผาน
สื่อมวลชน วา มะนาวมีวิตามินซีสูง ชวยใหรางกายมีภูมิคุมกัน เชื้อโรคไมสามารถฝงเขาไปในเซลลของทางเดิน
หายใจและปอดไดงายเทานั้น แตไมสามารถฆาไวรัสได ในชวงไลเลี่ยกันยังมีการแชรขอมูลน้ํามะนาวผสมโซดา แต
คราวนี้ผสมน้ําสมสายชูไปดวย โดยอางวาสูตรนี้ฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแนนอน เพราะจะไป
ทําลายไวรัสที่พบในลําคอ ซึ่งทางกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ออกมาเตือนประชาชนวาอยา
หลงเชื่อ เพราะยังไมมีผลการทดลองทางวิทยาศาสตรมารับรอง 

3. เลือดเปนดางมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดนอยลง เปนอีกเรื่องที่แชรกันมาก และ
มักถูกนําไปโยงกับความเชื่อทางศาสนา ที่อางวาบุคคลใดกินเจไมแตะตองเนื้อสัตว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะไมสามารถทําอันตรายใดๆ ได หรือถึงไดก็มีอาการไมรุนแรง เพราะอาหารเจทําใหเลือดเปนดาง 
เรื่องนี้ถูกตรวจสอบและถูกนํากลับมาแชรตอวนไป-มาครั้งเลาครั้งเลา ไลตั้งแตชวงปลายเดือน มี.ค.-กลางเดือน 
เม.ย. 2563 มีทั้งผูเชียวชาญที่ชี้แจงวา คา pH ของเลือดมนุษยโดยทั่วไปไมวาจะกินเจ กินมังสวิรัติ หรือกินเนื้อสัตว 
จะอยูที่ 7.35-7.45 และเปนคาที่คอนขางคงที่ดวยเพราะรางกายมีกลไกปรับสมดุลอยู กรณีดังกลาวกรมควบคุม
โรค ไดชี้แจงวา เปนขอมูลเกินจริงและไมถูกตอง ที่ถูกนํามาสงตอซ้ําๆ โดยขณะนี้ยังไมมีขอพิสูจนทางการแพทย 
และวิทยาศาสตรใดๆ ที่ยืนยันวาการรับประทานผลไมท่ีมีฤทธิ์เปนดาง มีผลในการชวยฆาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได 

4. พัสดุไปรษณียเปนแหลงแพรเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ไดชี้แจงผานเว็บไซตของบริษัท กรณีมีการสงขอความผานสื่อออนไลน ระบุวา สํานักงาน
ไปรษณียแจงเตือนเมื่อไดรับจดหมายหรือพัสดุใหแยกไวกอน 24 ชั่วโมง หรือฉีดพนดวยน้ํายาฆาเชื้อกอนนําเขา
บาน เพราะมีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากพัสดุไปรษณียแลว วาเรื่องนี้ไมเปนความจริง แตนี่ไมใช
ครั้งแรก ขาวลือเกิดขึ้นมากอนแลวในชวงที่มีสถานการณระบาดรอบแรก ยอนไปเมื่อ  8 เม.ย. 2563 โดยศูนย
ตอตานขาวปลอมเคยแจงเตือนเรื่องนี้ไปแลวหนหนึ่ง ที่นาสนใจคือขาวปลอมทั้ง  2 ครั้ง ขอความที่แชรยัง
เหมือนกันทุกถอยคํา ทั้งท่ีระยะเวลาหางกันถึง 9 เดือน 

5. ยืนตากแดดฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเรื่องนี้ปรากฏเปนขาวครั้งแรกเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2563 ศูนยตอตานขาวปลอม ไดมีการแจงเตือนโดยอางขอความที่แชรบนโลกออนไลน เสนอให
รณรงคชักชวนผูคนมายืนตากแดดออกกําลังกายยามเชาเพ่ือใหแสงแดดฆาเชื้อโรค ซึ่งกรมควบคุมโรค ไดเตือน
มาวา เชื ้อไวรัสตระกูลโคโรนา สามารถทนทานตอความรอนไดถึง 90 องศาเซลเซียส แตความรอนของ
แสงแดดนั้นไมถึงระดับดังกลาว แตในอีกเกือบ 9 เดือนตอมาวันที่ 13 ธ.ค. 2563 หรือเพียงไมกี่วันกอนเกิด
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมที่ จ.สมุทรสาคร ทางกรมควบคุมโรค 
ไดฝากผานศูนยตอตานขาวปลอมฯ ใหแจงเตือนประชาชนอีกครั้ง กรณีมีการแชรขอความผานสื่อออนไลน 
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ระบุวา การยืนตากแดด 20 นาทีหรือนานกวานั้น สามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรางกาย
ได โดยเรื่องดังกลาวยังไมเคยมีผลวิจัยใดๆ ทางวิทยาศาสตรยืนยันแตอยางใด  

นี่เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของการแพรระบาดของขาวปลอมที่เกิดขึ้นในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการที่มีขาวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโควิดมากมายเผยแพรอยูในสื่อสังคมออนไลน
เปรียบเสมือนการแพรระบาดซ้ําของขอมูลขาวสารที่อาจสรางความตื่นกลัว และกอใหเกิดความเขาใจผิดในสังคม
ได เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยจะเชื่อถือขอมูลขาวสารที่ตรงกับอารมณ ความรูสึก และปฏิเสธการยอมรับ
ขาวสารที่เปนความจริงที่ขัดแยงกับความรูสึกของตนเอง ซึ่งแนนอนวาเมื่อมีการแพรระบาดของขาวปลอมที่
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนจํานวนมาก อาจสงผลกระทบตอการควบคุมสถานการณ
การแพรระบาดที่ภาครัฐไดดําเนินการไว โดยประชาชนหันมาใหความสนใจกับขาวปลอมมากกวามาตรการ  
การปองกันตนเองที่รัฐบาลพยายามรณรงค สงผลใหองคการอนามัยโลกตองออกมาขอความรวมมือกับบริษัทที่
ใหบริการสื่อสังคมออนไลนตางๆ ใหชวยยับยั้งการแพรระบาดของขาวปลอม เพ่ือควบคุมสถานการณใหไดดีขึ้น  

ในสวนของประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดมีนโยบายการใชศูนยตอตานขาว
ปลอม (Anti-Fake News Center) ในการตรวจสอบขาวปลอม และมีการดําเนินคดีกับผูที่นําเสนอขาวปลอม
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ภาคประชาสังคมในประเทศไทย ไดทําการจัด
สัมมนาเรื่องการแกปญหาขาวลวง โดยในการสัมมนาไดมีการลงนามประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนตอตาน
ขาวปลอมรวมกัน จากนั้นมีการประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือจนนํามาสูโครงการโคแฟคในประเทศไทย 
(https://cofact.org/about) โดยมีเว็บไซต Cofact ที่สามารถตรวจสอบขาวปลอมได แตก็ยังพบการแพรระบาด
ของขาวปลอมในสื่อสังคมออนไลนอยางตอเนื่อง ซึ่งปญหาดังกลาวเปนปญหาใหญไมตางจากการแพรระบาดของ
โควิด-19 ที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมีความพรอมในการรับมือ โดย World Economic Forum (2020 cited in 
Bin Naeem & Bhatti, 2020) ไดกําหนดแนวทางในการเปดรับขาวและหลีกเลี่ยงการแพรระบาดของขาวสาร
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไววา ตองยอมรับความไมแนนอนดวยความรับผิดชอบ มีการ
ตั้งคําถามวาขอมูลที่ไดนั้นมาจากแหลงที่มาใด และใครเปนใหขอมูลนั้นๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 website ศูนยตอตานขาวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Archives - ศูนยตอตานขาวปลอม | Anti-Fake News 

Center Thailand 
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ภาพที่ 2 website Cofact 
ที่มา : http://cofact.org 

 
การที่จะเลือกรับขาวสารจากสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูรับสารทุกเพศ ทุกวัย ควรมี

ทักษะในการรูเทาทันสื่อเปนสําคัญ ซึ่งในปจจุบันนี้การเปดรับสื่อของผูรับสารมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดรับขาวสารในสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ทีไ่ดเขามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารใหเปนยุคทองของผูใชสื่อ (User Generated Content  : UGC) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผูใช
สื่อใหสามารถเปนทั้งผูสงสาร (Sender) และผูรับขอมูลขาวสาร (Receiver) ในคนเดียวกันไดดวยความรวดเร็ว
ตามความตองการของตนเอง ดังนั้นการที่จะยับยั้งการแพรระบาดของขาวสารจํานวนมากใหไดนั้น ผูรับสารตองมี
ความรูพื้นฐานในการแยกแยะขอมูลที่ถูกตอง และไมตกเปนเหยื่อของขอมูลที่มีการสรางขึ้นจากผูไมประสงคดี โดย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน 
กสทช.). (ม.ป.ป). ไดกลาวถึงการรูเทาทันสื่อไววา เปนทักษะ หรือความสามารถในการใชสื่ออยางรูตัว โดย 
สามารถตีความ วิเคราะห มีการตอบโตไดอยางมีสติ ผูรับสารเกิดการตั้งคําถามวาสื่อถูกผลิตขึ้นไดอยางไร มีสิ่งใด
แอบแฝงมาหรือไม และการใชสื่ออยางตื่นตัว โดยมีการแสวงหาขอมูลไดอยางหลากหลาย และกอใหเกิดประโยชน  

แตทั้งนี้ความพรอมในการรับมือกับการแพรระบาดของขาวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นั้น ใชวาจะเกิดขึ้นไดในทันทีทันใด แตเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ และสรางความรวมมือจาก
บุคคลและหนวยงานในสังคมหลายภาคสวน เนื่องจากการแพรระบาดของโรคดังกลาวยังถือไดวาเปนเรื่องใหมที่
สรางความตื่นตระหนกใหกับผูคนไปทั่วโลกไมเวนแมแตในประเทศไทย  แตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคระบาด
ดังกลาวยังมีไมมากนัก จึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของขาวปลอมไดงาย ดังนั้นการที่จะยับยั้ง
การแพรระบาดของขาวปลอม ควรเริ่มตั้งแตสื่อมวลชนที่ตองมีการตรวจสอบขอมูลขาวสารกอนนําเสนอ เพ่ือไมให
ตกเปนเหยื่อของขาวปลอม และงดนําเสนอขาวที่ยังไมไดตรวจสอบแหลงที่มาอยางชัดเจน ซึ่งแนนอนวายอมมีสวน
ชวยหยุดยั้งการแพรระบาดของขาวสารที่เปนเท็จ สถาบันครอบครัวที่ตองมีการใหความรูกับคนในครอบครัว
เกี่ยวกับการรูเทาทันการเปดรับขาวสาร หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาควรมีการวางนโยบายทางการศึกษา
เกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ โดยสถาบันการศึกษาทุกระดับตองมีการเตรียมความพรอมของผูสอนในเรื่องการรูเทาทัน
สื่อ และควรมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรับมือกับการแพรระบาดของขาวสาร และวิธีการตรวจสอบขอมูล
ขาวสารตางๆ รวมถึงปลูกฝงใหมีความกลาแสดงออกเมื่อพบขอมูลขาวสารที่เปนเท็จ โดยกลาแสดงความคิดเห็น 
การแกไขขอมูลใหถูกตอง รวมถึงการแชรตอเพ่ือใหบุคคลอ่ืนในสังคมเห็นวาเปนขอมูลที่เปนเท็จ อีกทั้งหนวยงาน
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ภาครัฐที่ตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว โดยการใหความรูกับภาคประชาชนผานชองทางตางๆ ที่สามารถ
เขาถึงประชาชนไดทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนี้หากหลายภาคสวนใหความรวมมือกันในการยับยั้งการแพรระบาดของ
ขาวสารที่เปนเท็จ ยอมสงผลใหสามารถหยุดยั้งพายุแหงขอมูลขาวสารที่แพรระบาดไปอยางรวดเร็ว ชวยใหสังคมมี
การตื่นรู ใหความสําคัญกับรูเทาทันสื่อ ไมตกเปนเหยื่อของขาวที่เปนเท็จ และหันมาเปดรับขาวสารตางๆ อยางมี
วิจารณญาณไดมากขึ้น  
 

สรุป 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนปรากฏการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูอยางมหาศาลตอคนทั่วโลก จนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตให
สอดคลองกับยุค New Normal แตนอกจากจะตองรับมือกับการแพรระบาดของไวรัสแลว สิ่งที่ตองเตรียมพรอม
ในการรับมือไปควบคูกัน คือ การแพรระบาดของขาวสาร (Infodemic) ที่เปนทั้งขาวปลอม และขาวที่บิดเบือน
เกี่ยวกับไวรัสดังกลาว จนกลายเปนประเด็นระดับโลกที่มาพรอมกับการแพรระบาดของโรค ขาวปลอมตางๆ 
เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอผูคนทั่วโลก ไมวาจะเปนการ
รังเกียจ เหยียดเชื้อชาติของชาวเอเชียที่เชื่อกันวาเปนตนกําเนิดของการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว รวมถึงขาว
ปลอมที่สรางความตื่นตระหนกใหแกผูคนจนเกิดปรากฏการณการแหซื้อสินคาไปกักตันจนสินคาหมดจากชั้นวาง
ของ อีกทั้งการแพรระบาดของขาวสารเกี่ยวกับยารักษาโรค สมุนไพรตางๆ ที่สามารถชวยปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งขาวปลอมตางๆ เหลานี้ถูกสรางขึ้นจากผูไมหวังดี และถูกนํามาเผยแพรตอผานสื่อ
สังคมออนไลนโดยผูที่ไมรูเทาทัน ดังนั้นการที่จะเลือกรับขาวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จากสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูรับสารทุกเพศ ทุกวัย ควรมีทักษะในการรูเทาทันสื่อเปน
สําคัญ ซึ่งการสรางการรูเทาทันสื่อใหแกคนในสังคมนั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจากคนในหลายภาคสวน ไม
วาจะเปนหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ครอบครัว สถาบันการศึกษาที่ตองมีการใหความรูเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อสังคม
ออนไลนใหแกคนในสังคม เพ่ือใหคนในสังคมสามารถรับมือกับการแพรระบาดของขาวสาร และมีทักษะในการ
เปดรับขาวสารตางๆ จากสื่อสังคมออนไลนไดอยางมีวิจารณญาณมากข้ึน  
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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ หาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และ
สารประกอบฟลาโวนอยดรวม ของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี สกัดดวยตัวทําละลายน้ํา และเอทานอล จากนั้น
นําสารสกัดมาทําการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging 
capacity assay (DPPH Assay)  หาปริมาณสารประกอบฟนอลิ กรวม ด วยวิ ธี  Folin-Ciocalteu  และ
สารประกอบฟลาโวนอยด ดวยวิธี Quercetin   
 ผลการวิจัยพบวา สมุนไพรที่แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ สารสกัดขิง มีคา  IC50= 2.16 
mg/ml ผลการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม พบวาสารสกัดขิง มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 
มากที่สุด (210.19±0.01 mg GAE/g extract) การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม พบวาสาร
สกัดขิง มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม มากที่สุด (129.04±1.10 mg QE/g extract) ดังนั้นสารสกัดขา 
ขิง และผักเสี้ยนผี มีศักยภาพในการนํามาศึกษาวิจัยและพัฒนาตอยอดตอไป 
 
คําสําคัญ : สารตานอนุมูลอิสระ; สารประกอบฟนอลิกรวม; สารประกอบฟลาโวนอยดรวม 

 

Abstract 

  This study aimed to determine antioxidant activity by 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical scavenging capacity assay (DPPH Assay) and total phenolic compounds using the Folin-
Ciocalteu method and Total Flavonoid Contents by Quercetin of Alpinia galangal, Ginger 
(Zingiber officinale Roscoe), Cleome viscosa Crude Extract to develop knee cover herbal gel 
formulas. 
           The research results were found:  herb that showed the most antioxidants was Ginger 
( Zingiber officinale Roscoe)  extracts IC50=  2 . 16  mg/ ml.  Results testing for total phenolic 
compounds was the highest from Ginger (Zingiber officinale Roscoe)  ( 210 . 19±0 .01  mg GAE/g 
extract) .  In addition, results testing among flavonoid compound totals was Ginger ( Zingiber 
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officinale Roscoe), the highest among flavonoid compounds (129.04±1.10 mg QE/g extract). It has 
the potential to be used in further research and development studies. 
 
Keywords : Antioxidant; Phenolic compounds; Flavonoid compounds 

 
บทนํา 
         อนุมูลอิสระ (Free Radical) หรืออนุพันธออกซิเจนที่วองไวสูงในการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืน ซึ่งเปน
โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว (unpaired Electrons) ในอะตอมหรือโมเลกุล เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ
ถูกออกซิไดซเกินสมดุลในเซลล หากวารางกายมีอนุมูลอิสระมากจนเกินความสามารถของกลไกการตานอนุมูล
อิสระภายในเซลลแลว โมเลกุลอนุมูลอิสระอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางดีเอ็นเอ และเปลี่ยนสภาพของ
โปรตีนและไขมันบริเวณเยื่อหุมเซลล และสงผลใหเกิดโรคที่สําคัญหลายชนิด ไดแก โรคมะเร็ง โรคขออักเสบ เปนตน 
แตถาอนุมูลอิสระจับกับมีสารตานอนุมูลอิสระ หรือสารตานออกซิเดชัน เชน สารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยด  
และวิตามินซี เปนตน ทําหนาที่ตอตานหรือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (โอภา วัชระคุปต, 2549)  

ขา (Zingraceae) ชื่อวิทยาศาสตร Alpinia galanga (L.) Willd. พืชไมลมลุก สูง 1.5-2 เมตร เหงามีขอ
และปลองชัดเจน ใบเดี่ยวเรียงสลับ ผลเปนผลแหง ใชเหงาแกสดหรือแหง ขนาดเทาหัวแมมือ ทุบใหแตกตมเอาน้ํา
ดื่ม แกกลากเกลื้อน เอาเหงาแก ฝานเปนแวนบางๆหรือทุบใหแตกนําไปแชเหลา 1 คืน ใชไมขูดบริเวณที่เปนให
แดง ทาวันละ 3-4 ครั้ง จนกวาจะหาย (ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ,2558)  มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพใน
การตานอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพ้ืนบาน 15 ชนิด พบวาจากผลการทดลองพบวา สมุนไพรแตละชนิดมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกระเจี๊ยบมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกสูงที่สุด รองลงมาคือ มะตูม กระเพรา สะระแหน โหระพา ขม้ิน ขา แมงลัก อัญชัน ใบเตย ขิง 
มะขาม มะรุม ตะไครและมะนาว ตามลําดับ (เอนก หาล และคณะ,2560)   

ขิง  (Zingraceae) ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber officinale Roscoe. เปนไมลมลุก มีเหงาใตดิน สีน้ําตาล
แกมเหลือง เนื้อในสีเหลือง แทงหนอหรือลําตนเทียมขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ดอก
ออกเปนชอ แทงออกจากเหงาใตดิน (ชยันต พิเชียรสุนทร และคณะ, 2558) ขิง รสเผ็ด ฤทธิ์รอน มีสาระสําคัญ คือ 
จินเจอรอล (Gingerol) สรรพคุณ แกไข แกลม ขับเสมหะ บํารุงธาตุ ชวยยอยอาหาร แกปากคอเปอย ขับลมใน
ลําไส ลดความดัน (กระทรวงสาธารณสุข, 2497. น. 300-311) ฤทธิ์เภสัชวิทยาสามารถยับยั้งการสรางพรอสตา
แกลนดินและลิวโคทริอีนโดยมีอาการขางเคียงนอยกวา และประสิทธิผลดีกวายาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด
วิภาดา กันทยศ (2554) ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปริมาณเคอรคูมินอย ของ
สารสกัด พืชสกุลขิง โดยวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวีธี DPPH และ ABTS เปรียบเทียบวิตามินซี พบวา 
สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ วิธี DPPH และ ABTS ไดครึ่งหนึ่งของปริมาณอนุมูลอิสระทั้งหมด โดยมีคา IC50= 4.26 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และ 7.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด อยูในชวง 
โดยมีคา 0.24 ถึง 0.85 มิลลิกรัมกรดแกลลิกตอกรัมน้ําหนักแหงของตัวอยาง เมื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธ
สารฟนอลิกทั้งหมดกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ วิธี DPPH และ ABTS พบวามีความสัมพันธอยางมีความสําคัญทาง
สถิติ 0.777 และ 0.817 ตามลําดับ 

ผักเสี้ยนผี (Wild Mustard) ชื่อวิทยาศาสตร Cleome viscosa L. เปนไมลมลุก มีสรรพคุณ แกลม แกปวด
ทอง ชวยเจริญไฟธาตุ ชวยขับหนองในรางกาย  สวนใบแกอาการปสสาวะกะปริบกะปรอย ทั้งตน ตําแลวพอก
บริเวณศีรษะชวยบรรเทาอาการปวด รักษาฝและบาดแผล สวนดอกมีฤทธิ์เปนยาฆาเชื้อโรคและฆาพยาธิ สวนราก
แกโรคผอมแหงของสตรีเนื่องจากคลอดบุตรและอยูไฟไมได จากการวิจัยพบสารเคมีในสารสกัดผักเสี้ยนผี ไดแก 
แทนนิน ไตรเทอปนส แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด ซาโปนิน สเตียรอยด เรซิน เลคติน น้ําตาลกลุมฟนอลิค และ
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แอลคาลอยดสารประกอบเหลานี้แสดงฤทธิ์ลดการอักเสบ และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (ประโยชน ใจเพ็ชร, 2554) 
พบงานวิจัยการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเฉพาะสวนใบที่สกัดดวยเมทานอล 70% (Gupta et al.2011) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี โดยวิธี DPPH assay 
ตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกดวยวิธี Folin-Ciocalteu และตรวจสอบสารประกอบฟลาโวนอยดทั้งหมด 
ของสารสกัดสมุนไพร เพ่ือเปนขอมูลดานวิชาการและพัฒนาตอยอดดานการแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

        เพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ หาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม และสารประกอบฟลาโวนอยดรวม 
ของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 วัตถุดิบและวิธีการสะกัด 

สมุนไพร เหงาขา เหงาขิง และผักเสี้ยนผี เก็บจากอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  

การสกัดสมุนไพร นําสมุนไพรมาอบใหแหง แลวนําไปบดไดผงขา ขิง และผักเสี้ยนผี นําผงมาชั่ง 500 กรัม 

ในเอทานอล 1,000 มิลลิลิตร ในขวดสีชา เขยาดวยเครื่อง Orbital Shaker เปนเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นเก็บไวในที่

มืดเปนเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้นนํามากรอง สารละลายที่กรองไดนําไประเหยแยกตัวทําละลายออก ดวยเครื่อง

ระเหยแหงระบบสุญญากาศแบบหมุน  (Rotary Evaporator) จะไดสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด โดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 

scavenging capacity assay (DPPH Assay) 

 เตรียมสารละลาย Ethanolic  DPPH radical ที่ความเขมขน 0.2 มิลลิโมลาร และเตรียมสารสกัดจาก
สมุนไพรที่ความเขมขน 0.1-1.2 mg/ml ในตัวทําละลายเอทานอล นําสารสกัดแตละความเขมขน ปริมาตร 20 µl 
ผสมกับสารละลาย DPPH ปริมาตร 180 µl ใน 96 well plate ผสมสารใหเขากันและตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 
นาที นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-vis spectrophotometer (ทํา
การทดลอง 3 ซ้ําแลวหาคาเฉลี่ย) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดมาคํานวณ  % Radical Scavenging จากสมการ  

 

% Inhibition = (Acontrol - Ablank control) - (Asample- Ablank sample)   x 100             สมการที่ 1 

      (Acontrol-Ablank control) 

เมื่อ A sample คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ผสมกับ DPPH 

และ A control คือ คาการดูดกลืนแสงของ DPPH  
 

 โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิก โดยสรางกราฟ ระหวางความเขมขนของสารสกัดจาก
สมุนไพรกับ % Radical scavenging จากนั้นหาคา IC50 หรือความเขมขนของน้ํามันหอมระเหยที่สามารถยับยั้ง 
DPPH ไดครึ่งหนึ่ง 
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2. การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี  โดยวิธี Folin-

ciocalteu  

เตรียมสารตัวอยางที่ความเขมขน 0.2 mg/ml ในตัวทําละลายเอทานอล ปเปตตละลายตัวอยางมา 10 µl 

ใน 96 well plate เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต เขมขน 2 % w/v จํานวน  200 µl แลวเขยาใหเขากัน 

จากนั้นเติม Folin-Ciocalteu 10 ไมโครลิตร เก็บไวในที่มืด 30 นาที แลวนํามาวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

765 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-vis spectrophotometer (ทําการทดลอง 3 ซ้ําแลวหาคาเฉลี่ย) จากนั้นนําไปหา

ปริมาณโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานเสนตรงของสารมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic Acid) แสดงผลในหนวย mg 

GAE/g extract 

 
3. การวิเคราะหปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟลาโวนอยดของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี 

เตรียมตัวอยางสารสกัดสมุนไพรขา ดองดึง และหารากดวย ที่ความเขมขน 2 mg/ml ในตัวทําละลาย    

เอทานอลจากนั้นเติมสารสกัดที่เตรียมได ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใน 96 well plate เติมอะลูมิเนียมคลอไรด 

ความเขมขน 2 % w/v ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที 

นํามาวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 นาโนเมตรดวยเครื่อง UV-vis spectrophotometer จากนั้น

คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวมโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของเควอซิทิน แสดงในหนวย 

mg QE/g extract 

 

ผลการวิจัย 

 1.การเตรียมสารสกัดสมุนไพร 
 สมุนไพรเหงาขา เหงาขิง และผักเสี้ยนผี นํามาเตรียมเปนสารสกัดโดยวิธีการหมักดวยเอทานอล พบวา 
สารสกัดขา มีลักษณะสีเหลืองหนืด ขิง มีลักษณะสีน้ําตาลหนืด และผักเสี้ยนผี มีลักษณะสีน้ําตาลหนืด และสาร
สกัดขิง ดวยเอทานอล ใหรอยละของสารสกัดมากที่สุด และสารสกัดผักเสี้ยนผีใหปริมาณสารที่ไดนอยสุด โดยมีคา
รอยละ 20.00 และ 8.06 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารสกัดสมุนไพร 

สาร ปริมาณ

สมุนไพร 

ปริมาตร 

เอทานอล 

ปริมาณสาร 

ที่ได 

ขา 500 กรัม 1,000 มิลลิลิตร 10.20 % 

ขิง 500 กรัม 1,000 มิลลิลิตร 20.00 % 

ผักเสี้ยนผี 500 กรัม 1,000 มิลลิลิตร 8.06 % 

 

 

2.การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด ดวยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 

scavenging capacity assay (DPPH Assay) 

จากการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี ดวยตัวทําละลายเอทานอล เมื่อ

นําสารสกัดจากสมุนไพรไปศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH assay แสดงคา IC50 (ตารางท่ี 2) พบวา สาร

สกัดขิง แสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระมากที่สุด โดยความเขมขนของสารสกัดมีคา  IC50= 2.16 ±0.01 mg/ml 
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รองลงมาคือ สารสกัดขา และสารสกัดผักเสี้ยนผี เทากับ 3.19 ±0.01 mg/ml, 4.91 ±0.01 mg/ml ตามลําดับ 

แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

3. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม สารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี ดวยวิธี 

Quercetin   

ผลการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี เมื่อเทียบกับกราฟ

มาตรฐานเควอซิทิน (quercetin) (R2 = 0.9991) ผลการทดสอบ พบวาสารสกัดจากขิง มีปริมาณสารประกอบฟลา

โวนอยดทั้งหมดสูงที่สุด (129.04±1.10 mg QE/g extract)  รองลงมาคือ สารสกัดผักเสี้ยนผี และสารสกัดขา มี

คาเทากับ (128.84±0.57 mg QE/g extract) และ (123.73±0.45 mg QE/g extract๗ ตามลําดับ แสดงผลดัง

ตารางที่ 2 
 

4.การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี ดวยวิธี Folin-

ciocalteu  

ผลการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด สารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี เมื่อเทียบกับกราฟ

มาตรฐานกรดแกลลิก (R2 = 0.9994) พบวาสารสกัดขิง มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด 

(210.19±0.01 mg GAE/g extract) รองลงมา คือ สารสกัดขา และ สารสกัดผักเสี้ยนผี มีคาเทากับ 187.68±0.00 

mg GAE/g extract และ 147.62±0.01 mg GAE/g extract ตามลําดับ แสดงผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟลาโวนอยดและสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดจาก

สารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี 
 

ตัวอยาง ผลการทดสอบฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ IC50 of DPPH  

(mg/ml) 

สารประกอบฟลาโวนอยดรวม    

(mg QE/g extract) 
สารประกอบฟนอลิกรวม 

(mg GAE/g extract) 

ขา 3.19±0.01 123.73±0.45 187.68±0.01 

ขิง 2.16 ±0.01 129.04±1.10 210.19±0.01 

ผักเสี้ยนผี 4.91 ±0.01 128.84±0.57 147.62±0.01 

  

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ หาปริมาณฟนอลิกรวมและสารประกอบฟลาโวนอยดรวม ของสาร
สกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี พบวา สารสกัดขิง มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด รองลงมาสารสกัดขา ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย อเนก และบุณยกฤต (2560) ศึกษาประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพ้ืนบาน 
15 ชนิด สารสกัดขา มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกอยูในชวง 0.42-4.83  มีคา IC50= 2.16 mg/ml มากที่สุด  
การตรวจสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมดวยวิธี Folin-ciocalteu พบวาสารสกัดขิง มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวม มากที่สุด (210.19±0.01 mg GAE/g extract) ซึ่งปริมาณฟนอลิกรวมจะขึ้นอยูกับชนิด
และสภาพความมีขั่วของสารประกอบฟนอลิก โดยสภาพมีขั้วของสารตองใกลเคียงกับตัวทําละลายที่ใชสกัด ทําให
สารสกัดมีองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกัน สําหรับการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม พบวา สารสกัดขิง มี
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ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม มากที่สุด (129.04±1.10 mg QE/g extract) เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน 
ไดแก BHA และวิตามินซี ซึ่งมีคา (IC50) เทากับ 7.79 และ 25.7 mg/ml ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วิภาดา กันทยศ 
(2554) ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปริมาณเคอรคูมินอย ของสารสกัด พืชสกุล
ขิง โดยวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวีธี DPPH และ ABTS เปรียบเทียบวิตามินซี พบวา สามารถยับยั้งอนุมูล
อิสระ วิธี DPPH และ ABTS ไดครึ่งหนึ่งของปริมาณอนุมูลอิสระทั้งหมด โดยมีคา IC50= 4.26 mg/ml และ 7.04 
mg/ml และการหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด อยูในชวง โดยมีคา 0.24 ถึง 0.85 mg GAE/g extract 
เมื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธสารฟนอลิกทั้งหมดกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ วิธี DPPH และ ABTS พบวามี
ความสัมพันธอยางมีความสําคัญทางสถิติ 0.777 และ 0.817 ตามลําดับ จากการทดลองนี้สรุปไดวาฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณสารประกอบฟนอลิก  
  จากผลการวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระ ปริมาณฟนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยดรวม ของสารสกัด
เอทานอลและน้ําบางอัตราสวนแตกตางกัน โดยทั่วไป ปริมาณสารฟนอลิกของแตละสารสกัดควรจะมีแนวโนม
สอดคลองกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ นั่นคือ ถาสารสกัดขิง มีปริมาณสารฟนอลิกสูงความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระก็จะสูงตามไปดวย 
 

บทสรุป 
 จากการตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH Assay วิเคราะหปริมาณสารประกอบ 
ฟนอลิกรวม และสารประกอบฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดขา ขิง และผักเสี้ยนผี ที่สกัดดวยตัวทําละลาย

เอทานอล พบวา สารสกัดขิงมีแนวโนมการตานอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะ DPPH ที่มีคาสูงที่สุด มีคา 

IC50= 2.16 mg/ml มากที่สุด การตรวจสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดดวยวิธี Folin ciocalteu 

พบวาสารสกัดขิงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมมากที่สุด (210.19±0.01 mg GAE/g extract) การ

ทดสอบสารประกอบฟลาโวนอยดรวม พบวาสารสกัดขิงมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด 

(129.04±1.10 mg QE/g extract)  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย”  เปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสถานะเพศและบทบาทของศิลปนหญิงรวมสมัย และเพ่ือศึกษาแนวคิดและ
สัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัยของไทย โดยมีกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง       
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 คน 1. ลาวัณย อุปอินทร (ศิลปนแหงชาติ) 2. ศาสตราจารย ดร.
หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร 3. ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล 4. ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา 
ราษฎรจําเริญสุข และ 5. รองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญดานงาน
ทัศนศิลปทั้งอาจารย ศิลปนที่มีชื่อเสียง และคัดสรรจากการเปนที่ยอมรับในแวดวงศิลปะ ผลงานโดดเดนเปน         
ที่ยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติที่ปรากฏในสังคมไทย เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ 
(Interview) ที่ผานการตรวจความสอดคลอง ( IOC) จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งใชแนวคิดทฤษฎีการศึกษาแนวทางและ
สัญลักษณ (Symbolic Theory) และทฤษฎีสัญศาสตร (Semiotics) ที่มีความสอดคลองกับภาษาภาพ สนับสนุน
และเผยใหเห็นแนวคิดของศิลปนไดชัดเจนมากขึ้น  
 ผลการวิจัย พบวา จากการศึกษาศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทย มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ตามประสบการณทุกชวงเวลา ไดสะทอนสัญลักษณผานเนื้อหา แนวคิด ที่อยูในกระแสของสังคม และขับเคลื่อนให
เกิดทิศทางตามทัศนคติของศิลปนหญิงที่หลากหลายผานมุมมองทุกมิติ ทั้งยกระดับในแวดวงศิลปะและวิชาการ    
ศิลปนหญิงทั้งหาทานนั้นไดมีคุณูประการตอวงการศิลปะรวมสมัยในสังคมไทย ที่เปนแมแบบตอการศึกษา        
และองคความรูที่ใช “สื่อทางศิลปะ” เปน “ตัวกลาง” ซึ่งเปนสารตั้งตนที่สําคัญ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในการ
สรางสรรคผลงานทัศนศิลป  
 

คําสําคัญ : ศิลปะรวมสมัย; แนวคิด; สัญลักษณ; ศิลปนหญิงรวมสมัย 
 

Abstract 

  The research, " A study of concepts and symbols in visual arts of contemporary female 
artists," was conducted to study gender, roles and to study concepts, symbols within visual arts 
of Thai contemporary female artists .  This study deployed Qualitative Research with the 
purposive sampling method.  Five people were the samples as follows :  1)  Lawan Upa- In 
(National artist), 2) Prof. Dr. King's grandson Marasri-Sukhumphan Paripat, 3) Emeritus professor 
Kanya Charoensupkul, 4)  Emeritus professor Araya Rasdjarmrearnsook, and 5 )  Associate 
Professor Sriwan Janehuttakarnkit .  The samples were considered from the expertise of 
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individuals in visual arts, including teachers and well -known artists. Furthermore, the recognition 
within the art scene and outstanding artworks accepted nationally or internationally in Thai 
society were also considered.  The research instrument was interviews with the Item Objective 
Congruence ( IOC)  Index that the experts reviewed.  The research was based on Symbolic 
Theories and Semiotics Theories, which correspond with visual language and contribute to a 
better understanding of the artists' concepts .   
  This research revealed that contemporary female artists in Thai society had a changing 
development from their experiences. It reflected symbols through the content, ideas in the 
social trends and drove the direction according to the attitudes of various female artists 
through all aspects of perspective. These five female artists had made significant contributions 
to contemporary art in Thai society as a role models for education . The knowledge that used 
"art media as a medium" was crucial for visual arts development . 
 

Keywords : Contemporary Art, Concept, Symbol, Female Contemporary Artist 
 

บทนํา 
  ความสําคัญทางทัศนศิลป ที่มีบทบาทหนาที่อยางมีนัยยะสําคัญตอสังคมเปนวงกวางมากขึ้น ในยุค
ปจจุบัน ศิลปะในชีวิตประจําวัน ไดแทรกซึมอยูทุก ๆ บริบทที่ไมอาจปฏิเสธได เขาไปอยูในความรูสึกนึกคิดจิตใจ 
เห็นถึงคุณคาและมูลคา ความสําคัญทางทัศนศิลปเพ่ิมมากขึ้น การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณใน
งานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย” ในไทย แสดงใหเห็นถึงแงมุมทางความคิดและองคความรูของศิลปนหญิง
ถายทอดผานประสบการณของตนเองที่มีความแตกตาง ทั้งการสรางสรรค เทคนิค กระบวนการ ผลลัพธใน งาน
ศิลปะผานรูปสัญลักษณ จึงเปนเหตุผลในการวิเคราะหและสังเคราะห 
 การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย และแนวทางและการสื่อความหมายผาน
สัญลักษณ สวนหนึ่งการสรางสรรคผลงานเพ่ือแสดงความรูสึกท่ีมีอยูภายใน เชน ความทรงจํา ความฝน เหตุการณ
ตาง ๆ ที่ผานเขามาในชีวิต แมแตเรื่องราวเหตุการณอันเลวรายและสะเทือนใจ สังคมที่แปรเปลี่ยนไปศิลปนจะใช
กระบวนการทางทัศนศิลป เพ่ือสื่อสารเปนรูปสัญญะในการแทนคาใหเกิดคุณคาความงาม และความคิดในผลงาน
ศิลปะของตนเอง แนวทางเฉพาะตนแทนคาสัญลักษณในการสรางสรรคนั้น  เปนเสมือนกลั่นกรองทางความคิดที่
กระตุนใหผูคนไดสํานึกหรือตระหนักในคุณคาของประสบการณของชีวิต เกิดสุนทรียภาพความงามในจิตใจ ใหเกิด
ความซาบซึ้ง ชี้ใหเห็นคุณคาทางความคิดของศิลปนในการสรางงานที่ผานการคนควา ทดลอง การเรียนรูที่ตองใช
ปญญา การสะสมประสบการณนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเกิดการตอยอดที่ไมหยุดนิ่ง สรางสรรคสิ่งที่
แปลกใหม ในทุกชวงเวลา เพ่ือเปนฐานในการนําไปสูการเปนการสรางสรรคอยางมีคุณภาพ เปนการสรางองค
ความรู และการแสวงหาความเขาใจคุณคาแหงชีวิต ผานการตีความในงานทัศนศิลป 
 ประเด็นเกี่ยวกับสัญลักษณการสรางสรรคผลงาน บทบาทของศิลปนหญิงที่มีตอสังคมในหลายมิติ      
ตามสถานภาพ อันไดแก ศิลปน ครูอาจารยศิลปะ การใชชีวิตในตางแดน ความแตกตางทางพ้ืนที่และวัฒนธรรม
เปนตน การสรางสรรคเผยใหเห็นถึงองคความรู ประสบการณ มุมมองของผูหญิงในทางทัศนศิลป การศึกษาศิลปน
หญิงที่มีบทบาทในสังคมไทย ดานทัศนศิลป ในงานวิจัยนี้ (จํานวน 5 คน) ประกอบดวย 1. ลาวัณย อุปอินทร 
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําป 2559 2. ศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร        
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล 4. ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎรเจริญสุข และ              
5. รองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานะเพศและบทบาทของศิลปนหญิงรวมสมัย 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทย 

 

สมมติฐานในการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิจัยศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทย บทบาทของความเปนสถานะเพศที่ถูกมอง

ผานผลงานทัศนศิลปนั้นเปนดังปรากฏการณ พบวา สถานะเพศศิลปนหญิง ที่สรางสรรคผลงานทัศนศิลปและการ
แสดงผลงานศิลปะอยางตอเนื่อง ศิลปนหญิงมีอัตราสวนนอยเมื่อถูกเปรียบเทียบกับศิลปนชาย 

2. ผลสัมฤทธิ์การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ (Symbolic Theory) ในงานทัศนศิลป การแสดงความ
เปนปจเจกบุคคล ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเปนสถานะเพศกับสังคม และลักษณะเฉพาะของศิลปน
ผานผลงานทัศนศิลป การสรางความสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ บริบทแวดลอม และการปฏิสัมพันธ เพ่ือใหไดรับการ
ยอมรับในแวดวงศิลปะในสังคมไทย  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
- กรอบแนวคิด ในการวิจัย หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่นามาใชเปนกรอบการวิจัยในครั้งนี้       

แลวสรุปเปนการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือสราง
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย และเก็บขอมูล โดยสามารถสรุปขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

รูปภาพที่ 1. ตัวแปรตน (Independent Veriable) – ตัวแปรตาม (Dependen Veriable) 
 

 
รูปภาพที่ 2. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่เนนความเปน

ธรรมชาติของการสรางสรรค เปนการวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยเชิงคุณสมบัติ ดังนี้ 
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณา

จากความเชี่ยวชาญดานงานทัศนศิลป (สถานะเพศหญิง) ที่ปรากฏในสังคมไทย  
  เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย (Inclusion criteria) 

 1. กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง สถานะเพศศิลปนหญิงรวมสมัย ผูเชี่ยวชาญดานงานทัศนศิลป       
ที่มีบทบาทปรากฏขึ้นในสังคมไทย (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2560) คัดสรรจากการเปนที่ยอมรับในแวดวงศิลปะและ

สถานะเพศ (Gender)
บทบาท (Role)

การตีความ
(Hermeneutics)

แนวคิดเชิญสัญวิทยา
(Semiology)
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ศิลปนแหงชาติ ผูที่ดํารงตําแหนงในทางวิชาการดานทัศนศิลป ทั้งในระดับศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 
เปนตน จากการสัมภาษณ (จํานวน 5 คน) คือ  

  1. ลาวัณย อุปอินทร (ศิลปนแหงชาติ)                
  2. ศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร  
  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล                  
  4. ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎรจําเริญสุข  
  5. รองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1. แบบสัมภาษณ การวิจัยในครั้งนี้มีการทบทวนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการศึกษา เรื่อง “การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย” วิเคราะหเชิง
อรรถาธิบายพรรณนาขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณเชิงลึก โดยรวบรวมขอมูล สรุปเนื้อหาแนวคิด และมี
เครื่องมือ ดังนี้ การบมเพาะความสามารถของศิลปนหญิงรวมสมัย ประเด็นทางทัศนศิลปประกอบดวย ความเปน
สถานะเพศ (หญิง) สัญลักษณและแนวคิดในการสรางสรรค โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 1. แบบสัมภาษณ 
(Interview) 2. การบันทึก (Record) และ 3. แบบประเมินเครื่องมือ (Questionaire)  
  2. แบบประเมินเครื่องมือ ผานการตรวจเครื่องมือวิจัยจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย มีดวยกัน 3 ทาน ดังนี้  1. รองศาสตราจารยนิโรจน     
จรุงจิตวิทวัส หัวหนาภาควิชาศิลปะประจําชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยเพาะชาง         
2. ผูชวยศาสตราจารยพีรนันท จันทมาศ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา และ 3. อาจารย ดร.วรินธร สีเสียดงาม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
  1. วิเคราะห ขอ 2.3.2 ไดคา IOC = 0.30 ถือวาไมผานเกณฑ ตองแกไขปรับปรุงขอคําถาม หรือ          
ตัดขอนี้ทิ้ง กรณีขอ ขอ 2.3.2 ไดคา IOC = 0.30 ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือใหขอเสนอแนะวา “หัวขอที่ใส
เครื่องหมายแนใจ (0) คือ ขอคําถามที่ผมคิดวา คําตอบที่ไดมีผลตอการแสวงหาคําตอบตามหัวขอวิจัยอยูในเกณฑ
สําคัญนอย และมีไวก็ไดประโยชน” นําผลการประเมินคาความสอดคลองไปคัดเลือกขอคําถามที่ผานเกณฑ และ
นําขอคําถามท่ีไมผานเกณฑมาดําเนินการแกไขปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  2. วิเคราะหความสอดคลอง การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เครื่องมือวิจัย
นั้นสามารถวัดไดครอบคลุม ครบถวน รอบดาน ในทุกมิติ ในทุกประเด็นของหัวเรื่องที่นักวิจัยตองการจะวัด ซึ่งการ
พิจารณาวาครอบคลุม ครบถวน รอบดานหรือไมเพียงใด ซึ่งตองอาศัยความรูทางทฤษฎีเกี่ยวกับหัวเรื่องหรือ      
ตัวแปรตัว นั้นมาเปนเครื่องมือในการศึกษาทําความเขาใจและสรางเครื่องมือวัดใหครอบคลุมรอบดานมากท่ีสุด 
 การศึกษาวิจัยภายใตหัวขอ “การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย” 
เปนการนําเสนอความรูที่เกี่ยวของกับ “บทบาทและแนวคิด” ดานสังคมศาสตร เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม 
เพ่ือนํามาศึกษาหลักคิดและกระบวนการในการสรางสรรคของศิลปนหญิงรวมสมัย ผานเนื้อหาของสังคมไทย 
โครงการสรางสรรคจะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนสถานะเพศ (ผูหญิง) และการแสวงหาคุณคาแหงชีวิต ทั้ง
ทางกายภาพภายนอกและจิตใจแตในสภาพสังคมปจจุบัน ความเปนสถานะเพศไดแปรเปลี่ยนบทบาทหนาที่ไป 
หรือ ยังคงเปนเชนเคย โดยการตกอยูภายใตวังวนของการเวียนวายตายเกิด การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปของ
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ศิลปนหญิงรวมสมัยทั้งหาทาน ประเภทจิตรกรรม ศิลปะจัดวาง และศิลปะเชิงความคิด ที่นําเสนอเรื่องราว
ความหมายเกี่ยวกับชีวิต สถานการณ และความตาย เปนผลงานทัศนศิลปที่มีหลากหลาย โดยมีกระบวนการสื่อ
ความหมายดวยมายาคติ (Mythology) ที่ใหแนวคิดทางสุนทรียศาสตร การใชสัญลักษณสื่อแทนความหมาย
เชิงสัญญะ “สัญวิทยา (Semiology)” จากพ้ืนฐานความคิดอันมีที่มาจากอิทธิพลทางดานตาง ๆ ตอการสรางสรรค        
 โรล็องด บารตส (Roland Barthes: 1915-1980) แนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร 
(Semiotics) วาดวยเรื่อง การสรางความหมายทางวัฒนธรรม “มายาคติ” (Myth) การสื่อความหมายดวยความ
เชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ ถูกนํามาใชสนับสนุนผลงานดาน
ทัศนศิลปและตีความตามหลักคิด ซึ่งใหความสนใจกับความสัมพันธระหวาง “ขอความและภาพ” สัญญะยอยตัว
หนึ่งจะยังไมมีความหมายในตัวเองจนกวาจะไปเทียบเคียงกับสัญญะยอยอ่ืน ซึ่งกําลังอธิบายความหมายของภาพ
และขอความ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณและการตีความ ที่ใชในการสื่อสารความเขาใจกันเฉพาะกลุมหรือบุคคล 
ผูวิจัยเห็นวาเกิดประโยชนที่จะชวยใหความหมายวัตถุในภาพ “การตีความ” ไมมีจํากัดขอบเขต ประสบการณจาก
การรับรู และการตีความระหวางบุคคล เปนการนําเสนอองคความรูที่เกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคมผานงาน
ทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย ซึ่งมีเนื้อหา “แนวคิดและสัญลักษณนิยม” ที่เปนการบอกเลาที่แทรกอยูใน
ผลงาน สามารถกลาวถึงกระบวนการการทํางานของสัญลักษณได 3 ประเด็น ดังนี้   
 ประเด็นที่ 1. ภาษา สํานวน ตัวอยางเชน เรื่องเลา วรรณกรรม สุภาษิต  
 ประเด็นที่ 2. ภาพ ภาษาภาพ (มีผูสรางขึ้น) เชน ภาพเขียน ภาพถาย  
  ประเด็นที่ 3. ภาพจํา ประสบการณ (สิ่งที่ตาเห็น) ซึ่งเปนประสบการณในทางตรง    

 

ผลการวิจัย  
 การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย ผูวิจัยใหความสําคัญมุงประเด็น

ไปสูสาระในการประกอบสราง รูปลักษณ และองคประกอบทางความคิด นําไปสูเรื่องในการสื่อสาร ภาษาของ
ศิลปะ ผูวิจัยไดสังเคราะหและทบทวนตามหลักการเหตุและผลตามข้ันตอนในการวิจัย พบวา จากการศึกษาสถานะ
เพศ (Gender ) และบทบาท (Role) ของศิลปนหญิงรวมสมัย มีบทบาทและความสําคัญเปนอยางมากตอการ
ขับเคลื่อนวงการศิลปะ และมีคุณูปการใหเกิดเปนองคความรูอยางทวีคูณ ซึ่งศิลปนหญิงที่ไดนํามาเพ่ือการศึกษานี้ 
เปนทั้งอาจารย ศิลปนที่มีชื่อเสียง ทั้งพํานักอยูทั้งในประเทศและตางประเทศ มีผลงานที่ไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย ในชวงเวลาที่ไดสรางสรรคผลงานตอเนื่องมาอยางยาวนาน ไดสรางบทบาท แนวทางใหกับศิลปนและ
นักศึกษาศิลปะในรุนตอมา  

จากการศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทย ผูวิจัยเห็นถึง
การแปรเปลี่ยน ที่ไดสะทอนสัญลักษณผานเนื้อหาตามประสบการณ ในบริบทของสังคม การสรางสรรคทางศิลปะ
ที่ไดใชพ้ืนที่เพ่ือแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ผานมุมมองของศิลปนทั้งหาทานนี้ เผยใหเห็นรองรอยไวในสัญลักษณ
บางอยางที่เปนประเด็นสําคัญ เพ่ือถกเถียง หรือสรางความทรงจํา ทําใหเกิดแงคิด การฉุกคิด แงมุม มิติทางการ
รับรู โดยอาศัย “สื่อทางศิลปะ” เปน “ตัวกลาง” เพ่ือหาความเปนไปไดที่จะสะทอนเนื้อหาและแนวคิด (Concept) 
ในรูปแบบที่ตางกันไป ศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทยกับบทบาทหนาที่ของนักสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัย 
(Contemporary Art)  มีจุดเริ่มตนจากความสนใจและความหลงใหลในงานศิลปะ นําไปสูการเรียนรู การศึกษา
อยางเอาจริงเอาจัง ผานชวงวัยของการศึกษาและวัยกลางคนจนถึงวัยชรา เผยใหเห็นกระบวนการการสรางองค
ความรู สิ่งที่ตกตะกอนไปจนถึงแกนสาระของการสรางสรรคงานศิลปะ เสมือนเปน “แมแบบ” (Model) ซึ่งเปน
สารตั้งตนที่สําคัญตอการศึกษางานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัยในสังคมไทย เปนการบันทึกชวงเวลา และ
การสะทอนปรากฏการณทางสังคมผานผลงานศิลปะ 
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การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย 

ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัย ถูกรวบรวมและนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งลําดับประเด็นการวิจัยอยาง
ชัดเจนจัดทําเปนหัวขอหลัก หัวขอรอง ขอมูลบางสวนอาจนําเสนอในรูปของตาราง ภาพ แผนภูมิ และการบรรยาย 
เพ่ือใหผูอานสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่เก่ียวของกับสถานะเพศหญิง บทบาทหนาที่ และแนวคิดไดถูกตอง 
  1. ลาวัณย อุปอินทร (พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2564, อายุ 86 ป) 

ลาวัณย อุปอินทร ศิลปนแหงชาติ ประจําป 2559 สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) เกิดเม่ือวันที่ 12 มกราคม 
พ.ศ. 2478 เปนหนึ่งในลูกทั้งเกาคนของพลเรือโทศรี ดาวราย และหมอมราชวงศ อบลออ สุบรรณ ซึ่งมีศักดิ์เปน
เหลนของในหลวงรัชกาลที่ 3 ซึ่งชอบวาดภาพตั้งแตยังเยาววัย โดยเฉพาะภาพคนเหมือน และจบมัธยมจาก
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในป 2495 และเขาเรียนโรงเรียนศิลปศึกษา หรือเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2497 ผล
ปรากฏวาสอบไดที่ 1 และในอีกสอบปตอมาก็ไดเรียนตอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ตั้งใจไวจนจบการศึกษาใน
ป พ.ศ. 2503 (ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม) นับเปนบัณฑิตสถานะเพศหญิงคนแรกของประเทศไทยที่จบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดผานการคัดเลือกใหบรรจุเขาเปนครูที่คณะจิตรกรรมฯ มีบทบาทหนาที่ในตําแหนงครู
ผูชวยของศาตรจารยศิลป พีระศรี และทําหนาที่ชวยแปลภาษาใหถูกตอง  

 
 

                 
              (ก)                         (ข)                         (ค) 

 

รูปภาพที่ 3. ภาพผลงานจิตรกรรมของลาวัณย อุปอินทร (ก) “จันทรกระจางฟา”, 2505 
เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, 90 x 60 cm. (ข) “พระราชินี” เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ (ค) Progenitor Exhibition 
ที่มา : ถายภาพเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ 333 Anywhere Art Gallery โดย อาจารย ดร.สุริวัลย สุธรรม 

ที่มา: ตัวแนน. (2563). ลาวัณย อุปอินทร จิตรกรผูงามเลิศในปฐพี. สืบคน ธันวาคม 5,2563, 
จาก https://anowl.co/anowlrod/หลงรูป/long_roob07/ 
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ตารางที่ 1. แสดงการศึกษาผลงานสรางสรรคของลาวัณย อุปอินทร (ศิลปนแหงชาติ) 
 

 
 

 

 
“จันทรกระจางฟา” 2505 

 

 
“พระราชินี” 

แนวความคิด 

แสดงความงามตามขนบเดิม ในสถานการณที่อยู
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครอง
ขณะนั้น 

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันป
หลวง และสถาบันพระมหากษัตริย  

รูปแบบ เทคนิค 

และกระบวนการ 
 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง เทคนิคสีน้ํามัน
บนผาใบ ใชภาพถายเปนตนแบบในการสรางสรรค 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบเหนือจริง เทคนิคสี
น้ํามันบนผาใบ ใชภาพถาย ใชภาพถายเปน
ตนแบบในการสรางสรรค 

รูปสัญลักษณ 
ภาพเหมือน การแตงกายในชุดเดรสลายกราฟฟก 
การแตงหนาทําผม  และการโพสทาทางที่ดูนิ่งสงบ
คลายกับการเฝาดูสถานการณรอบตัวศิลปน 

ฉลองพระองคชุดไทยดุสิต อากัปกิริยาและแวว
ตาที่แสดงความสงางาม ออนหวานและมีพระ
เมตตาผานภาพจิตรกรรม 

  

  จากตารางที่ 1 ในเรื่องการทํางาน นอกจากบทบาทความเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยแลว ยังไดสอน
ศิลปะใหกับคนดูโทรทัศนออกอากาศทั่วประเทศเปนประจําทางชอง 4 บางขุนพรม นานนับสิบป และดวยรูปโฉมที่
งดงามนั้นยังไดรับบทบาทเปนนางเอกละครในเรื่อง ไอดา ในการศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปนครั้งนี้จะเนน
เฉพาะประเด็นสําคัญ พบวา แนวความคิดที่มาจากประสบการณที่พบเห็นสภาพแวดลอมที่รอบตัวศิลปน แลว
นํามาสรางสรรคเปนจิตรกรรม ในแนวเหมือนจริง และสัญลักษณภายในภาพ  ชวงเวลาของการสรางสรรคงานที่ใช
ภาพคนเหมือนในการสื่อสารนั้นศิลปนแสดงออกภายใตใบหนาของมนุษยนั้น เรื่องของความงามที่เปนไปตามแบบ
สัญชาตญาณ ความเชื่อความศรัทธา ผานภาพลักษณบุคคลสําคัญ  
 

  2. ศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร (พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2556, สิริชันษา 81 ป) 
  ศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร เปนศิลปนหญิงชาวไทย ประสูติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2473 ที่กรุงเทพมหานคร ทรงสําเร็จการศึกษา Docteur 's Lettres สาขาวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยปารีส 
และปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตรศิลปะจากมหาวิทยาลัยอิสระแหงมาดริด ประเทศสเปน สถานะเพศหญิง   
องคแรกในราชวงศจักรี ที่ทรงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พระองคมีบทบาทและเปนที่ยอมรับใน
วงการศิลปะรวมสมัยระดับนานาชาติ หลังจบการศึกษา ทานหญิงฯ ทรงเปนอาจารยวิชาศิลปะโลกตะวันออกไกล 
และกลับมาเปนอาจารยพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตรศิลปกรรมตะวันตกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ชวงหนึ่ง) 
กอนแตงงานกับศาสตราจารยชาวฝรั่งเศส ลงหลักปกฐานครั้งสุดทายที่เมือง Annot ประเทศฝรั่งเศส จวบจนวาระ
สุดทายของชีวิตในป พ.ศ. 2556 
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รูปภาพที่ 4. ภาพผลงานจิตรกรรม (ก) “La mort aux dents” 2528, ขนาด 36  x 34  ซม., Oil on canvas, 
at Marsi Foundation Collection (ข) ภาพผลงานของหมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร “Donne moi ta 

Main”2538, ขนาด 73 x 92 ซม., Oil on canvas, at Marsi Foundation Collection (ค) “Parrot”, Le Bal 
1989, oil painting on canvas 195 x 130 cm., Marsi Foundation Collection 

ที่มา : Marsi .นิทรรศการ Beauty and Ugliness : Aesthetic of Marsi ความงามและความนาเกลียด 
สุนทรียะแหงมารศี. สืบคน มีนาคม 3, 2563, จาก https://th-th.facebook.com/Marsi. 

ที่มา : Marsi. Donne moi ta Main. สืบคน มีนาคม 3, 2563, จาก https://th-th.facebook.com/Marsi. 
 
ตารางท่ี 2. แสดงการศึกษาผลงานสรางสรรคของศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศีสุขุมพันธุ บริพัตร 

 

 

 
“La mort aux dents” 

 

 
“Donne moi ta Main” 

แนวความคิด 

ใบหนาผูหญิงที่ถูกซอนทับภายใตหัวกะโหลก ซึ่ง
เปนสัญลักษณในการเปรียบเปรยในเรื่องชีวิตและ
ความตาย เชนเดียวกับดอกไมที่เบงบานสวยงาม
และตนไมที่แหงเฉารอวันตาย ราวกับวา ศิลปน
ช้ีใหเห็นวา แนวคิด ชีวิตและความตายเปนสิ่งที่ไม
สามารถแยกออกจากกันได เปนเรื่องธรรมชาติ 

ผูหญิงรางเปลือยยืนเคียงคูกับรางของซากศพ 
เสมือนเขาใจในเรื่ องชีวิตและความตาย 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความไมเที่ยง ศิลปน
ใชภาพแทนตัวเองในการนําเสนอเรื่องราว 
มโนทัศนของความงามและความนาเกลียด 

รูปแบบ เทคนิค 

และกระบวนการ 
จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบแฟนตาซี เทคนิคสีน้ํามัน
บนผาใบ มีลักษณะของความเปนโลกสมมุติ 

จิตรกรรม 2 มิติ รูปแบบแฟนตาซี เทคนิคสี
น้ํามันบนผาใบ  

รูปสัญลักษณ 

ศิลปนวาดภาพแทนตัวเองในสภาพเปลือย ซากศพ
ถือมีดแทนความหมายวาชีวิตที่ไมยั่งยืนและความ
ตาย ดอกไมแสดงถึงความงามท่ีรอวันรวงโรย 

ผูหญิงรางเปลือยและซากศพที่ถือกริชแสดง
สัญลักษณของความตาย ขณะที่ยังมีชีวิตอยู 
เราตองตระหนักและระมัดระวังอันตรายที่จะ
เขามาในทุกรูปแบบเสมอ 

    
  จากตารางที่ 2 พบวา การสรางเอกลักษณภาพวาดที่บิดเบือนจากธรรมชาติและบรรยากาศที่สดใส      
แนวแฟนตาซี (Fantasy art) ทางรางกายและจิตใจดวยสัญลักษณแทนความหมายตาง ๆ รูปทรงธรรมชาติของ
ตนไม ดอกไม สัตว แมลง โครงกระดูกและหัวกะโหลก ภาพในจินตนาการนาพิศวงหรือเกี่ยวของกับศาสนา 

 

             
     (ก)                          (ข)                                     (ค) 
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ภาพวาดที่เกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดและความตาย เครื่องประดับพ้ืนเมือง ภาพเปลือยกาย ภาพเหมือน (Self-
Portrait) หรือภาพจินตนาการครึ่งคนครึ่งสัตวของตัวศิลปนเอง ดวยสีสันฉูดฉาดแบบเม็กซิโกอยางเปนเอกลักษณ 
 

  3. ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล (พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2564, อายุ 74 ป) 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2490 ไดรับปริญญาศิลปบัณฑิต 
(ภาพพิมพ) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปมหาบัณฑิต สาขา
ภาพพิมพ จากสถาบันศิลปะแหงชิคาโก สหรัฐอเมริกา เขารับราชการเปนอาจารยสอนศิลปะ ณ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จนไดรับการยกยองใหเปนศาสตราจารย สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2556 และนอกจากความเปน
ครูอาจารยอีกบทบาทหนึ่งคือศิลปน ผลงานสรางสรรคสวนตัวในนิทรรศการศิลปะระหวางป 2534 – 2556 ผลงาน
การสรางสรรคไดจัดแสดงเดี่ยวและรวมแสดงในนิทรรศการรวมเวลา 22 ป ซึ่งผลงานที่สรางสรรคแตละชุดถูกสราง
ขึ้นตามประสบการณสวนตัวที่มีตอสิ่งรอบขางใน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาผลงานในแตละชุดตามลําดับ มุงนําเสนอ
ผลงานทัศนศิลป ถูกแสดงผานกระบวนการทํางานไมกําจัดรูปแบบและเทคนิค ซึ่งมีมากกวาการแสดง อัตลักษณ
สวนตัวเพียงดานเดียว ซึ่งมีทัศนะวา “ผูสรางสรรคศิลปะตองมีการเรียนรูความเปนไปของสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ หรือแมแตการแสดงออกทางสุนทรียะที่นับวันมีแตความหลากหลายมากข้ึนทุกวัน” 

 

               
             (ก)                                       (ข)                            (ค) 

 

รูปภาพที่ 5. ภาพผลงานจิตรกรรม (ก) “ธง: พฤษภาคม 2535/ 1” สีอะคริลิคกับดินบนผาใบ 90 x 170 cm. 
(ข)“กรีด 19 - 20” สีอะคริลิคบนผาใบ, 200 x 145 cm.,  2546. (ค) ผลงานศิลปะจัดวาง (Instillation Art) 

“พิราบขาว” หลอปูนปลาสเตอร 2541. ติดตั้ง ณ ฐานเสาชิงชา วัดสุทัศนเทพวราราม 
ที่มา : ถายภาพเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ หอศิลปธรรมบารมี โดย อาจารย ดร.สุริวัลย สุธรรม 

ที่มา: กัญญา เจริญศุภกุล. (2563). ผลงานสรางสรรคสวนตัวของกัญญา เจริญศุภกุล ในนิทรรศการศิลปะ
ระหวางป พ.ศ. 2535 - 2556. เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะ, 12-16, 83, 84, 88. 

 
ตารางท่ี 3. แสดงการศึกษาผลงานสรางสรรคของศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล 

 

 
 

 

 
“กรีด  19 - 20” 

 

   
“พิราบขาว” 

แนวความคิด 

การเฝาสํารวจ (จิตใจ) จะชวยใหรูสึกและรูจักตนเอง
ไดดียิ่งขึ้นเกิดความเขาใจในทุกสรรพสิ่งรอบตัว 
ปราศจาก “ฉันทาคติ” ฉันทะ + อคติ ความชอบ
ความพอใจ เสมือนหัวใจสําคัญของการดํารงตนชีวิต 
และปจจัยที่ชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีสันติสุข 

มุงกระตุนความรูสึกนึกคิด ชวนใหนึกถึงสิ่งที่เคยมี
เคยอยูมากอน สิ่งนั้นอาจเปนอะไรก็ได หวงความคิด
นั้นอาจมีคุณคาตอจิตใจ ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคจากการเห็นภาพหรือความทรงจําของ
การทองเที่ยวครั้งหนึ่ง 
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รูปแบบ เทคนิค 

และกระบวนการ 
รูปแบบนามธรรมบริสุทธิ์ (Pure Abstract) เทคนิค
สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 145 cm., 2546. 

รูปแบบศิลปะจัดวาง (Instillation Art) แปรผันตาม
พื้นที่ “พิราบขาว” หลอปูนปลาสเตอร 300 ตัว 

รูปสัญลักษณ 
การหลีกเลี่ยงการสรางรูปทรง ที่แสดงความหมาย
หรือสัญลักษณ ที่อาจนําไปสูการตีความบิดเบือน
จากเจตนารมณอันแท อาศัยเพียงจิตและสมาธิ 

สัญลักษณนกพิราบขาว เปนสื่อแหงสันติภาพ ซึ่งเช่ือ
วาสามารถสงสารแหงศรัทธาของผูคนในอดีตโบยบิน
ขามผานอดีตมาสูปจจุบัน  

  จากตารางที ่3 พบวา ผลงานจิตรกรรมชุด “กรีด” (Slash) เทคนิคสีอะคริลิคบนผืนผาใบ มีรูปแบบศิลปะ
นามธรรมที่แสดงความคิดและอารมณความรูสึก (Abstract Expressionism) เปนผลงานที่มาจากการวิเคราะห
ตนเอง โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดท่ีมีความเขาใจในพุทธศาสนาในขอที่วาดวยการใชสติ พิจารณาตนเองอยูเสมอ 

  4. ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎรจําเริญสุข (พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2564, อายุ 64 ป) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎรจําเริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดตราด 

ประเทศไทย อาศัยและทํางานอยูที่จังหวัดเชียงใหม บทบาทความเปนศิลปนอาจารยและนักเขียน จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ป 2529 มหาวิทยาลัยศิลปากร ยายมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมในป  
พ.ศ. 2530 ตอมาไดรับผลสอบทุนและไปเรียนตอที่ เยอรมนี ณ Meisterschuelerin, Hochschule Fuer 
Bildende Kuenste, Braunschweig. (1994) เมืองเบราชไวก ป 2537  
 

  

                
(ก)                                          (ข)                                           (ค) 

     
 รูปภาพที่ 6. ผลงานศิลปะรวมสมัย (ก) ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) และวิดีโดอารต (Video Art) 
“Reading for Three Female Corpses”, 1997 (ข) นิทรรศการผลงานศิลปะชุด “ดาวสองดวง” 2555 

(ค) ภาพถายผลงานศิลปะเชิงความคิด “A Novel in Necessity's Rhythm, 2020” Bangkok Art Bienale 
ที่มา : ถายภาพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร โดย อาจารย ดร.สุริวัลย สุธรรม 

ที่มา : rama9art. (2563). อารยา ราษฎรจําเริญสุข. สืบคน มีนาคม 3, 2563, จาก 
http://rama9art.org/araya/index.html 

   

  ศิลปนมุงนําเสนอผลงานทัศนศิลปที่หลากหลาย ทั้งเนื้อหาสาระในการแสดงออกจากประสบการณตรง
และสังคมแวดลอมตัวเธอ มีกระบวนการทํางานแบบ “ไมกําจัดรูปแบบ” หรือเทคนิค แตผลงานศิลปะของศิลปน
กับแสดงอัตลักษณสวนตัว และสื่อสารอารมณความรูสึกไดอยางเขมขน “Reading for Three Female 
Corpses”, 1997 ซึ่งเริ่มตั้งแตในชวงตนทศวรรษ 1990 ไดกลายเปนจุดสนใจเปนอีกชุดหนึ่ง ที่สรางชื่อใหศิลปน 
และกลายเปนภาพจําที่ตัวศิลปนไดอานกวีใหศพฟง และผลงานศิลปะชุด “ดาวสองดวง” พ.ศ. 2555 ณ มิวเซียม
สยาม สะทอนแนวคิดความแตกตางทางวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ดวยมุมมองแปลกใหมแฝง
อารมณชวนหัว พรอมทั้งตอกย้ํามุมมองดานการศึกษาและระดับชนชั้นในสังคม เพ่ือใหผูชมไดพินิจพิเคราะหดวย
ตัวเอง ศิลปนสรางสรรคผลงานชุดนี้ในป พ.ศ. 2550 ดวยการบันทึกวีดีโอการนัดพบของชาวนาชาวไรและผลงาน
ชิ้นเอก 4 ชิ้น (ข) นิทรรศการผลงานศลิปะชุด “ดาวสองดวง” พ.ศ. 2555 (รูปภาพที่ 6) 
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ตารางท่ี 4. แสดงการศึกษาผลงานสรางสรรคของศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎรจําเริญสุข 

 

 

 

 

 
“Reading for Three Female Corpses”, 1997 

 

 
“A Novel in Necessity's Rhythm, 2020” 

แนวความคิด 

การแสดงความไมสมบูรณ ทําใหเราตองเผชิญ
กับสภาพรางกายของทั้งชีวิตและความตายมีการ
ประจุไฟฟาที่คลายกับจะเปนภาพเคลื่อนไหว    
ซึ่งดูเหมือนจะเปนชองทางจิตวิทยาอันทรงพลัง 
ทั้งประเพณี แสดงความตึงเครียด ผานศิลปะ
รวมสมัยที่กําลังอานกวีใหศพฟง 

ผลงานเกี่ยวของกับภารกิจที่จะอยูกับตัวเอง
อยางสงบสุข การเผชิญหนากับความตาย
และชีวิตหลังความตาย เปนแนวคิดที่ปรากฏ
อยูเสมอในงานศิลปะและวรรณกรรมศิลปน
เขียนเกี่ยวกับการฟงเพลงงานศพที่วัดและ
เขาเปนสวนหน่ึงของวิญญาณ  

รูปแบบ เทคนิค 

และกระบวนการ 
รูปแบบศิลปะการแสดงสด (Performance Art) 

วิดีโออารต (Video Art) 
รูปแบบศิลปะเชิงความคิด 

(Conceptul Art) 

รูปสัญลักษณ 

ตัวละครแสดงสด (ตัวเอง) คือ ชีวิต ศพคนตาย 
คือ ความตาย บทกวีหรือวรรณกรรม (เสียงอาน) 
วิธีการจัดวางที่ตองเผชิญหนากับ รางไรวิญญาณ 
(ความตาย) ผูหญิงตัวคนเดียว (ลําพัง) นั่งบน
เกาอี้ (สีดํา) ที่กําลังอานกวีใหศพฟง 

เสียง ศิลปนอานกวีคลอเบาๆ ขอความที่ตัด
ตอนมาจากหนังสือ เสียงระฆังวัด เสียงสวด
มนตในพิธีเผาศพดังกองกังวาน ทางเดินรอบ
เจดียของวัดประยูร ภาพผูตาย รายช่ือที่ติด
เรียงรายบนชองผนังที่บรรจุอัฐิของผูเสียชีวิต 

   

  จากตารางที่ 4 พบวา ในเทศการศิลปะ “Escape Routes” (Bangkok Art Bienale 2020) บทบาท
ของสถานะเพศหญิงที่เกี่ยวของกับภารกิจที่จะอยูกับตัวเองอยางสงบสุข การเผชิญหนากับความตายและชีวิต
หลังความตายเปนแนวคิดที่ปรากฏอยูเสมอในงานศิลปะและวรรณกรรมของศิลปน ในขณะที่เขียน “A Novel in 
Necessity’s Rhythm” ศิลปนหวนนึกยอนถึงความทรงจําในอดีตที่ปรากฏในภาพอันขุนมัวของความตายใน
สถานการณตาง ๆ ที่เขียนเกี่ยวกับการฟงเพลงงานศพที่วัด ผูเขียนเปนสวนหนึ่งของวิญญาณเรรอนหรือไม เสียง
ศิลปนอานขอความที่ตัดตอนมาจากหนังสือเลมนี้ที่ไดยินอยางไมขาดสาย ตามทางเดินรอบเจดียของวัดป ระยูร
วงศาวาสวรวิหาร เสียงอันหลอนสะทอนกองกังวาน สามารถไดยินในบริเวณใกลกับภาพผูที่เสียชีวิตไปแลว ถูก
ติดเรียงรายบนชองผนังที่บรรจุอัฐิ เสียงระฆังวัดและเสียงสวดมนตในพิธีเผาศพดังขั้นเปนระยะ นับเปนภาพนา
ขนลุกเมื่อผูชมไดยินเสียงสะทอนของศิลปนที่คนหาเสนทางหลบหนี    
 

  5. รองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ (พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2564, อายุ 68 ป) 
  รองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2496 กรุงเทพฯ พํานักและ
ทํางานที่จังหวัดเชียงรายประเทศไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนเพาะชางในป พ.ศ. 2513 และศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับทุน SPAFA Scholarship for a Training 
Art Teacher ใหไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยฟลิปปนส ในปพ.ศ. 2539 เคยไดรับทุนศาสตราจารยศิลป พีระศรี และ
รางวัลศิษยเกาดีเดนของโรงเรียนเพาะชางและมหาวิทยาลัยศิลปากร บทบาทความเปนอาจารยสอนศิลปะใหกับ
มหาวิทยาลัยหลายแหง นานกวา 30 ป หลังจากถึงวัยเกษียณจึงเดินทางไปพํานักและสรางงานศิลปะที่อําเภอ   
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และไดกอตั้ง “ศรีดอนมูลอารตสเปซ” (Sridonmoon Art Space)   
  เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปะของศิลปน โดยมากมักจะเปนไปตามธรรมชาติ
และลักษณะนิสัยสวนตัวเหมือนกับการหายใจเธอ เรื่องราวและเนื้อหาในผลงานสะทอนถึงความคิดความรูสึกและ
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อารมณในเวลาที่สรางสรรคงานศิลปะกับชีวิต เพ่ือแสดงสัญลักษณที่มีแรงบันดาลใจ จากการทําความเขาใจความ
เชื่อศาสนาพุทธ ทั้งรางกายและจิตวิญญาณ สํารวจตัวเราเองในขณะที่ตัวเธอเองเชื่องชาลงในการเขียน ซึ่งเปน
ผลงานศิลปะแขนงหลักของเธอแตความรักในการทดลองนั้น หามใหเธอสรางผลงานออกมาเพียงอยางเดียว  
 

 

                   
(ก)                                  (ข)                                         (ค) 

 

รูปภาพที่ 7. ผลงานจิตรกรรม (ก) “Party #28”, Oil on canvas, 200 x 200 cm. (ข) “สมมุติมนุษย #49”, 
2563, Oil on canvas, 60 x 91 cm. (ค) “มองตน #2”, Oil on canvas, 200 x 200 cm. 
ที่มา : ถายภาพเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ 333 แกลเลอรี่ โดย อาจารย ดร.สุริวัลย สุธรรม 

 
ตารางท่ี 5. แสดงการศึกษาผลงานสรางสรรคของรองศาสตราจารยศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ 

 

 
 

 

 
“Party #28” 

 

 
“มองตน #2”, 

แนวความคิด 

ความจริงที่อยูในภาพไมไดสะทอนความ
จริงอยางที่ตาเห็น แตกลับสะทอนความ
จริงที่อยูในความคิด ในประสบการณ
ของศิลปน 

ทางกลางธรรมชาติและศาสนาสถาน สงผลใหสรางสรรค
งานพุทธศิลป ภายใตแนวคิด “การถายทอดบทเรียนทาง
ธรรมะผานฉากธรรมชาติ” ใหผูชมรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาได 

รูปแบบ เทคนิค 

และกระบวนการ 

รูปแบบของเสนแนวกึ่งไรรูปลักษณ 
(Semi- Figurative) และสัญลักษณนิยม 
มีสีสัน เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  

รูปแบบของเสนแนวก่ึงไรรูปลักษณ (Semi- Figurative) 
และสัญลักษณนิยม โดยเนนไปที่โครงสรางขาวเทาและ
ดํา (Grayscale) เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

รูปสัญลักษณ 

สัญลักษณของเสนแนวกึ่งไรรูปลักษณ 
ลดตัดทอนโครงรางคนและสิง่มีชีวิตที่ทับ
ซอนกันด วยสีที่ตั ดกันอยางฉูดฉาด 
สัญลักษณของมายา ที่มาจากงานเลี้ยง
ฉลองที่ดูสนุกสนานและแสงสียามค่ําคืน  

รูปสัญลักษณโครงกะดูกและรูปรางรูปทรงคน (ตัว
ศิลปน) ท่ีอยูกึ่งกลางทามกลางธรรมชาติในโครงสรางสี
ขาวเทาและดํา แสดงใหเห็นถึงมิติของการทับซอน
ระหวางโลกความจริงและความตายหรือภาพท่ีมีลักษณะ
ไรกาลเวลา 

   
  จากตารางที่ 5 พบวา ศิลปนมีทัศนะเกี่ยวกับธรรมะ หรือ ธรรมดา ที่วาดวยเรื่องของความทุกขที่เกิด 
จากจิต ซึ่งผูวิจัยขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมุมมองของเธอวา “ทุกขเวทนา” เหตุแหงทุกข มี 2 ทาง คือ ทุกขทาง
กายกับทุกขทางใจ กลาวคือ ทุกขที่มีกาย (กายภาพภายนอก) เปนตนเหตุ  ถาเราปรับสมดุลของจิตไดดีเหตุแหง
ทุกขท้ังหลายก็ยากที่จะแทรกแซงเราได  
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อภิปรายผล  
 การอภิปราย การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของศิลปนหญิงรวมสมัย จากการศึกษา

กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค ที่ใชมาเพ่ือสนับสนุนขอมูลและเนื้อหา โดยใชหลักคิดเพ่ือใช
ในการตรวจสอบความสอดคลอง และความเปนไปได “ทฤษฎีมายาคติ” (Mythology) ของโรล็องด บารตส 
(Roland Barthes) ที่พูดถึงความจริงและความลวง สิ่งที่ผูคนนั้นไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะมีการทับ
ซอนระหวางขอมูลความเปนจริง หรือประสบการณกับภาพฝน ที่ไดจินตนาการลวงเลยจากสัจจะความจริง 
กลาวคือ มายาคติ ที่ตองถูกพูดถึงในงานสรางสรรค เพราะศิลปนนั้นใชอารมณความรูสึกเปนสารตั้งตน การกอราง
สรางตัว รูปสัญลักษณ ที่ใชในการแทนคาตาง ๆ นั้น มีสวนผสมจากสิ่งสมมุติ ภาพที่นึกฝน ที่ไมไดอยูในโลกแหง
ความเปนจริง แตนั้น คือ “อรรถรส” ที่ไรของเขตของจินตนาการ ตัวอยางเชน ผลงานสรางสรรคของ
ศาสตราจารย ดร.หมอมเจามารศรีสุขุมพันธ บริพัตร ที่ตองอาศัยหลักคิดทฤษฎีของมายาคติ มาตรวจสอบถึง
กระบวนการในผลงาน และวิเคราะหสังเคราะห เพ่ือใหไดเขาถึงสุนทรียรสในสัญลักษณ ที่ถูกประกอบสรางขึ้น มี
ลักษณะพิเศษ รูปทรงที่ประหลาด แฝงมาอยูในเนื้อหาภายในผลงาน รวมไปถึงผลงานของ รองศาสตราจารย
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ที่มีลักษณะเนื้อหาและแนวคิดท่ีมาจากความจริงของ 

 ความจริงและจินตนาการอยูภายในผลงาน ผูวิจัยพบวา ศิลปนทั้งสองทานนี้ ยังสอดคลองกับทฤษฎีที่ใช
ในการสนับสนุนผลงานการสรางสรรค ที่อยูภายในเนื้อหา คือ “นิยามชีวิตและความตาย” ลักษณะของผลงานใน
ทุกชวงของการทํางานจะมีการแฝงสัญลักษณของความตาย เชน รูปทรงของโครงกระดูกและกะโหลก รูปทรงของ
ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ลวนบงบอกถึง การพิจารณาถึงความไมแนนอน ความไมจีรังยั่งยืน และความเสื่อมสลายใน
ทฤษฎีนิยามชีวิตและความตาย ยังสอดคลองในเนื้อหาแนวความคิดของ ศาสตราจารยเกียรติคุณอารยา ราษฎร
จําเริญสุข เพราะทุกชวงเวลาในการทํางานของศิลปน จะพูดในเรื่องราวของชีวิตการพิจารณาถึงการมีชีวิตอยูผาน
รูปแบบของการสรางสรรคที่ใชสื่อ อยางหลากหลาย เพ่ือนําเสนอความเปนไปไดในการเขาถึงอารมณความรูสึก 
รวมถึงมิติแหงผัสสะ ในรูป รส กลิ่น เสียง ในรูปแบบทางความคิดนี้ ยังตองมี “ทฤษฎีสัญวิทยา” (Semiology) 
เพ่ือมาชวยในการสังเคราะห และการสกัด ใหเขาถึงประสาทสัมผัสที่แฝงมาอยูในรูปแบบของมิติแหงการรับรู         
ที่นอกเหนือจากการมองเห็น สัญวิทยาหรือสัญศาสตร ชวยใหทําความเขาใจในเรื่องของการรับสารของศิลปน           
ที่สรางความซับซอนความยุงยาก มุมมอง วิธีคิดในการนําเสนอ เพราะการที่จะรับรูสิ่งที่ศิลปนอยากจะสื่อสารนั้น 
จะตองมีความเขาใจในเรื่องของประสบการณ รวมไปถึงการตีความ สัญลักษณที่แฝงมาในผลงานจะตองใชประสาท
สัมผัสในทุกดานและทุกมิติในการเขาถึงนี้ รวมไปถึง ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ในผลงาน
สรางสรรคของศิลปน เปนสัญลักษณอยู ในรูปแบบของงานนามธรรม (Abstract art)  ทฤษฎีสัญวิทยา                 
มีความสําคัญอยางมากตอการเขาถึงในการสื่อสารอารมณภายในผลงาน เพราะในภาวะนามธรรมจะเห็นเพียง
รองรอยของพ้ืนผิวและสีสัน การรับสารและการตีความหรือรูสึกถึงอารมณของผูสรางสรรค จะตองมีประสบการณ
ตอเรื่องราวเนื้อหาของศิลปน การรับรูขอมูลบางอยางที่ศิลปนนั้นมีแรงบันดาลใจและที่มาอยางไร ผัสสะทางการ
รับรูทางสัญวิทยา จะเปนเหมือนประสาทสัมผัสในการเชื่อมตอหรือการเขาถึงในผลงานการสรางสรรคของศิลปน
การศึกษากรอบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคของ ลาวัณย อุปอินทร (ศิลปนแหงชาติ) มีความ
สอดคลองและสัมพันธในเรื่องทฤษฎีมายาคติ ในลักษณะรูปแบบของผลงานของศิลปนที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
การเขียนภาพคนเหมือน แตภายในผลงานที่เต็มไปดวยอารมณความรูสึก บงบอกผานลักษณะของสีสันและ
รองรอยของฝแปรง มีการแทรกสี การทับซอนกันในเรื่องของชั้นสี  

 ซึ่งทําใหเห็นวา ศิลปนไมไดยึดหลักของการมองเห็นสีตามความเปนจริง แตมีการเพ่ิมเติมแตงดวย
อารมณความรูสึก เพราะผูวิจัยสังเกตเห็นไดจากผลงานในหลายชิ้น พบวา สีภายในภาพผลงาน มีเจตนาสรางความ
สอดคลองใหสัมพันธกันกับตนแบบ (ภาพคน) หรือจากการตีความดวยอารมณความรูสึกจากภาพตนแบบ โดยใช
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จินตนาการของสีสันตามทัศนะแทรกลงในผลงาน นําไปสูการวิเคราะหและเขาถึงวิธีการทํางานที่แฝงไปดวย       
มายาของสีสัน  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยภายใตหัวขอ การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณในงานทัศนศิลปของ
ศิลปนหญิงรวมสมัย อาจยังไมครอบคลุมในทุกมิติและบริบทของการนําเสนอแงมุมในการสรางสรรคงาน รวมไปถึง
เนื้อหาแนวคิดการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย หรือลงลึกในสวนประเด็นสําคัญ ที่ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
การเดินทางของเพศสถานะ ผูหญิงที่มีบทบาทตอวงการศิลปะ อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําเ สนอที่เปนจุดเริ่ม หรือ
สารตั้งตนใหกับการทําวิจัยในครั้งนี้ ใหเห็นถึงชวงเวลาชีวิตกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป ในศิลปนทั้ง 5 ทาน 
มาอยางยาวนานและมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยครั้งตอไปไวดังนี้ 
  1. นําเสนอแงมุมของศิลปนหญิงรวมสมัยที่เปนปจจุบัน เพ่ือใหเห็นแงมุม แนวคิด เนื้อหา และเทคนิค
วิธีการที่ทันตอเหตุการณและยุคสมัยกับสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 2. การวิจัยที่แสดงใหเห็นวิธีการ และการพัฒนาผลงานอยางเปนขั้นเปนตอน หรือรอยตอที่แสดงจุด
เปลี่ยนตอชุดผลงานในแตละชวงเวลาอยางละเอียด 
 3. การวิจัยแหลงที่มาในขั้นของแรงบันดาลใจ กอนที่จะเปนผลงานสรางสรรค เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสารตั้ง
ตนของความคิด กอนที่จะนําไปสูรูปแบบ เนื้อหา กระบวนการ การประกอบสราง รวมไปถึงการใชสื่อทางศิลปะ 
เพ่ือรับใชความคิดและหาความเปนไปไดของการแสดงออกในการสรางสรรค  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3 แหง จํานวน 383 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย 
โดยผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจจากแนวคิดที่เกี่ยวของกับแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 5 
ดาน ไดแก 1) ดานชื่อเสียง 2) ดานอัตลักษณ 3) ดานภาพลักษณ 4) ดานความพึงพอใจ และ 5) ดานความภักดี 
พบวาไดองคประกอบใหมที่มีคาไอเกนมากกวา 1 และสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 68.177 
จํานวน 4 ดาน และไดตั้งชื่อองคประกอบใหมดังนี้ 1) ดานการสงเสริมอัตลักษณ 2) ดานการสรางความสัมพันธ 3) 
ดานความรวมมือกับตางประเทศ และ 4) ดานการรับรูชื่อเสียง จากนั้นไดนําองคประกอบทั้ง 4 ดาน ไปวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาคาน้ําหนักของตัวแปรในองคประกอบใหมทั้ง 4 ดาน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
แสดงวา องคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความตรงเชิงโครงสราง 
และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา Chi-square = 456.360, Degrees of Freedom = 376 Chi-
square/Degrees of Freedom = 1.214, RMSEA = 0.024, CFI = 0.993, TLI = 0.990, SRMR = 0.033 แสดง
วา องคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

คําสําคัญ : องคประกอบ; ความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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Abstract 

The objectives of this research were to compose the Private Higher Education Institutes 
Brand Strength Factor.  The 383 samples were students in three Private Higher Education 
Institutes by simple random sampling. The Exploratory Factor Analysis is based on the concepts 
related to brands of private higher education institutions in 5 aspects . They are  1) Reputation 
2)  Identity 3)  Image 4)  Satisfaction and 5)  Loyalty; they found that four new factors had 
eigenvalues greater than 1 and 68. 177% of variance level.  The new factors were named as 
follows: 1)  identity promotion, 2)  relationship building, 3)  International cooperation, and 4) 
reputation perception.  Then, all four factors were confirmatory factory analyzed and found that 
the four new factors' weight value was statistically significant at the .01 level.  It was shown that 
the created factor is structurally correct. The result of the confirmatory factor analysis found that 
The Chi-square = 456.360, Degrees of Freedom= 376, Chi-square/Degrees of Freedom = 1.214, 
RMSEA = 0.024, CFI = 0.993, TLI = 0.990, SRMR = 0.033. The above data was considered that it 
has consistency fitted with empirical data. 
 
Keywords : Factors; Private Higher Education Institutes Brand Strength 

 
บทนํา 

จากสถานการณในปจจุบันที่พบวา มีจํานวนผูเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลงเรื่อย ๆ อาจเกิดสาเหตุ
หลายประการ อาทิ การลดลงของจํานวนประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศ การที่รัฐบาลมีนโยบาย
สงเสริมการเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้นเพ่ือรองรับตลาดแรงงาน ปญหาดานเศรษฐกิจที่ทําใหผูเรียนบางสวน
ออกไปทํางานกอนแลวกลับมาเรียนภายหลัง เปนตน (พินิติ รตะนานุกูล , 2555) แตเมื่อนํามาพิจารณาการเพ่ิม
จํานวนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกลับพบวา ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมาจํานวนสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีการเพ่ิมขึ้นซึ่ งสวนทางกับจํานวนผู เขาศึกษา จึงทําใหจํานวนการรับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังไมเต็มจํานวนตามที่ประกาศรับโดยปจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จํานวน 155 แหง แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐ 57 แหง มหาวิทยาลัยในกํากับ 26 แหง 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 72 แหง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2563) สงผล
ใหเกิดการแขงขันกันอยางเขมขนและมีแนวโนมในการแขงขันเชิงธุรกิจมากหรืออยูในสภาวะที่คลายคลึงกับธุรกิจ
การคามากขึ้น (Bunzel, David L., 2007) เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีสินคาคือการบริการดานการศึกษาใหแก
นักศึกษา มีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย เปรียบเสมือนสินคาในรานคาหรือศูนยการคา (McAlexander, et 
al., 2006) ทําใหนักศึกษาในฐานะของลูกคาตางคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของสถาบันการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษา (มุกดาฉาย แสนเมือง และ ชลธิศ ดาราว งษ, 2560) ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในสวนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเห็นไดวาถาจํานวนนักศึกษาลดลงจะสงผลตอรายไดของสถาบัน
อยางมากจนอาจถึงขั้นวิกฤติได เพราะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนใหญมีรายไดจากการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ดังนั้นเมื่อนักศึกษาลดลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได  

จากสภาพปญหาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขางตน สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไดมุงเนนการโฆษณาเพ่ือ
การแขงขันมากขึ้น (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555) รวมถึงการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณและแบรนดของ
สถาบันใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น (วิทวัส สัตยารักษ, 2552) เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งกลุม
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บุคคลอ่ืน ๆ มีการรับรูเกี่ยวกับขอมูลของสถาบัน ทั้งในเรื่องภาพลักษณ คุณคา คุณภาพทางวิชาการ และบริการ
ตาง ๆ ที่เสนอไปโดยผานทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และทางเครือขายสังคมออนไลนที่ปจจุบันเขามามีบทบาท
เปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญนา กุสิยารังสิทธิ์ (2551) ที่ศึกษาพบวา ประเภทของสื่อที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของนักเรียนในสถาบันนานาชาติ ไดแก สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อออนไลน เพราะ
เปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรทุมงบประมาณในการสื่อสารการตลาด
เพ่ือจะแยงชิงนักศึกษาใหมที่ลดนอยลงไปใหไดมากที่สุด นอกจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเนนความ
เขมแข็งทางวิชาการแลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรเนนเรื่องความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอีกทางหนึ่ง โดย 
กิตติชัย เกษมศานติ์ (2552) ไดกลาวถึงความจําเปนของการสรางแบรนดของสถานศึกษาวามีความจําเปน
เชนเดียวกับสินคาชนิดอ่ืน ๆ และเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด สอดคลองกับ Buil & Martinez (2013) ที่ไดกลาววา การ
สรางแบรนดถือเปนเปาหมายสูงสุดของการตลาด ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาองคประกอบความเขมแข็ง
ของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดและวางแผนกลยุทธเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับงานวิจ ัยเรื ่องนี ้ ผู ว ิจ ัยไดกําหนด
องคประกอบที่เกี ่ยวของกับความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวจํานวน 5 ดาน ไดแก       
1. ดานชื่อเสียง (Reputation) จากแนวคิดของ Van Riel (2004) ไดศึกษาการสรางชื่อเสียงขององคกรโดย มี
แนวคิดหลัก 3 ขอ คือ 1) สรางจากความคาดหวังของสังคม (Social Expectation) 2) ชื่อเสียงองคกรอยูบน
พ้ืนฐานของบุคลิกขององคกร (Corporate Personality) และ 3) ชื่อเสียงขององคกรเกิดขึ้นจากความไววางใจ 
(Trust) 2. ดานอัตลักษณ (Identity) โดย Aaker (2002) มีแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของแบรนด 4 ลักษณะ 
คือ 1) แบรนด ในฐานะที ่เป นสินค า (Brand as Product) 2) แบรนด ในฐานะที ่เป นองคกร (Brand as 
Organization) 3) แบรนดในฐานะที่เปนบุคคล (Brand as Person) และ 4) แบรนดในฐานะที่เปนสัญลักษณ 
(Brand as Symbol)  3.  ด านภาพลักษณ ( Image)  โดยแนวคิดของ Duncan (2002) ที ่ให ความหมาย
ภาพลักษณตราสินคาไววา คือการรับรูที่รูสึกประทับใจสินคาจากประสบการณ ซึ่งภาพลักษณเปนความรูสึกใน
จิตใจของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาทั้งในแงของที่เปนผลิตภัณฑ (Product Components) และในสวนของการ
รับรู (Perceptual Component) 4. ดานความพึงพอใจ (Satisfaction) โดย ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) 
ไดกลาวถึงองคประกอบความพึงพอใจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคา ไดแก ความตองการ อารมณ ทัศนคติ
และ ประสบการณเรียนรู และปจจัยภายนอกของลูกคา ไดแก พนักงานและสวนประสมทางการตลาด สภาพ
อุณหภูมิและอากาศ ผูมาใชบริการ และสภาพเศรษฐกิจ และ 5. ดานความภักดี (Loyalty) โดยอาศัยแนวคิด
จาก Omar and Sawmong (2007) ที่ไดเสนอวากลยุทธในการสรางความภักดีของลูกคามีหลายรูปแบบ อาทิ 
1) การเปนสมาชิก 2) การใหรางวัล 3) การใหผลประโยชนอื่นๆ 4) การสรางอุปสรรคในการออกจากบริการ  
5) การพัฒนาคุณภาพการบริการ และ 6) การใชสินคาคุณภาพดีและการใหบริการ จากการศึกษาแนวคิด
ทั้งหมดสามารถนํามาเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 
5 ดาน ไดแก 1) ดานชื่อเสียง 2) ดานอัตลักษณ 3) ดานภาพลักษณ 4) ดานความพึงพอใจ และ  5) ดานความภักดี 
มาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจเพ่ือที่จะนํามาจัดองคประกอบใหมเปนองคประกอบความเขมแข็งของแบรนด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอีกครั้ง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมดใน 
ปการศึกษา 2563 จํานวน 75,501 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม , 2563) 
จากนั้นนํามาคํานวณกลุมตัวอยางจากแนวคิดของ Thompson (2012) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 
คาความคลาดเคลื่อน (e) เทากับ .05 คา z จะมีคาเทากับ 1.96 คาสัมประสิทธิ์ความผันแปรของประชากร 
(CV) เทากับ 0.5 จะไดขนาดตัวอยาง (n) เทากับ 383 คน จากนั ้นทําการสุ มตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) และเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. แบบสอบถามองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยแตละขอเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
  2. การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence :  IOC) 
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00 ซึ่งผานเกณฑการพิจารณาเพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงคตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 
2553) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยจํานวน 30 คน ผลการทดลองใช พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคา 

ความเขมแข็งของแบรนด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

อัตลักษณ (Identity) 

ชื่อเสียง (Reputation) 

ภาพลักษณ (Image) 

ความภักดี (Loyalty) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
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0.97 ผานเกณฑความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งไดกําหนดวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาไมควรต่ํากวา 0.80 
(พิสณุ ฟองศรี, 2554) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามออนไลนไปถามจริงพบวา มีผูตอบแบบสอบถามสมบูรณและ
ไดรับกลับจํานวน 383 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกลุมตัวอยาง   
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือส ง
แบบสอบถามออนไลน 

3.2 นําผลจากแบบสอบถามออนไลนไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
 1.1 การทดสอบการเปนแมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) ดวยการทดสอบบารเล็ตต (Bartlett’s 
Test of Sphericity) ใชทดสอบวาตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันหรือไม ถาผลของ Bartlett’s Test ต่ํากวา 
0.05 แสดงวา ตัวแปรมีความสัมพันธกันเพียงพอที่จะชวยใหไดผลการวิเคราะหองคประกอบ(ยุทธ ไกยวรรณ , 
2555) และการวิเคราะหคาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เปนการ
วิเคราะหวาตัวแปรในแตละองคประกอบเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบหรือไมโดยดัชนี KMO มีเกณฑ
การแปลความหมาย ดังนี้ 
 0.80 ขึ้นไป เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 
 0.70 - 0.79 เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดี 
 0.60 - 0.69 เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบปานกลาง  
 0.50 - 0.59 เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบนอย 
 นอยกวา 0.50 ไมเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบ 
 1.2 การสกัดองคประกอบดวยเทคนิคแกนสําคัญ (Principle Component Analysis : PCA) ใชการ
หมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) และหมุนแกนแบบแวริแม็กซ (Varimax 
Method) โดยพิจารณาจากคา Eigenvalue ขององคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
สามารถสกัดออกมาเปนองคประกอบใหมไดกี่องคประกอบ และในแตละองคประกอบจะมีตัวแปรกี่ตัวพิจารณาได
จากคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรในแตละองคประกอบที่ผานการสกัดองคประกอบ 
และหมุนแกนองคประกอบ โดยเกณฑการพิจารณาตัวบงชี้รายขอ คาน้ําหนัก 0.30-0.40 สามารถรับไดในขั้นต่ํา 
(Hair & et el, 2006)  
 2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
 2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยพิจารณาจากคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ของแตละองคประกอบวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือไม ถามีนัยสําคัญ
ทางสถิติแสดงวาโมเดลองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความตรงเชิงโครงสราง 
(Construct Validity)  
  2.2 การตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบ เชิงยืนยันอันดับ
สอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) มีเกณฑวิเคราะห ดังนี้ 
 1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Chi-square statistic/Degrees of Freedom) โดยหลักท่ัวไป ถาคาไค-
สแควรสัมพัทธ นอยกวา 2 ถือวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Mueller, 1996) 
 2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) ถาดัชนี CFI มีคา
มากกวา 0.95 แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Hu & Bentler, 1999) 
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 3) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปแบบมาตรฐาน (Standardized Root Mean 
Square Residual: SRMR) ถามีคาต่ํากวา 0.08 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี (Hu & 
Bentler, 1999) 
  4) คารากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximate: RMSEA) ถามีคาต่ํากวา 0.06 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี (Hu & Bentler, 1999)   
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  
   1.1 ผลการวิเคราะหคาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
และผลการทดสอบการเปนแมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) ดวยการทดสอบบารเล็ตต (Bartlett’s Test of 
Sphericity) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาดัชนี KMO และคาทดสอบ Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO) 

                                    0.963 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10974.628 
df 528 

 Sig. . 000 ** 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 1 พบวา คาความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ KMO มีคา 0.963 
แสดงวา ระดับความเพียงพอของขอมูลทั้งหมดอยูในเกณฑสูง (มีคาเขาใกล 1) จึงมีความเหมาะสมในการนําขอมูล
ไปวิเคราะหองคประกอบ และผลการทดสอบ Bartlett’s Test มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาทุก
องคประกอบมีความสัมพันธกันสูงสามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบไดดีมาก 
   1.2 ผลการสกัดองคประกอบดวยเทคนิคแกนสําคัญ (Principle Component Analysis: PCA) ใช
การหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉากออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีการหมุนแกนแบบแวริแม็กซ 
(Varimax Method) และผลรอยละสะสมของความแปรปรวน (Percentage of Variance Criterion) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนในแตละองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนหลังการหมุนแกนองคประกอบ 

องคประกอบ คา Eigenvalues รอยละของความแปรปรวน 
รอยละสะสมของความ

แปรปรวน 

1 17.659 53.511 53.511 
2 2.126 6.443 59.954 
3 1.571 4.762 64.715 
4 1.142 3.462 68.177 
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จากตารางที่ 2 แสดงวาคาไอเกน Eigen values ในแตละองคประกอบหลังการสกัดปจจัยและหมุนแกน
องคประกอบที่มีคามากกวา 1 มีจํานวน 4 องคประกอบจึงสรุปไดวาตัวแปรทั้งหมด 33 ตัวแปร สามารถจัดเปน
องคประกอบใหมได 4 องคประกอบและสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 68.177 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) จํานวน 4 องคประกอบ  

1) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
เมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบวามีความเหมาะสมหรือไม ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

องคประกอบ* F1 F2 F3 F4 

F1 1    
F2 .472** 1   
F3 .369** .786** 1  
F4 .396** .669** .683** 1 

*F1 คือ การสงเสริมอัตลักษณ   F2 คือ การสรางความสัมพันธ   F3 คือ ความรวมมือกับตางประเทศ และ F4 คือ 
การรับรูชื่อเสียง 
** หมายถึง p – value < 0.01 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบความเขมแข็งของ

แบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบวา องคประกอบใหมทั้ง 4 องคประกอบมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัวโดยองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกันสูงที่สุดคือองคประกอบดานการสรางความสัมพันธ (F2) กับองคประกอบดานความรวมมือกับ
ตางประเทศ (F3) คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .786 สวนองคประกอบที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ
องคประกอบดานการสงเสริมอัตลักษณ (F1) กับองคประกอบดานความรวมมือกับตางประเทศ (F3) คือมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .369  

2) ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของ
องคประกอบที่ไดพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยนําผลการวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
รูปแบบมาคัดเลือกตัวบงชี้ที่แสดงวามีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

Factor 

Loading 
S.E. t 2R  

องคประกอบท่ี 1 การสงเสริมอัตลักษณ 0.946 0.015 64.779** 0.894 
1.1 สถาบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

0.724 0.025 28.751** 0.525 

1.2 สถาบันมีหลักสูตรวิชาการที่ทันสมัยและสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

0.785 0.021 37.435** 0.616 

1.3 สถาบันมีระบบการบริหารจัดการมีความ
อิสระคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
 

0.827 0.019 42.516** 0.685 

1.4 สถาบันมีปรัชญา วัตถุประสงค และ
เปาหมายที่โดดเดน 
 

0.761 0.023 32.887** 0.579 

1.5 สถาบันมีประวัติการพัฒนาในดานตางๆ มา
อยางตอเนื่อง 
 

0.791 0.021 38.308** 0.625 

1.6 สถาบันมีวัฒนธรรมองคกรที่ชัดเจนรวมกัน 
เชน การรณรงคเรื่องการแตงกายของนักศึกษา
และบุคลากรในสถาบัน 
 

0.758 0.024 31.993** 0.574 

1.7 สถาบันมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและ
บริการวิชาการแกสังคมอยางสม่ําเสมอ 
 

0.862 0.016 52.599** 0.744 

1.8 สถาบันมีโครงการ/กิจกรรมนํานักศึกษาไป
ทําประโยชนเพื่อสังคมอยางสม่ําเสมอ 
 

0.802 0.020 39.443** 0.644 

1.9 สถาบันมีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน
ภายนอก เชน สมาคมศิษยเกา มูลนิธิและองคกร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

1.10 สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกสถาบัน 
 

1.11 สถาบันมีการเรียนการสอนตรงตาม
คําอธิบายรายวิชา 

0.815 
 
 
 

0.780 
 
 

0.715 

0.019 
 
 
 

0.022 
 
 

0.028 
 

42.876** 
 
 
 

35.636** 
 
 

25.411** 

0.665 
 
 
 

0.609 
 
 

0.511 

  



67  วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

Factor 

Loading 
S.E. t 2R  

องคประกอบท่ี 2 การสรางความสัมพันธ 0.896 0.018 50.014** 0.802 
2.1 สถาบันมีระบบลงทะเบียนออนไลนที่ถูกตอง
รวดเร็ว และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่
พรอมใชงานอยางมีคุณภาพ อาทิ หองสมุด 
อุปกรณคอมพิวเตอร โรงอาหาร 

0.725 0.026 27.416** 0.526 

2.2 สถาบันมีหอพักนักศึกษา หองน้ํา และระบบ
ความปลอดภัย 

0.770 0.023 34.177** 0.593 

2.3 สถาบันมีอาคารสถานที่สะอาดสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

0.762 0.024 31.739** 0.580 

2.4 สถาบันมีความสะดวกในการเดินทาง และ
สถานที่จอดรถ  

0.735 0.026 28.692** 0.541 

2.5 สถาบันมีการสงเสริมและสนับสนุนสมาคม
ศิษยเกา 

0.846 0.017 48.372** 0.715 

2.6 สถาบันมีการใหรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณแก 
นักศึกษา/ ศิษยเกา/ บุคคล ที่ทําประโยชนแกสังคม  

0.824 0.019 42.655** 0.679 

2.7 สถาบันมีการใหทุนสวนลดคาเลาเรียนแก
นักศึกษาทุกคน 

0.716 0.028 25.315** 0.512 

2.8 สถาบันมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

0.774 0.024 32.843** 0.600 

2.9 สถาบันมีการใหบริการในทุก ๆ ดานอยางมี
คุณภาพ 

0.836 0.019 44.924** 0.700 

2.10 สถาบันมีการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ตาม
โรงเรียน เชน งานกีฬาสี งานแขงทักษะวิชาการ 
งานสําเร็จการศึกษา ฯลฯ 

0.787 0.022 35.139** 0.619 

องคประกอบท่ี 3 ความรวมมือกับตางประเทศ 0.883 0.019 46.555** 0.780 
3.1 สถาบันมีเว็บไซตที่สวยงามทันสมัยตลอดเวลา 0.803 0.022 36.289** 0.644 
3.2 สถาบันมีความทันสมัยในทุกๆ ดาน 
3.3 สถาบันมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ในตางประเทศ 
3.5 สถาบันมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ
คณาจารยระหวางประเทศ 
 

0.870 
0.873 

 
0.807 

 
0.782 

0.015 
0.016 

 
0.020 

 
0.022 

57.914** 
54.912** 

 
39.429** 

 
34.787** 

0.757 
0.763 

 
0.652 

 
0.612 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

ความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

เมทริกซน้ําหนักองคประกอบ 
สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

Factor 

Loading 
S.E. t 2R  

องคประกอบท่ี 4 การรับรูชื่อเสียง  0.867 0.022 39.466** 0.752 
4.1 สถาบันมีศิษยเกาเปนที่รูจัก มีชื่อเสียง และ
ไดรับการยอมรับของสังคม 

0.775 0.026 30.180** 0.601 

4.2 สถาบันมีชื่อเสียงดานวิชาการและงานวิจัย 0.737 0.029 25.028** 0.543 
4.3 สถาบันมีชื่อเสียงดานกิจกรรม  เชน กีฬา 
การพัฒนาชุมชนเปนตน 

0.736 0.028 26.660** 0.541 

4.4 ชื่อเสียงของ สถาบัน/ คณะเปนที่รูจัก 0.731 0.028 25.768** 0.535 
4.5 ชื่อเสียงของ อธิการบดี/ ผูบริหารสถาบัน
เปนที่รูจัก 

0.660 0.033 19.733** 0.436 

4.6 ชื่อเสียงของนักศึกษาปจจุบันเปนที่รูจัก 0.707 0.030 23.633** 0.500 
Chi-square = 456.360, Degrees of Freedom= 376, Chi-square/Degrees of Freedom = 
1.214, CFI = 0.993, SRMR = 0.033, RMSEA = 0.024 

 
จากตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางพบวา คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) 

ของแตละองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาโมเดลองคประกอบความเขมแข็งของแบรนด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความตรงเชิงโครงสราง และผลการตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนพบวา 
โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาไดจากคา Chi-square/Degrees of 
Freedom = 1.214, Comparative Fit Index (CFI) = 0.993, Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR) = 0.033, Root Mean Square Error of Approximate (RMSEA) = 0.024 
 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ไดสรางองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมาใหมจํานวน 
4 องคประกอบ ไดแก 1) การสงเสริมอัตลักษณ 2) การสรางความสัมพันธ 3) ความรวมมือกับตางประเทศ และ 
4) การรับรูชื่อเสียง ซึ่งทุกองคประกอบนั้นมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดจากการวิเคราะหเชิงสํารวจ และ
ในสวนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลองคประกอบความเขมแข็งของแบรนด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษามาจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ และไดรับการ
ตรวจสอบเครื่องมือที ่ใชในการวิจัยจากผู เชี ่ยวชาญ อีกทั ้งยังสอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการหลายทาน 
สามารถอภิปรายผลในแตละองคประกอบ ไดดังนี้ 

1. การสงเสริมอัตลักษณเปนองคประกอบของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สอดคลองกับผลงานของ รุงรัตน ชัยสําเร็จ (2556) กลาวถึง การพัฒนาอัตลักษณองคกรเปนการใหสัญญาณในการ
สื่อความหมาย และการครอบคลุมของสื่อที่ชวยถายทอดเรื่องราวขององคกรใหแพรหลายออกไป สามารถสราง
การรับรูแกผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ สอดคลองกับ Aaker (2002) ที่กลาววา ความสําเร็จของการสรางแบรนดที่



69  วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

เขมแข็งอีกประการหนึ่งคือ การทําความเขาใจ และพัฒนาอัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Casidy & Martinez (2015) ที่ศึกษาพบวา ความแข็งแกรงของตราสินคาเปนโครงสราง
หลายมิติซึ่งประกอบดวย ความคุนเคยในตราสินคา ความโดดเดนของตราสินคา และทัศนคติของตราสินคาในกลุม
ผูที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย  

2. การสรางความสัมพันธเปนองคประกอบของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Hankinson (2007) ที่ศึกษาพบวา การสรางความสัมพันธในรูปแบบพันธมิตรความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยนับเปนนโยบายที่สําคัญตอการมีพัฒนาการทางวิชาการ บุคลากรและ
นักศึกษาระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศ การสรางพันธมิตรที่เขมแข็งพ่ึงพาอาศัยกันเปนแนวทางการพัฒนา
แบรนด และยังสอดคลองกับ วิทวัส สัตยารักษ (2552) ที่กลาววา มหาวิทยาลัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สรางวัฒนธรรมความสัมพันธขององคการเพ่ือความรวมมือในการทํางานทั้งจากภายในและภายนอกองคการซึ่ง
นับเปนการสรางความสัมพันธ และเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญ 

3. ความรวมมือกับตางประเทศเปนองคประกอบของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สอดคลองกับงานวิจัยของ Lawrence (2006) ที่ศึกษาพบวา การสรางความรวมมือทางดานการศึกษากับ
ตางประเทศ เปนการสรางความเขมแข็ง และกลยุทธการสรางความแตกตางของมหาวิทยาลัยเบเลอร อีกทั้งยัง
สอดคลองกับแผนอุดมศึกษา 15 ป ที่กําหนดกรอบนโยบายใหพัฒนาการเรียนการสอนสองภาษาทั่วประเทศเพราะ
ปจจุบันมหาวิทยาลัยจะตองผลิตบัณฑิตใหเปนพลเมืองโลก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมุงเนน
กลุมเปาหมายนักศึกษาตางชาติใหมากขึ้นจนทําใหแบรนดของสถาบันอุดมศึกษาเขมแข็งและเปนที่ยอมรับของคน
ไทยและชาวตางชาติ  

4. การรับรูชื่อเสียงเปนองคประกอบของความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สอดคลอง
กับแนวคิดของ Aaker (2002) ที่เนนวาการรับรูแบรนดเปนองคประกอบหนึ่งของการสรางคานิยม (Values) ตอ
สินทรัพยและมูลคาของแบรนด (Brand Equity) สอดคลองกับ รุงรัตน ชัยสําเร็จ (2556) กลาววา ตัวแปรในการ
วัดประเมินชื่อเสียงของธุรกิจจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูดานการสื่อสารองคกร (Corporate 
Communication) รวมถึงการสื่อสารเพ่ือสรางแบรนดองคกร (Corporate Brand) และการสรางภาพลักษณ
องคกร (Corporate Image) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Bosch & Boshoff (2006) ที่ศึกษาพบวา ผล
สุทธิที่เกิดขึ้น (Net Effect) ของการรับรูชื่อเสียงคือ ธุรกิจจะเปนที่ดึงดูดใจสําหรับผูบริโภค และกอใหเกิดการรับรู
ที่สะสมตกผลึกเปน “ชื่อเสียงขององคกร” โดยการสงเสริมภาพลักษณจะมีผลตอชื่อเสียง บุคลิกภาพ ประสิทธิภาพ
และความสัมพันธของแบรนดมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรสงเสริมองคประกอบความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) การสงเสริมอัตลักษณ 2) การสรางความสัมพันธ 3) ความรวมมือกับตางประเทศ และ 4) 
การรับรูชื่อเสียง ซึ่งทุกองคประกอบมีความเหมาะสมตามเกณฑจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ และการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในองคประกอบที่ 4 คือ ดานการรับรูชื่อเสียง ที่มีคา Factor Loading นอยที่สุด
คือ 0.867 ประกอบดวย 1) ชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมของศิษยเกา 2) ดานวิชาการและงานวิจัย3) ชื่อเสียง
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ดานกิจกรรม  กีฬา และการพัฒนาชุมชน 4) ดานชื่อเสียงของสถาบัน 5) ดานชื่อเสียงของอธิการบดี และผูบริหาร
ของสถาบัน และ 6) ดานชื่อเสียงของนักศึกษาปจจุบัน 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเขมแข็งของแบรนดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
นาฏยรังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผูเรียนดานกระบวนการในการ
ออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค  กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ กระบวนการ
ออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงอยางเปนระบบ จะชวยสื่อสารความคิดหลักของการแสดงชุดนั้น ๆ 
มากยิ่งขึ้น โดยเลือกนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง ปการศึกษา 2560  กลุม 
“ปอเนียนอเปะเจา” จํานวน 5 คน เปนกรณีศึกษา วิธีการเก็บขอมูล ใชวิธีการเชิงคุณภาพเปนหลัก 
โดยการศึกษาจากแหลงขอมูลประเภทเอกสารและงานเขียนตาง ๆ ใชแบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณ 
การสังเกตอยางมีสวนรวม จดบันทึก และการทดลองปฏิบัติสรางสรรคผลงาน  สุดทายใชวิธีวิเคราะหเชิง
พรรณนาเพื่อประเมินและสรุปผล ผลการวิจัยพบวา กลุมนักศึกษาสามารถออกแบบและสรางสรรคเครื่อง
แตงกายเพื่อการแสดงนาฏยรังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” ที่สะทอนความคิดหลักในการแสดงไดจากสีสันที่
สดใสเพื่อสื่อถึงบรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีปใหมมง ผานโครงสราง วัสดุ ผาปกมง และ
เครื่องประดับที่ทําจากโลหะเงิน อันเปนเอกลักษณของชนเผามง จากแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือ
การแสดงละครไทยและตะวันตกผสานกับกระบวนการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค นอกจากนี้ยังสามารถนํา
แนวคิดนี้มาใชในเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
นาฏยรังสรรคในลักษณะเดียวกันตอไป 
 

คําสําคัญ : การออกแบบ; เครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง; นาฏยรังสรรค 
 

Abstract 

 The research purposes are 1)  to study the principles and concepts of costume design 
for the choreography called "Poj Nia Noj Pae Jao"  and 2)  to develop a costume design process 
for students who design and create a costume for choreography.  The conceptual framework 
applied in the study has organized the costume design process to show the main idea clearly in 
each performance.  A sample group in this research was five fourth- year students in the Dance 
and Dramatic Art Department in 2017.  The study methods were mainly qualitative research, 
collecting data from documents and articles, using open- ended questionnaires, interviews, 
participant observation, note- taking, and experimentation in creative works.  Finally, descriptive 
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analysis methods were used for the evaluation and conclusion of the study.  The study results 
indicated that the student group was able to design and create costumes for the choreography 
of "Poj Nia Noj Pae Jao"  that reflected the main idea of the performance from the colourful 
costumes to show a delightful sense in the Hmong New Year tradition.  Through the material 
structure of the Hmong embroidery fabric and silver metal ornaments which were unique to the 
Hmong people, from the concept of costume design for Thai and Western drama performances 
combined with the creative student development process. Furthermore, this concept could also 
be used as a guideline for developing the process of designing and creating costumes for 
choreography in the identical style. 
 

Keywords : The Design; Costume; Choreography 
 
บทนํา 

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาแนวความคิดผูเรียนในกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือ
การแสดงนาฏยรังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” ในโครงการนําเสนอผลงานสรางสรรคทางนาฏศิลปและ
ศิลปการแสดง ประจําปการศึกษา 2560 โดยใชแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายละครไทยและตะวันตก กับ
แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค เพ่ือใหไดมาซึ่งกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง
อยางเปนระบบ มีขั้นตอน ผูเรียนสามารถตอยอดความคิดและพัฒนาตอได และที่สําคัญคือตองสื่อสารความคิด
หลักของการแสดงชุดนั้น ๆ 

โครงการนําเสนอผลงานสรางสรรคทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง เปนโครงการที่สาขาวิชานาฏศิลปและ
ศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดขึ้นเปนประจําทุกป 
โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในรายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง จัดขึ้นเพ่ือเปนพ้ืนที่นําเสนอผลงาน
สรางสรรคทางดานนาฏศิลปและศิลปการแสดงของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตลอดจนเพ่ืออนุรักษศิลปะและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ซึ่งในปการศึกษา 2560 ผูวิจัยทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาใหแกกลุมนาฏยรังสรรค ชุด “ปอ
เนียนอเปะเจา” 

นาฏยรังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” ไดรับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีปใหมของชาวมง บาน
เข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การแสดงแบงออกเปน 3 สวน คือ วิถีชีวิต 
ประเพณี และการเฉลิมฉลอง ใชเวลาแสดงประมาณ 5 นาที และใชนักแสดงผูหญิงทั้งหมด จํานวน 8 คน
ตอรอบการแสดง ลักษณะการแสดงเปนระบํา ที่นักแสดงจะมีขนาดสรีระทางรางกายที่ใกลเคียงกัน และ
ตองสวมใสเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงแบบเดียวกัน  

จากการศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงของนักศึกษากลุมนี้พบวานักศึกษาสวน
ใหญเรียนรูและฝกฝนเพ่ือจะเปนนักแสดงมากกวาเปนนักออกแบบ ประกอบกับหลักสูตรไมไดเตรียมความพรอม
ในการปูพ้ืนฐาน หรือแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียน
รายวิชาการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงในขณะที่นักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 ซึ่งบรรจุอยูในภาคเรียน
เดียวกนักับรายวิชาวิจัยดังกลาว นักศึกษาจึงยังขาดทักษะ ประสบการณการทํางานของนักออกแบบเครื่องแตงกาย 
ดังนั้น เมื่อนักศึกษาจะตองสรางสรรคชุดการแสดงนาฏยรังสรรคอันมีเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงเปนสวนหนึ่งใน
องคประกอบ จึงกอใหเกิดปญหาความลาชาของวิธีคิด และขาดความรูความเขาใจในกระบวนการออกแบบเครื่อง
แตงกายเพื่อการแสดง 
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ผูวิจัยคาดหวังวาการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง โดยศึกษาจาก
หลักการและแนวคิดของนักออกแบบ ผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบเครื่องแตงกายนาฏยรังสรรค รวมทั้งแนวคิด
ในการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค จะชวยใหกลุมนักศึกษาสามารถออกแบบและรังสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการ
แสดงที่สื่อสาร สนับสนุนความคิดหลักของการแสดงชุดนั้น ๆ ผานกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการ
แสดงอยางเปนระบบ มีข้ันตอน ผูเรียนในวิชานี้สามารถตอยอดความคิดและพัฒนาตอได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาหลักการและแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค ชุด ปอเนียนอเปะเจา   
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาผูเรียนดานกระบวนการในการออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือ

การแสดงนาฏยรังสรรค 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง โดยศึกษาจากหลักการและแนวคิดของ
การออกแบบเครื่องแตงกายละครไทยและตะวันตก กับแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค จะชวยใหผูเรียน
สามารถรังสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงที่สื่อสาร สนับสนุนความคิดหลักของการแสดงชุดนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นักศึกษาชั้นปที่ 4
สาขาวิชานาฏศิลปและ

ศิลปการแสดง

นักศึกษากลุม 
“ปอเนียนอเปะเจา”  

ศึกษาและพัฒนา
แนวคิดท่ีเกี่ยวของ

แนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องแตง
กายละครไทยและ

ตะวันตก

แนวคิดในการจัดวาง
องคประกอบศิลป

แนวคิดเรื่องเครื่อง
แตงกายชนเผามง

แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาผูเรียนอยาง

สรางสรรค

เครื่องแตงกายเพื่อการแสดง
นาฏยรังสรรค 

ชุด “ปอเนียนอเปะเจา”
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

- ความเปนมาของเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 
- พัฒนาการระบํา รํา ฟอน 

- การละเลนพื้นเมือง 
- นาฏยรังสรรค 
- แนวคิดที่เก่ียวของ 
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. การสังเคราะหขอมูล ผลงานการสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงของนักศึกษากลุม ปอเนียนอเปะเจา 
3. การศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัย ที่เก่ียวของเพ่ือสรุปประเด็นในการนํามาวิเคราะห 
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลงานวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเปนมาของเครื่อง
แตงกายเพ่ือการแสดง พัฒนาการระบํา รํา ฟอน การละเลนพ้ืนเมือง นาฏยรังสรรค แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ พรอมดวยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงานของนักศึกษา ไดแก 
 1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน และ
แนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง ซึ่งหลักการแนวคิดที่เก่ียวของ มีดังนี ้

- แนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายละครไทย 
- แนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายละครตะวันตก 
- แนวคิดในการจัดวางองคประกอบศิลป 
- แนวคิดเรื่องเครื่องแตงกายชนเผามง 
- แนวคิดเรื่องการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค 

 2. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลตามวิธีทางมานุษยวิทยา ดวยวิธีการสอบถาม สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
สรางสรรคเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏยรังสรรค ดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- สํารวจรายชื่อนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง ปการศึกษา 2560 กลุมปอ
เนียนอเปะเจา 

- เตรียมหัวขอที่ตองสัมภาษณ 
  ทั้งนี้ ในการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณวิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ

ของชาวมง บานเข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  นั้นทําโดยวิธีการผานนักศึกษากลุม
วิจัยดังกลาว 

- นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 
- วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยจัดการขอมูลดวยการวิเคราะหผลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ การจดบันทึก การทดลอง
ปฏิบัติสรางสรรคผลงาน จัดหมวดหมูขอมูลและสรุปผลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห   
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดในการแสดงนาฏยรังสรรคเปนกระบวนการสําคัญอันดับแรกที่ผูออกแบบ
เครื่องแตงกายจําเปนตองทําหลังจากไดรับแนวความคิดมา เนื่องจากแนวคิดหลักจะเปนตัวกําหนดรูปแบบและแนว
ทางการแสดง ชวยใหผูออกแบบจินตนาการเห็นภาพที่เกิดขึ้นบนเวทีตามแนวคิดนั้น ในกระบวนการทํางานจึงตอง
รวมมือกันหลายฝาย ไมวาจะเปนผูกํากับการแสดง นักแสดง และคณะทํางานฝายอ่ืน ซึ่งในความเปนจริง การได
ทํางานรวมกับคณะทํางานฝายอื่นจะมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการแกไข
ปญหาของผูออกแบบตอไป 

1. แนวคิดหลัก  
 ในการสรางงานละคร แนวคิดหลัก หรือ ความคิดหลัก (Main Idea) ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

คณะทํางานที่มีอยูหลายฝายสามารถเขาใจแกนเรื่อง (Theme หรือ Though) เปนหนึ่งเดียวกันได ผูวิจัยกําหนดให
กลุมนักศึกษาสะทอนความคิดเพ่ือใหเห็นภาพบรรยากาศ (Mood and Tone) ในจินตนาการของผูสรางงาน ซึ่ง
สามารถสรุปไดวา เปนการแสดงที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษย ชาวมง ไดแก ประเพณีข้ึนปใหมหรือประเพณีฉลองป
ใหม กีฬาพ้ืนบานหรือการละเลนโยนลูกชวง และประเพณีการเกี้ยวพาราสี  สะทอนมาในรูปแบบของผลงาน
สรางสรรค นาฏยรังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” ไดรับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีปใหมของชาวมง บาน
เข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การแสดงแบง ออกเปน 3 สวน คือ วิถีชีวิต 
ประเพณี และการเฉลิมฉลอง ใชเวลาแสดงประมาณ 5 นาที และใชนักแสดงผูหญิงทั้งหมด จํานวน 8 คนตอรอบ
การแสดง ลักษณะการแสดงเปนระบํา ทีน่ักแสดงจะมีขนาดสรีระทางรางกายที่ใกลเคียงกัน และตองสวมใสเครื่อง
แตงกายเพื่อการแสดงแบบเดียวกันทั้งหมด  

2. แนวคิดเรื่องอารมณและสีสัน 

  อารมณ (Mood) หมายถึง อารมณของภาพ ไดแก อารมณสนุกสนาน เศราโศก โกรธ เสียใจ เปนตน ใน
งานออกแบบเพ่ือการแสดง อารมณจัดเปนเครื่องมือที่ชวยสื่อสารบรรยากาศของเรื่องนั้นใหผูชมรับรูและเขาใจ
ความหมายได ในขณะเดียวกัน สีสัน (Tone) หมายถึง โทนสีที่ใชในงานออกแบบ ซึ่งสีนั้นจะบงบอก สะทอน
ความรูสึก และสิ่งที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสได โดยลักษณะการเรียกที่เราคุนชินนั่นก็คือ สีโทนรอนและสีโทนเย็น 
สวนการเลือกสีโทนใดนั้นมาจากความคิดหลักของงานและความตองการของเจาของงานวาตองการใหงานมี
เอกลักษณและรูปแบบไปในทิศทางใด  
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ภาพที่ 2  โทนสีที่ใชในการสื่อสารความคิดในงานออกแบบเครื่องแตงกาย 
 

จากภาพที่ 2 เปนภาพดอกไมสีชมพูสดใส ออนหวาน ฉากหลังเปนสีฟา ที่กลุมนักศึกษาใชเปนคูสีหลักและ
เปนภาพแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง  

กลุมผูวิจัยเลือกใชคูสีชมพูและฟา เนื่องจากสีชมพูและสีฟา เปนคูสีที่ตัดกัน สะทอนถึงความสดใสในวัย
เยาว และสะทอนคานิยมที่ใชสีตัดในผานุงของเครื่องแตงกายไทยโบราณไวอีกดวย 

 

3. แนวคิดเรื่องรูปแบบและโครงสรางเครื่องแตงกาย 

ในที่นี้จะกลาวเฉพาะรูปแบบและโครงสรางเครื่องแตงกายของชาวมงหญิงเทานั้น เนื่องจากเปนเครื่อง
แตงกายเพื่อการแสดงที่ใชในนาฏยรังสรรคชุดนี้  

หญิงชาวมงนิยมสวมเสื้อแขนยาว คอตั้งผาหนา มีลายปกที่เปนเอกลักษณของชาวมง นุงกางเกงขายาว หรือ
กระโปรงพลีทลวดลายตาง ๆ รัดสะเอวที่มีผาปดหนาและหลังกระโปรง สวมปลอกขา สวมเครื่องประดับเงิน ทรงผม
ของหญิงชาวมงนั้นนิยมเกลารวบกลางศีรษะหรือปลอยผมยาว และใสหมวกรูปทรงตาง ๆ เพ่ือความสวยงาม 

 

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องแตงกายชาวมงหญิง 
ที่มา : (แดนดินถิ่นไทยเหนือ. ออนไลน. 2562) 
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ภาพที่ 4  เครื่องประดับมงที่ทําจากโลหะเงิน 
ที่มา : (แดนดินถิ่นไทยเหนือ. ออนไลน. 2562) 

 

 

ภาพที่ 5  เครื่องแตงกายและเครื่องประดับชาวมง 
ที่มา : (องคการบริหารสวนตําบลเข็กนอย. ออนไลน. 2562) 

 
 4. แนวคิดเรื่องวัสดุและลวดลาย 

วัสดุและลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องแตงกายของชาวมง ไดแก การนิยมใชสีสันของเครื่องแตงกายที่
หลากหลาย ใชผาปกมงอันเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ชาวมงยังมักสวมเครื่องประดับที่ทํามาจาก
เครื่องโลหะสีเงิน ดังจะเห็นไดจากเครื่องประดับศีรษะ และสรอยคอที่ทําจากโลหะเงิน 
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ภาพที่ 6 กระโปรงมงอัดพลีท การปกผามง 
ที่มา : (Unna Thailand Souvenirs. ออนไลน. 2563) 

 
ผูหญิงชาวมงมีทักษะความเชี่ยวชาญในดานการปกผาเปนอยางมาก โดยจะใชเข็มเลมเล็ก ๆ คอย ๆ 

บรรจงปกลวดลายลงจนเต็มผืนผา ซึ่งศิลปะการปกผาของผูหญิงชาวมง แบงเทคนิคออกเปนหลายรูปแบบดวยกัน 
เชนเทคนิคการตัดผาเปนลวดลาย แลวนํามาเย็บติดซอนกับผาพื้นอีกชั้นหนึ่ง ที่เรียกวา เจีย ความยากของเทคนิคนี้
อยูที่ความละเอียด โดยตองใชเข็มเย็บผาเบอรเล็กสุด ปกดวยเสนดายที่เล็กบางที่สุด โดยนํา เสนดายธรรมดามา
แยกเปน 3 เสน เชน การปกลายกากื้อ (กันหอย) ซึ่งนับเปนลายที่ยากมาก ผูปกจะตองมีทักษะความเชี่ยวชาญใช
ความละเอียด และความอดทนสูงเปนพิเศษจึงจะปกลวดลายนี้ไดสําเร็จ ถือเปนเทคนิคท่ีเกาแกและยากท่ีสุด 
 

 

ภาพที่ 7  ลวดลายเครื่องประดับที่ทําจากโลหะเงิน 

 
 

 

ภาพที่ 8 เครื่องประดับศีรษะชาวมง 
ที่มา : (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ. ออนไลน. 2562) 
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การพัฒนาความคิดในการรังสรรคเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง 
 ผูวิจัยออกแบบกระบวนการดําเนินงานสรางสรรค โดยใชแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง

ละครตะวันตกผนวกกับแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค โดยใชกลไกในการจัดการเรียนรูที่เรียกวา การโคช ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การตรวจสอบความรูเดิม (Elicit) ผูวิจัยหรือผูสอนใชวิธีการสัมภาษณ ในลักษณะการสนทนากับ

ผูเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจในกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง 
ขั้นที่ 2 การสรางความสนใจ (Engage) ผูวิจัยใชกลวิธีในการเพิ่มเติมความรูและความสนใจของผูเรียนโดย

ใหผูเรียนรับชมการแสดงที่มีเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับผลงานการแสดงชุดนั้น ๆ เพื่อสรางความเขาใจและสราง
แรงบันดาลใจใหแกผูเรียน 

ขั้นที่ 3 การสํารวจคนหา (Explore)  ในขั้นตอนนี้ ผูเรียนมีหนาที่สืบเสาะคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
แสดงและเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงใหไดมากที่สุด ทั้งขอมูลที่เปนเอกสาร รูปภาพ การสัมภาษณ และลงภาคสนาม 

 

 
ภาพที่ 9  กระบวนการสํารวจคนหา 

 
ขั้นที่ 4 การอธิบาย (Explain)  หลังจากผูเรียนไดมาซึ่งขอมูลขั้นตนแลว ขั้นตอมาคือการฝกฝนการอธิบาย

แนวความคิดท่ีเลือกเฟนชุดขอมูลดังกลาวมาใชในผลงานการแสดง 
ขั้นที่ 5 การขยายความรู (Elaborate) จากชุดขอมูลเหลานั้น ผูเรียนสามารถพัฒนาตอยอดความคิดใน

การออกแบบเครื่องแตงกาย โดยเขาสูกระบวนการรางแบบ (Sketch) และเลือกวัสดุ ผา แนวทางในการขึ้นรูป ตัด
เย็บ จนผลิตออกมาเปนชิ้นงานตัวอยาง 

 

 

ภาพที่ 10 กระบวนการอธิบายและขยายความรู 
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ขั้นที่ 6 การประเมิน (Evaluate) ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินชิ้นงานตัวอยางจากการใหผูแสดง
ทดลองสวมใสเครื่องแตงกายที่ผลิตขึ้นมานั้น วิเคราะหหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และปรับแกตามจุดที่ยัง
บกพรองจนเปนชิ้นงานที่สมบูรณ 

 

 

ภาพที่ 11  กระบวนการประเมินเพ่ือปรับแก 
 

ขั้นที่ 7 การนําความรู ไปใช (Extend) ผู เรียนสามารถคิด วิเคราะห โดยนําแนวคิดในการแสดง         
นาฏยรังสรรคมาเปนความคิดหลักในกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายอยางเปนลําดับขั้นตอนได 

 

การออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏยรังสรรค 
 ในกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง ผูวิจัยใชภาพรางแบบเครื่องแตงกาย (Costume 
Sketches) เปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดสรางสรรคที่ออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมขั้นตน เนื่องจากในการ
ทํางานจริงจะตองมีการปรับแกตามความเหมาะสม เชน ขนาดและรูปรางของนักแสดง การเคลื่อนไหวรางกาย 
หรือขอจํากัดดานงบประมาณ ระยะเวลาการผลิต เปนตน ภาพรางแบบเครื่องแตงกายจะเปนตัวบอกรายละเอียด
และสวนประกอบตางๆ ที่จะอยูบนตัวนักแสดง ทําใหเห็นภาพรวมบนเวที และเปนเครื่องมือสื่อสารความคิดกับผู
สรางสรรคงานฝายอื่น ๆ  
 

ตารางท่ี 1 การออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค 
 

ภาพเครื่องแตงกาย รายละเอียด 

 

ภาพที่ 12 ภาพรางแบบและแบบจําลองเครื่องแตงกาย
ครั้งที่ 1 

การออกแบบเครื่องแตงกายครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดให
นักศึกษานําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความา
ทดลองรางแบบ โดยใชลายเสนของนักศึกษาเอง
เพ่ือทําการถายทอดแนวคิดที่ไดจากเอกลักษณ
ของชนเผามงผสานกับแนวคิดการแสดง จากนั้น
จึงนําแบบรางนั้นมาสื่อสารกับชางตัดเย็บเพ่ือขึ้น
โครงสรางเครื่องแตงกายอันประกอบดวย เสื้อ 
กระโปรง ผาคาดเอวปดหนากระโปรง และ
ปลอกขา ซึ่งยังปราศจากลวดลาย หรือวัสดุ
ตกแตงใด ๆ 
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ภาพที่ 13 ภาพรางแบบและแบบจําลองเครื่องแตงกาย
ครั้งที่ 2 

การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่อง
แตงกายครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดใหนักศึกษากําหนดสี 
เฟนหาวัสดุ ผา เครื่องประดับ รวมถึงเพ่ิมเติม
รายละเอียดของเครื่องแตงกายท่ียังขาดหาย ครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดรวมวาดแบบรางและลงสีดวยตนเอง
จากสิ่งที่นักศึกษาอธิบาย จะเห็นวา มีการใชสีฟา
เปนหลัก และสีดํา-ชมพู ในสัดสวนที่รองลงมา 
บริเวณตัวเสื้อและกระโปรงมีลวดลายปกดอกไม 
มีพูไหมพรมกลม หรือที่เรียกวา พูปอมปอม 
ตกแตงตามชายเสื้อและหมวก มีพูไหมพรมพัน
ไขวรอบปลอกขา นอกจากนี้ยังมีลายแคนปกบน
ผืนผาคาดเอวปดหนากระโปรงเพ่ือสื่อถึงเครื่อง
ดนตรีประจําเผามง 

 

ภาพที่ 14 ภาพรางแบบและแบบจําลองเครื่องแตงกายครั้งที่ 3 

การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตง
กายครั้งที่ 3 นี้ไดมีการปรับโครงสรางและเพ่ิมเติม
วัสดุ ผา และเครื่องประดับ ดังนี้  ตัวเสื้อใชผา
กํามะหยี่สีฟาดังเดิม สวนกระโปรงชั้นนอกใชผาทอ
ลวดลายคลายผาปกที่นิยมนํามาใชทําเสื้อและ
กระเปาชาวเขานํามาตัดเปนกระโปรงวงกลม 
สอดแทรกกระโปรงพลีทอีกชั้นดานในเพ่ือชวยใหใน
จังหวะเวลาที่นักแสดงเตนรําจะมีการเคลื่อนไหว
ของกระโปรงทั้งสองชั้น ทําใหการแสดงดูสนุกสนาน 
ผอนคลายยิ่งขึ้น มีการปรับการวางลวดลายของตัว
เสื้อ ผาคาดเอว เครื่องประดับ และโครงสรางของ
หมวกชาวมงและเพ่ิมการตกแตงดวยโลหะเงิน 

ภาพเครื่องแตงกาย รายละเอียด 

 

ภาพที่ 15  แบบจําลองเครื่องแตงกายครั้งที่ 4 
 

การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่อง
แตงกายครั้งที่ 4 นี้ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
และเพ่ิมเติมวัสดุ ผา และเครื่องประดับดังนี้ ตัว
เสื้อใชผากํามะหยี่สีฟาดังเดิม กระโปรงชั้นนอก
เปลี่ยนมาใชผาสีฟาเชนเดียวกับตัวเสื้อ ตกแตง
ดวยแถบผาพิมพลายปกมงที่ทั ้งบนตัวเสื้อและ
กระโปรง กระโปรงอัดพลีทชั ้นในใช ส ีชมพู
บานเย็น ปลอกขาปรับเปนกางเกงเต็มตัว 
เ พื ่อ ความคลองตัว ในการเคลื่ อนไหวของ
นักแสดง ผาคาดเอวเปลี่ยนมาใชผาปกมงเต็มผืน
สีชมพูเขม ตกแต งด วยพู เหรียญโลหะเงิน
เชนเดียวกับบริเวณปลอกขา เพ่ือคงเอกลักษณ
ของเผามงไวใหมากที่สุด 
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ภาพที่ 16  เครื่องแตงกายนาฏยรังสรรคปอเนียนอเปะเจา 

ผูแสดงสวมเสื้อแขนสั้นคอเหลี่ยมที่ทําจากผา
กํามะหยี่สีฟา ตกแตงดวยลวดลายผาปกมง ตัวรีด
ลายดอกไม และตุงติ้งโลหะเงิน ตัวกระโปรงมี 2 

ชั้น กระโปรงชั้นนอกใชผาสีฟาเชนเดียวกับตัว
เสื้อ ชายกระโปรงตกแตงดวยแถบผาพิมพลาย
ปกมง กระโปรงชั้นในทําดวยผาอัดพลีทสีชมพู
บานเย็น ดานในสุดสวมกางเกงผายืดทรงชาวเขา
สีดํา ที่มีสวนบนหลวมแตสวนลางรัดนองและขอ
เทา ทั้งนี้เพ่ือความคลองตัวในการเคลื่อนไหวของ
นักแสดง ผาคาดเอวใชผาปกมงเต็มผืนสีชมพูเขม 
ตกแตงดวยพูเหรียญโลหะเงินเชนเดียวกับบริเวณ
ชายกางเกง เครื่องประดับหมวก สรอยคอ กําไล 
ตางหู ประดับดวยโลหะเงิน 
 

 

การพัฒนาแนวความคิดผูเรียนในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค เปนการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูจากปญหา และรวมกันหาแนวทางในการแกไของคประกอบตาง ๆ ของเครื่องแตงกาย จนเกิดเปน
พัฒนาการของเครื่องแตงกายที่รังสรรคได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 พัฒนาการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค 
 

ภาพเครื่องแตงกาย รายละเอียด 

ภาพที่ 17  ตัวเสื้อ 

1. ตัวเสื้อ เดิมกลุมนักศึกษาออกแบบใหเปนเสื้อ
แขนสั้น แตเมื่อนักแสดงไดทดลองสวมใสไปพรอม
กับการแสดงกลับพบปญหาชายเสื้อหลุดรุย แลดูไม
เรียบรอย ดังนั้นจึงแกปญหาโดยตอชายเสื้อดวยผา
ยืดบริเวณเปากางเกงใหเปนชุดบอดี้สูทเพ่ือความ
กระชับ ยึดตัวเสื้อไวใหอยูในเอวกระโปรงตลอดเวลา 

 

ภาพที่ 18  กระโปรง 

2. กระโปรง เดิมมีกระโปรงทรงบานยาวเหนือเขาสี
ฟาเพียงแคชิ้นเดียว ภายหลังการซอมพบวาในการ
แสดงมีลีลาทารําที่ใหนักแสดงจับชายกระโปรง 
ผูออกแบบจึงไดเพ่ิมกระโปรงพลีทชั้นในที่มีความ
ยาวเหลื่อมลงมาเผยใหเห็นสีชมพูบานเย็นซึ่งตัดกับสี
ฟาชั้นนอกเขาไปอีกชั้น เพ่ือใหสอดคลองกับการ
แสดงที่มีความสนุกสนาน 
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ภาพที่ 19  กางเกง 

3. กางเกง จากเดิมที่ตั้งใจจะทําแคปลอกขาเพียง
อยางเดียว ผูวิจัยมีความเห็นวา โดยปกตินักแสดง
จะตองสวมกางเกงขาสั้นดานในอยูแลว ประกอบกับ
ทาเตนรําที่ตองมีลีลาการกระโดด เตะขา และจับ
ชายกระโปรง จึงไดพัฒนามาเปนกางเกงขายาวทั้ง
ชิ้น เ พ่ือลดขั้นตอนการสวมใสและเ พ่ิมความ
ทะมัดทะแมงใหนักแสดง โดยใหสวนบนหลวมและ
สวนลางรัดรูปเหมือนเชนปลอกขาแทน 
 

 

 

ภาพที่ 20  ผาคาดเอวปดหนากระโปรง 

4. ผาคาดเอวปดดานหนากระโปรง เดิมนักศึกษา
ออกแบบไวเปนลวดลายแคน แตเมื่อนํามาประกอบ
เขากับเครื่องแตงกายทั้งหมด พบวาองคประกอบ
ของสีและลวดลายยังไมเขากัน จึงเปลี่ยนมาใชผา
ปกมงของจริงแทน โดยมีการพัฒนารูปแบบการเย็บ
ใหมีโครงสรางคลายผาคาดเอวผสมกับผาหอยหนาใน
โขนละคร เพ่ือใหสวมใสไดพอดีกับสรีระของนักแสดง 

 

ภาพที่ 21  เครื่องประดับศีรษะ 

5. เครื่องประดับศีรษะ ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง 
โดยยึดตามรูปแบบและโครงสรางของเอกลักษณชน
เผามงไว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบดวยกัน กลุม
นักศึกษาไดนํารูปทรงหมวกแบบตาง ๆ ของมงมา
ผสมและปรับขยายสัดสวน จากเดิมที่มีแคสวนตรง
กลาง ไดเพ่ิมขนาดใหใหญขึ้นและประดับตกแตง
ดวยโลหะเงินเพ่ือความสวยงาม 

 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาคนควาขอมูล ผูวิจัยคนพบวาในกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตง

กายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรคครั้งนี้ นอกจากจะทําการศึกษาแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการ
แสดงแลว ผูสอนยังจําเปนจะตองศึกษาขอมูลที่สําคัญ 2 ประการดวยกัน ดังนี้ 

ประการแรก คือขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค 
อันไดแก ประวัติความเปนมา ประเภทของเครื่องแตงกายชนิดนั้น ๆ ความเชื่อ คานิยมในการแตงกายของชนเผา
พ้ืนบาน รวมไปถึงขอมูลรูปภาพที่มีรูปแบบ โครงสราง วัสดุ ลวดลาย สีสันที่เลือกใชเพ่ือสื่อสารบรรยากาศการ
แสดง วัฒนธรรม และประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นนั้น ๆ ผลการวิจัยของกลุมนักศึกษาพบวา เครื่องแตง
กายและทรงผมของหญิงชาวมง ในประเพณีปใหมบานเข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
หญิงชาวมงนิยมสวมเสื้อแขนยาว คอตั้ง ผาหนา มีลายปกที่สวยงามอันเปนเอกลักษณของชาวมง นุงกางเกงขายาว 
หรือกระโปรงพลีทลวดลายตาง ๆ รัดสะเอวที่มีผาปดหนาและหลังกระโปรง สวมปลอกขา สวมเครื่องประดับที่ทํา
ดวยเหรียญหรือเครื่องเงิน ทรงผมของหญิงชาวมงนั้นนิยมเกลามวย รวบกลางศีรษะ หรือปลอยผมยาว และสวม
หมวกผาทีป่ระดับตกแตงดวยเครื่องเงินเพื่อความสวยงามตามใจชอบ  
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ประการที่สอง คือแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค ในการโคชหรือการแนะนําผูเรียนนั้น 
ผูสอนจะตองรูจักหลักการและแนวทางที่พึงปฏิบัติ ซึ่งจะนํามาสูการออกแบบโจทยการทํางานและถอดบทเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดจินตนาการ ออกแบบ และสรางสรรคชิ้นงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่ วิชัย วงษ
ใหญ และ มารุต พัฒผล (2562: 1-2) ไดอธิบายขั้นตอนการโคชผูเรียนวามี 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 การ
ตรวจสอบความรูเดิม (Elicit) ขั้นที่ 2 การสรางความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 3 การสํารวจคนหา (Explore) ขั้นที่ 4 
การอธิบาย (Explain) ขั้นที่ 5 การขยายความรู (Elaborate) ขั้นที่ 6 การประเมิน (Evaluate) และข้ันที่ 7 การนํา
ความรูไปใช (Extend)  

ผูวิจัยออกแบบกระบวนการดําเนินงานสรางสรรค ไดดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดในการพัฒนาผูเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวของในงานออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏย

รังสรรค ทั้งขอมูลที่เปนรูปภาพ ขอมูลที่เปนเอกสาร การสัมภาษณ และลงภาคสนาม 
 3. ใหผูเรียนศึกษาและออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค โดยมีที่มาจากแนวคิด 

ผานเครื่องมือที่ใชในออกแบบ คือ ภาพรางเครื่องแตงกาย ตัวอยางผาและวัสดุ จนสามารถผลิตเปนตัวอยางชิ้นงาน
เครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงขึ้นมาได 

 4. ผูเรียนนําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรค โดยมีอาจารยที่
ปรึกษา และกรรมการผูเชี่ยวชาญ รวมรับชมรับฟงและคอยใหคําแนะนํา 

 5. ประเมินและสรุปผล 

ผลการวิจัยพบวา กลุมนักศึกษาสามารถออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏย
รังสรรค ชุด “ปอเนียนอเปะเจา” ที่สะทอนความคิดหลักในการแสดงไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได
จากสีสันที่สดใสในเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง อันสื่อถึงบรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริงในประเพณีปใหม 
(นอเปะเจา) ของหญิงสาวชาวมง (ปอเนีย) ผานโครงสราง วัสดุ ผาปกมง และเครื่องประดับที่ทําจากโลหะเงิน อัน
เปนเอกลักษณของชนเผามง จากแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายนาฏศิลปและการละคร ทั้งของไทยและ
ตะวันตก ผสานกับกระบวนการพัฒนาผูเรียนอยางสรางสรรค ซึ่งชวยกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูจากปญหา และ
รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องแตงกายนั้น ๆ  สุดทายลงมือปฏิบัติ รังสรรคเครื่องแตงกาย
เพ่ือการแสดงที่มาจากความคิดและจินตนาการของผูเรียนเอง นอกจากนี้ ผูสอนยังสามารถนําแนวคิดนี้มาใชใน
เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการ
แสดงนาฏยรังสรรคอ่ืน ๆ ทําใหเกิดชุดความรูใหม ๆ ที่ผูเรียนสามารถรังสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงไดอยาง
ไมมีขีดจํากัด 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การแสดงนาฏยรังสรรค “ปอเนียนอเปะเจา” มีแนวคิดในการสรางผลงานในรูปแบบระบําที่ปรับปรุงมา

จากวัฒนธรรมและการละเลนพ้ืนบานของไทย ซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษย สาวรุนชาวมง กับผลงานสรางสรรค 
ไดแก ประเพณีขึ้นปใหมหรือประเพณีฉลองปใหม กีฬาพ้ืนบานหรือการละเลนโยนลูกชวง และประเพณีการเกี้ยว
พาราสี รูปแบบเครื่องแตงกายเปนแบบประเพณีที่มีการใชโครงสรางเสื้อผาเครื่องแตงกายแบบแยกชิ้น ผสมผสาน
กับแบบประยุกตที่มีการใชโครงสรางเสื้อผาเครื่องแตงกายแบบกึ่งสําเร็จรูป โดยเลือกใชวัสดุอิงหลักความสมจริง
และใหภาพความเปนชนพื้นเมือง ดวยการใชผาปกพ้ืนเมือง ประยุกตเขากับผารวมสมัย และมีการปกเลื่อม ประดับ
ตกแตงลายตาง ๆ ดวยโลหะเงิน ในสวนของสีสันที่เลือกใชจะเปนสีตัดกัน (Contrast Color) คือ ฟา-ชมพู การใช
เครื่องประดับแบบดั้งเดิมดวยการใชเครื่องประดับโลหะเงิน และเครื่องประดับแบบประยุกตที่ประดิษฐดวยการติด
ดอกไม พูไหมพรมรูปทรงตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธอยางเปนระบบ อีกท้ังยังเปนสวนที่สรางความสวยงาม และชวย
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ในการสื่อเอกลักษณของชนเผามง ผานองคประกอบของเครื่องแตงกายตาง ๆ ใหปรากฏในผลงานการแสดงดวย 
สอดคลองกับแนวคิดของ กิตติกรณ นพอุดมพันธุ (2557) ที่กลาววา การศึกษาแนวทางในการออกแบบเสื้อผา
เครื่องแตงกายนาฏศิลปนิพนธมีความสัมพันธกับแนวคิดในการสรางผลงาน (Concept) ประเภทการแสดง (Style) 
รูปแบบเครื่องแตงกาย (Form) และองคประกอบของเครื่องแตงกาย (Elements)  

นอกจากนี้ ในการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงนาฏยรังสรรคชุดนี้ ไดนํา
กระบวนการ V.I.P. Process ของ พันธุชนะ สุนทรพิพิธ (2557) มาปรับใช ดังนี้  

 1. ขั้นตอนที่ 1 V-Visualization เปนขั้นตอนของการคนควา และรวบรวมขอมูลรูปภาพที่นัก
ออกแบบเห็นวาสอดคลองกับความนาจะเปนของเครื่องแตงกายของตัวละคร แลวสรางใหเกิดเปน Reference 
Board ตัวอยางขอมูลรูปภาพที่นักออกแบบสามารถนํามาใช ไดแก ภาพที่บงบอกถึงอารมณและสีสัน ภาพรูปแบบ
และโครงสรางเครื่องแตงกาย ภาพวัสดุและลวดลาย เปนตน 

 2. ขั้นตอนที่ 2 Inspiration เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมกับคณะทํางาน เพ่ือสรางรหัส
คํา หรือ Keyword จากความคิดหลัก หรือ Main Idea ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยยึดเหนี่ยวใหผลงานการออกแบบ
เครื่องแตงกายตอบโจทยการแสดง และชวยกําหนดทิศทางใหองคประกอบทุกอยางในการแสดงนั้น ๆ เปนภาพ
อันหนึ่งอันเดียวกันได โดยนักออกแบบจะทํางานผานการตีความรหัสคํานั้นดวยภาพ และสรางเปน Inspiration 
Board ขึ้นมา 

 3. ขั้นตอนที่ 3 P-Process of Design เปนขั้นตอนของกระบวนการออกแบบโดยการดึงเอาจุดเดน
หรือเอกลักษณที่สําคัญของชนเผามงมาผนวกกับการจัดองคประกอบศิลปตาง ๆ เชน สี โครงสราง วัสดุและ
ลวดลาย ถายทอดผานภาพแบบรางเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง อันเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยถายทอดความคิด
จินตนาการของผูออกแบบใหเห็นเปนรูปธรรม ภาพรางแบบเครื่องแตงกายจะเปนตัวบอกรายละเอียดแล ะ
สวนประกอบตาง ๆ ที่จะอยูบนตัวนักแสดง ทําใหเห็นภาพรวมบนเวที และเปนเครื่องมือสื่อสารความคิดกับผู
สรางสรรคงานฝายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะชางตัดเย็บ ที่ตองสรางสรรคเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงไปในทิศทางที่
ผูออกแบบตองการ ทั้งนี้ ในขั้นตอนนี้ผูออกแบบสามารถนําตัวอยางผาและวัสดุที่ตองการใชในเครื่องแตงกายจริง
มาแนบประกอบกับภาพรางแบบเครื่องแตงกายได 

สรุปไดวา ในกระบวนการการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง มีขั้นตอน
การฝกผูเรียนไดดังนี้ ขั้นที่ 1 การตรวจสอบความรูเดิม (Elicit) ขั้นที่ 2 การสรางความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 3 
การสํารวจคนหา (Explore) ขั้นที่ 4 การอธิบาย (Explain) ขั้นที่ 5 การขยายความรู (Elaborate) ขั้นที่ 6 
การประเมิน (Evaluate) และขั้นที่ 7 การนําความรูไปใช  (Extend) ซึ่ง 7 ขั้นตอนดังกลาวจะชวยใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูจากปญหา และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดกับองคประกอบตาง ๆ ของเครื่อง
แตงกายเหลานั้น โดยมีความคิดหลัก (Main Idea) เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยยึดเหนี่ยวใหผลงานการออกแบบเครื่อง
แตงกายตอบโจทยการแสดง และทําใหองคประกอบทุกอยางในการแสดงนั้น ๆ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 
ถายทอดผานภาพรางแบบเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชสื ่อสารกับคณะทํางาน นอกจากนี้ผู ออกแบบ
เครื่องแตงกายเพื่อการแสดงยังจําเปนที่จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื ่องที่ตนตองศึกษา ไมวาจะเปน
ประวัติความเปนมา ประเภทของเครื่องแตงกายชนิดนั้น ๆ ความเชื่อ คานิยมในการแตงกายของชนเผาที่เรา
ศึกษา รวมไปถึงวัสดุ ลวดลาย สีสันที่เลือกใชเพ่ือสื่อสารบรรยากาศความสนุกสนาน วัฒนธรรม ประเพณีอันเปน
เอกลักษณของทองถิ่นนั้น ๆ อีกทั้งยังตองศึกษารูปแบบ โครงสรางในการตัดเย็บที่สามารถสรางขึ้นไดจริง  และ
สุดทายพัฒนาและแกไขจนรังสรรคเปนเครื่องแตงกายที่สมบูรณ เหมาะสมกับการแสดง  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
1.1 หลักสูตรควรเตรียมความพรอมในการปูพ้ืนฐาน หรือแนวคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือ

การแสดง โดยบรรจุในรายวิชาการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงกอนที่นักศึกษาจะเขาสูชั้นปที่ 4 เพ่ือให
ผูเรียนไดฝกฝนทักษะ ลงมือปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

1.2 ควรบูรณาการรายวิชาการออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดงรวมกับศาสตรวิชาอ่ืน เชน 
รายวิชาแตงหนาเพ่ือการแสดง สื่อทันสมัยเพ่ือการแสดง นาฏประดิษฐ การแสดง การออกแบบและการสรางงาน
แสดง เปนตน  

1.3 หลักสูตรสามารถพัฒนารายวิชาการวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง รวมกับรายวิชาการ
ออกแบบเครื่องแตงกายเพ่ือการแสดง และวิชาอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันใหอยูในการพัฒนาทักษะผูเรียนที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 อันไดแก ทักษะการเรียนรูและการคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะการคิดวิเคราะหและ
แกปญหา ทักษะการสื่อสารและการประสานความรวมมือกัน ทักษะทางสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการใชชีวิตและการประกอบอาชีพ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ผูสอนควรศึกษาความรู จากแหลงคนควาขอมูลที่เปนปจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ 

โดยไมยึดติดกับหลักการเดิม และในกระบวนการสอนดวยการฝกผูเรียนเพ่ือใหออกแบบผลงานสรางสรรคไดนั้น 
มักเกิดองคความรูใหม ๆ ที่จําเปนในการสรางสรรคผลงาน 

2.2 ควรสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูทางวิชาการที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนการสอนตอไป 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการบริการชุมชน เพ่ืออนุรักษสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และเปนแนวทางสรางสรรค ผลงานที่
สนองตอความตองการของสังคมสมัยใหม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยดานดนตรีศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
รูปแบบและโครงสรางของเพลง และศึกษากระบวนการถายทอดของครูสิทธิชัย ศรกาญจน  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและโครงสรางของเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
เปนเพลงที่ใชหนาทับปรบไก อัตราจังหวะ 3 ชั้น มีบันใดเสียง 4 บันไดเสียง ไดแก ทางนอก ทางเพียงออบน ทาง
ใน ทางเพียงออลาง ดานกลวิธีการบรรเลง ไดแก การดีดทิง -นอย การรัวไมดีด การดีดสะบัดสามเสียง การดีด
สะบัดสองเสียง การสะเดาะ การดีดควบเสียง การรูดสาย การดีดปริบ การขยี้   

กระบวนการถายทอดของครูสิทธิชัย ศรกาญจน แบงออกเปน 6 กระบวนการ ไดแก 1) การพิจารณา
บุคคลเพ่ือรับการถายทอด คือ จะตองเปนผูที่มี พ้ืนฐานจิตใจที่ดี เปนผูมี พ้ืนฐานการดีดจะเข และเปนผู  
มีความจําเปนตองนําความรูไปใชประโยชน 2) การพิจารณาบุคคลเพ่ือรับการถายทอดเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก  
สามชั้น คือ จะตองมีความสามารถในการบรรเลงเทคนิคตาง ๆ ของจะเขไดอยางครบถวน 3) กลวิธีการถายทอด 
คือ หลักการสอนใหจําโดยการฟงและเขาใจอัตลักษณของเพลง หลักการสอนใหจําโครงสรางของเพลง และ
หลักการสอน ใหจําตําแหนงการวางนิ้วมือ 4) การปลูกฝงความซาบซึ้งในการบรรเลงจะเข คือ ใหผูรับการถายทอด
ฟงผลงานการบรรเลงจะเขของครูโบราณอยางสม่ําเสมอ 5) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และ 6) การวัดผลและ
ประเมินผล คือ กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 

 
คําสําคัญ: กระบวนการถายทอด; เดี่ยวจะเข; พญาโศก สามชั้น; สิทธิชัย ศรกาญจน 
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Abstract 

The purposes of the Music Education research are 1 )  to study the form and structure of 
music and 2) to study the transfer process of Kru Sittichai Sorngarn . This research methodology 
uses qualitative research.  The instruments included interviews and participant observation; 

the key informant was Kru Sittichai Sorngarn .    
        The research results found that the pattern and structure of Jakae Solo Phayasoke 
Samchan song of Kru Aeb Yuwanawanich used three rhythms  ( Sam Chan)  of Nathabprobkai 
were four scales; Tang Nok, Tang Peang Or Bon, Tang Nai, and Tang Peang Or Lang . The playing 
methods were Deed Ting Noi, Deed Rua (trill), Deed Sabad three notes, Deed Sabad two notes, 
Deed Sa doh, Deed Koub, Deed Rud Sai, Deed Prib and Deed Khayee.  

The transfer process of Kru Sittichai Sorngarn was divided into six aspects as follows : 
1)  considering the persons who have an excellent mental background and the basic skills 
of Jakae strumming, as well as the persons who can utilize the knowledge, 2)  considering 
the persons who have the potential in performing various techniques of Jakae in its entirety, 
3)  the transmission strategy is the principle of teaching to remember by listening and 
understanding the identity of the song, structure of the song, and finger placement, 
4) cultivating an appreciation the value of Jakae song  by listening to the Jakae performance 
of the previous teachers regularly, and 5) cultivating morals and ethics, and 6) assessing and 
evaluating using the pre-test, formative test, and post-test. 
 

Keywords: Transmission Process; Solo for Jakae; Phyasoke Sam Chan; Sittichai Sorngarn 
 
บทนํา 
 เปนเรื่องปกติของมนุษยที่เมื่อเกิดความดีใจก็ยอมแสดงออกผานพฤติกรรมตาง ๆ เชน การตบมือ การ
กระโดดโลดเตน และเปลงเสียงรอง ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปนพ้ืนฐานในการทําใหเกิดวัฒนธรรมดนตรี จาก
วิวัฒนาการของมนุษยในยุคดึกดําบรรพที่วิถีการดําเนินชีวิตจะตองพ่ึงพิงวัฏจักรของธรรมชาติ และมนุษยไดมี
วิวัฒนาการเรื่อยมาอยางตอเนื่องกระทั่งถึงยุคที่มนุษยมีการรวมกลุม เกิดการจัดตั้งระบบการปกครอง เพ่ือสราง
ความเปนระเบียบใหแกสังคม จึงสงผลใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินชีวิต และเปนที่มาของการกําหนดรูปแบบ
ของวัฒนธรรมที่มีความแตกตางหลากหลายกันออกไปตามบริบทที่ตนอาศัยอยู เชนเดียวกันกับวัฒนธรรมดนตรีที่
ไดมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม และมีการสรางระเบียบแบบแผนและมีรูปธรรมที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นเปนลําดับ อาทิ การสรางเครื่องดนตรี การจัดรูปแบบวงดนตรี การสรางสรรคทวงทํานองเปนบทเพลง และมี
บทบาทหนาที่ซึ่งสอดแทรกอยูในวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนมาโดยตลอด (มนตรี ตราโมท , 2538 : 20) 
เชนเดียวกันกับดนตรีไทย 
 ดนตรีไทยนับวาเปนวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีวิวัฒนาการควบคูกับบริบททางสังคมของไทยมาอยาง
ยาวนาน ทั้งไดผานกระบวนการคัดสรร ประดิษฐ และสรางสรรครูปแบบทางวัฒนธรรมใหมีความวิจิตร กระทั่งได
กลายเปนมรดกทางภูมิปญญาหรือเปนเอกลักษณประจําชาติ ที่มีบทบาทและหนาที่สอดแทรกอยูในวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะครั้งอดีตที่วัฒนธรรมดนตรีไทยจะสอดแทรกอยูในงานประเพณีและพิธีกรรม ทั้งใน
ระดับชนชั้นปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นในดานองคความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติทักษะ  
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วัฒนธรรมดนตรีไทยไดรับการศึกษา สรางสรรค และถายทอดองคความรูจากสํานักหรือบานดนตรี และถูกนําเขาสู
ระบบการศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่งไดมีการศึกษา วิจัยและใหความสําคัญกับองคความรูอันอุดมอยูในวัฒนธรรม
ดนตรีไทยอยางตอเนื่องเรื่อยมาถึงปจจุบัน โดยมีผูสืบสานและถายทอดองคความรูตาง ๆ ซึ่งคนในวัฒนธรรมดนตรี
ไทยจะเรียกวา “คร”ู    
 ครูในวัฒนธรรมดนตรีไทยคือผูถายทอดองคความรูอันเปนมรดกทางภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรมดนตรี
ประจําชาติใหแกผู เรียนหรือเรียกวาลูกศิษย โดยครูผูสอนนั้นถือวาเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอ 
การรักษาและดํารงไวซึ่งเอกลักษณของดนตรีไทยเปนอยางมาก เนื่องจากครูเปนผูที่ทําหนาที่ในการสงตอ  
องคความรูตาง ๆ ที่ครูไดรับการถายทอดและสั่งสมมาในชั้นตนหรือจากครูของครูอีกชั้นหนึ่ง และไดทําการ
ถายทอดองคความรูดังกลาวนั้นใหแกศิษย โดยรูปแบบการถายทอดองคความรูทางดานดนตรีในอดีตนั้น 
กระบวนการถายทอดองคความรูจะเปนแบบมุขปาฐะ คือแบบทองจําจากครูสูศิษยหรือเปนการปฏิบัติ 
เปนตัวอยางแลวใหศิษยปฏิบัติตาม โดยบทเพลงหรือกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ จะถูกจดจําไวในสมองของผูรับการ
สืบทอด ดังนั้น จะเห็นไดวามีนักดนตรีที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงในวัฒนธรรมดนตรีไทยจํานวนมากทั้งในอดีต
และปจจุบัน ตางลวนไดรับการถายทอดองคความรูและกลวิธีการบรรเลง ซึ่งกระบวนการถายทอดองคความรู
ดังกลาวนี้นับเปนเอกลักษณเฉพาะของวัฒนธรรมดนตรีไทย  
 ครูแอบ ยุวนวณิชย ครูจะเขคนสําคัญคนหนึ่งของวงการดนตรีไทยผูที่มีความรูความสามารถทั้งทางดาน
การบรรเลงและการประดิษฐทวงทํานองของบทเพลงที่มีลีลาอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งไดสรางผลงาน  และ
ถายทอดองคความรูใหกับลูกศิษยเปนจํานวนมากจากอดีตถึงปจจุบัน ครูแอบไดรับการถายทอดองคความรูดาน
การบรรเลงจะเข ตั้งแตการบรรเลงบทเพลงขั้นพ้ืนฐานกระทั่งถึงเพลงเดี่ยวขั้นสูงจากครูดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีต
หลายทาน เชน ขุนเจริญดนตรีการ จางวางทั่ว พาทยโกศล ครูสังวาล กุลวัลกี ขุนสนิทบรรเลงการ หลวงชาญเชิง
ระนาด และครูเฉลิม บัวทั่ง เปนตน (ณรงค เขียนทองกุล , 2561) นอกจากนั้นแลวทานยังถายทอดองคความรู
ใหกับลูกศิษยคนสําคัญที่มีบทบาทสําคัญในวงการดนตรีไทย ซึ่งควรคาแกการศึกษาทั้งในดานกระบวนการ
ถายทอดองคความรูและโครงสรางของบทเพลงที่ถือเปนมรดกทางภูมิปญญาที่มีคุณคาประจําชาติ โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้จะศึกษากระบวนการถายทอดองคความรูดานการบรรเลงจะเขจากครูสิทธิชัย ศรกาญจน ผูเปนลูกศิษยคน
สําคัญของครูแอบ ยุวนวณิชย และนําบทเพลงพญาโศก สามชั้น มาใชเปนกรณีศึกษา ซึ่งบทเพลงดังกลาวถือเปน
บทเพลงที่อุดมไปดวยกลวิธีการบรรเลงจะเขที่สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณเฉพาะของสํานักดนตรี และนําไปสูการ
เขาใจกระบวนการถายทอดองคความรูในวัฒนธรรมดนตรีไทยอันเปนมรดกประจําชาติสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสรางของการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย จาก
การศึกษาครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
 

คําถามการวิจัย 

 1. รูปแบบและโครงสรางของเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย มีลักษณะเปนอยางไร 
 2. กระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย จากการศึกษาครู
สิทธิชัย ศรกาญจน มีลักษณะเปนอยางไร 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

   

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษากระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศกสามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย กรณีศึกษา
ครูสิทธิชัย ศรกาญจน ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการสังเกต การ
สัมภาษณ และการฝากตัวเปนลูกศิษยเพ่ือรับการถายทอดองคความรูดานการบรรเลงจะเขจากครูสิทธิชัย ศร
กาญจน ในฐานะของการเปนคนใน (Emic) เพ่ือเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ซึ่งเปนการผนวกรูปแบบการดําเนินการ
วิจัยทางดานมานุษยวิทยาดนตรีและดนตรีศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ผูใหขอมูลหลัก คือ ครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. การปฏิบัติทักษะ  
 ผูวิจัยทําการฝกปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเขโดยการเขาไปศึกษาและรับการถายทอดเพลงเดี่ยวจะเข
เพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย จากครูสิทธิชัย ศรกาญจน ดวยตัวเอง ตามกระบวนการถายทอด
องคความรูในสํานักของครูแอบ ยุวนวณิชย 
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 2. การสัมภาษณ 
 ผูวิจัยจัดทําแบบสัมภาษณ เตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ เกี่ยวของ ตลอดจนออกแบบ วางแผน 
การดําเนินงาน โดยมีการประสานงานกับครูสิทธิชัย ศรกาญจน เขาพ้ืนที่ภาคสนาม ดําเนินการสัมภาษณ และเก็บ
รวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3. การสังเกตแบบมีสวนรวม 
 ผูวิจัยทําการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสังเกตในขณะที่ครูสิทธิชัย ศรกาญจนทําการถายทอด 
การบรรเลงเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย เพ่ือศึกษาวิธีการ หลักการทางจิตวิทยา 
หลักสูตร และกระบวนการถายทอดของครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยจัดแบงออกเปนขอมูลแนวคิดทฤษฎี 
และองคความรูดานดนตรีที่เกี่ยวของ ขอมูลดานการถายทอดการบรรเลงเดี่ยวจะเข และขอมูลการวิเคราะห
โครงสรางของบทเพลง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบและและโครงสรางของการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามช้ัน ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
1.1 โครงสรางและจังหวะ 

     เพลงพญาโศก สามชั้น เปนเพลงที่ใชหนาทับปรบไก อัตราจังหวะ 3 ชั้น ในการบรรเลงเดี่ยวจะเขใน
รอบแรกฉิ่งตีอัตราจังหวะ 3 ชั้น โดยเริ่มตีเสียงฉิ่งแรกในบรรทัดที่ 1 ทายหองเพลงที่ 6 ในรอบกลับฉิ่งตีอัตรา
จังหวะ 2 ชั้น และทอดลงจบ ดังนี้ 
รอบแรกเริ่มตีเสียงฉิ่งแรกในบรรทัดที่ 1 ทายหองเพลงที่ 6 

     - - - ฉิ่ง  - - - - ฉับ 
- - ซลท - ดํ - ร ํ ดํรํมํ ซํ รํ ซํ มํรํดํ ซ - - - ซ - รํ ล ท ดํ มํรํดํ ซ - ซ - ร ํ
- - - - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - ร - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
รอบกลับฉิ่งตีอัตราจังหวะ 2 ชั้น 

- - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ 
ด ซ ล ท ลลซ ล ด ํ ททล ท รํ ดํดํท ดํ มํ รํรํดํ รํ ซํ ฟฟมํ รํ ฟ มํมํรํ ดํ มํ รํ ดํ ทํ ดํ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ตัวอยางการทอดลงจบ 
- - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ - - - ฉิ่ง - - - ฉับ 
ด ด - ด ซ ด ร ม ฟฟซ ล ด ร ม ฟ ซ ซ - - ซ ด ซ ล ท ดํ รํ ดํ ท ล ซ - ร ํ
- ด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ด - - - - - - - - - - - - - - - ซ - - - - - - - - - - - - - - 

บรรทัดสุดทายของทํานองเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก 3 ชั้น 
- - - - - - - ฉิ่ง - - - -  - - - - ฉับ - - - - - - - ฉิ่ง - - - - - - - - ฉับ 
- - ดรํํม ํ - ซํ – ร ํ - มํ - ร ํ - ดํ - ซ - - - ซ - รํ ล ท ดํ มํรํดํ ซ - ซ - ร ํ
- - - - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - ร - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 1.2 บันไดเสียง 
1. ร ม ฟ x ล ท x ทางนอก   4 ประโยค 
2. ด ร ม x ซ ล x ทางเพียงออบน   5 ประโยค 
3. ล ท ด x ม ฟ x ทางใน     1 ประโยค 
4. ซ ล ท x ร ม x ทางเพียงออลาง  7 ประโยค 

 1.3 ลูกตก 
     เมื่อผูวิจัยไดนําทํานองหลักเพลงพญาโศก สามชั้น ของรองศาสตราจารยพิชิต ชัยเสรี กับทางเดี่ยว
จะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย มาเปรียบเทียบกันปรากฏวามีลูกตกตรงกัน 
 1.4 กลวิธีการบรรเลง 
     การเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย  มีการขึ้นตนประโยคดวยการสะบัด     
สามเสียง ทํานองเพลงสวนใหญเนนการเก็บและการสะบัด มีการกรอบางเล็กนอย กลวิธีที่พบในทางเดี่ยวจะเข
เพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย ไดแก การดีดทิงนอย การรัวไมดีด การดีดสะบัดสามเสียง การดีด
สะบัดสองเสียง การสะเดาะ การดีดควบเสียง การรูดสาย การดีดปริบ การขยี้ 
 
ตัวอยางกลวิธีพิเศษตาง ๆ ที่พบในเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
       1) การทิงนอย (หองเพลงที่ 4 และ 5) 

ด - - - - - - มํ ด - - ร ํ ด - - ด ํ ด - - ซ ด - - ด ํ ด - - - - - - ล 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ซ ล ท ดํ มํ - - - รํ - - - ดํ - - - ซ - - - ดํ - - - มํ รํ ดํ ท ล - - 

   
  2) การสะบัดสามเสียง (หองเพลงที่ 6 และ 7) 

รํ ท ล ซ ท ล รํ ท ซํ มํ รํ ท รํ ท ล ซ ฟมร ม ฟ ซฟม ฟ ซ ลซฟ ซ ล ทลซ ล ท 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  3) การสะบัดสองเสียง (หองเพลงที่ 6 และ 7) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ร ม ร ท รรร ท ล ซ - - ล ท ล ร ซ ล ท ด ม รรด ท ร ดดท ล ด ททล ซ ม 
- - - - - - - - - ม ซ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  4) การสะเดาะ (หองเพลงที่ 1) 
- - ลลล ฟ ล - รํ - - มํมํม ํ รํ มํ - ฟ ซลท รํ ล รํ ทลซ ล ซ ฟ ม ฟ ม ร ด ร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  5) การดีดควบเสียง (หองเพลงที่ 1) 
ด ด - ด ซ ด ร ม ฟฟซ ล ด ร ม ฟ ล ซซฟ ม ซ ฟฟม ร ฟ มมร ด ล ซ ฟ ม ร 
- ด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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  6) การดีดขยี้ (หองเพลงที่ 2 - 4) 
- ด ร ม -ซฟม ฟลซฟ -ดรม ฟลซฟ ดรมฟ ซฟมร - - - - - - - ร ดรมฟซ - ฟ ม ร ด - 
ซ - - - - - - - - - - - - - - - ทลซ - ซ ล ท ด - - - - - - - - ท 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - - - 

 

2. กระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนณิชย จากการศึกษา 
ครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
 กระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย ซึ่งผูวิจัย  
ไดทําการศึกษาจากครูสิทธิชัย ศรกาญจน สามารถแบงออกเปน 5 กระบวนการ ไดแก 

2.1 การพิจารณาบุคคลเพ่ือเขารับการถายทอดองคความรูการบรรเลงจะเขของครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
     การถายทอดองคความรูทางดานการบรรเลงจะเขของครูสิทธิชัย ศรกาญจน  เปนการถายทอดใหกับ
ผูที่มีพ้ืนฐานการบรรเลงจะเขมาแลว ซึ่งผูไดรับการถายทอดเปนผูที่ตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถที่ตนเอง
มีอยูแตเดิมใหสูงขึ้น หรือเปนผูที่ตองการนําองคความรูดานการบรรเลงจะเขไปใชในการถายทอดใหกับลูกศิษย
ของตนเอง โดยในการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับการถายทอดองคความรูดานการบรรเลงจะเขครู
สิทธิชัย ศรกาญจนมีวิธีคัดเลือก ไดแก 
  1) ตองเปนผูที่มีพ้ืนฐานจิตในที่ดี ไมยกตนขมทาน เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมารยาท 
สามารถนําวิชาความรูเกี่ยวกับการบรรเลงจะเขไปใชในการพัฒนา ตอยอด และถายทอดตอไปได 
  2) เปนผูที่มีพื้นฐานการบรรเลงจะเขมาแลว คือ เปนผูที่สามารถปฏิบัติกลวิธีพิเศษตาง ๆ 
ของจะเขไดอยางชํานาญ เชน การกรอ การดีดสะบัด การดีดสะเดาะ การดีดขยี้ การดีดไมเขาไมออก
เสมอกันไมขโยก เปนตน 
  3) เปนนักเรียนดนตรีที่จําเปนตองนําองคความรูดานการบรรเลงจะเขไปใชประโยชน ไดแก  
ผูที่เปนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ หรือผูที่มีความสนใจที่ตองใชวิชาความรูไปตอยอด และเพ่ือใชใน 
การพัฒนาวงการดนตรีไทยใหเจริญกาวหนา 

“ในการที่ครูจะรับลูกศิษย อันดับแรกครูจะพิจารณาจากพ้ืนฐานทางดนตรีกอน  
วามีพ้ืนฐานนอยมากเทาใด แลวเขาจะนําองคความรูเหลานี้ไปใชประโยชนในดานใด  
หากเขามาทําตัวโออวด หรือจะนําของที่ไดไปโออวด ไปทําเกง ครูก็จะสอมใหเด็ดขาด เพราะ
ถือวา เปนบุคลที่มี พ้ืนฐานทางดานจิตใจที่ ไมดี  อีกประเด็ นหนึ่ งคือนักเรียนดนตรี 
ที่จะตองนําวิชาความรูเหลานี้ไปตอยอด ไปใชใหเกิดประโยชน บุคคลจําพวกนี้ครูจะรับไวเปน
กรณีพิเศษ” (สิทธิชัย ศรกาญจน, สัมภาษณ 4 กันยายน 2563)  

 2.2 การพิจารณาการถายทอดเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
     การพิจารณาการถายทอดเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย นั้น ครูสิทธิชัย 
ศรกาญจน ไดพิจารณาจากระดับฝมือของผูที่ตองการรับการถายทอด โดยบุคคลนั้นจะตองมีความสามารถใน
การบรรเลงกลวิธีตาง ๆ ของจะเขที่มีอยูในเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวน วณิชย ไดแก การสะบัด 
การสะเดาะ การขยี้ และการโปรย โดยในการปฏิบัติกลวิธีตาง ๆ นั้น ตองมีการปฏิบัติใหมีลักษณะเหมือนหรือ
คลายคลึงกับเอกลักษณของสํานักจะเขของครูแอบ ยุวนวณิชย ใหมากที่สุด  

2.3 กลวิธีการถายทอดเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
     ครูสิทธิชัย ศรกาญจน เปนผูที่ไดรับการถายทอดองคความรูจากครูแอบ ยุวนวณิชย โดยตรง จึงทําให
ครูสิทธิชัย ศรกาญจน เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบรรเลงจะเข และมีกระบวนการถายทอดองคความรู
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ในบทเพลงพญาโศก สามชั้น ซึ่งในรูปแบบและโครงสรางของเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก ทางครูแอบ ยุวนวณิชย
นั ้น เปนทวงทํานองของบทเพลงที่มีการประดิษฐกลเม็ดที่จะตองใชกลวิธีตาง ๆ ของจะเข ซึ่งเปนเอกลักษณ
จําเพาะยากที่จะเลียนแบบไดโดยงาย แตครูสิทธิชัย ศรกาญจน สามารถถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับผูเรียน
สามารถเขาใจ เขาถึงและจดจําทวงทํานองและกลวิธ ีการบรรเลงไดโดยงาย ซึ ่งครูสิทธิชัย ศรกาญจนมี
กระบวนการในการถายทอดองคความรู ดังนี้ 
     1) หลักการสอนใหจําโดยการฟง และเขาใจถึงอัตลักษณอันโดดเดนของบทเพลง 
     ในการถายทอดเพลงเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย นั้น ครูสิทธิชัย 
ศรกาญจน จะเนนย้ําอยู เสมอถึงทํานองหรือทางของเพลงที่เปนทํานองโบราณ ซึ ่งจําเปนอยางยิ ่งที ่ผู รับ 
การถายทอดจะตองบรรเลงกลวิธีตาง ๆ ใหมีความชัดเจน นําเสนอเนื้อหาของบทเพลงผานการบรรเลงจะเข 
ที่ตองสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของทางเพลง นําเสนอใหเห็นถึงความพิเศษและเจตนารมณของผูประพันธ
ทํานองของการบรรเลงจะเขออกมาใหไดมากที่สุด โดยครูสิทธิชัย ศรกาญจน ไดแนะนําใหผูรับการถายทอด 
ใชเวลาสวนใหญไปกับการฟงเสียงของเพลงพญาโศก สามชั้น ซึ่งเรียบเรียงขึ้นสําหรับการบรรเลงเดี่ยวเปยโน 
โดยคุณสุมิตรา สุจริตกุล แหงสํานักดนตรีของพระสุจริตสุดา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะมุงเนนใหผูรับการ
ถายทอดเกิดจินตนาการ และเขาใจถึงความโดนเดนของบทเพลงที่เกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการถายทอดในรูปแบบของการฟงบทเพลงนั้น ทําใหผูรับการถายทอดเขาถึงความงดงามและเกิด
กระบวนการจดจําทวงทํานองทางดนตรีและกลวิธีตาง ๆ ในการบรรเลงจะเขในแบบฉบับของสํานักจะเข 
ครูแอบ ยุวนวณิชย ไดอยางสมบูรณที่สุด 
     2) หลักการสอนใหจําโครงสรางของบทเพลง 
     หลักการนี้คือการใหผูรับการถายทอดจดจําโครงสรางของบทเพลง ซึ่งอยูในระดับที่งายตอการจดจําให
ไดเสียกอน แลวจึงเพ่ิมกลวิธีพิเศษของการบรรเลงจะเขในภายหลัง เชน การสะบัดสองเสียง ซึ่งเปนเอกลักษณที่
โดดเดนของสํานักจะเขครูแอบ ยุวนวณิชย การใชวิธีใหผูเรียนจําโครงสรางเพลงนี้จะสงผลใหผูเรียนมีความเขาใจ
โครงสรางของบทเพลงและการใชกลวิธีพิเศษตาง ๆ ในการบรรเลงจะเขไปควบคูกันไป 
     3) หลักการสอนใหจําตําแหนงการวางนิ้วมือ 
     หลักการสอนใหจําตําแหนงการวางนิ้วมือหรือเรียกอีกอยางวาหลักการจํานม จํานิ้ว เนื่องจาก 
การบรรเลงเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศกนั้น ในบางชวงบางตอนของเพลงมักจะพบการบรรเลงที่มีระดับความยาก 
พิสดารอยูมาก ซึ่งมักจะพบวาผูบรรเลงในชวงทํานองดังกลาวมักจะประสบกับปญหาการบรรเลงผิดพลาด  
อยูบอยครั้ง ดังนั้น ครูสิทธิชัย ศรกาญจน จึงสอนใหจําตําแหนงการวางนิ้วมือหรือการจํานมจะเขที่จะตองบรรเลง 
กลาวคือใหจําตําแหนงของนมที่จะใชนิ้วกดนั่นเอง  

2.4 การปลูกฝงความซาบซึ้งในการบรรเลงจะเขและทางการบรรเลงจะเขทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
     หลักการสําคัญในการปลูกฝง ใหผูรับการถายทอดเกิดความซาบซึ่งในการบรรเลงจะเข ของ 
ครูสิทธิชัย ศรกาญจน คือครูจะแนะนําใหผูเรียนฟงเพลงเดี่ยวจะเขของครูจะเขทานตาง ๆ อยูเสมอ พรอมทั้ง
อธิบายถึงความโดดเดน เอกลักษณ และเม็ดพรายของการบรรเลงจะเข ความยากงาย และความงดงามของแตละทํานอง
ของแตละสํานักดนตรี ใหผู รับการถายทอดฟงอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งผู รับการถายทอดเกิดความเขาใจ 
อยางลึกซึ้ง ซึ่งความเขาใจนี้เกิดขึ้นจากการผนวกกันระหวางการปฏิบัติดวยตนเองตามแบบอยางที่ผูสอนแนะนํา
และการฟงเสียงการบรรเลงจะเขจากครูจะเข 

“ในการดีดจะเข แตละคนดีดไมเหมือนกัน ทางดนตรีไทยเรียกวารสมือ เธอก็ดีดอยางหนึ่ง 
ครูก็ดีดอยางหนึ่ง แตเมื่อเธอเลือกที่จะทําทางของครูแอบแลวนั้น เธอก็ตองทําออกมาใหเหมือน
ของโบราณ แลวรสของเพลงถึงจะออก” (สิทธิชัย ศรกาญจน, สัมภาษณ 4 กันยายน 2563) 
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  2.5 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
     การสอนของครูสิทธิชัย ศรกาญจน ใหความสําคัญกับการปลูกฝงเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม 
ไมนอยไปกวาการพัฒนา ปรับปรุง และแกไข ในเรื ่องของทักษะการบรรเลงจะเข โดยลักษณะของการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูรับการถายทอดของครูสิทธิชัย ศรกาญจน จะเปนในลักษณะเชนเดียวกับ
พอแม หรือญาติผูใหญที่ตักเตือนลูกหลาน โดยการแนะนํา ตักเตือน ทั้งในดานของดนตรีและการใชชีวิต  
 2.6 การวัดและประเมินผล 
 ดานการวัดและประเมินผลในกระบวนการถายทอดองคความรูด านการบรรเลงเดี่ยวจะเข  
เพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชยของครูสิทธิชัย ศรกาญจน จะเปนการประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติทักษะการบรรเลงจะเข โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 
     1) กอนเรียน ผูรับการถายทอดจะตองมีการวางทวงทาในการนั่งที่ถูกวิธี การจับไมดีด การดีด 
ไมเขาไมออก รวมไปถึงสามารถปฏิบัติกลวิธีพ้ืนฐานในการบรรเลงจะเขตาง ๆ ไดอยางคลองแคลว นอกจากนี้ตอง
เปนผูที่มีจิตใจดี  
     2) ระหวางเรียน ผูรับการถายทอดจะตองเปนผูที่มีความตั้งใจในการเรียนและการฝกปฏิบัติ ทบทวน
ความรูและกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ จนเกิดความคลองแคลว ซึ่งเมื่อผูรับการถายทอดสามารถบรรเลงจนเกิดความ
คลองแคลวแลวนั้น ผูสอนจึงจะถายทอดองคความรูเพ่ิมเติมตอไปกระทั่งจบบทเพลง 
     3) หลังเรียน ผูรับการถายทอดจะตองมีความสามารถในการบรรเลงจะเขในบทเพลงที่ ไดรับ 
การถายทอดรวมกับเครื่องประกอบจังหวะ ไดแก กลองและฉิ่งได และสามารถบรรเลงบทเพลงไดถูกตอง 
ตรงตามที่ผูสอนถายทอดไดอยางสมบูรณ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบและโครงสรางของการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนวณิชย 
พบวา เพลงพญาโศก สามชั้น เปนเพลงที่ใชหนาทับปรบไก อัตราจังหวะ 3 ชั้น มีการเปลี่ยนบันไดเสียงตลอดทั้ง
บทเพลง ไดแก ทางนอก 4 ประโยค ทางเพียงออบน 5 ประโยค ทางใน 1 ประโยค และทางเพียงออลาง 7 
ประโยค มีการขึ้นตนประโยคดวยการสะบัดสามเสียง ทํานองเพลงสวนใหญเนนการเก็บและการสะบัด มีการกรอ
บางเล็กนอย กลวิธีที่พบ ไดแก การดีดทิงนอย การรัวไมดีด การดีดสะบัดสามเสียง การดีดสะบั ดสองเสียง การ
สะเดาะ การดีดควบเสียง การรูดสาย การดีดปริบ การขยี้ ซึ่งสอดคลองกับชาคริต เฉลิมสุข (2552) ที่ไดวิเคราะห
การเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางรองศาสตราจารยปกรณ รอดชางเถื่อน พบวา การประพันธทางเดี่ยว
จะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ของรองศาสตราจารยปกรณ รอดชางเถื่อน มีการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงที่
หลากหลายตามทํานองหลักของบทเพลงที่มีอยูแตเดิม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหกับผูประพันธและนักดนตรีสามารถ
สรางสรรคกลวิธีพิเศษของการบรรเลงจะเขในทํานองชวงตางๆ ไดอยางอิสระ เชน การกระซิบ การรัว สะบัด การ
ดีดทิงนอย การรูดสายลวด การรูดสาย และการดีดเสียงหนัก-เบา รวมถึงสามารถสื่ออารมณไดตามชื่อของบทเพลง 
และดวยคุณสมบัติพิเศษของเพลงพญาโศก สามชั้น ทั้งโครงสรางของทํานองเพลงที่มีการเปลี่ยนบันไดเสียงและ
เอ้ือตอการสรางสรรคทํานองเดิมใหกลายเปนเพลงเดี่ยว ซึ่งสหรัฐ จันทรเฉลิม (2546) ไดนําคุณสมบัติดังกลาวของ
เพลงพญาโศก สามชั้น มาสรางสรรคใหม โดยมุงเนนการถายทอดอารมณความรูสึกกลมกลืนไปกับการใชเทคนิค
ของการบรรเลงจะเข ทั้งกลวิธีดั้งเดิมของครูอดีตที่คิดคนขึ้น และกลวิธีใหมสรางสรรคขึ้นมาใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูบรรเลงและทวงทํานองของบทเพลง  

ดานกระบวนการถายทอดการเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ ยุวนณิชย จากการศึกษาครู
สิทธิชัย ศรกาญจน โดยเปรียบเทียบกับองคประกอบที่สําคัญทางการศึกษาของอลิซาเบธ สไตเนอร (1988) พบวา 
1) ดานผูสอนครูสิทธิชัย ศรกาญจนเปนผูที่ไดรับการยอมรับในแวดวงดนตรีไทย และมีความสามารถในการ
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ถายทอดองคความรูเกี่ยวกับจะเขเปนอยางมาก 2) ดานผูเรียน ดวยเพลงเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครู
แอบ ยุวณวนิชยนั้น มีความซับซอนของทํานองหรือกลอนเพลง ประกอบกับมีการใชกลวิธีพิเศษต าง ๆ ของการ
บรรเลงจะเขอยางครบถวน ดังนั้น ผูเรียนจึงจําเปนตองมีความสามารถในการบรรเลงทักษะของจะเขทักษะตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม และผูสอนจึงจําเปนที่จะตองมีวิธีการถายทอดที่จะสงผลใหผูเรียนสามารถจดจําอัตลักษณของ
ทํานองเพลงและกลวิธีในการบรรเลงไดอยางงายดาย 3) ดานเนื้อหาสาระในการถายทอด ครูสิทธิชัย มีหลักการ
ถายทอด คือการสอนใหจําโดยการฟงและเขาใจถึงความโดดเดนของเพลง หลักการสอนใหจําโครงสรางของเพลง 
หลักการสอนใหจําตําแหนงการวางนิ้ว 4) การถายทอดทักษะการบรรเลงจะเข ครูสิทธิชัย จะพิจารณาตาม
ความสามารถของผูเรียน ที่สอดคลองกับบทเพลงที่จะทําการถายทอด โดยในเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูแอบ 
ยุวณวนิชย นอกจากผูเรียนจะตองมีทักษะในการบรรเลงจะเขดวยกลวิธีตางๆ ไดแลวนั้น ผูสอนจะพิจารณาถึง
บุคลิกและสภาพทางจิตใจที่ดี มีความตั้งใจจริงในการรับการถายทอดองคความรู ทบทวนและฝกซอมอยาง
สม่ําเสมอ และพยายามมุงเนนใหผูเรียนจดจําคุณลักษณและอัตลักษณตาง ๆ ของบทเพลงและเสียงที่เกิดขึ้นจาก
การบรรเลง ซึ่งจะทําใหเกิดการรับรูและจดจําในระยะยาว ตลอดจน 

การเพ่ิมเติมสาระดานคุณธรรมจริยธรรม นับวาเปนสิ่งที่จะขาดไปเสียมิไดสําหรับการเปนนักดนตรีไทยที่ดี 
และเปนการธํารงรักษาไวซึ่งเอกลักษณของการบรรเลงจะเขสํานักครูแอบ ยุวณวนิชย  

 

 

แผนภาพสรุปการถายทอดเดี่ยวจะเขเพลงพญาโศก สามช้ัน ทางครูแอบ ยุวนวณิชย  
กรณีศึกษาครูสิทธิชัย ศรกาญจน 
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ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 วัฒนธรรมดนตรีไทยมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งผูที่ตองการไดรับการถายทอดองคความรูนอกจากจะตอง  
มีความสามารถในการบรรเลงกลวิธีตาง ๆ ไดอยางชํานาญแลวนั้น ผูที่จะไดรับการถายทอดยังจะตองมี  
ความศรัทธา เชื่อถือ และปฏิบัติกลวิธีการบรรเลงที่เปนอัตลักษณเฉพาะของแตล ะทางแตละสํานักที่ตนเอง 
จะรับการถายทอดไดอีกดวย  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
ควรมีการศึกษากระบวนการถายทอดเดี่ยวจะเขในเพลงอ่ืน ๆ ของครูสิทธิชัย ศรกาญจน  หรือการศึกษา

ครูดนตรีทานอ่ืน ๆ ที่เปนคนรุนเดียวกัน เนื่องจากครูรุนดังกลาวเปนผูไดรับการสืบทอดองคความรูโดยตรงมาจาก
ครูที่มีชื่อเสียงในอดีต เพ่ือเก็บรวบรวมเปนขอมูลองคความรูที่สําคัญใหแกวงการดนตรีไทย  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํา
กับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยฯ เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางในการศึกษาคือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝ งธนบุรี             
จํานวน 255 คน  โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง และการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 คือบทบาทผูนําดานนวัตกรรมคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก 

(xˉ=4.04) บทบาทผูนําดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ= 4.04) ลําดับสุดทายผูนํา              
ดานการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ=4.01) และแนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
พ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อยูในระดับมาก (xˉ= 3.99) ผลการวิเคราะหแนวทาง         
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยฯ จําเปนตองเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง ดานเทคโนโลยี และดานคน             
เพ่ือใหสอดคลองแนวทางการพัฒนาการศึกษาในประเทศ เพ่ือกาวเขาสูการเปนประเทศไทยแลนด 4.0 
 

คําสําคัญ : บทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลง; ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

 

Abstract 

The objectives of this research were to 1) analyze personal factors with leadership roles 
that affected the transformation of Rajabhat University in Thonburi Area under Thailand 4. 0,    
2)  study factors that influence leadership and transformation of Rajabhat University in Thonburi 
Area, and (3) study guidelines on the transformation of Rajabhat University in Thonburi Area. This 
study used a mixed methods design that combined both  quantitative and qualitative approaches, 
the researcher utilized the simple random sampling method to collect data from 255 staff from 
Rajabhat University in Thonburi Area.  Data collected from the questionnaires and structured 
interviews were analyzed using multiple linear regression and descriptive statistics techniques. 
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The research results were as follows:  the overall average of the factors that influenced 
the leadership roles and the transformation of Rajabhat University in Thonburi Area under 
Thailand 4.0 in the aspects of the innovation were the highest level . ( &= 4.04). Factors that 
influenced the leadership roles and the transformation of Rajabhat University in Thonburi 
Area under Thailand 4. 0 in the aspects of the technology were the high level.  ( &=  4. 01) . 
Factors that influenced the leadership roles and the transformation of Rajabhat University in 
the Thonburi Area under Thailand 4. 0 in the aspects of the transformation were the high 
level. ( &= 3.99). The transformation of Rajabhat University in the Thonburi Area  in the aspects 
of structure, technology, and human resources were able to  drive educational development 
towards Thailand 4.0 
 

Keywords : Leadership and Transformation; Strategy Thailand 4.0  
 

บทนํา 
 ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหมีการแขงขัน       
ที่รุนแรงมากขึ้น ตลอดจนความคาดหวังและความตองการที่หลากหลายของมนุษย ดังนั้นเพ่ือความอยูรอดของ
องคการในปจจุบันตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกระแสขางตน และตองสามารถตอบสนองความตองการ     
ของมนุษยได (โกวิทย กังสนันท, 2550) อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนชีวิตที่ทุกคนยอมจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งอาจหมายรวมถึงปญหา       
ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เผชิญอยู ประกอบกับ        
ความทาทายใหมๆ ในการจัดการและการแกไขปญหา หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ   
การบริหารงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารใหสามารถตอบสนองตอความตองการ      
ของประชาชนอยางทั่วถึง ทั้งนี้การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐเกิดจากกระแสของการเปลี่ยนแปลง
ตางประเทศ และรวมถึงอิทธิพลของแนวคิดในการปฏิรูปหนวยงานภาครัฐ อาทิเชน การจัดการภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management)  และแนวความคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  เปนแนวคิด             
ดานรัฐประศาสนศาสตรที่สําคัญตั้งแตในชวงปลายทศวรรษ 1980s จนถึงปจจุบัน (Pollitte & Bouckaert, 2011)  
 ดังนั้นประเทศไทยไดมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผานการปฏิรูปการบริหารแผนดินและระบบ
ราชการมาหลายตอหลายครั้ง เชน การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 กระแสแนวความคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม จากบรรดาประเทศที่พัฒนาแลวในชาติตะวันตก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแนวคิดที่ปรากฏ
อยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นไดมีการดําเนินการปฏิรูปเรื่อยมาและนํา
แนวความคิดดานธรรมาภิบาลลงในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 แตทั้งนี้การนําแนวความคิดมาปรับใชก็ไมสามารถแก ไขปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากยังขาดการให
ความสําคัญในเรื่องของความเสมอภาคความเปนธรรม และความโปรงใสตรวจสอบไดของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งถือ
ไดวาเปนองคประกอบหลักภายใตแนวคิดธรรมภิบาล แตทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังคงเดินหนาในการปฏิรูปประเทศ 
ภายใตการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) การนําของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และภายหลังดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สงผลใหมีการปฏิรูปประเทศในหลายดาน
ดวยกัน เพ่ือวางรากฐานและขับเคลื่อนการแกไขปญหาของประเทศที่สะสมมาอยางยาวนาน  การจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเปนที่มาของการกําหนด
วิสัยทัศนของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” และการกําหนดกรอบยุทธศาสตรแหงชาติในป         
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พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหประเทศไทยกาวเขาสูประเทศในโลกที่หนึ่ง ตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ และเพ่ือใหประเทศไทย
กลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวในป พ.ศ. 2575 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการเปลี่ยนแปลงประเทศ           
โดยการกําหนดยุทธศาสตรเชิงนโยบายที่ถูกนํามาใชเปนวาระการปฏิรูป และวาระของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป
ของประเทศไทยภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจแบบใหม  ซึ่งขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวารูปแบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยมูลคา เพ่ือมุงแกปญหาความเสมอภาค
และความเทาเทียมของรายไดของประชาชนที่เปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยประเทศไทยติดอยูใน
กับดักรายไดปานกลาง สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางรายได สังคม และการพัฒนาที่ไมสมดุลย ซึ่งเป นปญหา
เรงดวนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ภายใตการจัดทําแผนการบริหารงานตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
หรือที่เรียกอยางยอวา ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เนนใหความสําคัญในดานการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนา
ศักยภาพของคนภายในประเทศ (สุวิทย เมษินทรีย, 2559)  
 ภายใตการปฏิรูปการศึกษา 4.0 (Education 4.0) มีแนวทางที่ใหความสําคัญตอการศึกษาไปในทางปฏิบัติ 
โดยเนนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาสามารถนําเอาองคความรูที่ไดรับไปบูรณาการในการประกอบอาชีพ     
การพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองความตองการทางสังคม และการพัฒนาการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี ที่เปนเครื่องมือสําคัญในการคนหา
ความรู ถือไดวาเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่จะสามารถสรางแนวความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน และมีการเปด
โอกาสใหผูเรียนมีความคิดตอยอด ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาของไทยมีปจจัยที่ตองคํานึงถึงบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมที่เกี่ยวของ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดริเริ่มปฏิรูปการศึกษา              
เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขปญหาทางสังคมและการมีงานทําของนักศึกษาในอนาคต  
 จากสถานการณและความจําเปนขางตน นําไปสูแนวทางการปฏิรูปประเทศ  ภายใตแนวความคิด           
การขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ดังนั้นการบริหารงานในหนวยงานภาครัฐจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองอาศัยบทบาทของผูนําที่มีวิสัยทัศนตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งหลักการบริหารที่มีความทันสมัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสราง คน และเทคโนโลยี การบริหารงานที่เนนใหภาครัฐหรือระบบราชการเปนกลไกหลักในการบริหารงาน
บานเมือง ไปสูการเปดกวางและเชื่อมโยงกับภาคสวนอ่ืนๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชาชน       
ใหสามารถเขามามีสวนรวม อันจะนํามาสูความรวมมือของทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือเพ่ือแกไขปญหา
ของประชาชนไดตรงกับความตองการที่แทจริง โดยเรียกกลไกการบริหารงานบานเมืองในรูปแบบนี้วา“ประชารัฐ” 
(คณะกรรมการยุทธศาสตรแหงชาติ , 2559) การเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 
ตลอดจนความสําเร็จของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศภายใตแนวคิดการศึกษาหรือ
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานระดับปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษากรณีบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงองคการขององคการภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ และเก่ียวของกับแนวคิดการพัฒนาประเทศยุค 4.0 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝง
ธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี 
ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศ
ไทย 4.0 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงดานการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ   
แนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

2. สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรมสงผลตอแนวทาง  
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

3. สมมติฐานที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลสงผลตอ     
แนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
(Independent Variable)      (Dependent Variable) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และสนับสนุนดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)        
โดยเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) และ       
มีการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structure in-depth interview) ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  ประชากรที่อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวย 4 คณะ ครุศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาการจัดการ   

บทบาทผูนํา 
1. ดานการเปลี่ยนแปลง  
2. ดานนวัตกรรม  
3. ดานเทคโนโลยีดจิิทัล 

 ปจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.ตําแหนง 
5.สังกัด 

 
แนวทางการเปลี่ยนแปลงภายใตยุทธศาสตร 

ประเทศไทย 4.0 

1. แนวทางการเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง  
2. แนวทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  
3. แนวทางการเปลี่ยนแปลงดานคน 
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และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนประชากรทั้งหมด 706 คน (หลักฐานแผนปฏิบัติการบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ตามสูตรทาโร   
ยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปแจกดวยตนเองตามคณะและทางออนไลน ที่ไดรับเลือกจนครบ
จํานวนตัวอยางที่กําหนด รวมทั้งหมด 255 คน  

การคํานวณหาจํานวนตัวอยางในแตละคณะ โดยการเทียบรอยละจากจํานวนรวมประชากรของทุกคณะ
จนไดจํานวนตัวอยางตามสัดสวนดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงสัดสวนประชากรและจํานวนตัวอยางของแตละคณะ  

ที ่ คณะ จํานวนประชากรรวม 
)คน(  

รอยละ จํานวนตัวอยาง )คน(  

1 ครุศาสตร 135 19.12 48 
2 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
215 30.45 78 

3 วิทยาการจัดการ 148 20.96 53 
4 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   
208 29.46 76 

 รวม 706 100.00 255 

 
และมีการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structure in-depth interview) การสุมตัวอยางแบบ

ไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability sampling) แบบเจาะจง (Purposive sampling) กําหนดใหเก็บ
กลุมตัวอยาง ตัวแทนคณะผูบริหาร รวมทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
หรือตัวแทน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้จึงใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสําหรับ

การเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว โดยหัวขอนี้แบงการนําเสนอเปน 2 หัวขอ ไดแก หลักเกณฑการสรางขอคําถาม  
และลักษณะแบบสอบถาม และขอมูลเช ิงคุณภาพในการวิจ ัยครั ้งนี ้ใช แบบสัมภาษณเช ิงล ึก ( In-depth 
Interview) เปนการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structure in-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
เชิงปริมาณผู วิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ ้น 255 ฉบับ ดวยตนเอง  และทาง

ออนไลน  (Google Form)  ให ก ับกลุ มเป าหมายที ่ได ร ับเล ือกเป นกลุ มต ัวอย าง แล วน ัดหมายเพื ่อร ับ
แบบสอบถามคืนหรือสงกลับทางออนไลน โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 245 ฉบับ  และเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณนั้นจะเปนทั้ง รูปแบบการสนทนาแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal) 
หรือแบบไมเปนทางการ (Informal) โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ไดรับการตรวจสอบความแมนตรง
ของเนื้อหาเปนที่เรียบรอยแลว 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
เพ่ือใชในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง และใชประกอบในการพิจารณาแยกกลุมยอย 
 2. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)       
ในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาความมีอิทธิพลตอกันระหวางกลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรแนวทางการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 
 วิธีการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการจัดเตรียมขอมูล
เพ่ือใหสามารถนําไปวิเคราะหไดงาย อยางเชน ผูวิจัยมีการเรียบเรียงขอมูล นําขอมูลจากการสัมภาษณและวิเคราะห
ขอมูลเอกสาร โดยการจัดกลุมและหมวดหมูอยางเปนระบบ แลวนํามาวิเคราะหจากการสัมภาษณผูใหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสวนนี้นําเสนอตามการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้  
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ  65.10 โดยมีอายุอยู
ในชวง 31-40 ป รอยละ 42.35 มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาโท รอยละ 74.52 สวนใหญอยูใน
ตําแหนงอาจารยรอยละ 66.66 และสังกัดในระดับคณะรอยละ 86.67 ในสวนของปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อยูในระดับมาก 

(xˉ=4.03) คือบทบาทผูนําดานนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับ (xˉ=4.04) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในยุคใหม จําเปนตองเนนการพัฒนาระบบดวยการนํานวัตกรรมที่เกี่ยวของเขามาพัฒนาระบบ
มาตรฐาน แผนงาน การเงิน งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนที่อํานวยความสะดวกของนักศึกษา และบทบาทผูนํา

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ (xˉ=4.04) องคการมีการสรางชองทางประชาสัมพันธสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีสื ่อการเรียนและการสอนใหนักศึกษา รวมทั้งหองปฏิบัติการ โดยมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนที่มีคุณภาพในการรองรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
ตอการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิติของนักศึกษามากขึ้น และใหเขาถึงแหลงการเรียนรูโดยการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีสนับสนุนดานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ และลําดับสุดทายผูนําดานการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (xˉ=4.01) โดยผูนําจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของทุกฝายในการสรางภารกิจที่
เหมาะสม ดวยการกําหนดพันธกิจใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาหลักสูตรดวยการบูรณาการณ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตางๆใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประเทศและใหสอดคลองกับการ
วางแผนยุทธศาสตรในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯในระยะ 20 ป ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่นและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และวัตถุประสงคดานสุดทาย แนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ฝงธนบุรี 

ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ=3.99) พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
พื้นที ่ฝ งธนบุรี มีการเปลี ่ยนแปลงดานโครงสรางขององคการอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยสูงสุดที ่ ( xˉ=4.04) 

รองลงมาคือ แนวทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ (xˉ=3.99) และดาน
สุดทายคือ การเปลี่ยนแปลงดานคนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ (xˉ=3.94) แสดงใหเห็นวาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการพัฒนาหนวยงานคือดานโครงสรางที่ตองมีการปรับใหมีความเหมาะสมกับปจจบุัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ 
 นอกจากนี้การแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอแนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
พ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 มีความสัมพันธทั้ง 3 ดาน คือบทบาทผูนําดานการเปลี่ยนแปลง 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีตัวแปรสงผลตอแนวทางการเปลี่ยนแปลง ไดแก บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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(X1) มีความสัมพันธเชิงลบในระดับปานกลางกับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ( r=-.034**) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว บทบาทผูนําดานนวัตกรรม (X2) มีความสัมพันธเชิง
บวกในระดับนอยกับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (r=0.12**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  และบทบาทผูนําดานเทคโนโลยีดิจิทัล (X3) มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ      
ปานกลางกับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (r=.022**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  จากการวิเคราะหผลตัวแปรทั้ง 3 ดานมีความสัมพันธกับแนวทางการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี เพ่ิมสูงขึ้น และสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 

อภิปรายผล 
 ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงดานการเปลี่ยนแปลงสงผลตอแนวทาง   
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จากผลการวิเคราะห
พบวาปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
พ้ืนที่ฝงธนบุรี ตองการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับนโยบายของชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จําเปนตอง
อาศัยบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลง ดานนวัตกรรม และดานเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวยสงเสริมตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานการบริหารและการทํางานขององคการมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 
Cummings and Worley (2009) ไดกลาวถึงการพัฒนาองคการและบทบาทผูนําในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) หรือผูบริหารองคการ (Executives) ตองการวางแผนงานและการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
องคการ เพ่ือใหการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกันกับ Bass. (1998) กลาววาผูนํามีหนาที่
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการในดานการเปนผูนํากับการตัดสินใจ 
(Decision Making) ใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันหรือสภาพแวดลอมที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความอยูรอดขององคการ ซึ่งผูนําจะเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในดานกระบวนการที่เกิด
ขึ้นกับองคการ และการตัดสินใจทิศทางขององคการ ผูนําจําเปนที่จะตองเปนผูตัดสินใจ และเปนนักวิเคราะหที่
ชัดเจนสามารถมองเห็นถึงอนาคตผานการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม ภารกิจโครงสรางขององคการ ดังนั้นในการ
กําหนดวิสัยทัศน คานิยม และเปาหมายในองคการที่ชัดเจน จึงเปนสิ่งสําคัญในลําดับแรก และองคการก็จะตอง
อาศัยผูนําที่มีวิสัยทัศน และสามารถตัดสินใจอยางแมนยําในการเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหาระหวางเกิด                
การเปลี่ยนแปลงได ในดานผูนํากับการสื่อสาร (Communicating) ผูนําจะตองแสดงออกการอธิบายหรือ          
การบรรยาย เพ่ือเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการสื่อสารจะสงผานทางวิสัยทัศน เปาหมาย และแผนยุทธศาสตร
ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ในการสื่อสารจะตองมีความมั่นใจวาการสื่อสารนั้นจะสงผลใหผูปฏิบัติตามเขาใจไป      
ในทิศทางเดียวกันกับผูนําเพ่ือองคการจะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรมสงผลตอแนวทาง            
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0  จากผลการวิเคราะห
พบวาปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนํากับดานนวัตกรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคการตองเปนผูนําการคิดคน
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการเรียนการสอน สอดคลองกับแนวความคิดของ Kotter (2012) ผูนําที่
คิดคนนวัตกรรม (Creating Innovation) ผูนําที่มีความคิดในสิ่งใหมๆ  จะมีสวนสําคัญเปนอยางมากใน            
การเปลี่ยนแปลงองคการใหเปนองคการนวัตกรรม เชนเดียวกับแนวความคิดของ Cook and Coldicott (2004) 
ยังนําเสนอในเรื่องของคุณลักษณะของนวัตกรรม การศึกษานวัตกรรมนั้น มีความสอดคลองกับคุณลักษณะ
ความสามารถในการพัฒนาองคการดวยนวัตกรรม และเปนปจจัยเกื้อหนุนในการสงเสริมนวัตกรรมผนวกกับ



106 ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ประสบการณที่ไดรวมในองคการ เพ่ือที่จะสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค โดยในลักษณะขององคการนั้ นจะ
เขามามีบทบาททางการบริหารของผูนําและสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอบทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลสงผลตอแนวทาง        
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จากผลการวิเคราะห
พบวา ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลงภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมหาวิทยาลัยฯ จําเปนตอง
นําระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือใหบริการนักศึกษา และบุคลากรไดเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับ
แนวความคิดของ  Popa, Preda, & Boldea, (2010)  กล า วว าผู นํ าต อ งมี การวิ เ คราะห และคํ านึ งถึ ง              
หลักการดําเนินงานภายใตการใชเทคโนโลยีดานการบริหารและการคิดคนหรือการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและองคการ และเปนเสมือนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาประสิทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งยังชวยในการเพ่ิมขีดความสามารถขององคการในยุคปจจุบัน ดังนั้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการบริหารที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ  
 นอกจากนี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 
4.0 ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏตองการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับ
สถานการณปจจุบัน จําเปนตองเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง ดานเทคโนโลยี และดานคน สอดคลองกับ
แนวความคิดของ Sanhi, 1987 กลาวถึงแนวทางในการเปลี่ยนแปลงองคการหลักๆ ได 3 วิธี วิธีที่ 1 แนวทาง    
การเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง (Structural a:roach) เปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือวัตถุประสงคขององคการ โดยมี
การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการจากรูปแบบเดิม มีลักษณะโครงสราง 3 ลักษณะ ไดแก (1) แบงตามสายงาน 
(Functional Structure) เปนโครงสรางองคการแบบเนนหนาที่ (2) แบงตามผลิตภัณฑหรือบริการ (Divisional 
Structure) เปนองคการที่จัดโครงสรางตามลักษณะผลิตภัณฑ และ(3) แบงตามแมทริกซ (Matrix Structure)  
การจัดโครงสรางองคการแบบนี้เปนที่นิยมในวงกวางขององคการตางๆ  วิธีที่2 แนวทางการเปลี่ยนแปลง              
ดานเทคโนโลยี (Technological a:roach) เปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่มีอยู เดิม             
ในการคิดคนแบบการทํางานใหมๆ และประหยัดคาใชจายในการปฏิบัติงาน โดยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใชใน
การปฏิบัติงาน อาจหมายถึงการใชเครื่องจักร หรืออุปกรณบางชนิด เพ่ือออกแบบขั้นตอนการปฎิบัติงานแบบใหม 
และนํานวัตกรรมหรือระบบคอมพิวเตอรเขามาใช ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง ไดกลาว
วาเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือวาเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สําคัญใน
ปจจุบัน และวิธีที่ 3 แนวทางการเปลี่ยนแปลงดานคน (People a:roach) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะใชทรัพยากร
มนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนในแงของวิธีการ การปรับคนใหสอดคลองกับโครงสราง เทคโนโลยี 
เพ่ือใหไดงานที่เหมาะสม ความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นในการพัฒนาคน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและองคการที่มีสมรรถนะ
สูง การเปลี่ยนแปลงคน ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนผานทัศนคติและแรงจูง ใจ การเขาใจถึงอารมณ 
ความรูสึก การสรางความรูสึกของการเปนพวกพอง และการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงขององคการ เพ่ือให
ดําเนินการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นถือวาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงบุคคลจึงจําเปน
อยางยิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี คนจะเปนสวนที่ไดรับผลกระทบ   
และจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาวเพ่ือความอยูรอดขององคการ 
 กลาวโดยสรุปบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ภายใตยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0 จําเปนตองอาศัยบทบาทผูนํากับการเปลี่ยนแปลง ดานนวัตกรรม และดานเทคโนโลยีดิจิทัล     
เขามาชวยสงเสริมตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศยังเนนใหประเทศไทย   
กาวเขาสูการเปนประเทศไทยแลนด 4.0 คือการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูการเปลี่ยนแปลงประเทศโลกที่
หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ฉะนั้นการศึกษาการเรียนรูเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเปนเปาหมายที่สําคัญที่จะกาวเขาไปสูบทบาทสําคัญ และจะเปนการพัฒนาคนใหมีสมรรถนะ
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สนับสนุนใหเกิดเทคโนโลยี วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 เนื่องจากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานบทบาทผูนําดานการเปลี่ยนแปลง สงผลตอแนวทาง           
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝ งธนบุรี  ภายใตยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ในทุกดาน            
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี ควรใหความสําคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และดานคน เพ่ือการทํางานที่มีการเชื่อมโยงแตละฝาย และสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังนําไปสูการ
พัฒนาบุคลากรใหเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนและการทํางาน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดหลายดาน โดยเฉพาะการแพรของโรคระบาด COVID 19 ทําใหยากตอ
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะไดขอมูลที่
หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น และปจจุบันแนวทางในการพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับการพัฒนา   
ของโลก ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปอาจจะไดขอมูลที่มีความหลากหลายมาข้ึน 
 2. การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงอาจมีปจจัยที่เกี่ยวของ ทําใหในระดับมหาวิทยาลัยตอง
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เชนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรวดเร็ว เขาถึงขอมูลขาวสาร ซึ่งนี้สวนนี้มี
หลายปจจัยดวยกัน หากมีการศึกษาในครั้งตอไป อาจสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล อมที่มีผลตอความสําเร็จใน   
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝงธนบุรี  
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บทคัดยอ 

  วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้มุงเนนที่สรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชน
ยานฝงธนบุรีตามเขตความรับผิดชอบดานการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ดวยวิธีการนําเสนอขอมูลทางดนตรีบลูสและเร็กเกที่ไดคัดสรรจากสารคดี 2 เรื่องไดแก ปศาจที่ทางแพรง และ 
การรื ้อคดีสะทานวงการเพลง: ใครยิง Bob Marley ในรูปแบบคลิปวีด ีโอบรรยายออนไลนพรอมแนบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมเปนเครื่องมือวิจัยใน
การหาผลลัพธ มีผูเขารวมสองกลุมประกอบดวยกลุมวัยรุนที่บรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต 18-24 ปเปนกลุมแรก
จํานวน 330 คน และกลุมผูใหญอายุ 25-59 ปเปนกลุมที่สองจํานวน 71 คน รวมทั้งหมด 401 คนอยูในเขต
พื้นที่ โดยดําเนินไปตามสูตรคํานวณกลุมตัวอยางที่ทราบคาประชากรเพื่อกําหนดจํานวนที่เหมาะสม และหา
คาเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจ ผลวิจัยในภาพรวมพบวา คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจ
อยูที่ 4.82 จัดอยูในเกณฑดีมาก นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้นําไปสูการวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมโดย
อางอิงหลักสูตรที่คัดเลือกมาเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาตอไป   
 

คําสําคัญ: สรางเสริมรสนิยม; ดนตรีสมัยนิยม; ชุมชนยานฝงธนบุรี 

 

Abstract 

 The aim of this research focuses on the development of taste and knowledge of 
popular music in urban area of Thonburi based on the responsibility in community 
development of Bansomdejchaopraya Rajabhat University . The process of research is to blues 
and reggae music stories that have been chosen from two music documentaries such as Devil 
at the Crossroads and ReMastered: Who Shot the Sheriff in form of online video clips and use 
satisfaction survey to examine the development of taste and knowledge of popular music as 
research tools to find the results.  A total of 401 participants living in the area are obtained 
from finite population and divided into 2 groups i .e. , 330 teenagers aged between 18 -24 and 
71 adults aged between 25-59 whose satisfaction is analyzed by Mean score . The calculation 
of sample population is used in finite population to specify proper number of participants 
and finding the mean satisfaction score .  The overall results show that the satisfaction mean 
score is found at “ Very satisfied”  ( &= 4. 82) .  In addition, the present study contributes to 
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further analysis of popular music regarding the selected modules for educational 
improvements either onsite or field study . 
 
Keywords:  The Development of Taste; Popular Music; Urban Area of Thonburi 

 

บทนํา 
 สื่อไทยในปจจุบันสวนมากนําเสนอดนตรีสมัยนิยมในดานการตลาดเชิงสนุกสนาน ซึ่งในประเทศที่พัฒนา
แลวลวนมีการนําเสนอในรูปแบบที่คลายกันเปนไปตามระบบทุนนิยมในกระบวนการผลิตซ้ําผานสื่อหลัก เพราะมี
ความสําคัญในการกระจายขอมูลไดเปนอยางดีโดยเฉพาะการเขาถึงเทคโนโลยีของเยาวชน (Dearn, 2013) ทําให
พัฒนาการของดนตรีและศิลปะถูกกําหนดขอบเขตตามบริบทสังคมนั้นๆ ทั้งท่ีความหลากหลายสามารถนําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพทางความคิดของพลเมืองและพ้ืนที่ในการสรางสรรคผลงานดนตรี ศิลปะ สุนทรียศาสตรและ
แนวคิดทางปรัชญา โดยหลักสุนทรียศาสตรตามความคิดเเนวตะวันตก แบงเปน 2 ประเภทอยาง ปรนัยนิยม 
(Objectivism) เปนการอธิบายวา วัตถุคือตัวแสดงความงามที่อาจเกิดจากรูปราง รูปทรง สีสัน การเคลื่อนไหว 
ความไพเราะของเสียงแบบธรรมชาติหรือแบบประดิษฐออกมาเปนดนตรีโดยสิ่งเหลานี้จะงดงามดวยมาตรฐานของ
ตัวเอง สวนอีกรูปแบบคือ อัตนัยนิยม (Subjectivism) เปนการอธิบายวา ความรูสึกสวนตัว ความพึงพอใจสวนตัว 
ซึ่งเปนตัวรับรูความงามและความพอใจไดมากที่สุดไมไดขึ้นอยูกับวัตถุสิ่งของที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่เราไดยิน 
ตัวอยางเชน วัตถุหรือบทเพลงชนิดเดียวกัน คนหนึ่งอาจเห็นและไดยินวาไพเราะ งดงาม แตอีกคนไมจําเปนตอง
เห็นตรงกันก็ไมไดถือวามีใครผิด ความจริงสามารถระบุไดวาถูกทั้งคูดวยซ้ํา เพราะความงามในแบบมาตรฐานหรือ
กฎเกณฑชี้วัดในดานรสนิยมที่แนนอนสวนใหญขึ้นอยูกับความคิดความรูสึกของผูที่สัมผัสเปนหลัก มีปจจัยนอกมา
เปลี่ยนแปลงไดยาก (ดุรณี แกวมวง, 2546: 4) โดยสุนทรียศาสตรทางดนตรีเปนการวาดวยเรื่องของเสียงเปนหลัก 

บทบาทของดนตรีสมัยนิยมที่มีตอสังคมโลกในปจจุบัน ในเบื้องตนจะสังเกตไดชัดวาดนตรีทําหนาที่ให
ความบันเทิงเปนหลักใหกับทุกคนที่สามารถเขาถึงสื่อเชน อินเตอร เน็ต วิทยุ  โทรทัศน ภาพยนตร คอนเสิรตและ
ดนตรีที่เปดตามสถานบันเทิง ดนตรีไดทําหนาที่ขับเคลื่อนสังคมหลากหลายแงมุมผานเนื้อรองของบทเพลงที่มี
หลายแงมุม มีบทบาทในการกําหนดรสนิยม แฟชั่นและคานิยมในสังคมขึ้นอยูกับบริบททางวัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ 
ทั้งยังกําหนดมาตรฐานความงาม ความแปลกใหม (Bennett, 2001) ที่สําคัญการอนุมัติใหวิชาดนตรีเปนวิชาบังคับ
สําหรับเยาวชนอิงตามระบบแนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษากอนวัยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรากฐานมาจาก
การปฏิรูปทางศาสนา ปรัชญา การเมือง อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากยุโรปในศตวรรษที่ 17 และ 18 
ถูกยกเปนวาระสําคัญ และดวยหลักทฤษฎีการเรียนดนตรีของเอ็ดวิน กอรดอน (Edwin Gordon) ที่วาดวย
กระบวนการเรียนรูดนตรีของเด็กเล็กมีความคลายคลึงกับการเรียนภาษา ทําใหมีความคิดสรางสรรค มีความฉลาด
ทางอารมณ สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ ในทฤษฎีการเรียนรูดนตรีไดกําหนดการเรียนรูจากการให
ฟงเพลงที่ไมคุนเคยเปนการสรางเสริมประสบการณ สวนในดานความรูและรสนิยมสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรู
ของเบนจามินบลูมในดานจิตพิสัย วาดวยการรับรูดวยความพึงพอใจที่ทํา ใหเกิดคานิยม จากผลสํารวจมีเพียง
รอยละ 2 ของโรงเรียนมัธยมที่ไมมีการเรียนการสอนดนตรีจากการตอบแบบสํารวจของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม
ทั้งหมด 1,000 แหงในประเทศสหรัฐอเมริกา (Abril and Gault, 2008: 72) ถาเยาวชนไทยมีความรูทางดนตรี 
ไมเพียงแตเปนการสรางพ้ืนที่ทางดนตรีที่หลากหลายและศักยภาพนักดนตรีแตเปนการสรางผูฟงที่ดีอีกดวย 
ในขณะที่มีดนตรีเพียงไมกี่แนวทางสามารถตอบสนองคนสวนใหญไดงายอยางดนตรีพอปและลูกทุงรวมสมัย 
เทากับมีผูคนเขาใจในความหลากหลายของดนตรีสมัยนิยมเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบตามจํานวนประชากร สังเกตไดจาก
สื่อการตลาดที่มักนําเสนอดนตรีไมก่ีรูปแบบเพราะถานําเสนอในแบบที่หลากหลายก็อาจจะไมไดผลตอบรับที่ตองการ 
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การแกไขปญหาผานการวิจัยนี้คือการเพ่ิมความรูทางดนตรีสมัยนิยมแกบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในดนตรี
ไมมากก็นอย สะทอนการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูโดยชี้วัดดวยความพึงพอใจในความรูที่ไดรับของกลุม
ตัวอยางอาศัยอยูในชุมชนยานฝงธนบุรีตามเขตรับผิดชอบการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา โดยแบงเปน 2 กลุมประกอบดวยกลุมวัยรุนที่บรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต 18-24 ปและกลุมผูใหญอายุ
ตั้งแต 25-59 ป ตามเกณฑการกําหนดอายุประชากรของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ 2560 เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห
การศึกษาดนตรีสมัยนิยมในการหากลุมเปาหมายตามชวงอายุ เพ่ือทําการวิจัยในครั้งตอไป และเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ที่ยังระบาดรุนแรงทําใหไมสามารถลงพ้ืนที่ดําเนินการวิจัยได จึงมีความจําเปน 
ตองทําวิจัยในรูปแบบออนไลน โดยขั้นตอนการทําวิจัยครั้งนี้ถูกจัดทําในรูปแบบของการบรรยายผานวีดีโอแชรแบบ
ออนไลนโดยนําขอมูลทางดนตรีบลูส เรื่อง ปศาจที่ทางแพรง และดนตรีเร็กเกเรื่อง การรื้อคดีสะทานวงการเพลง: 
ใครยิง Bob Marley มาแปลจากภาษาอังกฤษมาบรรยายในภาษาไทยเปนองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมที่ผาน
การวิเคราะหมาแลว พรอมแนบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบออนไลนผาน Google form ที่เก็บผลจาก
ความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและองคความรู เพราะเปนการชี้วัดการซึมซับทั้งความรูและรสนิยมเปนที่
เรียบรอยแลว สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของเบนจามินบลูมในดานจิตพิสัย วาดวยเรื่องของการรับรูขอมูลหรือ
สัมผัสดวยความพึงพอใจที่ทําใหเกิดคานิยม โดยไดมอบหมายใหนักศึกษาแขนงดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาประสานผูเขารวมวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดดวยการเผยแพรวีดีโอ
บรรยายที่ถูกใชในการดําเนินการวิจัยผานเว็บไซต Youtube และกระจายผานโซเชียลมีเดียอยาง Facebook และ 
Line โดยสามารถเขาถึงไดดวยคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนไดทุกรูปแบบ  

จากนั้นจึงทําการวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมโดยอิงจากการวิจัยในครั้งนี้และแนวคิดจากหลักสูตร
ดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับ หลักสูตรดนตรี
สมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดา ที่ผานการวางระบบโดย Alberta 
Education ในแบบการกระจายการปกครองในแตละรัฐ และหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรี University 
of Southampton สหราชอาณาจักร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสมัยนิยมสืบตอไป 
โดยงานวิจัยนี้สามารถขยายโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดเขาถึงและสรางสรรคผลงานทางดนตรีไดมากขึ้นกวาที่สื่อหลัก
นําเสนออยูรายวันและเมื่อมีคนเขาใจดนตรีสมัยนิยมมากข้ึน ก็สามารถขยายผลตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1. เพ่ือกระจายองคความรูดานดนตรีสมัยนิยมสูชุมชนที่มีการกําหนดกลุมวัยรุนอายุตั้งแต 18-24 ป และ
กลุ มผู ใหญอายุตั ้งแต 25-59 ป ที ่อาศัยในชุมชนยานฝ งธนบุร ี กรุงเทพมหานครตามเขตรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพ่ือสรางโอกาสในการสรางสรรคและสนับสนุนผลงานดนตรี 
  2. เพ่ือเผยแพรแงมุมของเนื้อหาที่เลือกมานําเสนอไดแก ปศาจที่ทางแพรง และ การรื้อคดีสะทานวงการ
เพลง: ใครยิง Bob Marley เพ่ือเสริมสรางรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมตอผูเขารวมการวิจัยและ
วัดผลวิจัยดวยการประเมินความพึงพอใจเพราะสามารถระบุไดถึงการเรียนรูซึมซับเนื้อหาเปนที่เรียบรอยแลว 
 3. เพ่ือวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมเพ่ือพัฒนาแนวทางการสอนโดยอิงจากการวิจัยในครั้งนี้ และ
เล็งเห็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดเปนแบบแผนมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมบรรยายให
ความรูแกผูเขารวมเพื่อพัฒนาจัดทําเปนโครงการที่พัฒนามากข้ึนตอไปในอนาคต 
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กรอบแนวคิด  
         ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

-ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางคือวัยรุนที่บรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต 18 - 24 ปและกลุมผูใหญอายุตั้งแต 25-59 ปที่อาศัยใน

ชุมชนยานฝงธนบุรีตามเขตรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เพ่ือ
นําขอมูลมาวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยม และเพ่ือเปนการหากลุมเปาหมายในการทําวิจัยในครั้งตอไปจึงมี
ความจําเปนตองกําหนดและแบงกลุมอายุดังกลาวตามเกณฑการกําหนดอายุประชากรของกลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ป 2560 และการกําหนดจํานวนประชากรตัวอยางไดอางอิงตามสถิติของสํานักบริหารการทะเบียนในป พ.ศ 2563 
โดยมีจํานวน 103,377 คน จึงดําเนินไปตามสูตรคํานวณกลุมตัวอยางที่ทราบคาประชากรของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543: 29) 

     n =            N   
                     1+Ne2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุมประชากร 
          N = -ขนาดของประชากร 
            e = คาเปอรเซ็นตความผิดพลาดจากการสุมประชากรคือ 0.5 
มีคาคํานวณดังนี้ 
แทนคาในสูตร  n =     103,377 

           1+103,377 (0.5)2 
 n =     400 คน  

ควรเก็บกลุมประชากรใหไดประมาณ 400 คน 

-การเก็บและรวบรวมขอมูล 

1. เพ่ือใหไดประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะในยามวิกฤติโรคระบาด Covid-19 อยางใน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงไดจัดทําคลิปวีดีโอบรรยาย ที่ผานการวิเคราะห แปลขอมูลและแนวคิดจากภาษาอังกฤษในสารคดี
ดนตรีบลูสที่มีชื่อวา ปศาจที่ทางแพรง และดนตรีเร็กเกกับการขับเคลื่อนทางสังคมผานคลิปวิดีโอสารคดีดนตรีชื่อ
วา การรื้อคดีสะทานวงการ เพลง: ใครยิง Bob Marley มาบรรยายเปนภาษาไทย โดยประเด็นแรกมีเนื้อหา
นําเสนอถึงจุดเริ่มตนของดนตรีสมัยนิยมดวยหัวขอของดนตรีบลูส ประเด็นที่สองคือการขับเคลื่อนสังคม การเมือง

กลุมตัวอยางยานฝงธนบุรีที่เขารวมกิจกรรมการสราง
เสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมทาง
ออนไลน 

ความพึงพอใจตามหลักสุนทรียศาสตรเชิงอัตนัยนิยมที่
มีตอเนื้อหาการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทาง
ดนตรีสมัยนิยมทางออนไลน 

นําผลและแนวทางจากตัวแปรที่ศึกษามาวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมกับหลักสูตรตัวอยาง ดังนี้ 
-หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
-หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดา 
-หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรี University of Southampton สหราชอาณาจักร 
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ของดนตรีเร็กเก เปนการนําเสนอมุมมองที่แตกตางออกไปมากกวาที่คนทั่วไปเขาใจในเรื่องของดนตรีที่ตั้งเปาไวที่
เพียงความไพเราะและรื่นรมณเทานั้น แทนที่โดยการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลที่สามารถทําใหผูฟงเขาใจบริบทของ
ดนตรีที่ตางออกไป นอกเหนือจากความสนุกสนาน ดวยความรูในดานอ่ืน อยางเชน ดานประวัติศาสตร ศิลปะ สังคม
และการเมือง ซึ่งสื่อสารคดีที่คัดเลือกมาทั้งสองเรื่องสามารถนําเสนอในหลายดานดังกลาวไดอยางตรงไปตรงมา 

2. ผูวิจัยไดทําการปรับการเรียงลําดับเนื้อหาและแบบสอบถามความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและ
องคความรูทางดนตรีสมัยนิยมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน และเมื่อทําวีดีโอภาพเสียงตามคุณภาพที่
กําหนดไวเรียบรอยแลว จึงนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Try Out) คือ นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาไปแลวและอาศัยอยูนอกพ้ืนที่ที่กําหนด เพ่ือเปนการรับรองประสิทธิภาพ กอนที่จะนําไปใชในการวิจัย
ครั้งนี้ และไดทําการเผยแพรผานลิ้งคนี้ https://www.youtube.com/watch?v=BvKJWQm8uf4&t=134s 
พรอมแนบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมผาน 
Google Forms โดยใหนักศึกษาแขนงดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาชวยประสานผูเขารวมวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดดวยการเผยแพรเครื่องมือวิจัยผานโซเชียลมีเดีย 
Facebook และ Line โดยกําหนดความเปนสวนตัวของลิ้งควีดีโอใหเขาชมไดเฉพาะกลุมตัวอยางเทานั้น  

3. ผูวิจัยไดเขียนบทวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมโดยอิงการวิจัยและแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนจากหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยากับหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดาและ
หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรี University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร  

-การวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือใหไดประสิทธิภาพในวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหเชิงพรรณา เปนการคํานวณหา

คาสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และอธิบายขอมูลในดานตางๆ เชน ขอมูลทั่วไปและความพึงพอใจตอการ
สรางเสริมองคความรูและรสนิยมทางดนตรีสมัยนิยมโดยมี สูตรคํานวณคาเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจดังนี้ 

คาระดับความคิดเห็น  พอใจมาก     มีคาเปน 5 
   พอใจ   มีคาเปน 4 
         พอใจนอย  มีคาเปน 3 
    ไมพอใจ     มีคาเปน 2 
    ไมพอใจมาก  มีคาเปน 1 

mean x = (w1 x1 +w2 x2 +w3 x3 +...+wn xn)/n      
 n = จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

เมื่อนําคําตอบจากแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยและกําหนดระดับคาเฉลี่ย แบงระดับความพึงพอใจเปน 3 ระดับดังนี้ 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) = (5 - 1) = 0.8  
      จํานวนระดับคะแนน             5 
 

สามารถแปลคาเฉลี่ยความพึงพอใจไดดังนี้ 
  4.21 - 5.00 ดีมาก 
   3.41 – 4.20 ด ี
  2.61 – 3.40 พอใช 

  1.81 – 2.60 ควรปรับปรุง 
  นอยกวา 1.80 ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 
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เมื่อรวบรวมขอมูล สรุปผลประเมินแลวจึงนําขอมูลผลความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและองค
ความรูทางดนตรีสมัยนิยมในแตละปจจัย มาวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมกับหลักสูตรที่เล็งเห็นที่ไดคัดเลือก
มาประกอบการศึกษาตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว เพ่ือพัฒนาแนวทางการสอนดนตรีสมัยนิยมตอไปทั้ งในและ
นอกสถานศึกษา  
 

ผลการวิจัย 

1. เนื้อหาความรูทางดนตรีที่นําเสนอในงานวิจัย 

ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาที่คัดเลือกมาและกําหนดประเภทดนตรีออกเปน 2 ชวงไดแก ชวงแรกคือดนตรีบลูสและ
ชวงที่สองเปนดนตรีเร็กเก ตามเนื้อหาสารคดีสองชุดที่ไดคัดเลือกมาดังนี้ 

1.1 ดนตรีบลูส 
  ดนตรีบลูสถือเปนตนแบบของดนตรีแจสและร็อค ดวยแบบฟอรมการประพันธแบบ 12 บารบลูสที่เปนที่

นิยมไปทั่วโลก มีการเลนคอรดและบันไดเสียงที่เฉพาะเจาะจงอยางคอรดชนิด Dominant และบันไดเสียงบลูส 
ลักษณะแบบเพนทาโทนิกสเกลแตมีการเพ่ิมโนตตัว b5 โนตแฟลตตัวที่ 5 เขามาเพ่ิมเติมในบันไดเสียงทําใหเปน
เสียงที่เต็มไปดวยเอกลักษณของดนตรีบลูส โดยเพลงสวนมากมีโครงสรางทอนเพลงในรูปแบบ AAB เปน
มาตราฐานเพลงสากล จังหวะในรูปแบบ Shuffle มีการเดินเบสเปนจังหวะในแบบที่เรียกวา กรูฟ (Groove) ซึ่ง
พัฒนาตอไปเปนจังหวะสวิง นิยมใชในดนตรีแจส การขับรองในดนตรีบลูสถือเปนดนตรีที่ใหความสําคัญกับจังหวะ
มากกวาทํานอง (Handy, 1941: 143) ดนตรีบลูสถือกําเนิดทางตอนใตประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงปลายศตวรรษ
ที่ 19 ไมทราบ ค.ศ ที่แนชัด คาดวาอยูในชวงตั้งแต ค.ศ 1860 เปนตนไป (Pearley Sr. 2018) มีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนเมืองของชาวแอฟริกันที่สืบทอดมารุนสูรุนเปนเวลายาวนาน เปนการตะโกนรองเพลงประกอบ
พิธีกรรมทางวิญญาณ เนื้อหาเพลงบลูสในยุคเริ่มแรกจึงหนักไปในเรื่องของความโศกเศรา นาหดหู (Bolden, 
2004: 38) โดยกลุมผูเริ่มดนตรีแนวนี้เปนชาวแอฟริกันที่ถูกจับมาเปนทาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการผสม
ประยุกตแนวทางดนตรีของบรรพบุรุษเขากับดนตรีพ้ืนบานหรือโฟลคลูกทุงของคนขาว เจาอาณานิคม มีเนื้อหา
เพ่ือชีวิตที่สื่อไปในทางความลําเค็ญ ทุกขยาก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ชาวแอฟริกันเริ่มถูกจับตัวขนขึ้น
เรือสําเภามากระจายอยูตามประเทศตางๆในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงยุคลาอาณานิคมตั้งแตศตวรรษ
ที่ 16-19 มีการปฏิบัติกับทาสผิวดําในลักษณะที่ไรมนุษยธรรม มีการฆา ขืนใจโดยผูปกครองตามใจชอบ  

  ดนตรีบลูสถูกนิยามวาเปนบทเพลงของปศาจโดยคริสตศาสนิกชนผูเครงครัดตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ถึง
ตนศตวรรษที่ 20 โดยถือวาใครที่เขาไปเกี่ยวของกับดนตรีประเภทนี้ถือเปนคนนอกรีต บทเพลงแหงปศาจดังกลาว
ถือเปนของต่ําเพราะมาพรอมความรุนแรงและเปนการสื่อถึงคนยากคนจน แตเมื่อพัฒนามาเปนแนวดนตรีที่
หลากหลาย เปนที่นิยมในปจจุบัน มีหลายแนวอยางดนตรีเฮฟวี่เมทัลและดิสโกก็เคยถูกนิยามดวยความเสื่อมถอย
ทางศีลธรรม แตคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามมาดวยความเปนที่ยอมรับมากขึ้นใน
แตละชวงเวลาที่แนวดนตรีดังกลาวไดถูกยกข้ึนเปนดนตรีกระแสหลัก ความเปนเสรีจึงบังเกิด 

  เนื้อหาตอไปนี้ไดถูกถอดขอมูลมาจากสารคดีเรื่อง “ปศาจที่ทางแพรง” เปนการนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตของ 
โรเบิรต จอหนสัน (Robert Johnson) ศิลปนบลูสชาวอเมริกันผูเปนตํานานเดี่ยวกีตารและเปนแรงบันดาลใจกับ
สัญลักษณของเพลงบลูสรวมสมัย นอกจากนี้ยังเสนอสภาพแวดลอมสังคมอเมริกันและในชวง 10 ปชีวิตของการ
เปนนักดนตรีของเขาตั้งแต ค.ศ 1929-1938 เขาเปนที่เลื่องลือนอกจากฝมือการเลนกีตารที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 
ล้ําสมัยในขณะนั้น ยังมีขาวลือที่กลายเปนตํานานวาเขาเปนนักกีตารที่ไดขายวิญญาณใหกับปศาจที่สี่แยกทางแพรง
ในรัฐมิสซิสซิปป ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือความจริงเขาไดคนพบอาจารยผูเชี่ยวชาญการบรรเลงกีตารที่แนะนํา
การสอนที่ถูกวิธีอยาง ไอก ซิมเมอรแมน ( Ike Simmerman) นักกีตารที่มีฝมือดีสุดในยานเมืองเฮเซิลเฮิรส 
รัฐมิสซิสซิปป โดยเรื่องนี้ถือเปนชอโตแยงตํานานการขายวิญญาณวาไมเปนความจริง เพราะเมื่อไดการศึกษาที่ดี
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ทําใหพัฒนาการในการบรรเลงกีตารของโรเบิรตเปนไปอยางกาวกระโดดทําใหเขายิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นและที่สําคัญ
ผลงานของเขาไดถูกบันทึกเปนแบบอยางใหกับชนรุนหลังในการบรรเลงดนตรีบลูสแบบเดี่ยวกีตาร กอใหเกิด
การศึกษาทางการปฏิบัติกีตารและพัฒนาตอยอดมาโดยตลอด สังเกตไดจากศิลปนบลูสในแตละยุคนอกจากการ
เพ่ิมสีสันในการเลนเขาไป ไมวาจะเปนเรื่องของความรวดเร็วหรือความซับซอนทางทฤษฏีดนตรี และมีการผนวก
พัฒนาเขากับหลายแนวดนตรีอยางแจสและร็อค ที่เห็นไดชัดที่สุดในเวลาตอมาไมก่ีทศวรรษ   

1.2 ดนตรีเร็กเก  
  นิยามของดนตรีเรกเกเกิดจากวง Toots and the Maytals กับบทเพลงชื่อวา "Do the Reggay" จึงเปน

ที่มาของคําวาเร็กเก (Reggae) ในป ค.ศ 1968 ที่ประเทศจาไมกาทําใหแนวดนตรีนี้เริ่มเปนที่รูจักไปทั่วโลกภายใต
นิยามศัพทเฉพาะดังกลาว เนื้อหาในหัวขอนี้คัดเอาขอมูลบางสวนจากสารคดีดนตรีเรื่อง การรื้อคดีสะทานวงการ
เพลง: ใครยิง Bob Marley (2018) ผูเปรียบเหมือนสัญลักษณแหงสันติภาพมาพรอมกับเสียงดนตรีเร็กเก ผลงาน
ของเขาไดนําดนตรีเร็กเกผนวกเขากับเนื้อหาเพลงที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดราสตาฟารีเหมือนกับศิลปนหลายวง
ในประเทศจาไมกาขณะนั้น ราสตาฟารีคือศาสนาของคนผิวดํา มาพรอมแนวคิดความเสมอภาค เทาเทียม สิทธิ
เสรีภาพ ความสามัคคีและการเสพกัญชาเริ่มตนในชวงทศวรรษที่ 30 ศิลปนเร็กเกคนอ่ืนในยุคเดียวกันอยางวง 
The Skatalites The Upsetters และ Toots and the Maytals ก็ทําผลงานในลักษณะเดียวกันดนตรีเร็กเกจึง
ถือเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกับรัสตาฟารีอยางลึกซึ้ง จึงเปนแนวดนตรีที่มีวัฒนธรรมการนําเสนอเนื้อหาวิจารณสังคม 
การเมืองผานบทเพลง (Ratliff, 1999) สงผลใหภาพลักษณวัฒนธรรมดนตรีเร็กเกเปนอยางที่เห็นผานเสียงดนตรี
และสัญลักษณสีเขียว แดง เหลือง ผานแฟชั่นการแตงกาย การถักผมเดธร็อคกับคอลโล ความเปนแอฟริกันนิยม 
การรณรงคเรื่องสันติภาพ บางครั้งปรากฏรูปใบหนาของบ็อบตามสื่อเปนสัญลักษณของดนตรีประเภทนี้ในปจจุบัน 

ตนกําเนิดดนตรีเร็กเกมาจากประเทศจาไมกา ซึ่งเปนประเทศที่อยูในพ้ืนที่หมูเกาะคาบสมุทรแคริบเบียน 
ในการนําดนตรีสกามาทําจังหวะใหชาลง จึงเกิดเปนลักษณะของดนตรีเร็กเก ดนตรีสกามีรากฐานมาจากดนตรี
พ้ืนเมืองที่เรียกวา ดนตรีเม็นโต (Mento Music) อีกทีซึ่งมีลักษณะทางดนตรีดานจังหวะและทํานองเปนตนแบบ
ของดนตรีเร็กเกอยางชัดเจน และนอกจากนั้นยังมีการผสมผสานกับดนตรีแจส อารแอนบีและร็อคจากอเมริกันกวา
จะเปนดนตรีเร็กเก (Himes, 1979) กําเนิดของดนตรีเร็กเกอยูในชวงปลายทศวรรษท่ี 60 มีการประยุกตวัฒนธรรม
การเตนรํา รองเพลงและแนวดนตรีในทองถิ่นจาไมกาอยางแนวเพลงที่เรียกกันวาคาลิปโซ (Calypso) มีตนกําเนิด
มาจากแนวเพลงไกโซ (Kaiso) จากชาวแอฟริกาตะวันตกปรากฏตั้งแตมีการคาทาสแอฟริกันในศตวรรษที่ 18 
ตอมาไดเผยแพรวัฒนธรรมมาสูหมูเกาะคาบสมุทรแคริบเบียนในศตวรรษที่ 19 (Anderson, 2004: 206-214)  

  อัตลักษณของเสียงดนตรีเร็กเกเมื่อผูคนสวนมากไดยินทําใหนึกถึงทะเล ชายหาดและการเสพกัญชาเพราะ
ภาพจําจากสื่อสวนมากมักนําเสนอในรูปแบบนั้น แตความจริงแลวเนื้อหาบทเพลงสวนใหญในยุคเริ่มแรกตีแผไปใน
เรื่องของอุดมการณทางการเมืองทั้งปลุกระดมและรณรงค โดยเฉพาะที่ตนกําเนิดอยางประเทศจาไมกา เนื่องจาก
ประเด็นปญหาการเมืองภายในประเทศอยูในสถาณการณที่รายแรง ซึ่งมีปมตนตอของปญหาสืบเนื่องมาจากการ
ถูกลาอาณานิคมในศตวรรษที่ 18 ภายใตจักรวรรดิอังกฤษ เมื่อประเทศจาไมกาเปนเอกราชในวันที่ 6 สิ งหาคม 
ค.ศ 1962 แตไดเหลือทรัพยากรที่จะดําเนินการบริหารประเทศเพียงนอยนิดเนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดย
เจาอาณานิคม จึงสงผลใหเกิดปญหาดานความยากจน คุณภาพชีวิตประชาชนต่ําในการดํารงชีวิตนําไปสูปญหา
การเมืองที่รุนแรงและเลวรายถึงขั้นใกลเคียงกับสงครามกลางเมืองเพราะไดมีกองกําลังติดอาวุธปรากฏขึ้น โดยมี
การวิเคราะหจากผูใหสัมภาษณในสารคดีเรื่อง การรื้อคดีสะทานวงการเพลง: ใครยิง Bob Marley (2018)  

  ศิลปนที่เปนที่รูจักและเปนสัญลักษณในแนวดนตรีเร็กเกคือ บ็อบ มารเลย (Bob Marley) หรือชื่อจริง 
โรเบิรต เนสตา มารเลย (Robert Nesta Marley) หลายบทเพลงของเขาเปรียบเหมือนเวทยมนตรที่สะกดผูคนให
รวมกันเปนหนึ่งดวยซาวดดนตรีพ้ืนเมืองที่เพลิดเพลินผนวกกับดนตรีกระแสหลักที่โลกนิยมในขณะนั้นคือ ดนตรีร็อค 
และแสดงเนื้อหาสะทอนสังคม การเมืองในแงนี้ทั้งในเชิงปลุกระดม รณรงคใหเกิดสันติภาพและความรัก ดนตรีของ
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เขาแสดงออกถึงความเปนกลางในสังคมทามกลางความขัดแยงที่รุนแรง เปนพื้นที่แหงสันติภาพและความรักที่ผูคน
ชนชั้นกลางและลางจะมารวมตัวกันแสดงออกในกิจกรรมทางดนตรีของเขา และเขาพรอมเปดรับผูคนจากทุกฝายมา
รวมตัวกันแลกเปลี่ยนความคิดกันอยางสันติ พรอมดึงใหทุกคนเปนอิสระ วิเคราะหการเมืองดวยแนวคิดสันติ ออก
จากวังวนของการเมืองสกปรกที่นักการเมืองชอบไลซื้อเสียง หาเสียงดวยวิธีที่ผิดหลักการประชาธิปไตย ทั้งยังมีการ
ชวยเหลือผูยากไรโดยการจัดหางานกับอาหารให แตอีกมุมมองหนึ่ง ดวยการกระทํากับเนื้อหาเพลงและดนตรีของ
เขาถือเปนการเสดงออกที่ทําใหเขาตกเปนเปาของสองขั้วการเมืองใหญอยางพรรคเจแอลพี ( Jamaica Labour 
Party) ที่มากับแนวคิดที่จะนําระบอบทุนนิยมกลับมาในขณะนั้น หลังจากที่ประเทศอยูภายใตระบอบสังคมนิยมกอน
หนานั้นโดยพรรคการเมืองขั้วตรงขามอยางพรรคพีเอ็นพี (People’s National Party) ความขัดแยงนําไปสูการลอบ
สังหารบ็อบที่ไมสําเร็จ คดียังคงเปนปริศนาจนถึงทุกวันนี้วาใครตองการที่จะฆาสัญลักษณของสันติภาพ 

 

2. ขอมูลแบบสอบถามที่ไดจากการใหความรวมมือของผูเขารวมวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
ผลจากตอนที่ 1 พบวามีผูเขารวมทั้งหมด 401 คน เกินที่กําหนดมาเพียง 1 คน ผูเขารวมสวนใหญเปนเพศ

ชายจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 86.8 สวนผูเขารวมวิจัยเพศหญิงมีเพียง 53 คน คิดเปนรอยละ 13.2 มีการ
กําหนดแบงกลุมเปนสองกลุมชวงอายุ กลุมแรกที่ทําการกําหนดไวคือวัยรุนอายุตั้งแต 18- 24 ปมีจํานวนทั้งหมด 
330 คน คิดเปนรอยละ 82.3 เปนเพศชายจํานวน 307 คน จํานวนเพศหญิงมีเพียง 23 คน กลุมที่สองอายุตั้งแต 
25- 59 ป มีเพียง 71 คน คิดเปนรอยละ 17.7 เปนเพศชายจํานวน 41 คน เพศหญิงจํานวน 30 คน 

ผูเขารวมมีความสนใจดนตรีในระดับมากอยูที่จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 82.4 เปนเพศชายในกลุม
แรกจํานวน 299 คนและเพศหญิงในกลุมอายุเดียวกันจํานวน 13 คน กลุมที่สองมีเพศชายจํานวน 15 คนและเพศ
หญิงเพียงคนเดียว ในขณะที่ผูเขารวมมีระดับความสนใจทางดนตรีปานกลางจํานวนทั้งหมด 54 คน คิดเปนรอยละ 
13.6 เปนผูที่มีอายุอยูในกลุมแรกเพศชายจํานวน 6 คนและเพศหญิงจํานวน 10 คน ในกลุมท่ีสองมีเพศชายจํานวน 
16 คนและเพศหญิงจํานวน 22 คน และผูมีความสนใจทางดนตรีในระดับนอยมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 
เปนผูมีอายุในกลุมแรกเพศชายจํานวน 2 คน และกลุมที่สองเพศชายจํานวน 7 คนและเพศหญิงจํานวน 7 คน
เชนกัน รวมทั้งหมด 398 คน มีผูไมตอบคําถามขอนี้ 3 คน คิดเปนรอยละ 0.76 ไมสงผลตอภาพรวม 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในกิจกรรมการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยม   

For MS Word

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1.1 ทิศทางและวัตถุประสงคของกิจกรรม     323    81.8       71    18.0        1      0.3       -           -        395       4.82

1.2 การเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการเขาถึงเนื้อหาและมีสวนรวมผานสื่อออนไลนที่ไดรับ     321    81.5       68    17.3        5      1.3       -           -        394       4.80

2.1 การจัดลําดับเนื้อหากิจกรรม     324    82.0       71    18.0       -           -           -        395       4.82

2.2 ขั้นตอนในการนําเสนอความรูทางดนตรีบลูส     326    82.5       68    17.2        1      0.3       -           -        395       4.82

2.3 ขั้นตอนในการนําเสนอความรูทางดนตรีเร็กเก     324    82.7       67    17.1        1      0.3       -           -        392       4.82

2.4 ขั้นตอนในการนําเสนอองคความรูทางดานดนตรีสมัยนิยมเชน ประวัติที่มาและแนวคิดทางการฟง
ดนตรี

    327    83.0       67    17.0       -           -           -        394       4.83

3.1 ความเหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา     325    82.5       69    17.5       -           -           -        394       4.82

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการนําเสนออยางสุภาพและมีประสิทธิภาพ     325    82.3       70    17.7       -           -           -        395       4.82

3.3 ความรูความสามารถในการถายทอด เชน สามารถเลาเรื่องไดดี ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน     326    82.5       69    17.5       -           -           -        395       4.83

3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ     325    82.3       70    17.7       -           -           -        395       4.82

3.5 การใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม     321    81.1       58    14.6       14      3.5        3      0.8       -        396       4.76

4.1 แนวคิดในการฟงเพลง และองคความรูทางดนตรีสมัยนิยม     326    82.5       69    17.5       -           -           -        395       4.83

4.2 รสนิยมทางดนตรีบลูส     327    83.0       66    16.8        1      0.3       -           -        394       4.83

4.3 รสนิยมทางดนตรีเร็กเก     326    82.7       67    17.0        1      0.3       -           -        394       4.82

ไมพอใจมาก (1)
ประเด็น รวม คาเฉลี่ย

พอใจมาก (5) พอใจ (4) พอใจนอย (3) ไมพอใจ (2)
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วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

จํานวนผูเขาตอบแบบสอบถามทั้งหมดในตอนที่ 2 เฉลี่ยจํานวน 395 คน มีความพึงพอใจมากอยูใน
จํานวนเฉลี่ยที่ 325 คน คิดเปนรอยละ 82.3 และ 68 คนในจํานวนเฉลี่ยที่มีความพอใจเปนลําดับรองลงมา คิดเปน
รอยละ 17.2 สวนในดานความพอใจนอยมีจํานวนเฉลี่ย 2 คน คิดเปนรอยละ 0.4 และดานความไมพอใจและไม
พอใจเฉลี่ยเปน 0  ผลจากตอนที่ 2 ตามตารางชี้ใหเห็นถึงคะแนนความพึงพอใจในกิจกรรมดวยคําถามที่ชี้วัดความ
เขาใจและรสนิยมผานความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 4.82 จากเต็ม 5  คิดเปนรอยละ 96.4 จัดอยูในเกณฑที่ดีมาก 
 

3. บทวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมโดยอิงจากการวิจัย  
การวิเคราะหการเรียนการสอนดนตรีสมัยนิยมโดยอิงการวิจัยและผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจใน

การสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยม มีความสอดคลองกับรายละเอียดหลักสูตรดนตรีสมัยนิยม
ที่ไดคัดเลือกมาตามกรอบแนวคิดวิจัย จึงนํามาวิเคราะหการศึกษาออกมาเปนประเด็น ดังนี้ 

1. ทิศทางและวัตถุประสงคของกิจกรรมวิจัยและการศึกษาดนตรีสมัยนิยม 
การสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนยานฝงธนบุรีนี้ถูกจัดขึ้นใหแกบุคคล

ทั่วไป ในหัวขอนี้มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.82 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดีมาก การที่ผูเขารวมมีความพึงพอใจมากสะทอนใหเห็นถึง
เนื้อหาการสอนดนตรีสมัยนิยมแบบตะวันตกอยางหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรีจาก University of 
Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร เปนหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งดนตรีสมัยนิยม 
ดนตรีพื้นบานและดนตรีคลาสสิก รายวิชาหลักสวนหนึ่งเจาะลึกไปในเรื่องของการแสดงดนตรีเดี่ยวและแบบรวมวง 
รายวิชาดานความคิดการวิเคราะหประกอบไปดวยการนําศาสตรของดนตรีวิทยาและมานุษยดนตรีวิทยาเพ่ือให
ผูเรียนไดเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีและสังคม วัฒนธรรม กอใหเกิดการสรางสรรคผลงานที่กวางขวาง 
มีความสอดคลองกับหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา เพราะมีการเรียงลําดับการเรียนการสอนดนตรีสมัยนิยมเริ่มจากประวัติศาสตร การ
วิพากษวิจารณ ประพันธและเรียบเรียงดนตรี ไปสูการผลิตและแสดงดนตรีขั้นสูง โดยวิชาเหลานี้เปนการเสริม
ทักษะนักดนตรีในดานความรูที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ และเมื่อเทียบกับเนื้อหาของหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมใน
ประเทศแคนาดาจะพบวาในดานการคิดวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรและการวิพากษวิจารณไดปรากฏในเนื้อหา
หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางหลักสูตร Alberta Education ที่ไดกําหนดดนตรีสมัย
นิยมไวในรูปแบบของวิชาเลือกในหลักสูตรสามัญ เทากับเนื้อหาในการเรียนดนตรีในระดับมัธยมปลายในประเทศ
แคนาดามีความใกลเคียงกับหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 

2. การจัดลําดับเนื้อหาในกิจกรรมวิจัยและความสําคัญของการศึกษาดนตรีสมัยนิยม 
การจัดลําดับเนื้อหาของกิจกรรมวิจัยครั้งนี้เปนการถอดขอมูลมาจากสารคดีที่ไดทําการคัดเลือกมา โดย

มีการเรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหามาอยางเปนขั้นตอนเริ่มจากจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดจบไดอยางชัดเจน  อยาง
เนื้อหาของดนตรีบลูสผานเรื่องราวของโรเบิรต จอหนสันกับขอเท็จจริงเรื่องการขายวิญญาณ กับเนื้อหาของ
ดนตรีเร็กเกผานเรื่องราวของบ็อบ มารเลย สงผลใหผูเขารวมวิจัยมีความพึงพอใจอยางมากในการสรางเสริม
รสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยม คิดเปนคาเฉลี่ยอยูที่ 4.82 เปนการสรางเสริมรสนิยมและองคความรู
ทางดนตรีที่เนนไปที่ความรูทางประวัติศาสตรดนตรีสมัยนิยมซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรดนตรีสมัย
นิยมระดับปริญญาตรีจาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร และวิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่มุงเนนไปที่นิยามความหมายของดนตรีสมัยนิยมและความสัมพันธ
ของดนตรีกับมนุษยในสังคม การเมือง ในขณะที่หลักสูตรสมัยนิยมระดับมัธยมตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา 
ประเทศแคนาดา มีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมความเขาใจในเนื้อหาทางประวัติ ศาสตรดนตรี
และวัฒนธรรม มุงเนนการปลูกฝงใหผูเรียนเคารพในความแตกตาง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
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มีทักษะดนตรีในดานปฏิบัติ วิเคราะหและวิจารณในเรื่องตางๆไดอยางเปนเหตุเปนผล โดยยึดหลักความเปนจริง 
เพราะผูเรียนไดเขาใจดนตรีในแบบที่สอดคลองกับสิ่งมีชีวิตในสังคมตามความคาดหวังของหลักสูตร  

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการวิจัยและวิชาประวัติศาสตรดนตรีสมัยนิยม  
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ สื่อถึงความมีวุฒิภาวะและความเหมาะสมของบุคลากรผูดําเนินการวิจัยตามที่

ปรากฏคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในเกณฑท่ีดีมาก คาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 4.82 ผูเขารวมวิจัยมีความพึงพอใจมากโดย
เฉลี่ยจากสัดสวนทั้งหมดเพราะการนําเสนอองคความรูทางดนตรีที่ตรงไปตรงมาในเชิงประวัติศาสตร ทําใหมีความ
เขาใจในเรื่องราวของสังคม การเมืองผานการขับเคลื่อนของดนตรี ตามแนวคิดของหลักสูตรดนตรีสมัยนิ ยมระดับ
ปริญญาตรีจาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร วาดวยเรื่องของเนื้อหาทางวัฒนธรรม
และทฤษฏีในการปฏิบัติดนตรีในแตละยุคในวิชาประวัติศาสตรดนตรี ซึ่งเปนวิชาหลักสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ถือ
เปนการลําดับความสําคัญใหกับผูเรียนในชวงระยะแรกของหลักสูตร สวนในดานของวิชาประวัติศาสตรของ
หลักสูตรดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาถูกกําหนดไวในวิชาแขนง
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 เนื่องจากในปแรกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาสามัญกับ
วิชาทักษะเครื่องดนตรีเอก และทฤษฏีดนตรีตะวันตกกอน ถึงจะเริ่มเรียนวิชาในหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมในชั้นปที่ 
2 ในขณะที่หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับมัธยมตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดาเปนการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมปลายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของดนตรีในสังคมในแงการขับเคลื่อน พรอมเกร็ดความรูทาง
ประวัติศาสตรดนตรีสมัยนิยมที่ชี้ใหเห็นถึงที่มาและปรากฏการณในสังคมที่สอดคลองกับดนตรีสมัยนิยมในแงของ
การกอใหเกิดแนวเพลง การจําแนกแนวเพลงและแนวคิดของนักดนตรีที่มีตอดนตรีและสังคม  

4. แนวคิดในการฟงเพลงและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยม 
จากผลวิจัยตามแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรี

สมัยนิยมมีคาเฉลี่ย 4.83 อยูในเกณฑที่ดีมาก ดวยการนําเสนอเนื้อหาเชิงประวัติศาสตรของดนตรีบลูสผานเรื่อง
ของโรเบิรต จอหนสัน ไดเขามากอปรากฏการณในดนตรีสมัยนิยมเพราะเปนรูปแบบที่ถือเปนรากฐานของดนตรี
ร็อคในเวลาตอมา ในดานของดนตรีเร็กเกผานเรื่องราวของบ็อบ มารเลยสะทอนใหเห็นถึงแงมุม แนวคิดในการฟง
เพลงที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะชวงเวลาที่บ็อบมีชื่อเสียงในฐานะนักดนตรีทามกลางสถาณการณความรุนแรง
ทางการเมืองภายในประเทศจาไมกา และผลงานของบ็อบไดแสดงใหเห็นวาดนตรีเร็กเกไมไดมีหนาที่แคสรางความ
เพลิดเพลิน ยอมใจผูคนแตเปนการสรางการเคลื่อนไหวทางการเมือง การเรียกรองสิทธิความเทาเทียมและเสรีภาพ 
กอใหเกิดความเขาใจใหมที่สอดคลองกับหลักสูตรดนตรีระดับมัธยมปลายที่รัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดาที่
คาดหวังใหผูเรียนสามารถทดสอบ อภิปราย ประเมินสุนทรียศาสตรในการตอบสนองตอดนตรีสมัยนิยม สอดคลอง
กับแนวคิดการวิพากษวิจารณดนตรีในเชิงหลักสุนทรียศาสตรทางดนตรีตามแนวคิดตะวันตก ของหลักสูตรดนตรี
สมัยนิยมระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีความสอดคลองกับวิชา
ดนตรีวิจัยในหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับปริญญาตรีจาก University of Southampton ประเทศสหราช
อาณาจักร ในดานของการคนควาเนื้อหาทางดนตรีในแงประวัติศาสตร วิเคราะหและเสาะหาความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับศาสตรอ่ืนๆ โดยนําองคความรูทางประวัติศาสตรดนตรีสมัยนิยมเชื่อมโยงกับมุมมองในดานสังคม 
การเมืองมาสรางเสริมรสนิยมใหไดทั้งความรูและมุมมองที่กวางขึ้นกับการฟงเพลง การเขาใจแนวดนตรี 
ปรากฏการณและท่ีมา  

5. ความพึงพอใจในกิจกรรมวิจัยและความคาดหวังในการศึกษาดนตรีสมัยนิยม 
ผลวิจัยที่ไดในขอนี้เฉลี่ยที่ 4.79 อยูในเกณฑที่ดีมาก ชี้ใหเห็นถึงความพึงพอใจในภาพรวมของการสราง

เสริมรสนิยมและองคความรูทางดนตรีของผูเขารวมวิจัย ตามหลักสุนทรียศาสตรวาดวยเรื่องของการรับรูและความ
พึงพอใจ เมื่อเกิดการซึมซับเนื้อหาจึงนําไปสูรสนิยม ความชอบสวนตัวตามสุนทรียศาสตร ตามแนวคิดตะวันตกใน
แบบอัตนัยนิยม เพราะกฏเกณฑความพึงพอใจในรสนิยมเกิดขึ้นกับผูสัมผัสเปนหลัก เปนการสวนตัว อันมีปจจัย
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นอกมาเปลี่ยนแปลงไดยาก โดยเฉพาะเนื้อหาที่นําเสนอ เปนเรื่องแปลกใหมสําหรับคนที่ไมไดมีพ้ืนฐานหรือความ
สนใจทางดนตรี แตก็อาจจะพอไดยิน พบเห็นเรื่องราวผานตามาบาง ความคาดหวังในการศึกษาดนตรีสมัยนิยม 
นอกเหนือจากทักษะการปฏิบัติดนตรีและความรูทางทฤษฏีดนตรี หลักสูตรดนตรีสมัยนิยมจากทั้ง 3 ที่ ที่ได
ยกตัวอยางมา มีความคาดหวังในแบบที่เชื่อมโยงกันในประเด็นของการเสริมสรางองคความรูทางสังคม วัฒนธรรม 
มนุษยผานวิชาดนตรีในหลักสูตรที่ไดวางแผนไว ทําใหผูเรียนมีความเขาใจที่จะสรางสรรคงานดนตรีใหตรงประเด็น
กับสังคม ทั้งในแงความตองการของอุตสาหกรรมดนตรีและการนําเสนอในรูปแบบที่กวางขวาง ไมจําเจ มีความเปน
มืออาชีพ สามารถปรับตัวไดในทุกสถาณการณ ที่สําคัญสามารถเห็นไดชัดวาทั้งสามหลักสูตรมุงเนนการสราง
ทัศนคติในการสรางผลงานดนตรีที่เนนแนวคิดทางมานุษยวิทยาดนตรีควบคูกับไปทักษะการปฏิบัติดนตรี 
โดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร วิพากษวิจารณ ทําใหผูเรียนไดวิเคราะหทักษะการปฏิบัติดนตรี ทฤษฎดีนตรีไปพรอม
กับปรากฏการณ แงมุมทางความคิดและคานิยมในสังคมไดในเวลาเดียวกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

เนื้อหาที่คัดเลือกมาใชในการบรรยาย โดยเนื้อหาหลักเปนแงมุมของดนตรีบลูสและดนตรีเร็กเกผานสารคดี
ปศาจที่ทางแพรงและการรื้อคดีสะทานวงการเพลง: ใครยิง Bob Marley เปนสรางเสริมรสนิยมและองคความรูทาง
ดนตรีสมัยนิยมตามหลักสุนทรียศาสตรในดานของเสียงดนตรี เปนสัมผัสการรับรูดวยหูพรอมกับขอมูลทาง
ประวัติศาสตรที่สามารถทําใหเกิดรสนิยมและองคความรูทางดนตรีสมัยนิยมที่เพ่ิมเติมมุมมองความคิดมากขึ้น ทั้งยัง
แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของผูเขารวมวิจัย สอดคลองกับประเด็นของเรื่องของ สุนทรียภาพของชีวิตของ ดุรณี 
แกวมวง (ดุรณี แกวมวง, 2546: 4) ที่วาดวยเรื่องของการสงเสริมกระบวนทางความคิดดวยสุนทรียศาสตร สงเสริม
ใหเกิดความเขาใจในดนตรีที่กวางขวาง รวมถึงการกอใหเกิดรสนิยมตามทฤษฏีการเรียนรูของเบนจามิน บลูมในดาน
จิตพิสัย วาดวยเรื่องของการรับรูเนื้อหาขอมูลกับการรับความรูสึกและการตอบสนองทางอารมณ กิริยาและวาจา
กอใหเกิดการใหคาของการกระทําและทัศนคติแงบวกกับเรื่องที่ไดรับรูนําไปสูการกอใหเกิดรสนิยม  

การบรรยายเนื้อหาทางดนตรีใหกับบุคคลทั่วไปในชุมชนยานฝงธนบุรีถือเปนกิจกรรมนอกสถานศึกษา 
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง สถานะของดนตรีในโรงเรียนมัธยมในมุมมองของผูอํานวยการ โดย คารลอส อาร 
เอบริล (Carlos R. Abril) และ เบรนท เอ็ม กอลท (Brent M. Gault) ในแงของการเรียกรองใหมีการจัดการเรียน
การสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมทําใหดนตรีเปนสิทธิที่ทุกคนสามารถเขาถึงได เมื่อเทียบกับสภาวะการณทางการ
ศึกษาดนตรีสากลในประเทศไทยอาจเปนเรื่องไกลตัวสําหรับประชากรจํานวนมากภายในประเทศ เปรียบไดกับ
ทฤษฏีการเรียนดนตรีของ เอ็ดวิน กอรดอน (Edwin Gordon) ไดยกตัวอยางประเภทในรูปแบบการเรียนรูคือ การ
ฟงเพลงที่คุนเคยและไมคุนเคย สอดคลองกับกิจกรรมในดานของการนําเสนอแนวดนตรีที่ไมคุนเคยเพ่ือสรางเสริม
องคความรูและรสนิยมในดนตรีสมัยนิยมใหแกผูเขารวมกิจกรรมไปในทิศทางหลากหลายมากข้ึน 

ผูเขารวมสวนใหญเปนวัยรุนเพศชายอายุตั้งแต 18 -24 ป สอดคลองกับผลงานวิจัยหัวขอ วัฒนธรรมทาง
ดนตรีสมัยนิยมของแอนดี้ เบนเนท (Andy Bennett) ในเรื่องของทิศทางดานรสนิยมของวัยรุนขับเคลื่อน
วัฒนธรรมทางดนตรีสมัยนิยม โดยอิงจากแงมุมทางประวัติศาสตรอุตสาหกรรมดนตรีสมัยนิยมมักถูกขับเคลื่อนโดย
วัยรุนเปนสวนใหญ แมวากิจกรรมเปนการบรรยายออนไลนผานวีดีโอภาพนิ่ง และอาจเปนเพราะการเขาถึงสื่อ
เทคโนโลยีไดมากกวากลุมที่สองซึ่งจัดเปนผูใหญอายุตั้งแต 25-59 ป ประเด็นนี้สอดคลองกับงานวิจัยหัวขอ “ดนตรี
สมัยนิยมกับ เยาวชน : ผลกระทบตอการใชชีวิตของเยาวชนอายุตั้งแต 10-16 ป” โดย ลูซี่ แคทรีน เดิรน (Lucy 
Kathryn Dearn) จาก University of York ในแงของการเขาถึงสื่อทางดนตรีสมัยนิยมของเด็กจํานวน 130 คน
ดวยเทคโนโลยีดวยการใชอินเตอรเน็ตและ iPod มีเพียง 7 คนคิดเปนรอยละ 5 จากทั้งหมดที่ไมสามารถเขาถึงสื่อ
เทคโนโลยีได สามารถสรุปผลวิจัยไดวา วัยรุนเพศชายเปนกลุมที่ใหความสนใจและพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมทาง
ดนตรีครั้งนี้มากท่ีสุด และท่ีสําคัญ เปนการทราบกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมดนตรีตอไปในอนาคต   
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การพัฒนาการสอนดนตรีสมัยนิยม โดยการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปดวย วัตถุประสงคของการวิจัยกับ
เนื้อหาในการบรรยายและผลวิจัย เมื่อนํามาวิเคราะหการศึกษาดนตรีสมัยนิยมและแนวคิดจากหลักสูตรดนตรี
สมัยนิยมระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยากับ หลักสูตรดนตรี
สมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดาและหลักสูตรดนตรีสมัยนิยมระดับ
ปริญญาตรีจาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร เปนหลักสูตรที ่เล็งเห็นถึงการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหผู เรียนเขาใจบริบทสังคม ความเปนมา ของการสรางสรรคดนตรีในการ
ขับเคลื่อนสังคม เคารพในความเทาเทียม กอใหเกิดความเขาใจและยอมรับในความแตกตางและสามารถ
สรางสรรคผลงานดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองอุตสาหกรรมดนตรีและสังคม โดยเฉพาะหลักสูตร
ดนตรีสมัยนิยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอลเบอรตา ประเทศแคนาดาในแงของการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับเยาวชน เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในดนตรี ในมุมมองของวัฒนธรรม ที ่สามารถวิเคราะห 
วิพากษวิจารณไดอยางสรางสรรคโดยยึดหลักความเปนจริง  

 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

ในการจัดกิจกรรมออนไลนควรทําสื่อใหนาสนใจ ดึงดูดใจมากกวาการทําวีดีโอภาพนิ่ง ควรเพิ่มเติมเปน
การบรรยายสดหรือทําวีดีโอที่เปนภาพเคลื่อนไหว และควรจัดกิจกรรมลงพื้นที่จริง มีความจําเปนตองทําหลาย
ครั้งเพื่อเก็บตัวอยางใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อประโยชนสูงสุดของการเสริมสรางรสนิยมและองคความรู
ทางดนตรีสมัยนิยม และรูปแบบเนื้อหาดนตรีสมัยนิยมควรนําเสนอในแนวทางอื่นตอไปในอนาคต โดยเฉพาะใน
รูปแบบที่ทันสมัยและมุงเนนกลุมเปาหมายไปที่วัยรุนเปนหลักเพราะเปนกลุมที่มีสวนรวมไดงายและมากที่สุด  
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บทคัดยอ 

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกณฑปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ทั้ง 6 ภูมิภาค ทําแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ จํานวน 955 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะหขอมูลจากการสรางปกติวิสัยดวยวิธีแปลงคะแนนดิบเปนเปอรเซ็นไทล
และคะแนนทีปกติ ผลการวิจัยพบวา เกณฑปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาโดยภาพรวม แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี และพอใช  (เปอรเซ็นไทลตั้งแต 83.98 ขึ้นไป, 16.91 
ถึง 83.97, ตั้งแต 16.90 ลงมา ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานการตัดสินใจ แบงเปน 3 ระดับ 
ไดแก ดีมาก ดี และพอใช (เปอรเซ็นไทลตั้งแต 81.73 ขึ้นไป , 22.93 ถึง 81.72, ตั้งแต 22.92 ลงมา ตามลําดับ) 
ดานการแกไขปญหา แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี และพอใช (เปอรเซ็นไทลตั้งแต 83.40 ขึ้นไป , 47.64 ถึง 
83.39, ตั้งแต 47.63 ลงมา ตามลําดับ) ดานการคิดสรางสรรค แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี และพอใช 
(เปอรเซ็นไทลตั ้งแต 85.24 ขึ ้นไป , 25.65 ถึง 85.23 , ตั้งแต 25.64 ลงมา ตามลําดับ) ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี และพอใช (เปอรเซ็นไทลตั้งแต 83.40 ขึ้นไป , 21.31 ถึง 83.39, 
ตั้งแต 21.30 ลงมา ตามลําดับ) และดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี และ
พอใช (เปอรเซ็นไทลตั้งแต 81.20 ขึ้นไป, 21.78 ถึง 81.19, ตั้งแต 21.77 ลงมา ตามลําดับ) 
 
คําสําคัญ: เกณฑปกติวิสัย; ทักษะชีวิต; ทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ; นักศึกษาอาชีวศึกษา 
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Abstract 

  This research aimed to construct the norm of critical cognitive skills for vocational 
students.  The data were obtained from students who were studying at vocational certificate 
levels and high vocational certificate levels from technical schools, vocational education 
colleges, and private vocational education colleges in six regions. All 955 students completed 
the critical cognitive skills assessment and they were recruited by multi- stage random 
sampling. The data analysis was conducted for constructing the norm by transforming the raw 
scores into percentiles and T scores.  The research results revealed the norm of crticial 
cognitive skills for vocational students could be divided into three levels for an overall sacle, 
that is, very good, good, and fair ( > 83. 98th percentile, 16. 91st to 83. 97th, <16. 90th , 
respectively) .  Specifically, the decision making subscale could be dividied into three levels, 
namely very good, good, and fair ( > 81. 73th percentile, 22. 93rd to 81. 72nd, <22. 92nd , 
respectively) .  The problem solving subscale could be divided into three levels, that is, very 
good, good, and fair ( > 83. 40th percentile, 47. 64th  to 83. 39th, <47. 63rd, respectively) .  The 
creative thinking susbscale could be dividied into three levels, namely very good, good, and 
fair ( > 85. 24th percentile, 25. 65th to 85. 23rd, <25. 64th , respectively) .  The critical thinking 
subscale could be dividied into three levels, namely very good, good, and fair ( > 83. 40th 
percentile, 21. 31st to 83. 39th, <21. 30th , respectively) .  Finally, the effective communication 
susbscale could be dividied into three levels, namely very good, good, and fair ( > 85. 24th 
percentile, 25.65th to 85.23rd, <25.64th , respectively) .  The critical thinking subscale could be 
dividied into three levels, namely very good, good, and fair ( > 81. 20th percentile, 21. 78th to 
81.19th, <21.77th , respectively). 
 
Keywords: Norms; Life Skills; Critical Cognitive Skills; Vocational Students 
 

บทนํา 
 สภาพสังคมไทยในทศวรรษใหม เปนยุคของความเร็วและความล้ําสมัยของเทคโยโลยีการสื่อสาร ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหลอหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุมคนที่บุคคลในสังคมจะตอง
ตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหมอยางมีวิจารญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผูปกครองตอ
การศึกษาของบุตรหลานตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไมเหมาะสมตาง ๆ รอบตัว กอใหเกิดปญหาเด็ก
และเยาวชนอยางมากมาย ทั้งปญหาดานการปรับตัว ปญหาดานอารมณและจิตใจ ปญหาสุขภาพ ปญหาความ
รุนแรง ปญหาเด็กติดเกมส ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ํา 
ขาดภูมิคุมกันที่ดีทางสังคม อาจจะเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทางอารมณ จิตใจ และมีความ
ขัดแยงในชีวิตไดงาย จึงจําเปนตองพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีเปนเพ่ือใชเปนภูมิคุมกัน ใหรอดพนจากการ
ครอบงําความคิดของสื่อเทคโนโลยี และตั้งรับตอการกาวรุกทางสังคมอยางรูเทาทัน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11, มปป.) จึงถือไดวาทักษะชีวิตเปนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะชีวิตดาน
ทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills: CCS) 
   การพัฒนาทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทักษะ
เชิงสัมพันธ (Relational Skills)” เปนทักษะทางปญญาที่จําเปนสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา เนื่องจากนักศึกษา
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อาชีวศึกษาท่ีจบไปแลวไมมีงานทําและทํางานไมเปน ขาดการฝกคิดวิเคราะห การสังเกต การแสวงหาความรู และมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, 99) ขาดการยั้งคิด อารมณรอน หงุดหงิดงาย 
สมาธิสั้น และมักจะตัดสินการกระทําดวยความรุนแรง เพราะขาดทักษะในการจัดการปญหา และขาดทักษะในการ
ควบคุมอารมณตนเอง (อิสเรศวร ลักษมีพิเชษฐ, อุนิษา เลิศโตมรสกุล และปยะพร ตันณีกุล, 2562, 348) ทั้งนี้ ยัง
ตองมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารเพื่ออาชีพ มีความรูความเชี่ยวชาญใน  การใชเทคโนโลยีเพ่ือ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับการทํางาน สามารถทํางานไดจริง พรอมทํางานเปนทีม มี ความอดทน ที่สําคัญ
นอกจากเปนคนเกง ทํางานเปนแลว ตองเปนคนดี มีจิตอาสารวมดวย (ชุลีพร อรามเนตร, 2562) และยังสอดคลอง
กับผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่พบปญหาของการศึกษา
ไทย ไดแก ปญหาการอานและการเขียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ผูเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และยังขาดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2561, 19) อีกดวย  
  จากความสําคัญของปญหาดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนา
ทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณใหกับนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น อยางนอยใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ยังไมมีเครื่องมือวัดทักษะทางปญญาอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความครอบคลุมและจําเพาะ ตลอดจนมีเกณฑการแปลความหมาย
คะแนนอยางชัดเจน และนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับยุคแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนจะตอง
วัดประเมินทักษะที่มีความซับซอนในลักษณะหลายดาน ตามแนวคิดของ WHO (1994) ซึ่งไดทักษะชีวิตดานทักษะ
ทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills: CCS) ออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการคิดสรางสรรค 
(Creative Thinking) ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ดานการตัดสินใจ (Decision Making) 
ดานการแกไขปญหา (Problem Solving) และดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
คณะผูวิจัยจึงสนใจและนําเสนอเกี่ยวกับการสรางเกณฑปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับ
นักศึกษาอาชีวศึกษา และเพ่ือใหคะแนนที่ไดมีความตรงในเชิงการแปลความหมาย (Interpretation Validity) ซึ่งมี
ความสําคัญในเชิงการวัดผลอยางยิ่ง เกณฑปกติวิสัย (Norms) จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับตีความหมายของคะแนนที่ไดจากการใชแบบทดสอบมาตรฐาน ทําใหทราบระดับ
ความสามารถของผูถูกทดสอบแตละคนไดทันที (สมนึก ภัททิยธนี , 2546) ทําใหไดสารสนเทศในเชิงเปรียบเทียบ
ทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาพรวมและรายดาน ซึ่งองคความรูที่ ได 
นักวิชาการ นักการศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปใหเปนขอมูลสําหรับกําหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
นักศึกษาอาชีวศึกษาใหมีทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในระดับที่พึงพอใจตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 เพ่ือสรางเกณฑปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
  1. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2559 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล ไดแก วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุม ดังนี้ 
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  1.1 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เลือกจังหวัดจากกลุมภูมิภาค โดยการ
แบงจํานวนจังหวัดในแตละกลุมภูมิภาค ตามการแบงภูมิภาคอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2520 ตามการแบงของ
คณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบไปดวย 6 ภูมิภาค 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545, 5-6) ซึง่จังหวัดที่สุมไดรวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด ประกอบดวย กลุมภาคเหนือ ไดแก จังหวัด
เชียงใหม กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดอุดรธานี กลุมภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กลุม
ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี กลุมภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุมภาคใต ไดแก จังหวัด
สุราษฎรธานี 

 1.2 ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) สุมสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล ไดแก วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน อยางละ 1 แหง จากจังหวัดของ
กลุมภูมิภาคท่ีสุมไดจากขอ 1.1 ไดสถานศึกษาที่เปนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดละ 3 วิทยาลัย รวมไดวิทยาลัยใน 6 ภูมิภาคไดจํานวนทั้งสิ้น 18 วิทยาลัย 

 1.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  
  คณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม 

G*Power กําหนดใหคา Effect Size = 0.3, α err prob = 0.05, Power (1-β err prob) = 0.95 และ df = 220 
โดยเลือกการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square Test) แบบการทดสอบความกลมกลืน (The goodness of fit test) 

และ Type of Power Analysis เลือกเปน A priori: Computer Required sample size-given α, power, and 
effect size และกดปุมคํานวณ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 883 คน  

แตเนื ่องจากการวิจัยนี ้เปนการสรางแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมี
วิจารณญาณสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาใหเปนมาตรฐาน และตองมีการนําผลจากแบบประเมินมาสรางปกติวิสัย 
(Norms) เพ่ือลดความคาดเคลื่อน และการกําหนดอัตราสวนเทากัน จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอย างไว จํานวน 
990 คน วิทยาลัย ๆ ละ 55 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดนักเรียน/นักศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยที่ไดจําแนกไว 1) 
กลุมภาคเหนือ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม และวิทยาลัยเทคโนโลยโีปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม 2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีส ัมตพล 3) กลุ มภาคตะวันออก ไดแก ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 4) กลุมภาคตะวันตก ไดแก วิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 5) กลุม
ภาคกลาง ไดแก ว ิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเร ือพระนครศรีอยุธยา ว ิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ และ 6) กลุ มภาคใต ไดแก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎรธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร  

  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ซึ่งมีรายละเอียดการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและการ

เติมคําตอบเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู สถานศึกษา ภูมิภาค และจังหวัด   
ตอนที่ 2 เปนแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณเปนแบบสอบถาม

แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การตัดสินใจ มีขอคําถาม 8 ขอ  
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2) การแกไขปญหา มีขอคําถาม 10 ขอ 3) การคิดสรางสรรค มีขอคําถาม 8 ขอ 4) การคิดอยางมี วิจารณญาณ มี
ขอคําถาม 9 ขอ และ 5) การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีขอคําถาม 10 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) 

1) การคํานวณคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายขอ ( Item-Content Validity Index: I-CVI) 
เกณฑการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากคา I-CVI (Item-Content Validity Index: I-CVI) ตอง
มีคาไมนอยกวา 0.83 (Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 460) ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
วิจัย ปรากฏวา มีคา I-CVI เทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา 0.83 แปลความหมายไดวา ขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิง
เนื้อหาผานเกณฑ  

2) การคํานวณคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Scale’s Content Validity Index: S-CVI) 
เกณฑการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ โดยพิจารณาจากคา S-CVI ตองมีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป (Polit, 
Beck, & Owen, 2007, p. 460) ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับของเครื่องมือวิจัย ปรากฏวา มีคา S-CVI 
เทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา 0.90 แปลความหมายไดวา ขอคําถามทั้งฉบับมีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑ      
  2.2 ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยง (Reliability) โดยนําเครื่องมือวิจัยที่ผานการ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี ่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ หรือคาสหสัมพันธระหวางคําถามแตละขอกับคําถาม
รวมทั้งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอที่เปน
บวกตั้งแต .30 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2555, 247) หาคุณภาพเครื่องมือดานความเที่ยง (Reliability) 
แบบสอดคลองภายใน ( Internal Consistency) โดยหาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ใชเกณฑคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-D) ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป (Pallant, 2013, 
p. 104; บุญใจ  ศรีสถิตยนรางกูร, 2555, หนา 294) ปรากฏวา มีคาความเที่ยง (Reliability) เทากับ 0.75 - 
0.93 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงของแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
จําแนกตามตัวแปร 
 

ตัวแปร จํานวน (ขอ) คาความเท่ียง 
การตัดสินใจ 1-6 0.83 
การแกไขปญหา 7-12 0.75 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 13-18 0.81 
การคิดสรางสรรค 19-24 0.79 
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 25-30 0.93 

   
  2.3 นําแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณมาปรังปรุงแกไขให
เรียบรอย เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป 
 
 
 



128 ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
 

วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  3.1 นําหนังสือขอความรวมมือจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือขออนุเคราะหจากผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ที่เปนกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมลูจากนักเรียน/นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง พรอมนัดวันเวลาในการเก็บขอมูล  
  3.2 เมื่อถึงกําหนดวัน เวลานัด คณะผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอใชหอง
ประชุม   
  3.3 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใหพรอมและอยูสภาพที่เรียบรอยและให
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  
  3.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน/นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในแตละวิทยาลัย โดย
คณะผูวิจัยเปนผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยาง โดยกอนที่จะดําเนินการเก็บขอมูล 
คณะผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับ ตลอดจนอธิบายวิธีการตาง ๆ ใหกลุมตัวอยางทราบ  

  3.5  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ

ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง ถาไดขอมูลครบจึงจะถือวาครบถวนสมบูรณ ปรากฏวา แจกไปจํานวน 990 ฉบับ 
ไดรับคืน จํานวน 955 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.46 มีความสมบูรณที่สามารถนําขอมูลใชในการวิเคราะหได 
  3.6 นําขอมูลที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การสรางปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษา ดวยการแปลง
คะแนนดิบเปนตําแหนงเปอรเซ็นไทลและคะแนนทีปกติที่ไดรวบรวมมาจากนักเรียน/นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) เรียงลําดับคะแนนจากสูงไปหาต่ํา 2) หาแจกแจงความถี่ของแตละคะแนน 3) หาความถี่
สะสม 4) หาความถี่สะสมที่อยูใตความถี่ชั้นนั้น รวมกับครึ่งหนึ่งของความถี่ในชั้นคะแนนนั้น และ 5) คํานวณหา
คาเปอรเซ็นไทลของขอ 4) โดยใชสูตรคํานวณตําแหนงเปอรเซ็นไทล  
        การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  

         การวิจัยในครั ้งนี ้ไดรับการรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา กลุมตัวอยางเปนกลุมที่ไดรับการสอบถามความสมัครใจ
ในการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจงถึงชื่อเรื่องวัตถุประสงค ระยะเวลา ขั้นตอนการทําวิจัยประโยชน
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย ผูเขารวมงานวิจัยสามารถบอกเลิกการเขารวมงานวิจัยเมื่อใดก็ ได เมื่อ
กลุมตัวอยางเขาใจจึงไดลงนามใหคํายินยอมเพื่อเขารวมงานทําวิจัย ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่เขารวม
ทําวิจัยจะถูกเก็บเปนความลับ จะเปดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยในภาพรวม มีการนําไปใชเฉพาะทางการศึกษา
ในเชิงวิชาการเทานั้น 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษา จากนักเรียน

อาชีวศึกษา จํานวน 955 คน โดยคํานวณหาตําแหนงเปอรเซ็นไทล เพ่ือกําหนดเปนระดับทักษะชีวิตดานทักษะทาง
ปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 1. ปกติวิสัยของการประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษาในภาพรวม ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยภาพรวม 
 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยภาพรวม 

128–150 83.98PR t  ดีมาก 
88–127 83.97PR16.91 dd  ด ี
30–87 16.90PR d  พอใช 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 128–150 
คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต  88–127 
คะแนน มทีักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 30–87 คะแนน 
มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณระดับพอใช 
 2. ปกติวิสัยของการประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษา
อาชีวศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ไดแด 1) ดานการตัดสินใจ 2) ดานการแกไขปญหา 3) ดานการคิดสรางสรรค        
4) ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 5) ดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 3 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการตัดสินใจ   
 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการตัดสินใจ   
26–30 81.73PR t  ดีมาก 
18–25 81.72PR22.93 dd  ด ี
6–17 22.92PR d  พอใช 

  
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 26–30 คะแนน 
มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินใจระดับดีมาก  ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 18–25 
คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินใจระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 6–17 คะแนน  มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการตัดสินใจระดับพอใช 
 

ตารางที่ 4 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการแกปญหา   
 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการแกปญหา   
26–30 83.40PR t  ดีมาก 
18–25 83.39PR47.64 dd  ด ี
6–17 47.63PR d  พอใช 
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  จากตารางที ่ 4 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผู ที ่ไดคะแนนดิบตั ้งแต 26–30 
คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการแกปญหาระดับดีมาก  ผูที่ไดคะแนนดิบ
ตั้งแต 18–25 คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการแกปญหาระดับดี และผูที่
ไดคะแนนดิบตั้งแต 6–17 คะแนน  มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการแกปญหา
ระดับพอใช 
 

ตารางที่ 5 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณ   

26–30 83.40PR t  ดีมาก 
18–25 83.39PR21.31 dd  ด ี
6–17 21.30PR d  พอใช 

 
  จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 26–30 คะแนน 
มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณระดับดีมาก ผูที ่ได
คะแนนดิบตั้งแต 18–25 คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณระดับดี และผูที ่ไดคะแนนดิบตั้งแต 6–17 คะแนน  มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมี
วิจารณญาณ ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ระดับพอใช 
 
ตารางท่ี 6 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการคิดสรางสรรค 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการคิด

สรางสรรค   
26–30 85.24PR t  ดีมาก 
18–25 85.23PR25.65 dd  ด ี
6–17 25.64PR d  พอใช 

 
  จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 26–30 คะแนน 
มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดสรางสรรคระดับดีมาก ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 
18–25 คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดสรางสรรคระดับดี และผูที่ได
คะแนนดิบตั้งแต 6–17 คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการคิดสรางสรรค
ระดับพอใช  
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ตารางท่ี 7 เกณฑการเปรียบเทียบชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล และระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพ 

ชวงคะแนนดิบ เปอรเซ็นไทล 
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ

สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดานการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ 

26–30 81.20PR t  ดีมาก 
18–25 81.19PR21.78 dd  ด ี
6–17 21.77PR d  พอใช 

 
  จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมที่มีนักเรียน 955 คน ผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต 26–30 คะแนน 
มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระดับดีมาก  ผูที่ได
คะแนนดิบตั้งแต 18–25 คะแนน มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ดานการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพระดับดี และผูที่ไดคะแนนดิบตั้งแต  6–17 คะแนน  มีทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมี
วิจารณญาณ ดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระดับพอใช 
   

อภิปรายผล 
 การสรางปกติวิสัยของแบบประเมินจากนักศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 955 คน ปกติวิสัยนี้สามารถ 
เปรียบเทียบทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยพิจารณาคะแนนดิบเทียบกับ 
ตําแหนงเปอรเซ็นไทล ซึ่งคณะผูวิจัยไดแบงทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ออกเปน 3 ระดับ คือ ดีมาก ดี 
และพอใช ปกติวิสัยที่ใชในการเปรียบเทียบนี้ เปนปกติวิสัยจากการเทียบคะแนนแบบอิงกลุม หลักการสําคัญของ
การตีความหมายคะแนนแบบอิงกลุม คือ การตีความหมายคะแนนผลการสอบแตละบุคคลโดยนําคะแนนไปเทียบ
กับปกติวิสัย (เสรี ชัดแชม, 2544) นั่นคือ เมื่อนําแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาอาชีวศึกษาไปทดสอบและนําผลการวัดมาเปรียบเทียบกับปกติวิสัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ก็จะทําใหทราบ
ระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณของผูสอบ  
 ปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช เพราะมีความเปนตัวแทน (Representativeness) และมีความทันสมัย (Recency) ความเปนตัวแทน คือ 
กลุมตัวอยางที่คณะผูวิจัยใชในการสรางปกติวิสัยเปนกลุมที่มาจากประชากรเปาหมายไดมาดวยวิธีการสุม ในการ
วิจัยนี้ประชากรเปาหมาย คือ นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 6 ภูมิภาค กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการสรางปกติวิสัย คือ 
นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 6 ภูมิภาค จํานวน 955 คน ไดมาดวยวิธีการสุมหลายขั้นตอนในกลุมประชากรเปาหมาย 
ดังนั้น จึงถือไดวา ปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษามีความเปนตัวแทนที่ดี 
ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของ เสรี ชัดแชม (2544) ที่กลาวถึง ความเปนตัวแทนวา ปกติวิสัยพิจารณาไดจากกลุม
ตัวอยางที่นํามาใชสรางปกติวิสัยวาจากกลุมประชากรเปาหมายหรือไม โดยทั่ว ๆ ไป จะพิจารณาในเรื่องขนาดกลุม
ตัวอยาง ซึ่งควรมีขนาดใหญเพียงพอที่จะทําใหคาสถิติตาง ๆ มีคาคงที่ หมายความวา ถาเพ่ิมจํานวนตัวอยางที่มี
ลักษณะอยางเดียวกันเขาไปในกลุมตัวอยางอีก คาสถิติที่คํานวณไดใหมจะคลายคลึงกับคาสถิติเดิม ซึ่งขนาดกลุม
ตัวอยางของผูวิจัย ถือวามีขนาดใหญเพียงพอที่จะทําใหคาสถิติตาง ๆ มีคาคงที่ตามเกณฑที่กําหนด เพราะจํานวน 
955 คน แสดงใหเห็นถึงลักษณะการแจกแจงของขอมูลเปนการแจกแจงปกติ 
 เมื่อพิจารณาถึงความทันสมัยของมาตรวัด นั้นถือวา ปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
ในนักศึกษาอาชีวศึกษามีความทันสมัย เพราะเปนมาตรวัดที่สามารถวัดระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
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ในนักศึกษาอาชีวศึกษาได เนื่องจากการประเมินนี้มุงวัดทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งมีองคประกอบ 5 ดาน 
ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการแกไขปญหา ดานการคิดสรางสรรค  ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และดานการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อนําแบบประเมินไปทดสอบกับนักเรียน และเปรียบเทียบคะแนนกับระดับ
ทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณก็จะไดทราบวานักเรียนมีทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณระดับใด จึงถือ
ไดวาปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีความทันสมัย และสอดคลองกับ
ขอเสนอของ เสรี ชัดแชม (2544) ที่กลาวถึง ความทันสมัยวา ปกติวิสัยที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษาในยุคปจจุบัน และยุคแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อีกดวย 
 ผลจากการทดสอบทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ นอกจากจะทําใหทราบระดับทักษะทางปญญา
อยางมีวิจารณญาณโดยรวมแลว ยังชวยใหทราบอีกวานักเรียนมีทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณที่เดนหรือ
ดอยในดานใด ซึ่งจะมีสวนชวยใหมีการสงเสริมทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในดานนั้น ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณนั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาขึ้นสูงได จากที่กลาวมาขางตน จะเห็น
วาแบบประเมินทักษะชีวิตดานทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาอาชีวศึกษา มีความเหมาะสมที่
จะนําไปตรวจสอบระดับทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยนําผลการทดสอบไป
เทียบกับปกติวิสัยที่สรางขึ้น เพ่ือประกอบการพิจารณาวาผูเรียนมีทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณที่เดนหรือ
ดอยในดานใด แลวนํามาปรับใชในการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา และพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ ใหสูงขึ้นตามไปดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
         เกณฑปกติวิสัยที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชไดกับนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทานั้น ซึ่งการพัฒนาเกณฑปกติวิสัยนี้
อยูบนพ้ืนฐานของการประเมินผลแบบอิงกลุม (Norm Reference) นั่นคือ ใชในการเปรียบเทียบกันภายในกลุม
นักศึกษาอาชีวศึกษาเทานั้น ไมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับนักเรียนในสายสามัญได เนื่องจากนักเรียนในสาย
สามัญ อาจจะมีเกณฑปกติวิสัยที่แตกตางกัน 
  2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
  2.1 ควรศึกษาและพัฒนาเกณฑปกติวิสัยของทักษะทางปญญาอยางมีวิจารณญาณในนักศึกษา
อาชีวศึกษาในแตละสาขา/แผนกยอยดวย เพ่ือใหนักวิชาการ นักการศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของสามารถนําเครื่องมือ
ไปใชประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษาในแตละสาขา/แผนกไดอยางครอบคลุมตอไป  
  2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกณฑคะแนนจุดตัด (Cut Score) ซึ่งเปนการประเมินผลแบบอิง
เกณฑควบคูกับการสรางเกณฑปกติวิสัย ซึ่งเปนการประเมินผลแบบอิงกลุม โดยจะทําใหไดสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ และทําใหการประเมินผลในภาพรวมมีความตรง (Validity) มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 “สื่อบุคคล” มีความสําคัญอยางยิ่งในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เนื่องจากเปนสื่อที่
เขาสัมผัสกับประชาชนในพื้นที ่ไดอยางแทจริงเปนสื ่อที ่สามารถรับรู ผลตอบกลับของผู รับสารไดรวดเร็ว
ทันทีทันใด การใชสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนกระบวนการสื่อสารโดยตรงไปยังผูรับสาร ซึ่งทํา
หนาที่ในการรณรงคใหประชาชนไดรับรู  รับทราบขอมูลเนื้อหาของสารที่ทําการรณรงค  เปนสื่อที่สามารถ
เขาถึง เขาใจวัฒนธรรมในแตละพื้นที ่ของผู รับสารไดดีกวาสื ่ออื่น ๆ ก ารใชสื ่อบุคคลเพื่อการรณรงคฯ มี
เปาหมายสําคัญ คือ การใหความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของผูรับสารใหเกิดการยอมรับ 
และตัดสินใจเลือกขางลงคะแนนใหกับทีมที่ทําการรณรงค สําหรับบทความเรื่อง “สื่อบุคคลเพื่อการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น” เปนการนําเสนอแนวทางการใชสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น ใหประสบผลสําเร็จ อันจะนําไปสูแนวคิดและการประยุกตใชสื่อบุคคลเพื่อการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของทีมการเมืองในอนาคต  ผูสนใจ นักวิชาการสามารถนําไปเปนแนวทางพัฒนาและประยุกตใช “สื่อบุคคล” 
สําหรับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งตอไป    
คําสําคัญ:  สื่อบุคคล; การรณรงค; หาเสียง; ผูบริหารทองถิ่น 

Abstract 

 “ Personal media”  are extremely important in election campaigns for local offices 
because they actually contact the local citizens and they can perceive people’s reactions and 
feedback immediately.  Using personal media is a way to transmit messages about the election 
campaign directly to the message receivers so they can be aware of information about the 
candidate and policies. Personal media have deep penetration and truly understand the specific 
local culture of the message receivers much better than other media .  The main goals of using 
personal media in an election campaign are to inform, create understanding, change attitudes 
and ultimately change behavior so that citizens will support the candidate and the party and 
vote for them. This article outlines guidelines on how candidates running for local administrative 
positions can use personal media effectively in their campaign .  The ideas can be applied and 
adapted by political teams in the future . Academics and other interested people can use these 
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concepts and develop better methods of using the power of personal media in election 
campaigns.       

Keywords:  Personal Media; Campaign; Election; Local Administrator 

 

บทนํา 
 การเมืองสวนทองถิ่น ถือไดวา มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันพรรคการเมืองในระดับชาติไดให
ความสําคัญกับการเมืองทองถิ่นเปนสําคัญ เนื่องจากเปนองคกรทางการเมืองที่ขยายวงกวาง ครอบคลุมชุมชน 
ชนบท รวมไปถึงสังคมรากหญา ซึ่งเปนสังคมสวนใหญของไทย ในขณะเดียวกันผูนําทางการเมืองของสวนทองถิ่น
ลวนเปนบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหเขาถึงประชาชนในพ้ืนที่ไดอยาง
ลึกซึ้งและทั่วถึง ทั้งทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยู มีความเขาใจ สามารถที่จะสื่อสารโนมนาวกับประชาชนใน
ทองถิ่นนั้นใหเกิดการยอมรับและเห็นดวยกับนโยบายพรรคการเมือง หรือยอมรวมกิจกรรมทางการเมือง และเกิด
การปฏิบัติตาม ดังนั้น ในสภาพแวดลอมของการเมืองสวนทองถิ่น “สื่อบุคคล” เปนชองทางการสื่อสารที่สําคัญ 
สําหรับทําหนาที่เปนสื่อ เพ่ือเขาไปรณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับพรรคการเมืองที่สามารถเขาถึง เขาใจ ประชาชน
ในพ้ืนที่ไดดีกวาสื่ออ่ืน ๆ  
 จากสภาพของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บงชี้ใหเห็นวาการอยูรวมกันในสังคมไทยเปนสังคม
อุปถัมภ สังคมของเครือญาติ พ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง สังคมที่ดูแลเกื้อกูลกัน มีบุญคุณตอกัน ดวยสภาพของ
สังคมไทยที่เปนไปในลักษณะที่กลาวมาขางตน ทําใหเอ้ือตอการใชสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น จะเห็นไดวาการใช “สื่อบุคคล” ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง สวนทองถิ่น 
จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ชุมชน หมูบานในทองถิ่น ประชากรสวนใหญเปนชนชั้นกลาง  
ไลลงมาในระดับรากหญา ซึ่งเปนกลุมประชากรที่สามารถใช “สื่อบุคคล” เขาไปทําการรณรงคไดถึงตัวคนใน
ทองถิ่นไดทั้งระดับชนชั้นกลาง และรากหญา ซ่ึงกลุมคนเหลานี้มีโอกาสที่เปดรับเพ่ือเรียนรู และรับรูจากสื่อบุคคล
มากกวาคนเมืองและคนชั้นสูง สังคมไทยสวนใหญเปนสังคมทองถิ่นมากกวาสังคมเมือง เสียงสวนใหญที่ลงคะแนน
เลือกตั้งก็จะมาจากประชากรของสวนทองถิ่นมากกวาชุมชนเมือง   
 ดังนั้น “สื่อบุคคล” จึงเปนกลุมพลังที่สําคัญในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น เปนชองทางในการ
สื่อสารระหวางพรรคการเมืองกับประชาชน ที่สามารถเขาไปทําหนาที่ไดอยางชัดเจน ถึงตัวประชาชน เปนสื่อที่รู
วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น มีความเขาใจในความเปนอยูของประชากรในชุมชน รูความตองการของประชากรใน
พ้ืนที่และที่สําคัญ คือ การใชสื่อบุคคลจะทําใหไดรับทราบผลตอบกลับที่รวดเร็ว เปนการสื่อสารสองทางคือ จาก
พรรคการเมือง ผานสื่อบุคคลไปยังประชาชนในทองถิ่น  ในขณะเดียวกันสื่อบุคคลก็จะทําหนาที่ในการรับขอมูล
ขาวสารผลตอบรับของประชาชนสงกลับไปใหพรรคการเมืองที่ตนทําหนาที่รณรงคหาเสียงอยู เพ่ือใหไดรับทราบถึง
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน และสามารถสื่อสารพฤติกรรมตอบกลับของประชาชนใหพรรค
การเมืองไดรับทราบอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณเกมสการเมือง โดยพรรคการเมืองจะอาศัย “สื่อบุคคล” เขา
ไปทําการตลาดทางการเมืองกับประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ไดอยางทั่วถึง และเขาถึงประชาชน ไดอยางแทจริง ซึ่ง
สอดคลองกับบทความตอนหนึ่งจากวารสารสหวิทยาการวิจัย เรื่อง บทบาทหัวคะแนนกับ การเลือกตั้งในจังหวัด
สมุทรสงคราม เขียนโดย วรลักษณ พุมพวง (2556) กลาวไววา หัวคะแนนเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งของการไดมา
ซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้ง เพราะหัวคะแนนสามารถเขาถึงผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ไดมากกวาผูสมัครรับเลือกตั้ง 
และหัวคะแนสามารถใชวิธีการหลากหลายทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผย หัวคะแนน มีบทบาทสําคัญอยางมากตอการ
หาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครหลายคนไดดําเนินการเลือกตั้งและแสวงหาหัวคะแนนเปนจํานวนมากทั้ง
จากญาติพ่ีนอง เพ่ือน คนที่เคารพนับถือ ตลอดจนผูสนับสนุนผูสมัคร ของแตละคน ทั้งนี้ การสื่อสารโดยใชสื่อ
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บุคคล ยังเปนไปแนวทางเดียวกับแบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิด ของ Wilber Schramm และ C.E. Osgood 
(1974) คือ แบบจําลองการสื่อสารระหวางบุคคลที่ออสกูดเปนตนคิด และวิลเบอร ชแรมม ไดนํามาขยายความ ใน
ป พ.ศ. 2497 มีลักษณะเปนวงกลม เนนใหเห็นวาทั้งผูสงสาร และ ผูรับสารตางทําหนาที่อยางเดียวกันใน
กระบวนการสื่อสาร คือ จะเปนทั้งผูเขารหัส (Encoding) และผูถอดรหัส (Decoding) ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่
ในการตีความหมาย (interpreting) และทําการสื่อสารกลับในลักษณะวงกลม เปนการแสดงถึงการสื่อสารแบบสอง
ทาง ที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 1 : แบบจําลองการสื่อสารของ Wilber Schramm และ C.E. Osgood 

ที่มา : www.gotoknow.org 
 

 จากแบบจําลองการสื่อสารขางตนสังเกตไดวา ทั้งผูสงสาร และผูรับสาร เปนสื่อบุคคล ที่สามารถทําการ
สื่อสารโดยสามารถทราบผลตอบกลับไดทันทีทันใดในขณะทําการสื่อสาร สื่อบุคคลในฐานะผูสงสารมีโอกาสได
อธิบาย ตอบขอสงสัย และทําความเขาใจใหกับผูรับสารไดเขาใจในเนื้อหาของสารที่สื่อออกไปในขณะนั้นทําให
ประหยัดเวลาในการสื่อสารและสามารถนําผลตอบกลับที่ไดรับมาเปนแนวทาง ปรับปรุง และแกไขเนื้อหาสารให
ตรงกับความตองการของผูรับสารไดทันกับเวลาและสถานการณ 
 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกบัสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น  
 ความหมายของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น 

 สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึง ผูนําทองชุมชน/ทองถิ่น หรือกลุมบุคคลที่มีตําแหนงในทองถิ่น 
กลุมผูปฏิบัติงานทางดานการสื่อสาร ผูชวยในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง   แกนนํา กลุมผูนําทางความคิด กลุม
บุคคลใกลชิด โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางในการสื่อสารรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบ ริหารสวนทองถิ่น สําหรับ สื่อ
บุคคลที่จะใชสื่อสารกิจกรรมทางการเมือง  ในการเลือกตั้งผูบริหารสวนทองถิ่นอาจไดมาจากการคัดเลือก ญาติ 
เพ่ือนฝูง คนที่รักใครชอบพอกัน บุคคล กลุมบุคคลที่มีทัศนคติทางการเมืองเปนไปในทิศทางเดียวกัน คนที่เคย
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยสวนใหญแลวสื่อบุคคลที่เขามาทําการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ใหกับ พรรคการเมืองใน
ทองถิ่น มักจะเปนผูที่มีอิทธิพล มีอํานาจ มีความนาเชื่อถือ มีบทบาทอยูในชุมชนหรือทองถิ่นนั้น คนในทองถิ่น/
ชุมชน ใหการยอมรับและเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลที่รวมกิจกรรมและใหการสนับสนุนสังคม อยูเสมอ เชน แกนนํา 
หัวคะแนน กํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชน ประธานชมรมตาง ๆ กลุมสตรี  อสม. เพ่ือใหการสื่อสารนั้นประสบ
ผลสําเร็จ และประชาชนคลอยตาม สําหรับการทําหนาที่รณรงคของสื่อบุคคล เปนการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ที่หวังผลตอบแทนและไมหวังผลตอบแทนจากพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน 
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 สําหรับสื่อบุคคล เปนสื่อที่ใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนสื่อดั้งเดิมที่ใชกันมากที่สุด โดยเครื่องมือหลัก
ของสื่อบุคคล คือ คําพูด กิริยา ทาทาง บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอากัปกิริยา ซึ่ง ธนารีย สะสุนทร (2558) ได
กลาวถึง “สื่อบุคคล” ไวในบทความวิจัย เรื่อง ปญหาและการแกปญหางานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กลุมภูมิภาคตะวันออกวา สื่อบุคคลเปนสื่อเกาแกท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะชวยใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากสื่อบุคคลสามารถทําการสื่อสารไดเปนกันเอง ทําใหทราบปฏิกิริยาตอบกลับจากผูรับสารไดทันทีและ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและผูรับสารไดตลอดเวลาเพื่อใหการสื่อสารบรรลุเปาหมาย ดังนั้นหาก
ตองการให สื่อบุคคล ทําการสื่อสารทางการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
พัฒนาสื่อบุคคลในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ การสรางความนาเชื่อถือ ความรู การศึกษา ทวงทาลีลาการ
พูด จังหวะในการพูด เหลานี้ลวนแตมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยเชื่อวาในบางครั้งเนื้อหาของสารอาจจะ ไมมีความ
ชัดเจน แตหากมีสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ก็จะทําใหสารนั้นเกิดความนาเชื่อถือ ผูรับสารคลอยตาม
สรางการยอมรับจากผูรับสารดวยเหตุและผล เกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือ เกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม  ในที่สุด สื่อ
บุคคลที่จะนํามาเปนตัวกลางในการสื่อสารรณรงคขอมูลขาวสารทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองสวน
ทองถิ่น ไดแก ผูนําชุมชน อสม. ประธานชมรมหมูบาน/ชุมชน กํานัน ผูใหญบาน กลุมสตรี กลุมมวลชน กลุมกีฬา/
ดนตรี หัวคะแนน แกนนํา กลุมผูปฏิบัติงานทางการสื่อสาร เหลานี้ลวนแลวแตเปนสื่อบุคลที่สามารถเขาถึงผูรับสาร
ในระดับทองถิ่นไดดีกวาสื่ออ่ืน ๆ  
 

 ความสําคัญของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น 

 การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งถือเปนปรากฏการณทางการสื่อสารที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย เปนกลยุทธ
การตลาดทางการเมือง เนื่องจากการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเปนกลไกทางการสื่อสารที่สําคัญที่จะทําใหประชาชน
ไดรูจักพรรคการเมือง สมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งไดรับรูและรูจักนโยบาย ขอมูลขาวสารทางการเมืองของ
พรรค อันเปนเหตุผลสําคัญที่จะทําใหประชาชนไดรูจัก และตัดสินใจเลือกเขาไปทําหนาที่ในสภา เพ่ือบริหาร
ประเทศ หากการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีการเลือกใชการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสมก็
จะทําใหผลของการรณรงคมีคุณภาพระบบการเมืองมีคุณภาพตามไปดวย การรณรงคหาเสียงทางการเมืองเปน
กระบวนการในการกําหนดกลยุทธทางการสื่อสาร เพ่ือทําการรณรงคขอมูลขาวสารทางการเมือง กิจกรรมทาง
การเมือง ใหเขาถึงประชาชนผูรับสาร สําหรับการรณรงคหาเสียงนั้นเปนกลไกทางดานการสื่อสารที่สําคัญอัน
นําไปสูผูนําทางการเมือง และกลไกการสื่อสารสําคัญที่จะรักษาอํานาจทางการเมืองเอาไว อีกนัยหนึ่งนั่น
หมายความวา การรณรงคทางการเมืองเปนกระบวนการสื่อสารทั้งกอนไดอํานาจ และหลังไดอํานาจ  
 ทั้งนี้ วิทยาธร ทอแกว, (2562, 4-4) ไดใหความหมายของการรณรงคทางการเมืองไววา เปนการสื่อสารที่
เกี่ยวของกับการเมืองทั้งกอนเขาไปมีอํานาจและหลังจากไดอํานาจ เพ่ือมุงโนมนาวใจให กลุมเปาหมายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือเสริมย้ําความคิดคานิยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนนําไปสูการเขารวมสนับสนุน ในทิศทางที่มุงบรรลุ
เปาหมายเพื่อการเอาชนะตอปญหาใดปญหาหนึ่งหรือฝายใดฝายหนึ่ง โดยมีแนวทางและแผนงานกิจกรรมและการ
ระดมสื่อตาง ๆ  มาสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง สอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต
กรอบเวลาที่ชัดเจน 
 สําหรับ นครินทร เมฆไตรรัตน (2553) กลาววา การรณรงคทางการเมืองเปนภารกิจหนาที่หนึ่งที่พรรค
การเมืองที่ดีควรตองปฏิบัติอยูเปนประจําสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนกอนเลือกตั้ง หรือหลังจากการเลือกตั้งซึ่งพรรค
การเมืองจะตองทําหนาที่เปนเสมือนองคกรที่จะคนหาวากระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือโนมนาวใจให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตัดสินใจเลือกพรรคของตนไดรับชัยชนะและมีสมาชิกเขาไปนั่งในสภาหไดมากที่สุด 
 เห็นไดวาในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นนั้น “สื่อบุคคล” เปนสื่อที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
ในการที่จะเขาไปทําหนาที่สื่อสารรณรงคหาเสียงเลือกตั้งโดยตรงกับประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากเปนสื่อที่มี
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ประสิทธิภาพสูงที่จะทําหนาที่สื่อสารรณรงคทางการเมืองในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เปนสื่อที่สามารถ
ถายทอดและสงตอเรื่องราวตาง ๆ  ไปสูประชาชนในทองถิ่นใหคลอยตาม เกิดทัศคติในทางบวกตอพรรคการเมือง
ที่ตนใหการสนับสนุนไดเปนอยางดี เพราะสื่อบุคคลเปนสื่อที่เขาสื่อสารกับประชาชนแบบเผชิญหนาโดยตรงดวย
การพูด การสนทนา การสอน การอภิปราย แกตางไขขอสงสัย แนะนํากิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ ของพรรค 
สรางความคุนเคยทําใหเกิดความนาเชื่อถือ สามารถโนมนาวใจประชาชนไดโดยตรง เปนสื่อที่สามารถยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนวิธีการพูด ปรับเปลี่ยนชองทางในการสงสาร เพ่ือใหสอดคลองกับผูรับสาร ทั้งนี้เนื่ องจากสื่อบุคคลเปน
สื่อที่มีความสัมพันธกับทองถิ่น เขาถึงและสัมผัสโดยตรงเขาอกเขาใจความตองการของประชาชนในทองถิ่น รูถึง
สภาพของสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหสื่อบุคคล สามารถที่จะลดความขัดแยงภายในจิตใจของ
ประชาชนที่มีตอพรรคการเมืองไดอีกทางหนึ่งดวยในขณะเดียวกัน “สื่อบุคคล” สามารถที่จะวิเคราะหประเมินผล
จากผูรับสารวา มีความเขาใจ หรือคลอยตามเห็นดวยในสารที่สงไปหรือไมภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
 
 ประเภทของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 

 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เปนกระบวนการสื่อสารเนื้อหาสาระในทาง
การเมืองที่มีความสําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสิ่งที่อยูควบคูกับสังคมการเมืองมายาวนาน การสื่อสาร  
มีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมการเมือง เนื่องจากการสื่อสารเปนกระบวนการที่กอใหเกิดกิจกรรมทางการเมือง 
ไมวาจะเปนการเสนอ การตอบสนอง เปนกระบวนการที่กอใหเกิดความเขาใจกันในสังคมการเมือง ในทาง
การเมืองการสื่อสารเปนเครื่องมือในการโนมนาวจูงใจใหประชาชนสนับสนุนนโยบายของพรรคการเมือง  เกิดการ
คลอยตาม ยอมรับ และปฏิบัติตาม เปนการสื่อสารแบบสองทาง คือ จากบนลงลาง หมายถึง การสื่อสารนโยบาย 
เปาหมาย กิจกรรมทางการเมืองทุกอยางของพรรคการเมืองเพื่อใหประชาชนไดรับรู  เขาใจ ยอมรับหรือไม
ยอมรับ ปฏิบัติตามหรือเกิดการปฏิเสธ เกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสารที่ไดรับ และการสื่อสารจากลางขึ้นบน เปน
การสื่อสารจากประชาชนในสังคมการเมือง ไปยังพรรคการเมือง เพื่อสงสารใหพรรคการเมืองไดรับรูถึงความ
ตองการของประชาชนเพื่อใชขอมูลขาวสารที่ไดรับไปกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองไดตรงความตองการ 
นอกจากนี้การสื่อสารทางการเมืองยังเปนชองทางในการสื่อสาร ใหพรรคการเมืองไดรับรู ถึงปญหา แนวคิด 
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอพรรคการเมือง ซึ่งสอดคลองกับ ยุทธพร อิสรชัย (2561)  ที่ไดกลาวไวในแนวทาง
การศึกษา หนวยที่ 8 เรื่อง แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง วาการสื่อสารทางการเมืองเปนกระบวนการทาง
การเมืองที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกสังคมการเมือง มีพัฒนาการความเปนมาที่ยาวนาน และมี
ความสําคัญตอระบบการเมือง เปนกิจกรรมที่แพรหลายทั่วไป ทั้งการสรางโครงขายผลประโยชน  การประสาน
ผลประโยชน การสรางกฎ การประยุกตใชกฎและการปรับเปลี่ยนกฎ สําหรับ Brian McNair (1995) นักวิชาการ
ดานการสื่อสาร ไดอธิบายวา การสื่อสารทางการเมืองคือทั้งหมดของวาทกรรมทางการ ไมเพียงแตภาษาพูด 
ภาษาเขียน แตรวมถึงสัญลักษณ ที่มองเห็นดวยสายตา เชน การแตงกาย บุคลิก โลโก การสรางภาพลักษณ หรือ 
อัตลักษณทางการเมือง เปนการสื่อสารที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง  
 เมื่อมีการสื่อสารทางการเมืองเกิดขึ้น นั่นหมายถึง  ไดเกิดการแขงขันกันในกระบวนการกิจกรรม ทาง
การเมืองของพรรคการเมืองตาง ๆ ดังนั้น สิ่งที่ตามมาจากการสื่อสารเพ่ือใหไดชัยชนะ หรือเพ่ือใหไดตาม
วัตถุประสงคทางการเมืองของพรรคการเมือง คือ การรณรงคและการเลือกใชสื่อในการรณรงคหาเสียงเพ่ือใหไดมา
ซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้ง  การที่พรรคการเมืองจะใช “สื่อบุคคล” ทําการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองเลือกใชสื่อบุคคล ที่มีความเขาใจในวัฒนธรรมความเปนอยูของสังคมนั้น ๆ 
ตองเปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง ประชาชนในทองถิ่นใหการยอมรับนับถืออยูแลวในระดับหนึ่ง 
สําหรับประเภทของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นตามบทความวิชาการนี้ประกอบดวย 
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 1. ผูนําทองชุมชน/ทองถิ่น หรือกลุมบุคคลที่มีตําแหนงในทองถิ่น เปนที่ยอมรับ นับถือของประชาชน ใน
ทองถิ่นอยูแลวระดับหนึ่ง หรือเปนบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ มาเปนเวลานาน เชน กํานัน ผูนํา
ชุมชน ผูนําหมูบาน สอบจ. สอบต. อสม. ประธานชมรมตาง ๆ ปราชญชาวบาน ฯลฯ  
 2. กลุมผูปฏิบัติงานทางดานการสื่อสาร เปนสื่อที่เขาถึงชุมชนภายในทองถิ่น ทําการรณรงคหาเสียง
เลือกตั้งหรือถายทอดกิจกรรมทางการเมืองโดยใชภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นดวยการพูด ภาพ เสียง สิ่งพิมพ กลุม
ผูปฏิบัติงานทางดานการสื่อสาร จะเปนสื่อที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนอยู แลวในระดับหนึ่งเนื่องจาก  เปน
กลุมสื่อที่นําเสนอเนื้อหาสารที่ชัดเจน เปนจริงสงไปยังผูรับสารหรือประชาชนในทองถิ่น เปนสื่อที่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดงาย และไดรับความสนใจจากประชาชนในทองถิ่นอีกดวย กลุมผูปฏิบัติงานดานการสื่อสาร ไดแก  
สื่อมวลชนทองถิน่ สื่อพ้ืนบาน สื่อวัฒนธรรม หนังตะลุง มโนราห ลิเก ลําตัด พิธีกร   
 3. ผูชวยในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง หรือ แกนนํา คือ บุคคลที่ไดมาจากการรับสมัครคัดเลือก และสรร
หามาของพรรคการเมือง โดยการสรรหามาของทีมบริหารและสมาชิกของพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งของตน 
ดวยวิธีการการสรรหาและรับสมัครเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งทําการ
เลือกสรรโดยพรรคการเมืองและมารวมตัวกันเปน “แกนนํา” เพ่ือทําหนาที่รณรงคสื่อสารกิจกรรมทางการเมืองให
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่พรรคการเมืองกําหนดไว 
 4. กลุมบุคคลใกลชิด เปนสื่อที่ไดมาโดยไมตองมีการแสวงหา เปนสื่อที่ไดมาดวยความยินยอมพรอมใจ 
เนื่องจากความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีใหกัน เปนกลุมที่มีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจ มีความสัมพันธที่แนนแฟน
เปรียบเสมือนสายเลือดเดียวกัน กลุมบุคคล/บุคคล ที่เคยไดรับการชวยเหลืออุปถัมภดูแล เปนสื่อที่เขามาทําหนาที่
รณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เพียงเพราะคนที่สังกัดในพรรคการเมืองนั้น ไดใหการชวยเหลือดูแล เคยมีบุญคุณ หรือเปน
บุคคลที่เคยใหการชวยเหลือในเรื่องคดีความ ดูแลความเปนอยูในครอบครัว การใหทุนการศึกษา หรือไดชวยเหลือ
เกื้อกูลในดานตาง ๆ เมื่อถึงเวลาบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานี้ จะเขามาตอบแทนบุญคุณดวยการเขามาทําการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับพรรคการเมือง เปนการสงตอความชวยเหลือที่พรรคการเมืองเคยมีใหแบบปากตอปาก    
 5. กลุมผูนําทางความคิด ที่มีแนวคิดและทัศนคติทางการเมืองในทิศทางเดียวกัน กลุมนี้จะเปนกลุมที่ไมได
เกิดจากการสรรหา แตเปนกลุมคนที่ศึกษาเรียนรู มีความเขาใจมีแนวคิดและทัศนคติในกิจกรรมทางการเมือง
เปนไปในทิศทางเดียวกับพรรคการเมืองนั้น ๆ จะตัดสินใจหันมาสนับสนุนพรรคการเมือง เพียงเพราะ  มีแนวคิด
และทัศนคติที่เปนไปในทางเดียวกัน เปาหมายเดียวกัน เปนกลุมที่ไมตองมีการลงทุน หรือเดินเขาไปเรียกรองใหมา
สนับสนุน แตกลุมนี้จะทําการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับพรรคการเมืองที่มีทัศนคติเดียวกันโดยปริยาย 
 
คุณลักษณะสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 

 เพ่ือการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปน” สื่อบุคคล“การเลือกใช 
อยางยิ่ง ตอการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น เนื่องจาก สื่อบุคคล เปนสื่อที่สามารถมองเห็นภาพลักษณของ
พรรคการเมืองไดอยางชัดเจน สื่อบุคคล เปนตัวแทนในทุก ๆ ดานของพรรคการเมืองที่สงผลถึงภาพลักษณทั้ง
ภายนอกและภายในพรรคการเมืองนั้น ๆ ที่ทําใหผูรับสารสามารถรับรูไดรวดเร็วที่สุด 
 “สื่อบุคคล”  ในการทําหนาที่สื่อสารรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
การสื่อสาร ทีจ่ะทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง โดยเฉพาะการ
สรางความนาเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความจริงใจ เพ่ือการโนมนาวใจ เพราะสื่อบุคคล จะตองทําหนาที่ในการสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชนผูรับสาร ดังนั้น สื่อบุคคลที่ดีควรจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ 1) มีความรู มีทักษะ มี
ความสามารถในเรื่องการสื่อสาร มีความเขาใจในสาระเนื้อหาสารที่จะทําการสงสารไปยังผูรับ สามารถที่จะทํา
ความเขาใจสารนั้นใหประชาชนคลอยตาม เชื่อถือ และยอมรับในที่สุด 2) มีศักยภาพในความเปนผูนํา มีบุคลิกภาพ
ที่ดีนาเชื่อถือ ทั้งภายนอกและภายในไมวาจะเปนแววตา ความรูสึกนึกคิด กิริยา วาจา การเดิน การแตงกาย 
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การศึกษา ทวงทาลีลา จังหวะการพูด อํานาจ บารมี ตองมีความนาเชื่อถือ 3) มีความเขาใจในวัฒนธรรมของสังคม
หรือทองถิ่นที่เขาไปทําการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  4) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ตําแหนง  ทางสังคม 
ฐานะทางการเงิน 5) มีความคิดริเริ่ม สามารถทําการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่นไดโดยไมตองคอยคําสั่ง 
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีดวยความคิด ที่ริเริ่มสรางสรรคของตนเอง มีความกระตือรือรนเอาใจใสภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย มีความมุงมั่นใหงานสําเร็จ และ 6) มีความสุขุม รอบคอบ เขาถึงบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ
การศึกษา มีความกลา มีความอดทนตอสิ่งเราโดยเฉพาะสิ่งเราดานลบ หรือดานที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอพรรค
ที่ตนสนับสนุนอยู ตื่นตัวอยูเสมอ 
 
บทบาทหนาที่ของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น 
 สื่อบุคคลมีความสําคัญตอบทบาทในการสื่อสารเพ่ือการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งขององคกรปกครอง  สวน
ทองถิ่น สื่อบุคคล จะทําหนาที่ไดลึกซึ้งและเขาถึงประชาชนผูรับสาร เนื่องจากสื่อบุคคล จะเปนสื่อที่สัมผัสคลุกคลี
อยูกับประชาชนผูรับสาร มีความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และรูจุดออนของผูรับสารไดดีกวาสื่ออ่ืน ๆ เปนสื่อ ที่
สามารถทําการรณรงคโนมนาวใจใหประชาชนในระดับชนชั้นกลาง และรากหญา ซึ่งเปนสังคมสวนใหญ  ของ
ทองถิ่น เกิดการยอมรับในนโยบายของพรรคการเมือง สําหรับการสื่อสารทางการเมืองสวนทองถิ่น สื่อบุคคลเปน
สื่อที่มองเห็นไดถึงความจริงใจ มองเห็นบึ้งลึกของใจมากกวาสื่อชนิดอ่ืน เปนสื่อที่สามารถเขาถึงและสัมผัสไดถึง
ความจริง ความตั้งใจของพรรคการเมือง สําหรับบทบาทหนาที่ของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น มีดังนี ้
 1. สงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ใหกับพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น โดยทํา
การสื่อสารหรือสงสารนําเสนอคุณลักษณะของผูบริหารทองถิ่นที่ตนทําการรณรงคใหประชาชนไดรับรูและรูจัก ไม
วาจะเปน  1) คุณลักษณะพ้ืนฐานดานการศึกษา อาชีพปจจุบัน บุคลิกลักษณะนิสัย ความดีที่เคยสรางใหกับสังคม 
นโยบายพรรค ความเปนมาของพรรคหรือของผูลงสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น  2) คุณลักษณะ ที่มีความ โดด
เดนเฉพาะตัวบุคคล เชน ความรูความสามารถพิเศษ ความชํานาญเฉพาะดาน หรือขอไดเปรียบ ที่ผูลงสมัคร
เลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นที่ทําการรณรงคสนับสนุนอยูมี แตผูสมัครคนอ่ืน ๆ ไมมี เชน  มีความชํานาญหรือ
ความสามารถพิเศษในงานโยธาธิการ งานกอสราง งานกีฬา งานสาธารณสุข มีประสบการณดานงานการเมืองที่
เหนือกวาคูแขงขัน สื่อบุคคลจะตองทําการรณรงคสงสารใหผูรับสารเห็นถึง ความแตกตางที่โดดเดน สิ่งที่ดีกวา 
และ  3) สื่อสารใหผูรับสารเล็งเห็นถึงผลประโยชนหรือความคุมคา ที่ประชาชนหรือผูรับสารจะไดรับเมื่อผูสมัคร 
รับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นชนะการเลือกตั้งไดเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร เชน การลงมือดําเนินโครงการตาม
นโยบายโดยทันทีเมื่อไดรับการเลือกตั้ง การรักษาคําสัญญาที่ใหไวกับประชาชน พัฒนาทองถิ่นใหมีความกาวหนา 
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่ชัดเจนเมื่อชนะการเลือกตั้ง 
 2. สื่อสารแกไขตอบขอโตแยง ใหขอมูลที่เปนจริงตอผูรับสาร เปนบทบาทหนาที่อีกหนาที่หนึ่ง ของสื่อ
บุคคล ที่จะตองทําการรณรงคแกไขตอบขอโตแยงที่เกิดขึ้นกับพรรคหรือผูสมัครลงรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น ให
ผูรับสารหรือประชาชนไดมีความเขาใจที่ถูกตอง ใหขอมูลที่เปนจริงไมบิดเบือนอยางสมเหตุสมผลเปนไปตาม
ขอเท็จจริง สื่อสารใหผูรับสารมีความเขาใจในนโยบายของผูลงสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือพรรคการเมือง  
 3. จะตองทําการรณรงคใหผูรับสารตัดสินใจเลือกทีมที่ทําการรณรงคใหได ในขณะเดียวกันจะตอง 
โนมนาวใจใหผูรับสารที่สนับสนุนฝายตรงขามเปลี่ยนใจมาสนับสนุนและตัดสินใจเลือกทีมที่สื่อบุคคลทําการ
รณรงคสนับสนุนอยูใหไดมากที่สุด และกระตุนใหกลุมพลังเสียงเงียบออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งและตัดสินใจเลือก
ผูบริหารทองถิ่นหรือพรรคการเมืองที่สนับสนุนอยูใหไดดวย  
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ภาพที่ 2 : บทบาทของสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 
 

 โดย ณัฐนิชาช เพ่ิมทองอินทร (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสูงสุด
ของหัวคะแนน” โดยทําการวิเคราะหการแสวงหาผลประโยชนสูงสุดของหัวคะแนน ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 
2550 รวมถึงการสื่อสารทางการเมืองและผลกระทบที่มีตอการเลือกตั้งจากการที่หัวคะแนนคํานึงถึงประโยชน
สูงสุด โดยยอมเปนหัวคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งตางพรรคการเมือง ผลการวิจัยพบวา โครงสรางสังคมไทย มี
ลักษณะความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภ ซึ่งเปนระบบที่เกิดขึ้นในสังคมศักดินา คานิยมที่สําคัญที่มีสวนตอการ
สงเสริมการดํารงอยูของระบบอุปถัมภ คือ ความกตัญูและการเชื่อผูนํา และในสังคมชนบทคานิยมเชื่อผูนําจะทํา
ใหประชาชนปฏิบัติตามและเชื่อคําสั่งการรองขอจากผูนําทองถิ่นเปนอยางดี เมื่อพิจารณาแบบแผนพฤติกรรม การ
เลือกตั้งของคนไทย จะพบวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทยนิยมเลือกบุคคลมากกวาพรรคการเมือง  ใน
การหาเสียงเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง มักใหความสนใจไปที่ผูนําระดับชุมชน โดยความสัมพันธระหวางผูสมัครรับ
เลือกตั้งกับผูนําทองถิ่นในระดับตาง ๆ และความสัมพันธระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนกับกลุมบุคคล ที่ใหความ
เคารพนับถือเหลานี้ ในกระบวนการเลือกตั้ง เรียกวา “ระบบหัวคะแนน” ซึ่งสอดคลองกับ สุระชัย ชูผกา ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “สมดุลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งระหวางกลยุทธการตลาดทางการเมือง กับกลยุทธ
หัวคะแนนในระบบอุปถัมภ” มุงศึกษาสัดสวนการผสมผสานการใชกลยุทธทั้งสองดานที่กอใหเกิดความสมดุล
เพียงพอที่ทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง ตลอดจนมุงศึกษาถึงประสิทธิภาพการผลิต
คะแนนเสียงและปจจัยที่มีอิทธิพลตอกุลยุทธดังกลาวในการเลือกตั้ง พบวา สมดุลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
ของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตมีลักษณะโนมเอียงไปในการใชกลยุทธหัวคะแนน ใน
ระบบอุปถัมภอยางเขมขนมากกวากลยุทธการตลาดทางการเมือง   
 ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชกลยุทธการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง พบวา ความเปน สส.ในพื้นที่และ
ความแข็งแกรงของพรรคการเมืองตนสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้งมีอิทธิพลที่ทําใหผูสมัครสามารถใชกลยุทธ
หัวคะแนนไดเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปจจัยระดับความเขมขนในการแขงขันหาเสียงเลือกตั้งมีอิทธิพลแปรผกผันตอ
ปริมาณการใชกลยุทธหัวคะแนน สวนปริมาณการใชกลยุทธการตลาดทางการเมืองแปรตามกันกับระดับความ
เจริญในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งอยางมีนัยสําคัญ ผลของการวิจัย พบวา สมดุลในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบแบงเขตมีลักษณะใชกลยุทธหัวคะแนนในระบบอุปถัมภอยางเขมขน 
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มากกวา การพึ่งพากลยุทธการตลาดทางการเมือง ประสิทธิภาพการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร แบบแบงเขตในป พ.ศ.2550 ขึ้นกับการดําเนินกลยุทธของหัวคะแนนในระบบอุปถัมภที่เปนตัวสราง
คะแนนเสียง ที่สําคัญแตประสิทธิภาพจากการดําเนินกลยุทธหัวคะแนนจะเกิดขึ้นไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อมีการเขา
ผสมผสาน กับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งดวยกลยุทธการตลาดทางการเมือง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชกล
ยุทธ การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ไดแก ความแตกตางในคุณลักษณะของผูสมัครรับเลือกตั้งและระดับความ
แข็งแกรงของพรรคการเมืองตนสังกัด ตลอดจนบริบทสภาพแวดลอมในดานความเขมขนในการแขงขันหาเสียง
เลือกตั้ง และความเจริญของเขตเลือกตั้งในแตละพื้นที่มีอิทธิพลตอสัดสวนการใชกลยุทธการตลาดทางการเมือง
และกลยุทธหัวคะแนนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
 สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั ้งถือเปนตัวแทนของปรากฏการณทาง
การเมือง ในการไดมาซึ่งผูนําของสังคมเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหกับประชากรในสังคมการ
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งถือเปนเครื่องมือสําคัญของการสื่อสารทางการเมืองเปนความพยายามที่ จะแจงบอกให
ทราบ ชักจูง เชิญชวน โนมนาว และระดมอยางเปนระบบเพื่อใหไดมาซึ่งตัวผูนําทางการเมือง ทั้งนี้เพราะการ
รณรงคหาเสียง ทําใหประชาชนรูจักเลือกผูที่จะเปนตัวแทนของตน เพื่อไปทําหนาที่จัดสรรทรัพยากรดังกลาว 
ดังนั้นการรณรงคทางการเมืองโดยใชสื่อบุคคล ควรเริ่มตนจากการวิเคราะหกระบวนการสื่อสาร 
 

แนวทางการพัฒนาสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น 

  สื่อบุคคล ที่ไดมาจากการคัดเลือกอาจจะดวยสายตา ดวยกระแสนิยม ดวยภาพลักษณที่นาเชื่อถือ การ
ประเมินผลงาน การประเมินขีดความสามารถ การคาดการณศักยภาพ ดวยบารมีที่มีตอชุมชนหรือทองถิ่น อาจจะ
ไมเพียงพอ ดังนั้น พรรคการเมืองจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาสื่อบุคคล ใหมีความรู ความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารใหมากที่สุด เพ่ือจะไดทําหนาที่ในการรณรงคหาเสียงไดบรรลุวัตถุประสงคและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งข้ันตอนในการพัฒนาสื่อบุคคลนั้น อาจทําไดในหลายรูปแบบ เชน การสงเขารับ การฝกอบรม
พัฒนาทางดานการสื่อสารกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาบุคลิกภาพใหสื่อบุคคลเกิดความนาเชื่อถือทั้งการ
แตงกาย การเดิน กิริยาทาทาง แววตา การใชชีวิตในสังคม สงเสริมสนับสนุนใหสื่อบุคคล มีความรูเพ่ิมเติมในเรื่อง
การเมืองการปกครองทองถิ่น มีการเตรียมขอมูล เตรียมความพรอม เพ่ือสามารถสื่อสารรณรงคขอมูลขาวสารได
อยางถูกตอง ตรงประเด็น ไมผิดกฎระเบียบของการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการพบปะสังสรรค  สื่อบุคคลเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ือนํามาปรับใชพัฒนาตนเองใหเปนสื่อที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดั้งนั้นเมื่อไดมีการ
เลือกสรร หรือสรรหาไดสื่อบุคคลมาเพ่ือดําเนินกิจกรรมรณรงคการหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่นแลว การพัฒนา
สื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่นจึงควรประกอบไปดวยกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการสรรหาสื่อบุคคล เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาสื่อบุคคล เปนชวงระยะเวลาของการ
เริ่มตนเพื่อใหไดมาซึ่งสื่อบุคคล โดยวิธีการสมัครรับคัดเลือก และการสรรหามาของพรรคการเมืองหรือ ผูสมัคร รับ
เลือกตั้งผูบริหารสวนทองถิ่น โดยเบื้องตนสามารถวัดไดจากการศึกษา ความรู ความตั้งใจจริง พฤติ กรรม ที่
แสดงออกใหเห็น ความรูความเขาใจในงานการเมือง ความสนใจใฝรู  ความสามารถทางดานการสื่อสาร  
 2. ขั้นตอนการพัฒนาทางดานการสื่อสารของสื่อบุคคล เปนขั้นตอนหลังจากตัดสินใจรับสื่อบุคคลเขามาทํา
หนาที่ในการรณรงคสื่อสารทางการเมือง มีสื่อบุคคลจํานวนที่คอนขางชัดเจน สําหรับในขั้นตอนนี้ สื่อบุคคลที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือสรรหาเขามาทําหนาที่ในการรณรงคสื่อสาร มีความจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ 
ทั้งการพัฒนาดานความรู กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางแทจริง  และเขาใจนโยบายของผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เรื่องราวเกี่ยวกับพรรค วัตถุประสงคและเปาหมายของพรรค รูจักตัวตนสมาชิก  ของ
พรรคดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ เชน การสงสื่อบุคคลเขารับการฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาความรูและมีความเขาใจใน
เนื้อหาสาระของสารที่จะนําเสนอตอประชาชน การแนะนําโดยบุคคลที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญมากกวา การ
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เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การบรรยาย อภิปราย การ
สัมมนา สื่อบุคคลควรไดรับการพัฒนาดานดานทักษะและศักยภาพ เพ่ือใหสามารถทําหนาที่สงสารไปยัง  ผูรับสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายของพรรค เชน การจําลองสถานการณใหมีความคลายคลึงกับ
สถานการณจริง เพ่ือใหสื่อบุคคลไดพัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพในการแกปญหาหรืออธิบายถึงสถานการณที่
เกิดขึ้นอยางมีเหตุมีผล การตั้งคําถามเพ่ือใหสื่อบุคคลไดคิดหาคําตอบ การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต พัฒนา
ดานบุคลิกภาพ ทั้งภายนอกและภายในทางการสื่อสาร ทั้ง 2 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ การสื่อสารเชิงอวัจนะภาษา 
ไดแก บุคลิกภาพทั่วไป พฤติกรรมที่แสดงออกมา เชน การเดิน การนั่ง การยืน การวางตัวในสังคม การแตงกาย 
การยืนบนเวที สําเนียง น้ําเสียง สายตา อารมณ และดานบุคลิกภาพการสื่อสารเชิงวัจนะภาษา ไดแก การพูด การ
อาน การเขียน และการคิด พัฒนาดานอารมณและจิตใจ เนื่องจากสื่อบุคคล  เปนสื่อที่เขาสัมผัสโดยตรงกับผูรับ
สารที่มีความหลากหลาย ดังนั้น สื่อบุคคลจะตองมีความอดทนในการระงับอารมณตอสิ่งเราในดานลบจะตอง
ควบคุมตัวเองใหไดเมื่อเจอกับผูรับสารที่มีทัศนคติในเชิงลบกับสารที่สงไป จะตองมีความมั่นคงทางอารมณ อดทน
ตอความกดดันตาง ๆ ที่เผชิญ สามารถระงับอารมณโกรธได ไมยอทอ ตออุปสรรคปญหาที่เจอ นอกจากนี้ สื่อ
บุคคล จะตองมีจติวิทยาในการพูดโนมนาวใจใหผูรับสารเกิดการยอมรับ คลอยตาม เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ในสารที่
ไดทําการสงไป   
 3. ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาสื่อบุคคลใหเกิดการเรียนรูไปพรอมกับการปฏิบัติหนาที่ 
เปนขั้นตอนที่สื่อบุคคลสามารถเรียนรูดวยการปฏิบัติและไดรับทราบผลปฏิบัติงานของตนในทันทีทันใด เปนการ
เรียนรูพัฒนาตนเองไดจากประสบการณจริง สามารถคนพบขอผิดพลาดและนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมีการพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาจุดเดนของตัวเองที่ไดเรียนรู  จากการ
ปฏิบัติงานจริงใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
 4. ขั้นตอนการธํารงรักษาสื่อบุคคล เมื่อไดสื่อบุคคลเขามารวมทํากิจกรรมรณรงคทางการเมืองแลวสิ่งที่
ผูสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นจะตองดําเนินใหคงอยู คือ การรักษากลุมสื่อบุคคลไวเพ่ือเผยแพรกิจกรรม
ทางการเมืองหลังการเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เชนการจัดกิจกรรมนันทนาการสรางความสัมพันธ ภายในกลุมจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน/การกุศลแกสังคม สรางขวัญและกําลังใจมอบทุนการศึกษาแกบุตรหลานของสื่อบุคคล 
การมอบหมายงานมอบหมายหนาที่ใหมีรายได 
 

กลยุทธการสื่อสารดวยสื่อบุคคลในการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่น 

 กลยุทธการสื่อสารดวยสื่อบุคคล เปนแนวทางในการสื่อสารของสื่อบุคคลเพ่ือทําการสื่อสารขอมูลขาวสาร
ของพรรคการเมือง เพ่ือทําการรณรงคหาเสียงเลือกผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุ
เปาหมายตามที่พรรคการเมืองไดตั้งไวสําหรับการใชสื่อบุคคล ประกอบดวย 
 1. กลยุทธการสรางภาพลักษณ “สื่อบุคคล” ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เปนกลยุทธ
การสื่อสารที่เนนการสรางความรูจักบุคลิกภาพ ภาพลักษณความนาเชื่อถือเกิดการยอมรับจากประชาชนใหกับสื่อ
บุคคล เพ่ือจะไดเขาไปทําหนาที่ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. กลยุทธการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ “สาร” โดย สื่อบุคคล จะตองทําความเขาใจในเนื้อหาของสาร
ที่จะทําการสงไปยังผูรับสารใหมีความเขาใจอยางละเอียด สามารถตอบคําถามจากผูรับสารได  เมื่อสื่อบุคคลใน
ฐานะผูสงสารมีความเขาใจในเนื้อหาของสารที่ทําการสงไปแลว ก็จะสามารถทําการสื่อสาร อธิบาย เผยแพร ให
ความรูทําความเขาใจขอมูลขาวสารนั้น ใหผูรับสารมีความเขาใจ สะทอนใหเห็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและถูกตอง 
 3. กลยุทธการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ/สรางทัศนคติที่ดี เปนกลยุทธการสื่อสารของสื่อบุคคล ดวย
วิธีการเขาไปสรางความสัมพันธกับประชาชนในทองถิ่น รวมกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของทองถิ่นทั้งกิจกรรม
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ทางการเมือง กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมการกุศล ทุก ๆ กิจกรรมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
เพ่ือเขาไปหลอมรวมสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนในทองถิ่น ในขณะเดียวกันสื่อบุคคลก็จะทําการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองในกิจกรรมที่ไปรวม เชน รวมมอบทุนการศึกษา ใหการสนับสนุนอาหาร 
มอบถุงยังชีพ เหลานี้ ก็จะทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับขอมูลในทางบวกของพรรคการเมือง อันจะนํามาสูการ
เปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ใหเปนไปในทิศทางท่ีดีกับพรรคการเมืองที่สื่อบุคคลใหการสนับสนุนอยู 
 

สรุป 
 การเมืองในระดับทองถิ่น “สื่อบุคคล” ถือไดวาเปนสื่อที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสื่อบุคคล เปน
สื่อเดียวที่สามารถเขาถึงและเปนการสื่อสารโดยตรง เนื่องจากโดยทั่วไปแลวสื่อบุคคล ที่เขาไปทําการรณรงคหา
เสียงเลือกตั้ง จะเปนบุคคลหรือสมาชิกท่ีอาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นนั้น มาเปนเวลานาน เชน กํานัน ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน ผูนํากลุมสตรี อสม. หัวคะแนน แกนนํา ลวนเปนบุคคลที่อยูในพื้นท่ีมาเปนเวลานาน ทําใหมีความเขาใจ
ในวัฒนธรรมความเปนอยูของสังคม ชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ เปนทุนเดิมที่จะทําใหการสื่อสารการรณรงคทาง
การเมืองเกิดการยอมรับจากประชาชนในชุมชนหรือสวนทองถิ่นที่เขาไปทําการรณรงค 
 สําหรับการใช “สื่อบุคคล” เพื่อการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งสวนทองถิ่น  มีความจําเปนอยางยิ่งที่สื่อ
บุคคล ที่ไดรับคัดเลือกมาใหเปนตัวแทนการสื่อสารเพื่อการรณรงคหาเสียงจะตองไดรับการพัฒนา เพื่อใหการ
สื่อสารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดั้งนั้น พรรคการเมืองที่มีสื่อบุคคล
อยูในมือจะตองพัฒนา “สื่อบุคคล” ทั้งดานบุคลิกภายใน เชน แนวคิด ทัศนคติ จิตใจ ความเปนธรรม  และ
บุคลิกภายนอก เชน การพูดจา การเดิน การแตงกาย การสรางความนาเชื่อถือ ระดับความรู  อากัปกิริยาตางๆ 
ที่สงออกมา สงเสริมสนับสนุนใหความรูเพ่ิมเติม สงเขาฝกอบรม การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมเพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติ การใหความรูในเรื่องการสื่อสาร สงเขาฝกอบรมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการ
สื่อสาร การใหรางวัลตอบแทนในการทําหนาที่ การดูแลสนับสนุนดูแลเรื่องการศึกษา  ทั้งนี้ การพัฒนา 
“สื่อบุคคล” ใหมีความรูมีความสามารถ มีศักยภาพทางการสื่อสารที่ดีกวาที่เปนอยู จะสงผลให การทําหนาที่
รณรงคสื่อสารทางการเมืองที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  ประชาชนคลอยตาม
และตัดสินใจรวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองนั้นในที่สุด   
 ทั้งนี้ขอจํากัดของ “สื่อบุคคล” เปนสื่อที่ยากตอการตรวจสอบและอางอิง ไมมีความถาวรสามารถ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดของตนหันไปเปนฝายตรงขามได อีกทั้งไมสามารถคลอบคลุมผูรับสารที่มีจํานวนมากได 
หาก “สื่อบุคคล” ไมมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อการรณรงคหาเสียงที่ดีเพียงพอก็จะทําใหการรณรงคหา
เสียงเกิดความลมเหลว ในขณะเดียวกันสื่อบุคคลจะตองเปนผูที ่มีความเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารทาง
การเมืองที่ดี มีความรู มีความสามารถมากพอที่จะใชการสื่อสารในการรณรงคหาเสียงใหผูรับสารเกิดความ
เขาใจกระจางชัดและตัดสินใจยอมรับหรือปฏิบัติตามได 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของ
ผูสูงอายุ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุ จํานวน 164 คน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเ ลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชน
ของผูสูงอายุ มี 4 ปจจัย ไดแก 1) ดานการเขาถึงบริการ (Accessibility) 2) ดานการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Facilities Management) 3) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ 4) ดานความปลอดภัย 
(Safety) นอกจากนี้ประเด็นเรื ่องการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโรคโควิด 19 
สงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการขนสงสาธารณะของผูสูงอายุโดยตรง ผูสูงอายุจะเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะเทาที่จําเปน และใชบริการในรูปแบบการเดินทางอื่นที่ปลอดภัยและลดความ เสี่ยงมากกวา 
อาทิ รถยนตสวนตัว รถแท็กซี่ จากการวิจัยยังไดขอสรุปจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงชั้นวา ตัวแปร
ทํานายดานการเขาถึงบริการ และดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลือกการ
เดินทางโดยใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 4 ปจจัย 
สามารถรวมทํานายการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุไดรอยละ 30.8  
 

คําสําคัญ : รถไฟฟาขนสงมวลชน; ผูสูงอายุ; การเดินทางของผูสูงอายุ; การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 
 

Abstract 

  The aim of the present research was to study the factors affecting the elderly selection 
of using mass rapid transit.  Data were collected from the relevant documents, in- depth 
interviews, and a survey from randomized 164 elderly samples.  The results revealed that 
there are four factors affecting the elderly using mass rapid transit : 1) accessibility 2) facilities 
management 3) promotion and 4) safety. Due to the coronavirus 2019 or COVID-19 outbreak, 
it directly affects the confidence level in mass rapid transit service reliabili ty.  The elderly 
avoid using public transport and find different ways to travel that are safer and less risky such 
as private cars or taxis.  In addition, the data from hierarchical multiple regression analysis 
revealed that accessibility and facilities management were positively related to elderly 
selection on using mass rapid transit at the 0 . 05 significant level.  Moreover, accessibility, 
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facilities management, promotion, and safety variables can be predictors for elderly selection 
of using mass rapid transit. These variables are accounted for 30.8% of the total variance.  
 

Keywords :  Mass Rapid Transit; Elderly People; Elderly Travel Pattern; Hierarchical Multiple 
Regression Analysis 

 

บทนํา 
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จากสถิติผูสูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด รายงานโดย

กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (Department of Older Persons, 
2019) และขอมูลจากระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวาในป พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 10.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 16 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประชากรสูงอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา 1 ลานคน โดยกรมกิจการผูสูงอายุ 
คาดการณวาในป พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยก็จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ เมื่อมีสัดส วนประชากรอายุ 
60 ปขึ้นไป สูงขึ้นถึงรอยละ 20 (Department of Older Persons, 2019) สอดคลองกับการคาดการณของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่วาประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณ (Complete Aged Society) คือมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป สูงถึงรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2564 
และจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) เมื่อมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป สูงถึงรอยละ 
28 ในป พ.ศ. 2574 (Office of the National Economic and Social Development Council, 2019) 

ผูสูงอายุ เปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อรางกายเริ่มเสื่อมลงไปตามอายุที่
มากขึ้น การดํารงชีวิตประจําวันของผูสูงอายุจึงมีขอจํากัด การจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูสูงอายุจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการพ้ืนที่ เนื่องจากจะชวย
ลดขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรมและเพ่ิมความปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน ไมกอใหเกิดอันตรายกับ
ผูสูงอายุ อันเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ (Foundation of Thai Gerontology 
Research and Development institute, 2015) 

จากขอมูลแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรที่ไดกลาวมา กลุมประชากรผูสูงอายุกลายเปน
คนกลุมใหญที่มีบทบาทและความสําคัญในอนาคตที่กําลังจะมาถึง การจัดการสภาพแวดลอม การจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมถึงการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย เขาถึงและสามารถตอบสนองตอ
ความตองการในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวันจึงเปนสิ่งสําคัญ (Suangka, 2015, pp. 129-142) ซึ่งตรง
กับขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดกลาวในแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561-2580) ที่จะมุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย โดยสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และสรางสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ ที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดีและการรองรับสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต รวมถึงการมี
สวนรวมของผูสูงอายุในสังคม (Office of the National Economic and Social Development Council, 2019) 

อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุไทยที่อยูตามลําพังคนเดียว มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากรอยละ 6 ในป พ.ศ. 
2545 เปนรอยละ 11 ในป พ.ศ. 2560 โดยสัดสวนผูสูงอายุที่อยูตามลําพังกับคูสมรส ไดเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 21 
ในป พ.ศ. 2560 ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังเหลานี้อาจจัดอยูในกลุม “ประชากรเปราะบาง” ได เนื่องจากยังคงตองทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ตั้งแตการหารายไดและการประกอบอาชีพ การดําเนิ นชีวิตประจําวัน ดังนั้น 
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุตองไดรับการปรับปรุงใหเอ้ือตอการใชชีวิตอยางมีคุณภาพของผูสูงอายุ 
อาคาร สิ่งกอสราง ถนนหนทาง และพ้ืนที่สาธารณะ จะตองออกแบบและกอสรางใหเหมาะกับสังคมสูงวัย ระบบ
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การคมนาคมขนสงจะตองออกแบบใหผูสูงอายุใชการได (Foundation of Thai Gerontology Research and 
Development institute, 2018)  

สถานีเปนพ้ืนที่สาธารณะซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งในการเดินทางในแตละครั้งของประชากรวัยเรียน วัย
ทํางาน และผูสูงอายุ โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน ซึ่งเปนหนึ่งในระบบขนสงมวลชนที่ไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน เนื่องจากมีเสนทางการเดินรถผานสถานที่สําคัญ ทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา หางสรรพสินคา และ
สวนสาธารณะ โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะพัฒนาเสนทางการเดินรถใหครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 
(Office of Transport and Traffic Policy and Planning, 2016) การออกแบบสถานีและการจัดการพ้ืนที่ใน
สถานี และโดยรอบสถานี เปนสวนที่ตองใหความสําคัญ เพราะในปจจุบันสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและ
ภายนอกสถานีขนสงมวลชน ยังไมเอ้ือตอการใชงานของผูสูงอายุรวมไปถึงผูพิการ เชน การปรับปรุงเสนทาง
เชื่อมตอระหวางจุดรับ-สงรถระบบขนสงสาธารณะ ไดแก ทางลาด ทางขาม ทางเดินเทา ระบบปายนําทาง พ้ืนผิว
ตางสัมผัส และการใหขอมูลเสียงและอักษรเบล ซึ่งสงผลกระทบตอการเดินทางของผูสูงอายุ (Office of 
Transport and Traffic Policy and Planning, 2018)  

กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใชกับอาคารหลายประเภท รวมไปถึงสถานีขนสง แตยังพบปญหา
จากลักษณะการใชงาน รวมไปถึงความปลอดภัยที่เปนปจจัยที่ตองคํานึงถึง ดังตัวอยางเชน ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 
2562 มคีําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีกรุงเทพมหานครไมจัดทําลิฟตและอุปกรณอํานวยความสะดวก สําหรับ
คนพิการใน 23 สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนใหแลวเสร็จ ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ถึงแมศาลปกครอง
กลางจะพิพากษายกฟอง เพราะกรุงเทพมหานครมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอที่จะไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของ
ศาลปกครอง (The Administrative Court, 2019) แตก็สะทอนใหเห็นวายังมีปญหาจากการใชงานที่ไมสามารถ
รองรับคนไดทุกกลุม อาทิ คนพิการ ผูสูงอายุ เปนตน และปญหาเรื่องความลาชาจากการติดขัดดานงบประมาณ
และการดําเนินการ เมื่อพิจารณาประเด็นผูสูงอายุกับการเดินทาง พบวาในประเทศไทยนั้น การจัดบริการระบบ
ขนสงสาธารณะยังไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป และการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนประชากรผูสูงอายุ สงผลใหมีการจัดบริการระบบขนสงสาธารณะที่ไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูสูงอายุอยางแทจริง (Kulachai, 2015, pp. 140-150) 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใน
ภาคขนสงสําหรับผูสูงอายุ การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงสาธารณะเพ่ือผูสูงอายุ ในการรองรับการมาถึง
ของสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ จึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของ
ผูสูงอายุในปจจุบัน เพ่ือแกปญหาจากการใชบริการของผูสูงอายุไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพ่ือตอบสนองผูสูงอายุ
ที่มาใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่ใชบริการในปจจุบันใหดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Carreira et al. (2014, pp. 35-46) ไดศึกษาปจจัยที่ผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะใหความสําคัญ 
ผลการวิจัยพบวาจากประสบการณในการเดินทางที่ผานมาในเรื่อง สิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานี พ้ืนที่ใชสอยของ
แตละบุคคลบนรถโดยสาร และการบริการในการซื้อตั๋วโดยสาร เปนสามในเจ็ดของปจจัยหลักที่ใหความสําคัญใน
เรื่องของการเดินทาง และสงผลตอทัศนคติที่มีตอการเดินทางนั้น หากพิจารณาประเด็นผูสูงอายุกับการเดินทาง 
พบวาในประเทศไทยนั้น การจัดบริการระบบขนสงสาธารณะยังไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
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โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป โดยปญหาของระบบขนสงมวลชนของประเทศไทยเกิดจากคุณภาพการใหบริการ 
ความปลอดภัย และคุณภาพรถ เพราะขาดการบํารุงรักษาและการดูแลมาเปนเวลานาน สงผลใหประชาชนหันไป
ใชยานพาหนะสวนบุคคลในการเดินทางมากขึ้น แทนการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ (Thippayakraisorn, 
2011, pp. 55-58)  สอดคลองกับความคิดเห็นของ Rosenbloom (2009, pp.33-43) ที่กลาววา ระบบขนสง
สาธารณะในรูปแบบเดิมนั้น ไมตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุทั้ง 3 ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ และดาน
สังคม ทําใหผูสูงอายุเลือกรูปแบบการเดินทางประเภทอ่ืนแทน โดยการที่ผูสูงอายุจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เดินทางมักไดรับอิทธิพลจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ (Jadesadalug and Sangngern, 2018, pp. 3032-3047) ไดแก 
 1. ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงบริการระบบขนสง
สาธารณะ รวมถึงการยอมรับในการใหบริการขนสงสาธารณะของผูสูงอายุ ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจ
เดินทาง วาจะเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล ใชบริการขนสงมวลชน หรืออาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่น 

 2. ลักษณะสวนบุคคล (Individual Characteristics) หมายถึง การที่ผูสูงอายุรูสึกวาการสะทอนความ
ตองการไปยังผูที่เกี่ยวของกับการจัดบริการขนสงสาธารณะ ไมไดรับการตอบสนอง เชน การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แตผูบริหารหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของยังไมมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของผูสูงอายุ ยอมสงผลใหผูสูงอายุไมสามารถเขาถึงการบริการได 
 3. สภาพแวดลอมดานการขนสง (Transportation Environment) หมายถึง ผูใหบริการจัดสรรการบริการ
ขนสงสาธารณะไมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ ดังนั้น การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จึง
ออกแบบมาเพ่ือใหคนทั่วไปใชบริการมากกวา ขณะที่ผูสูงอายุอาจประสบปญหาในการใชบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกของระบบขนสงมวลชน นอกจากปจจัยดังกลาวแลว ยังมีปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน เพศ อายุที่แตกตางกัน 
คุณลักษณะสวนบุคคล และคุณลักษณะของครัวเรือน ก็ เปนปจจัยที่สงผลตอความตองการในการเดินทางและ
พฤติกรรมในการเดินทางของผูสูงอายุอีกดวย (Choiejit, 2006) สอดคลองกับงานวิจัยของ Krautharot (2005) ที่
ศึกษารูปแบบการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มีอายุ
มากขึ้นมีความตองการเดินทางกับรูปแบบการเดินทางที่มีความสะดวก และความสบายมากขึ้น ในเรื่องของคา
โดยสารการเดินทาง ในการเดินทางระยะทางที่เทากัน ผูเดินทางจะเลือกใชรูปแบบการเดินทางที่มีคาโดยสารที่ถูก
กวา ดังนั้นการขาดระบบขนสงสาธารณะที่มีราคายอมเยาและบริการรถรับสง เปนอุปสรรคสําคัญในการเขาถึงของ
กลุมผูสูงอายุ ผูสูงอายุในหลายครัวเรือน แมกระทั่งผูสูงอายุที่มีสถานะปานกลางถึงยากจน ก็ไมสามารถจายคาเชา
รถสวนตัวเพ่ือเดินทางมายังโรงพยาบาลได ผูสูงอายุที่ดํารงชีวิตดวยเบี้ยเลี้ยงยังชีพจากบํานาญอยางเดียว โดยไมมี
รายไดจากแหลงอ่ืนนั้น มีความเสี่ยงสูง ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้จําเปนตองใชเบี้ยเลี้ยงประจําเดือนเพ่ือเปนคาเชาบาน
และอาหาร อีกทั้งไมมีทางเลือกอ่ืนใดในการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะที่มีราคาสูงได (World Bank's East Asia 
and Pacific Region, 2016) 
 Banister and Bowling (2004, pp. 105-115) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในมุมมอง
ของการเดินทางพบวา การเดินทางเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เชน การเดินทางไปโรงพยาบาล ติดตอหนวยงานราชการ การไปพบเพ่ือน บุตรหลาน ญาติพ่ีนอง จาก
การวิจัยยังพบวา ความปลอดภัยจากการเดินทาง ความสม่ําเสมอของการใหบริการ เปนปจจัยสําคัญตอการเลือก
รูปแบบการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ OECD (2001) ที่วา ผูสูงอายุตองการความปลอดภัยจาก
การเดินทางเพ่ิมขึ้น โดยระบบการขนสงมวลชนในอนาคตตองสนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและเพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดมากขึ้น ดังเห็นไดจากระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีการนําเทคโนโลยีการจดจําใบหนา (Face Recognition) มาใชในการอํานวยความ
สะดวกใหกับผูสูงอายุที่ลืมพกบัตรประจําตัวประชาชน ทําใหงายตอการยืนยันตัวตน รวมไปถึงมีการนําระบบการ
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จายเงินคาบริการผานทางมือถือ ดวยแอปพลิเคชัน อาทิ Alipay และ WeChat Pay เปนตน ซึ่งในประเทศไทยก็ได
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการชําระคาเดินทาง ดวยบัตรแรบบิท ซึ่งเปนระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส
ระบบแรกในประเทศไทย ที่มีระบบตั๋วรวมระหวางรถไฟฟาบีทีเอสและระบบขนสงมวลชนอ่ืน ๆ แตผูที่ใชบัตร
โดยสารประเภทดังกลาว จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอพนักงานเมื่อมีการรองขอ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเดินทางของผูสูงอายุในตางประเทศพบวา ปจจัยดาน
การเขาถึงการใชงาน อาทิ ระยะทางจากที่พักอาศัยถึงสถานีบริการ การเชื่อมตอระหวางขนสงมวลชนประเภทตาง ๆ 
การออกแบบของสถานี สภาพพ้ืนที่ ลวนเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการเดินทาง (Ahern and Hine, 2010) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Alsnih and Hensher (2003, pp. 903-916) ที่ระบุวา วัยของผูเดินทางเปนปจจัยที่ควร
เนนย้ําในการออกแบบ วัยรุน วัยทํางาน วัยกลางคน ผูสูงอายุ และผูพิการก็ลวนแตมีความตองการและขอจํากัดใน
การเดินทางท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะผูพิการที่จะเดินทางเฉพาะยามจําเปนและจะเลือกรูปแบบการเดินทางที่เขาถึง
งาย สะดวก และราคาไมแพง เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง รวมไปถึงลักษณะการบริการ
ของแตละรูปแบบการเดินทางก็ลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึง เชน ระยะเวลาในการเดินทาง คาใชจายใน
การเดินทาง ความถี่ของการใหบริการ และจุดใหบริการ (Ranković Plazinić and Jović, 2018, pp. 169-180) 
สอดคลองกับงานวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนของ Guo et al.,  (2019, pp. 762-775) ที่พบวา ความหนาแนน
ของผูใชบริการ ความสะดวกสบาย และการเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทาง มีผลตอการเลือกที่จะใชบริการของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ รวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุ การวางแผนใหเมืองนั้น ๆ เปนเมืองสําหรับผูสูงอายุเปน
สิ่งที่จะสงเสริมใหผูสูงอายุจะเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ (Steels, 2015, pp. 45-52) 
 ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา มีปจจัยในการเลือกรูปแบบการเดินทางที่แตกตางกัน 
ประเทศที่พัฒนาแลวในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ผูสูงอายุนิยมเดินทางดวยรถยนตสวนตัว โดยเพศชายมี
อัตราสวนมากกวาเพศหญิง (Ahern and Hine, 2010) ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา จะมีการใชบริการขนสง
สาธารณะมากกวาการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว อันเนื่องมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ รายไดตอหัวของ
ประชากร โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมมีรายได  (Ipingbemi, 2010, pp. 285-291) นอกจากนีย้ังพบวา ผูสูงอายุในเขต
เมืองและชานเมืองมีรูปแบบการเดินทางที่แตกตางกันผูสูงอายุในเขตเมืองจะนิยมเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ ในขณะที่ผูสูงอายุในเขตชานเมืองจะนิยมเดินทางดวยรถยนตสวนตัวหรือรถแท็กซี่ เชนเดียวกันกับ 
Alsnih and Hensher (2003, pp. 903-916) ที่กลาววา ที่ตั้งของที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงกับ
การเลือกรูปแบบการเดินทาง 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา จากโครงสรางของประชากรในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคม
ผูสูงอายุ การใหความสําคัญในการศึกษาดานตาง ๆ ของผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงศึกษา รวมถึงปจจัยที่สงผล
ในการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยเฉพาะรถไฟฟาขนสงมวลชน ที่มีการขยายเสนทางใหครอบคลุมทั่ว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทาง และลดปญหาดานการจราจร ที่ยังมี
ปญหาเรื่องการเขาถึงการใชงาน การเชื่อมตอกับการเดินทางในรูปแบบอ่ืน ราคา ลวนเปนสิ่งที่ตองทําการศึกษา 
งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกการเดินทางโดยใชระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาระบบขนสงมวลชนของกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับการเดินทางของ
ประชาชนผูสูงอายุตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

รูปภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณเชิงลึก 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผสมการวิจัยเชิงปริมาณ เริ่มจากการศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยและกรณีศึกษา รวมถึง
กฎหมาย ขอกําหนดและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ศึกษาความรูเกี่ยวกับสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน และศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยและทัศนคติที่เก่ียวของกับการเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน ดังนี้ 

ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา 
งานวิจัยไดทําการคัดเลือกสถานีรถไฟฟาเพ่ือใชในการศึกษา เปนสถานีบนเสนทางสายสีสม หรือรถไฟฟา

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 2 ตั้งแตสถานีสนามกีฬาแหงชาติ ถึงสถานีสะพานตากสิน รวม
ระยะทาง 6.5 กม. ประกอบไปดวย 7 สถานี ไดแก สถานีสนามกีฬาแหงชาติ สถานีสยาม สถานีราชดําริ สถานี
ศาลาแดง สถานีชองนนทรี สถานีสุรศักดิ์ และสถานีสะพานตากสิน เนื่องจากรถไฟฟาสายนี้ เปนหนึ่งในสองสายที่
เปดใหบริการเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเปนเสนทางที่เชื่อมตอจากฝงธนบุรีเขาสูพ้ืนที่ใจ
กลางกรุงเทพมหานครไดอยางรวดเร็ว รวมถึงผานสถานที่ที่ผูสูงอายุจะไปทํากิจกรรม อาทิ สวนลุมพินี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย สนามกีฬาแหงชาติ และศูนยการคาตาง ๆ เปนตน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ในการศึกษาเชิงคุณภาพจะเปนการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานระบบขนสงมวลชนของผูสูงอายุ ซึ่งตองเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับดานผูสูงอายุอยาง
นอย 5 ป ซึ่งมีความยินดีและเต็มใจในการเขารวม  
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ในสวนของการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภายใตความหมายตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 คือเปนบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป
บริบูรณขึ้นไป โดยใชสูตรกรณีไมทราบขนาดประชากรที่แทจริง ดังสมการที่ 1 ซึ่งจะสุมเลือกสัมภาษณผูสูงอายุที่
ใชบริการขนสงมวลชน ซึ่งอยูในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาและใชบริการในชวงวัน-เวลาที่ทําการศึกษา เพ่ือใหการสํารวจ
ครอบคลุมเขาถึงกลุมเปาหมาย และเพ่ือใหงายตอการเก็บรวบรวม โดยใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยจะสุมคัดเลือกผูสูงอายุจากกลุมผูที่เดินทางในทุกสถานีที่อยูในขอบเขตที่ศึกษาเพ่ือ
การกระจายของขอมูลที่ดี 

        (1) 
 โดยที่ N  คือ จํานวนตัวอยาง 
  E คือ คาความคาดเคลื่อนในการประมาณสัดสวนของกลุมประชากร 
  Z  คือ คามาตรฐานจากตารางแจกแจงขอมูล ขึ้นอยูกับระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด 
  P  คือ สัดสวนกลุมประชากรที่สนใจ 
 การประมาณคาสัดสวนของประชากร (P) ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 
รอยละ 90 จะได คามาตรฐานจากตารางแจกแจงขอมูลความถ่ี เทากับ 1.645 ในกรณีนี้ที่ไมทราบคาสัดสวนกลุม
ประชากรที่สนใจ คา p(1- p) จะมีคามากที่สุดเมื่อ p = 1/2 ดังนั้น p(1- p) = 1/4  (Yamane, 1973) 
 

N = 
  ( . )   

 ( . )
  =  271 คน 

 ดังนั้น จํานวนตัวอยางที่เก็บแบบสอบถามแบบบังเอิญ โดยจะสุมคัดเลือกผูสูงอายุจากกลุมผูที่เดินทางใน
ทุกสถานีที่อยูในขอบเขตการศึกษา คือ  271 คน  

 อยางไรก็ตามมีการปรับลดจํานวนกลุมตัวอยางลง สืบเนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือโรคโควิด 19 และกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคโควิด 19 เปน
โรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงใหประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.  2563 ออกไป
จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และใหปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราความ
เสี ่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) จากประกาศและมาตรการดังกลาว สงผลโดยตรงตอการเก็บขอมูลในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุม
เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางภายหลังมีมาตรการผอน
ปรนจากภาครัฐบาล โดยเก็บตัวอยางดวยวิธีการเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสุม
คัดเลือกผูสูงอายุจากกลุมผูที่เดินทางในทุกสถานีที่อยูในขอบเขตและชวงเวลาที่ศึกษา ไดจํานวน 164 คน คิด
เปนรอยละ 61 จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองทําการเก็บขอมูล  

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 2 เครื่องมือดวยกัน คือ แนวคําถาม

สัมภาษณเช ิงล ึกเกี ่ยวกับปจจ ัยที ่ม ีผลกระทบตอการเล ือกใช รถไฟฟาขนสงมวล ชนของผู ส ูงอาย ุ และ  
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ ซึ่งในการสราง
แบบสอบถามผูวิจัยไดจากการศึกษาแนวคิด เอกสารขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้  
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สวนที่ 1 คําถามคัดกรอง สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 3 พฤติกรรมการเดินทาง สวนที่ 4 
ความคิดเห็นตอการใชรถไฟฟาขนสงมวลชน และสวนที่ 5 ขอเสนอแนะที่มีตอการใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบ Liker Scale โดยแบงเปน 
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสารจากเอกสารขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เดินทาง ผูสูงอายุ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
2) กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยใชขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกเปนแนวทางในการสรางขอคําถามเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของทั้งหมด 3 ทาน พิจารณาคาความ

ตรงของแบบสอบถามดวยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีวิเคราะหขอคําถามและ
พิจารณาประเมินใหคาคะแนน เพ่ือตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ดังนี้ 
 

 
 

 

 เมื่อ IOC ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบคือ  
  ∑R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 โดยกําหนดคาคะแนน 
 คา  +1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค 
 คา  0  ไมแนใจวาขอคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงคหมายถึง  
 คา  -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค 
 เกณฑที่ใชในการตัดสินคือ คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดตองมากกวา 0.5 ขึ้นไป (Kanchanavasri, 2009)
สําหรับคา IOC สําหรับเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน มีคาเทากับ 0.9 
 4) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยการวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีประมาณคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ตัวสถิตินี้จะเปนคาที่สะทอนความสัมพันธของหัวขอโดยรวมทั้งหมด โดยคาตัว
สถิติจะมีคาอยูระหวา 0 – 1 และคาที่ยอมรับไดของตัวสถิติ คือ มากกวา 0.7  

 
 จากการทดสอบพบวา คาสัมประสิทธิ์ของครอนบาคของเครื่องมือหมายเลข 3 อยูที่ 0.98 หมายความวา
แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได สามารถนําไปใชในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการใช
รถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุได 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาการเก็บขอมูลเริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 กระบวนการวิจัยในสวน
ของแบบสัมภาษณเชิงลึกเริ่มตนจากการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน เริ่มจาก
ติดตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ขั้นตอนกระบวนการในการทําวิจัย ซึ่งอาจมีการสัมภาษณ
เชิงลึกมากกวา 1 ครั้ง หากขอมูลยังไมอ่ิมตัว และสอบถามความยินดีและเต็มใจในการเขารวมโครงการวิจัย กอน
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารชี้แจง ซึ่งการที่ผูเขารวมการวิจัยยินยอมใหขอมูลดวยความ
ยินดีและเต็มใจ ยอมแสดงออกถึงการยินยอมแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงขอใชเอกสารชี้แจงแบบยกเวนการลงนาม สําหรับ
การเก็บขอมูลแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจะมีการใชรหัสแทนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการวิจัย ในการบันทึก
ขอมูลในแบบเก็บขอมูล โดยจะไมเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูล
โดยรวม ผูที่มีสิทธิ์เขาถึงขอมูลของทานจะมีเฉพาะผูที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยเทานั้น เพ่ือเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการการวิเคราะหขอมูลเอกสาร โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) จากบันทึกการสัมภาษณเชิงลึกและนํามาใชรวมกับเทคนิคการวิเคราะหสวนประกอบ (Component 
Analysis) ในสวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จะใชการวิเคราะหใน 2 รูปแบบคือ 1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมประชากร โดยใชวิธีแจกแจงความถ่ี คารอยละเพ่ือ
อธิบาย 2) การวิเคราะหสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistic) เปนการทดสอบความสัมพันธ ระหวางตัวแปรทํานาย 
กับการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม STATA เวอรชัน 12 ดวยสถิติ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 ขอสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ  
เปนดังนี้ ปจจัยที่สงผลกระทบตอการใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอาย ุประกอบไปดวย 4 ปจจัย ดังนี้  
 1) เรื่องการเขาถึงบริการ (Accessibility) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมตั้งแตการเขาถึงตัวอาคารสถานี 
และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ยังไมเอื้อตอการเขาถึงบริการของผูสูงอายุ เสนทางที่เขาถึงตัวสถานียังมีจํานวน
จํากัด ตลอดจนการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนในรูปแบบอื่น เชน รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่ เรือ
โดยสาร รถสองแถว และจักรยานยนตรับจาง ทําไดไมสะดวก 
 นอกจากลักษณะทางกายภาพแลว คุณภาพของการใชบริการมีผลกระทบตอการใชรถไฟฟาขนสงมวลชน
ของผูสูงอายุ อาทิ ความสะดวกสบาย ความยากงายในการใชรถไฟฟา ตั้งแตระยะหางจากที่พักอาศัย ขั้นตอนการ
ซื้อบัตร การออกตั๋ว การแลกเหรียญ การเสียบบัตรโดยสารตอนเขาระบบ หรือแมแตจํานวนผูโดยสารในระบบ
ขนสงมวลชน ลวนมีผลกระทบทั้งสิ้น  
 2) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Management) ที่สนับสนุนการใชบริการของผูสูงอายุให
เปนไปตามกฎกระทรวงตาง ๆ และนอกเหนือจากกฎกระทรวงและคูมือที่ระบุไว เชน การจัดใหมีเจาหนาที่คอยให
ความชวยเหลือผูสูงอายุอยางเพียงพอ ตั้งแตการดูแลดานความปลอดภัย การชวยพยุงเดิน ชวยถือของ หรือการ
ชวยเหลือภายนอกอาคารสถานี เชน การชวยเหลือเมื่อตองเดินทางตอดวยระบบขนสงมวลขนประเภทอ่ืน เชน 
การเรียกรถแท็กซ่ี หรือรถโดยสารประเภทอ่ืน ๆ เปนตน 
 ทรัพยากรกายภาพบริเวณสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน เกี่ยวของอยางยิ่งกับการใชหรือไมใชรถไฟฟา
ขนสงมวลชนของผูสูงอายุ เพราะหากทรัพยากรกายภาพถูกออกแบบมาดี เอ้ือตอผูสูงอายุ ก็จะสงเสริมผูสูงอายุ
ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากระบบขนสงสาธารณะไดมากขึ้น เชน การจัดใหมีจุดจอดรับ-สงผูสูงอายุ 
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ในบริเวณสถานีรถไฟฟา ซึ่งปจจุบันยังไมมี จะมีเพียงจุด Park and Ride ซึ่งจอดไดไมนาน ซึ่งอาจจะไมเอื้อ
ใหกับผูสูงอายุที่ตองเดินเปนระยะไกล และจากลักษณะพื้นที่ในบริเวณสถานีรถไฟฟา ที่มีพื้นที่กวางตั้งแตพื้นที่
ออกตั๋วไปจนถึงชานชาลา ตองเดินไกลและหากในกรณีเวลาเรงดวนที่มีผู ใชเปนจํานวนมาก หากมีการจัด
ชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุ ก็จะเปนแนวทางหนึ่งที่อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุได  
 3) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมาใชบริการ
รถไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น ผานชองทางตาง ๆ ที่กลุมผูสูงอายุสามารถเขาถึงขอมูล เชน ผานศูนยบริการสาธาณสุข 
โรงพยาบาล สมาคมผูสูงอายุ และสวนสาธารณะ เปนตน โดยการลดคาโดยสารที่จากเดิม ผูสูงอายุไดลดหยอนราคา
คาโดยสารของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนลง รอยละ 50 แตตองสมัครบัตรแรบบิทพรอมกับแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน ซึ่งมีความยุงยาก ควรปรับมาใหใชเพียงบัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบเดียวสามารถเดินทางในทุกระบบ
ขนสงสาธารณะไดฟรี เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมาใชบริการมากข้ึน 
 4) ดานความปลอดภัย (Safety) ประกอบไปดวย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดเตรียม
อุปกรณที่จําเปนสําหรับใชในกรณีฉุกเฉินไวในขบวนรถและบนสถานี รวมถึงจัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ การ
ซอมบํารุง การปรับปรุงพัฒนาระบบขนสงอยางตอเนื่อง เพ่ือไมเกิดเหตุการณตามที่เปนขาว เชน ประตูขบวนรถ
เปดขณะวิ่งออกจากชานชาลา หลังคารั่วสงผลใหน้ําเขาหองโดยสาร การหยุดขบวนรถในชวงเวลาเรงดวน
เนื่องมาจากการขัดของทางวิศวกรรม ซึ่งลวนแตสงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ และควรมี ระบบและ
อุปกรณสําหรับปองกันและระงับเหตุเพลิงไหม อาทิ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง และระบบฉีดน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ ครอบคลุมพ้ืนที่ของสถานี 
 อีกประเด็นที่สําคัญ คือ ความปลอดภัยดานสุขอนามัย สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่สวนใหญแพรกระจายผานการสัมผัสกับผูติดเชื้อ ผานทางละอองเสมหะ
จากการไอ จาม น้ํามูก น้ําลาย การรับเชื้อโรคโควิด 19 มาจากการหายใจเอาละอองเขาไปจากผูปวย เพราะฉะนั้น 
จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะรักษาระยะหางจากผูอ่ืนอยางนอย 1 เมตร ละอองเหลานี้ยังตกลงสูวัตถุและพ้ืนผิวตาง ๆ 
เชน โตะ ลูกบิดประตู ราวจับ และเมื่อคนเอามือไปจับพ้ืนผิวเหลานั้นแลวมาจับตา จมูกหรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค 
ผูสูงอายุและผูมีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็ง มีแนวโนมที่จะมีอาการ
ปวยรุนแรงกวากลุมอ่ืน ถือเปนกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง การเลี่ยงการไปพ้ืนที่หนาแนนเปนอีกวิธีในการปองกัน 
เพราะเมื่อคนมารวมตัวกันเปนจํานวนมาก มีโอกาสเสี่ยงที่จะเขาใกลผูปวยโควิด 19 และเมื่อคนหนาแนนก็จะ
รักษาระยะหาง 1 เมตรไดยาก จึงเปนปจจัยที่สรางผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อมั่นในการเดินทางของผูสูงอายุ 
ไมเพียงแตระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน แตรวมไปถึงระบบขนสงสาธารณะทุกประเภท ดังนั้น ระบบรถไฟฟาขนสง
มวลชนควรมีการตั้งจุดคัดกรองและระบบควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในทุกสถานี 
 ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดใหความเห็นตรงกันวา สถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับผูใชบริการที่เปน
ผูสูงอายุ ควรมีการออกแบบตามหลัก UD (Universal Design) รวมกับ SD (Service design) เพราะทั้งสองแนวคิด
ดังกลาวครอบคลุมการออกแบบ เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงการใชระบบขนสงมวลชนได โดยควบคูกับหลัก
กฎหมายตาง ๆ ที่มีการบังคับใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ มีความเห็นวาในปจจุบันผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะเดินทางดวย
ตนเองเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ระบบขนสงสาธารณะและบริการขนสงจึงจําเปนตองไดรับการออกแบบใหเอ้ือตอ
พฤติกรรมการเดินทางของผูสูงอายุ ซึ่งมีความแตกตางจากการเดินทางของประชากรทั่วไปในมิติตาง ๆ เชน เวลาใน
การเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง และความคลองตัวในการเคลื่อนไหว เปนตน 
 ในสวนของผลการวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม โดยเก็บตัวอยางดวยวิธีการเก็บตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสุมคัดเลือกผูสูงอายุจากกลุมผูที่เดินทางในทุกสถานีที่อยูในขอบเขตและ
ชวงเวลาที่ศึกษาจํานวน 164 คน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและนําไปวิเคราะหทางสถิติ โดยแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ปรากฏผลดังนี้ 
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 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง 60-64 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 67.07 โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 64.60 ดังตารางที่ 1 
 แหลงที่มาของรายไดของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญจํานวน 68 คน มาจากเงินบํานาญ คิดเปน
รอยละ 41.5 นอกจากนี้การครอบครองยานพาหนะของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีการครอบครองยานพาหนะ 
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 74.4  โดยยานพาหนะที่ครอบครองมากที่สุด คือ รถยนต รอยละ 77.3 รองลงมา
เปนรถจักรยานยนต โดยวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ซื้อ/ขายสินคา และบริการ ทําธุระ 
ติดตอราชการ และออกกําลังกาย ตามลําดับ โดยวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน เดินทางไปทํางาน อยูที่รอยละ 5.5  

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

60-64 ป 110 67.07 
65-69 ป 37 22.56 
70-74 ป 15 9.15 

75 ป ขี้นไป 2 1.22 
รวม 164 100.00 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีที่พักอาศัยหางจากสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน ระยะทางมากกวา 
5 กิโลเมตร จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 76.20 โดยชวงเวลาที่ผูสูงอายุเดินทางมากที่สุด อยูที่ชวงเวลาตั้งแต
แปดนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกา รอยละ 41.5 รองลงมาคือ ชวงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกา ที่รอยละ 18  
 นอกจากนี้รูปแบบการเดินทางที่ผูสูงอายุใชเปนประจํา คือรถสวนตัว จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 51.2 
โดยรูปแบบรถประจําทาง รถไฟฟาขนสงมวลชน และรถรับจางมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน โดยคาใชจายในการเดินทาง
เฉลี่ยของผูสูงอายุตอครั้งอยูที่ 282 บาท โดยรอยละ 55 ของผูตอบแบบสอบถามมีผูรวมเดินทางในแตละครั้งดวย 
 

ขั้นที่ 1 
 
 

ขั้นที่ 2 
 

 
 
 
ขั้นที่ 3 

 
 
 
 
ขั้นที่ 4 
 

 

รูปภาพที ่2  การใชตัวแปรทํานายในสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปรทํานาย F Prob> F R
2
 Adj. R2

 Coef. Std. 
Err. 

95% 
CI 

p-value 

ขั้นที่ 1 67.68 0.001 0.295 0.290         
การเขาถึงบริการ          0.488 0.059 0.371, 

0.605  
0.001** 

Constant         1.732 0.210 1.317, 
2.146 

0.001** 

ขั้นที่ 2 36.71 0.039 0.313 0.305         

การเขาถึงบริการ          0.293 0.111 0.075, 
0.511  

0.009** 

การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

        0.238 0.114 0.013, 
0.464 

0.039* 

Constant         1.624 0.214 1.201, 
2.047 

0.001** 

ΔR2 = 0.0185                 

ขั้นที่ 3 24.41 0.663 0.314 0.301         

การเขาถึงบริการ          0.270 0.122 0.029, 
0.512 

0.029* 

การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

        0.230 0.116 0.002, 
0.460 

0.050* 

การสงเสริม
การตลาด  

        0.039 0.090 -0.138, 
0.217 

0.663 

Constant         1.598 0.223 1.158, 
2.038 

0.001** 

ΔR2 = 0.0008                 

ขั้นที่ 4 19.150 0.107 0.325 0.308         
การเขาถึงบริการ          0.120 0.153 -0.138, 

0.217 
0.433 

การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

        0.116 0.135 -0.151, 
0.383 

0.393 

การสงเสริม
การตลาด  

        0.057 0.090 -0.121, 
0.235 

0.530 

ความปลอดภัย          0.245 0.151 -0.054, 
0.543 

0.107 

Constant         1.592 0.222 1.154, 
2.029 

0.001** 

ΔR2 = 0.0111                 

CI = ชวงความเชื่อมั่น (Confidence Interval), ** Significant at 1%level, * Significant at 5% level 
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 ผลการวิจัยดวยสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis)
เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรทํานาย ที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ การทบทวนวรรณกรรม และการ
สัมภาษณเชิงลึกและนํามาสรางขอคําถามในแบบสอบถามเพ่ือหาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสง
มวลชนของผูสูงอายุ โดยตัวแปรทํานายทั้ง 4 ตัว คือ 1) การเขาถึงบริการ (Accessibility) 2) การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Facilities Management) 3) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 4) ดานความปลอดภัย (Safety)  
 ผลที่ ไดจากการวิ เคราะหดวยสถิติวิ เคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple 
Regression Analysis) โดยการเพ่ิมตัวแปรทํานายเพ่ือหาความสัมพันธกับการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของ
ผูสูงอายุ พบวา การเขาถึงบริการ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การสงเสริมการตลาด และดานความปลอดภัย มี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ 
 โดยขั้นที่ 1 เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางการเขาถึงบริการกับการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชน
ของผูสูงอายุ พบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายเทากับ 0.488 และมีคา p-value เทากับ 0.001 
คา R2 ของขั้นที่ 1 มีคาเทากับ 0.295 เมื่อมีการเพ่ิมตัวแปรทํานายดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเขาไปใน
สมการ ในขั้นที่ 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทํานายเทากับ 0.238 และมีคา p-value เทากับ 

0.039 คา R2 ของขั้นท่ี 2 มีคาเทากับ 0.313 โดยคาของ R2 มีการเพิ่มขึ้นเล็กนอย (ΔR2 = 0.0185) 
 ผลการทดสอบตัวแปรทํานาย ในขั้นที่ 3 เมื่อเพ่ิมตัวแปรทํานายดานการสงเสริมการตลาดเขาไปในสมการ 
คาสัมประสิทธิ์การถอยถอยของตัวแปรมีคาเทากับ 0.0392 โดยไมมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.663) 
โดยคาของ R2 มีคาเทากับ 0.314 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากจากขั้นที่ 2 ดังนั้นการเพ่ิมตัวแปรดานการสงเสริม
การตลาดจึงไมใชปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ 
 ผลการทดสอบในขั้นที่ 4 มีการเพ่ิมตัวแปรทํานายดานความปลอดภัยเพ่ือดูความสัมพันธพบวา คา
สัมประสิทธิ์การถอยถอยของตัวแปรมีคาเทากับ 0.245 โดยมีคา p-value = 0.1 โดยคาของ R2 มีคา 0.325 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงนอยมากจากขั้นที่ 3 ดังนั้นการเพ่ิมตัวแปรดานความปลอดภัย ไมสงผลตอการเลือกใชรถไฟฟา
ขนสงมวลชนของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ 
 โดยสมการทํานายของทั้ง 4 ตัวแปรแสดงไดดังนี้ 

 

 

อภิปรายผล 

 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกเดินทางโดยใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ จากการ
สัมภาษณเชิงลึก และสํารวจขอมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปไดออกมาเปน 4 ปจจัย ดังนี้ ปจจัยแรกคือ ดาน
การเขาถึงบริการ (Accessibility) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอการเลือกใชระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ตั้งแต
ระยะหางจากที่พักอาศัยจนถึงตัวที่ตั้งของสถานี การเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนในรูปแบบอ่ืน เสนทางการ
เขาถึงตัวอาคาร สถานี ตลอดจนเสนทางการเดินรถของรถไฟฟาขนสงมวลชนที่ครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่
ตองการจะเดินทางไปโดยมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Jadesadalug and Sangngern (2018, pp. 3032-3047) 
 ปจจัยที่สองคือ ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities management) ทรัพยากรกายภาพภายใน
บริเวณสถานีและภายนอกสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชน มีผลกระทบตอการเลือกการเดินทางโดยใชบริการของ
ผูสูงอายุโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Carreira et al. (2014, pp. 35-46) ที่กลาววาสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในสถานีเปนหนึ่งในเจ็ดปจจัยหลักท่ีผูสูงอายุใหความสําคัญในการเดินทาง ทั้งนี้เปนเพราะการออกแบบ
สิ่งอํานวยความสะดวกยังไมเปนไปตามหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) นอกจากนี้ ผูสูงอายุได
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ใหประเด็นที่นาสนใจคือ การเพ่ิมขบวนตูรถไฟสําหรับ ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ เด็ก และสตรีมีครรภ  เปน
การเฉพาะ ดังตัวอยางในตางประเทศ เพ่ือลดความแออัดของผูโดยสาร อีกทั้งเปนการสงเสริมใหบุคคลประเภท
ดังกลาว ไดเขาถึงการบริการมากกวาเดิม 
 ปจจัยที่สามคือ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูสูงอายุเปนกลุมบุคคลที่มีรายไดจํากัด แมวาใน
ปจจุบันอัตราคาโดยสารของผูสูงอายุจะมีการลดราคาคาโดยสารลงครึ่งราคา แตกระบวนการการชําระคาโดยสารมี
ความซับซอน ผูสูงอายุตองสมัครบัตรโดยสารประเภทพิเศษ พรอมกับแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่ใชบริการ ทํา
ใหผูสูงอายุรูสึกยุงยากในการใชบริการ ดวยเหตุนี้ผูสูงอายุจึงเลือกการเดินทางในรูปแบบอ่ืนแทน ดังนั้น ภาครัฐ
และบริษัทเอกชนที่ใหบริการเดินรถไฟฟาขนสงมวลชน ควรหารือรวมกันและจัดทํานโยบายสงเสริมใหผูสูงอายุมา
ใชบริการมากข้ึน โดยเฉพาะการยกเวนคาโดยสาร 
 ปจจัยสุดทายคือ ดานความปลอดภัย (Safety) ผูสูงอายุใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางอยูในระดับมาก ผูสูงอายุเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนทั้งนี้เปนเพราะชวยลดความเสี่ยงและ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง และสภาพของขบวนรถไฟฟาขนสงมวลชนเมื่อโดยสารแลวให
ความรูสึกปลอดภัย มากกวาการเดินทางในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้ผลจากการใชสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression 
Analysis) เพื่อทดสอบตัวแปรทํานายพบวา ปจจัยดานการเขาถึงบริการ และปจจัยดานการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เปนสองปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกเดินทางดวยรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ  โดยลําดับการเขาทํานายของปจจัยทํานายทั้ง 4 ปจจัย พิจารณา
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยปจจัยทํานายแรกคือการเขาถึงบริการ โดยมีผลกระทบตอการเ ลือก
เดินทางดวยรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุอยูที่รอยละ 29.5 (R2 =0.295) ซึ่งสอดคลองกับการเปรียบเทียบ
ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ ตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุพบวา 
ระยะหางของที่พักอาศัยกับสถานีรถไฟฟามีความสัมพันธกับการเลือกการเดินทางโดยใชรถไฟฟาขนสงมวลชน
เปนประจําของผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Fatima and Moridpour (2018) ที่พบวาปญหาของ
การเดินทางของผูสูงอายุคือการเขาถึงระบบขนสงตางๆ ตั้งแตระยะทางไกลใกลจากที่พักอาศัย รวมไปถึงความถี่
ของการใหบริการของระบบขนสงสาธารณะ เมื่อเพิ่มปจจัยที่สองคือ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเขาไปในการ
วิเคราะห สามารถทํานายผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนอยูที่รอยละ 30 (R2 = 0.305) 
นั่นหมายความวาปจจัยดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกมีผลตอการเลือกใชรถไฟฟา ขนสงมวลชนเพิ่มขึ ้น
เล็กนอย ผลที่ไดจากการวิเคราะหตัวแปรทํานายทั้งสองปจจัยนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Kulachai (2015, 
pp.140-150) ที ่ระบุว าปญหาที ่เก ิดขึ ้นกับผู ส ูงอายุในการใชบริการระบบขนสงมวลชนในประเทศไทย 
ประกอบดวย ปญหาความสามารถในการเขาถึงบริการขนสงสาธารณะ (Accessibility) ตลอดจนการขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู สูงอายุ ปญหาดานความไมตรงตอเวลา ปญหาเรื ่องความถี่ของบริการขนสง
สาธารณะ ปญหาดานการใหบริการ อุปสรรคในการขึ้น-ลงระบบขนสงสาธารณะ ปญหาเสนทางไมครอบคลุม 
ปริมาณผูโดยสารหนาแนน ไมมีการเชื่อมโยงระหวางบริการขนสงสาธารณะรูปแบบตาง ๆ และปญหาเรื่องความ
สะอาด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Yung et al. (2016, pp. 87-98) ที ่พบวา การวางแผนและการ
ออกแบบทรัพยากรกายภาพ เชน สิ ่งอํานวยความสะดวกในหองน้ํา ที่จอดรถ สามารถชวยเพิ่มสุขภาวะทาง
อารมณได ตรงกับงานวิจัยของ Lyons and Dionigi (2007, pp. 375-389) ที ่พบวาหากผู สูงอายุไดรับการ
ตอบสนองความตองการทางจิตใจและสังคม สภาวะทางรางกายจะดีขึ ้นและมีภาวะตื ่นตัวที ่จะเขารวมกับ
กิจกรรมทางสังคมและมีปฏิสัมพันธทางสังคม จะสงผลใหมีการเดินทางเพ่ิมขึ้น  
 เมื่อเพ่ิมปจจัยทํานายตัวที่สามคือการสงเสริมการตลาด และปจจัยทํานายตัวที่สี่คือความปลอดภัยพบวา
สามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเพียงเล็กนอยเทานั้น กลาวคือเมื่อรวมทํานายกับตัวแปรทํานาย 2 ตัวขางตน 
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อาจมีอิทธิพลทางออมผานตัวแปรทํานายอ่ืน ซึ่งไมไดหมายความวาตัวแปรดังกลาวไมมีผลกระทบกับการเลือกใช
งานรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ แตอาจสงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ โดยเฉพาะเหตุการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ที่กระทบกับการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะทุกประเภท โดย
รอยละรอยของผูตอบแบบสอบถามมีความกังวลวา จะเกิดการแพรระบาดในประเทศอีกครั้งหากไมมีมาตรการการ
ควบคุมที่รัดกุม และกลุมผูสูงอายุถือเปนกลุมเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อโควิด-19 มากกวาชวงวัยอ่ืน ๆ เนื่องดวยสภาพ
รางกายที่ไมแข็งแรง ภูมิคุมกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุมนี้เปนกลุมเสี่ยงที่จะรับโควิด-19 ไดงาย หากไมไดมีการดูแลและปองกันอยางดี 
ผูสูงอายุจึงเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนเทาที่จําเปน และใชบริการในรูปแบบการเดินทางอ่ืนที่ปลอดภัยและลด
ความเสี่ยงมากกวา แทนการใชระบบขนสงสาธารณะ ไมเพียงแตรถไฟฟาขนสงมวลชน แตรวมถึงรถโดยสารประจํา
ทาง รถตูโดยสาร และรถแท็กซี่ ซึ่งเปนเรื่องที่ผูใหบริการตองสรางความเชื่อมั่น ใหกับผูใชบริการในเรื่องของความ
ปลอดภัยจากการใชบริการ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โรคโควิด 19 สงผลให

การเดินทางของผูสูงอายุลดลง สงผลโดยตรงตอการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูสูงอายุ ไมเปนไป
ตามจํานวนที่ตองการ ซึ่งเปนขอจํากัดในงานวิจัยนี้ เนื่องจากจําเปนตองมีการเก็บขอมูลในสถานที่จริงบริเวณสถานี
รถไฟฟาในพ้ืนที่ศึกษา โดยผูตอบแบบสอบถามตองใหความยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย 
เนื่องจากเปนประชากรกลุมเปราะบาง ตามเกณฑของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒน  

2. ควรขยายขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ใหกระจายไปยังสถานีรถไฟฟาเสนทางอ่ืน ที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและ
ปริมณฑล เพ่ือใหเห็นความแตกตางของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุใน
เขตกรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นนอก และปริมณฑล 

3. การปรับปรุง และพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนใหมีคุณภาพและทันสมัย ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ 
และจําเปนที่หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่ใหบริการจะตองรวมมือกันพัฒนา ดังนี้ 

ในสวนของสถานีรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีการกอสรางและขอใบอนุญาตกอนที่มีกฎกระทรวงกําหนด
สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 โดยกระทรวงมหาดไทย 
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือ
บริการสาธารณะอ่ืนเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. 2555 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนสง เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
พ.ศ. 2556 แมจะไดรับการงดเวนและไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงทั้งสามฉบับนี้ แตการใหมีการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและทุพพลภาพ อยางครบถวนและเพียงพอ เปนสิ่งที่ควร
ปรับปรุง เพ่ือใหการบริการเขาถึงทุกคนทุกกลุมตามหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคน  

การเพ่ิมเสนทางการเดินรถใหครอบคลุมจุดหมายปลายทางทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พรอม
กับการพัฒนาระบบการเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะรูปแบบอ่ืน อัตราคาโดยสาร รวมถึงระบบการจัดการ
ความปลอดภัยที่ดีจากอุบัติเหตุ และการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ลวนเปนเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่มีผลกระทบ
กับการใชบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนของผูสูงอายุ ที่ภาครัฐและบริษัท เอกชนที่ใหบริการควรรวมกันกําหนด
นโยบาย และวางแนวทาง เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียน  
ชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นอนุบาลปที่ 2 และชั้นอนุบาลปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 83 คน จําแนกเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 (อายุ 3 -4 ป) 
จํานวน 28 คน ชั้นอนุบาลปที่ 2 (อายุ 4-5 ป) จํานวน 30 คน ชั้นอนุบาลปที่ 3 (อายุ 5-6 ป) จํานวน 25 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรยีน 
(แบบ MU.EF -101) และแผนการจัดกิจกรรมแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานชั้นอนุบาลปที่ 1 แผนการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะชั้นอนุบาลปที่ 2 และแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคชั้นอนุบาลปที่ 3 โดย
ใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The One Group, Pretest-
Posttest Design) สถิต ิที ่ใช ในการวิเคราะห ไดแก คาคะแนน T คาร อยละ และคาคะแนนเพิ ่มสัมพัทธ 
(Relative Gain Score)  
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ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลกอนและหลังการทดลอง 

สรุปไดวา หลังจากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ไดรับ
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค พบวา 
มีพัฒนาการดานการคิดบริหารเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ดีขึ้น (พิจารณาจากคาคะแนน T)  

 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารกอนและหลังการทดลอง สรุปไดวาหลังจาก
นักเรียนชั้นอนุบาลไดรับการจัดกิจกรรม นักเรียนชั้นอนุบาลมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในภาพรวมสูงขึ้น โดย
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 สวนใหญ (รอยละ 85.71) มีพัฒนาการสัมพัทธอยูในระดับกลาง (คะแนนพัฒนาการ
สัมพัทธ=33-50 คะแนน) นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สวนใหญ (รอยละ 56.67) มีพัฒนาการสัมพัทธอยูในระดับสูง 
(คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ=54-74 คะแนน) และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3  สวนใหญ (รอยละ 64) มีพัฒนาการ
สัมพัทธอยูในระดับสูง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ=52-74 คะแนน) 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาการคิดเชิงบริหาร; เด็กปฐมวัย; กิจกรรม    
 

Abstract 

  The purposes of this research were to study and compare the executive functions 
development of kindergarten students of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
Demonstration School (Early Childhood)  before and after learning through storytelling activities, 
rhythmic movement activity and creative art activities.  The participants were 83 kindergarten 
students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood) in 
affiliation with Bansomdejchaopraya Rajabhat University during the second semester of academic 
year 2019 consisting of 28 first-year kindergarten students (aged 3-4), 30 second-year kindergarten 
students (aged 4-5 ), 25 third-year kindergarten students (aged 5-6). The instruments used in the 
study were Executive Functions assessment of Preschool children (MU.EF -101)  and storytelling 
activity plans for first- year kindergarten students, rhythmic movement activity plans for second-
year kindergarten students, and creative art activity plans for third- year kindergarten students. 
One–group pretest-posttest design was employed to be used in the research, and the data were 
analyzed by T-Score, percentage, and Relative Gain Score. 

The results of the research were as follows:  
 1.The results of the study  of executive functions development of Kindergarten Students 
before and after the experiment can be summarized that after first- year kindergarten students 
learned through storytelling activities, second- year kindergarten students learned through 
rhythmic movement activity and third- year kindergarten students learned through creative art 
activities, it revealed that there was a better improvement in the executive functions 
development level. (Based on T – score). 
 2.  The results of the comparison between before and after experiments in the Executive 
Functions development can be summarized that the first- year, second- year and third- year 
kindergarten students had higher Executive Functions development.  For instance, most of the first-
year kindergarten students (85.71 per cent)  had higher relative development at the moderate level 
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(Relative Gain Score = 33-50 points) .  Most second-year kindergarten students (56.67 per cent) had 
higher relative development at the high level (Relative Gain Score 57-74 points) .  Most third-year 
kindergarten students (64 per cent) had higher relative development at 
 the high level (Relative Gain Score 52-74 points). 
 

Keywords : Executive Functions Development; Early Childhood; Activities  
 

บทนํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ประเทศไทยจึงกําหนด
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกชวงวัย โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งคือคนไทยควรไดรับการพัฒนาใหมีหลัก
คิดท่ีถูกตอง และเปนนักคิดเพ่ือพัฒนาสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2561, น.8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นควรเริ่มตั้งแตปฐมวัยซึ่งเปนชวงวัยสําคัญในการ
วางรากฐานทักษะดานการคิดและการตัดสินใจที่จะชวยให เด็กสามารถกํากับตัวเองไปสูเปาหมาย ทักษะเหลานี้มี
ความสําคัญตอความสําเร็จของชีวิตในระยะยาวมากกวา IQ การอานออกเขียนได และการบวกลบเลขเปนตั้งแต
อายุยังนอย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่การศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยควรตองเนนสงเสริมและ
พัฒนาการคิดของเด็กใหเปนไปตามแนวทางที่สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาสมองของมนุษยใหมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ผูที่ทํางานดานปฐมวัยควรตองปรับวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติอยางฉับไวเพ่ือสรางคนรุนใหมที่รูคิด รูจักตัดสินใจ 
รูจักกํากับตนเองไปสูความสําเร็จ พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 และสามารถ
นําพาประเทศไปสูประเทศไทยยุค 4.0 ได ซึ่งความสําเร็จในชีวิตทั้งในดานการเรียนและการทํางานไมไดขึ้นกับ
ความสามารถดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังมีทักษะดานการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EF) ที่
ชวยใหเด็กกํากับตนเองเพ่ือไปสูเปาหมายได (Goal Directed Behavior) โดยมีสมองสวนหนาสุด (Prefrontal 
Cortex: PFC) ทําหนาที่เปน CEO ทํางานรวมกับสมองอีกหลายสวน ชวยให เด็กกํากับตนเองในดานอารมณ 
ความคิด และการกระทํา ไมหุนหันพลันแลน คิดไตรตรองกอนทํา การคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions 
(EF) จึงเปนการทําหนาที่ระดับสูงของสมองที่ชวยใหเด็กกํากับตนเองเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมที่มุงสูเปาหมาย ทักษะ
การคิดเชิงบริหารพัฒนาอยางมากในเด็กปฐมวัย เด็กท่ีมีการพัฒนาการคิดเชิงบริหารดีจะมีความพรอมและประสบ
ผลสําเร็จทางการเรียนมากกวา รวมทั้งมีปญหาพฤติกรรมนอยกวาดวย (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) 
 การคิดเชิงบริหารมีความสําคัญกับเด็ก เมื่อเด็กไดรับโอกาสพัฒนา ทั้งตัวเด็กเองและสังคมจะไดรับ
ประโยชน เพราะจะชวยสรางพฤติกรรมเชิงบวกและชวยในการตัดสินใจในทางที่สรางสรรคตอตัวเอง และตอคน
อ่ืน ๆ หากเด็กมีทักษะ EF เขาจะมีความสามารถในการคิดที่ดี เชน มีความจําดี มีสมาธิจดจอสามารถทํางานตอเนื่อง
ไดจนเสร็จ รูจักวิเคราะห วางแผนงานเปนระบบ ลงมือทํางาน และจัดการงาน จนเสร็จตามกําหนด สามารถนําสิ่ง
ที่เคยเรียนรูจากประสบการณมาใชในการทํางานหรือกิจกรรมใหมได  เมื่อสถานการณเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดได และอาจพัฒนาไปถึงขั้นความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบได  รูจักประเมินตนเอง นําจุดบกพรองมา
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นได รูจักแกปญหา รูจักยับยั้งควบคุมตนเอง ไมใหทําในสิ่งที่ไมถูกตองแมจะมีสิ่งยั่วยวน 
รูจักแสดงออกทางสังคมอยางเหมาะสม นําไปสูการรูจักเคารพผูอ่ืน อยูกับคนอื่นไดดี ไมมีปญหา เปนเด็กที่อดทนได 
รอคอยเปน มีความอุตสาหะพากเพียร ลมและลุกขึ้นสูใหมได มุงมั่นที่จะไปสูความสําเร็จ (สุภาวดี หาญเมธี, 2559, น.4)   
 จากการศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของเด็กไทยวัย 2-6 ป พบวา เด็กไทยมีพัฒนาการดานการ
คิดเชิงบริหาร โดยรวมลาชากวาเกณฑเฉลี่ยเล็กนอยไปจนถึงลาชามากมีประมาณเกือบรอยละ 30 ของเด็กแตละ
ชวงอายุแยกตามเพศ (T score <45) คือ เด็กอายุ 2-2.11ป มีเด็กชาย รอยละ 27.2 และเด็กหญิง รอยละ 28.7 ที่มี
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พัฒนาการลาชากวาเกณฑเฉลี่ย เด็กอายุ 3-3.11ป มีเด็กชาย รอยละ 28.2 และเด็กหญิง รอยละ 28.1 ที่มี
พัฒนาการลาชากวาเกณฑเฉลี่ย เด็กอายุ 4-4.11ป มีเด็กชาย รอยละ 29.4 และเด็กหญิง รอยละ 28.0 ที่มี
พัฒนาการลาชากวาเกณฑเฉลี่ย และเด็กอายุ 5-5.11ป มีเด็กชาย รอยละ 26.8 และเด็กหญิง รอยละ 28.4 ที่มี
พัฒนาการลาชากวาเกณฑเฉลี่ย (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล , 2560, น.146) ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไทยจึงควรใหความสนใจในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารในระดับปฐมวัยและหาแนวทางในการสงเสริมให
เพ่ิมมากข้ึน 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงบริหารในระดับปฐมวัยนั้นมีงานวิจัยยืนยันวา “กิจกรรมหลาย
ประเภทสามารถชวยพัฒนากระบวนการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยได เชน การฝกความจําดวยเกมสคอมพิวเตอร 
การฝกโยคะ การฝกศิลปะการปองกันตัว การเรียนดนตรี และการเรียนการสอนตาง ๆ อาทิ มอนเตสเซอรรี่, Tool 
of Mind ฯลฯ ซึ่งสวนใหญกิจกรรมการเรียนการสอนเหลานี้มักฝกใหเด็กมีความตั้งใจจดจอ มีการฝกฝนอยางตอเนื่อง
และเพ่ิมความยากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือใหทาทายการคิดของเด็ก” (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560, น.149) กิจกรรมที่
สามารถพัฒนาการคิดเชิงบริหาร เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กหยุดคิดกอนทํา สามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
ยืดหยุนความคิด รูจักควบคุมอารมณใหแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ ไดฝกความจําขณะทํางาน และ
สงเสริมการวางแผนจัดการ และ“เปนกิจกรรมที่มีลําดับขั้นตอนในการทําตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ เมื่อเด็กทําไดแลว
ตองเพ่ิมความยากขึ้นใหทาทายมากขึ้น ควรเปนกิจกรรมที่ตองใชสมาธิจดจอหรือตองมีสติในการทํากิจกรรมนั้น 
เชน กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว การฝกเลนเครื่องดนตรี การเลนละครบทบาทสมมุติ การเลนกีฬาแบบที่
ตองใชสมาธิจดจอ การใชสองภาษาแบบธรรมชาติ” (Diamond & Lee, 2011) 
 การจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงบริหาร จึงควรเปนกิจกรรมที่สรางการเรียนรูและประสบการณ
ใหกับเด็กและเหมาะสมกับพัฒนาการและชวงความสนใจ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กหยุดคิดกอนทํา สามารถ
เปลี่ยนความคิดหรือยืดหยุนความคิด รูจักควบคุมอารมณใหแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ ไดฝกความจํา
ขณะทํางาน และสงเสริมการวางแผนจัดการ ซึ่งกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและชวงความสนใจของเด็ก
ปฐมวัย และนาจะสามารถพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ที่สงเสริมคุณลักษณะที่กลาวมานั้น มีหลากหลายกิจกรรม เชน 
กิจกรรมการเลนอิสระ กิจกรรมการเลนบทบาทสมมติ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการ
เลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
กิจกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิง
บริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล เพราะกิจกรรมการเลานิทานเปนกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ จะถูกกลั่นกรองออกมาเปนนิทานในหลาย ๆ ลักษณะที่ผูฟง ฟ งแลวจะเกิดความ
เพลิดเพลินใหความรู ทัศนคติ ตลอดจนการปลูกฝงคานิยม กิจกรรมการเลานิทานจะชวยใหเด็ก ๆ หรือผูฟงมีสมาธิ
หรือความตั้งใจที่มีระยะเวลานานขึ้นหรือยาวขึ้น เด็ก ๆ เขาใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น สามารถใช
กระบวนการคิดในการพิจารณาแกปญหาได และไดความรูที่เปนประโยชนและสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
(เกริก ยุนพันธ, 2543, น.55-56) นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเด็กควบคุมอารมณใหแสดงออกอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ สวนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ชวยใหเด็กเรียนรูในเทคนิคและวิธีการคิดคนและการแกปญหา
การเคลื่อนไหว มีสมาธิในการฟงจังหวะและควบคุมการหยุดการเคลื่อนไหวใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง ซึ่ง
สงเสริมใหเด็กไดจําขณะทํากิจกรรม ยืดหยุนความคิด ควบคุมอารมณ และวางแผนจัดการในขณะทํากิจกรรม
เคลื่อนไหว ควบคุมความคิดใหมีสมาธิจดจอในเรื่องที่ทํา และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ตอบสนอง
ตอความตองการของเด็กในชวงปฐมวัยที่เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ และจะเรียนรูและจดจําไดนานหากไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง การที่ไดทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่หลากหลายจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
จินตนาการ สื่อความคิด ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ ซึ่งกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมหนึ่งที่
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สงเสริมการวางแผนจัดการ มีลําดับขั้นตอนในการทําตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ เปนกิจกรรมที่ตองใชสมาธิจดจอหรือ
ตองมีสติในการทํากิจกรรมนั้น   
 จากเหตุผลที่กลาวมา คณะผูวิจัยซึ่งเปนอาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) โดยศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิง
บริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยหวังวา นักเรียนชั้น
อนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) จะมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร
สูงขึ้น และจะชวยพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดเชิงบริหารซึ่งเปนการทําหนาที่ระดับสูงของสมองที่จะชวยใหนักเรียนกํากับตนเองเพ่ือใหเกิดพฤติกรรม
ที่มุงสูเปาหมาย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และ
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดังนี้ 
     1.1  ศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
  1.2 ศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  1.3 ศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดังนี้ 
  2.1 เปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
  2.2 เปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
  2.3 เปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย)  
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารหลังไดรับการจัดกิจกรรมสูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรม 
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 2. นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย)  
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารหลังไดรับการจัดกิจกรรมสูงกวา
กอนไดรับการจัดกิจกรรม 
 3. นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย)  
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค มีพัฒนาการดานการคิดเชิงการบริหารหลังไดรับการจัดกิจกรรมสูงกวา
กอนไดรับการจัดกิจกรรม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
       ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre – Experimental 
design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (One – Group Pretest Posttest Design) โดยผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

 
ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ 3-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 และชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 83 คน จําแนกเปน
นักเรียนชาย-หญิง อายุ 3-4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 28 คน นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ป 
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 30 คน นักเรียนชาย -หญิง อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 3 จํานวน 25 คน   

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
1. แบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน (แบบ MU.EF-101) เปนแบบ

ประเมินของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่รศ.ดร.นวลจันทร จุฑาภักดีกุล  
และคณะ สรางและหาคุณภาพโดยทําการทดสอบคุณภาพของ (ราง) แบบประเมินในกลุมตัวอยางเด็กชายหญิง
อายุ 2-6 ป จํานวน 243 คน โดยตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา และวิเคราะหความตรงตามโครงสรางของแบบ
ประเมินที่สรางขึ้นใหม ดวยการหาคาสหสัมพันธ Pearson Correlation (r) กับแบบประเมินที่เปนมาตรฐานไดรับ
การยอมรับทั่วไป รวมทั้งทําการตรวจสอบความเที่ยงของแบบประเมินโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร     
-      การหยุด การยับยั้งพฤติกรรม 

     - การเปลี่ยนความคิด   
     - การควบคุมอารมณ 
     - ความจําขณะทํางาน   
     - การวางแผนจัดการ   

1. กิจกรรมการเลานิทาน 

2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
3 . กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
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(Correlation Coefficient) จากการวัดซ้ํา (Test- Retest) หางกัน 1 สัปดาห จนไดแบบประเมินที่มีความเที่ยง
เชื่อถือไดและมีคลาดเคลื่อนนอยที่สุดเมื่อทําการวัดซ้ํา สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล , 
2560) ซึ่งมีองคประกอบ 4 สวน คือ  

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของครูและนักเรียน  
 สวนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของเด็กอายุ 2-6 ป จํานวน 32 ขอ  

จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก  
              ดานที่ 1  พัฒนาการดานการหยุด/การยับยั้งพฤติกรรม จํานวน 10 ขอ 
              ดานที่ 2  พัฒนาการดานการเปลี่ยน/ความยืดหยุนในการคิด จํานวน 5 ขอ 
              ดานที่ 3  พัฒนาการดานการควบคุมอารมณ จํานวน 5  ขอ 
              ดานที่ 4  พัฒนาการดานความจําขณะทํางาน จํานวน 6  ขอ 
              ดานที่ 5  พัฒนาการดานการวางแผนจัดการ จํานวน 6  ขอ 
 สวนที่  3  ตารางสรุปผลการประเมิน  
 สวนที่  4  กราฟเทียบคะแนนดิบ-คะแนน T 
2. แผนการจัดกิจกรรม ไดแก  1) แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ชั้นอนุบาลปที่ 1  2) แผนการจัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ชั้นอนุบาลปที่ 2 และ  3) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ชั้นอนุบาลปที่ 3 ซ่ึง
ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังนี้ 

  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร รูปแบบการจัดกิจกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ  
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน การจัดกิจกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

  2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร 
  2.3 ศึกษาเครื่องมือวิเคราะหเพ่ือออกแบบ “การจัดประสบการณที่สงเสริมทักษะสมอง EF” 

สําหรับครูปฐมวัย (EF Guideline) 
  2.4 สรางแผนการจัดกิจกรรมโดยมีองคประกอบของแผนการจัดกิจกรรม คือ จุดประสงคการเรียนรู 

แนวคิด กระบวนการ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสงเสริมการคิดเชิงบริหาร สื่อวัสดุ/อุปกรณ และการวัด
และประเมินผล 

  2.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมดังนี้ 
      2.5.1 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู แนวคิด 

กระบวนการ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสงเสริมการคิดเชิงบริหาร สื่อวัสดุ/อุปกรณ การวัดและประเมินผล 
แลวปรับปรุงแกไขใหถูกตองและสอดคลองกันทุกองคประกอบ 

  2.5.2 นําแผนการจัดกิจกรรมที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดกิจกรรม รวมทั้งความสอดคลองระหวางองคประกอบของแผนการจัด
กิจกรรม และตรวจสอบความเปนไปไดของแผนการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 
ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ใหคะแนนโดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item - 
Objective  Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลองความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ระหวาง 0.67-1.00 
  2.5.3 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คือ เพ่ิม
กิจกรรมที่สงเสริมการคิดเชิงบริหารในบางแผนการจัดกิจกรรม 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ทําการ
ทดลองเปนเวลา 8  สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20-40 นาที (ยืดหยุนตามวัยและลักษณะ
กิจกรรม)  รวม 24 ครั้ง มีขั้นตอนการดําเนินการทดลองดังนี้  
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 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสภาพแวดลอมที่จะใชเปนสถานที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 
 2. ดําเนินการประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 นักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 2 และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3  ดวยแบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยกอนเรียน (แบบ 
MU.EF-101) กอนการทดลอง  
 3. ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเลานิทานในชั้นอนุบาล 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในชั้น
อนุบาล 2 และกิจกรรมศิลปะสรางสรรคในชั้นอนุบาล 3 เพ่ือพัฒนาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร เปนเวลา 8 
สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน รวม 24 ครั้ง โดยในระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ดําเนินการทดลองในวันจันทร 
วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันละประมาณ 20-30 นาที (ยืดหยุนตามวัยและลักษณะกิจกรรม) สวนในระดับชั้น
อนุบาล 3 ดําเนินการทดลองในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันละประมาณ 30-40 นาที (ยืดหยุนตาม
ลักษณะกิจกรรม)    
 4. ดําเนินการประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 นักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 2 และนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 หลังการทดลองดวยแบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย
กอนเรียน (แบบ MU.EF-101) โดยดําเนินการเชนเดียวกับกอนการทดลอง 
 5. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ โดยในสวนของการศึกษา
พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ผูวิจัยดําเนินการตามแนวทางที่แบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารใน
เด็กวัยกอนเรียน (แบบ MU.EF-101) กําหนดไวเพ่ือหาคาคะแนน T แลวแปลผลระดับพัฒนาการ สวนการ
เปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารกอนและหลังการทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ 
(Relative Gain Score) 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
 1. การศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้  (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2560) 
  1.1 รวมคะแนนการประเมินของตัวบงชี้ในแตละดานจํานวน 5 ดาน ไดแก การหยุด/การยับยั้ง
พฤติกรรม การเปลี่ยน/ความยืดหยุนในการคิด การควบคุมอารมณ ความจําขณะทํางาน การวางแผนจัดการ 
และรวมคะแนนในภาพรวมทุกตัวบงชี้ 
  1.2 เลือกกราฟเทียบคะแนนดิบเปนคะแนน T ของแบบประเมินพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กวัยกอนเรียน (MU.EF-101) ใหตรงกับเพศของนักเรียนชั้นอนุบาล 
  1.3 นําคะแนนรวมของแตละตัวบงชี้ มากําหนดจุดบนกราฟในสวนที่ 4 ใหตรงกับชวงอายุของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 
  1.4 ในกรณีที่ชวงคะแนน T40-44 คือคะแนนที่คอนมาทาง T40 และชวงคะแนน T56-60 คือ 
คะแนนที่คอนมาทาง T60 หากคะแนนอยูก้ําก่ึงกับ T45 หรือ T55 ใหเลือกชอง T45-55 (อยูในเกณฑเฉลี่ย)  
  1.5 นําชวงคะแนน T ที่ไดไปเทียบกับเกณฑดานลางของกราฟ เพ่ือแปลความหมายของคะแนน  
  1.6 บันทึกผลการประเมินในสวนที่ 3 ตารางสรุปผลการประเมิน พรอมลงลายมือชื่อและวันที่
ประเมินนักเรียนชั้นอนุบาล 
 2. การเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังการทดลอง ดําเนินการดังนี้ 
   2.1  หาคาสถิติพ้ืนฐานของพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) จําแนกตามกลุมตามชั้นป คือ กลุมนักเรียนชั้นอนุบาล  
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ปที่ 1 กลุมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 และกลุมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 กอนและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหา
คารอยละ (Percentage) 
     2.2  วิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนนของพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารกอนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) จําแนกตามกลุม
ตามชั้นป คือ กลุมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 กลุมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 และกลุมนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ดวยวิธี
วัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ (Relative Gain Score)   
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค กอนและหลังการทดลอง พบวาพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของ
นักเรียนชั้นอนุบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ดีข้ึน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
 เจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค จําแนกระดับพัฒนาการตามระดับชั้นเรียนที่จัดกิจกรรม 

ชั้นเรียน 
กิจกรรมที่จัด 

ระดับ
พัฒนาการ 

กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
คะแนน T จํานวน รอยละ คะแนน T จํานวน รอยละ 

 
ชั้นอนุบาลปที่ 1 
จัดกิจกรรม 
การเลานิทาน 

 

ดีมาก - - - - - - 
ด ี - - - - - - 

ปานกลาง - - - 45-55 27 96.43 
ควรพัฒนา 40-44 3 10.71 40-44 1 3.57 
ควรปรับปรุง 33-39 25 89.29 - - - 

รวม  28 100.00  28 100.00 
 
ชั้นอนุบาลปที่ 2 
จัดกิจกรรม 

เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

ดีมาก - - - 62-70 16 53.33 

ด ี 56-57 2 6.67 57-60 8 26.67 

ปานกลาง 46-53 19 63.33 52-55 6 20.00 
ควรพัฒนา -40 44 5 16.67 - - - 
ควรปรับปรุง 35-38 4 13.33 - - - 

รวม  30 100.00  30 100.00 
 
ชั้นอนุบาลปที่ 3 
จัดกิจกรรม 

ศิลปะสรางสรรค 

ดีมาก - - - 61-63 10 40 
ด ี -56 57 3 12 56-60 14 56 

ปานกลาง 45-54 20 80         55 1 4 
ควรพัฒนา 43-44 2 8 - - - 
ควรปรับปรุง - - - - - - 

รวม - 25 100 - 25 100 
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 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 สวนใหญ
มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับควรปรับปรุง (T=33-39 จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 89.29) 
รองลงมา คือ ระดับควรพัฒนา (T=40-41 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.71) และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 สวนใหญมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับปานกลาง (T=45-55 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.43) มีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57  ที่อยูในระดับควรพัฒนา (T=44) 
 กอนไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สวนใหญมีพัฒนาการดานการคิด
เชิงบริหารอยูในระดับปานกลาง (T=46-53 จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33) รองลงมา คือ ระดับควรพัฒนา 
(T=40-44 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67) ระดับควรปรับปรุง (T=35-38 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33) 
และระดับดี (T=56-57 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67) ตามลําดับ และหลังไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สวนใหญมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับดีมาก (T=62-70 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา คือ ระดับดี (T=57-60 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67) และ
ระดับปานกลาง (T=52-55จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20)  ตามลําดับ 
 กอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 สวนใหญมีพัฒนาการดานการคิดเชิง
บริหารอยูในระดับปานกลาง (T=45-54 จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80) รองลงมาคือระดับดี (T=56-57 จํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 12) และระดับควรพัฒนา (T=43-44 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8) ตามลําดับ และหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 สวนใหญมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารอยูใน
ระดับดี (T=56-60 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 56) รองลงมาคือระดับดีมาก (T=61-63 จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 40) และระดับปานกลาง (T=55 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4) ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค กอนและหลังการทดลอง โดยพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ พบวา 
พัฒนาการสัมพัทธดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนสูงขึ้น และมีระดับพัฒนาการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2   
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     
    ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (ปฐมวัย) กอนและหลังไดรับ การจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรม   
              เคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค จําแนกตามระดับชั้นที่จัดกิจกรรม 
 

ชั้นเรียน 
กิจกรรมที่จัด ระดับพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการ 

สัมพัทธ จํานวน รอยละ 

ชั้นอนุบาลปที่ 1  
จัดกิจกรรมการเลานิทาน 

ระดับสูงมาก - - - 
ระดับสูง 51-55 4 14.29 
ระดับกลาง 33-50 24 85.71 
ระดับตน - - - 
รวม  28 100.00 

ชั้นอนุบาลปที่ 2 
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

และจังหวะ 

ระดับสูงมาก 76-97 9 30.00  
ระดับสูง 54-75 17 56.67  
ระดับกลาง 34 -46 4 13.33 
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ระดับตน - - - 
รวม  30 100 

ชั้นอนุบาลปที่ 3 
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ระดับสูงมาก - - - 
ระดับสูง 51-74 19 76 

ระดับกลาง 42-50 6 24 

ระดับตน - - - 

รวม - 25 100 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 สวนใหญ
มีระดับพัฒนาการสัมพัทธดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับกลาง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ =33-50 คะแนน 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 85.71) รองลงมาอยูในระดับสูง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ =51-55 คะแนน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.29) 
 หลังไดรับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สวนใหญมีระดับพัฒนาการ
สัมพัทธดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับสูง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ =54-75 คะแนน จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 56.67) รองลงมาอยูในระดับสูงมาก (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ =76-97 คะแนน จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 30) และระดับกลาง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ =43-46 คะแนน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33) 
ตามลําดับ  
 หลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 สวนใหญมีระดับพัฒนาการสัมพัทธ
ดานการคิดเชิงบริหารอยูในระดับสูง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ=51-74 คะแนน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 76) 
รองลงมาอยูในระดับกลาง (คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ=42-50 คะแนน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 24) 
  

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสรุปไดวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพ ระยา 
(ปฐมวัย) มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไวนั้น
เปนเพราะลักษณะของกิจกรรมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกิจกรรมที่เอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิง
บริหาร และมีกระบวนการออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมการคิดเชิงบริหารดังนี้ 

1. กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจกรรมที่เด็กชอบและสนใจฟง กิจกรรมการเลานิทานจึงเปนกิจกรรมที่
เหมาะกับธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็ก ๆ หรือผูฟงมีสมาธิหรือความตั้งใจที่มีระยะเวลานานขึ้น
หรือยาวขึ้น เด็ก ๆ เขาใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น สามารถใชกระบวนการคิดในการพิจารณาแกปญหาได และ
ไดความรูที่เปนประโยชนและสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได (เกริก ยุนพันธ, 2543, น. 55-56) และกิจกรรม
การเลานิทานที่ผูวิจัยออกแบบ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาการคิดเชิงบริหารทั้งในดานการหยุด การยับยั้ง
พฤติกรรม ดานการวางแผนจัดการ ดานการควบคุมอารมณ ดานความจําขณะทํางาน และดานการเปลี่ยนความคิด 
โดยดานการหยุด การยับยั้งพฤติกรรมเกิดจากการที่เด็กควบคุมความคิดใหมีสมาธิจดจอในการฟงนิทาน และไม
รบกวนเพ่ือนในขณะที่ฟงนิทาน ดานการวางแผนจัดการ เกิดจากกิจกรรมที่ครูสนทนาอภิปรายรวมกับเด็กเกี่ยวกับ
การคาดการณผลการกระทําของตัวละคร สะทอนผลการกระทําของตัวละคร และการวางแผนแกปญหาจากคําถาม 
ดานการควบคุมอารมณ เกิดจากการที่เด็กสามารถควบคุมอารมณใหแสดงออกอยางเหมาะสมในขณะที่สนทนา
รวมกับครูและเพ่ือน ดานความจําขณะทํางาน เกิดจากการที่ตั้งใจจดจอในการฟงนิทาน จําเนื้อหาของนิทานเพ่ือ
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นํามาตอบคําถามและสนทนารวมกับครูและเพ่ือน และดานการเปลี่ยนความคิด เกิดจากกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเพ่ือคาดเดาเนื้อหาในนิทาน และเรียนรูวาเนื้อหาในนิทานอาจแตกตางจากที่เด็ก ๆ คิดไวได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีราลักษณ เนตรนิลวีรโชติ (2561) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมการเลานิทานประกอบภาพ
โดยใชพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอหนาที่บริหารจัดการของสมอง (Executive Functions) ในเด็ก
ปฐมวัย ผลการวิจัยสรุปไดวา โปรแกรมการเลานิทานประกอบภาพโดยใชพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 
สามารถเสริมสรางหนาที่บริหารจัดการของสมองในเด็กปฐมวัยไดอยางชัดเจน 

2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่เด็กไดมีประสบการณตรงในการทํากิจกรรมดวย
ตนเอง โดยมีครูคอยชวยสนับสนุนใหเด็กเรียนรูในเทคนิคและวิธีการคิดคนและการแกปญหาการเคลื่อนไหว มี
สมาธิในการฟงจังหวะและควบคุมการหยุดการเคลื่อนไหวใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง ตองเคลื่อนไหวโดยให
ไมชนกับเด็กอื่น ทําใหเด็กไดเรียนรูการหยุด การยับยั้งพฤติกรรมที่รบกวนผูอื่น  ซึ่งสอดคลองกับที่กรองทอง 
บุญประคอง (2561,น. 237) ไดสรุปเกี่ยวกับโอกาสที่เด็กไดรับจากการทํากิจกรรมที่จะสงผลใหเด็กพัฒนาการคิด
เชิงบริหาร ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง คือ ในขณะที่เด็กรวมกิจกรรมตามกติกาขอตกลงกับเพื่อน
ดวยความเพลิดเพลินในการเดิน และหยุดใหสอดคลองกับสัญญาณกลองหรือเพลงที่ตองอาศัยการฟงอยางตั้งใจไป
พรอม ๆ กัน เด็กจะไดพัฒนาการคิดเชิงบริหารเกี่ยวกับ ความจําขณะทํางาน การจดจอใสใจ การควบคุมอารมณ 
ยั ้งคิดไตรตรอง ในขณะที่เด็กเคลื ่อนไหวแบบเคลื ่อนที่ เด็กไดฝกบริหารจัดการพื้นที ่ที ่ใชรว มกับเพื่อน ๆ ได
พัฒนาการคิดเชิงบริหารเกี่ยวกับวางแผน จัดระบบดําเนินการ ยืดหยุนความคิด ในการสรางลีลาทาทางในการ
เคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลงตามความคิดสรางสรรค และการจัดรางกายขณะหยุดนิ่ง เด็กไดพัฒนาการคิดเชิง
บริหารเกี่ยวกับ การริเริ่ม ลงมือทํา จดจอ ใสใจ ยืดหยุนความคิด วางแผน จัดระบบดําเนินการ ติดตามประเมิน
ตนเอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชนา ใจหวัง (2561) ที่ศึกษาผลของกิจกรรมการเตนสรางสรรคที่มี
ตอทักษะการคิดเชิงบริหารพื้นฐานในเด็กปฐมวัย โดยศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
พื้นฐานของกลุมทดลองและกลุมควบคุมของเด็กชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบ อนุสรณ) ผลการ
ทดลองพบวากลุมทดลองมีทักษะการคิดเชิงบริหารดานพื้นฐานหลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนการเขารวม
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองมีทักษะการคิดเชิ งบริหารดานพ้ืนฐานหลังการเขา
รวมกิจกรรมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ ่งกิจกรรมการเตนสรางสรรคก็เปน
กิจกรรมหนึ่งทีมีลักษณะคลายคลึงกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจึงเปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสพัฒนาการคิด
เชิงบริหารไดเชนเดียวกัน 

3. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีกระบวนการและขั้นตอน
การทํา มีการใชสื่อวัสดุที่หลากหลาย และตองใชทักษะตาง ๆ ในการสรางผลงาน กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหเด็กได
แสดงและถายทอดความคิด ความรูสึกออกมาเปนงานศิลปะ สอดคลองกับที่ พัชรี ผลโยธิน (2561, น.9-26) กลาววา
การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาหรือสงเสริมการคิดเชิงบริหารควรเนนใหเด็กเรียนรูแบบลงมือกระทํา โดยใช
องคประกอบการเรียนรูแบบลงมือกระทําที่ประกอบดวย สื่อ การสัมผัส การเลือก ภาษาและการคิด และการ
สนับสนุนจากผูใหญซึ่งองคประกอบทั้งหมดนี้ปรากฏอยูในแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่ผูวิจัยไดออกแบบ 
โดยในขั้นเตรียมการกิจกรรม เด็กไดมีโอกาสสัมผัสสื่อตาง ๆ มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณดวยตนเอง
และเมื่อเขาสูขั้นดําเนินกิจกรรม เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการใชภาษาเพ่ือสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ และการ
คิดออกแบบผลงานเพ่ือใหไดผลงานที่สมบูรณ ในการทํากิจกรรมทุกขั้นตอนครูจะเปนผูคอยสนับสนุนใหเด็กสามารถ
สรางผลงานจนสําเร็จ โดยเด็กไดสรางผลงานและลงมือทําอยางอิสระดวยตนเอง เมื่อพบปญหาในการทํางานเด็กได
ลงมือแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งชวยใหเด็กไดมีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารสูงขึ้น และนอกจากนี้กิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคยังเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมจินตนาการของเด็ก ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนวาจินตนาการชวยพัฒนาการ
คิดเชิงบริหารใหสูงขึ้น ดังผลการวิจัยของ Thibodeau, Gilpin, Brwn, and Meyer (2016) ไดศึกษาผลการเลน
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บทบาทสมมติตามจินตนาการที่มีตอพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหาร โดยศึกษากับเด็กอายุ 3-5 ป จํานวน 110 คน 
ซึ่งแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่เลนบทบาทสมมติตามจินตนาการ กลุมที่เลนโดยไมใชจินตนาการ และกลุมควบคุม 
ดําเนินการทดลองเปนระเวลา 5 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา เด็กกลุมที่เลนบทบาทสมมติตามจินตนาการมีการพัฒนา
ดานการคิดเชิงบริหารสูงขึ้น ในขณะที่กลุมเด็กที่เลนโดยไมมีจินตนาการและกลุมควบคุมไมมีการพัฒนาดานการคิด
เชิงบริหาร  และยังมีการวิจัยสนับสนุนวากิจกรรมศิลปะชวยพัฒนาการคิดเชิงบริหารได ดังผลการวิจัยของ จิราพร 
พนมสวย และสริตา เจือศรีกุล (2563) ที่ไดศึกษาผลของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เพ่ือพัฒนาการคิด
เชิงบริหารสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการเห็น กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่บกพรอง
ทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จํานวน 12 คน แบงเปนกลุมทดลอง 6 คนและกลุมควบคุม 6 คน ซึ่ง
ผลการเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุมทดลองกอนและหลังการใชกิจกรรม พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดเชิง
บริหารหลังจากใชกิจกรรมสูงกวากอนการใชกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกลาว
แสดงใหเห็นวากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยพัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กระดับชั้นอนุบาลได 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1. การนํากิจกรรมการเลานิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรคไปใชเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล ครูควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ
ของนักเรียนชั้นอนุบาลที่ตนรับผิดชอบ โดยสงเสริมใหนักเรียนชั้นอนุบาลไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  

 2. ในขณะจัดกิจกรรม ควรสรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมใหเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลรูสึกสนุกที่ไดทํา
กิจกรรม และครูควรใชคําถามเพ่ือกระตุนใหเด็กคิด เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของการคิดเชิงบริหารของเด็ก 5 ดาน คือ  
1) การหยุด การยับยั้งพฤติกรรม 2) การเปลี่ยนความคิด 3) การควบคุมอารมณ 4) ความจําขณะทํางาน และ  
5) การวางแผนจัดการ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคูมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของ
นักเรียนชั้นอนุบาล เปนคูมือที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลและการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอ
ครูและผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาล เพราะการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของ
นักเรียนชั้นอนุบาล ควรจัดกิจกรรมอยางหมาะสม และควรทําอยางสม่ําเสมอจึงจะสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิง
บริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณซึ่งมีการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัยกับแนวคิดในการจัดประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารของนักเรียนชั้นอนุบาล 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อ  1) ศึกษาสภาพการเมืองไทยภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
พุทธศักราช 2560  2) ศึกษาปญหาของรัฐสภาภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 และ 3) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสรางและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาเพื่อสงเสริมการพัฒนาการเมืองไทยภายใต
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทําการวิจัยเอกสารประกอบการสัมภาษณเชิงลึกโดยมีกลุ มตัวอยางเปนผู ใหขอมูลสําคัญจํานวน 10 คน 
ประกอบดวย อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา อดีตประธานวุฒิสภา นักการเมือง และ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานรัฐศาสตร ใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการเมืองของไทยภายใตรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 พบวาพรรค
การเมืองออนแอและรัฐบาลประสบปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพอันเกิดจากกระแสเรียกรองใหแกไขรัฐธรรมนูญและ
การชุมนุมประทวงเพ่ือขับไลรัฐบาล 2) ปญหาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 จําแนกเปนปญหา
เกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย ปญหาที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถสะทอนเจตจํานงของ
ประชาชนสวนใหญไดอยางแทจริงและปญหาสภาผูแทนราษฎรถูกจํากัดอํานาจทางนิติบัญญัติ ปญหาเกี่ยวกับ
วุฒิสภา ไดแก ปญหาขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนและปญหาลักษณะการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไมสามารถ
รับประกันความเปนอิสระได 3) แนวทางการพัฒนาโครงสรางและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยประกอบดวย ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสอดคลองกับหลัก เสียงขางมาก
ปกครองตามเจตจํานงที่แทจริงของประชาชนโดยมีอํานาจทางนิติบัญญัติอยางสมบูรณ ในสวนของวุฒิสภา ที่มา
ของวุฒิสมาชิกมีความเชื่อมโยงกับประชาชนสวนหนึ่งอีกสวนหนึ่งดํารงไวซึ่งความเปนผูทรงคุณวุฒิ วุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งผสมกับสมาชิกจากการสรรหาเพ่ือใหเกิดการถวงดุลภายในองคกร 
อํานาจหนาที่ของวุฒิสภามีความสอดคลองกับระดับความเชื่อมโยงมีตอประชาชน คือมีอํานาจในการกลั่นกรอง 
รับรองบุคคลเพื่อทําหนาที่ในองคกรอิสระแตไมมีอํานาจในการริเริ่มกฎหมาย 
 

คําสําคัญ : สถาบันรัฐสภา; สภาผูแทนราษฎร; วุฒิสภา; ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
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Abstract 

  The objectives of this research are; 1) to study Thai politics under the provision of Thailand 
2017 constitution, 2) to identify problems of Thai parliament once the provision of Thailand 2007 
Constitution has been effective, and 3) to propose the appropriate structural and power exercising 
model of the parliament to support Thailand’ s democratic political development.  This is a 
documentary research employing qualitative method and in- depth interview.  The samples 
include 10 key informants who are former prime-minister, former president of the House of 
Representatives, former president of senate, members of the House of Representatives, and 
political science academics.  Descriptive analysis method is used to interpret and analyze data 
collected.  
  The results of the research were as follows:  1)  Once Thailand 2017 Constitution is 
effective, it brings political disorder and the movement against the Junta- inherited government. 
This problem is caused by the election system which did not reflect the actual desire of major 
population, and the powerful senate recruited by the previous military government favoring the 
Junta to continue in power. 2) Problems of Thai parliament under the provision of Thailand 2007 
Constitution are the member of house of representative election system does not reflect the 
actual decision of major population, legislative power of the members of house of representative 
is limited, the recruitment process of senate does not conform with the concept of people’ s 
sovereignty, and the autonomous of the senate is not perceived by people.  3)  The appropriate 
structural and power exercising model of parliament to support Thailand’ s democratic political 
development include using the proportional election system to guarantee people’s constituency 
representatives and to judge the popular votes, the legislative power of house of representative 
should be aligned with the core concept of the parliamentary system, the senate should be 
comprised of 2 types of members-  elected and recruited- to establish check and balance system 
within organization, the power of senate should be limited as per their connection level to 
people. 
 

Keywords :Parliament of Thailand; House of Representative; Senate; Parliamentary Democratic 
System  

 

บทนํา 
 รัฐสภาเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (Parliamentary System) 
เปนสถาบันที่แสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของประชาชน รัฐสภาเปนองคกรที่ใชอํานาจแทนประชาชนในดานตางๆ 
อาทิ การออกกฎหมาย การพิจารณากฎหมาย การเลือกผูบริหาร และการตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร  
(Brown, 1966) การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางมีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคัญในฐานะทําใหระบบการเมืองสามารถปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และชวยตรวจสอบ
ถวงดุลใหระบบการเมืองมีความเขมแข็ง ไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่น และทําหนาที่เพ่ือประโยชนของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสภาพการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยมีความเขมแข็ง (เสนีย คําสุข, 2557:55) 



179 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหความสําคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมกันของบุคคล 
(สมบัติ ธํารงธัญวงศ. 2539: 219-231) โดยมีรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการยืนยันรับรองสิทธิดังกลาว การพัฒนา
ระบบการเมืองใหมีความเขมแข็ง หลักการสําคัญของความเปนประชาธิปไตยจะตองไดรับการเคารพและแสดงให
เห็นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การพัฒนาการเมืองนอกจากมุงเนนพัฒนาสถาบันทางการเมืองใหมีประสิทธิภาพ
แลว (Huntington, 1969) โครงสรางและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสถาบันทางการเมืองจําเปนตองมีความ
สอดคลองกับหลักความเปนประชาธิปไตยที่สําคัญคือ หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หลักเสียงขางมาก
ปกครองและหลักตรวจสอบและถวงดุล (ธีรภัทร เสรีรังสรรค, 2556: 133-134) ทวาภายใตบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โครงสรางอํานาจหนาที่ของสถาบันรัฐสภาบางประการมิได
สงเสริมหลักการดังกลาวใหมีความสมบูรณอยางแทจริง  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดถูกรางขึ้นหลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ซึ่งมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาไดยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการของนางสาว 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ 2557 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญใหมโดยมี 
นายมีชัย ฤชุพันธ เปนประธาน เมื่อรางเสร็จแลวไดจัดใหประชาชนลงประชามติใหความเห็นชอบเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญพรอมคําถามเพ่ิมเติมในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ 2559 โดยประชาชนใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 
15,562,027 คะแนน (คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2559) จากนั้นไดมีการปรับแกเนื้อหาเพ่ือใหสอดคลองกับ
คําถามพวงและพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 จากนั้นจึงไดมีการประกาศใช
อยางเปนทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับดังกลาว
เปนการคืนอํานาจอธิปไตยกลับคืนสูประชาชนอีกครั้ง 
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  กับรัฐสภามีบางในสวนที่เกี่ยว
ประเด็นเปนแนวคิดใหมที่ ไมเคยปรากฎมากอนในทางการเมืองไทย อาทิ การกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยระบบ “แบงสันปนสวนผสม” และการกําหนดใหวุฒิสมาชิก 5 ปแรกมาจากการ 
สรรหาและแตงตั้งโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หลังจากนั้นจึงเปนการเลือกกันเองของกลุมสาขาอาชีพตางๆ
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการเมืองของไทยใน
หลายมติ ทั้งภาคประชาชน พรรคการเมืองและสถาบันทางการเมือง อยางไรก็ตามการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเชิงลึกในสวนที่เกี่ยวกับรัฐสภาที่มีผลตอการเมืองไทยยังไมไดมีการศึกษาอยางเพียงพอ 
ทําใหขาดขอมูลเชิงวิเคราะหทั้งในมิติเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลตอการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ซึ่งขอมูล
ดังกลาวมีความสําคัญในฐานะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาระบบและโครงสรางของรัฐสภาใหมี
ความเขมแข็งอันมีผลตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางสมบูรณและทั่วถึง รวมไปถึงการสงเสริม
ระบบกลไกการตรวจสอบถวงดุลระหวางสถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอมูลดังกลาวจะเปนพ้ืนฐานในการนําไปใชเปนสวนประกอบในการการพัฒนาปรับปรุงและแกไขรัฐธรรมนูญใน
อนาคตตอไป  
  ดวยความสําคัญของรัฐธรรมนูญและสถาบันรัฐสภาที่มีตอการพัฒนาทางการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบกับการขาดขอมูลเชิงวิเคราะหจุดออนจุด
แข็งของรัฐธรรมนูญและสถาบันรัฐสภาที่มีตอการพัฒนาการเมืองของไทย จึงเปนที่มาและความสําคัญของปญหา
การวิจัยชิ้นนี้ โดยมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีผลตอพัฒนาทางการเมืองไทย และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสรางอํานาจ 
หนาที่ของรัฐสภาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทางการเมืองไทยภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพการเมืองของไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  2. เพ่ือศึกษาปญหาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสราง อํานาจ หนาที่ ของรัฐสภาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการ 

 

เมืองไทยภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ และการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ นักวิชาการ

ทางดานรัฐศาสตร 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิก ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ประธานวุฒิสภา และ นักวิชาการทางดานรัฐศาสตร จํานวน 10 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

สภาพทางการเมืองไทยภายใตบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 

- พรรคการเมืองและรัฐบาล 
- การเมืองภาคประชาชน 

       ปญหาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฯ 
พุทธศักราช 2560 

- ปญหาเชิงโครงสราง 
- ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ 

แนวคิดการพัฒนาประชาธิปไตย 
- หลักการปกครองโดยเสียงขางมาก 
- หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
- หลักการแบงแยกอํานาจและตรวจสอบ

ถวงดุล 
 

การพัฒนาโครงสราง อํานาจ หนาที่ ของ
รัฐสภา เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
- สภาผูแทนราษฎร 
- วุฒิสภา 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ โดยประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

ไดมาจากสังเคราะหประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสถาบันรัฐสภาและการพัฒนาประชาธิปไตย คําถาม
สัมภาษณประกอบดวย ปญหาเกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
พุทธศักราช 2560 และแนวทางการพัฒนาโครงสราง ที่มา อํานาจหนาที่ของรัฐสภาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทย จากนั้นทําการยืนยันความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. เก็บขอมูลจากเอกสารซึ่งเปนเอกสารชั้นตนและชั้นรองที่เกี่ยวกับปญหาโครงสรางอํานาจหนาที่ของ

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เอกสารชั้นตนประกอบดวย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ขอบังคับ รายงานการ
ประชุม และรายงานขาว เอกสารชั้นรองประกอบดวย บทความ บทวิเคราะห และบทวิจารณ  

2. เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารแลวไดทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือไดขอมูลเพ่ิมเติมและเปนการยืนยันขอมูลที่ไดจากเอกสาร 

3. ขอมูลที่ไดจากเอกสารและการสัมภาษณไดถูกนํามาจัดเรียงขอมูลและตัดทอนขอมูลสวนที่ไม
เกี่ยวของออก จากนั้นนํามาทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยตอไป  

 

การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)  โดยทําการวิเคราะหเนื้อหา 
2. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหโดยการตีความ 

 

ผลการวิจัย 

  1. สภาพการเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1.1 พรรคการเมืองและรัฐบาล 

   หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ประเทศอยูภายใตการปกครองของคณะนายทหารในชวงเวลา
หนึ่งจากนั้นไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมและจัดใหประชาชนลงมติใหความเห็นชอบกอนประกาศใช
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 คือการกําหนดใหใชระบอบรัฐสภาซึ่งประกอบไปดวยสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรมี สมาชิกจํานวน 500 คนมาจากการเลือกตั้ งโดยระบบ 
“แบงสรรปนสวนผสม” ภายใตหลักการที่วา “คะแนนเสียงทุกเสียงมีคา” เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยใช
บัตรเลือกตั้งใบเดียวแตไดผูแทนฯ ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ในสวนวุฒิสภารัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสมาชิก
ทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกของสาขาอาชีพ แตในบทเฉพาะกาลในชวง 5 ปแรกของการใชรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหมีวุฒิสมาชิก 250 คนมาจากเลือกและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่ คสช. ตั้งขึ้นและมีอํานาจ
รวมกับ ส.ส ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
  ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2562 ซึ่งเปนการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 ปรากฎวามีพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งจํานวน 26 พรรค พรรคเพ่ือไทยไดรับ
เลือกตั้งมาเปนอันดับหนึ่งได 136 เสียง พรรคพลังประชารัฐไดรับเลือกมาเปนอันดับสองได 116 เสียง พรรค
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อนาคตใหมซึ่งเปนพรรคการเมืองใหมไดรับเสียงสนับสนุนจากเยาวชนและคนรุนใหมไดรับเลือกมาเปนอันดับสาม
ได 81 เสียง พรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคอดีตแกนนําฝายคานที่สําคัญไดรับเลือกมาเปนอันดับสี่ได 53 เสียง 
พรรคภูมิใจไทยไดอันดับที่หามี 51 เสียง แมสองพรรคหลังไดคะแนนไมมากเทาใดนักแตกลับเปนตัวแปรสําคัญใน
การจัดตั้งรัฐบาล  
 แมวาพรรคเพ่ือไทยจะไดเสียง ส.ส. จากการเลือกตั้งเปนอันดับหนึ่งแตไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได
สําเร็จเนื่องจากไมสามารถรวบรวมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรได ประกอบกับบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหการเลือกนายกรัฐมนตรีเปนอํานาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา หมายถึงวุฒิสภาซึ่งไดรับการสรรหาและ
แตงตั้งจากคณะรักษาความสงบแหงชาติจะเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีรวมกับ ส.ส. ทําใหพรรคเพ่ือ
ไทยและพรรคพันธมิตรที่มีแนวทางรวมกันตอตานพลเอกประยุทธ จันทรโอชา อดีตหัวหนาคณะรัฐประหาร 
ประสบกับความยากลําบากมากขึ้น คือตองรวบรวม ส.ส. ใหได 375 คนขึ้นไปเพ่ือใหมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง
ของ “รัฐสภา” คือ 750 เสียง เพ่ือเอาชนะคะแนนของ ส.ส. และ ส.ว. ฝายตรงขาม ทั้งนี้พรรคแนวรวมที่ตอตาน
พลเอกประยุทธประกอบดวย พรรคอนาคตใหม พรรคเสรีรวมไทย และพรรคเศรษฐกิจใหม  
  พรรคพลังประชารัฐซึ่งไดคะแนนมาเปนอันดับสองไดเจรจากับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
พลังประชาชาติไทย พลังทองถิ่นไท พรรครักษผืนปาประเทศไทยเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลแขงกับพรรคเพ่ือไทย ทวาเสียง
ของ ส.ส. รวมกันก็ยังไมถึงกึ่งหนึ่งจึงไดเจรจานําเสียงจากพรรคเล็ก ๆ อีก 11 เสียงที่ไดการคํานวนจากสูตรของ

ารการเลือกตั้ง โดยแตละพรรคคณะกรรมก ไดคะแนนไมถึงคะแนนเฉลี่ยพึงได ส.ส. แตจากสูตรการคํานวณภายใต
หลักการ “ทุกคะแนนเสียงมีคา”  ทําใหพรรคเล็กเหลานี้ไดรับการจัดสรรเกาอ้ีสามารถสงคนเขาไปทําหนาที่ในสภา
และเปนหมากตัวสําคัญในการออกเสียงใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชาเปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2  ทั้งนี้พรรค

เปนตัวแปยซึ่งไดกลายเปนพรรคขนาดกลางประชาธิปต รสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขสําคัญในการเขา
รวมคือจะตองดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผลจากการเขารวมทําใหพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลและ
ผลักดันใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชาเปนนายกรัฐมนตรีสําเร็จ  
  พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ปราศจากโดยบริหารประเทศ

ทําใหเสถียรภาพทางการเมืองมีความออนไหวเปนณเสียงปริ่มน้ําในสภาผูแทนราษฎรสถานการอํานาจพิเศษภายใต
ายครั้ง โดยภายในเดือนพฤศจหลดังเห็นไดจากการแพโหวตในสภาฯอยางยิ่ง  ิกายน พ.ศ 2562 หลังจากการหรือ

เลือกตั้งได 5 เดือน พรรครวมรัฐบาลไดแพโหวตในสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวน 4 ครั้ง แสดงใหเห็นถึงสถานภาพ
พรรคฝายซึ่งเปนลเริ่มมีเสถียรภาพดีขึ้นหลังจากพรรคอนาคตใหมอยางไรก็ตามฝายรัฐบา ของรัฐบาลที่บอบบาง

นสําคัญถูกยุบคา สงผลใหสมาชิกบางสวนตองหาสังกัดพรรคใหม สวนหนึ่งยายเขารวมกับพรรครัฐบาลทําใหปญหา
เรื่องเสียงปริ่มน้ําของรัฐบาลหายไป อยางไรก็ตามการยุบพรรคอนาคตใหมไดถูกสังคมและประชาชนที่สนับสนุน
พรรคของคนรุนใหมตางวิพากษวิจารณการทํางานขององคกรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเปนสาเหตุใหกลุม
ผูสนับสนุนพรรคออกมารวมชุมนุมขับไลรัฐบาล 
 พรรคการเมืองตางๆ ไมวาจะเปนพรรคฝายคานและพรรครวมรัฐบาลบางสวนไดตระหนักถึงความบิด
เบี้ยวของรัฐธรรมนูญที่เอ้ือตอการสืบทอดอํานาจของผูนําจากการรัฐประหารรวมไปถึงกติกาการเลือกตั้งที่เ ปน
ปญหาจึงพยายามแกไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ทวาลมเหลวทุกครั้งเนื่องจากไมไดรับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภา 
ทามกลางสถานการณทางการเมืองที่ไมแนนอนอันเนื่องมาจากความขัดแยงภายในรัฐบาล พรรคประชาธิปตยได
เสนอแกไขประเด็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเพียงประเด็นเดียว ไดรับการตอบรับจากสมาชิกรัฐสภาสวนใหญทําใหการ
แกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวสําเร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
  รัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาประสบปญหาทางเศรษฐกิจซึ่งซบเซามาเปนระยะเวลา
ยาวนาน และสถานการณยิ่งเลวรายเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 และจํากัดกิจกรรมทําใหมีการปดประเทศ

เปนทศนอยลงและประชาชนตกงานทางดานเศรฐกิจเพ่ือเปนการปองกันการระบาด สงผลใหรายไดของประเ
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จํานวนมาก การจัดทํางบประมาณของรัฐบาลทามกลางวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดสรรงบเพื่อการ
ซื้อเรือดําน้ําของกองทัพไดสรางความไมพอใจใหกับประชาชนจํานวนมาก โดยเห็นวารัฐบาลใชจายงบประมาณใน
สิ่งที่ไมจําเปนตอสถานการณและเปนการเอ้ือประโยชนตอกองทัพ ประชาชนตางไมพอใจรัฐบาลยิ่งขึ้นจากความ
ลมเหลวการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 เกิดกระแส กรองใหยุบสภาและเปลี่ยนตัวผูนําเรีย  การชุมนุม
เพ่ือขับไลรัฐบาลเกิดขึ้นบอยครั้งแสดงใหเห็นถึงเคารางของความไมแนนอนในสถานการณทางการเมือง   

1.2 การเมืองภาคประชาชน 
    การเลือกตั้งภายใตกติกาใหมนํามาซึ่งขอกังขาในการทําหนาที่ขององคกรอิสระ การที่พรรค
การเมืองเสียงขางมากไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได การแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีอํานาจเลือกนายกรัฐมนตรีที่ถูกมอง
วาจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเอ้ือตอการสืบทอดอํานาจของฝายทหาร การยุบพรรคการเมืองโดยการบังคับใชกฎหมายที่ถูก
วิพากษวิจารณวาไมเปนธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลทามกลาง
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดสรรงบเพ่ือการซื้อเรือดําน้ําของกองทัพไดสรางความไมพอใจใหกับ
ประชาชนจํานวนมาก พลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเรียกรองการเมืองที่บริสุทธิ์
ยุติธรรมและเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  
   ประชาชน นิสิต และนักศึกษาจํานวนหนึ่งเห็นวาตนตอของความตกต่ําทางเศรษฐกิจเกิดจาก
รัฐบาลไรความสามารถ แมรัฐบาลไดเปลี่ยนรัฐมนตรีผูดูแลเศรษฐกิจแตหาไดรับความเชื่อมั่นใด ๆ ความไมสามารถ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในเรื่องปากทองสงผลตอความรูสึกทางการเมืองที่มีตอรัฐบาล โดยเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีไดอยางตอเนื่องผาน
เสียงสนับสนุนของวุฒิสมาชิกจึงไดมีการจัดตั้งกลุมชุมนุมทางการเมืองเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันรัฐบาลใน พ.ศ 2563  
มีการชุมนุมประทวงของนิสิตนักศึกษาและคนรุนใหมในนาม “กลุมคณะราษฎร 63” และ “เยาวชนปลดแอก” 
เรียกรองรัฐบาลในสามประเด็นหลักคือ ใหนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง เรงแกไขรัฐธรรมนูญ และปฏิรูป
สถาบันเบื้องสูง 
   เสียงเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหมีความเปนประชาธิปไตยมีความเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ แต
อุปสรรคสําคัญคือ กลไกในการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดกระบวนการไวซับซอนและยุงยากเกินกวาฝายใด
ฝายหนึ่งจะผลักดันสําเร็จ ภาคประชาชนนําโดย “โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน” หรือ iLaw 
(ไอลอว) ไดเคลื่อนไหวรณรงคใหนิสิตนักศึกษาและประชาชนคนรุนใหมลงชื่อยื่นตอประธานรัฐสภาเพ่ือเสนอแกไข
รัฐธรรมนูญ มีบุคคลเขาลงชื่อกวาหนึ่งแสนรายทําใหไอลอวและองคกรเครือคายสามารถใชชองทางตามกฎหมาย
เสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาไดสําเร็จ  ทวาการเรียกรองเพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไมไดรับการ
ตอบรับจากสมาชิกรัฐสภาสวนใหญ เนื่องจากเนื้อหาที่ขอแกมิไดมีหลักประกันวาจะไมแกไขเกี่ยวกับหมวด
พระมหากษัตริยและเนื้อหาที่ขอแกไขอาจสงผลกระทบตอโครงสรางและกระบวนการทางการเมืองอยางรุนแรง 
อยางไรก็ตามกระแสเรียกรองแกไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนมีกําลังออนลงเมื่อพลังการชุมนุมของกลุม
คณะราษฎร 63 และเยาวชนปลดแอกไดแผวลง รวมไปถึงการบรรลุความสําเร็จในการแกไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา
ในประเด็นเปลี่ยนไปใชบัตรเลือกตั้งสองใบในปลายป พ.ศ. 2564 
   การชุมนุมของกลุมคณะราษฎร 63 และกลุมเยาวชนปลดแอกในตอนแรกที่มีจุดมุงหมายเพ่ือขับ
ไลรัฐบาลอันเนื่องมาจากการบริหารงานไรประสิทธิภาพและการสืบทอดอํานาจของผูนําคณะรัฐประหารมีพลัง
กดดันตอผูมีอํานาจมาก แตตอมาไดขยายขอบเขตลวงล้ําเขาไปแตะตองสถาบันเบื้องสูงชัดเจนมากขึ้นทําใหแนว
รวมตอตานรัฐบาลจากคนวัยทํางานและวัยกลางคนที่จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยตีตัวออกหางไมเขารวมกิจกรรม
การชุมนุมดวย ในขณะที่การชุมนุมดําเนินไปทามกลางการระบาดของโรคโควิด -19 แกนนําคนสําคัญของกลุมผู
ชุมนุมไดถูกจํากุมในคดีฐานความผิดตอองคพระมหากษัตริยและกระทําผิดกฎหมายการชุมนุม ประกอบกับความ
รุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหพลังในการเคลื่อนไหวในปลายป พ.ศ 2563- พ.ศ 2564  ออนแอลง
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ไปดวย อยางไรก็ตามเยาวชนที่มีแนวทางอันแนวแนที่ตองการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยไดจัดตั้งกลุม “หมูบาน
ทะลุฟา” เ ตองการ ทวาไมสามารถสรางแรงกดดันตอรัฐบาลมากนักเนื่องจากขาดพ่ือเรียกรองในประเด็นที่ตนเอง
แนวรวมและผูนําที่โดดเดน  
   กลาวไดวาภายใตรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 พรรคการเมืองมีความออนแอ พรรคการเมือง
ที่ไดรับเลือกตั้งมาเปนอันดับหนึ่งไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได รัฐบาลประสบปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพอันเกิดจาก
กระแสเรียกรองใหแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือหยุดการสืบทอดอํานาจของผูนํารัฐประหารและการชุมนุมประทวงขับไล
รัฐบาล การเมืองภาคประชาชนมีความเขมแข็งในเบื้องตนสามารถสรางพลังการกดดันได แตการดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะที่เกินขอบเขตทําใหพลังการชุมนุมออนแอลง 

  2. ปญหาของสถาบันรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 ปญหาของสถาบันรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบดวยปญหา
เกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎรและปญหาเกี่ยวกับวุฒิสภา โดยปญหาเกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎร คือ 1) ปญหาที่มาของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสามารถสะทอนเจตจํานงของประชาชนสวนใหญไดอยางแทจริง โดยกระบวนการไดมา
ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมโดยใชบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เพ่ือ
ไดมาซึ่งสมาชิกทั้งสองประเภทคือสมาชิกแบบแบงเขตและสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อไมสามารถสะทอนความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน คือไมเอ้ือตอพรรคการเมืองที่ไดรับเลือกตั้งอันดับหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ดังที่
เห็นไดจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่พรรคเพ่ือไทยไดรับเลือกมาเปนอันดับหนึ่งแตไม
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได มีลักษณะไมสงเสริมหลักเสียงขางมากในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และ 2) 
ปญหาการถูกจํากัดอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 จํานวน 1 ใน 3 บสนุนของวุฒิสมาชิกไดบัญญัติกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญที่ซับซอน ตองอาศัยเสียงสนั

กับการประกอบ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีการทําประชามติกอนการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ สงผล
ใหสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนตัวแทนโดยตรงของประชาชนไมสามารถทําหนาที่แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได อยาง
เหมาะสมทําใหหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนผานระบบตัวแทนขาดน้ําหนักความสําคัญลงไป 
  ปญหาเกี่ยวกับวุฒิสภาประกอบดวย 1) ปญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาขาดความยึดโยงกับประชาชน โดย
วุฒิสภาภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  แบงเปนสองชวง ชวงแรก
ตามบทเฉพาะกาลวุฒิสมาชิกมีที่มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาที่แตงตั้งโดยคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ขาดความยึดโยงกับประชาชนขัดตอหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนอยางชัดเจนเนื่องดวยลักษณะ
การไดมามีความสัมพันธกับคณะรัฐประหาร และวุฒิสภาชวงที่สองหลังจากพนการบังคับใชบทเฉพาะกาลไปแลว
วุฒิสมาชิกมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุมสาขาอาชีพ แมเปนการเลือกกันเองแตประชาชนสวนใหญมิไดมีสวน
รวมอยางทั่วถึง อีกทั้งกระบวนการเลือกมีลักษณะที่สามารถกําหนดตัวบุคคลที่ตองการเขาไปเพ่ือไดรับคัดเลือกได
ทําใหขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนอยางแทจริง 2) ปญหาลักษณะการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไมสามารถ
รับประกันความเปนอิสระได เนื่องดวยที่มาของวุฒิสภาในชวงแรกมีความเชื่อมโยงกับคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ การปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสมาชิกจึงเปนไปแนวทางสอดคลองกับความตองการของรัฐบาลซึ่ง เปนอดีตผูนํา
ในคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังเชนกรณกีารลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเปน
การเลือกระหวางพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ กับนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม ผลการลงมติปรากฏวาสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 249 คน จากทั้งหมด 250 คน 
เลือกพลเอกประยุทธ จันทรโอชาทั้งหมด ยกเวนประธานวุฒิสภาที่ตองแสดงตนเปนกลาง การลงมติแทบจะเปน
เอกฉันทในลักษณะที่เปนประโยชนตอรัฐบาลทําใหเชื่อไดวาวุฒิสภามีความโนมเอียงไปยังฝายที่สรรหาและแตงตั้ง
ตนเขามา  ในสวนวุฒิสภาในชวงที่ 2 มาจากการเลือกกันเองของกลุมสาขาอาชีพ แมยังไมไดเริ่มปฏิบัติหนาที่ แต
กระบวนการไดมาก็ไมสามารถรับประกันความเปนอิสระไดเนื่องจากกระบวนการไดมาถูกจํากัดไวใหปนการเลือก
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เฉพาะกลุมสาขาอาชีพ การแบงกลุมมิไดเปนไปในลักษณะที่ทําใหประชาชนสวนใหญไดเขาไปมีสวนรวมอยางทั่วถึง 
เปนลักษณะจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลที่มีบทบาทในสาขาอาชีพเทานั้นยังไมสามารถสะทอนความเปนตัวแทนของ
กลุมอาชีพทั่วทั้งประเทศได  แมจะมีการเปดโอกาสใหผูสมัครไดลงสมัครตั้งแตในระดับอําเภอ แตตองมีการ
คัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศตอไป ก็ไมอาจมั่นใจไดวาสมาชิกวุฒิสภาที่
ไดคัดเลือกจะเปนไปตามกลุมอาชีพที่หลากหลายอยางเปดกวางและเปนธรรม ประกอบกับการเลือกของกลุมสาขา
อาชีพซึ่งมีคนมีผูสมัครนอยอาจทําใหการซื้อเสียงกระทําไดงายและเปดชองวางใหฝายการเมืองสามารถกําหนดตัว
บุคคลเพ่ือใหไดรับคัดเลือกไดอีกดวย ลักษณะดังกลาวจึงไมสามารถรับประกันความเปนอิสระของสถาบันวุฒิสภา
อันสงผลตอความสามารถในการทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลองคกรอ่ืน 

  3. แนวทางการพัฒนาโครงสราง อํานาจ หนาที่ ของรัฐสภาเพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรที่สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ประกอบดวย 
โครงสรางที่ประกอบไปดวย 1) กระบวนการไดมาซึ่งสมาชิสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งตามเจตจํานงที่
แทจริงของประชาชน โดยกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรประกอบไปดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ แบบแบงเขต

เลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ใชระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน โดยใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกเลือกสมาชิกแบบ
ตไดรับเลือกตั้งแบงเขต ผูที่ไดคะแนนสูงสุดแตละเข เพ่ือรับประกันการเขาไปทําหนาที่ตัวแทนประชาชนในสภา

ผูแทนราษฎร บัตรใบที่สองสําหรับเลือกพรรคการเมือง และนําคะแนนสวนนี้ไปคํานวณหาจํานวน ส.ส. ที่พึงได 
เปนการตัดสินวาพรรคใดชนะเลือกตั้ง โดยมีเสียงประชาชนทั้งประเทศเปนผูตัดสินทําใหสอดคลองกับหลัก เสียง
ขางมากอยางชัดเจนในขณะเดียวกันประชาชนแตละทองที่ก็สามารถเลือกบุคคลตามเจตจํานงของแตละเขตเขาไป
ทําหนาที่ได 2) อํานาจในการตรากฎหมายภายใตหลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน โดยอยูบนหลักการของ
ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาที่สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจทางนิติบัญญัติอยางสมบูรณ รวมถึงการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ รูปแบบการใชอํานาจที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือการกําหนดใหสภาผูแทนราษฎร
สามารถใชอํานาจนั้นไดอยางเหมาะสม การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดโดยอาจมีการทําประชามติ
หรือไมก็ไดกอนการเริ่มแกไข แตในขั้นตอนการผานรางรัฐธรรมนูญที่แกไขเพ่ิมเติมเรียบรอยแลวจะตองมีการทํา
ประชามติเพ่ือความชอบธรรมเปนกระบวนการสุดทายกอนมีการประกาศใชทําใหสอดคลองกับหลักอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนโดยประชาชนเปนผูสถาปนารัฐธรรมนูญ 
  โครงสรางและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่สงเสริมระบอบประชาธิปไตย ประกอบดวยโครงสรางที่
สอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนและหลักตรวจสอบถวงดุล โดยรูปแบบการกําหนดอํานาจของ
วุฒิสภาขึ้นอยูกับความเชื่อมโยงของวุฒิสภาที่มีตอประชาชน อยูบนหลักความสมดุลระหวางที่มาของวุฒิสมาชิก
ตามระดับความเชื่อมโยงกับประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตย หากมีความเชื่อมโยงมากอํานาจของวุฒิสภามี
ความชอบธรรมในการใชอํานาจอันมีผลกระทบและสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดมาก ในทางกลับกัน
หากมีความเชื่อมโยงกับประชาชนนอย ความชอบธรรมในการใชอํานาจที่มีผลกระทบมากยอมนอยไปดวย วุฒิสภา
สําหรับประเทศไทยซึ่งโครงสรางของระบบการเมืองตองการใหมีองคกรกลางในการกลั่นกรองและใหรับรองบุคคล
เขาไปทําหนาที่ในองคกรอิสระซึ่งเปนองคกรที่ออกแบบใหเปนองคกรตรวจสอบและถวงดุลกับองคกรและสถาบัน
ทางการเมืองอ่ืน วุฒิสภาจึงมีความจําเปนในการทําหนาที่ดังกลาว วุฒิสมาชิกจึงตองมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
ในขณะเดียวกันก็ตองมีลักษณะที่ประกันความเปนอิสระเพ่ือสงเสริมใหวุฒิสภาสามารถทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุล
ไดอยางอิสระ โครงสรางของวุฒิสภาที่สงเสริมความอิสระและยากตอการครอบงําและแทรกแซงคือ การกําหนดให
วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกแบบเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ และสมาชิกแบบ
สรรหาผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหสมาชิกทั้งสองประเภทถวงดุลและตรวจสอบกันเองในขณะเดียวกันก็ทําใหวุฒิสภามี
ความเชื่อมโยงกับประชาชนสอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
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วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

อภิปรายผล 
1. ปญหาโครงสราง และอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

  ปญหาเกี่ยวกับสภาผูแทนราษฎร ผลการวิจัยพบวาการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยระบบ
เลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมไมสามารถสะทอนหลักการปกครองโดยเสียงขางมากได จํานวน ส.ส. มีความ
กระจายสูงเกิดพรรคเล็กมากมาย สอดคลองกับผลการศึกษาของ พรรณรัตน ดิษฐเจริญ (2560) ซึ่งพบวา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยมาจากระบบการ
เลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสมซึ่งเปนระบบการเลือกตั้งแบบผสมกอใหเกิดปญหาทั้งที่เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและปญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนและการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งทําใหไมไดรับความ
เชื่อมั่น 
  ผลการวิจัยพบวาปญหาเกี่ยวกับวุฒิสภา ที่มาของวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในลักษณะที่กลุมบุคคล
สามารถกําหนดตัวบุคคลที่ตองการได ไมสามารถรับประกันความเปนอิสระขององคกรได สอดคลองกับผล
การศึกษาของสถาพร สระมาลีย (2563) ซึ่งศึกษา“กระบวนการเขาสูตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา” พบวาภายหลัง
การรัฐประหารสวนใหญจะมีการกําหนดใหมีวุฒิสภามีที่มาจากการแตงตั้งเปนหลักเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนใหคณะรัฐประหารไดอยูในอํานาจตอไป ซึ่งหมายถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในรูปแบบดังกลาวไมสามารถ
รับประกันความเปนอิสระได นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาวุฒิสภาที่มีสมาชิกจากการสรรหาโดยกลุมสาขาอาชีพไม
สามารถเปดโอกาสใหประชาชนในสาขาอาชีพไดเขารวมอยางทั่วถึง มีลักษณะไมสงเสริมความเปนอิสระขององคกร 
มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของธราวุฒิ สิริผดุงชัย (2554) ซึ่งพบวาวุฒิสภาไดรับการคาดหวังจากประชาชน
เปนอยางมากในการที่จะชวยตรวจสอบและสรางการเมืองที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ แตวุฒิสภาที่ผานมากลับ
ถูกครอบงําและแทรกแซงโดยฝายบริหาร ธราวุฒิเห็นวาระบบสภาคูของไทยตกอยูสภาวะที่หาขอยุติมิได เพราะไม
วาวุฒิสภาจะมีรูปแบบใดก็เกิดปญหาที่แตกตางกันไปทุกครั้ง ทวาผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ไมสอดคลองกับ
ธราวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอที่ใหประเทศไทยเปลี่ยนไปใชระบบสภาเดี่ยว โดยธราวุฒิเสนอวาการใชสภา
เดี่ยวจะทําใหการทําหนาที่ของมีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีประสิทธิภาพแลวยังเปนการสงเสริมอํานาจอธิปไตย
ของประชาชนไดอยางแทจริงเนื่องจากประเทศไทยไมนาจะเหมาะสมกับระบบสภาคู ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัย
ชิ้นนี้พบวาประเทศไทยมีองคกรอิสระมากมายจําตองอาศัยองคกรกลางในการแตงตั้งและตรวจสอบบุคคล วุฒิสภา
มีความเหมาะสมหากแตตองมีกลไกสรางหลักประกันเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและความเปนอิสระของวุฒิสภาใหเปน
ที่ประจักษ 
 

2. โครงสราง อํานาจหนาที่ของรัฐสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
  ผลการวิจัยพบวาโครงสรางของสภาผูแทนราษฎรที่สงเสริมประชาธิปไตยของไทยควรประกอบดวย
สมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช
ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน ใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยใบหนึ่งเลือกบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตตาง ๆ อีกใบ
หนี่งเลือกพรรคการเมืองที่ประชาชนตองการใหบริหารประเทศ บัตรเลือกตั้งใบที่สองเปนการตัดสินวาพรรคใดได
เสียงจากประชาชนมากที่สุด สอดคลองกับหลักเสียงขางมากในการปกครอง ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษา
ของพรรณรัตน ดิษฐเจริญ (2560) ซึ่งไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบผสมโดยใชบัตรเลือกตั้งสองใบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละประเภท “ใบหนึ่งเลือกคนที่รัก อีก
ใบหนึ่งเลือกพรรคท่ีชอบ” โดยการคิดคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใชวิธีคิด
แบบเสียงขางธรรมดา และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใชวิธีคิดคะแนนเสียงแบบสัดสวน และมีการ
ชดเชยความเปนสัดสวนกรณีมีที่นั่งสวนเกินเกิดขึ้นเพื่อใหไดระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบผสมที่
เปนธรรมสามารถสะทอนเจตนารมณของประชาชนและมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ  
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 โครงสรางของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาโครงสรางของวุฒิสภาที่สงเสริม
ประชาธิปไตย วุฒิสมาชิกตองมีท่ีมาจากการเลือกตั้งสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งมาจากการสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกับประชาชน ขณะเดียวกันทรงไวซึ่งความ
เปนผูมีคุณวุฒิ การกําหนดใหมีวุฒิสมาชิกสองประเภทกอใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลกันภายในองคกร ทําใหเกิด
การครอบงําจากฝายการเมืองใดการเมืองหนึ่งไดยาก มีสวนที่สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ 
(2550) ซึ่งเห็นวาโครงสรางที่เหมาะสมของวุฒิสภาคือ สมาชิกวุฒิสภาจะตองมีที่มาแบบผสม คือมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจํานวนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหา ผลการวิจัยพบวาโครงสรางของ
วุฒิสภาจะตองมีการถวงดุลกัน สมาชิกทั้งสองประเภทจึงตองไมมีความสัมพันธกันซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ ที่เสนอใหการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกแบบสรรหาโดยกําหนดใหวุฒิสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้งทําหนาที่เปน “คณะกรรมการสรรหา” โดยใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจาก
องคกรตาง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืน ๆที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตาม
อํานาจ หนาที่ของวุฒิสภา ลักษณะดังกลาวเปนการทําใหวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหามีความสัมพันธกับ
วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง อันไมสามารถสรางกลไกถวงดุลขึ้นภายในองคกรได 
  ผลการวิจัยพบวาอํานาจของวุฒิสภาจะตองมีตามความเหมาะสม คือ สอดคลองกับระดับ
ความสัมพันธของวุฒิสมาชิกที่มีตอประชาชน สอดคลองกับผลการศึกษาของสถาพร สระมาลีย  (2563) ซึ่งเห็นวา 
การดํารงอยูของสถาบันวุฒิสภายังคงมีความสําคัญตอระบบการเมืองการปกครองของไทย แตกระบวนการเขาสู
ตําแหนงของวุฒิสภาใหมีความสัมพันธกับอํานาจหนาที่ของตน หากกระบวนการเขาสูตําแหนงของวุฒิสภาขาด
ความเชื่อมโยงกับอํานาจอธิปไตยของประชาชนแลว การมีอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาจะตองเปนไปเพียงเพ่ือการทํา
หนาที่เชิงสัญลักษณของสถาบันวุฒิสภาเทานั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชรพล โรจนวรวัฒน (2560) ซึ่ง
พบวา รูปแบบโครงสรางการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกซึ่งประเทศไทยรับนํามาจากตางประเทศ เมื่อนํามาใชในประเทศ
ไทยแลวไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากบริบททางสังคมไทยมีความแตกตางกับประเทศนั้น ๆ วัชรพล ไดเสนอ
รูปแบบเพ่ือใหเกิดดุลยภาพแหงอํานาจ รูปแบบ วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย 
ตองพิจารณาถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนสําคัญ ซึ่งจะสัมพันธกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หาก
กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจคอนขางนอย เชน กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ใหวุฒิสภาเปนเพียงสภาพ่ีเลี้ยงคอยให
คําแนะนําปรึกษาแกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น วุฒิสภาที่ทําหนาที่ดังกลาวอาจจะมาจากการแตงตั้งหรือการสรรหา 
โดยที่ไมจําตองมีฐานอํานาจเชื่อมโยงกับประชาชน แตถาหากกําหนดใหวุฒิสภามีบทบาทอํานาจหนาที่เขมขนมาก
ขึ้น เชนกําหนดอํานาจหนาที่ใหวุฒิสภาเปนสภาตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจกับฝายบริหาร มีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมือง ใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงสําคัญในองคกรตาง ๆ หรือ
ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ ๆ ของประเทศ วุฒิสภาซึ่งมีอํานาจหนาที่ในลักษณะดังกลาวจําเปนตองมีที่มา
ที่เชื่อมโยงกับอํานาจของประชาชนเพ่ืออางความชอบธรรมจากเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง อยางไรก็ตาม 
วัชรพลไดกลาววารูปแบบการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกทั้งแบบเลือกตั้งหรือแบบผสมไมประสบความสําเร็จเมื่อนํามาใช
กับราชอาณาจักรไทย ผลดังกลาวไมสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวาการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกแบบผสมระหวางการ
เลือกตั้งและการสรรหาสามารถสรางการถวงดุลทางการเมืองภายในองคกรได  ผลการศึกษายังสอดคลองกับ 
วิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ (2550)  ที่เสนอวาหนาที่ของวุฒิสภาควรมีอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบ
การใชอํานาจของฝายบริหาร นอกจากนี้ยังเสนอใหเพ่ิมอํานาจหนาที่ใหวุฒิสภาสามารถริเริ่มเสนอกฎหมายและ
แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดโดยไมตองเขาชื่อรวมกับสมาชิกผูแทนราษฎร วุฒิสภาสามารถใชสิทธิ์ไดโดยลําพังซึ่งใน
ประเด็นเก่ียวกับการริเริ่มเสนอกฎหมายและแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไมสอดคลองกับผลการศึกษาของงานวิจัยชิ้น
นี้ที่พบวาอํานาจที่เหมาะสมของวุฒิสภาจะตองสอดคลองกับความสัมพันธที่มีตอประชาชน หากตองการใหวุฒิสภา
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ประกอบไปดวยสมาชิกแบบผสม อํานาจยอมไมเทาเทียมกับสภาผูแทนราษฎรที่มีที่มาจากการเลือกตั้ งจาก
ประชาชนทั้งหมดอยางสมบูรณ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

  1. ควรแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในสวนบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเพ่ือใหตอบสนองตอเจตจํานงของประชาชนสวนใหญไดอยางแทจริง โดยกําหนดใหใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบ
หนึ่งสําหรับเลือกสมาชิกแบบแบงเขตและอีกใบหนึ่งสําหรับเลือกสมาชิกแบบสัดสวน จํานวนที่นั่งในสภามีความ
ยืดหยุนสามารถปรับเพ่ิมไดเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางสมาชิกแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้โดยให
ความสําคัญกับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งใบที่สองเปนหลัก 
  2. ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกวุฒิสภา และกระบวนการไดมาซึ่ง
วุฒิสภาใหมีความสอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนและความเปนอิสระเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการตรวจสอบและถวงดุล โดยกําหนดใหสมาชิกครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิก
อีกครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบอํานาจของรัฐสภารูปแบบตาง ๆ ในตางประเทศ โดยพิจารณาถึงบริบททาง
การเมืองของประเทศเหลานั้น  
  2. ควรศึกษาความเปนไปไดของการระบบสภาเดี่ยวสําหรับประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 2) เพื่อเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางการรับรูของ
บุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) กับการมีสวนรวมของบุคลากรการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งการดําเนินธุรกิจที่ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมเปนรากฐานที่สําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความยั่งยืนใหเกิดแกธุรกิจนั้น ๆ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ประกอบไปดวย
พนักงานและลูกจาง (ชั่วคราว) จํานวน 351 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคําถามแบบ
ปลายปดและคําถามแบบปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยพบวา 1) เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานที่แตกตางกัน  มีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน 
และ ตําแหนงงาน การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน มีสวนรวมของบุคลากรใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไม
แตกตางกัน 2) เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงงาน และการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่แตกตางกัน มีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน 3) การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาพรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 

คําสําคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคม; การรับรู; การมีสวนรวม 
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Abstract 

  The objectives of this research were 1)  to compare the participation in corporate social 
responsibility (CSR)  operations classified by personal factors; 2)  to compare the perceptions of 
personnel in the implementation of the corporate social responsibility (CSR) classified by personal 
factors 3)  to measure the relationship between personnel perceptions of coporate social 
responsibility (CSR)  operations and participation of Electricity Generating Authority of Thailand 
personnel (A EGAT)  in which business operations focus on coporate social responsibility as the 
cornerstone of business operations.  This will lead to the creation of sustainability for that 
business.  This research is a quantitative research.  The sample group used in the study was 
personnel of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) , comprising 351 employees 
and temporary ( temporary)  employees.  open-ended Data were analyzed with the ready-made 
statistical program SPSS. 

The results of the research were as follows 1)  different gender, age, education and 
working experiences affected different participation of personnel in social responsibility (CSR) 
operations of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) while different positions and 
participation in activities related to social responsibility different social responsibility did not affect 
difference in the participation of personnel in social responsibility ( CSR)  operations of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) .  2)  Different Gender, age, education level, 
working expereinces and participation.  affected the different perception of personnel in the 
implementation of the corporate social responsibility and 3)  the personnel’ s perception of the 
implementation of the corporate social responsibility was generally related to the participation 
of the personnel in CSR in the same way at the high level.  
 

Keywords : Corporate Social Responsibility; Perception; Participation 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันแนวโนมการดําเนินธุรกิจที่ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมมากขึ้น และ
ประกอบกับมีเหตุการณสําคัญๆ ในสังคมเกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาเรื่องฝุน PM 2.5 ไวรัสโคโรนา และภัยแลง ซึ่ง
สงผลตอการดําเนินธุรกิจกับการพัฒนาสูความยั่งยืนในอนาคต องคกรบางองคกรจึงไดนําเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) มาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ บางองคกรถือกําหนดเปน
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ทําใหแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนที่แพรหลายในหลายหนวยงาน ไมวาจะ
เปนทั้งภาครัฐและเอกชน แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจึงถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณที่ดี ทําให
ลูกคาเกิดความตระหนักรับรูดานดีขององคกร สงผลดีตอสินคาและบริการ และสนองผลประโยชนขององคกร แต
ในความเปนจริงแลว ความรับผิดชอบตอสังคม คือ การดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคม และ
สิ่งแวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือ
นําไปสูการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม , 2551) เพราะหากองคกรมุงแต
จะแสวงหากําไร และสนองผลประโยชนขององคกร โดยหลงลืมไปวาองคกรที่ดําเนินธุรกิจโดยไมใสใจตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม องคกรจะไมสามารถประกอบการไดอยางยั่งยืน หากไมมีสังคมและสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวย ดังนั้น 
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แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมควรถูกปลูกฝงใหเปนรากฐานที่สําคัญของทุกองคกร ไมใชเปนเ พียงแตการ
ดําเนินการเพ่ือเอ้ือประโยชนแกองคกรเทานั้น หากแตการดําเนินการที่คํานึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย 
จะเปนการดําเนินการที่สรางความยั่งยืนใหเกิดแกองคกรนั้นๆ  
    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดใหไดมา และจําหนายพลังงานไฟฟา
ใหแกการไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูใชไฟฟาตามกฎหมายกําหนดและประเทศ
ใกลเคียง พรอมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟาภายใตกรอบพระราชบัญญัติกฟผ. โรงไฟฟาของ กฟผ. 
ซึ่งตั้งอยูทุกภูมิภาคของประเทศรวมจํานวนทั้งสิ้น 50 แหง และยังดําเนินธุรกิจใหบริการดานธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟาอยางมีคุณภาพแกหนวยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ และในตางประเทศอีกดวย กฟผ. จึงมีบทบาท
สําคัญตอประเทศไทยอยางมาก และกฟผ. ยังเปนองคกรที่มุงมั่นและดําเนินงานโดยใชแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมที่มุงใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม 
อีกทั้งยังปลูกฝงคานิยม และวัฒนธรรมองคกรเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมและยังสงเสริมบุคลากรไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ตามแนวทางมาตราฐาน ISO 26000:2553 การดําเนินงานดานสงเสริมธรรมาภิบาล โครงการเพื่อสังคมดาน
สิ่งแวดลอม โครงการเพื่อสังคมดานกีฬา โครงการเพื่อสังคมดานสังคม โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร5 โครงการ
จัดการดานการใชไฟฟา อีกทั้งยังมีกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม เห็นไดวา กฟผ. ให
ความสําคัญอยางมากกับการดําเนินธุรกิจที่ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม
องคกร ตลอดทั้งสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรผู
ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร และพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการรับรูที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพราะการ
ดําเนินธุรกิจที่ควบคูไปกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมจะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน และนําผลวิจัยที่ไดมา
ชวยในการวางแผนยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติ เพ่ือทําใหบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ให
ความสนใจเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น และชวยพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือวัดความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) กับการมีสวนรวมของบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสังคม คือ ความมุงมั่นของบริษัทในการแสวงหากลยุทธเพ่ือการตัดสินใจหรือ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับคานิยมและความคาดหวังของสังคม (Carroll,2008)  
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 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR หมายถึง 
การดําเนิน กิจกรรมทั้งภายในองคการและภายนอกองคการที่ใหความ สําคัญและคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูภายในองคการและทรัพยากร ที่อยูนอกองคการมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดทั้งตอ องคการและตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน โดยความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการนั้นกอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งภายใน
องคการและภายนอกองคการ (สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ , 
2551) 
 สถาบันธุรกิจเพื ่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) เปนสถาบันที่
จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนสําคัญในการสรางความ
เจริญเติบโตที่มีสวนสรางมูลคาเพิ่มแกภาคธุรกิจ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งเห็นวา
สังคมไทยยังตองการการดูแลเอาใจใส ซึ่งพลังจากภาคธุรกิจเปนพลังสําคัญที่จะ ปองกันปญหาดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการชวยเหลือหรือแกไขปญหาดังกลาว สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมจะทําหนาที่เปนแกนกลาง
เชื่อมโยงพลังของภาคธุรกิจเพื่อชวยเหลือสังคม ชุมชม และ สิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับความเปนอยูและสภาพ
สังคมของไทยใหเติบโตเคียงคูไปกับการพัฒนาประเทศ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมไดออกแนวปฏิบัติทางดาน  CSR 
ชื่อ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” โดยไดแบงแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไดเปน 8 หัวขอดังนี้ 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และ การจัดทํารายงานดานสังคม
และสิ่งแวดลอม (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2551) 
 

การมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุ มบุคคลเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน ที่ไดรับการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาองคการใหบรรลุจุดประสงคที่
กําหนดไว (เมตต การุณจิต, 2553)   
 การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมในงานวิจัยนี้ใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ของ
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม มาใชเปนแนวทางและปรับใชใหสอดคลองกับบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)ซึ่งไดแบงองคประกอบของแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมไดเปน 7 หัวขอดังนี้ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และนวัตกรรมและ
การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 
 

การรับรู 
 การรับรู หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการเลือก ประมวล และตีความสิ่งเรา จนเกิดเปน
ภาพรวมของสิ่งนั้นๆ การรับรูของผูบริโภคแตละคนจึงตางกัน เนื่องจากการเลือกรับรูขึ้นอยูกับความตองการ 
คานิยม และความคาดหวังของบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น แมในสถานการณที่มีสิ่งเราเขามาเหมือนกัน ผูบริโภคแตละ
คนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน (Assael, 1998) 
 การรับรู หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปดรับตอขอมูล ขาวสาร ตั้งใจรับขอมูลนั้น และทําความ
เขาใจความหมาย และไดอธิบายเพ่ิมเติมวา ในขั้นเปดรับ (Exposure stage) ผูบริโภคจะรับขอมูลโดยผานทาง
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ประสาทสัมผัส ในขั้นตั้งใจรับ (Attention Stage) ผูบริโภคจะแบงขั้นความสนใจมาสูสิ่งเรานั้น และขั้นสุดทายคือ
ขั้นเขาใจความหมาย (Comprehension Stage) ผูบริโภคจะจัดองคประกอบขอมูลและแปลความหมายออกมา
เพ่ือใหเขาใจได (Mowen and Minor, 1998) 
 การรับรูวา หมายถึง กระบวนการการรับขาวสาร ขอมูล แลวนํามาจัดระเบียบ แปลความหมาย
ออกมาเปนภาพตามที่มีอยูตามประสบการณสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตัวมนุษยการรับรูเปนกระบวนการ
ที่ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ที่สัมพันธกันและเนื่องจากมนุษยแตละคนมีการรับรูตางกัน ความลมเหลวของการ
สื่อสารจึงอาจเกิดข้ึนไดและการไมยอมรับความแตกตางในเรื่องการรับรูของแตละบุคคลก็เปนความลมเหลวเชนกัน 
โดยการรับรูจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ทัศนคติและความคาดหวังของผูสื่อสาร การรับรูเปนกระบวนการทางจิต
ที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ เปนกระบวนการเลือกรับสารผานประสาททั้ง 5 ไดแก หูตา จมูก ลิ้น การสัมผัส แลว
จัดสารเขาดวยกันและการตีความสารที่ไดรับตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง ประกอบดวย การเลือกรับรู 
(Selective Exposure) ขบวนการกลั่นกรองขาวสาร ( Inferential Process) และการเลือกเก็บขาวสารขอมูล 
(Selective Retention) (กอเกียรติและวีนัส, 2556) 
  

สมมติฐานในการวิจัย 

1. บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน การเขารวมกิจกรรม CSR แตกตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน 

2. บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน การเขารวมกิจกรรม CSR แตกตางกัน มีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน 

3. การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน          ตัวแปรตาม  

 

 
 
 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ  

-อายุ 

-ระดับการศึกษา  

-ตําแหนงงาน  

-อายุงาน 

-การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  
1.ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี  
2.ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  
3.ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม  
4.ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
5.ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  
6.ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  
7.ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคม
และสิ่งแวดลอม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปจจัยดานการรับรูที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนา การมีสวนรวมของบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พนักงาน

และลูกจาง(ชั่วคราว)  จํานวน 18,855 คน (อางอิงจากรายงานประจําป 2563 ขอมูลผูปฏิบัติงาน กฟผ. ณ เดือน
ธันวาคม) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ไดแก บุคลากรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ที่ประกอบไปดวยพนักงานและลูกจาง(ชั่วคราว) จํานวน 351 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95 และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนไวที่รอยละ 5 หรือ 0.05 ดังนี้ 

สูตร n = 
( )

 

 โดย N แทน จํานวนบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พนักงานและลูกจาง(ชั่วคราว) 
       n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       e แทน คาความคลาดเคลื่อน 

  จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 392 คน 
จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลมาตรวจสอบขอมูลที่มีลักษณะซ้ํากัน (Duplicate Cases) เพ่ือเปนการตรวจสอบความ
ถูกตองของผลการวิเคราะหที่ได ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 351 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลซึ่งมีลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) และคําถามแบบปลายเปด 
(Open-ended Questionnaire) แบงเปน 4 สวน ซึ่ งเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาบทความ วรรณกรรม 
แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรกับการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1) ขอมูล
ทั่วไป 2) ดานการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  3) ดานการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แบงเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดานนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 4) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ลักษณะคําถามในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 เปนการสอบถามโดยใหประเมินตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating 
Scales) แบบ 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับมากที่สุด ลดหลั่นกันจนถึง 1 คะแนน หมายถึง ระดับนอย
ที่สุด หลังจากนั้นหาคา IOC โดยเลือกขอคําถามที่มีคาระหวาง 0.60 – 1.00 ไปใชเปนเครื่องมือ ตลอดจนทดสอบ
ความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค โดยจะตองมีคาไมนอยกวา 0.10 (Nunnally and 
Bernstein, 1994) ผลการวิเคราะหพบวาทุกขอคําถามมีคาระดับความเชื่อมั่นอยูที่ระดับเกินกวา 0.70 ไดแก ดาน
การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เทากับ 0.85 ดานการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรั บผิดชอบตอ
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สังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เทากับ 0.93 โดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พนักงานและลูกจาง(ชั่วคราว) จํานวน 392 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากขอมูลแหลงตางๆ ไดแก บทความ 
วารสาร เว็บไซต และรายงานที่เกี่ยวของ สํารับขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามออนไลน (The Online Survey) โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self 
Administered) และใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 เดือน ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 25 
กุมภาพันธ 2564 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  
หลังจากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทั้งหมดที่ผานการตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว นํามา

ตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบ 
และนําไปวิเคราะหและลงรหัส (Coding) เพ่ือประมวลผลขอมูลโดยบันทึกโดยใชโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติ ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอคําถามดานการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ ดานการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ใชเกณฑการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

คะแนนสูงสุด −  คะแนนต่ําสุด
จํานวน

 = 
5 - 1

5
 = 0.8 

  ดังนั้น ระดับคะแนนเฉลี่ยของขอคําถาม 5 ระดับ ดานการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ ดานการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)  จะมีข้ันของคะแนนดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย 
    คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัมากที่สุด  

  และทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติ T-test F-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่ งใช เกณฑกําหนดไดแก  Significance of the t-value at p < 0.5 , 
Significance of the F-value at p < 0.5, and Significant of Pearson correlation coefficient value < 0.1  
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน
ของบุคลากรกฟผ. ในภาพรวม 
ขอมูลทั่วไป ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 155 44.2 

หญิง 181 51.6 

เพศทางเลือก 15 4.3 
อายุ ต่ํากวา 21 ป 6 1.7 
 21 – 30 ป 161 45.9 
 31 – 40 ป 98 27.6 
 41 – 50 ป 73 20.8 

อายุ 50 ปขึ้นไป 13 3.7 
ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

อนุปริญญา/ปวช. 37 10.5 

ปริญญาตรี 175 49.9 

ปริญญาโท 123 35 

ปริญญาเอก 16 4.6 
ตําแหนงงาน พนักงาน 227 64.7 

ลูกจาง (ชั่วคราว) 124 35.3 
อายุงาน ต่ํากวา 1 ป 81 23.1 

1 – 5 ป 105 29.9 

6 - 10 ป 82 23.4 

11 – 20 ป  54 15.4 

มากกวา 20 ป 29 8.3 
การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม  

เคย  185 47.3 

ไมเคย 166 52.7 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 1 พบวา เปนเพศชาย รอยละ 44.2 เพศหญิง รอยละ 51.6 และเพศ
ทางเลือก รอยละ 4.3 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 45.9 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี รอยละ 49.9 
ตําแหนงงานพนักงาน รอยละ 64.7 อายุงานระหวาง 1 – 5 ป รอยละ 29.9 ผูตอบแบบสอบถามเคยเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม รอยละ 47.3 และ ไมเคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมรอยละ 52.7  

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการรับรูของบคุลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม   S.D. ระดับ 

การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 3.64 0.57 มาก 
รวม 3.64 0.57 มาก 

X 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 2 พบวา บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีการ
รับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.64 และ 0.57 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม    

                 
     S.D. ระดับ 

ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี   3.68 0.57 มาก 
ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  3.63 0.61 มาก 
ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  3.65 0.63 มาก 
ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 3.70 0.57 มาก 
ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  3.59 0.60 มาก 
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  3.80 0.57 มาก 
ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 3.78 0.60 มาก 
รวม 3.69 0.49 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 3 พบวา บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีสวน
รวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 3.69 และ 0.49 ตามลําดับ โดยพบวา การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย 
และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.80 และ 0.57 ตามลําดับ รองลงมาคือ ดานการเปดเผยขอมูลการ
ดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.78 และ 0.60 
ตามลําดับ และ ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
3.70 และ 0.57 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทั้ง 7 ดาน จําแนกตามตําแหนงงาน และ การเขารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  

ตําแหนงงาน / การเขา
รวมกิจกรรมเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสงัคม  

N Mean S.D. t P 

ดานนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดี   

พนักงาน 227 3.752 0.570 3.076 0.002 

ลูกจาง 124 3.557 0.572     

เคย 185 3.824 0.528 4.977 0.000 

ไมเคย 166 3.527 0.591     

ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  
 
ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

พนักงาน 227 3.689 0.616 2.653 0.008 

ลูกจาง 124 3.510 0.585     

เคย 185 3.754 0.558 4.215* 0.000 

ไมเคย 166 3.483 0.636     

X 
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ดานการเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม  

พนักงาน 227 3.736 0.619 3.304 0.000 

ลูกจาง 124 3.506 0.628     

เคย 185 3.774 0.581 3.799* 0.000 

ไมเคย 166 3.521 0.659     

ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงาน 227 3.747 0.575 2.324 0.021 
 ลูกจาง 124 3.600 0.548     

ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย เคย 185 3.814 0.560 4.224 0.000 
 ไมเคย 166 3.563 0.551     

ดานการรวมพฒันาชุมชนและสงัคม  

พนักงาน 227 3.667 0.605 3.100 0.002 

ลูกจาง 124 3.462 0.574     

เคย 185 3.765 0.561 5.853 0.000 

ไมเคย 166 3.405 0.590     

ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

พนักงาน 227 3.858 0.562 2.791 0.006 

ลูกจาง 124 3.682 0.569     

เคย 185 3.916 0.543 4.254 0.000 

ไมเคย 166 3.663 0.571     

ดานการเปดเผยขอมูลการดาํเนนิการดานสังคม
และสิ่งแวดลอม 

พนักงาน 227 3.818 0.610 1.784 0.075 

ลูกจาง 124 3.699 0.574     

เคย 185 3.906 0.532 4.417 0.000 

ไมเคย 166 3.631 0.637     

ภาพรวม 

พนักงาน 227 3.753 0.489 3.316 0.001 

ลูกจาง 124 3.574 0.472     

เคย 185 3.828 0.459 5.572 0.000 

ไมเคย 166 3.542 0.482     
* นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

 
 จากตารางที่ 4 ตําแหนงงานพนักงาน มีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม (Mean = 3.858 S.D. = 0.562) รองลงมาคือ ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Mean = 3.818 S.D. = 0.610) และ ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Mean = 3.752 S.D. = 
0.570) ตําแหนงงานลูกจาง มีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Mean = 3.699 S.D. = 0.574) รองลงมาคือ ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Mean = 
3.682 S.D. = 0.569) และ ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Mean = 3.600 S.D. = 0.548)  และ กลุม
ที่เคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Mean = 3.916 S.D. = 0.543)  โดยมีคาเฉลี่ย รองลงมาคือ ดานการเปดเผยขอมูลการ
ดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Mean = 3.906 S.D. = 0.532)  และ ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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(Mean = 3.824 S.D. = 0.528) และกลุมที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวม
ของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (Mean = 3.663 S.D. = 0.571) รองลงมา
คือ ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Mean = 3.631 S.D. = 0.637 และ ดาน
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Mean = 3.563 S.D. = 0.551)   
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมแตกตางกันทุกดาน  
และ การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน มีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.000 และ 
0.000 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาภาพรวมพบวา ภาพรวมตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีสวนรวมของบุคลากรใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไม
แตกตางกัน (P=0.001) และ ภาพรวมการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน มีสวน
รวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ไมแตกตางกัน (P=0.000)  
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ตารางที่ 5 การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทั้ง 7 ดาน จําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และ อายุงาน 

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
           เพศ               อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

    F      P F P F P F P 

ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี   5.076* 0.007 5.140* 0.000 7.610* 0.000 10.974* 0.000 
ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  5.224* 0.006 6.446* 0.000 4.250* 0.006 8.320* 0.000 
ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  11.618* 0.000 4.341* 0.002 4.592* 0.004 5.461* 0.000 
ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 5.889* 0.003 2.667* 0.032 4.723* 0.003 4.612* 0.001 
ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  2.205 0.112 4.269* 0.002 4.604* 0.004 8.404* 0.000 
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  5.012* 0.007 4.496* 0.001 3.168* 0.025 4.549* 0.001 
ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 1.372 0.255 3.112* 0.016 4.342* 0.005 8.215* 0.000 
ภาพรวม 6.992* 0.001 6.109* 0.000 6.805* 0.000 10.405* 0.000 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ภาพรวมเพศที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน (P=0.001) โดยดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P= 0.007, 0.006, 
0.000, 0.003 และ 0.007 ตามลําดับ) ภาพรวมอายุที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) แตกตางกัน (P=0.000) โดยดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P= 0.000, 0.000, 0.002, 0.032, 0.002, 0.001 และ 0.016 ตามลําดับ) ภาพรวมระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวน
รวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน (P=0.000) โดยดานนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการรวม
พัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P= 0.000, 
0.006, 0.004, 0.003, 0.004, 0.025 และ 0.005 ตามลําดับ) ภาพรวมอายุงานที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน (P=0.000) โดยดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
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การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P= 0.000, 0.000, 0.000, 0.001, 0.000, 0.001 และ 0.000 ตามลําดับ)  
 

ตารางท่ี 6 การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จําแนกตามตําแหนงงาน และ การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล ตัวแปร     N   Mean    S.D. t P 

ตําแหนงงาน พนักงาน 227 3.748 0.533 4.765* 0.000 
 ลูกจาง 124 3.447 0.585   

การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ       
ความรับผิดชอบตอสังคม  เคย 185 3.824 0.486 6.640* 0.000 
  ไมเคย 166 3.439 0.588     

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีการรับรู
ของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) และ การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) 
 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน 

ปจจัยสวนบุคคล แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

เพศ ระหวางกลุม 3.114 2 1.557 4.910* 0.008 
 ภายในกลุม 110.38 348 0.317   
 รวม 113.495 350    

อายุ ระหวางกลุม 13.886 4 3.472 12.059* 0.000 

 ภายในกลุม 99.609 346 0.288   
 รวม 113.495 350    

ระดับการศึกษา ระหวางกลุม 9.074 3 3.025 10.051* 0.000 
 ภายในกลุม 104.421 347 0.301   
 รวม 113.495 350    

อายุงาน ระหวางกลุม 19.042 4 4.760 17.438* 0.000 
 ภายในกลุม 94.453 346 0.273   

  รวม 113.495 350       
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา เพศที่แตกตางกันมีการรับรูของ
บุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) อายุที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) และ อายุงานที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.000) 
 
ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
กับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) 
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
การรับรูของบุคลากรใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม  P 

ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี   0.689** 0.000 

ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  0.683** 0.000 

ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  0.614** 0.000 

ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 0.693** 0.000 

ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  0.659** 0.000 

ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  0.667** 0.000 

ดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 0.626** 0.000 

ภาพรวม 0.801** 0.000 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 8 พบวาการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง (r=0.801 P=0.000) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และพบวา การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (r=0.689 P=0.000) ดานการประกอบธุรกิจดวย
ความเปนธรรม (r=0.683 P=0.000) ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ( r=
0.614 P=0.000) ดานความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย (r=0.693 P=0.000) ดานการรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคม (r=0.659 P=0.000) ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (r=0.667 P=0.000) ดานการเปดเผยขอมูลการ
ดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม (r=0.626 P=0.000) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
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อภิปรายผล 
 ประเด็นที่ 1 บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) ที่พบวา 
ผูบริหารมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยูในระดับมาก โดยพบวา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดานการดูแลสิ่งแวดลอม และ 
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยูในระดับมากโดยพบวา 
ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคมมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืนๆ รองลงมาคือ ดานการดูแลสิ่งแวดลอม 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพศที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เพ็ญประภา วงศทอง และศศิพรรณ บิลมาโนชญ (2559) พบวาพนักงานที่มีเพศตางกันมีสวนรวมตอการเผยแพร
กิจกรรมองคกรเพ่ือสังคม (CSR) แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล เหลืองอิงคะสุต (2559) 
พบวา เพศสงผลตอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ดาน ไดแก 
ดานกิจกรรมที่สงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม ดานการบริจาคเพ่ือการกุศล และดานการประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม 
 อายุที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิเพ็ญ เพ็ชรขาว (2558) 
พบวาอายุของพนักงานที่แตกตางกันมีคาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมสังคมดาน
การรวมติดตามประเมินผล แตกตางกันอยาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา วงศทอง และศศิพรรณ 
บิลมาโนชญ (2559) พบวาพนักงานที่มีเพศอายุตางกันมีสวนรวมตอการเผยแพรกิจกรรมองคกรเพ่ือสังคม (CSR) 
แตกตางกัน  
  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภาและศศิ
พรรณ (2557) พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมตอการเผยแพรกิจกรรมองคกรเพ่ือสังคม (CSR) 
แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล เหลืองอิงคะสุต (2559) ระดับการศึกษาสงผลตอความ
คิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 ดาน ไดแกดานการประกอบธุรกิจ
อยางรับผิดชอบตอสังคม 
 ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพลอยฉัตรี ศิ
ริพัฒน (2559) ที่พบวา บุคลากรขององคการคลังสินคา (อคส.) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแกตําแหนงงานแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม ในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
คลังสินคา (อคส.) ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) ที่พบวา มี
ตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย ชิ้นแสงชัย (2556) ที่พบวาในภาพรวมพบวา 
ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน
โรงไฟฟาราชบุรี อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย ชิ้นแสงชัย (2556) ที่พบวา ระดับตําแหนงงานที่
แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานโรงไฟฟาราชบุรี 
 อายุงานที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพลอยฉัตรี ศิริพัฒน (2559) 
ที่พบวา บุคลากรขององคการคลังสินคา (อคส.) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแกอายุงาน แตกตางกัน ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการมีสวนรวม ในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการคลังสินคา (อคส.) 
แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัย อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) ที่พบวาบุคลากรที่มีอายุงาน แตกตาง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาพรวมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิเพ็ญ เพ็ชรขาว และอาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ (2558)  ที่พบวา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรที่แตกตางกันของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน มี
คาเฉลี่ยระดับการรับรูในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน  
 การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพลอยฉัตรี ศิริพัฒน (2559) ที่พบวาในภาพรวมบุคลากรขององคการคลังสินคา (อคส.) มี
การเขารวมกิจกรรม CSR แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม ในการดําเนินงานตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการคลังสินคา (อคส.) ไมแตกตางกัน กัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา การเขารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ดานความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ดานการเปดเผยขอมูล
การดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพลอยฉัตรี ศิริพัฒน (2559) ที่
พบวา บุคลากรขององคการคลังสินคา (อคส.) ที่เขารวมกิจกรรม CSR แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สวนรวม ในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการคลังสินคา (อคส.) ในทุกดาน ไดแก 
ดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ดานการเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภคดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) ที่พบวา การเขารวมกิจกรรม CSR ของ
บุคลากร แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไม
แตกตาง  
 ประเด็นที่ 2 บุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีการรับรูของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัครนันท ชัยธัมมะปกรณ 
(2556) ที่พบวาผูที่ปฏิบัติงานอยูในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในระดับมาก โดยพบวาผูบริหารมีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในระดับมาก และ ผูปฏิบัติงานมีการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในระดับมาก 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณิสา (2555) พบวา ประชาชนในตําบลบางโปรงที่มีเพศที่แตกตางกัน มีการรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟาพระนครใตแตกตางกัน 
 อายุที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิเพ็ญ เพ็ชรขาว (2558) 
พบวา ความแตกตางอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน มีคาเฉลี่ยระดับการรับรู
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมิติศิลปวัฒนธรรมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ชิ้นแสงชัย 
(2556) พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานโรงไฟฟา
ราชบุรี ดานรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
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 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย ชิ้นแสงชัย 
(2556) พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
พนักงานโรงไฟฟาราชบุรี ดานรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกานต ตั้งวนา
ไพร  ดร.พินันทา โรจนรัตนศิริกุล และรศ.ปภัสสร ผลเพ่ิม (2555) ที่พบวา พนักงานฝายชาง อูตะเภา บริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีการรับรูตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายใน และ
องคประกอบพ้ืนฐานระบบคุณภาพของหนวยซอมบํารุงอากาศยานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2555) ที่พบวา มีความแตกตางในคาเฉลี่ยการรับรูของกลุมหัวหนางานและผูบริหาร เรื่องของ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝอํานาจ และแรงจูงใจใฝสัมพันธภาพสูงกวากลุมผูปฏิบัติงาน  
 อายุงานที่แตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย ชิ้นแสงชัย. (2556) 
พบวา ระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
พนักงานโรงไฟฟาราชบุรี ดานความหมาย และ ประโยชนการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
 การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันมีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) ที่พบวา การรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ใน
ภาพรวม บุคลากรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวน
รวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  
 ประเด็นที่ 3 การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาพรวม 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ (2556) 
ที่พบวา การรับรู เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาพรวม บุคลากรของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และยังพบวาการรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR) ทั้ง 7 ดาน ไดแกดานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ดานการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 
ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค ดานการ
รวมพัฒนาชุมชนและสังคม ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และดานการเปดเผยขอมูลการดําเนินการ ดานสังคม
และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ พลอยฉัตรี ศิริพัฒน (2559) การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการคลังสินคา (อคส.) อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ใจประการ 
(2558) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมีความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งหมายความวา 
หากพนักงานมีทัศนคติที่ดีแลวจะเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานในระดับที่ดีตามดวย อีกทั้งยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญประภา วงศทอง และศศิพรรณ บิลมาโนชญ (2559) พบวา การรับรูเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม
เพ่ือสังคม (CSR) มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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บทสรุป 

 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานที่แตกตางกันมีสวนรวมของ

บุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

แตกตางกัน และ ตําแหนงงาน การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ที่แตกตางกัน มีสวนรวมของ

บุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ไมแตกตางกัน และ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงงาน การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคมที่แตกตางกัน มีการรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน และ การรับรูของบุคลากรในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ในภาพรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. กฟผ. ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหกับบุคลากร ไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม และมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหบุคลากรไดรับรู เขามามีสวนรวมในการวางแผน จัดทํา และดําเนินการ ซึ่งจะทําให
บุคลากร ใหความสนใจเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น 

2. จากการวิจัยพบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานที่แตกตางกันมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตกตางกัน 
ดังนั้น กฟผ.ควรจัดประชาสัมพันธขาวสาร โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ โดยมีตัวแทนประชาสัมพันธทุกเพศ อายุ 
ที่แตกตางกัน เพ่ือเขาถึงการรับรูของบุคลากรของกฟผ. ไดทุกเพศ ทุกวัย 
 3. กฟผ.ควรจัดใหมีนโยบาย ดานการมีสวนรวมกับกิจกรรม หรือ โครงการตาง  ๆ ตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรของกฟผ. ทุกคน ทุกเพศ อายุ ตําแหนงงาน อายุงาน ได
เขารวม สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการตางๆของบุคลากร เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยมรวมกัน
ภายในองคกร จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่แนนแฟน และเปนรากฐานสําคัญตอไปอยางยั่งยืน 
 4. ผูบริหารกฟผ. หรือฝายที่เกี่ยวของ กระตุน และสรางการรับรูที่ดีใหแกพนักงาน เพ่ือเปนการชักจูง
พนักงานทุกคนในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางกฟผ.จัดขึ้น โดยอาจมี รางวัลตอบแทน ประกาศนียบัตร 
หรือถือเปนภาระงานเพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาพรวมการรับรูและการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เทานั้น ดังนั้นจึงควรศึกษา 
การมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของหนวยงานอ่ืนๆ เชน การไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาจัดทําแผนการดําเนินงาน และแนวทางปฎิบัติ
ตามแนวความคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตอไป 

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาพรวมการรับรูและการมีสวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบุคลากรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ควรมีการศึกษาความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสีย ประชาชน ลูกคา ผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เพ่ือจะไดทราบถึงความคิดเห็น หรือมุมมองภายนอกในประเด็นเกี่ยวกับการรับรูและการมีสวนรวมในการ
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ดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพ่ือนําไปวางแผนการดําเนินงาน CSR ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดครอบคลุมมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
ของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวิธีดําเนินการ
วิจัย 2 ระยะ ดังนี้ 1) การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 8 ดาน และ 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จากกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน ผลการวิจัยปรากฎวา มาตรวัดทักษะ
การคิดเชิงบวก มีคาดัชนีอํานาจจําแนกอยูระหวาง .29 - .77 มีคาความเที่ยงท้ังฉบับเทากับ .93 โดยมีองคประกอบ
ทั้งหมด 8 ดาน ซึ่งมีขอคําถามดานละ 5 ขอ ไดแก (1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ (2) สิ่งสําคัญของดานบวก (3) 
การยับยั้งความคิดในแงราย (4) การฝกคิดเชิงบวก (5) การหยุดยั้งปญหา (6) การเริ่มตนความเชื่อในแงดี (7) การ
ทาทายกับความคิดในแงราย และ (8) การสรางความรูสึกดานบวก ซึ่งมีคาความเที่ยงแตละดานเทากับ .71 .80 

.76 .82 .78 .81 .71 และ .76 ตามลําดับ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคา F2 = 936.95, df = 640, 

F2 / df = 1.46, RMSEA = .03, SRMR = .05, GFI = .91 และ CFI = .97 คาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวก 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปวามาตรวัดที่พัฒนาขึ้นเปนนวัตกรรมและสามารถวัดทักษะการคิดเชิง
บวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก; นิสิตระดับปริญญาตรี; ความตรงเชิงโครงสราง 

 

Abstract 

  The objectives of this study were to develop a positive thinking skill scale and test its 
construct validity on undergraduate students in Thailand's Eastern Special Development Zone. 
The research methods were divided into two phases:  1)  developing an eight- factor Positive 
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Thinking Skills Scale for undergraduate students and 2) testing the construct validity of the Positive 
Thinking Skills Scale using second- order confirmatory factor analysis from a sample of 450 
undergraduate students.  According to research findings, the positive thinking skill scale had 
discriminant indices ranging from . 29 to . 77 and a reliability index of . 93.  The extracted factors 
included eight dimensions, that is, (1) Transform Negative Thoughts, (2) Highlight Positive Aspects, 
(3) Interrupt Pessimistic Thoughts, (4) Practice Positive Thinking, (5) Break a Problem, (6) Initiate 
Optimistic Beliefs, (7)  Challenge Pessimistic Thoughts, and (8)  Generate Positive Feelings, which 
each factor contained five items. The reliability values for each dimension were .71, .80, .76, .82, 

.78, .81, .71, and .76, respectively. The goodness of fit indices were F2 = 936.95, df = 640, F2 / df 
= 1.46, RMSEA = .03, SRMR = .05, GFI = .91 และ CFI = .97, indicating that the constructs were 
consistent with empirical data and all factor loadings were positive and statistically significant at 
p < .01. The developed scale was an innovation and effectively able to measure positive thinking 
skill aspects for undergraduate students. 
 

Keywords: Positive Thinking Skills Scale; Undergraduate Students; Construct Validity 
 
บทนํา 

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เปนกระบวนการทางความคิดของบุคคลที่มีรูปแบบการรับรูและ
การรูคิด (Perception and Cognitive Style) ของบุคคลในทิศทางที่ดี มองสถานการณและการรับรูสิ่งตาง ๆ 
ตามสภาพความเปนจริงอยางมีเหตุมีผล ซึ่งทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี โดยตั้งอยูบน พื้นฐานที่
ทําใหบุคคลเกิดการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการเริ ่มตนของความฉลาดทาง
อารมณและความคิดสรางสรรคอีกดวย โดยผูที่มีการคิดเชิงบวกจะแสดงพฤติกรรมทางบวกออกมา ซึ่งสงผลทํา
ใหตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคมรอบขางมีความสุข (พิทักษ  สุพรรโณภาพ, อรอุมา เจริญสุข, องอาจ 
นัยพัฒน และ สังวรณ งัดกระโทก, 2560) นอกจากนี้ การคิดเชิงบวกเปนการมองโลกในแงดีและมีการจูงใจของ
ตนเอง คนที่มองโลกในแงดี มักจะมองวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนสิ่งดีงาม และการคิดเชิงบวกไมไดเปนสิ่งที่
ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด แตอาจตองอาศัยการเรียนรูและพัฒนาความคิดของบุคคลในเชิงบวก โดยสิ่งที่สําคัญของ
ความคิดที่ตองคํานึงถึงคือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากการคิดเชิงลบใหคิดในเชิงบวกแทน หากเมื่อบุคคลตอง
เผชิญกับเหตุการณที่เศรา ทุกขใจ หรือการที่อยูรวมกับผูอื่นไมได มีความขัดแยงระหวางกัน โดยเปาหมายของ
การคิดเชิงบวก เพื่อที่จะสามารถเผชิญปญหาอุปสรรคได ไมทอแทสิ้นหวัง มีกําลังใจที่จะฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ 
ได โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนดานความคิดใหเปนไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้น (ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ , ไพรัช 
จุนเกตุ, นิษฐสินี กูประเสริฐ และวิษณุ แพทยคดี, 2562) 

วัยรุนที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัยสวนใหญ มีอายุประมาณ 18-25 ป ซึ่งเปนวัยรุนตอนปลาย จะมี
พฤติกรรมและกระบวนการคอนขางไปทางผูใหญ พัฒนาการวัยรุนในชวงนี้จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมาก ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา (ศรีเรือน แกวกังวาน, 2553) นอกจากนี้ยังเปนวัยที่
อยากรูอยากลอง จนบางครั้งความรูเทาไมถึงการณทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมาท่ีเราสามารถพบเห็นไดทั่วไป 
ซึ่งปญหาที่พบกันบอยในสังคมก็ไดแก ปญหามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน ปญหายาเสพติด 
ปญหาความรุนแรง และปญหาติดเกม เปนตน ซึ่งปญหาสวนใหญที่เกิดก็มาจากตัวเด็กเองที่ไมสามารถควบคุม
ตนเอง ควบคุมอารมณได (ทวีศิลป วิษณุโยธิน และคณะ , 2556) ปญหาวัยรุนทําใหสะทอนเห็นความออนแอทาง
จิตใจ ขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว ไมสามารถควบคุมอารมณตนเอง ขาดความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน มี
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ความคิดกับสิ่งรอบตัวในเชิงลบ นอกจากนี้ยังขาดการตระหนักรูในตนเอง การคิดเชิงบวก รวมทั้งไมสามารถเขาถึง
ความความรูสึกของตัวเองได จึงเกิดปญหาที่เปนผลกระทบตอสังคมไทย 

ปจจุบันมีนักวิจัยที่ใหความสําคัญกับทักษะการคิดเชิงบวก โดยไดศึกษาและคนพบปญหาตาง ๆ ที่มี
ความเชื่อมโยงถึงการคิดเชิงบวก พบวาในกลุมชาวอเมริกันผูที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีภาวะซึมเศรา (American 
Association of Suicidality, 2015) การคิดมีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิต ความ
พึงพอใจและภาวะจิตใจ รวมถึงความผาสุกทางรางกาย จากงานวิจัยของ Matel-Anderson และ Bekhet (2019) 
ไดศึกษาคุณสมบัติทางการวัดของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกของนักศึกษา ซึ่งทักษะการคิดเชิงบวก
ประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน ไดแก 1) ดานการเปลี่ยนความคิดดานลบ (Transform Negative Thoughts) 
2) ดานสิ่งสําคัญของดานบวก (Highlight Positive Aspects) 3) ดานการยับยั้งความคิดในแงราย ( Interrupt 
Pessimistic Thoughts) 4) ดานการฝกคิดเชิงบวก (Practice Positive Thinking) 5) ดานการหยุดยั้งปญหา 
(Break a Problem) 6) ดานการเริ่มตนความเชื่อในแงดี ( Initiate Optimistic Beliefs) 7) ดานการทาทายกับ
ความคิดในแงราย (Challenge Pessimistic Thoughts) และ 8) ดานการสรางความรูสึกดานบวก (Generate 
Positive feelings) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทย พบวามีการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบวก เชน ณีนนรา 
ดีสม และสุวรี ศิวะแพทย (2554) ไดศึกษาผลของโปรแกรมความคิดเชิงบวกที่มีตอความสามารถในการเผชิญและฝา
ฟนอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา หลังการเขารวมโปรแกรมความคิดเชิงบวก กลุม
ทดลองมีคะแนนความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม และศิ
รินยา จีระเจริญพงศ (2556) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการคิดเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงบวกเปนสิ่งที่สามารถ
สรางและพัฒนาใหเกิดขึ้นไดทุกเพศทุกวัย ซึ่งการคิดเชิงบวกนั้นมีสวนสําคัญท่ีทําใหบุคคลมีการมองโลกในแงดีทั้งกับ
ตัวเอง ผูอ่ืน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ไปในทางที่ดีเสมอ รูสึกวาตนเองเปนคนที่มีคุณคาเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง จากงานวิจัยของ รัชดา อรหันตา และ กาญจนา ไชยพันธุ (2556) ไดศึกษาผลของโปรแกรมความคิดเชิง
บวกที่มีตอความเขมแข็งทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการเขารวม
โปรแกรมความคิดเชิงบวก กลุมทดลองมีคะแนนความเขมแข็งทางจิตใจสูงกวากอนการทดลอง และกลุมทดลองมี
คะแนนความเขมแข็งทางจิตใจสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการคิดเชิงบวกสามารถเรียนรูและพัฒนา
ความคิดของบุคคลในเชิงบวกได 

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันของประเทศไทยแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกตลอดเวลาอยางรวดเร็ว ทํา
ใหการดําเนินชีวิตประจําวันตองเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ รอบตัวอยางไมคาดคิด (ธนดล พรพุทธพงศ , 2556) 
ปจจุบันนี้ที่ทุกคนเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) สงผลกระทบตอภาวะ
ดานเศรษฐกิจตาง ๆ ในประเทศไทย (ศรุตานนท ชอบประดิษฐ , 2563) ซึ่งผลกระทบดังกลาวทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับชีวิตของทุกคน สะทอนถึงความสามารถของประเทศไทยในการใชนวัตกรรมเพื่อใหฝาฝนวิกฤติ
ตาง ๆ รวมถึงการกําหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม โดยประเทศไทยมีการใชโมเดล Thailand 4.0 ใน
การขับเคลื่อนและเพ่ิมขีดความสามารถ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ นําไปสูการจัดทําแผนการพัฒนาในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ดวยการดําเนินงานตอยอด
ความสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน พรอมกับการมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก, 2561) ดังนั้นการสรางแรงงานรุนใหมเพ่ือเตรียมความพรอมในดานการทํางานจึงตองมีการ
พัฒนาองคความรูควบคูกับทักษะทางความคิดที่จะสรางอารมณความรูสึกในเชิงบวกใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดี
และจัดการกับความคิดไดอยางมีคุณภาพ รวมถึงทําใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม 
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จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อนําไปใชประเมินคุณลักษณะทักษะการคิดเชิงบวกของนิสิต 
เพ่ือใหสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิจัย
นี้จึงเปนเครื่องมือที่สามารถเรียนรูและพัฒนาองคความรูทักษะการคิดเชิงบวกใหเกิดประโยชนกับผูสนใจศึกษา 
โดยสามารถนําทักษะการคิดเชิงบวกดังกลาวไปพัฒนาความคิดใหเกิดอารมณความรู สึกที ่ดีตอตนเองและ
สรางสรรคสิ่งที่ดีตอสังคม ทําใหชีวิตมีคุณคาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได รวมถึงเปนการสงเสริมการคิดเชิงบวก
ใหกับนิสิตเพ่ือเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงยุค Thailand 4.0  ได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 2. เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดเชิงบวก ตามแนวคิดของ Bekhet and 
Zauszniewski (2013) และ Matel-Anderson and Bekhet (2019) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน 
ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ (Transform Negative Thoughts) 2) สิ่งสําคัญของดานบวก (Highlight 
Positive Aspects) 3) การยับยั้งความคิดในแงราย ( Interrupt Pessimistic Thoughts) 4) การฝกคิดเชิงบวก 
(Practice Positive Thinking) 5) การหยุดยั ้งปญหา (Break a Problem) 6) การเริ ่มตนความเชื ่อในแงดี 
(Initiate Optimistic Beliefs) 7) การทาทายกับความคิดในแงราย (Challenge Pessimistic Thoughts) และ 
8) การสรางความรูสึกดานบวก (Generate Positive feelings) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2  ระยะ ดังนี้  

 ระยะที่ 1 การพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

 1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดเชิงบวก เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา

มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก จากงานวิจัยของ Bekhet and Zauszniewski (2013) และ Matel-Anderson 
and Bekhet (2019) ซึ่งมีองคประกอบของทักษะการคิดเชิงบวก 8 ดาน ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ 
2) สิ่งสําคัญของดานบวก 3) การยับยั้งความคิดในแงราย 4) การฝกคิดเชิงบวก 5) การหยุดยั้งปญหา 6) การ
เริ่มตนความเชื่อในแงดี 7) การทาทายกับความคิดในแงราย และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก 
  1.2 เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการขององคประกอบของทักษะการคิดเชิงบวก (Positive Thinking Skill) 
พรอมทั้งกําหนดรูปแบบของขอคําถามและตัวเลือกรายการคําตอบใหเหมาะสม โดยเขียนขอคําถามตามตัวบงชี้ใน
แตละองคประกอบ ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เพ่ือใชสําหรับการประเมินทักษะ
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การคิดเชิงบวกของผูทดสอบวาขอความที่ระบุตรงกับระดับความคิดเห็นของผูทดสอบมากนอยเพียงใด โดยผูวิจัย
สรางขอคําถาม ตามองคประกอบของทักษะการคิดเชิงบวกท้ัง 8 ดาน ๆ ละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 80 ขอ 
 1.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   1.3.1 นํามาตรวัดที่สรางขึ้นเสนอใหผู เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ความเหมาะสมของตัวเลือกรายการ
คําตอบที่เลือกใช ความถูกตองของการใชภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหาที่ตองการใชวัดตามนิยามเชิง
ปฏิบัติการ  
   1.3.2 คํานวณคา CVI (Content Validity Index) เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยพิจารณาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายขอ ( Item-Content Validity Index: I-
CVI) ที่ผานเกณฑคุณภาพตองมีคาไมต่ํากวา 0.78 และดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Scale-Content Validity 
Index: S-CVI) ตองมีคาไมต่ํากวา 0.90 (Polit & Beck, 2007) โดยกําหนดใหขอคําถามที่ผานเกณฑตองมีคา CVI 
เทากับ 1.00 และจากนั้นจึงปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งพิจารณาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
รายขอของมาตรวัดฉบับนี้ มีขอคําถามที่ผานเกณฑทั้งสิ้นจํานวน 69 ขอ ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ 
จํานวน 8 ขอ 2) สิ่งสําคัญของดานบวก จํานวน 8 ขอ 3) การยับยั้งความคิดในแงราย จํานวน 8 ขอ 4) การฝกคิด
เชิงบวก จํานวน 8 ขอ 5) การหยุดยั้งปญหา จํานวน 8 ขอ 6) การเริ่มตนความเชื่อในแงดี จํานวน 10 ขอ 7) การ
ทาทายกับความคิดในแงราย จํานวน 9 ขอ และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก จํานวน 10 ขอ  
   1.3.3 นํามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกฉบับที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Tryout) 
กับนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยาง 
   1.3.4 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช (Tryout) เครื่องมือมาวิเคราะหคาดัชนีอํานาจจําแนกราย
ขอ (Item Discrimination) ดวยวิธีการหาคาสหสัมพันธรายขอ ( Item-total Correlation) และคัดเลือกขอ
คําถามท่ีมีคาดัชนีอํานาจจําแนกมากกวา 0.20 ขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุงมาตรวัดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ผูวิจัย
ไดคัดเลือกขอคําถามโดยพิจารณาจากคาอํานาจจําแนกที่เรียงลําดับสูงสุดไปหาต่ําสุดในแตละดาน ทั้ง 8 ดาน ซึ่ง
เลือกขอคําถามมาดานละ 5 ขอ ทั้งหมด 8 ดาน รวมขอคําถามท้ังสิ้นจํานวน 40 ขอ  
   1.3.5 จัดเตรียมมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกที่จะนําไปใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล และมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก 
 ระยะที ่2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Content Validity) ของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดวย
วิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือทดสอบความ
สอดคลองของขอมูล ดวยโปรแกรม LISREL Version 8.80 โดยพิจารณาจากคาสถิติตางๆ ดังนี้ 
  1) คาสถิติไค-สแควร (Chi-square Statistics) เปนคาสถิติใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติ หากมีคาใกล
ศูนย แสดงวา โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  
  2) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาคายิ่ง
เขาใกล 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก 
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  3) คาดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI) จะมีคาอยู
ระหวาง 0 ถึง 1 โดยคาดัชนีทั้งสองประเภทนี้จะไมขึ้นกับขนาดกลุมตัวอยางเหมือนคา Chi-square ถาคายิ่ง
เขาใกล 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก 
  4) คาดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (Striger’s Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ถาคา RMSEA ยิ ่งนอยกวา .05 แสดงวา โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก 
  5) คาดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: CFI) มีคาอยูระหวาง 0 
ถึง 1 ถาคายิ่งเขาใกล 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมาก 

 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนิสิตระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2563 ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสราง (Construct Validity) ของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL เพ่ือตรวจสอบมาตรวัด
ทักษะการคิดเชิงบวกที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง Schumacker and Lomax (2016, p. 49) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมกับการวิเคราะหโปรแกรม LISREL ไวอยางนอยจํานวน 400 คน ดังนั้นเพ่ือใหผลวิจัยแมนยํามากยิ่งขึ้น 
ผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 450 คน 
 จากขนาดกลุมตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1.1 สุมรายชื่อจังหวัด ที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดวยวิธีการสุมอยางงาย จากทั้งหมด 
3 จังหวัด ได 1 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี 
  2.1.2 จากจังหวัดที่สุมตามขอ 2.1.1 ทําการสุมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยการสุมจากมหาวิทยาลัยหลัก ได 1 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  2.1.3 จากมหาวิทยาลัยที่สุมตามขอ 2.1.2 ทําการสุมนิสิตที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2563 ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา จาก 19 คณะ ตามสัดสวนของจํานวนนิสิตในคณะ/วิทยาลัยใหไดนิสิต จํานวน 450 คน (กอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 จําแนกจํานวนนิสิตแยกตามคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย จํานวนนิสิตทั้งหมด 

(คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 
1. คณะการจัดการและการทองเที่ยว 2,510 42 
2. คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 363 6 
3. คณะดนตรีและการแสดง 570 10 
4. คณะพยาบาลศาสตร 780 13 
5. คณะแพทยศาสตร 289 5 
6. คณะภมูิสารสนเทศศาสตร 587 10 
7. คณะเภสัชศาสตร 776 13 
8. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,371 75 
9. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 3,882 65 
10. คณะโลจิสติกส 1,398 24 
11. คณะวิทยาการสารสนเทศ 1,430 24 
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12. คณะวิทยาศาสตร 1,773 30 
13. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 879 15 
14. คณะวิศวกรรมศาสตร 1,964 33 
15. คณะศิลปกรรมศาสตร 857 14 
16. คณะศึกษาศาสตร 1,722 29 
17. คณะสหเวชศาสตร 855 14 
18. คณะสาธารณสุขศาสตร 707 12 
19. วิทยาลัยนานาชาต ิ 978 16 

 รวม 26,691 450 

 

 2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดของมาตรวัด 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ไดแก เพศ อายุ และคณะ/วิทยาลัย 
 ตอนที่ 2 เปนมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดาน
ลบ จํานวน 5 ขอ 2) สิ่งสําคัญของดานบวก จํานวน 5 ขอ 3) การยับยั้งความคิดในแงราย จํานวน 5 ขอ 4) การฝก
คิดเชิงบวก จํานวน 5 ขอ 5) การหยุดยั้งปญหา จํานวน 5 ขอ 6) การเริ่มตนความเชื่อในแงดี จํานวน 5 ขอ 7) การ
ทาทายกับความคิดในแงราย จํานวน 5 ขอ และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก จํานวน 5 ขอ รวมขอคําถาม
ทั้งสิ้นจํานวน 40 ขอ  

  2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการประชาสัมพันธรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหกับ
นิสิตในระดับปริญญาตรี จากนั้นผูวิจัยนํามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก มาสรางเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส
ในรูปแบบ Google Form เพื่อเผยแพรจัดสงแบบสอบถามและรวบรวมขอมูลกลับคืน โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 คน จากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาคณะตาง ๆ ทั้ง 19 คณะ  
 2.4 การวิเคราะหขอมูล 

  2.4.1 ตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยใชโปรแกรม LERTAP 5 
  2.4.2 ตรวจสอบความสอดคลองโมเดลของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใชโปรแกรม LISREL Version 8.80 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบดวยองคประกอบ 8 ดาน ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ 2) สิ่งสําคัญของดานบวก 3) การยับยั้ง
ความคิดในแงราย 4) การฝกคิดเชิงบวก 5) การหยุดยั้งปญหา 6) การเริ่มตนความเชื่อ ในแงดี 7) การทาทายกับ
ความคิดในแงราย และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 คาดัชนีอํานาจจําแนกและคาความเที่ยงของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก  
ทักษะการคิดเชิงบวก คาดัชนีอํานาจจําแนก คาความเที่ยง 

1. การเปลี่ยนความคิดดานลบ (จํานวน 5 ขอ) .33 - .50 .71 
2. สิ่งสําคัญของดานบวก (จํานวน 5 ขอ) .43 - .69 .80 
3. การยับยั้งความคิดในแงราย (จาํนวน 5 ขอ) .29 - .59 .76 
4. การฝกคิดเชิงบวก (จํานวน 5 ขอ) .37 - .52 .82 
5. การหยุดยั้งปญหา (จํานวน 5 ขอ) .38 - .52 .78 
6. การเริ่มตนความเช่ือในแงดี (จํานวน 5 ขอ) .46 - .77 .81 
7. การทาทายกับความคิดในแงราย (จํานวน 5 ขอ) .44 - .67 .71 
8. การสรางความรูสึกดานบวก (จาํนวน 5 ขอ) .32 - .64 .76 

มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกทั้งฉบับ .29 - .77 .93 

จากตารางที่ 2 มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก มีคาอํานาจจําแนกทั้งฉบับตั้งแต .29 - .77 มีคาความ
เที่ยงทั้งฉบับเทากับ .93 เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาการเปลี่ยนความคิดดานลบ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 
.33 - .50 มีคาความเที่ยงเทากับ .71 สิ่งสําคัญของดานบวก มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .43 - .69 มีคาความเที่ยง
เทากับ .80 การยับยั้งความคิดในแงราย มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .29 - .59 มีคาความเที่ยงเทากับ .76 การฝก
คิดเชิงบวก มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .37 - .52 มีคาความเที่ยงเทากับ .82 การหยุดยั้งปญหา มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต .38 - .52 มีคาความเที่ยงเทากับ .78 การเริ่มตนความเชื่อในแงดี มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .46 - .77 มีคา
ความเที่ยงเทากับ .81 การทาทายกับความคิดในแงราย มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .44 - .67 มีคาความเที่ยง
เทากับ .71 และการสรางความรูสึกดานบวก มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .32 - .64 มีคาความเที่ยงเทากับ .76 โดย
ขอคําถามของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต
ละองคประกอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. ดานการเปลี่ยนความคิดดานลบ 

1.1 ฉันพยายามหาวิธีคลายเครยีด เมื่อเกิดความวติกกังวล 
1.2 ฉันพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานลบของตนเอง 
1.3 ฉันมองโลกในแงดีเสมอ ไมวาจะเกิดเหตุการณทีร่ายๆ ก็

ตาม 
1.4 ประสบการณที่เลวรายทําใหฉันมีภูมิคุมกันในชีวิต 
1.5 ฉันนําคําวิพากษวิจารณจากผูอื่นมาปรับปรุงตนเอง 

5. ดานการหยุดยั้งปญหา 
5.1 ฉันหาสาเหตุของปญหากอนการแกไขปญหา 
5.2 ฉันสามารถจัดการกับปญหาทีเ่กิดขึ้นได 
5.3 ฉันมีความสามารถในการจดัการกับปญหาไดหลายดาน 
5.4 ฉันเลือกที่จะแกไขปญหาที่เกดิขึ้นมากกวาปลอยผานไป 
5.5 ฉันไดรับการช่ืนชมจากคนอื่นในการแกไขปญหา 

2. ดานสิ่งสําคัญของดานบวก 

2.1  ฉันมุงพัฒนาความคิดในดานบวก 
2.2 ฉันมองเห็นถึงประโยชนของการคิดบวก 
2.3 ฉันใชเวลาที่มีอยูสรางสรรคแตสิ่งดี ๆ 
2.4 ฉันแสวงหาแตสิ่งดี ๆ ใหกับตวัเอง 
2.5 ฉันคิดวาการคิดบวกทําใหเกดิความสุขได 

6. ดานการเร่ิมตนความเชื่อในแงดี 

    6.1. ฉันมีแรงบันดาลใจในการเริ่มตนทําสิ่งใหม ๆ 
6.2 ฉันเริ่มมองเห็นถึงประโยชนของการคิดบวก 
6.3 ฉันมีประสบการณทีด่ีในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
6.4 ฉันมองหาขอดีของสิ่งใหม ๆ ท่ีเขามาในชีวิต 
6.5 ฉันมั่นใจวาการมองโลกในแงดีจะสามารถนําพาไปสู

การมีชีวิตที่มีความสุข 
3. ดานการยับย้ังความคิดในแงราย 

3.1 ฉันพยายามทํางานจนสําเร็จ ถึงแมวาจะเผชิญกบั
สถานการณที่ไมพึงประสงค 

3.2 ฉันมักมองหาขอดีของอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น แมในบางครั้ง
จะไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวก็ตาม 

7. ดานการทาทายกับความคิดในแงราย 
    7.1 ฉันมักจะพยายามกาวผานความคิดในแงราย 

7.2 ฉันสามารถรับมือกับความวิตกกังวลของตนเองได 
7.3 ฉันพยายามเอาชนะความกลัวเรื่องตาง ๆ 
7.4 ฉันสามารถขจัดความวิตกกังวลไดเปนอยางดี 
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3.3  ฉันมักพยามมองขามความคิดดานลบจากการประสบ

กับสถานการณในแงราย 
3.4 ฉันตั้งสติเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
3.5 ฉันจะใหกําลังใจตัวเอง เมื่อตองเผชิญปญหาหรือ

อุปสรรค 

7.5 ฉันคิดวาเรื่องแย ๆ ไมไดเกิดขึน้ตลอดเวลา 

4. ดานการฝกคิดเชิงบวก 

4.1 ฉันนําความคิดดานบวกมาใชกับการเรยีน 
4.2 ฉันเปนคนคิดบวกตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
4.3 ฉันเรียนรูที่จะสรางบุคลิกภาพท่ีดีใหกับตนเอง 
4.4 ฉันพึงพอใจกับสิ่งท่ีตัวเองมีอยูในปจจุบัน 
4.5 ฉันมองหาขอดีจากสถานการณที่ขัดแยงกับความคดิ

ของฉัน 
 

   8. ดานการสรางความรูสึกดานบวก 
    8.1 ฉันคิดวาความสุขสามารถเกิดขึ้นไดงาย 

8.2 ฉันมีกําลังใจในการทําสิ่งท่ีเปนประโยชน 
8.3 ฉันมักจะสรางความสุขใหกับตนเองเสมอ                 
8.4 ฉันมีความสุขไดกับเรื่องงาย ๆ ในชีวิต 
8.5 เมื่อเผชิญปญหาหรืออุปสรรค ฉันคิดวามันเปน

ประสบการณชีวิต 

  

 2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 โมเดลของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก (PTSS) ประกอบดวยตัวแปรแฝง 8 ตัว ไดแก 1) การเปลี่ยน
ความคิดดานลบ (TNT) 2) สิ่งสําคัญของดานบวก (HPA) 3) การยับยั้งความคิดในแงราย (IPT) 4) การฝกคิดเชิง
บวก (PPT) 5) การหยุดยั้งปญหา (BAP) 6) การเริ่มตนความเชื่อในแงดี (IOB) 7) การทาทายกับความคิดในแงราย 
(CPT) และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก (GPF) โดยผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบดัชนีความเหมาะสมของโมเดลมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ดัชนี
ตรวจสอบ
ความ

เหมาะสมดี 

เกณฑการ
พิจารณา 

คาที่ไดแตละองคประกอบ 

ผลการ
ตรวจสอบ TNT HPA IPT PPT BAP IOB CPT GPF PTSS 

F2 / df < 2.00 
1.85/3 
= .62 

3.99/3 
 =1.33  

2.31/4 
= .58 

7.12/4 
= 1.78 

. 45/1 
. =45  

1.69/4 
= .42 

. 35/2 
. =18  

3.21/3 
 =1.1  

936.95/640 
= 1.46 

ผานเกณฑ 

RMSEA < .05 .00 .03 .00 .04 .00 .00 .00 .01 .03 ผานเกณฑ 
SRMR < .08 .01 .01 .02 .02 .01 .01 .01 .02 .05 ผานเกณฑ 
GFI > .90 1.00 1.00 1.00 0.99  1.00 1.00 1.00 1.00 .91 ผานเกณฑ 
CFI > .90 1.00 1.00 1.00 0.99  1.00 1.00 1.00 1.00 .97 ผานเกณฑ 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดทักษะการคิดเชิงบวก และแตละ

องคประกอบ ปรากฏวา ทุกโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากดัชนีตรวจสอบของ

โมเดลทักษะการคิดเชิงบวกทุกดัชนี มีผลการตรวจสอบผานเกณฑตามหลักเกณฑของ Schumacker and Lomax 

(2016) ทุกดัชนีใชได แสดงวา โมเดลการวัดทักษะการคิดเชิงบวกมีความตรงเชิงโครงสราง และสามารถเขียนเปน

แผนภาพโมเดลดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โมเดลทักษะการคิดเชิงบวก 
 
 จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลทักษะการคิดเชิ งบวก ปรากฏ
วา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาน้ําหนักองคประกอบ (b) มีคาเปนบวกและ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจัดเรียงลําดับตามคาน้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอย ดังนี้ การทาทายกับ
ความคิดในแงราย การสรางความรูสึกดานบวก การฝกคิดเชิงบวก การยับยั้งความคิดในแงราย การเริ่มตนความ
เชื่อในแงดี การเปลี่ยนความคิดดานลบ สิ่งสําคัญของดานบวก และการหยุดยั้งปญหา มีคาเทากับ .88 .87 .81 .72 
.72 .71 .59 และ .59 ตามลําดับ สวนคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) ของตัวแปรสังเกตได แสดงใหเห็นถึงความ
แปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดกับองคประกอบของทักษะการคิดเชิงบวก โดยมีความแปรปรวนรวมกันอยู
ระหวางรอยละ 35.00 ถึง 78.00  
 

อภิปรายผล 
 1. มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปน
มาตรวัดที่พัฒนาขึ้นเพ่ือวัดทักษะการคิดเชิงบวกของบุคคล ตามแนวคิดการคิดเชิงบวกขององคประกอบที่
เกี่ยวของกับทฤษฎีทักษะการคิดเชิงบวกของ Bekhet and Zauszniewski (2013) และ Matel-Anderson and 
Bekhet (2019) โดยมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก ครอบคลุมการวัดการคิดเชิงบวกในดานอารมณและความรูสึก
ในทิศทางบวกที่สงผลถึงพฤติกรรม มาตรวัดมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผูตอบที่มีตอขอคําถามที่สรางขึ้น โดยมีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 40 ขอ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 8 
ดาน ๆ ละ 5 ขอ ไดแก 1) การเปลี่ยนความคิดดานลบ 2) สิ่งสําคัญของดานบวก 3) การยับยั้งความคิดในแงราย 
4) การฝกคิดเชิงบวก 5) การหยุดยั้งปญหา 6) การเริ่มตนความเชื่อในแงดี 7) การทาทายกับความคิดในแงราย 
และ 8) การสรางความรูสึกดานบวก ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกทั้งฉบับอยูระหวาง .29 - .77 และมีคาความเที่ยงทั้ง
ฉบับเทากับ .93  โดยมีคาความเที่ยงคอนขางสูง และมาตรวัดที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได ซึ่ง Pallant 
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(2013, p. 104) กลาววา การหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 
(Cronbach Alpha Coefficient) ควรมีคามากกวา .70 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กษมน 
รุงโรจนรังสรรค (2561) และนิศากร เจริญดี, สุรีพร อนุศาสนนันท, อรัญญา ตุยคัมภีร และไพรัตน วงศนาม 
(2562) ไดกลาววา ถาคาความเที่ยงที่มีคามากกวา .90 ขึ้นไป ซึ่งมีคาคอนขางสูง ถือวาเปนเครื่องมือที่มีความ
แมนยําสูง 
 2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก โดยผูวิจัยวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ง Schumacker and 
Lomax (2004, p. 49) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับการวิเคราะหโปรแกรม LISREL ไวอยางนอย
จํานวน 400 คน ดังนั้นเพื่อใหผลวิจัยแมนยํามากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 450 คน สําหรับการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ของมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 8 ดาน ไดแก การเปลี่ยนความคิดดานลบ สิ่งสําคัญของดานบวก การยับยั้งความคิดในแงราย การ
ฝกคิดเชิงบวก การหยุดยั้งปญหา การเริ่มตนความเชื่อในแงดี การทาทายกับความคิดในแงราย และการสราง
ความรูสึกดานบวก ซึ่งผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก มีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน (F2 = 

936.95, df = 640, F2 /df = 1.46, RMSEA = .03, SRMR = .05, GFI = .91, CFI = .97) เมื่อพิจารณาคา F2 
/df ที่มีคานอยกวา 2 คาดัชนี RMSEA ที่มีคานอยกวา .05 SRMR ที่มีคานอยกวา .08 คาดัชนี GFI และคาดัชนี 
CFI ที่มีคาใกล 1 (Schumacker & Lomax, 2016) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตย ไชยวงศ และมานี แสง
หิรัญ (2559) และปยะทิพย ประดุจพรม, กนก พานทอง และรุงฟา กิติญาณุสันต (2563) และบุญญรัตน กอง
อรรถ, พงศเทพ จิระโร และณัฐกฤษตา งามมีฤทธิ์ (2564) โดยผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ของโมเดลมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวก มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาน้ําหนัก
องคประกอบ (b) มีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. มาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับองคกร ผูบริหาร สถาบันการศึกษา 
และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย แนวทางสงเสริมปองกันเพื่อใหนิสิตระดับปริญญาตรี มีทักษะการคิด
เชิงบวกท่ีดีขึ้น 
 2. ผูบริหารและอาจารยผูสอนสามารถนําผลที่ไดจากการประเมินมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกไปใชใน
การปรับปรุงหรือสรางกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกตอไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา เปนตน 
 2. ควรพัฒนามาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น 
(Application) ซึ่งเปนโปรแกรมที่อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ที่ออกแบบมาสําหรับโมบาย (Mobile) แท็บ
เล็ต (Teblet) หรืออุปกรณเคลื่อนที่อ่ืน ๆ 
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บทสรุป 

 มาตรวัดที่พัฒนาขึ้นเปนนวัตกรรมและสามารถวัดทักษะการคิดเชิงบวกสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ได
อยางมีประสิทธิภาพและสะดวกตอการใชงาน สามารถนําผลที่ไดจากการประเมินมาตรวัดทักษะการคิดเชิงบวกนี้
ไปใชในการปรับปรุงหรือสรางกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกของนิสิตระดับปริญญาตรีให
มีทักษะการคิดเชิงบวกท่ีดีขึ้นได 
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บทคัดยอ 

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง 2) เพ่ือคนหาและวิเคราะหนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดระนอง และ 3) เพ่ือพัฒนาและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวของจังหวัดระนองอยางยั่งยืน กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนระนอง แกนนําหรือตัวแทนชุมชน 
นักทองเที่ยว และนักวิชาการดานการสื่อสารและการทองเที่ยว รวม 37 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการตีความใน
ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา  
  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยวระนองวามีการสื่อสารระหวางคนในชุมชนอยูในระดับคอนขางดี และมีการสื่อสารเพื่อการกระจาย
รายไดกันอยางทั่วถึง  โดยนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑของการทองเที่ยวจังหวัดระนองคือ ชาวชุมชนควรเนนการ
สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองทําเมื่อมาเที่ยวระนองหรือ The Must in Ranong คือ“การแชน้ําแรระนอง”โดย
ควรปรับเปลี่ยนสถานที่แชน้ําแรรอนใหมีมาตรฐานเปนสากล นวัตกรรมเชิงกระบวนการฯ ควรเนนการสื่อสาร
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มุงใหนักทองเที่ยวมีความกระตือรือรนมากขึ้นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ซึ่งก็
คือชาวชุมชนสรางกิจกรรมสงเสริมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมเผยแพรความประทับใจในการมาเที่ ยวจังหวัด
ระนองผานสื่อสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุก ยูทูป อินสตาแกรม ทวิตเตอร เชน เปนการรณรงคแคมเปญ 
“เที่ยวสุขใจแท แชน้ําแรระนอง”  
  นวัตกรรมเชิงตําแหนงฯ ควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวให
เขาถึงการบริการใหมๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยการตั้งกลุมในสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกและไลน ชื่อ
กลุมวา “รักระนอง”หรือ Love Ranong สรางการเปลี่ยนตําแหนงจากการสื่อสารมวลชนกลุมใหญทั่วไปมาเปน
การสื่อสารเฉพาะกลุมยิ่งขึ้น, นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศนฯ ควรเนนสื่อสารวา การมาแชน้ําแรรอนที่ระนองเปน
รายการสําคัญที่สุดขอหนึ่งในชีวิต หรือที่เรียกวา “Bucket LIst”,นวัตกรรมเชิงสังคมฯ ควรสื่อสารในลักษณะ
“ทุกคนที่ระนองคือ ผูชนะ”(Win-Win Society) โดยนักทองเที่ยวไดรับการบริการที่ดี ไดความสนุกสนาน ได
ผอนคลาย และไดประสบการณใหมๆ และชาวชุนชนระนองก็ไดรับน้ําใจไมตรี ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความ
คิดเห็นตางๆ และ ไดมีรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

 

คําสําคัญ : นวัตกรรมการสื่อสาร; การสื่อสารแบบมีสวนรวม; ชุมชนระนอง; การทองเที่ยวระนอง 
 
 



225 
 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

Abstract 
  The objectives of this research aimed:  1)  at studying the current situation regarding 
community participation in tourist attractions in Ranong province.  2) finding and analyzing 
innovations in community participatory communication to promote tourism in Ranong province.    
3)  developing and creating genuine community participation to promote sustainable tourism in 
Ranong province. A total of samples of 37 included Ranong people, leaders or representatives of 
the community, tourists and academics in communication and tourism. Data were analyzed using 
descriptive interpretations. 
 The results showed that most of the samples considered the current situation regarding 
community participation in Ranong tourist attractions that the community's communication 
between people in the community was at slightly good level.  There was communication for 
distribution of income thoroughly.  Toursim product innovation in Ranong referred to emphasis 
on the activities that the tourists should not miss when travelling to the area or “The Must in 
Ranong” i.e., soaking in the mineral water. It was also recommended that the location be modified 
to meet the international standard, including process innovation which required tourists’ 
enthusiasm for participating in exchanging their impression after visiting the province through 
online social network such as Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. For example, the campaign 
of “Happy Travelling, Soaking in Ranong Mineral Water’ should be launched.  
 Positional innovation should focus on communication about meeting the needs of 
tourists to access new services.  easily and quickly by setting up groups on social media such as 
Facebook and Line with the group's name "Rak Ranong" and create a shift from large mass media 
to more specific groups.  Paradigm innovation should focus on communicating that taking a hot 
spring bath in Ranong is one of the most important things in life.  Also known as “Bucket List” . 
Social innovation should be communicated in a manner that “everyone at Ranong is a winner 
and the tourists received good service, have fun, relax and have new experiences and the Ranong 
people also received friendship, having discussed and exchanged views and opinions and earning 
income from tourism to improve the quality of life of people in the community. 
 
Keywords :  Communication Innovation; Participatory Communication; Ranong Community; 

Ranong Tourism 
 
บทนํา 
  การทองเที่ยวมีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในปจจุบัน ทั้งยังเปนอุตสาหกรรมหลักที่สามารถทํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศ แตสถานการณการ
ทองเที่ยวประเทศไทยก็ยังขาดการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในดานการสงเสริมการทองเที่ยว และขาด
การเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงขาดการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจน
หนวยงานในระดับตางๆ การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวจึงเปนเสนทางสูการทํางานรวมกัน โดยการสงเสริม
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การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ซึ่งมีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคม
ในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ เพ่ือสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตนเอง 

  การมีสวนรวมของคนในชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องเพราะเปนเจาของทองถิ่น 
เปนผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการทองเที่ยว ดังนั้นประชาชนในชุมชนทองถิ่นจะตอง
พัฒนาตัวเองใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวใหเขามามีสวนรวมในการจัดการและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวในทุกมิติ โดยเฉพาะทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวตองใหมีความสมบูรณควบคูกันไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือ
คงสภาพความสมบูรณของแหลงทองเที่ยวไวใหพรอมตอนรับนักทองเที่ยวเสมอ (สมเดช รุงศรีสวัสดิ์, 2558) 

  ระนองนับเปนจังหวัดคอนขางใหมดานการทองเที่ยวและเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก จึงยังไมคอยเปนที่รูจัก
และยังไมไดรับความสนใจจากกลุมนักทองเที่ยวมากนักเมื่อเปรียบเทียบรายไดทางการทองเที่ยวจากกลุมจังหวัด
แถบทะเลอันดามันดวยกัน หากแตเปนจังหวัดที่สามารถไดรับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่ง ยืนได โดย
จําเปนตองคํานึงถึงความสามารถในการดํารงอยูของชุมชนอยางยั่งยืน กลาวคืออนุชนรุนตอไปยังสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวได ทั้งนี้การพัฒนาตองคํานึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลักไดแก 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการจัดการ ดานการผลิต และดานการใหบริการ โดยจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
เพราะรายได ที่ไดจากการทองเที่ยวจะถูกนํากลับมาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็งและ
สามารถพัฒนาการทองเที่ยวไดโดยชุมชนเอง 

  จากความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ดังกลาว รวมทั ้งศักยภาพของจังหวัดระนองที ่มีความพรอมดานทรัพยากรแหลงทองเที ่ยว โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณติดระดับโลกทั้งในเรื่องของน้ําแรรอนธรรมชาติ และทรัพยากรปาชายเลน 
จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานความ
โดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเปนเมืองแหงสุขภาพ  

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโดยเนนไปที่แนวคิดนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมใหมากที่สุด ประเด็นสําคัญที่ตองการ
วิจัยจึงเกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง ซึ่งนาจะเปนการพัฒนาที่ถูกทิศทาง เนื่องจาก“แหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนและสามารถแขงขัน
ไดในยุคนี้ควรเกิดและสรางจากคนในชุมชนนั้น” ทั้งนี้ผลการศึกษาในเรื่องนี้ จะสามารถนําไปสูการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยวของจังหวัดระนอง บนฐานนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนร วมของ
ประชาชนอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม และในเชิงวิชาการยังสามารถสะทอนปรากฏการณทางการสื่อสารเพ่ือการ
ทองเที่ยวที่สําคัญได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

         1. เพ่ือศึกษาสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

         2. เพ่ือคนหาและวิเคราะหนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวใน
จังหวัดระนอง 

         3. เพ่ือพัฒนาและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
ระนอง อยางยั่งยืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

        ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ขอมูลที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก  
  1) ขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูลที่เกิดจากการสืบคน สํารวจ สังเกตการณ การสนทนากลุม และการ
สัมภาษณประชาชน ผูนําหรือตัวแทนชุมชน นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานการสื่อสารแบบมีสวนรวมและการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพ่ือใหทราบถึงศักยภาพของชุมชน ความคิดเห็นหรือความตองการของคนในชุมชน  รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดระนอง   
         2) ขอมูลทุติยภูมิ  ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี หรือกรณีศึกษาตางๆ ที่จะนํามาใชเพ่ือการ
พัฒนาและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระนองใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยแนวคิดท่ีสําคัญ เชน แนวคิดนวัตกรรมการสื่อสาร แนวคิดการสื่อสาร
แบบมีสวนรวม แนวคิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน และแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เปนตน
 ขอบเขตดานประชากร 
        ประชากรเปาหมายสําหรับการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุมดวยกันไดแก  1) ประชาชนที่อาศัยอยูใน
จังหวัดระนอง ทั้ง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระนอง อําเภอละอุน อําเภอกะเปอร  อําเภอกระบุรี และอําเภอ
สุขสําราญ 2) แกนนําหรือตัวแทนชุมชนทั้ง 5 อําเภอในจังหวัดระนอง 3) กลุมนักทองเที่ยวในจังหวัดระนอง 
และ 4) กลุมนักวิชาการดานการสื่อสารแบบมีสวนรวมและนักวิชาการดานการทองเที่ยว  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ใชแบบสัมภาษณเชิงเจาะลึก โดยใชประเด็นคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก เครื่องบันทึกเสียง และ          
ผูจดบันทึกจํานวน 2 คน  เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชโครงสรางคําถามที่ผูศึกษา
สรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยผูศึกษาไดทําการสัมภาษณดวยตนเองพรอมทีมงานวิจัย มี
การวางโครงสรางคําถามไวลวงหนา ซึ่งเปนแนวทางการสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง  (Semi Structured 
Interview) เพ่ือชวยในการซักถามไดอยางละเอียดและครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา โดยมีการวางโครงสราง
คําถามในการวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใชวิธีการสัมภาษณเชิงเจาะลึก 
(In-depth Interview) ที่มีแนวทางแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi Structured) กลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 
4 กลุม ไดแก 1.กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดระนอง จํานวน 15 คน 2.กลุมแกนนําหรือตัวแทนชุมชน
ในจังหวัดระนอง จํานวน 5 คน  3.กลุ มนักทองเที ่ยวในจังหวัดระนอง จํานวน 15 คน และ 4.กลุ ม
นักวิชาการดานการสื่อสารแบบมีสวนรวมและนักวิชาการดานการทองเที่ยว จํานวน 2 คน รวม 37 คน  
ทั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผูที่มีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
จังหวัดระนองมาอยางนอย 5 ป และเปนผูที่มีความรูและประสบการณดานการทองเที่ยว รวมทั้งเปนผูที่มี
ความสะดวกและเต็มใจในการใหขอมูลวิจัยเพ่ือจะไดผลการวิจัยที่ถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด  

ดานการวิเคราะหขอมูลนั้นใชการตีความเพ่ือนําเสนองานวิจัยในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนาหรือ
พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) จากนั้นผูวิจัยจะตรวจสอบขอมูลซ้ําอีกครั้ง (Second Thought) ดวย
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การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยการนําผลสรุปการวิจัยตรวจสอบความถูกตองกับผูใหขอมูล 
งานวิจัยของคนอ่ืนที่ทําเรื่องคลายคลึงกัน รวมทั้งตรวจสอบแนวคิดกับผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ คนอีกดวย     

 

ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

      1.1 สภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมองสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัด

ระนองวา ชาวชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดระนองมีการสื่อสารระหวางคนในชุมชนอยูในระดับคอนขางดี มีการ
สื่อสารเพื่อการกระจายรายไดกันอยางทั่วถึง มีการจัดลําดับคิวในการรับลูกคาจึงทําใหไมมีการแยงลูกคากัน รวมถึง
ชาวบานมีการใชภาษาของพ้ืนถิ่นเปนหลักในการติดตอสื่อสาร และคนในชุมชนก็เปนคนในระดับเดียวกันจึงทําให
การสื่อสารเกิดความเขาใจงาย   รองลงมามองวาชาวชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดระนอง มีความกระตือรือรน
ในการบริการนักทองเที่ยว โดยมีการสื่อสารเพ่ือแนะนําแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่นาสนใจของชุมชนในแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

     1.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของชุมชนฯ 
     กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพการณปจจุบันดานการมีสวนรวมของ

ชุมชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดระนองคือ ชาวชุมชนระนองจํานวนไมนอยยังขาดความเขาใจในการสื่อสารเพื่อชู
สิ่งโดดเดนอีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดระนองคือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยควรนําความตางทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และพมา เขามารวมกันเพ่ือ“ชูจุดตาง เปนจุดเดน”ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ระนอง 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการคนหาและวิเคราะหนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

ของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดระนอง 

     2.1 นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
     กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑของการทองเที่ยวจังหวัดระนองคือ ชาวชุมชน

ระนองควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองทําเมื่อมาเที่ยวระนองหรือ The Must in Ranong คือ “การแช
น้ําแรระนอง” ในบอน้ําแรรอนที่บริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะไมมีสารกํามะถันเจือปน เชน การแชน้ําแรรอนที่ 
“บอน้ํารอนพรรั้ง” อันมีชื่อเสียงอยางมากไปทั่วประเทศ โดยควรปรับเปลี่ยนสถานที่แชน้ําแรรอนใหมีมาตรฐาน
เปนสากลเฉกเชนการแชน้ํารอนออนเซ็นของประเทศญี่ปุน กลาวคือควรเนนความเปนผลิตภัณฑใหมๆ มี
คุณภาพสูง และสรางความไดเปรียบเหนือกวาบอน้ําแรแหงอ่ืนๆที่เปนคูแขงขัน  รองลงมามองวาควรเนนการ
สื่อสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม 
ซึ่งตองเปนกลุมใหญพอสมควรจึงจะสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได   

    2.2 นวัตกรรมเชิงกระบวนการของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
     กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา นวัตกรรมเชิงกระบวนการของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง ควรเนนการ

สื่อสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยวระนอง โดยมุงใหนักทองเที่ยวมีความ
กระตือรือรนมากขึ้นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ซึ่งก็คือ ชาวชุมชนสรางกิจกรรมสงเสริมใหนักทองเที่ยวมีสวนรวม
เผยแพรความประทับใจในการมาเที่ยวจังหวัดระนองผานสื่อสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุก ยูทู บ อิสตราแกรม         
ทวิตเตอร เชน เปนการรณรงคแคมเปญ “เที่ยวสุขใจแท แชน้ําแรระนอง”  
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     รองลงมามองวาควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ แนวคิด และกระบวนการแปรสภาพ
ในการผลิตสินคาซึ่งก็คือพัฒนาแหลงทองเที่ยว สงเสริมใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหม ๆ สรางกิจกรรมการทองเที่ยว
ใหม ๆ ใหทันตอความตองการของนักทองเที่ยว 

     2.3 นวัตกรรมเชิงตําแหนงของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมองวานวัตกรรมเชิงตําแหนงฯ ควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการตอบสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยวใหเขาถึงการบริการใหมๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยการตั้งกลุมในสื่อสังคม
ออนไลนยอดนิยมในปจจุบันอยางเฟซบุกและไลน อาจใชชื่อกลุมวา “รักระนอง”หรือ Love Ranong เนื่องจาก
นักทองเที่ยวสวนใหญใชบริการสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกและไลนกันอยูแลว ชาวชุมชนระนองเพียงสรางการ
เปลี่ยนตําแหนงจากการสื่อสารมวลชนกลุมใหญทั่วไป มาเปนการสื่อสารเฉพาะกลุมยิ่งขึ้น โดยเนนผูที่เคยมาเที่ยว
ระนองเองและใหพวกเขาบอกตอคนใกลชิดที่สนใจมาเที่ยวระนอง ใหเขามารวมกลุมเฟซบุกและกลุมไลนนี้ ทาง
ชาวชุมชนระนองก็จะสงขอมูลการทองเที่ยวระนอง ทั้งแหลงทองเที่ยวใหมๆ เชน คาเฟเปดใหม รีสอรทเปดใหม 
รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ เชน การค่ัวกาแฟ เปนตน ทั้งนี้ตําแหนงทางการสื่อสารใหมนี้สามารถใชพูดคุย
โตตอบระหวางชาวชุมชนระนองและนักทองเที่ยวไดทุกที่ทุกเวลาอีกดวย 

     2.4 นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศนของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
     กลุมตัวอยางสวนใหญมองวานวัตกรรมเชิงกระบวนทัศนฯ ควรเนนการสื่อสารวา การมาเที่ยวระนอง

โดยเฉพาะมามาแชน้ําแรรอนที่ระนอง เปนรายการสําคัญที่สุดขอหนึ่งในชีวิต หรือที่เรียกวา “Bucket LIst” เปน
การสนับสนุนและสงเสริมใหนักทองเที่ยวมาเยือนระนอง เพ่ือแชน้ําแรรอนธรรมชาติของระนองอยางจริงจัง เปน
การเนนสื่อสารเพ่ือสรางคานิยมและความรูสึกตระหนักถึงคุณคาดังกลาวใหรูสึกวาในหนึ่งชีวิตจะตองเดินทางมาแช
น้ําแรที่จังหวัดระนองใหไดสักหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ยังเปนการสรางความรูสึกผูกพัน กอใหเกิดเปนตํานานการบอกกลาว 
ภายใตชุดความเชื่อที่ถูกประกอบสรางใหเปนกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอไป อันจะสงผลใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอน้ําแรเมืองระนองตอไปในระยะยาว  รองลงมามองวาควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการทําวิจัยและ
เก็บสถิติทางการตลาด ซึ่งจะทําใหสามารถนําผลิตภัณฑใหมๆ ทางการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยวใหมๆ กิจกรรม
การทองเที่ยวใหมๆ มานําเสนอใหเหมาะสมกับตลาดความตองการของนักทองเที่ยว     

     2.5 นวัตกรรมเชิงสังคมของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา นวัตกรรมเชิงสังคมฯ ควรเนนการสื่อสารในลักษณะ“ทุกคนที่ระนองคือ

ผูชนะ” “Win-Win Society” กลาวคือ นักทองเที่ยวไดรับการบริการที่ดี ไดความสนุกสนาน ไดผอนคลาย และได
ประสบการณใหมๆ เพ่ือเสริมคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว และชาวชุนชนระนองก็ไดรับน้ําใจไมตรี ไดพูดคุย
แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นตางๆ และไดมีรายไดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนระนอง นับเปนการใช
สื่อเพ่ือเปาหมายทางสังคม  รองลงมามองวาควรเนนการสื่อสารในลักษณะที่สะทอนวา การทองเที่ยวจังหวัดระนอง
มีสวนชวยสรางอาชีพใหแกคนในชุมชน และยังมีสวนชวยลดปญหาการยายถิ่นฐานและการกระจายรายไดอยูเสมอ 

        2.6 รูปแบบการสื่อสารใหมของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมองวารูปแบบการสื่อสารใหมของการทองเที่ยวจังหวัดระนองควรเนนการ

สื่อสารในลักษณะที่สะทอนใหเห็นวา ชาวชุมชนสงเสริมใหนักทองเที่ยวแนะนําหรือรีวิวการทองเที่ยวระนองดวย
ตนเองผานสื่อสังคมออนไลน ภายใตรูปแบบ “Ranong Caster”  รองลงมามองวารูปแบบการสื่อสารใหมของการ
ทองเที่ยวจังหวัดระนองควรเนนการสื่อสารในลักษณะที่สะทอนใหเห็นวาสื่อสารในลักษณะ“ระนองวันนี้” 
“Update Ranong” เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  

     2.7 เนื้อหาลักษณะการสื่อสารใหมของการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาควรสื่อสารในลักษณะเนนสื่อสารขอความใหมที่นักทองเที่ยวยังไมคอย

ทราบกันคือ เอกลักษณการแตงกายของชาวระนองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสามเชื้อชาติ ไดแก ไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
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และพมา ไวดวยกันอยางลงตัว  รองลงมามองวาเนื้อหาลักษณะการสื่อสารใหมของการทองเที่ยวจังหวัดระนองควร
เนนการสื่อสารในลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงการสรางความรวมมือกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียงอ่ืนๆ เชน ความ
รวมมือกับจังหวัดชุมพรซึ่งเปนเมืองรองดานการทองเที่ยวเหมือนกัน เนนเนื้อหาใหมวา “เที่ยวคุมคา มาระนอง
และชุมพร” โดยอาจจัดเปนกรุปทัวรหรือแพคเกจทัวรใหบริการรวมมือกันของชาวชุมชนระนองและชุมพร 
 
          ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของชุมชนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระนองอยางยั่งยืน 

                  3.1 ความสามารถในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดระนองฯ 
                   กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา ชาวชุมชนในจังหวัดระนองมีความสามารถในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของจังหวัดระนองเพ่ือสงเสริมใหเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได ดวย “สูตร 3 ส.” ไดแก “สวนรวม 
สุขภาพ สรางสรรค” กลาวคือ ใหประชาชนในชุมชนจังหวัดระนองมีสวนรวมอยางแทจริงในการจัดการการ
ทองเที่ยวของระนอง  เนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการแชบอน้ําแรรอนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดใน
ประเทศ และสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชน โดยทั้ง 3 ส. นี้ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการทองเที่ยวดวยจึง
จะเกิดความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม   
                 3.2 ความสามารถในสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชนฯ  
                 กลุมตัวอยางสวนใหญมองวา ชาวชุมชนในจังหวัดระนองมคีวามสามารถในสรางการมีสวนรวมอยาง
แทจริงของประชาชนในชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระนองอยางยั่งยืนได ดวยการมี“จิตสํานึกรัก
บานเกิด” ซึ่งคนระนองมีกันอยูแลว หากแตควรสงเสริมจิตสํานึกรักบานเกิดนี้ใหออกมาเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
กลาวคือ ควรทําใหเกิดภาพลักษณสําหรับนักทองเที่ยววา หากไปเที่ยวระนองจะไดสัมผัสกับความรูสึกแหมือนกลับ
บานไปเยี่ยมครอบครัวที่อบอุน โดยชาวชุมชนระนองทุกคนควรใหการตอนรับนักทองเที่ยวดวยไมตรีจิตที่ดีแบบ
จริงใจ สวนรวมดังกลาวนี้ก็จะสงผลใหการทองเที่ยวของจังหวัดระนองยั่งยืนได 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบ     
มีสวนรวมของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

      4.1 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนฯ 

                กลุมตัวอยางสวนใหญมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชน
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนองวา ขาวชุมชนระนองควรรวมกันสํารวจ ปรับปรุง และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทั้งที่มีอยูเดิมและแหลงทองเที่ยวใหมๆ รวมทั้งชวยกันสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมเคยมีในตลาด
การทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยวของจังหวัดอ่ืนๆ มากอน อันจะกอใหเกิดความเปนผูนําทางดานการตลาดการ
ทองเที่ยวเหนือแหลงทองเที่ยวทั่วไป  รองลงมามขีอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนองวา ควรสรางกระบวนการทํางานดานการทองเที่ยวของชุมชน
ระนองใหมีความกระชับและลดขั้นตอนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน รวมทั้งนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามา
ใชในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวระนองทําใหสามารถลดตนทุนและคาใชจายได 

      4.2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนฯ 

       กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชน
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนองวา ควรมีการสรางกิจกรรมที่สงเสริมรูปแบบความเปนอยูดั้งเดิมของคนใน
ชุมชนอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยวระนอง โดยการทองเที่ยวจังหวัด
ระนองควรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนระนองอยูเสมอ และการทองเที่ยว
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จังหวัดระนองควรใหความสําคัญกับความเปนอยูของคนในชุมชนพรอมทั้งชวยสงเสริมใหชุมชนระนองเกิดความ
เขมแข็งไปพรอมกัน รองลงมามีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนองวา ควรพัฒนาทักษะชาวชุมชนระนองสูความเปนเลิศ เพ่ือสามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศท่ีนักทองเที่ยวใชกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
          นวัตกรรมการสื่อสารทองเที่ยวระนองลวนเปนแบบคอยเปนคอยไป 

          ชาวชุมชนควรมีสวนรวมอยางจริงจังและตอเนื่อง  
          จึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงสูการทองเที่ยวระดับชาติที่ยั่งยืนไดในระยะยาว 

           จากผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองวานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดระนอง ลวนเปนแบบคอยเปนคอยไปทุกนวัตกรรม กลาวคือ นวัตกรรมเชิง
ผลิตภัณฑฯควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองทําเมื่อมาเที่ยวระนอง โดยควรปรับเปลี่ยนสถานที่แชน้ําแร
รอนใหมีมาตรฐานเปนสากล มีคุณภาพสูง เพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน , นวัตกรรมเชิงกระบวนการฯ 
ควรเนนการสื่อสารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว โดยมุงใหนักทองเที่ยวมีความ
กระตือรือรนมากขึ้นในการขับเคลื่อนนวัตกรรม, นวัตกรรมเชิงตําแหนงฯ ควรเนนการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหเขาถึงการบริการใหมๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ,นวัตกรรมเชิง
กระบวนทัศนฯ ควรเนนการสื่อสารวาการมาเที่ยวระนองโดยเฉพาะมามาแชน้ําแรรอนที่ระนอง เปนรายการสําคัญ
ที่สุดขอหนึ่งในชีวิต หรือที่เรียกวา “Bucket LIst” และนวัตกรรมเชิงสังคมฯ ควรสื่อสารในลักษณะ“ทุกคนที่
ระนองคือผูชนะ กลาวคือนักทองเที่ยวไดรับการบริการที่ดี ไดความสนุกสนาน ไดผอนคลาย และไดประสบการณ
ใหมๆ และชาวชุนชนระนองก็ไดรับน้ําใจไมตรี ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นตางๆ และไดมีรายไดจาก
การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนระนอง  
             เห็นไดวา ทุกนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ นวัตกรรมเชิงตําแหนง 
นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน และนวัตกรรมเชิงสังคม เปนนวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งเปนไปตามแนวคิด
นวัตกรรมการสื่อสาร (ศุภกิจ แดงขาว, 2557) ในเรื่องระดับความใหม(Novelty)ของนวัตกรรมที่ระบุวา นวัตกรรม
แบบคอยเปนคอยไป(Incremental Innovation) เปนนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป 
ความใหมในที่นี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมสื่อนั้น นวัตกรรมสวนใหญเปน
นวัตกรรมแบบคอยเปนคอยไป ความใหมทั้งในแงผลิตภัณฑหรือกระบวนการ เปนความใหมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ซึ่งอาจไมสงผลกระทบโดยตรงหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสื่อในทันที แตนวัตกรรม
ลักษณะนี้จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไดในระยะยาวแทน 
            ดังนั้น นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดระนอง แบบ
คอยเปนคอยไปที่เกิดขึ้น จึงเปนสิ่งที่ชาวชุมชนจังหวัดระนองควรมีสวนรวมในการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดระนองตอไปอยางจริงจังและตอเนื่อง “ระนองมีการทองเที่ยวระดับชาติที่ยั่งยืน” จึงจะเห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไดในระยะยาว อีกทั้งจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ใชเวลาไมมากนักหากชาวชุมชนระนองรวมมือกัน
ในการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยวในจังหวัดและบานเกิดเมืองนอนของตนเอง 

“Ranong Caster” รูปแบบการสื่อสารใหมของระนอง 
 สะทอนนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง 

            หากพิจารณาผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองวารูปแบบการสื่อสารใหมของการทองเที่ยว
จังหวัดระนองควรเนนการสื่อสารในลักษณะที่สะทอนใหเห็นวาชาวชุมชนสงเสริมใหนักทองเที่ยวแนะนําหรือรีวิว
การทองเที่ยวระนองดวยตนเองผานสื่อสังคมออนไลน ภายใตรูปแบบ “Ranong Caster” สอดคลองกับงานวิจัย
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เรื่อง“พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักทองเที่ยวที่สงผลตอการเลือกแหลงทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลง
ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา (วัชระ ชัยเขต , พล เหลืองรังสี และธิญาดา แกวชนะ , 2559)” ที่พบวา 
นักทองเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวอยูในระดับมาก โดยสิ่งที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดแก ขอมูล
แหลงทองเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน การเปรียบเทียบราคาและความคุมคาของกิจกรรมการทองเที่ยว และการใช
ขอมูลเพื่อตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวเปนประจํา ตามลําดับ 
            เห็นไดวาสื่อสังคมออนไลนสงผลตอการทองเที่ยวอยางชัดเจนและเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเปนสื่อที่
นักทองเที่ยวสวนใหญใชเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ ยวของนักทองเที่ยว ดังนั้นชาวชุมชน
จังหวัดระนองจึงควรใสใจและสรางสรรคเนื้อหาการทองเที่ยวจังหวัดระนอง ควรเปน “ผูสรางสรรคเนื้อหา” ใน
รูปแบบที่คลายกับการนําเสนอหรือรีวิวเกมและสินคาตางๆ ที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน ซึ่งจะเรียกวา
เปน “Ranong Caster” หรือนักนําเสนอรีวิวระนองใหเปนที่สนใจจนเกิดพฤติกรรมเดินทางมาเที่ยวระนองซ้ําแลว
ซ้ําอีก อันจะสงผลใหชาวชุมชนระนองไดใชนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดระนองไดอยางแทจริง 

พัฒนาดวย“สูตร 3 ส.”...สวนรวม สุขภาพ สรางสรรคจึงจะมีความสามารถสงเสริมทองเที่ยวโดย
ชุมชนเองใหย่ังยืนได 

         จากผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาชาวชุมชนในจังหวัดระนองมีความสามารถใน
การพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดระนองเพ่ือสงเสริมใหเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได ดวย “สูตร 3 ส.” ไดแก
“สวนรวม สุขภาพ สรางสรรค” กลาวคือ ใหประชาชนในชุมชนจังหวัดระนองมีสวนรวมอยางแทจริงในการจัดการ
การทองเที่ยวของระนอง  เนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะการแชบอน้ําแรรอนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดใน
ประเทศ และสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชุมชน โดยทั้ง 3 ส. นี้ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการทองเที่ยวของ
ระนองดวยจึงจะเกิดความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง“การสื่อสารแบบมีสวนรวมเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในจังหวัดนาน (ทิพยสุดา ปานเกษม และพรพรรณ ประจักรเนตร , 2559) ที่
พบวา กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของจังหวัดนาน ตองใชการมี
สวนรวมในการวางแผนและกําหนดรูปแบบนโยบายโดยชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค , หนวยงานภาครัฐ
ควรมีบทบาทในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค , ควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ และควรใหความสําคัญกับสื่อที่ใชสื่อสารกับคนในชุมชน 

  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสอดคลองดังกลาวจะเห็นไดวา การทองเที่ยวในจังหวัดระนองสามารถ
พัฒนาใหยั่งยืนไดดวย “สูตร 3 ส.” ไดแก การมีสวนรวมของคนในชุมชน เนนทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค โดยหนวยงานภาครัฐจะตองเขามาใหความรวมมือชวยเหลือชาวชุมชนทองเที่ยวระนองดวย 
จึงจะทําใหชาวระนองมีความสามารถในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตนเองใหยั่งยืนได 

            มีสวนรวมอยางแทจริงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวดวยการมีจิตสํานึกรักบานเกิดของชาวชุมชนระนองเอง 
            เมื่อพิจารณาผลการวิจัยที่พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาชาวชุมชนในจังหวัดระนองมีความสามารถ
ในสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชนในชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระนองอยางยั่งยืน
ได ดวยการม“ีจิตสํานึกรักบานเกิด” ซึ่งคนระนองมีกันอยูแลว หากแตควรสงเสริมจิตสํานึกรักบานเกิดนี้ใหออกมา
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ควรทําใหเกิดภาพลักษณสําหรับนักทองเที่ยววา หากไปเที่ยวระนองจะไดสัมผัส
กับความรูสึกแหมือนกลับบานไปเยี่ยมครอบครัวที่อบอุน โดยชาวชุมชนระนองทุกคนควรใหการตอนรับ
นักทองเที่ยวดวยไมตรีจิตที่ดีแบบจริงใจ สวนรวมดังกลาวนี้ก็จะสงผลใหการทองเที่ยวของจังหวัดระนองยั่งยืนได 
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              เห็นไดวาสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง“การสื่อสารแบบมีสวนรวม: กลไกในขับเคลื่อนแนวคิดสูการ
ปฏิบัติภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาแบบทางเลือก”(พวงชมพู ไชยอาสา แสงรุงเรืองโรจน, 2556) ที่พบวา 
กระบวนทัศนการพัฒนาแบบทางเลือกเปนกระบวนทัศนที่เนนความเปนมนุษยและความหลากหลาย โดยเชื่อวา
แตละสังคม ตางก็มีอัตลักษณและมีเสนทางในการพัฒนาที่แตกตางกันไป ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่มี
ตองานพัฒนาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตามแนวคิดการพัฒนาแบบทางเลือกนี้มีลักษณะที่เปนนามธรรม
คอนขางมากจึงอาจยากตอการนําไปปฏิบัติ แตในฐานะนักสื่อสารที่เชื่อมั่นในศักยภาพของการสื่อสารที่มีตอ
กระบวนการพัฒนา จึงมั่นใจวา “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” จะสามารถเปนกลไกที่ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนา
แบบทางเลือกใหสามารถปฏิบัติไดจริง 
              ดังนั้นจึงกลาวไดวา การสรางและพัฒนาการมีสวนรวมอยางแทจริงในการสื่อสารนั้น สามารถนํามาใช
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระนองได โดยทั้งจากผลการวิจัยในครั้งนี้และจากผลการศึกษาของพวงชมพู 
ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน บงชี้ขอมูลตรงกันวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชนมีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การพัฒนาที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะการเนนสื่อสารคําวา“จิตสํานึกรักระนอง” นาจะเปนการสื่อสารที่
สงเสริมการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของชาวชุมชนทองถิ่นระนองอยางแทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. นวัตกรรมการสื่อสารทองเที่ยวระนองเปนแบบคอยเปนคอยไป ชาวชุมชนระนองจึงควรสรางการมี
สวนรวมในการสื่อสารอยางตอเนื่อง มีความอดทน และทําอยางสม่ําเสมอ  

2. ชาวชุมชนระนองตองเปดใจและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบและ
ลักษณะใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและแทบตลอดเวลา 

3. ผูบริหารและผูนําดานการทองที่ยวของจังหวัดระนองตองรวมกับชาวชุมชนระนองในการตีโจทยการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของระนองใหเปนแบรนดที่โดดเดนและแตกตางจนนักทองเที่ยวตองมาระนองไมไปที่อ่ืน 

4. ทุกภาคสวนตองรวมกันหาวิธีการหรือกระบวนการในการตอบคําถามวา“ทําอยางไรคนในชุมชนระนอง
จึงจะมีสวนไดเสียกับการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมากที่สุด” เพ่ือการมีสวนรวมอยางแทจริงของชาวชุมชนในการ
สงเสริมการทองเที่ยวระนอง 

5. สรางจิตสํานึกรักระนองอยางเปยรูปธรรม โดยใชรณรงคเพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกันวา ทั้งชาวชุมชน
ในพ้ืนที่ นักทองเที่ยว และผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวระนอง  

6. ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ควรเขามามีบทบาทชวยสรางสรรคการสื่อสารแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

7. ควรจัดอบรมในหัวขอเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 
โดยสถาบันการศึกษาควรเขามามีบทบาทในการใหความรูในสวนนี้  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวดวยการวิจัยในรูปแบบอื่นๆ เชนวิธีการ
สนทนากลุม การวิจัยเชิงสํารวจ นาจะทําใหไดผลการวิจัยที่มีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน 

2. คนหาตัวแปรหรือแงมุมทางการสื่อสารที่นาสนใจและทันสมัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีสวน
รวมของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  
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3. ควรศึกษาการสื่อสารเพ่ือการทองเที่ยวของจังหวัดระนองในแงมุมอ่ืนๆ ที่นาสนใจ  เชน การใชสื่อสังคม
ออนไลนเพ่ือการทองเที่ยวระนอง เพื่อขยายขอบเขตการสรางองคความรูดานนิเทศศาสตรและองคความรูดานการ
ทองเที่ยว 

4. ศึกษากลุมตัวอยางอ่ืนๆ ในประเด็นเดียวกันนี้ เชนศึกษาจากผูบริหารระดับสูงดานการทองเที่ยวของ
จังหวัดระนอง ผูบริหารจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย อาจไดมุมมองความรูความเขาใจที่นาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

  วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทสถานที่ทองเที่ยว เรื่องเลา ตํานานฯ ในอันดามัน 
2) เพื่อสรางฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวในอันดามัน ที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาผล
การเรียนรูและความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล ผลการวิจัยพบวา รูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยว
ชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามันจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ นักวิจัยไดนํา ขอมูล 
มาจัดทําฐานขอมูลฉบับดิจิทัล และฉบับเอกสารพัฒนาฐานขอมูลผานลิงค http://gg.gg/p2pwp และหลังจาก
นั้นไดมีการอบรมผานลิงค จํานวน 92 คน โดยทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 20 ขอ คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียนจากการทําแบบทดสอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 คะแนนสอบผลการเรียนรูหลังเรียนจากการทําแบบทดสอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 
12.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.53 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวาสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอฐานขอมูลฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก   
(&=4.33) ซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจดานเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด (&=4.66) รองลงมาคือ ดานผูเรียนหรือ

ผูใชบริการฐานขอมูล อยูในระดับมาก ( &=4.33) และ ดานสังคมอยูในระดับมาก ( &=4.33) ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : การพัฒนา; เรื่องเลาขานสูตํานาน; สถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน  
 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1)  to study the context of tourist attractions, tales, 
and legends in Andaman; 2)  to design database of tourist attractions in Andaman in both Thai 
and English and; 3)  to examine the results of learning and satisfaction of database users.  Digital 
and hardcopies of the database were available at http://gg.gg/p2pwp. The researcher organized 
a workshop with 92 participants, using the internet.  Pre- test and Post- test were used with the 
database users.  Results revealed that the average score of the post- test was significantly higher 
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than the pre-test at 0.05 (82.62%). Regarding the satisfaction level of the database users, it was 
found that the overall satisfaction was at a high level ( & =4. 33) , most of which were content 
satisfaction (& =4.66), followed by students or database users at high level (& = 4.33) and social 
at high level (& =4.33).  
 
Keywords : Development; Story to Legend; Places to Visit in Andaman 

 

บทนํา 
บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนา

ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มุงแกไขปญหาชุมชน
ระดับฐานราก สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองพ้ืนฐาน ชุมชนทองถิ่นไดอยางสมดุลรวมทั้ง
เปาหมายของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ระบุวา การพัฒนานวัตกรรมและ
การนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุงเนนการนําความคิด
สรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหม ที่มีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ โดยการ กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ (National Research Agenda) การ
ปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ (สุคนธ สินธพานนท, 2560) 

นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ 
ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู  
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  

จากการลงพ้ืนที่พัฒนาชุมชน ระหวางป 2559-2561 ที่ผานมา ทําใหทราบวาชุมชนมีสถานที่ทองเที่ยว
มากมาย เปนที่รูจักอยางแพรหลาย แตคนในชุมชนสวนใหญไมสามารถอธิบายไดวาที่มา หรือเรื่องเลา ของสถานที่
ทองเที่ยวในชุมชนของตนเปนอยางไร เมื่อนักวิจัยไดสอบถามไปสักระยะจึงมีคําตอบวายังมีแหลงขอมูลหรือผูให
ขอมูลสําคัญยังมีอยูและยังหาตัวตนไดแตนอยมาก เพราะสวนใหญอายุเยอะแลว บางก็ยังจําได บางก็ยังเลาได เพ่ือ
เปนการอนุรักษภูมิปญญา เรื่องเลาขาน ตํานาน ที่บรรพบุรุษไดเลาตอกันมาที่จะหายไปนั้นใหดํารงอยูไปสูลูกหลาน 
นักวิจัยเล็งเห็นความจําเปนในการรวบรวมและจัดการขอมูลดังกลาว รวมทั้งการศึกษานวัตกรรมที่จะถายทอดสู
ลูกหลาน เพ่ือใหมีประโยชนตอชุมชน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการเตรียมที่จะจัดใหอยูในรูปแบบนวัตกรรมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตและกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาบริบทสถานที่ทองเที่ยว เรื่องเลา ตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน  
2.  เพ่ือสรางฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวในอันดามัน ที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3.  เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูและความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล 

 

ประโยชนของการวิจัย 

ไดรูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามันจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

1. ชุมชนมีเครือขายในการเรียนรู พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพได 
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2. ชุมชนไดอนุรักษภูมิปญญาขนมธรรมเนียมประเพณีที่สามารถตอยอดเปนรายไดตอไปได พัฒนา
ศักยภาพชุมชนใหมีความม่ังคั่ง ยั่งยืน 

3. หนวยงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลชุมชนเปนรูปธรรม ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

4. สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ
เพราะเปนเรื่องใกลตัวของผูเรียนและเปนองคความรูที่ไมเปลี่ยนแปลง 

5. ชุมชนไดอนุรักษภูมิปญญาขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีสามารถตอยอดเปนรายไดตอไปได 
6. ชุมชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการทองเที่ยว การอนุรักษ การเลาเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวในชุมชน เปนการสรางอาชีพ การสรางรายได การแกไขปญหาความยากจน รวมถึงชุมชนมีเครือขายใน
การจัดการเรียนรู และการอนุรักษภูมิปญญาพัฒนารายไดเพ่ิมขึ้นจากเรื่องปกติในชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเขตดานเนื้อหา เรื่องเลา ตํานาน ของสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน  
ขอบเขตดานพื้นที่ นักวิจัยไดศึกษาในพ้ืนที่ 5 จังหวัดในอันดามัน (ซึ่งเปน 5 จังหวัด ในอันดามันที่อยูใน

เขตการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) ประกอบดวย พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และตรัง   
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง นักวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และสัมภาษณ 

เชิงลึก (In-dept Interview) จากปราชญ ผูนําชุมชน ผูสูงวัย ฯลฯ ที่มีความรู เกี่ยวกับ เรื่องเลา ตํานาน ของ
สถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน ดวยการสัมภาษณเดี่ยวและกลุม  

ขอบเขตดานเวลา ปงบประมาณ 2563 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระยะที1่ 

 
 
 
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

เพื่อการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวใน
อันดามันจากภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบการศึกษาวิจัยรวบรวม
ขอมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method)ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการใชเครื ่องมือและระเบียบวิทยาที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางใน

บริบทแหลงทองเทีย่วชุมชน 
เกี่ยวกับเรื่องเลา นิทาน ตํานานฯ 

การอบรมเรื่อง เครือขาย/ฐานขอมูล
เรื่องเลา นิทาน ตํานานฯ 

-ความรูความเขาใจหรือผลการเรียนรู 
เรื่องเลา นิทาน ตํานานฯ 
-ความพึงพอใจตอการใชฐานขอมูล 

 

– ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวชุมชน 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
 – เรื่องเลา นิทาน ตํานานฯ 
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ขั้นตอนตาง ๆ ตามหลักการที่ผู วิจัยไดออกแบบไว การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผู วิจัยไดจําแนกการวิจัยออกเปน  
2 ระยะ (Phase) โดยการผสมผสานการหาความรูในเชิงระบบ (System Thinking) ตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทแหลงทองเที่ยวชุมชนในอันดามัน และรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวชุมชน 
เกี่ยวกับ เรื่องเลา นิทาน ตํานาน นิยาย ในอันดามัน  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในระยะนี้ จากผูรู ปราชญ ผูนําชุมชน ผูสูงวัย ฯลฯ ที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องเลา 
ตํานาน ของสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน หนึ่งคนอาจทราบขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวหลายที่ก็ได ดําเนินการ
เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยใชวิธีเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล , 2553) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ที่ผูวิจัยกําหนดประเด็นเพ่ือศึกษา เรื่องเลา / ตํานาน / 
นิทาน ของสถานที่ทองเที่ยวชุมชนในอันดามันแตละจังหวัด การวิจัยระยะนี้เปนการวิจัย และนําขอมูลดังกลาวมา
พัฒนารูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามันจาก
ภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรู ครั้งที่ 1 นักวิจัยไดลงพื้นที่และเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูรู เปนใครก็ไดที่
มีความรูเกี่ยวกับตํานาน อาจเปนปราชญ ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ หรืออื่น ๆ จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมา
รวบรวมเรื่องราว การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่ 2 นักวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรวบรวมแลวนั้นจัดประชุมกลุมยอย 
ประกอบดวย ปรึกษาผูรู เปนใครก็ไดที่มีความรูเกี่ยวกับตํานาน อาจเปนปราชญ ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ หรือ 
อื่น ๆ จากชุมชน จํานวน 30 คน จังหวัดละ 2 ครั้ง 5 จังหวัด รวมเปนจํานวน 10 ครั้ง เพื่อยืนยันขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง และตัดขอมูลที่ผูรูใหขอมูลที่ไมตรงกันออกไป แลวสรุปขอมูลที่ผูรู เห็นตรงกันเปนขอมูลจริง และ
นักวิจัยสรุปขอมูลเรื่องเลา ตํานาน ของสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน ฉบับสมบูรณ สงใหผูเชี่ยวชาญแปลฉบับ
สมบูรณ จัดประชุมกลุมยอย ซึ่งเปนนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในดานภาษาโดยเฉพาะ จํานวน 10 คน จังหวัดละ 
2 ครั้ง 5 จังหวัด รวมเปนจํานวน 10 ครั้ง นักวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และไดขอมูล เรื่องเลา ตํานาน 
ของสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน ฉบับสมบูรณ  

ระยะที่ 2 อบรมพัฒนารูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่
ทองเที่ยวในอันดามันจากภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษ นักวิจัยไดนํา ขอมูล เรื่องเลา ตํานาน ของสถานที่
ทองเที่ยวในอันดามัน ฉบับสมบูรณ มาจัดทําฐานขอมูลฉบับดิจิทัล และฉบับเอกสาร พัฒนาฐานขอมูลขึ้นระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต จัดอบรมองคความรู สูอาชีพ ทางเลือกการใชฐานขอมูลของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย 
ผูที่สนใจ ประชาชน ผูบริหารสถานศึกษา องคการบริหารสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน นักธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ชุมชน จํานวน 30 คน ตอจังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง และศึกษาผลการพัฒนา
รูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามันจากภาษาไทยไป
เปนภาษาอังกฤษ 

 

ผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวใน
อันดามันจากภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษ สามารถแบงออกเปนบริบทรายจังหวัดประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต 
จํานวน 22 สถานที่ จังหวัดพังงา จํานวน 19 สถานที่ กระบี่ 22 สถานที่ ตรัง จํานวน 20 สถานที่ และระนอง 
จํานวน 20 สถานที่ รวมทั้งหมด 103 สถานที่ คิดเปนรอยละ 82.40 จากเปาหมาย ที่นักวิจัยไดกําหนดไว 
125 สถานที่ การศึกษานวัตกรรมที่จะถายทอดสูลูกหลาน เพ่ือใหมีประโยชนตอชุมชน  

รูปแบบฐานขอมูลของแหลงทองเที่ยวชุมชนกับเรื่องเลาขานสูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามันจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ฐานขอมูลจากไทยไปอังกฤษ ของแหลงทองเที่ยวชุมชน กับเรื่องเลาขาน  
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สูตํานานสถานที่ทองเที่ยวในอันดามัน นักวิจัยไดนํา ขอมูล มาจัดทําฐานขอมูลฉบับดิจิทัล และฉบับ
เอกสารพัฒนาฐานขอมูลขึ้นระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานลิงค http://gg.gg/p2pwp และหลังจากนั้นได
มีการอบรมผานลิงค จํานวน 92 คน โดยทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 20 ขอ คะแนนผลการเรียนรูกอนเรียนจากการทําแบบทดสอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 คะแนน 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 คะแนนสอบผลการเรียนรูหลังเรียนจากการทําแบบทดสอบมีคาเฉลี่ย
เทากับ 12.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.53 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
พบวาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอฐานขอมูล ภาพรวมอยู
ในระดับมาก (& =4.33) ซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจดานเนื้อหา มากที่สุด ( & =4.66) รองลงมาคือ ดานผูเรียน
หรือผูใชบริการฐานขอมูล อยูในระดับมาก (& =4.33) และ ดานสังคม อยูในระดับมาก (& =4.33) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการเตรียมที่จะจัดใหอยูในรูปแบบนวัตกรรมทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

เพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตและกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ตอไปซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
จังหวัดภูเก็ต โดยคําวา “ภูเก็ต” เปนชื่อที่ใชเรียกในปจจุบัน เดิมนั้นเรียกวา ภูเก็จ แปลวา เมืองแกว ซึ่ง

ตรงกับความหมายของชาว ทมิฬ ซึ่งเรียกเมืองนี้วา มณีคราม ตามหลักฐานที่ปรากฏเมื่อป พ.ศ. 1568 ภูเก็ตเปน
เมืองที่มีประวัติศาสตรนานานับพันปซึ่งเปนที่รูจักของนักเดินเรือที่ใชเสนทางระหวางจีนอินเดียโดยผานแหลม
มลายูโดยมีหลักฐานเกาแกที่สุดที่แสดงในแผนที่เดินเรือของชาวปโตเลมี โดยกลาวถึงการเดินทางจากแหลม
สุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมลายู ตองผานแหลมจังซีลอน ซึ่งคือภูเก็ตในปจจุบันจากประวัติศาสตรไทยภูเก็ตเปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรพรลิงค ตอมาถึงอาณาจักรศรีวิชัย และสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเมืองภูเก็ตวา เมือง
ตะกั่วถลาง เปนเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยมีการใชตราประจําเมืองเปนรูปสุนัข สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาว
ฮอลันดา เขามาคาขายแรดีบุกจํานวนมาก จึงทําใหเกาะภู เก็ตทางตอนเหนือ และตอนกลาง เปนเมืองถลางที่มี
คนไทยปกครอง สวนทางตอนใต และตะวันตก ของเกาะภูเก็ตซึ ่งมีชาวตางชาติเขามาอาศัยอยู สมัยกรุง
รัตนโกสินทรตอนตน พมาไดยกทัพมาตีหัวเมืองตาง ๆ ทางใต เรื่อยมาจนถึงเมืองถลาง ซึ่งในขณะนั้น เจาเมือง
ถลาง ไดถึงแกกรรม คุณหญิงจันภริยา และคุณมุกนองสาว ไดรวบรวมกําลังพลตอสูกับกองทัพพมา จนกระทั่ง
กองทัพพมาแตกพาย กลับไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2328 พระบาทพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงทรงได
โปรดเกลา แตงตั้งคุณหญิงจัน เปน ทาวเทพกระษัตรี และคุณมุก เปน ทาวศรีสุนทร จากขอมูลเบื้องตนทําใหเห็น
แลววาจังหวัดภูเก็ตมีความเปนมาที่ยาวนาน จึงไมแปลกที่จะมีสถานที่ทองเที่ยวตามตํานานในครั้งอดีตกาล จะ
ชวยกระตุนตอการเจริญของเศรษฐกิจ เปนเครือขายจํากัดโดยพื้นที่และเครือขายสังคมที่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
สินคา และบริการ เปนผลมาจากกระบวนการซึ่งเกี่ยวของทั้งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ประวัติศาสตรและ
สถาบันสังคม เชนเดียวกับภูมิศาสตร การมีทรัพยากรธรรมชาติ และนิเวศวิทยาเปนปจจัยหลัก ปจจัยเหลานี้ให
บริบท สาร ตลอดจนจัดสภาพและตัวแปรซึ่งเศรษฐกิจทํางานอยู ซึ่งเรื่องเลาตํานานในจังหวัดภูเก็ตประกอบดวย 
1) ทาวเทพกระษัตรีทาวศรีสุนทร 2) เขานาคเกิด 3) วัดพระทอง 4) เขาโตะแซะ 5) สะพานสารสิน 6) อนุสรณ
สถานทุงถลางชนะศึก (โคกชนะพมา) 7) วัดมวงโกมารภัจจ 8) หาดกมลา 9) เขาพระแทว 10) วัดพระนางสราง 
11) วัดฉลอง 13) แหลมพรหมเทพ 14) ลานมังกร 15) ศาลหลักเมืองภูเก็ต 16) หมูบานวัฒนธรรมถลาง บานแขนน 
17) วัดเชิงทะเล 18) เกาะแกวพิสดาร 19) วัดสวางอารมณ 20) พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว 21) บานชินประชา 
22) วัดเทพกระษัตรี การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economics Development) คือกระบวนการที่กอใหเกิดความเจริญ
ทางเศรษฐกิจอยางสม่ําเสมอตอเนื่องในระยะเวลาที่นานพอที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคมโดยมุงเนนเพื่อยกระดับการดํารงชีพของประเทศใหสูงขึ้น กอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของรายไดที่แทจริงตอ
บุคคล (Per Capita Real Income) ในระยะเวลาที่ยาวนานพอเพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดอยางเสมอภาคเกิด
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มาตรฐานความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมที่ดีขึ้นกวาเดิม (ภัทรษมน รัตนางกูร , 2562) หากมีการนําเรื่อง
เลาตํานานมาสานตอ เปนจุดขายเพราะความโดดเดนของจังหวัดภูเก็ตคือพหุวัฒนธรรม ไมวาจะเปน ไทย จีน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย โปรตุเกส หรืออ่ืน ๆ ที่ไดอพยพ ยายถิ่น มาตั้งรกรากถิ่นฐานในจังหวัดภูเก็ตใหภูเก็ตมีความ
เจริญรุงเรืองจนถึงปจจุบัน  

จังหวัดพังงาเดิมเชื่อวันวาชื่อ “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา หรือ พังกา  
(ภาษามลายู แปลวา ปาน้ําภูงา) ตั้งอยูในตัวจังหวัดพังงาปจจุบัน ในสมัยกอนเมืองภูงาขึ้นอยูกับเมือง

นครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของเมืองภูงาไดปรากฏอยูในทําเนียบขาราชการเมืองนครศรีธรรมราช เปน
เมืองขึ้นฝายกรมพระสุรัสวดีฝายซาย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อใหคลองจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมือง 

ภูงากลายเปนเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันวานาจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเปนเมืองที่มีแรอุดมสมบูรณ 
มีชาวตางชาติมาติดตอซื้อขายแรดีบุกกันมาก และชาวตางชาติเหลานี้คงออกเสียงเมืองภูงาเปนเมืองพังงา 
เพราะแตเดิมชาวตางชาติเขียนชื่อเมืองภูงา วา Phunga หรือ Punga อานวาภูงา พังงา หรือ พังกา จังหวัดพังงา
เปนจังหวัดที่เกาแกอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยจากการขุดคนของนักโบราณคดีพบเครื่องมือและภาพเขียนสี
แบบตาง ๆ ตามถ้ําในละแวกอาวพังงา ซึ่งอยูในเขต อําเภอเมือง และอําเภอทับปุด ยังพบเครื่องมือขวานหินขัด 
อาวุธที่ทําดวยกระดูกสัตวและภาชนะที่ทําจากดินเผาที่บริเวณ อําเภอตะกั่วปา ทําใหเชื่อวาบริเวณดังกลาว เคย
เปนที่อยูอาศัยของมนุษยโบราณเมื่อราว ๆ หลายพันปมาแลว ดังที่ โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การจัดการวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยคุณคาเพ่ือการพัฒนาที่สมดุลยและยั่งยืนในอุตสาหกรรมบริการและ
การทองเที่ยว และนําเสนอ แนวทางการจัดการวัฒนธรรมองคกรเพ่ือนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวย
คุณคา 3 รูปแบบ ไดแก 1) การสรางวัฒนธรรมแหงความหมาย (Meaningful Culture) 2) การสรางวัฒนธรรม
แหงการเปนชุมชน (Community Building Culture) 3) การสรางวัฒนธรรมแหงความเปนเจาของ (Belonging 
Culture) ดังที่หลายสถานที่ทองเที่ยวของพังงามักจะมีตํานานเรื่องเลาซอนอยู ดังตอไปนี้ 1) เขาตาปู 2) เขา
นางหงส 3) ถ้ําพุงชาง 4) เขาพิงกัน 5) เขาตางุม 6) เกาะยาว 7) วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุม) 8) เขาหลัก 9 ) เสม็ด
นางชี 10) สะพานเหล็กบุญสูง (สะพานเหล็กโคกขนุน) 11) เมืองเกาตะกั่วปา 12) ภูตาจอ 13) สวนอนุสรณสึนามิ 
14) เกาะคอเขา 15) น้ําตกตําหนัง 16) วนอุทยานสระนางมโนราห 17) อนุสรณสถานสึนามิ เรือ ต.813 
18) เกาะปนหยี และ19) กําแพงเมืองตะกั่วปา สวน ศรัฐ สิมศิริ และคณะ (2560) กลาววา องคประกอบสําคัญ
ที่เกิดขึ้นพรอมกับการทองเที่ยวคือ การซื้อขายสินคาที่ผลิตขึ้นในแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนสัญลักษณของสถานที่
นั้น ๆ หากมีการศึกษา ประวัติเรื่องเลาตํานานสถานที่ทองเที่ยวแลวนั้น จะทําใหชุมชนทราบบริบท ที่มา อัตลักษณ
ของชุมชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถนามาตอยอดในการประกอบอาชีพสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไปได 

จังหวัดกระบี ่เปนจังหวัดหนึ ่งทางภาคใต ตั ้งอยู ร ิมฝ งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดี
สันนิษฐานไดวา บริเวณเมืองกระบี่เคยเปนแหลงชุมชนโบราณกอนประวัติศาสตร และตอเนื่องมาจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร ในอดีตเปนเพียงแขวงหนึ่งอยูในอํานาจปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช 
เรียกวา แขวงเมืองปกาสัยประมาณป พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะขึ้นเปนเมืองปกาสัย และพระราชทานนามวา “เมืองกระบี่” เมื่อไดประกาศ
ตั้งขึ้นเปนเมืองแลว โปรดเกลาฯ ใหตั้งที่ทําการอยูที่ตําบลกระบี่ใหญ (บานตลาดเกา) ในทองที่อําเภอเมืองกระบี่
ปจจุบัน มีหลวงเทพเสนาเปนเจาเมืองกระบี่คนแรก ตอมาในป พ.ศ. 2418 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยก
เมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช เปนเมืองจัตวาขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ และในป พ.ศ. 
2443 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ไดพิจารณาเห็นวา ศาลา
กลางจังหวัดที่บานตลาดเกานั้น ไมสะดวกตอการคมนาคม เพราะสมัยนั้นตองอาศัยเรือเปนพาหนะ จึงยายมาที่ตั้ง
เมืองไปอยูตําบลปากน้ํา ซึ่งอยูใกลปากอาวเปนรองน้ําลึก เรือใหญสามารถเขาเทียบทาไดสะดวกทําใหเปนที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดจนถึงปจจุบัน จากแนวโนมการพัฒนาสถานการณทองเที่ยวของโลกและความตองการของ
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ผูบริโภคในปจจุบันพบวาความสําเร็จของการประกอบธุรกิจนําเที่ยวทองถิ่นตองมีปจจัยหลัก คือ มีความรู ความ
เขาใจทางดานวัฒนธรรมและภาษาอยางลึกซึ้ง ทั้งรูถึงความแตกตางทางขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถิ่น 
และสามารถสื่อสาร ถายทอดไดอยางถูกตอง (กมล รัตนวิระกุล , 2562) ฉะนั้นนักพัฒนา จึงมีความจําเปนจะตอง
ศึกษาอดีตของแตละพ้ืนที่ เพ่ืออนุรักษเปนองคความรูไวสูลูกหลานสืบไป ดังที่จังหวัดกระบี่ มีตํานานเลาสืบตอกัน
มาวา ชาวบานไดขุดพบมีดดาบโบราณเลมหนึ่ง นํามามอบใหกับเจาเมืองกระบี่ และตอมาไมนานก็ขุดพบมีดดาบ
โบราณเลมหนึ่ง รูปรางคลายกับมีดดาบโบราณเลมใหญ จึงนํามามอบใหกับเจาเมืองกระบี่เชนกัน เจาเมืองกระบี่
เห็นวาเปนดาบโบราณสมควรเก็บไวเปนดาบคูบานคูเมืองเพ่ือเปนสิริมงคล แตขณะนั้นยังสรางเมืองไมเสร็จ จึงได
นําดาบไปเก็บไวในถ้ําเขาขนาบน้ําหนาเมืองโดยวางดาบหรือกระบี่ไขวกัน ซึ่งลักษณะการวางดาบหรือกระบี่ไขว 
เปนสัญลักษณของตราประจําจังหวัด คือรูปดาบไขวดานหลังมีภูเขาและทะเล โดยบานที่ขุดพบดาบใหญไดตั้งชื่อวา 
“บานกระบี่ใหญ” บานที่ขุดพบดาบเล็กไดตั้งชื่อวา “บานกระบี่นอย” แตมีอีกตํานานหนึ่ง สันนิษฐานวา คําวา 
“กระบี่” อาจเรียกชื่อพันธุไมชนิดหนึ่งที่มีมากในทองถิ่น คือตน “หลุมพี” จึงเรียกชื่อทองถิ่นวา “บานหลุมพี” 
ตอมามีชาวมลายูและชาวจีนที่เขามาคาขายบันไดเรียกเพี้ยนเปน “บาน-กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” นาน ๆ เขาก็
ไดปรับเปนสําเนียงไทยวา “กระบี่” ซึ่งนอกจากชื่อของจังหวัดกระบี่จะมีตํานานแลวนั้น สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ 
ของจังหวัดกระบี่ยังมีตํานานความเปนมาอีกเชนกัน ดังนี้ 1) เขาพนมเบญจา 2) ถ้ําเขาพระ 3) เขาขนาบน้ํา 
4) เขาหงอนนาค 5) สุสานหอย 6) เกาะหมอ-เกาะทับ 7) แหลมหางนาค / เขาหางนาค 8) บานโละใหญ 
9) หมูบานราหมาด 10) เทวดาบอน้ํารอน 11) ทวดโตะหินขวาง 12) ศาลเจาเฉงจุยจอซูกง 13) พิพิธภัณฑสถาน
วัดคลองทอม 14) แหลงโบราณคดีถํ้าหมอเขียว 15) วัดถํ้าเสือ 16) ทาปอมคลองสองน้ํา 17) ถ้ําผีหัวโต 18) เกาะพีพี 
19) อาวมาหยา 20) หาดถ้ําพระนาง 21) เกาะลันตา 22) ถ้ําไวกิ้ง ดังที่ ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑสุขภาพและสุคนธบําบัดและสปาแบบไทยเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย เพราะมี
น้ําพุรอนที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติที่เปนทรัพยากรที่มีคาในชุมชน 

จังหวัดตรัง จังหวัดตรังในอดีตเคยเปนเมืองทาคาขายกับตางประเทศ เปนเปนศูนยกลางการคมนาคมไปสู
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเปนจังหวัดแรกที่มีตนยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นํา
พันธุยางพารามาจากมาเลเซีย และในตรังยังมีตนยางพาราตนแรกอีกดวยจังหวัดตรังเปนจังหวัดหัวเมืองอยูทาง
ภาคใตของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝงทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร 
และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยูทั่วไป เชน โครงกระดูกมนุษยโบราณที่ถ้ําซาไก อําเภอปะเหลียน ขวาน
หินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปดแกว เครื่องประดับ ตามถ้ําตาง ๆ เชน เขาสามบาตร ถ้ําเขาไม
แกว ถ้ําเขาเทียมปา ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ําตรา ลวนเปนหลักฐานบอกความเปนชุมชนกอนประวัติศาสตร
จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร ตอมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธกับอาณาจักรโบราณทางภาคใตในลักษณะ
ที่เปนเมืองทาทางผาน และมีพัฒนาการมาตามลําดับ จากการดําเนินงานวิจัยการทองเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน 
และเพ่ือชุมชน อันเปนความพยายามของชุมชนเองที่จะสราง 

อัตลักษณดานการทองเที่ยว (Tourism Identity) ใหกับพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนที่ถูกทองเที่ยว จะเนน
คุณคาของการทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีสวนรวม (สุดถนอม ตันเจริญ , 2560) ดังที่ วุฒิชาติ สุนทร
สมัย และ ปยะพร ธรรมชาติ (2559) ไดศึกษาวิจัยพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Behavior) จึงเปน
การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก ดังนั้น สรุปในเรื่องของกระบวนการพฤติกรรม (Process of 
Behavior) หลัก ๆ คือ 1) พฤติกรรมเกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด 2) พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือ
แรงกระตุน 3) พฤติกรรมที่เกิดข้ึนยอมมุงไปสูเปาหมายในการตอบสนองแรงจูงใจเหลานั้น (กระทรวงทองเที่ยวและ
การกีฬา, 2558) เปนการกระทําทุกอยางของนักทองเที่ยวไมวาการกระทํานั้นนักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม 
และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการณกระทํานั้นไดหรือไมก็ตามก็เพ่ือมุงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณใด
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สภาพการณหนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviors) เปนพฤติกรรมที่ผูอ่ืน
สังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส หากมีเรื่องเลา หรือตํานานตาง ๆ มากระตุนใหเกิดความสงสัยใครรูก็จะเปนสวน
หนึ่งในการสงเสริมการทองเที่ยวไดอีกประเด็น สวนเรื่องเลาตํานานที่นาสนใจในจังหวัดตรังไดแก 1) วัดภูเขาทอง 
2) เขาสามบาตร 3) วัดพระงาม 4) ศาลหลักเมือง 5) เขาเจาไหม “อุทยานแหงชาติเจาไหม” 6) เกาะลิบง 
7) ถ้ําเขาชางหาย 8) นาหมื่นสี 9) ลูกลมนาหมื่นศรี 10) วัดพระพุทธสิหิงค 11) เขาชอง/เขาพับผา 12) ทวดเขา
ชอง/ทวดหลักเขต 13) เขาขาด เขาเศษ 14) เขาปนะ 15) ถ้ําพระพุทธโกษีย 16) หาดปากเมง/ตํานานเขาเมง 
17) วังโสะ/น้ําตกโตนเตะ 18) ถ้ํามรกต 19) เกาะเหลาเหลียง 20) ถ้ําเลเขากอบ  

จังหวัดระนอง เปนจังหวัดชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใต มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ,141,250 ไร มีพ้ืนที่ติดตอ
ทางตะวันออกติดตอกับจังหวัดชุมพร ทางใตติดกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับ
ประเทศพมาและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบใน
บริเวณอําเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตรระนองเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเปนมายาวนานนับตั้งแตครั้ง
กรุงศรีอยุธยาเรืองอํานาจ เดิมเปนหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คําวาระนองเพี้ยนมาจากคําวา แรนอง  
เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดมีแรอยูมากมายและเนื่องจากมีความเปนมายาวนี้ทําใหระนองมีตํานานสืบสานใหลูกหลาน
ไวสืบทอด ดังนี้ 1) อนุสาวรียพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 2) ถ้ําพระขยางค 3) คลองลําเลียง 4) แมน้ําปากจั่น 
5) สุสานเจาเมืองระนอง 6) วัดสุวรรณคีรี (วัดหนาเมือง) 7) บอน้ํารอน-สวนสาธารณะรักษะวาริน 8) บานเทียนสือ 
9) พระราชวังรัตนรังสรรค 10) วัดหาดสมแปน 11) วัดบานหงาว 12) บานทุงหงาว 13) อําเภอกระบุรี 14) เขาฝาชี 
15) จวนเจาเมืองระนอง (Ranong Governor's Residence) 16) เกาะพยาม 17) ศาลหลักเมืองระนอง 
18) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา 19) เกาะญี่ปุน 20) น้ําตกปุญญบาล นอกจากนี้ยังเรงดําเนินการใหมีการ
กําหนด ขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของชุมชนได ดังที่ ณัฏฐพัชร มณีโรจน (2560) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการทองเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีสวนรวม
บริหารจัดการการทองเที่ยว เพ่ือประโยชนตอชุมชน โดยกิจกรรมการทองเที่ยวมุงสรางปฏิสัมพันธ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางทรัพยากรการทองเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน  
รวมถึงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสมาชิกในชุมชน และกอใหเกิดการเรียนรูประสบการณที่มีคุณคากับผูมาเยือน 

สรางฐานขอมูลจากไทยไปอังกฤษ ของแหลงทองเที่ยวชุมชน กับเรื่องเลาขาน สูตํานานสถานที่ทองเที่ยว
ในอันดามัน ดังที่ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (2560) การสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน การสงเสริมเกษตรกรรมโดยเนนที่พืช
เศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัด เนนในดานการสรางมูลคาซึ่งเปนจุดออน ของการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักของกลุม 
เพ่ือใหเกษตรกรจํานวนมากสามารถสรางมูลคา และรายไดที่มากขึ้น สงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิต และเปน
การพัฒนาที่รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกท่ีอาจ กระทบภาคการทองเที่ยวได ทั้งนี้นักวิจัยไดนํา ขอมูล 
เรื่องเลา ตํานาน ของสถานที่ทองเที่ยว ในอันดามัน ฉบับสมบูรณ มาจัดทําฐานขอมูลฉบับดิจิทัล และฉบับเอกสาร
พัฒนาฐานขอมูลขึ้นระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผานลิงค http://gg.gg/p2pwp เพราะองคความรูที่ไดรวบรวม
เหลานี้จะไดคงอยูเปนฐานขอมูลใหกับลูกหลานตอไป ดังที่ พรชนก ทองลาด และคณะ (2559) ความรูชัดหรือ
ปญญาคือการเห็นและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดอยางกระจางชัดถูกตองตามเหตุตามผลและความจริง และหากลูกหลาน
ไดมีหลักฐานองคความรูเหลานี้ที่ชัดเจนก็จะเปนการพัฒนาองคความรูใหชนรุนหลังสืบไปให “คนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (พรชนก ทองลาด และคณะ, 2559) 

หลังจากนั้นไดมีการอบรมผานลิงค โดยทําแบบทดสอบกอนเรียน  ผลการเรียนรูกอนเรียนจากการทํา
แบบทดสอบเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวาสูงกวากอนเรี ยนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอฐานขอมูลฯ เพราะการเรียนการสอนเปนกระบวนการ วิธีการที่บุคคลใชในการ
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สรางความหมายของขอมูลสิ่งแวดลอม สิ่งเรา สังคมที่รับเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความ รูทักษะ และเจต
คติ เมื่อพัฒนาอยางเปนระบบทําใหสามารถคาดการณมุงประสิทธิผลไดอยางเต็มสมรรถนะ (โกสินทร ชํานาญพล 
และสุดใจ โลหวนิชชัย, 2562) และความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูลฯ ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับแนวคิดของ วชิรวัชร งามละมอม (2559) กลาววา การพัฒนาอยางยั่งยืนมิไดหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
สินคาหรือรายไดของประชาชนเทานั้นแตรวมถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของประชาชนดวย จึงตอง
พัฒนาใหตอบสนองตอความตองการของมนุษยทั้งปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสอดคลองลงตัว ระหวางธรรมชาติ
ควบคูกับคุณภาพชีวิตของคน ดังที่ ธัฒฌา ธนัญชัย (2561) เนื้อหาจะชวยตีความระบุวาการตีความหมายหรือการ
ทําใหเขาใจความหมายได 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการสอดแทรกรูปภาพ สรางลิงค คิวอารโคท และควรมีการเก็บทกจุดเรื่องเลาตํานานในอันดา
มัน ทุกสวนใหมากกวานี้เพราะเปนนวัตกรรมที่เปนประโยชนมาก เพราะแหลงทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ อาทิ 
แหลงทองเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ ศิลปะวิทยาการ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ นันทนาการ วัฒนธรรม สุขภาพ 
ชายหาด น้ําตก ถ้ํา เกาะ แกง เปนตน 

2. ควรมีการติดตามพัฒนาจุดที่มีเรื่องเลาตํานานไวรองรับนักทองเที่ยวทุกจุด  
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับสถานที่แตละจุด และควรมีการพัฒนามัคคุเทศก แตละ

พ้ืนที่ตลอดเวลา  
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���ǰñý�éø�íøćÖøǰ ÝĆîìîąÿćēø  öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøç 
16�ǰñý�éø�óĆú÷öîǰ ÿĉîĀîĆÜǰ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäóøąîÙø 
���ǰñý�éø�éčÝùéĊǰ ÙÜÿčüøøèŤǰ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđßĊ÷Üøć÷  
���ǰñý�éø�ÿčõćóøǰ ýøĊĀćöĊ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
���ǰñý�éø�Ýĉêêüĉÿčìíĉĝǰ üĉöčêêĉðŦââćǰ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
20�ǰñý�éø�éčþãĊǰ đìĉéïćøöĊ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
���ǰñý�éø�éøčþǰ ðøąéĉþåŤìøÜ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
22�ǰñý�éø�ÿĉÜĀŤǰ ÿĉÜĀŤ×Ýø  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
23�ǰñý�éø�ĂćøĊǰ ñÿćîÿĉîíčüÜýŤ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
24�ǰñý�éø�èĆåõćǰ îćä÷îćüĉî  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
25�ǰñý�éø�ïĎøèÝĉêøǰ ĒÖšüýøĊöú  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
26�ǰñý�éø�óĆßøćǰ đéßēăö  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
27�ǰñý�éø�ÿčîìøĊ÷ćǰ ÖćúąüÜýŤ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
28�ǰñý�éø�ÿć÷òîǰ ìøÜđÿĊę÷Üĕß÷  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
29�ǰñý�éø�üćðŘǰ ÙÜĂĉîìøŤ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
30�ǰñý�đóĘâĒ×ǰ øčŠÜđøČĂÜ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
31�ǰñý�óĉïĎú÷Ťǰ üĉæĎø÷ŤðŦââćÖčú  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
32�ǰñý�ðćøĉßćêĉǰ öŠüÜýĉøĉ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
33�ǰñý�Ăõĉââćǰ îčßîćøë  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
34�ǰñý�ýøĆî÷ŤéĉþåŤǰ đïâÝóÜýŤ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
35�ǰñý�ÿĀõĆÿǰ ĂĉîìøĊ÷Ť  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć 
���ǰĂćÝćø÷Ťǰéø�üĉìüĆÿǰ ÖøöèĊēøÝîŤ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö 
���ǰĂćÝćø÷Ťǰéø�ÿčüĉéćǰ îüöđÝøĉâǰ  öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿčē×ìĆ÷íøøöćíĉøćß 
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