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บทบรรณาธิการ 
 

การประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4“มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�กับ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน บริบท BCG” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดข้ึนจากความร1วมมือของภาคีเครือข1าย โดยไดรับเกียรติ
จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห1งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�กรมหาชน)  
สมาคมภูมิศาสตร�แห1งประเทศไทย สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏแห1งประเทศไทย 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร�ภาคใต และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใตทั้ง 5 แห1ง ซึ่งเป<นมิติ
แห1งความร1วมมือที่จะจัดประชุมที่จะมีสมาคมวิชาชีพใหการสนับสนุนต1อไป และการประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 
เพื่อเป<นเวทีใหคณาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจไดเผยแพร1ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู1สาธารณชน 
ร1วมทั้งไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ� ในงานวิชาการ อันจะนำไปสู1การสรางเครือข1ายความร1วมมือทางวิชาการ เพื่อให
เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยสรางสรรค�ท่ีสามารถนำผลลัพธ�ท่ีไดไปรับใชสังคม ซ่ึงถือว1าเป<นนวัตกรรมทางสังคมอีกดวย 

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ขอขอบพระคุณ ทุกภาคส1วนที่มีส1วนเกี่ยวของช1วยเหลือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหเกียรติและสละเวลา และ
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทท1านท่ีใหเกียรติในการพิจารณาประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการ ท่ีมีส1วนทำใหงาน
สำเร็จลุล1วงไปดวยดี และหวังเป<นอย1างยิ่งว1า องค�ความรูการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ จะเป<นประโยชน�ต1อแวดวงวิชาการ 
ชุมชน สังคม และตอบสนองต1อทิศทางนโยบายของรัฐบาล ท่ีจะขับเคลื่อนใหงานวิจัยใชประโยชน�ต1อสังคมไดจริงและยั่งยืน 
 

ดร.รัชชพงษ�  ชัชวาลย� 
บรรณาธิการบริหาร 
31 สิงหาคม 2565 

 
 
 



 

 
 



 

ค 

สารบัญ 
 

หนา 
 

บทบรรณาธิการ   ก 

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ฌ 

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ญ 

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ฎ 

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร"ธานี   ฏ 

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   ฐ 

สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ฑ 

สารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค"การมหาชน)   ฒ 

สารสมาคมภมูิศาสตร"แห0งประเทศไทย   ณ 

สารสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏแห0งประเทศไทย   ด 

สารสมาคมรัฐศาสตร"และรัฐประศาสนศาสตร"ภาคใต4   ต 
 

บทความวิจัย 

สาขาภาษาศาสตร	 ภาษาศาสตร	ประยุกต	 ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต�างประเทศ 
สำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและปHจจัยท่ีส1งผลต1อการเลือกสื่อของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    1 
วราภรณ�  สืบวงศ�สุวรรณ� และป�ยธิดา  คำพิพจน� 

รูปแบบการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบไฮบริดดวยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู 2502)    13 
นงคราญ  แมร�โรว� และสายชล  จินโจ 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานดวยวิธีการจัดการเรยีนรู LCT เพ่ือส1งเสริมผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 2 โรงเรียนบานปากน้ำปราณ    29 
วิยดา  เทศกลั่น * และสายชล  จินโจ 

การสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ�ในการเขียนย1อหนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปOท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   35 
จิรัชยา  เจตนากุล, ฮสันีซา  ยูโซะ, วันฮูเซ็น  อนันทอภิพงษ�3 และฑิตฐิตา  สินรักษา 

ประโยชน�และขอจำกัดในการเรยีนภาษาอังกฤษผ1านออนไลน�ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา    53 
นงค�นภา  สูน2าหู, ปารมี  จันทรพิทักษ�, สิริญา  ผลยฤทธ์ิ และพัชราวดี  อักษรพิมพ� 

ผลกระทบของโควิด 19 ต1อการเรยีนภาษาอังกฤษผ1านออนไลน� สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    65 
นูรฮายาตี  บ2อสู, เสฏฐวุฒิ  ขวัญเมือง และพัชราวดี  อักษรพิมพ� 



 

ง 

สารบัญ (ต2อ) 
 

หนา 
 

บทความวิจัย (ต2อ) 
สาขาภาษาศาสตร	 ภาษาศาสตร	ประยุกต	 ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต�างประเทศ (ต2อ) 
การสำรวจปHญหาทักษะการฟHงภาษาอังกฤษและความตองการพัฒนาทักษะการฟHงภาษาอังกฤษของผูเรียน 

ในระดับอุดมศึกษา    77 
อมรรัตน�  จิรันดร, รุสลัน  ดาอิตำ, วาฟะ  อูมาโมง และรุสมี  หมัดแหละ 

การศึกษาการใชกลยุทธ�การเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป<นภาษาต1างประเทศ    91 
ใยทิพย�  เกตดำ, พัชราภา  พิบูลย�, จิราพร  เจนพาณิชพงศ� และฑิตฐิตา  สินรักษา 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูออนไลน�แบบไฮบริดดวยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ  
เพ่ือส1งเสริมความสามารถในการอ1านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 1  
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปYอมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา    103 
ธัชกร  แก>วประดิษฐ� และสายชล  จินโจ 

 

สาขาภาษาศาสตร	 ภาษาศาสตร	ประยุกต	 ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
วัจนกรรมในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง    117 

จันทิมา  แก>วผ2อง และกฤติกา  ผลเกิด 
กลวิธีการสรางอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน1อย    131 

จิดาภา  มหาแก>ว และกฤติกา  ผลเกิด 
กลวิธีการสรางอารมณ�ขันของกิตต ิเช่ียววงศ�กุล ในบทบาทผูดำเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เดอ”    143 

มูรณี  เจะหะ และสุรสัวดี  นราพงศ�เกษม 
วิเคราะห�วิธีการเขียนรีวิวสถานท่ีท1องเท่ียว บนเฟซบุZกแฟนเพจ ลาพักเท่ียว    157 

ฟาริดา  ละไบแด และสุรสัวดี  นราพงศ�เกษม 
 

สาขารัฐศาสตร	 รัฐประศาสนศาสตร	 และนิติศาสตร	 
แนวทางในการพัฒนาการท1องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา    169 

อาซีซะห�  เจ@ะแว, นายีฮะห�  มามะยง, นูรรีซัน  ดอเลาะ และสุปรญีา  นุ2นเกลี้ยง 
ความคิดเห็นของประชาชนต1อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลน้ำนอย  

อำเภอหาดใหญ1 จังหวัดสงขลา    185 
กัลญา  ฉิมสะอาด, ศศิวิมล  จินนุกูล, ชนกนาถ  พูลสวัสดิ์ และบุณกิา  จันทร�เกต ุ

แนวทางการปรับตัวและการส1งเสริมอาชีพใหกับแรงงานคืนถ่ินท่ีไดรบัผลกระทบจากมาตรการปYองกันโควิด-19  
ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน    197 
ไอมี  เจะแว, นูรยี@ะ  ยาปา, มารีซา หะลี และศิรลิักษณ�  คัมภิรานนท� 

 



 

จ 

สารบัญ (ต2อ) 
 

หนา 
 

บทความวิจัย (ต2อ) 
สาขารัฐศาสตร	 รัฐประศาสนศาสตร	 และนิติศาสตร	 (ต2อ) 
การพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกคองส1วนทองถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  

ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา    213 
อันวา  เจ@ะอุบง, อารีฟDน  มะสีละ, อัสรี  หลังเกต และศิริลักษณ�  คัมภิรานนท� 

เหลียวหลัง แลหนา...การจัดการขององค�การบริหารส1วนตำบล (อบต.) ในช1วงสถานการณ�การระบาดของไวรัส 
โควิด-19    233 
วรสันต�  ถาวรประเสริฐ 

ความตองการการดูแลและคุมครองผูสูงอายุในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร    247 
สุธิดา  สิงหสุต และกนิษฐา  แย>มโพธ์ิใช> 

 

สาขาประวัติศาสตร	 การท�องเท่ียว และนันทนาการ 
แลหมอกหยอกตะวัน : ศึกษาปHจจัยท่ีมีผลต1อการท1องเท่ียวลานหมอกควนนกเตน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง    259 

ตัฐญรี  ชูประดิษฐ, ปาซีรา  ปาลายา, สุรยัดา  โอมณี, มฮูำหมดั  สะแลแม และมลิวรรณ  รักษ�วงศ� 
รูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาดนตรีแบบไฮบรดิดวยเทคนิค RAPIS เพ่ือพัฒนาทักษะการอ1านโนตสากลสำหรับ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บานปลายน้ำ)    269 
เสรมิศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ และสายชล  จินโจ 

บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง    283 
กาญจนา  บุญนวน, กนกวรรณ  ชูชัยศรี, สิริวรรณ  คงเอียด และสริีธร  ถาวรวงศา 

การปรับตัวของชุมชนสู1การท1องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตลู    295 
ศักดิ์กรินทร�  ยาปาก, ชลกนก  เจริญสุข, ณัฐกานต�  ลีงาล2าห�, ภานุพงษ�  ช2วยพันธ�, วาริส  หลังเมือง,  
อาฎิล  หลังจิ, อุเทน  บุญสวัสดิ์ และสริีธร  ถาวรวงศา 

การศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตร� ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตลู    305 
สิทธิพร  ศรีผ2อง และชุลีพร  ทวีศรี 

 

สาขาพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    315 

ฮาสานะห�  เต@ะหมัน, กอรเกศ  พละสุวรรณโณ และชยุต  อินทร�พรหม 
 

สาขาศิลปกรรม และการออกแบบ 
ความสัมพันธ�ระหว1างกลุ1มปHจจัยเพ่ือการออกแบบสถาปHตยกรรมวิถีพุทธบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน :  

กรณีศึกษาโรงเรยีนปะกะจอง    325 
ณัฐพล  เรืองวิทยานุสรณ�, ระวิวรรณ  โอฬารรัตน�มณี และณัชวิชญ�  ติกุล 



 

ฉ 

สารบัญ (ต2อ) 
 

หนา 
 

บทความวิจัย (ต2อ) 
สังคมศึกษา และภูมิศาสตร	 
การยอมรับการทำนาโยนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา    337 

ยูไรดา  ขาเดร�, นาซอฟะห�  ขาเดร�, นาซีฮะห�  มูดอ, สุธาธิรักษ�  สุวรรณวงศ� และวิไลวรรณ  วิไลรตัน� 
ภาพสะทอนพญานาคสู1ภูมิทัศน�วัฒนธรรมผ1านภาพยนตร�เรื่องนาคี 2 และความรูสึกต1อสถานท่ีแหล1งท1องเท่ียว 

คำชะโนด บานดุง จังหวัดอุดรธานี    349 
สาวิตรี  รตโนภาส สุวรรณลี, จตุรงค�  สมอาจ, อาทิตยา  เนตรพล และวิทวัส  สาระโวหาร 

การประยุกต�ระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและปHจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ในการเลือกหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ1    361 
อติวิชญ�  มิตรงาม และสดุาพร  รามันเศษ 

แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบานกลาง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน    373 
ยุทธภูมิ  เผ2าจินดา, ศุภณัฐ  กาญจนวงศ� และศุภัชญา  ปรัชญคุปต� 

ปHจจัยท่ีมีผลต1อการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแลแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยวตำบลบานด1านนาขาม  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ�    383 
ครรชิต  พิระภาค 

การประยุกต�ใชระบบสารสนเทศภมูิศาสตร�และสมการการสญูเสียดนิสากลในพ้ืนท่ีแม1น้ำตรัง    397 
จิรกฤษณ�  คงนคร และหทัยกาญจน�  วิริยะสมบัต ิ

 

สาขาการจัดการวัฒนธรรม 
การเปลีย่นแปลงภมูิทัศน�วัฒนธรรม กรณีศึกษา กำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร)    407 

กมลนาวิน  อินทนูจิตร, มานพ  อ2อนแก>ว  และบรรจง  ทองสร>าง 
 

สาขาการบริหารจัดการ 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีมโบราณ รานฮาซันไอศกรีม  

ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปHตตานี    419 
ฮามีดะฮ�  นุ@ยาลา, แวซัลวาณี  แวดาโอะ, ซูนีซ@ะ  ยูโซ@ะ, ไมสุหรี  รอเกตุ และราศี  สวอินทร� 

การประยุกต�ใช Solver หาจุดคุมทุนในการขนส1งสินคาตูคอนเทนเนอร� ระหว1างสถานี ICD  
ลาดกระบัง - สถานีแหลมฉบัง    431 
ศุวิมล  จันทร�แดง และถิรนันท�  ทิวาราตรีวิทย� 

 

 



 

ช 

สารบัญ (ต2อ) 
 

หนา 
 

บทความวิจัย (ต2อ) 
สาขาการบริหารจัดการ (ต2อ) 
การปรับปรุงระบบการทำงานเพ่ือพัฒนาระบบและวางแผนการขนส1งพัสดุใหการจัดส1งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

กรณีศึกษา : บริษัทเบสเอ็กซ�เพรส    443 
สุดารตัน�  หลอดชา และกิตินันธ�  มากปรางค� 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส1งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา : บริษัท เบสท�  
เอ็กซ�เพรส    453 
กุลนิภา  ชินสำโรง และถิรนันท�  ทิวาราตรีวิทย� 

การปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คโดยการประยุกต�ใช Microsoft Excel สำหรบัการแจงเตือนวาระซ1อมบำรุง  
กรณีศึกษา รถโบก้ีบรรทุกตูสินคา    465 
นิภาพร  ทัศเนียม และนิศากร  มะลิวัลย� 

ปHจจัยท่ีส1งผลต1อการตัดสินใจในการเลือกใชบริการการเดินทางระหว1างประเทศในช1วงโควิด-19 ของผูโดยสาร 
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว1างสายการบินท่ีใหบริการ 
เต็มรปูแบบกับสายการบินตนทุนต่ำ    477 
วสวัตติ์  สตุิญญามณี และสุรพจน�  ช>างเยาว� 

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) เพ่ือความสำเร็จของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดมิในยุคความปกติใหม1  
(NEW NORMAL)    489 
ณัฏฐชัย  อ2อนคง, ธัญญาพัชร�  สขุประเสริฐ และวิไลลักษณ�  เผือกพิพัฒน� 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูวิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใชเทคนิค 2ARIC เพ่ือส1งเสริมผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เรื่อง เสนขนาน สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปOท่ี 2 โรงเรียนปHว    503 
สุจิน  เปDGยมอริยธน และสายชล  จินโจ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัด การระบบการดูแลช1วยเหลือนักเรยีนแบบมีส1วนร1วมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1    517 
จุฑาทิพย�  อิทธิศุภเศรษฐ� และสายชล  จินโจ 

ปHญหาการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา    529 
รอฮานา  ดาคาเฮง 

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการใหทุนสนับสนุนดานการวิจัย    541 
พรภุทชรี  โพธ์ิทอง และวศินรัฐ  นวลศิร ิ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานดานความปลอดภยัแบบมสี1วนร1วมสำหรับโรงเรียนบานเนินพยอมและสาขาบึงนคร  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2    553 
สุภรดา  วรรณพันธุ� และสายชล จินโจ 

 



 

ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
 

บทความวิชาการ 
สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาต่างประเทศ 
ผลกระทบของระบบทาสและการเหยียดเชื้อชาติต่อการอำพรางตนของมูลาโตใน Passing    565 

พนิดา ซิมาภรณ ์

 

สาขาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดี และการสอนภาษาไทย 
สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีน    577 

He Xiao hua และพัชลินจ์ จีนนุน่ 
ภาพแทนของชาวจีนสู้ชีวิตในนวนิยายเรื่อง ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผูไ้มย่อมแพ้ต่อชะตาชีวิต    589 

He Xiao hua และพัชลินจ์  จีนนุ่น 
 

สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
การลดความเหลื่อมล้ำในการเขา้ถึงความยุติธรรมของประเทศไทย    603 

ชญานิษฐ์  ตุเทพ 
 

สาขาประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียว และนันทนาการ 
จตุรภาคแห่งเกาะบรูู : ภาพสะท้อนระบอบอาณานิคมดตัช์    615 

ทิวาพร  จันทร์แก้ว และตาติก  เอกาวาต ี
“ชุมชนพึ่งพิง ชุมชนพึ่งพา ชุมชนพึ่งตนเอง” กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรยีง  

อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา    629 
นันทยา  ศรีวารินทร ์

 

ภาคผนวก   643 
ก รายนามผู้ทรงคณุวุฒิ   645 
ข รายนามคณะกรรมการดำเนินงานฯ   649 

 
 



 

ฌ 

 
 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ระดับชาติ ครั้งท่ี 
4 ในหัวขอ “มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบท 
BCG” เป<นความร1วมมือระหว1างสถาบันเครือข1ายภาคใต สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) สมาคมภูมิศาสตร�แห1ง
ประเทศไทย สมาคมรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�ภาคใต สภาคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏแห1งประเทศไทย 
เพื่อใหคณาจารย� นักศึกษา และนักวิชาการ ไดร1วมกันพัฒนาบทความวิจัย 
บทความวิชาการ และทำใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู ผลงาน และ
ประสบการณ�ของน ักว ิชาการในแต 1ละสาขาซ ึ ่ งเป <นส ิ ่ งท ี ่ม ีค ุณค 1าต1อ 
ความงอกงามทางวิชาการ และไดประยุกต�องค�ความรูไปใชประโยชน�ต1อการ
ศึกษาวิจัยและนำไปปฏิบัติ ดิฉันเช่ือเหลือเกินว1าการประชุมวิชาการในครั้งน้ีจะ
คงไวซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงานต1อไป 

ขอแสดงความช ื ่นชมคณบดี  คณาจารย �  และบ ุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ที่จัดประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ขอใหกำลังใจและ
อำนวยพรใหการประชุมวิชาการครั้งน้ีสำเร็จลุล1วงดวยดี 
 
 



 

ญ 

 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ร 1วมกับเคร ือข1ายคณะมนุษยศาสตร �และสังคมศาสตร�  
มหาว ิ ทยาล ั ยราชภ ั ฏภาคใต   ท ั ้ ง  5 สถาบ ั น สภาคณบดี   
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏแห1งประเทศ
ไทย สมาคมร ัฐศาสตร �และร ัฐประศาสนศาสตร�ภาคใต  สมาคม
ภูมิศาสตร�แห1งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค�การมหาชน) สำนักงานการวิจ ัยแห1งชาติ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม รูสึกยินดี
และเป<นเกียรติอย1างยิ่งในการเป<นเจาภาพจัดการประชุมวิชาการดาน
มนุษยศาสตร �และสังคมศาสตร � ครั้ งท ี ่  4 “มน ุษยศาสตร �และ
สังคมศาสตร�กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบท BCG” ระหว1างวันที่ 21 - 
22 กรกฎาคม 2565 สำหรับ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คือโมเดลเศรษฐกิจสู 1การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ซึ่งกำลังเป<นเทรนด�สำคัญของโลกที่ทุกคนจะตองร1วมกันเรียนรู และนำไปสู1การขยายผลการวิจัยและพัฒนาสู1การปฏิบัติ
ต1อไป 

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีความตั้งใจที่จะใหเป<นพื้นที่แห1งการเรียนรูเสมือน
จริง ในการแลกเปลี่ยนองค�ความรูท่ีเป<นประโยชน�ต1อนักศึกษา คณาจารย� นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไปจากพ้ืนท่ีต1าง ๆ ในประเทศ
ไทย ในรูปแบบออนไลน� ที่จะไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค�ความรูระหว1างกัน และก1อใหเกิดการพัฒนาองค�ความรูซึ่งจะเป<น
ประโยชน�แก1ประเทศชาติและสังคมต1อไป 

 
 



 

ฎ 

 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต รูสึกยินดีและพรอมสนับสนุนดานต1าง ๆ ในการจัดประชุม
วิชาการดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 
ระหว1างวันที ่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยรูปแบบผ1านระบบ
อิเล็กทรอนิกส� (ZOOM) เพื ่อใหมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ� ในงานอันมีคุณค1าทางดานวิชาการ โดยการนำผลงาน
เหล1านี้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหยั่งยืน ซึ่งในกระบวนการ
ทำวิจัย คณาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ มุ1งมั่นทุ1มเทแรงกาย แรงใจ 
เพื่อใหงานวิจัยที่เผยแพร1ต1อสาธารณชนเป<นประโยชน�สูงสุดในดาน
วิชาการ อีกทั้งเป<นการส1งเสริมการเรียนรูตามยุทธศาสตร�ชาติ เพ่ือ
เป<นแหล1งศึกษาเรียนรู และคนควาของนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
และท่ีสำคัญเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกภายหลังจาก
สถานการณ� COVID - 19 การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิจัยเป<นสิ่ง

สำคัญในการนำไปสู1การเตรียมความพรอมและสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับปHญหาต1าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย1างมีประสิทธิภาพต1อไป 
ทายสุดนี้ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงชื่นชม ต1อความสามารถของ

คณาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ และผูมีส1วนเกี่ยวของในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ใหสำเร็จลุล1วงไปดวยดีจากความร1วมมือ
จากหลายหน1วยงาน และขอใหผลงานวิชาการท่ีไดนำเสนอเผยแพร1ในการประชุมวิชาการครั้งน้ีเป<นแรงบันดาลใจใหกับผูสนใจ
ไดนำไปใชประโยชน�ในดานวิชาการต1อไป 

 
 



 

ฏ 

 
 

การผลิตงานวิชาการเป<นหนาที่หนึ่งของสถาบันการศึกษาท่ี
นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ซึ่งทั้งสองส1วนสามารถ
ผสมกลมกลืนและเป<นสิ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีเปYาหมาย
สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับการสราง
ผลงานวิชาการสามารถทำไดดวยการวิจัย การบริการวิชาการ การ
จัดทำตำรา บทความวิชาการ และเพื่อใหผลงานวิชาการดังกล1าวมี
การวิพากษ� วิจารณ� แสดงความคิดเห็น อันนำไปสู1ความแหลมคม
และคุณภาพของผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดเวทีเพื่อนำเสนอ
ผลงานวิชาการ 

การประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ครั ้งที ่ 4 เกิดขึ ้นภายใตความร1วมมือระหว1างหน1วยงานที่ส1งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการกับกลุ1มเครือข1ายคณะมนุษยศาสตร�และ
ส ังคมศาสตร �  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกล ุ 1มภาคใต   โดยม ีคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป<น
เจาภาพจัดงานมาอย1างต1อเนื่อง และในรอบนี้มีการกำหนดประเด็นการประชุมภายใตหัวขอ “มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริบท BCG” ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน” สะทอนใหเห็นถึงหนาท่ีความรับผิดชอบทางวิชาการท่ีส1งเสริมใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินอย1างยั่งยืน 

 
 



 

ฐ 

 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราช
ภ ัฏนครศร ีธรรมราช ขอแสดงความย ินด ีและช ื ่นชมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป<นเจาภาพหลัก รวมทั้งเจาภาพ
ร1วมจากเครือข1าย มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ 1มภาคใต ที ่ได
ร1วมกันจัดประชุมวิชาการ ดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป<นเวทีทางวิชาการใหกับคณาจารย� 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ไดมีโอกาสเขาร1วม แสดง
ผลงาน และนำเสนองานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีคุณค1า ในการ
สรางความกาวหนาทางวิชาการ อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค�ความรู 
เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต�ใชใหเกิดประโยชน� สู1สังคมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

ในนามของ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระผมมีความยินดีที่ไดมีส1วนร1วมในการจัดงานครั้งนี้ ขอแสดงความขอบคุณ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เจาภาพหลักท่ีริเริ่ม สรางสรรค�และการสรางเครือข1ายดานวิชาการ
ในครั้งนี้ ขอแสดงชื่นชม ต1อความสามารถ ของคณาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ และผูมีส1วนเกี่ยวของในการจัดประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ใหสำเร็จลุล1วงไปดวยดี จากความร1วมมือจากหลายหน1วยงาน และขอใหผลงานวิชาการที่ไดนำเสนอเผยแพร1ในการ
ประชุมวิชาการครั้งน้ี เป<นแรงบันดาลใจใหกับผูสนใจไดนำไปใชประโยชน�ในดานวิชาการต1อไป 

 
 



 

ฑ 

 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป<นคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีรับผิดชอบการดำเนินพันธกิจการวิจัยดาน
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เพื่อสรางองค�ความรูนำไปพัฒนา
ชุมชน ทองถิ ่น และประเทศชาติ อ ันเป<นบทบาทหนาท่ี  
ดังความส1วนหน่ึงเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
ไดบัญญัติไว ว 1า ใหมหาวิทยาลัยเป<นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปHญญาของแผ1นดิน ฟ~�นฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปHญญาของทองถิ่น สรางสรรค�ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญกาวหนาอย1างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ในฐานะเครือข1ายความร1วมมือมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ1มภาคใต มีความยินดีที ่ไดมีส1วนร1วมในการจัดประชุม
วิชาการดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ระดับชาติครั้งที่ 4 
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เจาภาพหลักในการจัดการดำเนินงาน
เพื่อเป<นเวทีสาธารณะดานการวิจัยและวิชาการ ในรูปของการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ขอบคุณนักวชิาการ 
นักวิจัยและผูเก่ียวของทุกท1านมา ณ โอกาสน้ี และขอใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค�ทุกประการ 

 

 



 

ฒ 

 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค�การมหาชน) : สทอภ. มีความยินดีและเป<นเกียรติที่ไดมีส1วน
ร1วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหน1วยงานเครือข1าย ซ่ึง
ประกอบดวย สถาบันเครือข1ายภาคใต สมาคมภูมิศาสตร�แห1ง
ประเทศไทย สมาคมรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�ภาคใต สภา
คณบดี คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห1งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว1างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 
2565 รูปแบบออนไลน� โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใหหน1วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ไดเผยแพร1และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิตนักศึกษา สู1สาธารณะและเป<นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู แนวคิด และสรางเครือข1ายความร1วมมือทางวิชาการ เพ่ือให

เกิดการพัฒนางานวิจัยและสรางสรรค�งานวิชาการที่เขมแข็ง ตอบสนองความตองการของสังคม รวมทั้งสะสมประสบการณ�
และความเชี่ยวชาญในการประยุกต�ใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู1การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 
สมดุล และเท1าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับหัวขอการประชุม “มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�กับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใน
บริบท BCG” ท่ีสัมพันธ�กับเปYาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) 

อันเป<นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สทอภ. ขอตอนรับและขอบพระคุณทุกท1านท่ีใหการสนับสนุน
และเขาร1วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ และหวังเป<นอย1างยิ่งว1าการประชุมครั้งนี้จะ
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไวทุกประการ 
 
 



 

ณ 

 
สมาคมภูมิศาสตร�แห1งประเทศไทย เป<นสมาคมวิชาการท่ีมี

ขอบเขตการดำเนินงานสรางสรรค� เผยแพร1 และส1งเสริมความรู 
ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี ค1อนขางกวาง ครอบคลุม
ทั้งวิชาการดานวิทยาศาสตร�กายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ทั้งนี้ ความรู ทักษะ 
และเทคโนโลยี ด ังกล1าว ม ีการพัฒนากาวหนาอย1างรวดเร็ว  
จึงจำเป<นท่ีจะตองมีเวทีแลกเปลี่ยนกันท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

สมาคมภูมิศาสตร�แห1งประเทศไทย มีความยินดีที ่ไดมี
โอกาสเขาร1วมจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ระด ับชาติ  คร ั ้ งท ี ่  4 ท ี ่คณะมนุษยศาสตร �และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับมหาวิทยาลัยเครือข1าย ร1วมกันจัดข้ึน
อย1างต1อเนื่อง ภายใตการเขาร1วมจัดครั้งนี้ ถือเป<นจุดเริ่มตนท่ีดี ท่ี

สมาคมภูมิศาสตร�ฯ จะไดร1วมมือและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการใหยั่งยืนสืบไป 

อย1างไรก็ดี การจัดประชุมวิชาการทุกระดับ มีภาระหนาที่มากมายที่จะตองวางแผน เตรียมการ ดำเนินการ ติดตาม 
ประเมินผล และสรุปความสำเร็จตามเปYาหมายที่กำหนดเอาไว การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ฯ ที่มีมา
อย1างต1อเนื่อง แสดงใหเห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ1ของเจาภาพและเครือข1ายร1วมจัด อันนี้ตองขอชื่นชม และเป<นกำลังใจให
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ฯ ครั้งน้ี บรรลุสู1ความสำเร็จตามเปYาหมายทุกประการ 

 
 



 

ด 

 
สภาคณบด ีคณะมน ุษยศาสตร � และส ั งคมศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห1งประเทศไทย มีปณิธานร1วมมือกันเป<น

เครือข1าย เพื่อประสานประโยชน�ร1วมกันใหเกิดประโยชน�สูงสุดต1อ

การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดานมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดังนั้น การเป<น

เจาภาพร1วมกับคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ในโครงการประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว1างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 

2565 (รูปแบบออนไลน�) ที่มีรูปแบบการดำเนินงานคือ การสัมมนา

วิชาการ หัวขอ “มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�กับการพัฒนาเชิง

พื้นที่ในบริบท BCG” และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral 

Presentation) ถือเป<นการ สนับสนุนและส1งเสริมการสรางเครือข1าย การพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา การฝ�กอบรม การประชุม

วิชาการ ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ อันเป<นวัตถุประสงค�สำคัญประการหนึ่งของการก1อตั้งสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห1งประเทศไทย ในนามสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แห1งประเทศไทย ขอขอบคุณอาจารย� ดร.รัชชพงษ�  ชัชวาลย� คณบดี ทีมผูบริหาร คณาจารย� บุคลากร ของคณะมนุษยศาสตร�

และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ทุ1มเทแรงกายและแรงใจจนทำใหเกิดโครงการประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�

และสังคมศาสตร� ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 เกิดข้ึน ซ่ึงจะก1อใหเกิดประโยชน�แก1วงการวิชาการอย1างยิ่งต1อไปในอนาคต 
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ขอแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร �และสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับการจัดประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 ในหัวขอ มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�กับการพัฒนาพ้ืนท่ีในบริบท BCG ซ่ึงเป<นการเป�ดพ้ืนท่ีวิชาการ
ใหกับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงถือเป<นโอกาสอันดีสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจในการ แลกเปลี่ยน
เรียนรูงานวิจัย เพื่อยกระดับความเป<นเลิศทางการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศน� และการพัฒนางานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่เนนความสำคัญในการพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรมสังคมการส1งเสริม
และพัฒนางานวิจัย การสรางองค�ความรูใหม1ที่สามารถนำไปประยุกต�ใช
เพื่อเป<นประโยชน�ในดานการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังนำไปสู1การ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติ 

ในนามของสมาคมรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�ภาคใต ซ่ึงเป<นองค�กรร1วมจัดประชุมวิชาการขอตอนรับทุกท1าน
สู1งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา และระดับชาติ ขาพเจาหวังเป<นอย1างยิ่งว1า งานประชุมวิชาการเสนอ 

ผลงานวิจัยในครั้งน้ีจะเป<นประโยชน�ต1อนักศึกษา และเป<นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัย ร1วมกัน ทำใหเกิดประสิทธิผล
ในองค�กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ซ่ึงถือเป<นความสำเร็จสูงสุดของการประชุมวิชาการในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและศึกษาปัจจัยการเลือกสื่อของ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 51 คน และมีเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยผลการศึกษาพบว่า 1) ในด้านพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทัลในด้าน
การแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้ในการหาข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และใช้สื่อดิจิทัล
พัฒนาทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษ โดยการฟังเพลง / ดูหนังภาพยนตร์ / ซีรีส์ที่พากย์เสียงภาษาอังกฤษ ตามลำดับ  
2) ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบาย
มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้สื่อดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของตน คือใช้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ, ปัจจัยการเลือกสื่อ, สื่อดิจิทัล 
 

Abstract 
This research aimed to study the behavior of English learning through social media and the factors 

that affected the media selection of the English major student at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. The participants were the 4th-year English major student, totaling 51 people. The research 
method used was mixed-method research in which the research instruments were a questionnaire and an 
interview form. The findings showed that 1) regarding the behavior of learning English on digital media, the 
students' overall behavior toward English learning through social media was at a high level (X = 4.07). 
Moreover, the research also found that most students used digital media to translate English words, find 
information in the English language for assignments, and improve their listening-speaking skills by listening 
to music and watching movies / series with English dubbing, respectively, and 2) regarding the factors 
affecting the choice selection of digital media in English language learning, the students chose digital media 
most from their convenience, followed by using digital media that was consistent with their needs which 
was learning English.  
 

Keywords: English Learning Behavior, Media Selection Factor, Digital Media 
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1. บทนำ 
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology: ICT) “สื่อดิจิทัล” (Digital Media) และ “ซอฟต์แวร์” (Software) ได้มีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งในชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (จิรารัตน์ ประยูรวงษ์, 2562) ซึ่งเป็น
ภาษาที่มีการคาดการณ์ว่ายังคงมีความสำคัญเป็นลำดับ 1 - 3 ที่ทุกคนต้องมีสำหรับการทำงานในอนาคต (Wall Street 
English, 2561) นอกจากน้ีภายใต้การระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ยังได้เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 นั้นมีการพบอัตราการว่างงานและถูกเลิกจ้างในระบบเป็นจำนวนกว่า 7.6  
แสนคน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2565) 
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่” ทั่วโลก (Pandemic) โดยภาวะดังกล่าวก่อให้เกิด
วิกฤตการทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาใน
ทุกระดับชั้น ซึ่งข้อมูลขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีการรายงานว่ารัฐบาล
ของ 191 ประเทศทั่วโลกได้ประกาศให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทำการปิดการเรียนการสอนทั่วทั้งประเทศอันส่งผล
กระทบต่อผู้เรียนทั่วโลกคิดเป็นจำนวนกว่าร้อยละ 90 (กรมควบคุมโรค, 2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศแนวทางการจัดเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด - 19 
ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 ฉบับท่ี 11, 2563) จึงทำให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอนมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่ยังคงทวีความรุนแรงนั้นยังเกิดโอกาสในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ 
ดังเห็นได้จากการเปิดรับเอาเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่รวมถึงสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการเรียนการเรียนการสอนมากข้ึน
เพื่อให้การเรียนการสอนยังสามารถดำเนินต่อไปได้ อย่างเช่นการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยซึ่งยังคงไมห่ยดุ
นิ่งซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนต้องปรับเพื่อตัวเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขัน โดยคนที่มีความพร้อมในเรื่องทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษที่ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า อันสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 
2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นที่ทักษะ
การเรียนรู้และทักษะวิชาชีพในโลกศตวรรษที่ 21 และการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างทักษะ (Reskill) 
และ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ให้พร้อมกับการเรียน การสอบ การสมัครงาน และการใช้ชีวิตในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา อีกท้ังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย 

ผู้เรียนมีโอกาสมากมายในการที่จะพัฒนาอิสระทางการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่
ละบุคคล (Keefer & Haj-Broussard, 2020) ดังนั้นผู้เรียนภาษาในปัจจุบันจึงถือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ดิจิทัล ที่ซึ่งการ
ส่งเสริมความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับความพึงพอใจของพวกเขาในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในบริบทการเรียนรู้นอกช้ันเรียน (Kalimullina et al., 2021) ทั้งนี้ 
ในระยะเริ ่มแรกนั ้น Malcolm Knowles (1975) นักวิชาการด้านการศึกษาผู ้ใหญ่ ได้ให้คำนิยามเกี ่ยวกับแนวคิดของ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ว่าคือ “กระบวนการเรียนรู้ที่ดำเนินการโดยบุคคลเพื่อได้มาซึ่งความรู้ ระบุความต้องการการเรียนรู้ 
เลือกสื่อการเรียนรู้ และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในการริเริ่มของพวกเขา โดยมีหรือไม่มีความช่วยเหลือจากผู้อื่น”  
(น. 18) โดยข้อความส่วนแรกนั้นกล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้และข้อมูลในฐานะผู้บริโภคที่
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คอยตั้งรับ (passive consumer) เช่น การอ่านข่าว การฟังเนื้อหาภาษาอังกฤษ และการดูวิดีโอภาษาอังกฤษ เป็นต้น และ
ในทางตรงกันข้าม ข้อความในส่วนต่อมากล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งผู้เรียนสร้างความรู้และข้อมูลขึ้นในฐานะ
ผู้จัดทำ (active producer) เช่น การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ หรือการส่งอีเมลถึง
ผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ทำการสำรวจมุมมอง ความเชื่อ และการรับรู้ ของผู้เรียนภาษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้
สำหรับการเรียนรู้ภาษาในการทดลองสอนในห้องเรียนหรือการทดลองอื่น  ๆ (Muharom et al., 2020, p. 257) ผลลัพธ์
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนให้ความกังวลในเชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาดิจิทัล แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็น
ความลังเลในบางประการเกี่ยวกับการขาดความช่วยเหลอืในสภาพแวดลอ้มการเรียนรูด้้วยตนเองเช่นนี้ นอกจากน้ีการศึกษายัง
พบว่าหากต้องเลือกอุปกรณ์ดิจิทัลที่สะดวกที่สุดในการทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนนั้นชอบใช้คอมพิวเตอร์
หรือแล็ปท็อปมากกว่าโทรศัพท์มือถือ โดยมีเพียงการศึกษาในระยะหลังๆไม่กี ่เรื ่องเท่านั ้นที่มุ ่งให้สมัครใจของผู้เร ียน
ภาษาอังกฤษต่อความสนใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลโดยเพื่อการพัฒนาภาษาที่อยู่นอกเหนือจากบริบทของการศึกษาใน
ช้ันเรียน (p. 266) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่เพิ่มมากข้ึนของสื่อและอุปกรณ์ดิจิทัลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน และมุ่งจะศึกษาเพื่อสำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและศึกษาปัจจัย
การเลือกสื่อของนักศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) สำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อดิจิทัลของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) 

World Economic Forum (2020) รายงานว่า ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learning Skill) และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี (Technology Use Skill) เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความจำเป็นในอนาคตอันใกล้ แสดงให้เห็นว่า ผู ้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาจำเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างทักษะ (Reskill) และ พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) ให้พร้อมกับ
การเรียน การสอบ การสมัครงาน และการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา อีกทั้งเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย 

การเรียนรู ้ด้วยตนเองมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคำ  ได้แก่ Self-directed Learning, Active Learning, 
Autonomous Learning, Self-study หรือ Independent Study มีผู ้นิยามความหมายว่า การเรียนรู ้ด้วยตนเอง เป็น
ความสามารถในการทำหน้าท่ีรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการที่ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรูท้ี่มาจากความต้องการ
ของตนเอง มีทิศทางการทำงาน และความรับผิดชอบในงานไม่ว่าสถานการณ์ในการเรียนจะเป็นเช่นใด หรืออายุของผู้เรียนจะ
เป็นเท่าใด ผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จะมีลักษณะที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยความกระตือรือร้นอย่าง
สม่ำเสมอ โดยไม่พึ่งการเสริมแรงหรือรางวัลจากผู้อื่น รู้จักเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการ
วินิจฉัยเพื่อประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง อาจจะโดยความช่วยเหลือของผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ (Candy, 1991)  
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ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้าที่ทำการสำรวจทัศนคติ ความเชื่อ และการรับรู้การเรียนภาษาโดยใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัลใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน พบว่า ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือมากที่สุด  
เมื่อต้องเลือกอุปกรณ์สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนเนื่องจากความสะดวกสบายในกา รเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาของตนเอง (Parker (2019); Sylaj & Syläj, (2020)). 

3.2 การเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้บนสื่อดิจิทัล (Digital Learning) ไว้ว่า  

การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน สื่อออนไลน์ 
เป็นต้น และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital devices & Tools) เช่น สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นเครื่องมือ
สนับสนันการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการศึกษาใน
ศตวรรษที ่ 21 ซึ ่งเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ที ่ใช้เทคโนโลยีใน 
การเตรียมพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู ้ (Learning Skills) ที่มีลักษณะของการเรียนรู ้ในแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน ให้มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากน้ี ผู้เรียน รวมถึงผู้สอนเองยังมีความต้องการในการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19 (Covid - 19) ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลนั้นก็คือ 
ลักษะการแสดงออกของนักศึกษาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์โควิด19 นั่นเอง เช่นเดียวกับ จิรารัตน์ 
ประยูรวงษ์ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่อง DIGITAL LEARNING การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า  
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ควรอยู่แต่ในห้องเรียน ผู้เรียนควรขวนขวายหาความรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง
ต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน 

3.3 ประเภทของสื่อดิจิทัลกับการเรียนภาษาอังกฤษ 
สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ มาเพิ่มพูนทักษะ

และพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยปัจจุบันสื่อดิจิทัลมีช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งตามแนวคิดของจิรารัตน์ 
ประยูรวงษ ์(2562) ได้แบ่งการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) Blogs เป็นสื่อส่วนบุคคล 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนสาธารณะโดยทุกคนสามารถเข้ามาอ่านหรือแสดงความคิดเห็นได้ การนำ blogs มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนภาษาอังกฤษทำได้โดยใช้บล็อกสืบหาข้อมูลเพิ่มพูนทักษะ และยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเกี ่ยวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ 2) Micro Blogging และ Micro sharing ใช้โพสต์ข้อความสั้นๆ  หรือที่เรียกว่า status เพื่อแสดงสถานะตัวเอง
หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้กับเพื่อนในกลุ่มสังคมออนไลน์ เช่น การนำ twitter ประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการ
ขึ้น hashtag และยังสามารถอัพเดตข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3) Web application ซึ่งเป็นที่นิยมในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Quizlet ช่วยในการจำคำศัพท์จากภาพและความหมาย และ 4) Media sharing เว็บไซต์ที่สามารถ
อัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ เพลง เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ เช่น การใช้ YouTube ช่วยฝึกทักษะด้านการฟัง
การพูดและการออกเสียง หรือการดูภาพยนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสื่อดิจิทัล 
ตามแนวคิดของ กังสดาล นาควิโรจน์ (2549, น. 20) ได้แบ่งปัจจัยการเปิดรับสื่อของผู้รับสารไว้ 5 ปัจจัย ได้แก่  

1) เลือกรับสื่อท่ีมีอยู่ (Availability) 2) เลือกเปิดรับสื่อท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) 3) เลือกรับสื่อ
ตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) 4) เลือกรับสื่อท่ีสอดคล้องกับตนเอง (Consistency) และ 5) เลือกรับ
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สื่อตามความเคยชิน (Accustomed) โดยผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่ สอดคล้องกับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ
ของตน ทั้งนี้ การเปิดรับจะมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการรับสารด้วย โดยที่ความสนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง 
(Involvement) ของผูร้ับสารกับสิ่งเร้าจะสะท้อนออกมาในระดับความตั้งใจ (Attention) หรือความมากน้อยในการเปิดรับสื่อ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมการเรียน

ภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกสื่อออนไลน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาจำนวน 51 คน ในการตอบแบบสอบถาม และ จำนวน 7 คน ในการตอบบทสัมภาษณ์ โดยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ี มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 2 แบบ คือ  
4.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อ  ซึ่งผู้วิจัยได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อคำถามเพื่อให้ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) จำนวน 3 ท่าน ซึ่งค่า IOC 
เท่ากับ 0.98 หลังจากนั้นได้นำเครื่องมือไปทำการศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง อันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือสอดคล้องกัน  
ซึ ่งได ้ค ่าความเที ่ยง (Reliability) โดยร ูปแบบของแบบสอบถามเป็นล ักษณะคำถามแบบเล ือกตอบ (Check List)  
ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ที่  1 

เป็นคำถามปลายปิด (Closed-end Question) ซึ่งในแต่ละคำถามมีลักษณะมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 14 ข้อ 

ตอนท่ี 3 สำรวจปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเลอืกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงคท์ี่ 
2 เป็นคำถามปลายปิด (Closed-end Question) จำแนกตามเหตุผลในการเลือกใช้งาน ซึ่งในแต่ละคำถามมีลักษณะมาตรา
ส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 6 ข้อ 

4.2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) โดยแนวคำถามอยู่
ในรูปแบบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื ่อใช้ในการสนับสนุนข้อมูลของประเด็นหลัก ๆ  
ในแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จำนวน 7 คน 
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ การติดต่อกลุ่มตัวอย่าง และ

กำหนดช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) นัดหมายกลุ่มตัวอย่างและแจ้งวัตถุประสงค์และบอกข้ันตอนการทำแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3) แจก QR CODE แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล  
4) นัดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 คน ที่ทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อทำแบบสัมภาษณ์รายบุคคล ในรูปแบบออนไลน์  
5) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และนำไปวิเคราะห์ต่อไป 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามตอนที่ 2 สำรวจพฤติกรรมการเลือกใช้สื ่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ 
แบบสอบถามตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ และโดยรวม ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลค่าความหมายดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102-103) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00       หมายถึง   ใช้บ่อยมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ใช้บ่อยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ใช้บ้างบางครั้ง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ใช้ไม่บ่อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง  แทบไม่ใช้เลย 

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ที่ได้มาโดยการอัดคลิปเสียงเอาไว้และนำมาจดบันทึกโดย

ละเอียด เพื่อนำมาสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และเพื่อตอบคำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (Taylor-Powell & Renner, 2003) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ครอบคลุมคำถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง
ร้อยละ 79.60 เพศชายร้อยละ 13.00 และเพศทางเลือกร้อยละ 7.40 ซึ ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียน
ภาษาอังกฤษมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.40 จากทั้งหมด นอกจากนี้ จากการสำรวจอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้เรียน
ภาษาอังกฤษผ่านสื ่อดิจิทัล พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือมากเป็นลำดับที ่หนึ ่ง คิดเป็นร้อยละ 88.90  
ใช้ Laptop / Notebook มากเป็นลำดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 59.30 ใช้ iPad / แท็บเล็ต มากเป็นลำดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 
40.70 และใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มากเป็นลำดับที่สี่ คิดเป็นร้อยละ 18.50 
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5.2 การสำรวจพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อออนไลน์ 
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ครอบคลุมประเด็นเกี ่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื ่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ  

ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล 
ลำดับ พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทลั (N= 54) X̅ SD ความหมาย 

1. คุณใช้สื่อดิจิทัลศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 4.48 0.574 มากที่สุด 
2. คุณใช้สื่อดิจิทัลในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 4.59 0.533 มากที่สุด 
3. คุณใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4.29 0.810 มากที่สุด 
4. คุณใช้สื่อดิจิทัลในการฝึกทำแบบทดสอบเพื่อการสอบ เช่น TOEIC 3.81 0.933 มาก 
5. คุณอ่านข่าว,บทความภาษาอังกฤษ หรือฟังข่าวภาษาอังกฤษจากสื่อดิจิทัลเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ 
3.89 0.816 มาก 

6. คุณใช้สื่อดิจิทัลในการหาข้อมูล ภาษาอังกฤษเพื่อทำการบ้านหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.56 0.538 มากที่สุด 

7. คุณใช้สื่อดิจิทัลสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 3.87 1.100 มาก 
8. คุณใช้สื ่อดิจิทัลในการเล่นเกมที่มีการฝึกฝนภาษาอังกฤษ (เช่น คำสั่งที ่เป็น

ภาษาอังกฤษ หรือ การใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับบุคคลต่างชาติ) 
4.13 0.912 มาก 

9. คุณใช้สื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยการฟังเพลง/ดูหนัง
ภาพยนตร์ /ซีรีส์ ท่ีพากย์เสียงภาษาอังกฤษหรือมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

4.52 0.637 มากที่สุด 

10. คุณใช้ Blog  ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (เช่น Gotoknow) 3.50 1.060 มาก 
11. คุณใช้ Micro Blog  (เช่น Twitter ) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3.41 1.108 มาก 
12. คุณใช้ Web application (เช่น Webpage, ED puzzle เครื่องมือที่ช่วยในการ

สร้างสรรค์สื่อบทเรียน และ Quizlet เว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะ
ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

3.35 1.049 ปานกลาง 

13. คุณใช้ Media Sharing (เช่น YouTube) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4.35 0.677 มากที่สุด 
14. คุณใช้ Social Media (เช่น Facebook, Instagram) ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 4.28 0.738 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.07 0.513 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื ่อดิจ ิทัล  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.07; SD =0.513) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยลำดับที่ 1 คือ ใช้สื่อดิจิทัลในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (X ̅= 4.59 ; SD = 0.533)  ลำดับที่ 2 

คือ สื่อดิจิทัลในการหาข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย (X ̅= 4.56 ; SD = 0.538) ลำดับที่ 3 คือ 
ใช้สื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยการฟังเพลง/ดูหนังภาพยนตร์/ซีรีส์ที่พากย์เสียงภาษาอังกฤษหรือมีคำ

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.52 ; SD = 0.637) ลำดับที่ 4 คือ ใช้สื่อดิจิทัลศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ( X̅ = 
4.48 SD = 0.574) ลำดับที่ 5 ใช้ Media Sharing เช่น YouTube ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 6 ใช้สื่อดิจิทัลใน



 

8 

การพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณภ์าษาอังกฤษ ( X̅ = 4.29 ; SD = 0.810 ) และลำดับที่ 7 ใช้ Social Media (เช่น Facebook, 

Instagram) ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ( X̅ = 4.28 ; SD = 0.738) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการสัมภาษณ์พบว่ า นักศึกษาใช้สื ่อดิจิทัลในการแปลคำศัพท์

ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด และยังมีการใช้สื่อดิจิทัลในการหาข้อมูล ภาษาอังกฤษ เพื่อทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และ 
ใช้สื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยการฟังเพลง/ดูหนังภาพยนตร์/ซีรีส์ที่มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ดัง
แสดงในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
 

“เราใช้ google translate บ่อยมาก ในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาเราทำการบ้านแล้วเราไม่รู้คำแปลก็ 
search หาดู” (นักศึกษาคนท่ี 4) 

 

 “ส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการทำการบ้าน” (นักศึกษาคนท่ี 2)  
 

“ ใช้ฟังเพลงจาก YouTube ดูหนังจาก Netflix มันได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างความบันเทิงให้เราทำใหเ้ราซึม
ซับภาษาไปอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องพยายามเหมือนเราเข้าใจบริบทไปเอง ทำให้ทักษะการฟังเราดีขึ้น การจับ
ใจความดีขึ้น ” (นักศึกษาคนท่ี 1) 

 

นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษามีการใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
โดยประกอบด้วย ลำดับที่ 1 คือ ใช้สื่อดิจิทัลในการเล่นเกมที่มีการฝึกฝนภาษาอังกฤษ (เช่น คำสั่งที่เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ 

การใช้ภาษาอังกฤษสนทนากับบุคคลต่างชาติ) (X̅ = 4.13 ; SD = 0.912) ลำดับที่ 2 ใช้อ่านข่าว, บทความภาษาอังกฤษ หรือ

ฟังข่าวภาษาอังกฤษจากสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ ( X̅ = 3.89 ; SD = 0.816) ลำดับที่ 3  

ใช้สื่อดิจิทัลสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (X̅ = 3.87 ; SD = 1.100) ลำดับที่ 4 ใช้สื่อดิจิทัลในการ

ฝึกทำแบบทดสอบเพื่อการสอบ เช่น TOEIC (X̅ = 3.81 ; SD = 0.933) ลำดับที่ 5 ใช้ Blog ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

เช่น Gotoknow (X̅ = 3.50 ; SD = 1.060) และลำดับที่ 6 ใช้ Micro Blog เช่น Twitter ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (X̅ 
= 3.41 ; SD =1.108) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งพบว่านักศึกษามีการใช้สื่อดิจิทัลในการ
เล่นเกม หรือใช้สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติผ่าน Application ต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และยังมี
นักศึกษาใช้สื่อดิจิทัลในการทำแบบทดสอบเพื่อนำไปฝึกกับการสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน (TOEIC) ดังแสดงในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

“ใช้ Snapchat คุยกับเพื่อนชาวต่างชาติเพื ่อเพิ ่มทักษะการสนทนามากขึ้น กล้าพูด กล้าพิมพ์ กล้าใช้คำศัพท์ 
มากขึ้น” (นักศึกษาคนท่ี 7) 

 

“มีเข้าไปดูข้อสอบ TOEIC แล้วก็ IELTS บ้าง” (นักศึกษาคนท่ี 4) 
 

5.3 การสำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
แสดงผลดังตารางที่ 2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ลำดับ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ (N= 54) X̅ SD ความหมาย 

1. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.63 0.653 มากที่สุด 
2. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความเหมาะสมของการใช้งาน 4.46 0.605 มากที่สุด 
3. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความทันสมัย 4.33 0.847 มากที่สุด 
4. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลเพราะสื่อดิจิทัลทำให้การเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเกิดความ 

สนุกสนานมากขึ้น 
4.46 0.665 มากที่สุด 

5. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลเพราะคิดว่าสื่อดิจิทัลช่วยเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้ดี 4.50 0.607 มากที่สุด 
6. คุณเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมีช่องทางให้เลือกใช้งาน

อย่างหลากหลาย 
4.56 0.538 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.49 0.446 มากที่สุด 
 

จากข้อมูลตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษ พบว่าภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยลำดับที่ 1 คือ ใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบายในการใช้งาน 

(X̅= 4.63; SD = 0.653) ลำดับที่ 2 คือ ใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมีช่องทางให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย 

(X̅= 4.56; SD = 0.538) ลำดับที่ 3 คือ ใช้สื่อดิจิทัลเพราะคิดว่าสื่อดิจิทัลช่วยเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้ดี (X̅= 4.50; SD = 

0.607) ลำดับที่ 4 คือ ใช้สื่อดิจิทัลจากความเหมาะสมของการใช้งาน ( X̅ = 4.46; SD= 0.605) ลำดับที่ 5 คือ ใช้สื่อดิจิทัล

เพราะสื่อดิจิทัลทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดความ สนุกสนานมากขึ้น (X̅ = 4.44; SD= 0.691) และลำดับที่ 6 คือ ใช้สื่อ

ดิจิทัลจากความทันสมัย (X̅ = 4.33; SD= 0.847) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการสัมภาษณ์พบว่าใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบายในการใช้งาน  

และยังมีนักศึกษาใช้สื่อดิจิทัลเพราะคิดว่าสื่อดิจิทัลช่วยเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้ดี ดังแสดงในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

“ใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราใช้เราลดเวลาในการหาข้อมูลเยอะเลย” (นักศึกษาคนท่ี2) 
 

“สื่อดิจิทัลช่วยได้มาก อย่างเราดูหนังภาษาอังกฤษหรือ YouTube ช่องของคนที่พูดภาษาอังกฤษ เราดูเพื่อความ
บันเทิงแต่มันกลับกลายเป็นเราซึมซับมาแบบไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกทีเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจเนื้อหาและบริบทได้มากขึ้น 
มันช่วยเรื่องการฟังและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบท่ีเจ้าของภาษาเขาใช้เป็นประจำไม่ใช่ภาษาตามในหนังสือเรียน” 
(นักศึกษาคนท่ี 1) 
 

“ปกติถ้าเรียนออนไลน์เราจะไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับมันเท่าไหร่ ก็เลยต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ 
หลังจากการเรียนในห้องเรียนแถมยังเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษมากกว่าเดิมได้อีกด้วย” (นักศึกษาคนท่ี 5) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่าสื่อใช้สื่อดิจิทัลเพราะสื่อดิจิทัลทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดความ สนุกสนานมาก

ขึ้น( X̅ = 4.44 SD= 0.691) และใช้สื่อดิจิทัลจากความทันสมัย ( X̅ = 4.33 SD= 0.847) 
 

“ทำให้เราเรียนรู้ไว้ข้ึน เพราะว่า สื่อมันไม่น่าเบื่อเวลาเราดูก็เหมือน enjoy ไปกับมัน รู้สึกว่าจำง่ายดี ถ้าเรียนจากสื่อ
ดิจิทัล” (นักศึกษาคนท่ี 4) 
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“เรื่องความก้าวหน้าของการเรียนเช่น ในการศึกษาต้องมีการพัฒนาจากเดิมแน่นอน บางคำศัพท์รึบางประโยคที่
เรียน ในสมัยก่อนอาจมีความล้าหลัง แต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มก็
ต้องใช้สื่อเข้ามาช่วยในการเรียนรู้เพิ่มเติม”  (นักศึกษาคนท่ี 3) 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ พบว่านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทัลในการแปล
คำศัพท์มากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 ในด้านพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสื่อ
ดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักศึกษาเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบายในการใช้งานมากท่ีสุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 วัตถุประสงค์ท่ี 1 พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อ
ดิจิทัลของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) เนื่องจากปัจจุบันสื่อดิจิทัล 
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ท้ังในด้านการสื่อสาร และด้านการเรียน ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อดิจิทัลที่
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อดิจิทัลในด้านการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.59) รองลงมาคือ ใช้ในการหาข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย (X̅ = 4.56) และใช้
สื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษ โดยการฟังเพลง / ดูหนังภาพยนตร์ / ซีรีส์ที่พากย์เสียงภาษาอังกฤษหรือ 

มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.52) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่กล่าวว่ามักจะใช้สื่อ
ดิจิทัลช่วยในการทำงานท่ีได้รับมอบหมายและค้นหาคำศัพท์ที่ไม่รู้ นอกจากน้ีในช่วงเวลาว่างก็มักจะดูหนัง / ซีรีส์ และฟังเพลง
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูดของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงต้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีการใช้ Media Sharing เช่น YouTube ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษจากการฟังเพลงและใช้ Social Media (เช่น Facebook, Instagram) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน 
การอ่านและการเขียน รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา Nugroho & Atmojo (2020)  
ได้ทำการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ภาษาจากการโต้ตอบในห้องเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นการเรียนรู้ออนไลนท์ี่
เหนือกว่าห้องเรียน ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งค้นพบว่า นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา ท่ามกลางโรคระบาดทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนสื่อดิจิทัลนอก
ห้องเรียน สามารถทำได้โดยใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น YouTube, WhatsApp, Instagram, Google Classroom และ 
Facebook ได้อีกด้วย จากผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ เรืองริน เจนวิทยารักษ์ และคณะ (2562) ที่ได้ศึกษา
เรื ่อง พฤติกรรมการใช้สื ่อออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่าแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่เหมาะแก่
นักศึกษา คือ แอพพลิเคชั่นท่ีเหมาะสำหรับการฝึกทักษะการฟังเพลงภาษาอังกฤษอย่าง YouTube และแอพพลิเคชั่นท่ีเหมาะ
สำหรับการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่าง Facebook รวมไปถึงการนำสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากข้ึน 
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6.2 วัตถุประสงค์ท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัล 
ผลการวิจัยจากการสำรวจและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน โดยพบว่า นักศึกษาเลือกใช้สื่อดิจิทัลจากความสะดวกสบายมาก
ที่สุดงาน รองลงมาคือ ใช้สื่อดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของตน คือใช้เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะมีช่องทางให้
เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย นอกจากนี ้ยังมีการเลือกใช้สื ่อดิจิทัลจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความบันเทิง  
และความทันสมัย อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562) ที่กล่าวว่า 
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเรียน ก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งาน เช่น สมาร์ตโฟน , แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด 
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ (2562) ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัลเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จะสามารถนำไปใช้ เพื่อศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองใหเ้กิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย 

1) ด้านการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลและปัจจัยการเลือกใช้สื่อดิจิทัลของ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนั้น สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา สามารถนำผลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้ 

2) ด้านการสอน อาจารย์ผู้สอนสามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล 
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ลดความน่าเบื่อ และสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) การศึกษาในครั้งนี้ มีการศึกษาตัวแปรเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล และปัจจัยการเลือกใช้

สื่อดิจิทัล ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ปัญหาการใช้สื่อดิจิทัลในการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือแนวทางการใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2) งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากับกลุ่มนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ควรจะทำการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 1 - 4 หรือ สาขาอื่น ๆ  เป็นต้น 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียน 
เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 

A HYBRID LEARNING MANAGEMENT MODEL OF ENGLISH WITH PFLTW TECHNIQUE FOR 
DEVELOPING COMMUNICATIVE WRITING SKILLS FOR GRADE 4 STUDENTS AT P.P.A.O 

BANTALADNUA (WANKROO 2502) SCHOOL 
 

 

นงคราญ  แมร์โรว์1* และสายชล  จินโจ2 
Nongkran  Marrow1* and Saichol  Jinjo2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนและความต้องการสำหรับการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื ่อสาร สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน  24 คน  
1 ห้องเรียน คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ระบบบรหิาร
การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ www.krunongkran.com แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความเหมาะสมของและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW 
ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.55) 2) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.27 / 85.69 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
3) นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.25, S.D.=0.73)  
 

คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบไฮบริด, เทคนิค PFLTW, รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 

 
1 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the problems of teaching and learning management 

and the need for the development of a hybrid English language learning management model for the 
development of writing skills for communication. English Course for Grade 4 students 2) Develop a hybrid 
English learning management model using the PFLTW technique to develop communication writing skills. 
English Course 3) Experiment with the hybrid English learning management model with PFLTW technique 
to develop communication writing skills. and 4) to evaluate the use of the hybrid English language learning 
management model with the PFLTW technique in developing communication writing skills. English course. 
The samples used in this research were the students from Grade 4 at P.P.A.O BANTALADNUA (WANKROO 
2502) SCHOOL under the Division of Religious and Cultural Studies Phuket Provincial Administrative 
Organization. In the first semester of the academic year 2021. 25 students 1 classroom selected by drawing 
lots of classroom units. The research tools are learning management plan online learning management 
system www.krunongkran.com achievement test and satisfaction questionnaire The statistics used in the 
research were mean. percentage. standard deviation. and hypothesis testing by t-test. The results showed 
that 1 )  the appropriateness and consistency of the hybrid English learning management model with the 
developed PFLTW technique was the most appropriate overall ( X  = 4.53, S.D.=0.55). 2) The efficiency of 
the hybrid English language learning management model with the developed PFLTW technique was 81.27 
/85.69 higher than the 80/80 performance criterion. 3) The students had significantly higher scores after 
school than before. Statistically at .05 and 4) the overall satisfaction of students towards the hybrid English 
learning management model with PFLTW technique developed was found to be at a high level ( X =4.25 , 
S.D.= 0.73) 
 

Keyword: Hybrid learning, PFLTW technique, Instructional Model 
 

1. บทนำ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง (2560) (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) ได้กล่าวถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็น
เครื ่องมือสำคัญในการติดต่อสื ่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมมุมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตร
ไมตรีและความร่วมมอืกับประเทศตา่ง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที ่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ใน
การดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้นคือภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน เมื่อผู้เรียนเรียนรู้แล้วทำกิจกรรมทางภาษาแล้วนั้น ผู้เรียนจะเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถนำภาษาไป
ใช้เพื่อการสื่อสารหรือประกอบอาชีพได้ (อรมรัตน์ ผุดสุวรรณ, 2559) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญทางระบบ
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การศึกษาเป็นอย่างมาก และการศึกษาคือเครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาคนและสงัคม กล่าวคือ ระบบการจัดการศึกษาจึงต้อง
แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของสังคม ซึ่งในปัจจุบันสังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพิ่มขึ้นและรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นไม่ได้
มีไว้สำหรับผู้เรียนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมีไว้พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรด้วย (อรรชนิดา หวานคง, 2559) การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ครูจะมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่าเดิม โดยครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น “โค้ช” กล่าวคือ ครูต้องให้ผู้เรียน
เกิดทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและต่อยอดได้ สิ่งสำคัญในการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 คือต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนคือเปลี่ยนเป้าหมายจาก “ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก  
“ครูเป็นหลัก” เป็นผู้เรียนเป็นหลัก (วิจารณ์ พานิช, 2556) การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
จริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจและผ่อนคลาย โดยกิจกรรมเหล่านี้ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา
เสริมสร้างความมั่นใจและรู้วิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ (วรางคณา เค้าอ้น, 2560) วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
อาจได้แก่ การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันทำงานภายในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน โดยจะมีการแสดงความคิดเห็น
และการสนทนาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานกลุ่ม มีการช่วยเหลือพ่ึงพากัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ท้ังส่วน
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มจะทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแต่ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที ่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในหลาย ๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ไม่ว่าจะเป็นผลสอบ O-NET หรือ GAT พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่น ๆ พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแทบจะอยู่ในระดับต่ำสุด ชัชรีย์ บุนนาค (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปี 2564 
- 2568 โดยผลการศึกษาสรุปไว้ว่า 1) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ การฝึกปฏิบัติยังไม่เพียงพอ 
ส่วนใหญ่เน้นการสอนไวยากรณ์และท่องศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบการสื่อสารได้ ถึงแม้จะมีความ
พยายามในการจ้างครูต่างชาติ (ทั้งที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา) มาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน แต่โรงเรียนส่วน
ใหญ่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร English Program ได้ มักเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ ประจำจังหวัด การแข่งขันสูง 
และค่าเทอมสูง นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือด้อยกว่า จึงมีโอกาสจำกัดในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่
มีครูต่างชาติสอนสนทนา 2) วิธีจัดการเรียนการสอนยังไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับพื้นฐานของนักเรียน 3) จำนวน
นักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถดูแลหรือจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู, 2502) สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานักเรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจากรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียนเท่ากับ 42.31, 36.07 และ 43.55 สำหรับค่าเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 39.24, 34.42 และ 43.55 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์
ที่กำหนด นอกจากน้ีจากคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกได้แนะนำด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนให้เน้นย้ำการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับเทคนิคการสอน เน้นการสอนเพื่อ
การสื่อสารโดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับรอบตัวเข้ามาช่วยให้นักเรียนสามารถทำการสื่อสารได้ เน้นการอ่านเพื่อให้นักเรียนได้อ่าน
คำศัพท์ เรื่องราวรายละเอียดต่าง ๆ ได้ จะส่งผลให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงไปยังการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดได้ 
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ซึ่งปัญหาที่สอดคล้องกันทำให้สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง จากกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษท่ียังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน อาจจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายตอ่การเรียน และทำให้
ประสบปัญหาต่อการเรยีนในที่สุดก็เป็นได้ จากการสำรวจข้อมูลกับครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ โรงเรียนใน
บริบทใกล้เคียงกันพบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนคือความกังวลเกี่ยวกับคำศัพท์ ขาด
การฝึกฝน ด้านสื่อยังไม่มีความหลากหลาย ด้วยบริบทของโรงเรียนแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันใน
สถานการณ์โควิด-19 พบปัญหาต้องเรียนด้วยออนไลน์ทำให้ไม่มีรูปแบบสื่อที่จะนำมาใช้ ปรับวิธีการสอนในรูปแบบห้องเรียน
เป็นแบบออนไลน์ไม่ได้ทั้งหมดทุกกิจกรรมส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก ส่วนด้านเนื้อหาที่จะใช้ในการศึกษาเมื่อ
วิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ควรจะเน้นทักษะการพูด (20%) ทักษะการฟัง (10%) ทักษะการเขียน (60%) 
และทักษะการอ่าน (10%) ซึ่งหากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบท้ัง 4 ทักษะจะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด-19 ต้องการให้มีสื่อหรือระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนบน
ออนไลน์หรือผสมผสานวิธีการสอนในรูปแบบเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม นักเรียนสามารถ เรียนรู้ทบทวนเนื้อหาได้
ตลอดเวลา 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ ่งทั ่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ประเทศไทยเองก็เผชิญกับ 
การระบาดนี ้เช่นกัน ทำให้ประชาชนทุกคนต่างต ้องปรับเปลี ่ยนการใช้ชีว ิตการทำงานโดยให้ทำงานอยู ่บ ้านเพื่อ  
ลดการแพร่กระจายผลกระทบต่าง ๆ ส่งผลให้วงการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน จะเห็นได้ว่าการระบาดของโควิด -19  
ในประเทศไทยรอบแรกส่งผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนช่ัวคราวเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ และ
ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยวิธีการรับมือกับการระบาดคือ 
Social distancing หรือการเพิ่มระยะหา่งระหว่างกันในสังคมเพื่อป้องกันการระบาดจากคนสูค่น โดยมาตรการนี้ส่งผลดีกับทกุ
วงการทุกภาคส่วนรวมถึงวงการการศึกษาเองเกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีประกาศงด และการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้เพื่อดำเนินการเรียน  
การสอนต่อไป ซึ่งภายใต้วิกฤตินี้การสอนสดคือการสอนในเวลาและการถ่ายทอดการสอนให้ผู้เรียนในห้องเรียนนั้นจำเป็นต้อง
ลดน้อยลง ต้องปรับมาใช้การสอนออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) หรือไฮบริด (Hybrid Learning)” เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล (Module) 
การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบ
เครือข่าย Online ร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟัง
การบรรยายในชั้นเรียนปกติ (กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2564) เป็นแนวคิดที่ผสานวิธีการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
รูปแบบแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การเรียนการสอนในชั้นเรียน การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อลดข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนจะมีความยืดหยุ่นในการควบคุมการเรียนรู ้ตาม
ศักยภาพ ช่วงเวลา สถานที่ และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับตนเอง ประกอบกับการได้รับการกำกับดูแลและให้คำชี้แนะจาก
ผู้สอน (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2554; Hom & Staker, 2015; Littlejohn & Pegler, 2007) ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว นำแนวคิดการเรียนการสอนแบบ
ไฮบริดเข้ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในครั้งนี้เพื่อผลการศึกษาจะ
พัฒนานักเรียนด้านทักษะการเขียนสำหรับการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับ
นักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับอ่ืน ๆ ได้  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
2.1 เพื ่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อ

การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขยีน

เพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะ

การเขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนแบบไฮบริด การจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

แนวคิดแนวคิดทางการสอน (Teaching / Instructional Concept / Approach) คือ ความคิดเกี่ยวกับการสอนท่ี
พรรณนา / อธิบาย / ทำนายปรากฎการณ์ต่างๆ ทางการสอนที่นักคิด นักจิตวิทยา หรือนักการศึกษา ได้นำเสนอและได้รบัการ
ยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็นแนวคิดที่น่าเชื ่อถือด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทิศนา แขมมณี (2555) ที่ให้ความหมายว่า  
การจัดการเรียนการสอน คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียนการสอน ที่ได้รับการจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกัน
อย่างเป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดี ได้แก่ 1) บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ครูควรพัฒนาและจัดอยา่ง
เหมาะสม เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความศรัทธา ซึ ่งถือว่าเป็นจุดเริ ่มต้นที ่ดีอย่างหนึ ่งของการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
2) การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิต การสอนในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเรียนแบบมีครูสอน ครูจะช่วยได้เพียง
ช่วงหนึ่งของชีวิต จะต้องเรียนด้วยตนเอง 3) ผลของการเรียนรู้นั้นผู้เรียนสามารถนำไปสู่กระบวน การปฏิบัติจริงในชีวิตได้ 
ดังนั้นสิ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สร้างความรู้เอง แ ละค้นพบ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเน้นว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริง 4) การเรียนรู ้ที ่ดีจะเกิ ดการปฏิบัติจริง  
ด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์โดยผู้เรียนเอง คือผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสสัมผัสของจริง สถานการณ์จำลอง การได้ทดลองทำ  
การได้ร่วมในกระบวนการกลุ่ม จะทำให้ผู้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่างมีสติและใช้
ปัญญา กล่าวคือการจัดการเรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered) ของการพัฒนา ให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความต้องการและให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพโดยครู
เป็นผู้จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ 5) ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทท่ีมีอยู่อย่างมากมายหลายสาขามี
ค่าบ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน การจัดกิจกรรมการเรยีนตามหลักสตูรท้องถิ่น จะนำเอาทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่น
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน และ 6) การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่อยู่ท่ีการสอนและระยะเวลาที่
ยาวนาน แต่แก่นแท้ของการเรียนอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนควรเป็นการบวนการที่จัดให้
ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนรู้ วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบและเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย  



 

18 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบไฮบริด 
การเรียนการสอนแบบไฮบริดหรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสาน Carman (2005) กล่าวว่า การเรียน

การสอนแบบไฮบริด เป็นการบูรณาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online Learning) และการเรียนในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to Face) เข้าด้วยกัน โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใน
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ และเครื่องมือในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายและตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
ของตนเองได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับ Charles R. Graham (2012) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบไฮบริดเป็นระบบการเรียนการ
สอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Yaso, M. (2017) กล่าวว่า 
ระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด คือ นวัตกรรมการศึกษาที่ผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้า
ด้วยกัน เช่น การใช้ระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านรูปแบบออนไลน์หรือ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไป
ช่วยในระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เข้ากับการเข้าชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) และตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลยิ่งข้ึน 

3.3 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูประบบการเรียนการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะ

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งนําไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ในการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน และประยุกต์วิธีการสอนของตนเพื่อสามารถเลือกวิธีสอน กิจกรรมการเรียน 
การสอนตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาในแต่ละระดับชั้น ซึ่งทำให้การเรยีน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ แนวคิดสำคัญที่ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน (อรรชนิดา หวานคง
, 2559) กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ กระบวนการ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้ครูต้องมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมโต๊ะกลม
เพื่อนําไปสู่การสอนคำศัพท์ไวยากรณ์การออกเสียงอย่างถูกต้องจนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง แล้วจึง
นําความรู้ที่ได้ไปฝึกในสถานการณ์จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ นั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีหลายแนวคิด
และกลวิธีที่จะช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบให้แก่ครูผู้สอน และพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ช่วยให้ครูผู้สอนตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การเลือกสื่อ
การเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน (อรรชนิดา หวานคง, 2559) 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
การสื ่อสารเป็นคำศัพท์บัญญัติที ่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้โดยบัญญัติมาจากคำว่า Communication  

ในภาษาอังกฤษซึ่งมีผู้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลาย แต่มีความหมายใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จอร์จ เกิร์บเบอร์ 
(George Gerbner. 1996 : 2) ได้นิยามการสื่อสารไว้ว่าเป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร 
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เช่นเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1240) ได้ให้ความหมายคำว่าสื่อสารหมายถึง นำถ้อยคำ 
ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสื่อนำไป ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นกระบวนการใ นการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้สึกนึกคิด หรือความหมายของสิ่งต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปยังผูร้ับสาร โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดการตอบสนองต่อกันอย่างถูกต้องระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารและบุคคลที่
เป็นผู้รับสาร สำหรับการเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ และข่าวสารโดยใช้
ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่างๆเป็นสัญลักษณ์ เมื่อรวมการเขียนและการสื่อสารเข้าด้วยกันจึงสรุปได้ว่า การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร เป็น การที่ผู้ส่งสารมี เจตนาถ่ายทอดความคิดไปยังผู้รับสาร แล้ว ต้องการให้ผู้รับสารเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือเกิด
ความเข้าใจใกล้เคียง สอดคล้องกับ เจตนาของตน ทักษะการเขียนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การ สื่อสารของมนุษย์มีหลักฐาน  
การสร้างสรรค์งานเขียน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้รายวิชาภาษาอังกฤษจึงได้ทำการเน้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการ
สื่อสารสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการทั้งหมด 4 ระยะ 
ดังนี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 

กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ   
(ตันติโกวิทบำรุง) โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จำนวน 15 คน 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 

กลุ ่มเป ้าหมาย ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญสำหรับการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) ได ้แก ่ ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ ด้านการสอน
ภาษาต่างประเทศ ด้านการศึกษา หลักสูตรการสอน วัดและประเมินผล เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จำนวน 8 คน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย สำหรับทดลอง (Try-out) ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ห้องเรียน 96 คน 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัยสำหรับทดลอง (Try-out) ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน 1 ห้องเรียน คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน แต่ละห้องเรียนประกอบด้วย
นักเรียนที่คละความสามารถโดยมีนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน นักเรียนแต่ละห้องจึงมีคุณสมบัติไม่
แตกต่างกัน 
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ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ห้องเรียน 86 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน 
1 ห้องเรียน คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน แต่ละห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามา รถโดยมี
นักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน นักเรียนแต่ละห้องจึงมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 

ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนา
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการ

เขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
PFLTW  

4.2 แบบแผนการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลอง (pre-experimental design) ใช้แบบแผนการทดลองแบบหน่ึงกลุ่ม One 

Group Pre test - Post test Design (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2556) ดังนี ้
 

กลุ่มทดลอง Pretest Treatment Posttest 
N T1 X T2 

 เมื่อ N แทน กลุ่มทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

  X    แทน รูปแบบการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนา
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)  
 

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงทำความเข้าใจและข้อตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี ่ยวกับการเรียน  

เวลาเรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย 
4.3.2 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพื่อนำคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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4.3.3 ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วย
เทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู 2502) จำนวน 7 สัปดาห์ 19 แผน 19 ช่ัวโมง ที่พัฒนาขึ้น 

4.3.4 เม ื ่อส ิ ้นส ุดการจัดการเร ียนร ู ้ตามการทดลองแล้ว ผ ู ้ว ิจ ัยทำการทดสอบหลังเร ียน ( Post-test)  
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียน แล้วทำการบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

4.3.5 นำคะแนนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเร ียนรู ้ , 2) ระบบบริหารการจัดการเร ียนรู ้ออนไลน์ www.krunongkran.com,  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ใน
การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent 
samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.5.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
4.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.6.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) หาค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้

กับแบบวัดแต่ละข้อ (IOC : Index of consistency) 2) หาค่าความยากง่าย (p : Index of difficulty) และค่าอำนาจจำแนก 
(r : Index of discrimination) และ 3) หาค่าความเชื่อมั่น (Kr-20 : Kuder-Richardson 20) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

4.6.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 80/80 (E1/E2) และทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันด้วยสูตร t-test (Dependent sample) 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
5.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
5.1.1 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการสำรวจ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในบริบทใกล้เคียงกันจำนวน 15 คนพบว่า 
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ปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนคือความกังวลเกี่ยวกับคำศัพท์ ขาดการฝึกฝน ด้านสื่อยังไม่มี
ความหลากหลาย ด้วยบริบทของโรงเรียนแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันในสถานการณ์โควิด-19 พบ
ปัญหาต้องเรียนด้วยออนไลน์ทำให้ไม่มีรูปแบบสื่อที่จะนำมาใช้ ปรับวิธีการสอนในรูปแบบห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์ไม่ได้
ทั้งหมดทุกกิจกรรมส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก ส่วนด้านเนื้อหาที่จะใช้ในการศึกษาเมื่อวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ควรจะเน้นทักษะการพูด (20%) ทักษะการฟัง (10%) ทักษะการเขียน (60%) และทักษะการอ่าน 
(10%) ซึ่งหากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ทักษะจะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ความต้องการในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด-19 ต้องการให้มีสื่อหรือระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนบนออนไลน์หรือ
ผสมผสานวิธีการสอนในรูปแบบเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม นักเรียนสามารถเรียนรู้ทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา เป็นต้น 
จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและนำ
ข้อมูลเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้เช่ียวชาญเพื่อสังเคราะห์แนวทางเทคนิควิธีการที่เหมาะสมจึงทำให้ได ้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ซึ่งประกอบด้วย [1] ขั้นการจัดเตรียม (Preparation) [2] 
ขั้นตอนเผชิญสถานการณ์ (Facing a scenario) [3] ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) [4] ขั้นตอนแก้ปัญหา
ร่วมกัน (Tackling the problem) และ [5] ขั้นตอนสรุปร่วมกันการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Wrap up) โดยเทคนิควิธีการ
ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นนำแนวคิดดังกล่าวไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและประเมินความเหมาะสมความสอดคล้อง
ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5.1.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW  
ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังแสดงตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด
ด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

1. หลักการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบรดิ 4.29 0.76 มาก 
2. วัตถุประสงค์การจัดการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษแบบไฮบริด 4.43 0.53 มาก 
3. เนื้อหาบทเรียนสำหรับการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด 4.57 0.53 มากที่สุด 
4. บทบาทผู้สอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด 4.43 0.53 มาก 
5. บทบาทผู้เรียนที่มตี่อการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด 4.57 0.53 มากที่สุด 
6. กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบไฮบริด 4.71 0.49 มากที่สุด 
7. การวัดและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด 4.71 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.53 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาพรวม
มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.55) สามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญรับรององค์ประกอบท้ัง 7 ด้านสำหรับการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้ 
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5.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW 
ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะ 
การเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธข์องการเรียนรู้ (E2) 
81.27 85.69 

ประสิทธิภาพ E1 / E2 = 81.27 /85.69 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.27 /85.69  
สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก่อนการทดลองได้ทำการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน หลังจากนั้นนำคะแนน
ที่ได้มาคำนวณหาค่าการแจกแจงของ t-test ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม n X  D  
2D  t 

คะแนนก่อนเรียน 24 18.88 
164 1,332 11.04* 

คะแนนหลังเรียน 24 25.71 
* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 18.88 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.71 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์การ
ตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว่ากลุ่มนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีกำหนดไว้ 

5.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วย
เทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำ
แบบประเมินความพึงพอใจ แล้วนำคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
1. การเข้าใช้งานระบบบนเว็บไม่ยุง่ยาก 4.29 0.86 มาก 
2. การทดสอบก่อนและหลังเรียนสะดวก ทราบผลทันที 4.04 0.75 มาก 
3. การส่งใบงานแบบฝึกหัดง่าย ไม่ยุ่งยาก 4.38 0.65 มาก 
4. สามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดเวลา 4.13 0.80 มาก 
5. ห้องสนทนากลุ่มทำให้นักเรยีนกล้าแสดงความคิดเห็น 4.54 0.66 มากที่สุด 
6. กระดานถาม-ตอบช่วยให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3.96 0.69 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการเรียน 4.46 0.66 มาก 
8. มีความเข้าใจการเขียนคำศัพท์เพื่อการสื่อสาร 4.04 0.75 มาก 
9. กิจกรรมช่วยให้มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.38 0.65 มาก 
10. ระบบการรายงานผลช่วยให้นักเรียนต้องการพัฒนาการเรียน 4.29 0.86 มาก 

รวม 4.25 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริด
ด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.25, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ห้องสนทนากลุ่มทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น รองลงมาได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน  การส่งใบงานแบบฝึกหัดง่าย ไม่ยุ่งยาก กิจกรรมช่วยให้มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระบบการ
รายงานผลช่วยให้นักเรียนต้องการพัฒนาการเรียน การเข้าใช้งานระบบบนเว็บไม่ยุ่งยาก สามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้
ตลอดเวลา การทดสอบก่อนและหลังเรียนสะดวก ทราบผลทันที มีความเข้าใจการเขียนคำศัพท์เพื่อการสื่อสาร และกระดาน
ถาม-ตอบช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
6.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วย

เทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 ภาพรวมมีความเหมาะสม
มากที่สุด ( X =4.53, S.D.=0.55) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้อง ทำการสำรวจความคิดเห็นกับครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศที่มีประสบการณ์สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับและบริบทเดียวกัน นำมาร่วมสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสังเคราะห์แนวคิดในการดำเนินการวิจัย 
จากนั้นนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพจึงทำให้ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ี
กำหนดซึ่งสอดคล้องกับ อรมรัตน์ ผุดสุวรรณ (2559) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการ
ฟังด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า องค์ประกอบการเรียนท่ีเหมาะสมมี 
8 องค์ประกอบได้แก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา 2) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 3) กิจกรรมการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา 4) ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 5) กระบวนการการจัดการเรียนรู้ภาษา 6) การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบบูรณาการ 7) การจัดกิจกรรมทาง
ภาษาด้านการฟัง และ 8) การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นเดียวกับ อรรชนิดา หวานคง (2559) ได้เขียน
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บทความวิชาการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 อธิบายไว้ว่า กลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกคำสั่ง อธิบายอ่านให้ฟัง บอกให้
จด เปลี่ยนมาเป็นช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียน อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมหลาย ๆ แบบ
มาประกอบการสอนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.27 /85.69 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการวิจัยเชิงระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยผู้เชี่ยวชาญ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้ทดลองจริง ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ให้ได้คุณภาพ จึงทำให้ผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดโดยการจัดการเรียนรู้แบบไฮบริดซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการสอนออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยผู้วิจัยได้รูปแบบเทคนิค PFLTW ซึ่ง ประกอบด้วย [1] ขั ้นการจัดเตรียม (Preparation) [2] ขั ้นตอนเผชิญ
สถานการณ์ (Facing a scenario) [3] ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) [4] ขั้นตอนแก้ปัญหาร่วมกัน (Tackling 
the problem) และ [5] ขั้นตอนสรุปร่วมกันการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Wrap up) โดยเทคนิควิธีการดังกล่าวจะช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฌอร์ลิล พันธุ์สะอาด (2562) สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) 
และรัชฏาภรณ์ จันทร์เกิด (2554) มีประสิทธิภาพ 74.71/75.56, 85.15/81.20, 81.25/82.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 
และ 80/80 เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้  

6.3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว่ากลุ่ม
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่กำหนดไว้  
เนื่องจากแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยได้ทำการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
นำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงทำให้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เฌอร์ลิล พันธุ์สะอาด (2562) สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) รัชฏาภรณ์ จันทร์เกิด (2554) พนัสวี หวนจิตร 
(2561) และ วรางคณา เค้าอ้น (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาเช่นกันโดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
ทั้งนี้จากงานวิจัยและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นด้วยการสอนแบบไฮบริดซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์บนเว็บบริหารจัดการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและการสอนออฟไลน์ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดที่ผสานวิธีการจัดการเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อลดข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง 
ซึ่งผู้เรียนจะมีความยืดหยุ่นในการควบคุมการเรียนรู้ตามศักยภาพ ช่วงเวลา สถานที่ และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับตนเอง 
ประกอบกับการได้รับการกำกับดูแลและให้คำช้ีแนะจากผู้สอนอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนด 

6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW 
ในการพัฒนาทักษะการเขียนเพื ่อการสื ่อสาร สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับมาก  
( X =4.25,S.D.=0.73) ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW
ในครั้งนี้เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและออนไลน์เข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิควิธีที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมแล้ว นำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ก่อนนำมาทดลองจริง ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากโดยจะเห็นได้จากระดับความคิดเห็นของนักเรียนให้ความ
สนใจเกี่ยวกับห้องสนทนากลุ่มทำให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
กิจกรรมช่วยให้มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมแบบไฮบริดเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการสอนออนไลน์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการออนไลน์บนเว็บ krunongkran.com มีห้องสนทนามีระบบการ
บริหารจัดการเรียนการสอน มีการจัดกลุ่มทำให้สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และทำให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนมากขึ้น และสำหรับการสอนออฟไลน์ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยเทคนิค PFLTW ที่พัฒนาขึ้นทำให้
นักเรียนกล้าแสดงออกในการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา เค้าอ้น (2559) พนัสวี หวนจิตร (2561) 
รัชฏาภรณ์ จันทร์เกิด (2554) เฌอร์ลิล พันธุ์สะอาด (2562) และ นันธิญา สระศรี (2562) ได้ทำการศึกษาวิจัยโดยหาความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการศึกษาในระดับมากและมากที่สุด ตาม
สมมติฐานการวิจัยที่กำหนด เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบไฮบริดมาใช้กับรายวิชาภาษาอังกฤษและทำการสังเคราะห์เทคนิค

วิธีการโดยเฉพาะ หากต้องการนำไปใช้ในการศึกษาสามารถนำไปทดลองใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ได้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะกับเนื้อหาวิชาที่เน้นทักษะการสื่อสารในระดับอื่น ๆ ทำความเข้าใจกับระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนเว็บ 
krunongkran.com หรือปรับเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เลือกใช้ในการวิจัย อาจจะทำให้ผลการศึกษาเป็นไป
ตามสมมติฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT  
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 
THE DEVELOPMENT OF A BLENDED ENGLISH LANGUAGE TEACHING MODEL WITH THE 
LCT LEARNING MANAGEMENT METHOD TO PROMOTE LEARNING ACHIEVEMENT FOR 

STUDENTS IN GRADE 2 AT BANPAKNAMPRAN SCHOOL 
 

 

วิยดา  เทศกลั่น1* และสายชล  จนิโจ2 
Viyada  Tedklan1* and Saichol  Jinjo2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้ LCT เพื ่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 2) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ LCT 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT และ  
4) ประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT ดำเนินการวิจัยและพัฒนา
ทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี [1] ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: 
A) [2] ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: D & D) 
[3] ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การนำไปใช้ (Implementation: I) [4] ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: 
D2) การประเมินผล (Evaluation: E) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
ปากน้ำปราณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน 22 คน คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ เว็บระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ www.krumame.com แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT พบว่า ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่กล้า
แสดงออกในการเรียน ด้านผู้สอนยังขาดเทคนิคการนำมาใช้ในการสอนที่เหมาะสมแต่ละชั้นเรียนกับผู้เรียนในสถานการณ์โค
วิด-19 ขาดความเข้าใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ ด้านสื่อการสอนยังมีไม่หลากหลาย จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดง
ให้เห็นความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด -19 แบบผสมผสาน มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ ต้องการเทคนิคการสอนที่เหมาะสมปรบัเหมาะกับเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารงานวิจัยและสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญจึงได้รูปแบบท่ีต้องการประกอบด้วยการจัดการเรียนการ
สอนออฟไลน์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (L: Learner-centered) กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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(C: Cooperative and Collaborative Learning) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงาน (T: TASK-BASED LEARNING) ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ( X =4.76, S.D.=0.40) 2) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT มีประสิทธิภาพ 84.27/86.06 3) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =2.52, S.D.=0.59) 
 

คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, ภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้ LCT 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the problems and the importance of developing 

a blended English language teaching model using the LCT learning management method to promote 
learning achievement. For Prathomsuksa 2 students at Ban Pak Nam Pran School 2) Create a blended English 
teaching model with LCT learning management method 3) Experiment with a blended English teaching 
model with a management approach. Learn LCT and 4) Evaluate the blended English language teaching 
and learning model by learning management method. LCT conducted research and development in 4 
phases, consisting of the following steps: [1] Step 1 Research (Research: R1 ) Analysis of basic data (Analysis: 
A) [2] Stage 2 Development (Development: D1) Design and Development: D & D [3] Stage 3 Research 
(Research: R2) Implementation (I) [4] Step 4 Development (Development: D2) Evaluation (E) The samples 
used in this research were Grade 2 students at Ban Pak Nam Pran School, semester 2 of the academic year 
2021, consisted of 1 classroom, 22 people, selected by drawing lots of classroom units. The research tools 
are Online learning management management system web www.krumame.com achievement test and 
satisfaction questionnaire The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation. 
and hypothesis testing with t-test. The results of the research were as follows: 1) Problems and importance 
in the development of a blended English language teaching model using the LCT learning management 
method. reluctance to express himself in class Instructors still lack techniques to use in teaching that is 
appropriate for each class with learners in the situation of COVID-19. Lack of understanding of the 
information technology used In terms of teaching media, there is still no variety. From the aforementioned 
problems, it shows the importance of developing a blended English teaching and learning model in the 
COVID-19 situation, with the use of information technology. need appropriate teaching techniques tailored 
to the content of the unit The results of the analysis and synthesis of research papers and group discussions 
with experts, thus the desired format consisted of offline teaching-learning management, which is a learner-
centered instructional management (L: Learner-centered) and learning management. Cooperative learning  
(C : Cooperative and Collaborative Learning) and online teaching and learning management using task-based 
learning management techniques (T: TASK-BASED LEARNING). Blended English Language Teaching with LCT 
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Learning Management Method to Promote Academic Achievement Overall, it was the most appropriate  
( X =4.76, S.D.=0.40) 2) the efficiency of the activities according to the blended English instructional model 
with the LCT learning management method was 84.27/86.06. Post-study scores were significantly higher 
than pre-study scores at the .05 level and 4) the students' satisfaction with the blended English teaching 
style with the LCT learning management method. At a high level ( X =2.52, S.D.=0.59) 
 

Keyword: Blended learning, English language, LCT Learning Management 
 

1. บทนำ 
ภาษาอังกฤษถือว่ามีความสำคัญอย่างมากซึ่งประเทศไทยได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้นรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื ่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ
ดังนี ้ ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร , ภาษาและวัฒนธรรม, ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื ่นและ ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กำหนดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงชั้น เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็ นมนุษย์ สร้าง
ศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานและเตรียมความพร้อมในการเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ . 
2557) ในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจากเด็กทุกคนจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่น ๆ เพิ่มเติม
ด้วย เพราะในอนาคตเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับการได้ฝึกฝนทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา หรือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ย่อมจะส่งผลให้เด็กคนนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถโดดเด่น และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรรชนิดา 
หวานคง (2559) ได้เรียบเรียงบทความเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 นําเสนอเรื ่อง  
การจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่ 21 ซ ึ ่งประกอบด้วยเร ื ่องต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง 5 ด ้าน ได้แก่  
1) ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 2) ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3) บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 4) ความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 5) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 และ 6) กลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และยังได้สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ นั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมี
หลายแนวคิดและกลวิธีที่จะช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบให้แก่ครูผู้สอน และพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการเ รียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน การเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแต่
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในหลายๆ ปีการศึกษา ที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ว่าจะเป็นผลสอบ O-NET หรือ GAT พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
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วิชาอื่น ๆ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแทบจะอยู่ในระดับต่ำสุด (ชัชรีย์ บุนนาค, 2561) การศึกษา
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย กับวิกฤติการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไขทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอนควรจะใส่หลักสูตรภาษาอังกฤษลงไปด้วย และมีการจัดตั้งโปรแกรมห้องเรียน EP หรือ English Program 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ  
เด็กนักเรียนได้ เหตุผลหลัก ๆ อันเนื่องมาจาก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมุ่งเน้นไปที่การทำข้อสอบเพื่อสอบเข้า
มหาวิทยาลัยดี ๆ โดยลืมจุดประสงค์ที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไป ซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารได้และ
ใช้ได้ในชีวิตจริง คุณครูผู้สอนไม่มีความรู้มากเพียงพอ หรือรู้สึกว่าสิ่งที่ตนสอนนั้นถูกต้องแล้ว และไม่มีการปรับปรุงวิธีการสอน
ให้ดีมากยิ่งขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนน่าเบื่อ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนภาษา การเรียนการสอนเน้นย้ำวา่คน
พูดผิด นั้นน่าอาย หรือแม้กระทั่งคนพูดภาษาอังกฤษก็จะถูกจับตามองว่าผิดแปลกไปจากบุคคลอื่น ๆ และจำนวนนักเรียนใน
ห้องที่มากเกินไป ทำให้คุณครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง จากการสำรวจข้อมูลกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 พบว่า ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออกในการเรียน มีปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์ ด้านผู้สอนยังขาดเทคนิคการนำมาใช้ในการสอนที่
เหมาะสมแต่ละชั้นเรียนกับผู้เรียนในสถานการณ์โควิด-19 ขาดความเข้าใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนำมาใช้ ด้านสื่อการสอน
ยังมีไม่หลากหลายทำให้การสอนในห้องเรียนยังทำกิจกรรมไม่ครบ ด้านเนื้อหาผู้สอนได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางนำมาปรับใช้ มีการนำเนื้อหาในหนังสือที่มีจำกัดบางสำนักพิมพ์มา ใช้ จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวครูผู้สอนได้แสดงให้เห็นความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด -19
แบบผสมผสาน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ ต้องการเทคนิคการสอนที่เหมาะสมปรับเหมาะกับเนื้อหาหน่วย
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในปัจจุบันท่ีได้มุ่งเน้นในมิติของการพัฒนา 4 
มิติ ท่ีสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรียนยุคใหม่หรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏริูป
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) การจัดการเรียนการสอนในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นี้สำหรับนานาประเทศ
ทั่วโลกใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ ฟาฎินา วงศ์เลขา (2556) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีในการ
สื่อสารปัจจุบันมีความหลากหลายและสามารถช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างกว้างขวาง ครูยุค
ใหม่จึงต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว่านักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีนี้เป็นสื่อกลางที่สำคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นสื่อในการเปิดโลกการเรียนรู้ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจึงน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อันจะนำสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน (วิจารณ์ พานิช. 2556) ทั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนที่
เป็นแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและผู้สอน กับการเรียนนอกห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรมและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ที่น่าจะตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนทั้งด้านรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิดความ
สนใจ และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนอย่างน้อยสองวิธีในการจัดเรียนการสอน เช่น 
ผู้สอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบเผชิญหน้านอกจากนั้นผู้สอนอาจนำเนื้อหาบทเรียนแขวน
ไว้บนเว็บและติดตามการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร ์นนิ ่ง (E-learning) หรือด้วยระบบแอลเอ็มเอส 
(Learning Management System) และหลังจากนั ้นสรุปบทเรียนด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู ้สอนในห้องเรียน  
(อภิชาติ อนุกูลเวช. 2555) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลธิดา ทุ่งคาใน (2564) ได้สรุปไว้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ 
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Blended Learning เป็นรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนหนึ ่งที่ นำมาใช้ ในการเรียนรู ้รวมทั ้งการฝึกอบรมในยุคแห่ง
สังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานรูปแบบการ เรียนรู้ทั้งในลักษณะเผชิญหน้า (Face-to-Face) และ
การเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Computer Mediated) ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี (Anytime Anywhere) เป็นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าวสามารถสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดการระบาดไวรัสโควิด -19  
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีแนวคิดในการนำหลักการ 
แนวคิด สภาพปัญหาดังที่กล่าวมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานโดยทำการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
ปากน้ำปราณ ผลการศึกษาจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนและสามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจนำไปศึกษาต่อยอดงานวิจัยได้ใน
อนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ 

2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 
2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 
2.4 เพื่อประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้ LCT เพื ่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมไว้
ดังนี ้

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 

21 จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับครูผู้สอนเพื่อนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อ ความเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizenship) 
และได้แสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ตามกรอบกฎกติกาของประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นผู้รู้ภาษาอังกฤษได้ในบทความนี้
ผู้เขียนจึงขอนําเสนอเรื่องการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 2) ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 3) บทบาทและทักษะของครูกับ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 4) ความสำคัญของภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 5) การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และ 6) กลวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อรรชนิดา หวานคง. 2559)  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) อ่าน “เบล็น-เดด เลิร์นนิ่ง” ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีการวางแผนการ

จัดกระบวนการเรียนแบบเผชิญหน้าที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกับการเรียนระบบออนไลน์ท่ีนำเทคโนโลยีเข้าใช้ให้
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ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น (กุลธิดา ทุ่งคาใน. 2564) โดยเฮเลน และซีแมน (Allen and Seaman, 2010 : 4) 
ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนออนไลน์ โดย
นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาออนไลน์และยังคงมีส่วนที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนพบปะกัน
โดยมีสัดส่วนในการนำเสนอเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์อยู่ระหว่างร้อยละ 30 - 70 ของเนื้อหาการเรียนทั้งหมด “Blended 
learning systems combine face-to-face instruction with computer mediated instruction” ฮอร์นและสตอกเกอร์ 
(2011) แห่ง Innosight Institute ได้นิยามเกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานของผู้เรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้รับมวล ประสบการณ์ทางการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยนักเรียนสามารถควบคมุตัว
แปรทางการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในด้านเวลา สถานท่ี แนวทางการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง  

3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center Learning)  
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center Learning) ซึ่งพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

หนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 
โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งต่างจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั่วไปที่เน้นให้เด็กศึกษาหาความรู้จาก
การสอนของครูโดยตรง แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีเกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามของตัวเอง แต่แตกต่างที่ความต้องการ ความสนใจและความถนัด รวมไปถึงทักษะต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษา
จึงไม่ควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียว ควรมีความหลากหลายและตอบสนองได้กับเด็กทุกกลุ่ม (นรรัชต์ ฝันเชียร. 2561)  

3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning)  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) หรือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นคำ

ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เพราะมีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู ้เป็นแบบร่วมมือ ข้อแตกต่างระหว่าง Cooperative 
Learning กับ Collaborative Learning อยู่ที่ระดับความร่วมมือที่แตกต่างกัน การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and 
Collaborative Learning) เป็นวิธีการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้นอก จากนี้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อ ย่างมี
ความสุข  

3.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถช่วยให้ผู้เรยีน

ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอน รวมถึงฝึกฝนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากน้ันผู้เรียนยังสามารถ
ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่และแตกต่างได้อีกด้วย (สุภิชา ฤทธิวงศ์ . 2560) เช่นเดียวกับวิลลิซ 
(Willis, 2011: 136-141) กล่าวถึงความหมายของภาระงานจริงไว้ว่า ภาระงานจริงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาจริงในสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความหมาย คือ ขั้นที่ผู้เรียนสร้างความหมาย
เพื่อการสื่อสารได้จริง ระดับสื่อสาร คือ ขั้นที่ผู้เรียนเข้าใจถึงพฤติกรรมการสื่อสารในสถานการณ์จริง เช่น การเดาความหมาย 
การแสดงความคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ระดับกิจกรรม คือ ขั้นที่ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารเพื่อทำกิจกรรมได้เสมือนกับ
สถานการณ์จริงนอกห้องเรียน เช่น การเล่าเรื่อง การอธิบายถึงวิธีการประดิษฐ์สิ่งของ เป็นต้น 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้ LCT เพื ่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดย
ดำเนินการทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ [1] ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis: A) [2] ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development: 
D & D) [3] ขั ้นตอนที ่  3 การว ิจ ัย (Research: R2) การนำไปใช้ ( Implementation: I) [4] ขั ้นตอนที ่  4 การพัฒนา 
(Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) 

4.1 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 89 คน  

ซึ่งเป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งเป็นบริบทเดียวกัน และ
ผู้เชี ่ยวชาญด้านการศึกษา วัดผลประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำนวน 8 คนเพื่อร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย สำหรับทดลอง (Try-out) ในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 51 คน นักเรียนแต่ละห้องเรยีน
ประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ(เก่ง ปานกลาง อ่อน) จึงมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หลักสูตรและการ
สอน วัดผลประเมินผล เทคโนโลยีการศึกษา และด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยสำหรับขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 45 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยสำหรับขั้นตอนที่ 3 ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน 22 คน คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน แต่ละห้องเรียน
ประกอบด้วยนักเรียนที่คละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) จึงมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 

กลุ่มเป้าหมายสำหรับประเมินผลในขั้นตอนที่ 4 เป็น ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน 

4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  

3) ความพึงพอใจ 
4.3 แบบแผนการทดลอง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู ้ LCT เพื ่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ครั้งนี ้เป็นการวิจัยทดลอง  
(pre-experimental design) ใ ช ้ แบบแผนกา รทดลองแบบหน ึ ่ ง กล ุ ่ ม  One Group Pre test -  Post test Design  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ.์ 2556) 
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กลุ่มทดลอง Pretest Treatment Posttest 
N T1 X T2 

 เมื่อ N แทน กลุ่มทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

  X    แทน รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรยีนรู้ LCT  
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 
 

4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงทำความเข้าใจและข้อตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเรียน เวลา

เรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย 
4.4.2 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับคะแนนก่อนเรียน 
4.4.3 ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ ตามหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 

4.4.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามการทดลองแล้ว ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียน แล้วทำการบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 

4.4.5 นำคะแนนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

4.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เว็บระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ www.krumame.com 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.6.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent 
samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.6.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

4.6.4 วิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบความและแบบทดสอบพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.66 - 1.00 ขึ้นไป หาค่าความยากง่าย (p) ขอบแบบทดสอบมีค่าระหว่าง 0.40 – 0.50 ค่าอำนาจจำแนก (r) ของ
แบบทดสอบโดยมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไปและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยมีค่ามากกว่า 0.70 ข้ึนไป 
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4.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
4.7.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ ได้แก่ 

1) หาค่าความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index: IOC)  2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4.7.2 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2) และทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันด้วยสูตร t-test (Dependent sample) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ มีดังนี ้

5.1.1 สภาพปัญหาและความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้ านปากน้ำ
ปราณ จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออกในการเรียน มีปัญหา
เกี่ยวกับคำศัพท์ ด้านผู้สอนยังขาดเทคนิคการนำมาใช้ในการสอนที่เหมาะสมแต่ละชั้นเรียนกับผู้เรียนในสถานการณ์โควิด-19 
ขาดความเข้าใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนำมาใช้ ด้านสื่อการสอนยังมีไม่หลากหลายทำให้การสอนในห้องเรียนยังทำกิจกรรม
ไม่ครบ ด้านเนื้อหาผู้สอนได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางนำมาปรับใช้ มีการนำ
เนื้อหาในหนังสือที่มีจำกัดบางสำนักพิมพ์มาใช้ จากสภาพปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนได้แสดงให้เห็นความต้องการในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด-19แบบผสมผสาน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ 
ต้องการเทคนิคการสอนที่เหมาะสมปรับเหมาะกับเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบผสมผสานจึงได้รูปแบบที่ต้องการประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนออฟไลน์ (Face-to-Face) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ (L: Learner-centered) และ การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (C: Cooperative and 
Collaborative Learning) สำหรับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์บนระบบบริหารจัดการเว็บ krumame.com ด้วยเทคนิค
วิธีการ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (T: TASK-BASED LEARNING) ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 
ที่มา :  วิยดา เทศกลั่น, 2564  
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5.1.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบของ รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ  
 

ตารางที ่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

องค์ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 

4.57 0.53 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวธิีการจัดการ
เรียนรู้ LCT  

4.71 0.49 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 3 เนื้อหาบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวธิีการจัดการ
เรียนรู้ LCT 

4.86 0.38 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 4 บทบาทผู้สอนในการจัดการเรยีนการสอน 
แบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 

5.00 0.00 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 5 บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรยีนการสอน 
แบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT 

4.57 0.53 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 6 กระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ LCT 

4.86 0.38 มากที่สุด 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดและประเมินผล 4.71 0.49 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.76 0.40 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านปากน้ำปราณ ภาพรวมมีความเหมาะสมมากที ่ส ุด ( X =4.76, S.D.=0.40) สามารถสรุปได้ว่าผู ้เชี ่ยวชาญรับรอง
องค์ประกอบท้ัง 7 ด้านสำหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้ 

 

5.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ มีดังนี ้

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัด 
การเรยีนรู้ LCT เพื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธข์องการเรียนรู้ (E2) 

84.27 86.06 
ประสิทธิภาพ E1 / E2 = 84.27 / 86.06 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพ 84.27/86.06 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก่อนการทดลองได้ทำการทดสอบความรู้ด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน หลังจาก
นั้นนำคะแนนท่ีได้มาคำนวณหาค่าการแจกแจงของ t-test  
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม n X  D  
2D  t 

คะแนนก่อนเรียน 22 16.36 
208 2040 23.71* 

คะแนนหลังเรียน 22 25.82 
* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ  
t-test พบว่า ค่าที(t-test) คำนวณ = 23.71 ซึ่งมากกว่าค่าที (t-test) ในตาราง = 2.07  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีกำหนดไว้ 

5.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วนำคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเทียบกับ
เกณฑ์ดังนี ้
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธี  
การจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ลำดับ รายการ X  S.D. ความหมาย 

1. การจัดการเรยีนรู้ทำให้นักเรียนเกดิความสนุกสนานในการเรียน 2.45 0.60 มาก 
2. การจัดการเรยีนรู้ทำให้นักเรียนมผีลการเรียนดีขึ้น 2.45 0.60 มาก 
3. การจัดการเรยีนรู้ช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการสื่อสาร 2.45 0.60 มาก 

4. การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ไมยุ่่งยาก 2.59 0.59 มาก 
5. สื่อในการเรยีนหลากหลาย 2.45 0.60 มาก 
6. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในระบบ 2.59 0.59 มาก 
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ลำดับ รายการ X  S.D. ความหมาย 

7. การทดสอบก่อนและหลังเรียนไมยุ่่งยาก 2.64 0.58 มาก 

8. การทำงานกลุ่มมหี้องสนทนาใช้งานง่าย 2.59 0.59 มาก 
9. การส่งใบงานแบบฝึกไม่ยุ่งยาก 2.55 0.60 มาก 

10. การมีกระดานถาม-ตอบทำให้หาคำตอบร่วมกันง่าย 2.36 0.58 มาก 
11. นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดต้ลอดเวลา 2.45 0.60 มาก 
12. ระบบมีการรายงานผลคะแนนแตล่ะคน 2.64 0.58 มาก 

 รวม 2.52 0.59 มาก 
 

จากตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =2.52, S.D.=0.59)  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ
ปราณ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =4.76, S.D.=0.40) สามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญรับรององค์ประกอบทั้ง 7 
ด้านสำหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลกับครูผู้สอนนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และนำเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้แนวทางรูปแบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT จากนั้นนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ปรับแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ผลการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานของ กุลธิดา ทุ่งคาใน (2564) ได้อธิบายไว้ในบทความการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning ในวิถี New 
Normal Blended Learning in a New Normal สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อผู้สอน ผู้เรียน 
องค์กรทางการศึกษาอย่างมาก ด้วยการเรียนแบบผสมผสานเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งในแบบ
ชั้นเรียนปกติ ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้การเรี ยนการสอนมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บทเรียน และมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนเพียงรูปแบบเดียว นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารและช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผูส้อน ผู้เรียนกับผู้เรียน ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเชื่อมโยงความรู้และทำให้เกิดการพัฒนาความคิดวิเคราะห์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
กระตือรือร้น และยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาและสถานท่ีตลอดจนแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 

6.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพ 84.27/86.06 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการนำรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยทำการทดลอง
แบบ (1:1:1) แบบ (3:3:3) และ แบบภาคสนาม ทำการปรับแก้ไขและตรวจประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไป
ทดลองจริงทำให้ผลการศึกษาเป็นไปตามที่กำหนดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) รัชฏาภรณ์ 
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จันทร์เกิด (2554) ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ (2558) และนิตยา ศรีวัลลภ (2563) มีประสิทธิภาพ 85.15/81.20, 81.25/82.75, 
83.25/80.42, 82.38/84.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

6.3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่กำหนด
ไว ้ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหน่วย
การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดจากหลักสูตรแกนกลาง ทำการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองกับกลุ่ม
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ก่อนนำมาทดลองจริงทำให้ผลการตรวจสอบ
นัยสำคัญเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ สีม่วง (2560) ได้ทำการศึกษาการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ แบบผสมผสาน ผ่านสื่อการสอนและระบบ ครูพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น 
โรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับ สุสัณหา ยิ้มแย้มและคณะ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานคะแนนทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในทุกทักษะอย่างมีนัยสำคัญ 

6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ โดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X =2.52, S.D.=0.59) ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเองโดยทำหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับผู ้เรียนอย่างใกล้ชิด ติดตามประเมินผลทุก
กิจกรรมทำให้นักเรียนคลายกังวลกับการเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจตามสมมติฐานที่กำหนดซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) รัชฏาภรณ์ จันทร์เกิด (2554) ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ (2558) และนิตยา ศรีวัลลภ 
(2563) ที่ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาเว็บระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ www.krumame.com โดยใช้วิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task - Based Learning) ดังนั้นผู้ที่ต้องการนำไปใช้ในการวิจัยต้องทำการศึกษาวิธีการใช้
ระบบบริหารจัดการโดยผู้วิจัยอนุญาติเท่านั้น หากต้องการปรับใช้เทคนิควิธีการอื่น ๆ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
โปรแกรมร่วมในการพัฒนาระบบ ส่วนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับ Face-to-Face สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสำรวจข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่  1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 45 คน ที่ลงเรียนรายวิชาการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (1551129) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ งานเขียน
ประเภทบรรยาย Descriptive Paragraph ประเด็นการบรรยายบุคคล ความยาวประมาณ 200 - 250 คำ และแบบฟอร์ม
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษซึ่งปรับมาจากแบบฟอร์มของ Alice Oshima และ Anne Hogue 
(2007) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า มีข้อผิดพลาดเรื่องการใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ
มากที่สุด (Use of Reference Term) คิดเป็นร้อยละ 19 การใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้างของ Present Simple 
Tense คิดเป็นร้อยละ 10.25 และการเลือกใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบท (Wrong Word Choice) คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ : การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ, ความผิดพลาดทางไวยากรณ์, นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The purposes of this research was to explore grammatical errors in English paragraph writing by 

first-year English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. 
The sample were 45 first-year English major students enrolling in an Introductory English Writing course 
(1551129) in the second semester of the academic year 2020. The instruments used in this research were 
the assignment for writing a descriptive paragraph, approximately 200 - 250 words and the English Paragraph 
Error Analysis Form adapted form the form of Alice Oshima and Anne Hogue (2007). The statistics used was 
percentage. The results of the research showed that there were errors in the use of reference pronouns at 
the highest rate (Use of Reference Term) at 19%, the incorrect use of sentence structure (present simple 
tense) at 10.25 %. and the wrong word choice accounting for 8.5% respectively. 
 

Keywords: English paragraph writing, grammatical errors, English major students 
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1. บทนำ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทที่สำคัญมากใน  

ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที ่ได้ร ับการยอมรับให้เป็นภาษาสากล ( International Language) และประชากรส่วนใหญ่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับนานาชาติ นอกจากนี้ องค์กรทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ได้กำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานโดยใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ดังนั้นผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี จะมีโอกาสถูกจ้างงานมากกว่าคนท่ัวไป หรือมีโอกาสที่จะได้รบัเงินเดือน หรือ
อัตราค่าจ้างที่สูงกว่า จึงส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่พยายามที่จะเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ตนเองสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ได้ระบุถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศว่าการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศมี ความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ ่งใน
ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

สำหรับด้านการศึกษานั้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าว
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก มีความพร้อมที ่จะแข่งขันหรือร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ให้ทันโลกในปัจจุบัน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทุกช่วงช้ัน 
และกําหนดให้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนมี
การฝึกฝนทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จึงอาจกล่าวได้ว่า  
การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อให้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) กล่าวว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะที่ใช้มากกว่าทักษะอื่น ๆ และเป็นทักษะแรกท่ีใช้
ในการติดต่อสื่อสาร สำหรับทักษะการพูดนั้นถือเป็นทักษะที่มีบทบาทและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารของมนุษย์ เป็น
ทักษะเบื้องต้นที่ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารได้โดยตรงและทราบผลได้เร็วกว่าการสื่อสารในทักษะอื่น ๆ Finochiaro (1964) 
และ Sripor (2007) กล่าวถึงความสำคัญของทักษะการอ่านว่า การอ่านเป็นทักษะที่ใช้มากในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นทักษะ
ที่ผู้เรียนใช้เพื่อแสวงหาความรู้ และทำให้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะสุดท้ายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด
นั้นคือทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Cornbleet and Carter (2001) ระบุว่า การเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้ความสามารถหลาย
ด้าน เช่น ความรู้ด้านไวยากรณ์ การจัดลำดับความคิด ทักษะการใช้ภาษาเขียน เป็นต้น  ซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่น ดังนั้นผู้เรียนต้องมีการฝึกฝนการเขียนให้อยู่ในรูปแบบท่ีถูกต้องเสมอเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ 

ทักษะการเขียนถือเป็นทักษะหนึ่งที ่มีความสำคัญในการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ  
เนื่องจากการเขียนเป็นตัวกระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการจัดลำดับความคิด พัฒนาความสามารถในด้าน  
การสรุปความ การวิเคราะห์และการวิจารณ์ และการเขียนทำให้เกิดการสะท้อนคิดไปยังภาษาเป้าหมาย ( Luchini, 2010) 
นอกจากนี้ การเขียนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจากทั่วทุกมุมโลกได้ Paulston and Bruder (1976) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนว่า ทักษะ 
การเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนเพื่อใช้ประ โยชน์ในการเขียนย่อหน้า หรือเขียน
บรรยายต่าง ๆ เนื ่องจากภาษาอังกฤษนับเป็นหนึ ่งในหกของภาษาราชการของสหประชาชาติ ดังนั ้นทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื ่องสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ ่ง ๆ ขึ ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  
การดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนการประกอบอาชีพ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาทางด้านทักษะการเขียนต้อง
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อาศัยความรู้และทักษะหลายอย่าง Weigle (2002) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเขียนไว้ว่า การเขียนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่
การส่งต่อข้อความจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น นอกจากผู้อ่านจะได้รับสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการสื่อออกไปแล้ว ผู้อ่านยังได้รับความรู้จากการอ่านข้อความดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญมากต่อกระบวน  
การเรียนรู้ การสอนการเขียนท่ีดีจึงควรให้ความสำคัญทั้งในส่วนของกระบวนการเขียนและความถูกต้องของไวยากรณ์ ผู้เรียน
ควรสามารถสร้างงานเขียนได้อย่างมีลำดับขั้นตอน นอกจากน้ีก็ควรให้ความสำคัญไปท่ีความถูกต้องของการใช้ภาษาของผู้เรียน
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาได้มากกว่าเจ้าของภาษา 
เนื่องจากหากมีความแตกต่างกันของทั้งสองภาษา ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาเป้าหมาย (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ 
ผู้เขียนจะต้องมีความรู้เรื่องคำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์และสำนวน เพื่อนำมาใช้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถผลิตงานเขียนที่ดีออกมาได้ การเขียนเป็นการสื่อความหมายที ่มี
ความสำคัญมากเพราะสามารถสื่อสารไปถึงผู้คนจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน โดยที่ผู้สื่อความหมายไม่จำเป็นต้องอยู่ใน
สถานที่เดียวกันกับผู้รับข้อความที่สื่อสาร นอกจากนี้ยังไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาเพราะการสื่ อสารดังกล่าวสามารถเก็บไว้ได้เป็น
เวลานานนับร้อยปี การเขียนจึงเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญและมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตามทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยาก ต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้าน ผู้เขียนต้องวางแผนว่าจะ
ถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ให้ปรากฏเป็นตัวหนังสืออย่างไร จึงจะทําให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจและสื่อความหมายได้ตรงกัน ยิ่งหาก
เป็นการเขียนในภาษาอังกฤษก็จะอาศัยความรู้ความสามารถอีกหลายด้าน ดังท่ี สุพิศ กลิ่นบุปผา (2545) ได้ศึกษาปัญหาที่ทำ
ให้นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนต่ำ พบว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ สาเหตุจากตัวนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ชอบทักษะการเขียน ไม่สนใจและไม่มีความคิดที่จะเขียน สาเหตุจากครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอนหรือ
ขาดวิธีกระตุ้นให้นักเรียนอยากเขียน ตัวผู้สอนเองขาดทักษะทางการเขียน และสาเหตุจากสื่อและวิธีสอน พบว่า ครูใช้สื่อ 
การสอนน้อยและใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ คือ ให้นักเรียนอ่าน ดูตัวอย่างแล้วปฏิบัติตาม เนาวรัตน์ ชื่นมณี (2540) ได้กล่าวว่า
ปัญหาที่พบอีกอย่างในการเขียนคือปัญหาการสะกดคำผิด ซึ่งเกิดจากผู้เรียนไม่สังเกตและเอาใจใส่การเรียนพื้นฐานการเขยีน
สะกดคำไม่แม่นยำ ขาดการฝึกฝนและการเอาใจใส่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อความหมายของการเขียนสรุปความได้ นอกจากนี้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษคือ ข้อผิดพลาดในด้านไวยากรณ์ โดยจากงานวิจัยที่วิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
การเขียนที่ผ่านมาแล้วนั้น บำรุง โตรัตน์ (2524) กล่าวว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในการเขียน คือ นักศึกษาไทยมักจะแปลไทย
เป็นอังกฤษคำต่อคำ และโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่สำคัญต่อนักศึกษาไทย เนื่องจากโครงสร้างทาง
ภาษานั้นต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Riewthong  and Pimsarn (2013) ที่พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียน
ด้านการเลือกคำ โครงสร้างประโยค การสะกดคำ เครื ่องหมายวรรคตอนและคำบุพบท ปัญหาการเขียนเหล่านี้เกิดจาก  
การที่ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกฝนการเขียนอย่างเพียงพอทำให้ขาดทักษะการเขียน นอกจากน้ี งานวิจัยของ ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ 
และคณะ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พบว่ามีข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์และโครงสรา้งประโยค ซึ่งประกอบไปด้วยข้อผิดพลาดด้านการใช้คำไมต่รง
บริบท การใช้รูปแบบกริยาไม่ถูกต้อง และการใช้คำนำหน้านามผิด อีกทั้ง ศุภลักษณ์ นางาม (2548) ได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที ่พบบ่อยในงานเขียนวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที ่มีคะแนนสอบเข้าวิชา
ภาษาอังกฤษสูงและตํ่า พบว่า มีข้อผิดพลาด 23 ประเภท ซึ่งพบทั้งในระดับประโยคถึงระดับคํา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมี 6 
ประเภท คือ ข้อข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้คํานาม ความสอดคล้องกันในประโยค การสะกดคํา  
การใช้กาล และการใช้คํานําหน้า และสาเหตุหลักของข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนเหล่านี้ น่าจะเกิดการแทรกซ้อน
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ของภาษาแม่การใช้กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ไม่ครบถ้วน การสรุปกฎเกณฑ์ผิด การไม่รู้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ รวมถึงการใช้วิธี
หลีกเลี่ยง และความสะเพร่าของนักศึกษา จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการเขียนภาษาอังกฤษน้ัน  

จากการสรุปเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียน ความสามารถในการเขียน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียน ซึ่งปัจจุบันการให้ความสำคัญกับทักษะการเขียนน้อย
มาก โดยเฉพาะการเขียนประเภทบรรยาย (ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์, 2557) ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาหลาย ๆ ท่านมองว่า
ทักษะการเขียนเป็นรองกว่าทักษะอื่น ๆ และมีความจำเป็นน้อยกว่าทักษะอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาข้อผิดพลาด
ทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นข้อมูล
สำคัญให้เกิดการเรียนรู้ในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อสำรวจข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตารางการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของ  Alice Oshima and 

Anne Hogue (2007) ที่เขียนหนังสือ Writing Academic English เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย
ครั้งนี ้ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้ 

4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 

45 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (1551129) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

4.2.1 งานเขียนประเภท Descriptive Paragraph ประเด็นการบรรยายบุคคล ความยาวประมาณ 200 - 250 คำ 
ของรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (1551129) 

4.2.2 แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษโดยปรับมาจาก Alice Oshima and 
Anne Hogue (2007) 

4.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
4.3.1 ศึกษาเอกสารตำรางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 

4.3.2 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตารางแบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ

ของ Alice Oshima and Anne Hogue (2007) และนำมาดัดแปลงให้เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ 

4.3.3 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ

จนเสร็จสมบูรณ์  
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4.3.4 สร้างใบงานเขียนประเด็นการบรรยายบุคคล โดยกำหนดหัวข้อเรื่อง “Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhor” ความยาวประมาณ 200 - 250 คำ 
 

ตารางที่ 1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางการเขียนภาษาอังกฤษ 

ด้านไวยกรณ์ (Grammar) และโครงสร้างประโยค (Sentence structure) 

ประเภทข้อผิดผลาด ความถี่ ร้อยละ ลำดับที ่
1. การใช้รูปประโยชน์ไมส่มบรูณ์ (Sentence Fragments)    

1.1 No ‘subject’ ขาดประธาน    
1.2 No ‘verb’ ขาดกรยิา    

2. การเรยีงส่วนขยาย (Run - on sentences)    
2.1 ไม่มีการใส่ conjunction และ comma    
2.2 ไม่มีการใส่ subordinating conjunction    

3. กริยาไม่เปลี่ยนตามพจน์ของประธาน (Sibject-verb Agreement)    
3.1 การใช้ประธานและคำกรยิาไม่สอดคล้องกันตามหลักไวยากรณ์ในรปูแบบ

ของประธานท่ีเป็นเอกพจน์ซึ่งจะตอ้งใช่คำกริยารูปเอกพจน์ 
   

3.2 การใช้ประธานและคำกรยิาไม่สอดคล้องกันตามหลักไวยากรณ์ในรปูแบบ
ของประธานท่ีเป็นพหูพจน์ซึ่งจะตอ้งใช่คำกริยารูปพหูพจน์ 

   

4. ใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง (Verb - Tense)    
4.1 Present Simple Tense    
4.2 Present Perfect Tense    
4.3 Present Continuous Tense    

5. การใช้รูปแบบกริยาทีไ่ม่ถูกต้อง (Verb Form)    
5.1 ใช้โครงสร้าง part of speech ไมข่นานกัน (No Parallelism)    
5.2 ใช้รูปแบบกริยาไม่ถูกต้อง    

6. การผันรูปเอกพจน์และพหูพจน์ไมถู่กต้อง (Singular / Plural / Nouns)    

7. การใช้คำนำหน้านามไม่ถูกต้อง    
7.1 ไม่ใส่ Article หน้าคำนาม    
7.2 ใช้ Article หน้าคำนามผิด    
7.3 ใช้คำนามตามหลัง Demonstrative ผิดประเภท    
7.4 ใช้คำนำหน้านาม Quantifiers ผดิประเภท    

8. การใช้คำบุพบทท่ีไม่เหมาะสม (Preposition)    
8.1 ไม่ใส่คำบุพบท    
8.2 ใส่คำบุพบท    

9. การเลือกใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบท (Wrong Word Choice)    
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ประเภทข้อผิดผลาด ความถี่ ร้อยละ ลำดับที ่

10. การวางคำคุณศัพท์ไม่ถูกต้อง (Adjective)    
11. การใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ (Use of Reference Term)    

รวม    
 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 มอบหมายใบงานให้กลุ ่มตัวอย่างเขียนย่อหน้าบรรยายบุคคล ในหัวช้อเรื ่อง “Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn” กำหนดความยาวประมาณ 200 - 250 คำ ให้เวลาในการเขียน 2 ช่ัวโมง ในสัปดาห์ที่ 

16 ของการเรียน 

4.4.2 รวบรวมใบงานจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.5.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนทั้ง 45 ชิ้น และบันทึกลงในแบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ทางการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 

4.5.2 นำผลจากการวิเคราะห์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเบื้องต้น เเละเเก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ 
4.5.3 นำผลวิเคราะห์ที ่ได้จากการเเก้ไขเรียบร้อยเเล้ว ส่งต่อให้ผู้ เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
4.5.4 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ผ ่านการตรวจสอบจากผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน มาสรุปและหาความถี ่ของ

ข้อผิดพลาดในเเต่ละประเภท 
4.5.5 นำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยมีสูตรดังนี้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบ Percentage หรือร้อยละ คือ  
 

P = 
𝑓

𝑁
 × 100 
 

เมื่อ  P  แทน ร้อยละ 
 f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
      N  แทน จำนวนความถี่ท้ังหมด  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยการสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
การสำรวจข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบว่าปัญหาด้านทักษะการเขียนย่อ

หน้าภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ การใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ การใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง 
(Present Simple Tense) การเลือกใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบท ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ลักษณะของข้อผดิพลาดทางไวยากรณ์ที่พบได้จากงานเขียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จำนวนความถี่ ค่าร้อยละและลำดบัท่ี 

ประเภทข้อผิดผลาด ความถี่ ร้อยละ ลำดับที ่
1. การใช้รูปประโยชน์ไมส่มบรูณ์ (Sentence Fragments) 64 16 3 

1.1 No ‘subject’ ขาดประธาน    
1.2 No ‘verb’ ขาดกรยิา    

2. การเรยีงส่วนขยาย (Run - on sentences) 61 15.25 4 
2.1 ไม่มีการใส่ conjunction และ comma    
2.2 ไม่มีการใส่ subordinating conjunction    

3. กริยาไม่เปลี่ยนตามพจน์ของประธาน (Sibject-verb Agreement) 28 7 7 
3.1 การใช้ประธานและคำกรยิาไม่สอดคล้องกันตามหลักไวยากรณ์ในรปูแบบ

ของประธานที่เป็นเอกพจน์ซึ่งจะตอ้งใช่คำกริยารูปเอกพจน์ 
   

3.2 การใช้ประธานและคำกรยิาไม่สอดคล้องกันตามหลักไวยากรณ์ในรปูแบบ
ของประธานท่ีเป็นพหูพจน์ซึ่งจะตอ้งใช่คำกริยารูปพหูพจน์ 

   

4. ใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง (Verb - Tense) 65 16.25 2 
4.1 Present Simple Tense    
4.2 Present Perfect Tense    
4.3 Present Continuous Tense    

5. การใช้รูปแบบกริยาทีไ่ม่ถูกต้อง (Verb Form) 15 3.75 8 
5.1 ใช้โครงสร้าง part of speech ไมข่นานกัน (No Parallelism)    
5.2 ใช้รูปแบบกริยาไม่ถูกต้อง    

6. การผันรูปเอกพจน์และพหูพจน์ไมถู่กต้อง (Singular / Plural / Nouns) 4 1 10 

7. การใช้คำนำหน้านามไม่ถูกต้อง 42 10.5 5 
7.1 ไม่ใส่ Article หน้าคำนาม    
7.2 ใช้ Article หน้าคำนามผิด    
7.3 ใช้คำนามตามหลัง Demonstrative ผิดประเภท    
7.4 ใช้คำนำหน้านาม Quantifiers ผดิประเภท    

8. การใช้คำบุพบทท่ีไม่เหมาะสม (Preposition) 8 2 9 
8.1 ไม่ใส่คำบุพบท    
8.2 ใส่คำบุพบท    

9. การเลือกใช้คำไม่ถูกต้องตามบริบท (Wrong Word Choice) 34 8.5 6 

10. การวางคำคุณศัพท์ไม่ถูกต้อง (Word Order) 3 0.75 11 
10.1 การเรยีงคำคุณศัพทผ์ิดตำแหน่ง (Adjective)    

11. การใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ (Use of Reference Term) 76 19 1 
รวม 400 100  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสำรวจความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า จากความถี่ของ

ข้อผิดพลาดทุกประเภทโดยรวมทั้ง 11 ด้าน ข้อผิดพลาดทางด้าน การใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ มีร้อยละสูงสุดเป็น
อันดับที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ19 อันดับที่สอง และ สาม ได้แก่ การใช้ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง และการใช้รูปประโยค  
ไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ16.25 และ 16 ตามลำดับ จากข้อผิดพลาดที่พบว่ามีการใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ  
โดยข้อผิดพลาดนี้เป็นอิทธิพลจากภาษาแม่ของนักศึกษา ซึ่ง คือภาษาไทยที่มีโครงสร้างของภาษาแตกต่างจากภาษาอังกฤษ 
โดยภาษาไทยนั้นไม่ต้องเปลี่ยนรูปของคำสรรพนามในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ จะใช้คำสรรพนามรูปเดียวกันหมดในทุกตำแหน่ง
หน้าที่ ทำให้นักศึกษาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ จึงไม่สามารถใช้คำสรรพนามอ้างอิงได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัย
ของ จอมขวัญ สุทธินนท์ (2561) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เขียนอาจเข้าใจผิดและสับสนในการเลือกประธานสรรพนามไปใช้ ซึ่งทำให้
การเขียนคำสรรพนามอ้างอิงในประ โยดไม่สอดคล้องกัน ทำให้เมื่ออ่านข้อความแล้วเกิดการลักลั่นในการสื่อความ 

นอกจากข้อผิดพลาดด้านการเลือกใช้คำสรรพนามอ้างอิงผิดรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้
ประโยคไม่ถูกต้องตามโครงสร้าง โดยข้อผิดพลาดนี้เป็นอิทธิพลจากภาษาแม่ของนักศึกษา ซึ่ง คือภาษาไทยที่มีโครงสร้างของ
ภาษาแตกต่างจากภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยนั้นไม่ต้องเปลี่ยนรูปของกริยาตามกาล ทำให้นักศึกษาหลงลืม หรืออาจไม่
ตระหนักถึงประเด็นนี้ จึงทำให้ไม่สามารถใช้คำกริยาได้ถูกตอ้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์ (2563) ซึ่งกล่าว
ว่า ผู้เขียนส่วนใหญ่คิดเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่หนึ่งก่อนจะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการถ่ายทอดจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ อาจทำให้การสื่อสารนั้นมีความไม่สอดคล้องกันเนื่องจากโครงสร้างทางไวยากรณ์ของทั้งสองภาษามีความ
แตกต่างกัน อีกทั้ง บำรุง โตรัตน์ (2524) มีความเห็นว่าปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษคือ นักเรียนไทยมักจะแปลภาษาอังกฤษ
คำต่อคำ และโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่สำคัญต่อนักเรียนไทยเพราะโครงสร้างของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษต่างกันมาก 

ในส่วนของข้อผิดพลาดในประเด็นการใช้รูปประโยคไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดนี้อาจมาจากความไม่แม่นยำในเรื่องของ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ Fahmida, B. (2010) ที่กล่าวว่าข้อผิดพลาดในลักษณะนี้อาจเกิดมาจากความสับสน
และความสะเพร่าของผู้เรียนเอง นอกจากนี้ Sattayatham and Honsa (2007) พบว่า ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยคเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในการเขียนของนักศึกษาไทย ในส่วนของข้อผิดพลาดอื่น ๆ นั้น ถึงแม้ว่าจะพบเป็น     
จำนวนไม่มาก และ ข้อผิดพลาดบางจุดก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่อาจถูกมองข้ามไป แต่ผลของความผิดพลาดเหล่านี้สะท้อนถึง
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในประเด็นนั้น ๆ รวมทั้งยังสะท้อนให้ผู้สอนได้เห็นถึงประเด็นในการเขียนภาษาอังกฤษที่ควร
เน้นย้ำหรือพัฒนา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประ    
จำวันหรือการทำงานในอนาคต 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ผู้สอนสามารถนำข้อผิดพลาดที่พบในนักศึกษาไปจัดเตรียมการเรียนการสอนให้มากข้ึนหรือจัดเตรียมแบบฝึกหัดเพื่อ

พัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดการเขียนข้อผิดพลาดจากประเด็น
ที่พบในงานวิจัย 

7.2 ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่พบในงานเขียนในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดจากการที่ผู้เรียนแปลภาษาคำต่อคำโดยยึด
ภาษาไทยเป็นหลัก ผู้เรียนไม่ยึดโครงสร้างทางไวยากรณภ์าษาอังกฤษ ดังนั้นผู้เรียนจึงควรนำผลที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในงานเขียน
ภาษาอังกฤษครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ระหว่างชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 165 คน ผู้เข้าร่วมวิจัย คือ คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1 - 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับสูงสุดทั้งคู่ คือ ด้าน
กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเห็นว่าการเรียนผ่านออนไลน์มีข้อจำกัดมากกว่า
ประโยชน์ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เห็นประโยชน์ทุกด้านอยู่ในระดับมากและพบว่าทุกชั้นปตี่าง
เห็นข้อจำกัดเหมือนกันทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านกิจกรรมการเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ดังนั้น 
ประเด็นข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ควรนำมาพิจารณาโดยคำนึงถึงบริบทการเรียนของนักศึกษา 
 

คำสำคัญ : ประโยชน์ในการเรียนออนไลน์, ข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์, การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์, นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 
This study aimed to 1) study the benefits and limitations of online English learning for English major 

students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University 2) compare students’ 
opinion on the benefits and limitations of online English learning of 1st - 4th English major students, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. The samples were 1st - 4th English majors, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University who enrolled in the first semester 
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of the academic year 2021. The questionnaire was the instrument of this research. The data were analyzed 
by using descriptive statistics and content analysis. 

The results showed that the benefits and limitations of online English learning were both at the 
highest level in terms of English learning activities. However, English majors pointed that the limitations of 
online English learning were greater than the benefits they earned. When comparing each 1st -4th year of 
English major students, the findings revealed that the benefits of online English learning were rated at a 
high level in all aspects by the first-year students and the limitations were rated at a high level in all aspects 
for English majors, especially in learning activities and learning environments. Therefore, various aspects of 
limitations on online English learning should be considered based on the context of learning for English 
major students. 
 

Keywords: benefits of online learning, limitations of online learning, online English learning, English major 
students 
 

1. บทนำ 
จากการแพร่ระบาดอย่างกะทันหันของโควิด 19 (Covid-19) ได้สร้างผลกระทบทั่วทุกมุมโลกอย่างมหาศาล จาก

สถานการณ์นี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความท้าทายต่อระบบการศึกษาไปทั่วโลก ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้อง
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนไปสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ท้ังหมด (Dhawan, 2020) จากการศึกษา
งานวิจัยของ Pokhrel and Chhetri (2021) ระบุว่า การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทำให้นักวิจัยจำนวนมากได้แบ่งปัน
ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากสถานศึกษาทุกระดับต้องยุติ
การเรียนการสอนสอนตามปกติในช้ันเรียน จนนำมาสู่โอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนไปสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ ประกาศมาตรการให้หยุดการเรียนการ
สอนและการสอบทุกรูปแบบ โดยให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์หรือรูปแบบ
อื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกับรายวิชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563) 

ในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์มีเครื่องมือและช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผู้สอนสามารถเลือกและนำมาเป็น
สื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ เช่น Google Meet, Google Classroom, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Team เว็บไซต์
ต ่าง ๆ เช่น Webinarjam, Testmoz, Edmodo, Teded ตลอดจนแอปพลิเคชันสื ่อสังคมออนไลน์ เช่น WhatsApp, 
Telegram เป็นตน้ (Ayush and Gowda, 2020) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทในการการจัดการ
เรียนการสอนผ่านออนไลน์ พบว่า แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์มีเครื ่องมือและช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลายและมีประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน แต่การเรียนการสอนในลักษณะนี้ย่อมแฝงด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ  
อย่างมหาศาลเช่นกัน กล่าวคือ การเรียนการสอนผ่านออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด โดยจากการศึกษา พบว่า ผู้เรียนไม่พึง
พอใจกับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ซึ่งพบว่าปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ขาดความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชา 
การขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้ที ่บ้านไม่เอื ้ออำนวย ทำให้ขาดวินัยในตนเองและ 
การตอบสนอง ในทางกลับกัน ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนผ่านออนไลน์ คือ การได้กลับมาอยู่กับครอบครัว  มีเวลาที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั ้งลดค่าใช้จ่ายในการเรียนและการ เดินทาง (Thamrin, Hasan, Rina, Gani, and Miranda, 2022) 
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ขณะที่งานวิจ ัยของ Mukhtar, Javed, Arooj and Sethi (2020) ระบุว ่า ประโยชน์ของการเร ียนผ่านออนไลน์ คือ  
ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่วนข้อจำกัด คือ การขาดการฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับและการขาดระเบียบวินัยในการเรียน อนึ่ง ผู้สอนและผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ควรให้ความสำคญักับ
การใช้เครื่องมือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเมื่อสถานศึกษาเปิดเรียนตามปกติ ผู้สอนและผู้เรียนควรส่งเสริมการใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ดังกล่าวต่อไป (Pokhrel and Chhetri, 2021) 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดของการเรียนผา่น
ระบบออนไลน์ ภายใต้บริบทของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร อันนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทั้ง
เสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื ่อศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ระหว่าง

ช้ันปีของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 

ผลจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานำมาสู่การกำหนด
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563)  
 

แบบสอบถาม เร่ือง ประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผา่น
ออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้อาจารย์ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับรายวิชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563) 

ศึกษาเอกสารแลงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของ Appanna 

(2008), Elayan (2021) และ Zbone and Farrah (2021)  

ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 

แก้ไขปรับปรุงเครื่องมือ
วิจัย 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูล  

ประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย  
4.1 ผู้เข้าร่วมวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู ้เข้าร่วมวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 - 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 165 คน 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
/ ช่องทาง) (2) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (3) ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ (4) ด้านกิจกรรมในการเรียน
ภาษาอังกฤษ (5) ด้านอารมณ์ และตอนที่ 3 ข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ จำนวน 2 ข้อ คือ (1) โปรดระบุประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 
ข้อ (2) โปรดระบุอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 ข้อ  

4.3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
4.3.1 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์และข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์

ของ Zbone and Farrah (2021) เพื่อดำเนินการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยกำหนดประเด็นและขอบเขตเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.3.2 สร้างแบบสอบถาม 
4.3.3 นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบรูปแบบภาษา ความเหมาะสมและความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการวิเคราะหห์าค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence (IOC) 
เท่ากับ 0.97 

4.3.4 นำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
บริการ จำนวน 30 คน มีความความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 

4.3.5 นำเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ไปยังผู้เข้าร่วมวิจัย หลังจากนั้นรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมวิจัยและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผล 

4.5 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
4.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
4.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 

โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด , 
2545) ซึ่งมีการแปลผล ดังนี้ 
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4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด  

4.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลของข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดใน
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ จำนวน 2 ข้อ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (content analysis) ตามแนวคิดของ
ดูดอฟสกี้ (Dudovskiy, 2018) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลดังนี ้
5.1 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 165 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 16.96 และ

หญิง จำนวน 137 คนคิดเป็นร้อยละ 83.03  
5.2 ชั้นปีที่กำลังศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 28.48 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 

40 คนคิดเป็นร้อยละ 24.24 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 20.61 และชั้นปีท่ี 4 จำนวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 26.67 
5.3 ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 165 คน มี

ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
5.4 ช่องทางการเรียนออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 165 คน มีการเรียนผ่าน Google Meet จำนวน 

82 คนคิด เป็นร้อยละ 49.70 และมีการเรียนผ่าน Zoom จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ แสดงผลการ

วิเคราะห์ ในตารางที ่1 - 2 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 
ด้าน �̅� S.D. ความหมาย 

1. ด ้านความพร้อมในการจัดการเร ียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 
(เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) 

3.20 0.10 เห็นด้วยปานกลาง 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.56 0.16 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.57 0.01 เห็นด้วยมาก 
4. ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.58 0.12 เห็นด้วยมาก 
5. ด้านอารมณ์ 3.00 0.03 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 3.38 0.08 เห็นด้วยปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.58) 
ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.57) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.56) อยู่ในระดับมากตามลำดบั 
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ส่วนด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (𝑥̅  = 3.20) 
และด้านอารมณ์ (𝑥̅  = 3.00) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 
ด้าน �̅� S.D. ความหมาย 

1. ด ้านความพร้อมในการจัดการเร ียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 
(เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) 

3.76 0.07 เห็นด้วยมาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.86 0.05 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.32 0.19 เห็นด้วยมาก 
4. ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.92 0.04 เห็นด้วยมาก 
5. ด้านอารมณ์ 3.67 0.03 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.70 0.08 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน คือ ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.92) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.86) ด้านความ

พร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (𝑥̅  = 3.76) ด้านอารมณ์ 

(𝑥̅  = 3.67) และด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.32) ตามลำดับ 
อน่ึง จากการเปรียบเทียบประโยชน์และข้อจำกัดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน

ออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษามีข้อจำกัดมากกว่าประโยชน์ที ่จะได้รับ คือ 

นักศึกษามีความเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (𝑥̅  = 3.38) ขณะที่

นักศึกษามีความเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (𝑥̅  = 3.70) 
ตอนที่3 เปรียบเทียบประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ระหว่างชั ้นปีของนักศึกษา

แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 - 4 
 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์แต่ละชั้นปี 
ด้าน ชั้นป ี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 

1. ด ้านความพร ้อมในการจ ัดการเร ียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) 

3.32 0.04 3.29 0.06 2.99 0.23 3.18 0.03 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.70 1.16 3.38 0.81 3.44 1.11 3.71 1.08 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.77 0.08 3.33 0.08 3.55 0.08 3.63 0.06 
4. ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.96 0.84 3.48 0.88 3.41 0.92 3.46 1.11 
5. ด้านอารมณ ์ 3.21 0.09 3.20 0.11 2.64 0.06 2.98 0.04 

รวม 3.59 0.44 3.34 0.39 3.21 0.48 3.39 0.46 
ความหมาย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์แตล่ะ

ช้ันปโีดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  = 3.38) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละชั้นปี พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปี

ที่ 1 มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.59) ขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับปาน

กลาง คือ (𝑥̅  = 3.34) (𝑥̅  = 3.21) และ (𝑥̅  = 3.39) ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความ

คิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.96) 

รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาในการเรียน ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.77) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.70) ตามลำดับ 
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านกิจกรรมในการเรยีน

ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.48) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการเร ียนรู้  (𝑥̅  = 3.38) และด้านเนื ้อหาในการเร ียน

ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.33) ตามลำดับ 3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์

มากที่สุดในด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.55) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.44) และ

ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.41) ตามลำดับ 4) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียน

ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.71) รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.63) และด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.46) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อข้อจำกัดของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์แต่ละชั้นปี 
ด้าน ชั้นป ี

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 
1. ด ้านความพร ้อมในการจ ัดการเร ียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เคร ื ่องมือ/
สัญญาณอินเทอร์เน็ต/ช่องทาง) 

3.87 0.02 3.49 0.18 3.94 0.06 3.75 0.14 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.80 0.01 3.77 0.06 3.87 0.06 3.98 0.14 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.33 1.09 3.23 1.03 2.82 1.03 3.88 1.42 
4.ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.96 0.05 3.80 0.12 3.96 0.04 3.94 0.11 
5.ด้านอารมณ ์ 3.80 0.10 3.52 0.12 3.73 0.08 3.63 0.04 

รวม 3.75 0.25 3.56 0.30 3.66 0.25 3.84 0.37 

ความหมาย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์แต่ละ

ชั้นปีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.70) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละชั้นปี พบว่า นักศึกษาทุกชั้นปีความคิดเห็นต่อข้อจำกัด

ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับมากทั้งหมดตามลำดับ ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (𝑥̅  = 3.84) รองลงมา คือ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (𝑥̅  = 3.75) นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (𝑥̅  = 3.66) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (𝑥̅  = 3.56) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านกิจกรรมในการ

เรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.96) รองลงมา  คือ ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / 
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สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (𝑥̅  = 3.87) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และด้านอารมณ์ (𝑥̅  = 3.80) ตามลำดับ 
2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านกิจกรรมในการเรียน

ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  =3.80) รองลงมา  คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้(𝑥̅  = 3.77) และด้านอารมณ์ (𝑥̅  = 3.52) ตามลำดบั 
3) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านกิจกรรมในการเรียน

ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.96) รองลงมา คือ ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (𝑥̅  = 3.94) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (𝑥̅  = 3.87) ตามลำดับ 4) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี

ความคิดเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มากที่สุดในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  (𝑥̅  = 3.98) 

รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมในการเรียน ภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.94) และด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ (𝑥̅  = 3.88) 
ตามลำดับ 

ตอนที่ 4 นำเสนอผลการวิเคราะห์คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน
ออนไลน์ นำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยสรุปความเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อด้านต่าง ๆ เป็น 2 ประเด็น ดังนี ้

1) ประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1.1) ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ (เครื ่องมือ / 

สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) นักศึกษาระบุว่า นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์เสริมและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถยืดหยุ่นระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 

1.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ นักศึกษาระบุว่าสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาและมี
อิสระในการแต่งกาย อีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปกับการเรียน เช่น รับประทานอาหารระหว่างเรียนและ
ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกจากบทเรียน 

1.3) ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่าสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้เมื่อนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ 
หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนและยังสามารถพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารและทักษะภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ได้ดียิ่งข้ึน 

1.4) ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่ามีความมั่นใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมชั้น ทำให้กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกมากขึ้นและไม่
ประหม่าเมื่อต้องนำเสนองานในห้องเรียนผ่านออนไลน์ 

1.5) ด้านอารมณ ์นักศกึษาระบุว่ามั่นใจในตนเองมากข้ึน กล้าแสดงออกทั้งในการตอบคำถามและ
แสดงความคิดเห็น รู้สึกผ่อนคลาย ไม่กดดันและไม่เครียดจนเกินไป และกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เพราะการเรียนผ่าน
ออนไลน์นั้นไม่มีผู้สอนคอยกระตุ้น จึงทำให้นักศึกษาต้องควบคุมการเรียนด้วยตนเอง 

2) ขอ้จำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
2.1) ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ (เครื ่องมือ / 

สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) นักศึกษาระบุว่าขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ บางคนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนเพียงอย่างเดียว คือ โทรศัพท์มือถือ จึงไม่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ ได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร 
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2.2) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ นักศึกษาระบุว่าสภาพแวดล้อมขณะเรียนไม่เอื้ออำนวย  
มีเสียงรบกวน ทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน เช่น เสียงรถบนถนน เสียงฝนตก เสียงพูดคุยของคนในครอบครัว เป็นต้น อีกทั้งยัง
พบปัญหาอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้าดับ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนผ่านออนไลน์ได้ 

2.3) ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่าเข้าใจเนื้อหาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายคลาดเคลื่อน ทำให้ช้ินงานเกิดความผิดพลาดและไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ 

2.4) ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่ามีปัญหาในการทำงานและกิจกรรม
กลุ่ม เนื่องจากไม่สามารถพบหน้ากับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของชิ้นงานหรือเพื่อ
แก้ปัญหาข้อติดขัดเฉพาะหน้า ทำให้งานล่าช้า  

2.5) ด้านอารมณ ์นักศึกษาระบุว่าเกิดความเครียด ความวิตกกังวล และรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อต้องเข้า
เรียนผ่านออนไลน์ เพราะไม่สามารถพูดคุย ปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกับเพื่อน อีกทั้งในบางรายวิชา จำเป็นต้องเปิดกล้อง
ระหว่างเรียน ทำให้นักศึกษารู้สึกอึดอัดและไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น 
ปัญหาด้านสายตา เพราะต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานาน จึงส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅  =3.38) ขณะที่

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  =3.70) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
นักศึกษามีความเห็นว่าการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มีข้อจำกัดมากกว่าประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนการสอน 
อาจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียน
ในช้ันเรียนตามปกติไปสู่การเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นสถานการณ์บังคับที่ผู้เรียนไม่อาจปฏิเสธได้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความกังวล 
ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อีกทั้ง การเรียนผ่านออนไลน์ยังเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ซึ่งผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน (face-to-face) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องประโยชน์และข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของ Elayan (2021) กล่าวว่า การเรียนผ่านออนไลน์ไม่เกิดประสิทธิภาพและไม่ช่วยทำให้ผู ้เรียน
ประสบผลสำเร็จเท่ากับการเรียนรู้แบบเดิม และหากมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดศักยภาพ
ต่อผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Yusnilita (2020) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบเดิมมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนผ่าน
ออนไลน์ แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและศึกษาหาแนวทาง และกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดผลผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้  

อนึ่ง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาต่างมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กิจกรรมในการเรียน
ภาษาอังกฤษมีประโยชน์และเป็นข้อจำกัดในระดับมากทั้งสองด้าน  ทั้งนี้ช่องทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสภาพ
ปัจจุบันมีให้เลือกอย่างหลายหลาย เช่น zoom, google meet, Microsoft team เป็นต้น สามารถตอบรับเลือกกิจกรรมใน
ช้ันเรียน เช่น กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคลหรือรายคู่ หรือรูปแบบของเกมทีใ่ช้เนื้อหาของบทเรียนผ่าน Quiz หรือ 
Kahoot ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและมีแรงจูงใจใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็เห็นว่า ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นข้อจำกัดในการเรียนผ่าน
ออนไลน์ ทั ้งนี ้นักศึกษามองในมุมของการทำกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการทำงานแบบกลุ่ม ซึ ่งจำเป็นต้องพบหน้ากัน  
เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกันในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม เช่น การทำคลิปวิดีโอ เมื่อไม่สามารถพบปะกันด้วยข้อปฏิบัติการเว้น
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ระยะห่างของโควิด 19 ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้ยาก Gillett-Swan (2017) กล่าวว่า อุปสรรคต่อกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านออนไลน์ทีป่รากฏชัดเจน คือ การไม่สามารถทำกิจกรรมทำงานกลุ่ม  

เมื่อพิจารณาข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษารายด้าน (ตารางที่ 4) ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า 
แม้ว่าด้านกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก แต่สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ถือว่าเป็น

ข้อจำกัดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ในระดับมากเช่นกัน (𝑥̅  =3.86) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยของ
นักศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนผ่านออนไลน์ เช่น เสียงรบกวน สภาพอากาศ สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น จากการศึกษา
พบว่า สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรยีนโดยตรง เมื่อผู้เรียนเปลี่ยนสภาพการเรยีนในช้ันเรียน
ไปสู่รูปแบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ผู้เรียนมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยระบุว่า ข้อจำกัดที่เด่นชัดที่สุดในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 
คือ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Appanna, 2008) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของแต่ละชั้นปี พบว่า 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เพียงช้ันปีเดียวท่ีมองเห็นประโยชน์และข้อจำกัดของการเรียนผ่านออนไลน์อยู่ในระดับมาก ขณะที่ช้ันปีอื่น 
ๆ เห็นว่าการเรียนผ่านออนไลน์มีข้อจำกัดมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากชั้นปีอื่น ๆ เป็นนักศึกษาที่เคยมี
ประสบการณ์ในการเรียนผ่านออนไลน์ในระดับอุดมศึกษามาก่อนหน้า แต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังเป็นประสบการณ์ในการเรียน
ผ่านออนไลน์เป็นครั้งแรกในระดับอุดมศึกษา ซึ่งยังมองไม่เห็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการเรียนมากนัก โดยผู้เรียนอาจมองว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ ยังเน้นการฟัง-การพูดและการออกเสียง และสะดวกใน
การศึกษาจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยตนเอง ขณะที่ช้ันปีอื่น ๆ มีรายวิชาต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านเชิงลึกมากขึ้น 
โดยเฉพาะชั้นปีที่ 4 ที่ต้องศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นการทำงานแบบกลุ่มและแบบคู่ นอกจากนี้ นักศึกษาช้ันปีที่ 
4 เป็นกลุ่มที่มองเห็นถึงข้อกำจัดในการเรียนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีอื่น ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เคยชินกับกระบวนการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนมาถึง 6 ภาคเรียน การปรับตัวเข้าสู่การ
เรียนแบบออนไลน์อย่างกะทันหัน จึงเป็นปัญหาของผู้เรียนในการปรับตัวต่อกระบวนการแสวงหาความรู้ 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ พบว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดมากน้อยแตกต่างกันออกไปในด้านต่าง ๆ ทั้งในมุมของ
ผู้เรียนและผู้สอน โดยการเรียนผ่านออนไลน์มีทั้งประโยชน์และข้อจำกัดมากมาย ซึ่งประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ คือ 
ผู้เรียนสามารถอยู่บ้านกับครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน มีเวลายืดหยุ่นและการเข้าถึงสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนรู้เพิ่มเติม ในขณะที่ข้อจำกัดที่กล่าวถึงบ่อยท่ีสุด คือ ปัญหาทางเทคนิค เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  ขาดความเข้าใจ
ในเนื้อหาง ขาดการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออำนวยและขาดวินัยในการเรยีนรู้ 
(Thamrin, Hasan, Rina, Gani, and Miranda, 2022) ขณะที่งานวิจัยของ Dhawan (2020) ได้กล่าวย้ำถึงประโยชน์ในการ
เรียนรู้ผ่านออนไลน์ คือ การเสริมทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการปรบัตัวระหว่างการ
เรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึงด้านประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน นับว่าเป็นแรงเสริมของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ส่วนผลด้านข้อจำกัดก็เป็นข้อดีที่จะได้มี
การปรับปรุง แก้ไข การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม อีกทั้ง  เข้าใจการปรับตัวของนักศึกษาต่อกระบวนการ
แสวงหาความรู้ 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรและการทำวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี ้

7.1 หลักสูตรควรนำข้อจำกัดที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน
ออนไลน์ในครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนท้ังต่ออาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

7.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในบริบทการจัดการเรียนการ
สอนผ่านออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

IMPACT OF COVID-19 ON ENGLISH MAJORS’ ONLINE ENGLISH LEARNING, FACULTY OF 
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 
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Nurhayatee  Bosu1*, Sedthawut  Khwanmuang2 and Patcharawadee  Agsormpim3* 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์งานวิจัยชิ ้นนี้เพื ่อ 1) สำรวจผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์และ  

2) เปรียบเทียบความคิดเหน็ของนักศึกษาของผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในแต่ละชั้นปี กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 - 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในระดับมาก (3.51) จำนวน 
4 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียน ด้านอารมณ์ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับผลกระทบมากที่สุด (3.67) รองลงมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (3.59) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (3.54) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (3.23) ตามลำดับ ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผลกระทบของโควิด 19 ต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ พบว่า มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของโควิด 19 ต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ ชี้ให้เห็นผลที่น่าสนใจเฉพาะชั้นปีที่หลักสูตรควรนำมาวิเคราะห์ อภิปรายและหาแนวทาง
ในการจัดการกับผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ให้เหมาะสม  
 

คำสำคัญ : ผลกระทบ, โควิค-19, การเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to survey the impact of COVID-19 on English majors’ online 

English learning and 2) to compare the students’ opinion on the impact of COVID-19 on online English 
learning on 1st - 4th year English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla 
Rajabhat University. The samples were 1st - 4th year English major students, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Songkhla Rajabhat University who enrolled the first semester, the academic year 2021.  

 
1 - 2 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
* Corresponding author, E-mail: patcharawadee.ag@skru.ac.th 
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The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics and 
content analysis. 

The results of the study showed that the impact of COVID-19 on English majors’ online English 
learning was rated at a high level (3.51) in four aspects: motivation, emotion, learning environment, and 
English learning activities, respectively. After each 1st - 4th year of English major students’ opinion towards 
the impact of COVID-19 on online English learning was compared, the findings revealed that the third-year 
English major students rated the impacts at the highest level (3.67), followed by the fourth-year students 
(3.59), the first-year students (3.54) and the second-year students (3.23), respectively. The samples also 
recommended that the impact of COVID-19 on online English learning were closely related in the same 
points. However, the impact of COVID-19 on English majors’ online English learning specified interesting 
results of which the curriculum committee should discuss to provide suitable learning and teaching activities 
to help students to overcome the difficulty on COVID-19 impacts. 
 

Keywords: impact, COVID-19, online English learning, English major students 
 

1. บทนำ 
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลและสร้างความเสียหายอย่างเป็นวง

กว้างทั้งในด้านการดำเนินชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการขนส่ง ตลอดจน
การศึกษา ทำให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเกิดการปรับตัวกับการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 

สถานศึกษาถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในทุกระดับ จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว งดกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันทุกรูปแบบ รวมทั้งการปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์แทนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เทื้อน ทองแก้ว (2020) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ 
COVID 19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ทำให้สถานศึกษาเกื อบทุกแห่งทั่วโลกต้องยุติการเรียน 
การสอน ผู้เรียนหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เด่นชัดที่สุด คือ มีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดนวัตกรรมทางความคิด  
มีร ูปแบบใหม่ทางการเรียนการสอนและแนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื ่อออนไลน์ ซึ ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2564) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาของทุกประเทศ สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทยก็ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและต้องปรับ 
รูปแบบการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล การสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสานต่าง ๆ  

จากสถานการณ์และผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้างต้น ทำให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยึดหลักคําแถลงการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีมาตรการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หากมีการวัดและประเมินผลระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้สอนพิจารณา
ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่น นอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น  
การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือ 
การทำข้อสอบ นอกห้องสอบ (Take Home Examination) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563) 
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เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงได้กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ 80% และในห้องเรียน 20% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึ่งประกาศเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563)  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน
ออนไลน ์ของ Hashemi (2021) พบว ่า การเร ียนผ่านออนไลน์ในบร ิบทของการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง ส่วนใหญ่ส่งผลเสียทั้งต่อผู้เรียนและผูส้อน แม้ว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกบ้างก็ตาม เนื่องจาก
การขาดแรงจูงใจของผู้เรียน การขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงข้อจำกัดในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทางภาษา 
ขณะที่ Mubaslet (2012) กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์
ที ่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและเสริมสร้างการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2564) เกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนผ่านออนไลน์ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กล่าวคือ สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบทางบวกให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูต้องเร่งพัฒนาตนเองทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไป ขณะที่นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู ้ผ่าน
เทคโนโลยีมีวินัยในการเรียนและใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรี ยน 
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น ผลที่ได้เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 
นอกจากสร้างผลกระทบทางลบแล้วยังสร้างโอกาสและบทเรียนให้กับระบบการศึกษาได้ไม่น้อย  

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนจากระบบห้องเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ เพื่อให้
ทราบถึงระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในภาวะวิกฤตเช่นนี้และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน  
อีกทั้งเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลและสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาของผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ 

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในแต่ละชั้นปี 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัย เรื ่อง ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัย เรื ่อง ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 170 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
การวิจัย เรื ่อง ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 7 ด้าน คือ (1) ด้านความพร้อมในการจัดการเรียน

คําแถลงการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 
(สำนักนายกรัฐมนตร,ี 2563) 
 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด
เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร นา  2019  ห ร ื อ  โ ค ว ิ ด - 1 9 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2563) 

ผลจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 นำมาสู่ 
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ 80% และในห้องเรียน 20% 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, 2563)  
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของ
Erarslan (2021); Noori (2021); Akyildiz, Celik, and Ahmed (2021) และ Saputri, Miftakh, and Samsi 
(2021)  

แบบสอบถาม เรื ่อง ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลกระทบของโควิด-19 ตอ่การเรียนภาษาอังกฤษผา่นออนไลน์สำหรับนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและแนวทางในการลดผลกระทบและการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประชน์สูงสุด 
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ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (2) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (3) ด้านเนื้อหา
ในการเรียนภาษาอังกฤษ (4) ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (5) ด้านอารมณ์ (6) ด้านแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และ (7) ด้านปฏิสัมพันธ์ 

ตอนที่ 3 ผลกระทบอื่น ๆ ของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
4.3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสาร ตำราและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของErarslan (2021), Noori (2021), Akyildiz, Celik, and Ahmed (2021) และ Saputri, 
Miftakh, and Samsi (2021) 

4.3.2 ศึกษาแนวทาง รูปแบบในการสร้างแบบสอบถามและกำหนดกรอบเนื้อหาตามขอบเขตและ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

4.3.3 สร้างแบบสอบถาม 
4.3.4 นำแบบสอบถามไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบรูปแบบภาษา ความเหมาะสม และความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
4.3.5 นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม เรื่อง ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปออนไลน์ (Google 
form) ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 187 คน โดยผ่านตัวแทนของแต่ละชั้นปี ได้รับข้อมูลตอบกลับจากนักศึกษา จำนวน 170 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 

4.4.2 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
4.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
4.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลกระทบของโควิด -19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน

ออนไลน์ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธ ีของล ิเคิร์ท  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งมีการแปลผล ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า ผลกระทบมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า ผลกระทบมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า ผลกระทบปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ผลกระทบน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า ผลกระทบน้อยที่สุด 

4.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลของข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับผลกระทบอื่น ๆ ของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ตามแนวคิดของดูดอฟสกี้ (Dudovskiy, 2018) 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 170 คน ตอบแบบสอบถามในรูปออนไลน์ (Google form) ซึ่งเป็นแบบสำรวจรายการ 

(checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี มีผลการวิจัย ดังน้ี  
1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 170 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.29 และเพศหญิงจำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 84.70 
2) อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 20-22ปี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 69.41 รองลงมาคือ อายุ 17-19 

ปี จำนวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 27.65 ถัดมาคือ อายุ 23-25ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76 และอายุ 25 ปีขึ้นไป 
จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.18 

3) ช้ันปีท่ีกำลังศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามช้ันปีท่ี 1 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.76 ช้ันปีที่ 
2 จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12 และช้ันปีท่ี 4 จำนวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.09 

ตอนที่ 2 ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ตารางที ่1 ผลกระทบของโควิด 19 ต ่อการเร ียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 7 ด้าน 

ผลกระทบ ค่าเฉลี่ย 

(𝑥̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเตอร์เน็ต / ช่องทาง) 

3.25 0.89 ผลกระทบปานกลาง 7 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.59 0.04 ผลกระทบมาก 3 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.39 0.02 ผลกระทบปานกลาง 6 
4. ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.53 0.06 ผลกระทบมาก 4 
5. ด้านอารมณ์ 3.66 0.05 ผลกระทบมาก 2 
6. ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.66 0.01 ผลกระทบมาก 1 
7. ด้านปฏิสัมพันธ์ 3.50 0.72 ผลกระทบปานกลาง 5 

รวม 3.51 0.26 ผลกระทบมาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่าผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน

ออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.51, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาผลกระทบรายด้าน พบว่า โควิด 19 มีผลกระทบต่อ
ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงสุด (3.66) รองลงมา คือ ด้านอารมณ์ (3.66) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
(3.59) ส่วนด้านที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด คือ ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ/
สัญญาณอินเตอร์เน็ต / ช่องทาง) (3.25)  
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาของผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแต่ละชั้นปี  

ผลกระทบ ชั้นป ี
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 𝑥̅  S.D. 
1. ด้านความพร้อมในการจ ัดการเร ียน

ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ/
สัญญาณอินเทอร์เน็ต/ช่องทาง) 

3.42 0.04 3.01 0.07 3.27 0.04 3.22 0.08 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.68 0.09 3.33 0.03 3.68 0.04 3.70 0.04 
3. ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.34 0.02 3.09 0.04 3.65 0.01 3.51 0.06 
4. ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.61 0.05 3.20 0.06 3.75 0.03 3.61 0.10 
5. ด้านอารมณ ์ 3.65 0.14 3.31 0.08 3.87 0.16 3.74 0.07 
6. ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.63 0.09 3.34 0.04 3.96 0.18 3.77 0.10 
7. ด้านปฏสิัมพันธ์ 3.42 0.09 3.30 0.05 3.53 0.07 3.57 0.06 

รวม 3.54 0.13 3.23 0.04 3.67 0.15 3.59 0.17 
ความหมาย ผลกระทบมาก ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบมาก ผลกระทบมาก 

 

จากตารางที่ 2 เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาของผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชั ้นปี  พบว่า ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที ่ 3 มากที่สุด รองลงมา คือ ชั ้นปีที ่ 4 ชั ้นปีที ่ 1 และชั้นปีที่ 2 ตามลำดับ  
ดังรายละเอียด 

1) ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅ =3.54, S.D.=0.13) โดยด้านที่มีผลกระทบสูงสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (3.68) รองลงมา คือด้าน
อารมณ์ (3.65) และด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (3.63) และด้านที่มีผลกระทบต่ำสุดคือ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้าน
ความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ/สัญญาณอินเทอร์เน็ต/ช่องทาง) (3.42) 

2) ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อยู่ในระดับ

ปานกลาง (𝑥̅ =3.23, S.D.=0.04) โดยด้านท่ีมีผลกระทบสงูสุด คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (3.34) รองลงมา คือ
ด้านอารมณ์ (3.31) และ ด้านปฏิสัมพันธ์ (3.30) และด้านที่มีผลกระทบต่ำสุดคือ ด้านความพร้อมในการจัดการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (3.01) 

3) ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅ =3.67, S.D.=0.15) โดยด้านท่ีมีผลกระทบสูงสุด คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (3.96) รองลงมา คือ ด้าน
อารมณ์ (3.87) และด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ (3.75) และด้านที่มีผลกระทบต่ำสุดคือ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้าน
ความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ/สัญญาณอินเทอร์เน็ต/ช่องทาง) (3.27) 

4) ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับ

มาก (𝑥̅ =3.59, S.D.=0.17) โดยด้านท่ีมีผลกระทบสูงสุด คือ ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (3.77) รองลงมา คือด้าน
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อารมณ์ (3.74) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (3.70) และด้านที่มีผลกระทบต่ำสุดคือ ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านความ
พร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต / ช่องทาง) (3.42) 

ตอนที ่ 3 ผลกระทบอื่น ๆ ของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหาประเด็นต่าง ๆ  
ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอเพิ่มเติม และสรุปผล ดังนี ้

1) ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ/สัญญาณอินเทอร์เน็ต/
ช่องทาง) นักศึกษาบางส่วนระบุว่า สัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ มีส่วนสำคัญใน
การเรียนผ่านออนไลน์ โดยเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา นั่นคือ ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ย่อมส่งผล
กระทบต่อการเรียนโดยทันที ทำให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง  

2) ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ นักศึกษาระบุว่าการเรียนออนไลน์มักจะมีเสียงต่าง ๆ เข้ามารบกวน
อยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความรำคาญและเสียสมาธิในการเรียนเป็นอย่างมาก 

3) ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่าต้องการเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย
ตามปกติทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยกล่าวว่า การเรียนรูปแบบออนไลน์ทำให้เข้าใจเนื้อหายาก อีกท้ังขาดสมาธิในการ
จดจ่อต่อบทเรียน 

4) ด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ตามปกติ อีกทั้งการทำกิจกรรมผ่านออนไลน์ ทำให้ปวดตาและขาดสมาธิ  
อีกทั้งยังระบุว่าผู้สอนไม่ควรมีกิจกรรมเก็บคะแนนด้วยการถาม-ตอบในชั้นเรียนออนไลน์ เพราะผู้เรียนอาจไม่สะดวกใน 
การร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ 

5) ด้านอารมณ์ นักศึกษาระบุว่า การเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้ ไม่มีความกระตื้อรื ้อร้นในการเรียน  
รู้สึกเบื่อหน่ายและไม่มีกำลังใจในการเรียน  

6) ด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระบุว่าอาจารย์บางท่านเข้มงวด กดดันเกินไป ทำให้
รู้สึกเบื่อ ส่งผลให้ไม่เข้าใจในบทเรียนและขาดเเรงจูงใจในการเรียน  

7) ด้านปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
อย่างรุนแรง ทำให้หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาขาดปฏิสัมพันธ์
และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ ทำให้ไม่มีแรงกระตุ้นในการเรียน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.51) เมื่อพิจารณา

ผลกระทบรายด้าน พบว่า โควิด 19 มีผลกระทบต่อด้านแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงสุด (3.66) รองลงมา คือ  
ด้านอารมณ์ (3.66) และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (3.59) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนผ่านออนไลน์เป็น
การเรียนที่แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ จึงส่งผลให้ผู้เรียนต้องปรับตัวค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นประสบการณ์ใหม่ใน
การเรียนของนักศึกษา จึงทำให้แรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่าการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Hartnett 
(2016) พบว่า แรงจูงใจถือเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์และจำเป็นต่อการเรียนรู้และความสำเร็จในบริบทออนไลน์ อีกทั้ง การเรียนผ่าน
ออนไลน์มีผลกระทบด้านลบต่อแรงจูงใจเนื ่องจากการขาดปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม ความคาดหวังเนื ้อหาและการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Meşe and Sevilen, 2021) อน่ึง เมื่อมองในเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้ พบว่า ผลกระทบทั้ง 3 ด้านนี้
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มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ ผลกระทบที่เกิดจากแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายใน คือ ด้านอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้เรียนและแรงจูงใจภายนอก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อการเรียนผ่านออนไลน์ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการ
ให้แรงจูงใจต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสำคัญโดยเฉพาะในโลกบริบทออนไลน์ ซึ่งผู้สอนต้องประยุกต์กลยุทธ์การสร้าง
แรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก สิ่งสำคัญคือวิธีที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ ได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้  
การเรียนและการได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ถือว่าเป็นแรงจูงใจหลักในการเรียนมากกว่าการเรียนผ่านออนไลน์  ซึ ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจหลัก (Agbejule, Ndzibah, and Lotch, 2021) ดังนั้น การขาดแรงจูงใจเป็น
ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางวิชาการ (Gulatee, Combes, Yoosabai, and Jaerasukon, 2021)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษและด้านกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า มีผลกระทบอยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่ในมุมมองของผู้วจิัยซึ่ง
มองว่าเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้  แต่ด้านเหล่านี้ผู้เรียนกลับให้
ความเห็นว่ามีผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์อยู่ในอันดับกลาง  ๆ ทั้งนี้จากประสบการณ์การเรียนผ่าน
ออนไลน์ของผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาย้อนหลังหรือผู้สอนแขวนไว้ในรูปแบบต่างๆบนห้องเรียนออนไลน์ 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลใจในการเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน สำหรับด้านกิจกรรม
การเรียนบนออนไลน์ อาจมองได้ว่าบางกิจกรรมมีข้อจำกัด แต่ในปัจจุบันพบว่ามีแอฟพลิเคชั่นหลาย ๆ อย่างที่สร้างขึ้นมา 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ เช่น breakout room สำหรับการจัดกิจกรรมแบบ
กลุ่มย่อย การสนทนาหรือเกมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษา เช่น kahoot เป็นต้น โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
ต่าง ๆ ล้วนส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อผู้เรียนโดยตรง  

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยังพบประเด็นที่น่าสนใจของผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน
ออนไลน์ คือ ด้านความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื่องมือ / สัญญาณอินเตอร์เน็ต / ช่องทาง)  
ซึ่งเป็นด้านที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าอาจเกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ประการแรก อาจเป็นเพราะเครื่องมือ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและช่องทางในการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกในการเรียน เนื่องจากทุกวันนี้เป็นยุคดิจิทัลที่
ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน อีกทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและราคาถูก จึงทำให้นักศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากด้านนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบด้านอื่น ๆ นอกจากน้ี นักศึกษาต่างคุ้นเคยกับช่องทางต่าง ๆ ในการ
เรียนออนไลน์ อาทิ zoom, google meet, Microsoft team เป็นต้น ส่วนประการที่สอง คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้กําหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาที่อยู ่ในหลักสูตรทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ 80% และในชั้นเรียนปกติ 20% ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , 2563) 
จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้นักศึกษามีความพร้อมด้านเครื ่องมือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูง ดังนั้น ด้วยเหตุผลทั้ง 2 
ประการนี้จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์น้อยที่สุด ในทางตรงกันข้าม จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้า
เกี ่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ (เครื ่องมือ  / สัญญาณอินเตอร์เน็ต / ช่องทาง) ของ 
Erarslan (2021) Noori (2021) Basar, Mansor, Jamaludin, and Alias (2021) และ  Affum (2022) พบว ่ า  ส ัญญาณ
อินเตอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นปัญหาประการสำคัญ เนื ่องจากความไม่เสถียรของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้เรียนขาดความต่อเนื่องระหว่างการเรียนทั้งในส่วนของเนื้อหาและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ และช่องทางสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อแรงจูงใจการเรียนเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ชั้นปี พบว่า ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้บรรจุกลุ่มรายวิชาเอกที่หลากหลาย คือ การอ่านเชิงวิชาการ 
การแปลอังกฤษเป็นไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษสำหรับงานประชาสัมพันธ์ อีกทั้งกลุ่มวิชาเนื้อหา
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เลือกเอก จำนวน 2 รายวิชา นอกจากนี้ จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 21 หน่วยกิตซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตที่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับช้ันปีอื่น ๆ เมื่อพิจารณาผลกระทบรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาในการเรียนภาษาอังกฤษและด้านกิจกรรม
ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างแตกต่างและโดดเด่นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปอีื่น 
ๆ อาจเนื่องด้วยภาระงาน การบ้าน ช้ินงาน กิจกรรมต่าง ๆ และเนื้อหาในรายวิชาท่ีหลากหลาย จึงทำให้เกิดผลกระทบในการ
เรียนผ่านออนไลน์ต่อทั้งสองด้านนี้ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559 , 
2559) ในทางกลับกัน พบว่า นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความเห็นต่อผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้บรรจุกลุ่มรายวิชาเอก 
เพียงจำนวน 2 รายวิชา คือ วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้นและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ทำให้ผลกระทบต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ต่อนักศึกษาช้ันปีที่ 2 น้อยที่สุด (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2563, 2563) ขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีความเห็นต่อผลผลกระทบของโควิด 19 ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านออนไลนไ์ม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน จำนวน 18 หน่วยกิตสำหรบั
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และจำนวน 12 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าชั้นปีอื่น ๆ แต่ทั้งนี้อาจ
เกิดจากความวิตกกังวลในรูปแบบการเรียน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์และ
เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเรียนในระดับอุดมศกึษาสำหรบันักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ส่วนช้ันปีท่ี 4 อาจมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ทำวิจัยในรายวิชาสัมมนาทางภาษาอังกฤษ เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลในงานวิจัย การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย หรือการเก็บ
ข้อมูลวิจัย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองเห็นว่ามีปัจจัยและข้อกำจัดหลาย ๆ ประการที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อการเรียน
ผ่านออนไลน์ในแต่ละชั้นปีที่แตกต่างกัน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ควรสะท้อนกลับไปยังหลักสูตรในการพิจารณาและหาในแนวทาง
ที่เหมาะสมในการลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนผ่านออนไลน์ เพื ่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาแต่ละช้ันปแีละเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ ไป 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรและการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
7.1 หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมในกรณีการปิดสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่

จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ทั้งตัวผู้เรียน ผู้สอนและหลักสูตร ซึ่งช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเสริม
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีของหลักสูตร 

7.2 ศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์มุมมองของผู้สอน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
หลักสูตร ผู้บริหารสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลในแง่มุมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

7.3 ศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ทั้งมุมมองในเชิงบวกและเชิงลบ 
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การสำรวจป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 
และความต�องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของผู�เรียนในระดับอุดมศึกษา 

AN INVESTIGATION OF THE ENGLISH LISTENING SKILL PROBLEMS  
AND NEEDS TO IMPROVE ENGLISH LISTENING SKILLS OF TERTIARY STUDENTS 

 

 

อมรรัตน@  จิรันดร1*, รุสลัน  ดาอิตำ2, วาฟะ  อูมาโมง3 และรุสมี  หมัดแหละ4 
Amonrat  Chirandon1*, Ruslan  Daitam2, Wafa  Umamong3 and Rusmee  Madlaeh4 

 

บทคัดยZอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อสำรวจป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษและความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง

ภาษาอังกฤษของผู'เรียนในระดับอุดมศึกษา ผู 'เข'าร1วมการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นป3ที ่ 1-4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 194 คน การวิจัยในครั้งนี้ใช'เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข'อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และนำข'อมูลที่ได'มาวิเคราะห� เพื่อหาค1าความถี่ ค1าร'อยละ ค1าเฉลี่ย ค1าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห�เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว1า ในด'านป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ แบ1งได'เปJน 3 ประเด็น คือ 
1) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อเนื้อหาของข'อความใช'สำนวนหรือวลีที่ไม1คุ'นเคย/ไม1เข'าใจความหมาย 2) นักศึกษามีป�ญหา
ในการฟ�งเมื่อไม1ได'จดจ1อ/มีสมาธิกับเรื่องที่ฟ�ง และ 3) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อผู'พูดพูดเร็วเกินไป และในด'านความ
ต'องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ แบ1งได'เปJน 3 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 
เพื่อเข'าใจเนื ้อหาและเรียนรู 'การใช'ภาษาอังกฤษจากสถานการณ�จริงผ1านสื่อบันเทิงต1างประเทศ 2) รูปแบบกิจกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยควรส1งเสริมเพ่ือการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ คือ การจัดค1ายภาษาอังกฤษโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ และ 3) สื่อหรือเครื่องมือท่ีต'องการนำไปใช'เพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียนคือ YouTube  
 

คำสำคัญ : ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ, ความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ, ผู'เรียนระดับอุดมศึกษา 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the problems of English listening skill and needs to improve English 

listening skill of tertiary students. The research participants were 194 students’ years 1 - 4 majoring in 

English, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. The instrument was a 

questionnaire. The results were analyzed to find the frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.) 

and content analysis. The findings showed that the problems of English listening skill were categorized into 

3 aspects: 1) Students encountered the problems when the texts were composed of unfamiliar expressions 

or phrases/unclear meaning. 2) Students encountered the problems when they could not focus or 

 

1 อาจารย�สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 - 4 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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concentrate on what they are listening to, and 3) Students encountered the problems when the speakers 

spoke too fast. The needs to improve English listening skills can be divided into 3 parts 1) The objective of 

developing English listening skills is to understand the content and learn to use English from real situations 

through foreign media. 2) The type of activities that the university should promote for the development of 

English listening skills is to organize English camps/international student exchange project, and 3) The media 

or tools to use to improve English listening skill outside of class is YouTube. 
 

Keywords: Problems of English Listening Skill, Needs to Improve English Listening Skills, Tertiary students 
 

1. บทนำ 
ภาษาอังกฤษเปJนภาษาสากลที่ใช'เปJนสื่อกลางในการติดต1อสื่อสารกับกลุ1มประชาคมอาเซียนและผู'คนที่มีภาษาแม1

และวัฒนธรรมที่แตกต1างกันจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้การมีทักษะภาษาอังกฤษสามารถต1อยอดให'เกิดประโยชน�ในการ
แสวงหาความรู'เพื่อการศึกษา อีกทั้งนำความรู'ไปประยุกต�ใช'กับการประกอบอาชีพ ผู'เรียนในระดับอุดมศึกษาจำเปJนต'องมี
ความรู'ภาษาอังกฤษและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อเตรียมความพร'อมเข'าสู1
ตลาดแรงงานที่ต'องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได'อย1างเชี่ยวชาญ หากบัณฑิตไทยมีความสามารถในการใช'
ภาษาอังกฤษอย1างมีประสิทธิภาพจะได'รับโอกาสในการทำงานท้ังในกลุ1มสมาชิกประชาคมอาเซียน และในตลาดแรงงานระดับ
โลก (เยาวลักษณ� ยิ้มอ1อน, 2557) ด'วยเหตุดังกล1าวผู 'เรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีความจำเปJนอย1างยิ่งท่ีต'องพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 4 ด'าน คือ ทักษะการฟ�ง การพูด การอ1าน และการเขียนภาษาอังกฤษ อย1างไรก็ตามทักษะ
การฟ�งถือเปJนทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญ เพราะการฟ�งเปJนกระบวนการเรียนรู'ภาษาเบ้ืองต'นของมนุษย�ท่ีใช'เพ่ือช1วยแสวงหาความรู'
และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด'านอื่นและการฟ�งมีผลต1อการพัฒนาสติป�ญญาในการใช'ความคิดเพื่อตอบโต'
สื่อสาร (ปyยธิดา สุป�ตติ, 2562) สำหรับการเรียนรู'ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟ�งต'องได'รับการพัฒนาเปJนทักษะแรก เน่ืองจากเปJน
ทักษะการรับสารที่จะนำไปสู1การพัฒนาทักษะในด'านอื่น เช1นการพูด การอ1านและการเขียนภาษาอังกฤษ หากผู'เรียนได'รับ 
การฝ |กทักษะการฟ�งไม 1เพ ียงพอจะส1งผลต1อประสิทธ ิภาพในการใช'ภาษาเพื ่อการส ื ่อสาร (ร ุ 1งพนอ ร ักอยู1 , และ 
สุชาดา รัตนวาณิชย�พันธ�, 2560)  

ทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญและส1งผลต1อทักษะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษในด'านอื่น ๆ อย1างไรก็ตาม
ผู'เรียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เปJนภาษาต1างประเทศต1างประสบกับป�ญหาด'านทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ ซึ่งมีป�จจัยหลักท่ี
สำคัญ 3 ประการ คือ ป�ญหาจากข'อความ ผู'ฟ�งและผู'พูด (Grognet and Van Duzer, 2003) สอดคล'องกับงานวิจัยของ 
Suwannasit (2019) ได'กล1าวถึงป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษที่เกิดจากผู'เรียนมีความรู'ด'านภาษาศาสตร�ที่ไม1เพียงพอ 
ความล'มเหลวต1อการจดจ1อต1อสิ่งท่ีฟ�ง อีกท้ังป�ญหาท่ีเก่ียวข'องกับความยากของข'อความท่ีได'รับฟ�ง ท่ีสัมพันธ�กับระดับความเร็ว
ของผู'พูด ระดับความยาวของเนื้อหา และความไม1คุ'นเคยต1อคำศัพท�เฉพาะที่ปรากฏในข'อความ นอกจากน้ีป�ญหาการฟ�งท่ี
เก่ียวข'องกับผู'พูด สอดคล'องกับงานวิจัยของจุไรรัตน� สวัสดิ์และคณะ (2560) ท่ีกล1าวว1า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษประสบกับ
ป�ญหาทักษะการฟ�งที่ไม1สามารถเข'าใจสำเนียงเมื่อสื่อสารกับอาจารย�ชาวต1างชาติที่มีสำเนียงภาษาอังกฤษท่ีไม1คุ'นเคย อีกท้ัง
ผู'สอนพูดเร็วเกินไป ส1งผลให'ไม1เข'าใจในเน้ือหาท่ีกำลังสนทนา  

จากข'อมูลท่ีกล1าวในเบ้ืองต'นสะท'อนให'เห็นว1าผู'เรียนประสบป�ญหาด'านทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ ดังน้ันเพ่ือส1งเสริม
และพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ ผู'สอนควรทราบความต'องการของผู'เรียนเพื่อเปJนแนวทางในการพัฒนาทักษะการฟ�ง
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ตามบริบทความสนใจของผู'เรียนทั้งในด'านวัตถุประสงค� รูปแบบกิจกรรม และสื่อที่ใช'เรียนเสริม ซึ่งผู'เรียนมีความต'องการ
พัฒนาทักษะการฟ�งมากที ่สุด เนื ่องจากเปJนทักษะที ่ใช'ในการสื ่อสารในชีวิตประจำวันมากกว1าทักษะด'านอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงค�หลักของการพัฒนาทักษะการฟ�งเพ่ือจับประเด็นสำคัญจากการฟ�งข'อมูลท่ีหลากหลาย รวมท้ังสามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสำคัญท่ีได'รับฟ�งได'อย1างมีประสิทธิภาพ (วัชรา หมัดป�องตัว, 2563) (สรศักดิ์ เช่ียวชาญ, 2563) อีกท้ัง
ผู'เรียนต'องการรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟ�งท่ีได'รับโอกาสฝ|กฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ'าของภาษา เช1น การเข'า
ค1ายภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือโครงการอบรมการใช'ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเสริมสร'างความมั่นใจและ
การกล'าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น (จุไรรัตน� สวัสดิ์ และคณะ, 2560) และสำหรับประเด็นด'านสื่อเสริม
การเรียนรู'เพื่อพัฒนาทักษะการฟ�ง ผู'เรียนมีความต'องการเรียนรู'ด'วยตนเองผ1านสื่อออนไลน�มากที่สุดเนื่องจากสะดวก ง1ายต1อ
การเข'าถึง และสอดคล'องกับรูปแบบการใช'ชีวิตของคนในยุคป�จจุบัน (สรศักดิ์ เช่ียวชาญ, 2563) 

จากที่กล1าวในข'างต'นผู'วิจัยจึงสนใจศึกษาป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ และความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือเปJนประโยชน�ต1ออาจารย�ผู'สอน หลักสูตรภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลยั
ได'นำไปปรับใช'ในด'านการแก'ไขป�ญหาทักษะการฟ�ง การออกแบบรายวิชา กิจกรรมส1งเสริมทักษะการฟ�ง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด'านทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร'อมเข'าสู1ตลาดแรงงานระดับสากลในอนาคตให'กับนักศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค@การวิจัย 
2.1 เพ่ือสำรวจป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
2.2 เพ่ือศึกษาความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

3. แนวคิดทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ผู�เข�ารZวมการวิจัย 

ผู'เข'าร1วมการวิจัยท่ีใช'ในการศึกษาในครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันป3ท่ี 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ป3การศึกษา 2564 จำนวน 194 คน  

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
ผู'วิจัยใช'แบบสอบถามเปJนเครื่องมือในการวิจัย ทำการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยการหาค1าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (IOC) ทุกข'อมีคะแนนมากกว1า 0.67 และทดสอบค1าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) =0.923 แบบสอบถามแบ1งออกเปJน 4 ส1วน ดังน้ี  

�ป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับข�อความผู�ฟ�ง 

�ป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับ 

�ป�ญหาท่ีเก่ียวข�องกับผู�พูด 
Cubalit (2016) Thepvongsa and Klinchan 
(2020) 

1. ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 2. ความต�องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 

�วัตถุประสงค@ของการพัฒนาทักษะการฟ�ง 
�รูปแบบกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัควรสEงเสริม 

�สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน  
 สรศักดิ์ เช่ียวชาญ (2563)  
ปวีณนุช พุEมจิตและอังค@วรา เหลืองนภา (2562) 
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สZวนที่ 1 ข'อมูลทั่วไปของผู'ตอบแบบสอบถาม เปJนข'อคำถามปลายปyด เพื ่อให'เลือกตอบ (Check Lists) ได'แก1 
ระดับช้ันป3 ประสบการณ�การเรียนภาษาอังกฤษในต1างประเทศ วิธีการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ และระยะเวลาท่ีใช'ใน
การพัฒนาทักษะการฟ�งของตนเองนอกห'องเรียนต1อสัปดาห� 

สZวนที ่ 2 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ เปJนข'อคำถามปลายปyด เพื ่อให'เลือกตอบ  
แบ1งออกเปJน 3 ด'าน ได'แก1 ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข'องกับเนื้อหาของข'อความ ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข'องกับผู'ฟ�ง และป�ญหาการ
ฟ�งที่เกี่ยวข'องกับผู'พูด โดยผู'วิจัยสร'างจากแนวคิดที่ได'จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ Cubalit (2016) Thepvongsa 
and Klinchan (2020)  

สZวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ เปJนข'อคำถามปลายปyด เพื่อให'
เลือกตอบ แบ1งออกเปJน 3 ด'าน ได'แก1 วัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ  รูปแบบกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
ควรส1งเสริมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ  สื ่อหรือเครื ่องมือที ่ต'องการนำไปใช'เพื ่อพัฒนาทักษะการฟ�ง
ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน โดยผู'วิจัยสร'างจากแนวคิดที่ได'จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยของ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ (2563) 
ปวีณนุช พุ1มจิตและอังค�วรา เหลืองนภา (2562) 

ซึ่งเปJนแบบสอบถามลักษณะแบบมาตราส1วนประเมินค1า (Rating Scale) 5 ระดับตามมาตรฐานวัดแบบลิเคิร�ท 
(Likert’s Scale) ซ่ึงประกอบด'วยดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับน'อย 
1 หมายถึง ระดับน'อยท่ีสุด 

สZวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษและความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง
ภาษาอังกฤษ เปJนข'อคำถามปลายเปyด เพ่ือให'แสดงความคิดเห็น 

การสร'างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข'องกับป�ญหาและความต'องการพัฒนาทักษะ 

การฟ�ง เพ่ือเปJนแนวทางนำมาสร'างข'อคำถามของแบบสอบถาม 
2) นำข'อมูลที่ได'จากการศึกษามาเปJนแนวในการร1างแบบสอบถาม และเสนอต1ออาจารย�ที่ปรึกษา  

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต'องและความเหมาะสม 
3) นำแบบสอบถามท่ีผ1านการแก'ไข และปรับปรุงแล'ว พร'อมแบบประเมินเสนอให'ผู'เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห�หาค1าดัชนีความสอดคล'อง (Index of Item-Objective 
Congruence (IOC) ซ่ึงได'ผลตั้งแต1 0.67 ข้ึนไปทุกข'อ 

4) นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก'ไขตามคำแนะนำของผู'เช่ียวชาญ 
5) นำแบบสอบถามทดลองใช'กับนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ จำนวน 30 คน มีค1าความ

เช่ือมั่นเท1ากับ0.923  
6) นำเครื่องมือฉบับสมบูรณ�เก็บข'อมูลจากกลุ1มตัวอย1างจริง 
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4.3 การเก็บและรวบรวมข�อมูล 
ผู'วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามออนไลน�ในรูปแบบ Google Form จำนวนทั้งสิ้น 194 ชุด ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข'อมูลผ1านระบบออนไลน� และนำแบบสอบถามท่ีได'มาวิเคราะห�ข'อมูล และสรุปผล 
4.4 การวิเคราะห@ข�อมูล 

1) วิเคราะห�โดยวิธีหาค1าความถ่ี (frequency) และร'อยละ (percentage) ในแบบสอบถามส1วนท่ี 1 
2) วิเคราะห�ป�ญหาการฟ�งและความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง โดยใช'ค1าเฉลี่ย (mean) และส1วน

เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในแบบสอบถามส 1วนท ี ่  2 และ3 ใช'การแปลผลค 1าเฉล ี ่ย ด ัง น้ี   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 จัดอยู1ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 จัดอยู1ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 จัดอยู1ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 จัดอยู1ในระดับน'อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 จัดอยู1ในระดับน'อยท่ีสุด 

3) วิเคราะห�เชิงเนื ้อหา (content analysis) ตามแนวคิดของดูดอฟสก้ี (Dudovskiy, 2018) สำหรับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมในด'านป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษและความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง
ภาษาอังกฤษ ในแบบสอบถามส1วนท่ี 4 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามจำนวน 194 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
ข�อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร�อยละ 

ระดับชั้นปp   
1. ป3 1 57 29.4 
2. ป3 2  47 24.2 
3. ป3 3 43 22.2 
4. ป3 4 47 24.2 

ประสบการณ@เรียนภาษาอังกฤษในตZางประเทศ   
1. มีประสบการณ� 27 13.9 
2. ไม1มีประสบการณ� 167 86.1 

วิธีการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ จำนวนคน ร'อยละ 
1. ดูภาพยนตร� 171 88.1 
2. ฟ�งเพลง 180 92.8 
3. ฟ�งข1าวจากสำนักข1าวต1างประเทศหรือสื่อออนไลน� 56 28.9 
4. สื่อสารกับชาวต1างชาติท่ีมีสำเนียงภาษาอังกฤษท่ีแตกต1างกัน 77 39.7 
5. เรียนรู'ผ1านแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ 162 83.5 
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ข�อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร�อยละ 

ระยะเวลาท่ีใช�ในการพัฒนาทักษะการฟ�งนอกชั้นเรียนตZอสัปดาห@   
1. น'อยกว1า 1 ช่ัวโมง 42 21.6 
2. 1-5 ช่ัวโมง 127 65.5 
3. มากกว1า 5 ช่ัวโมง 25 12.9 

รวม 194 100 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ แสดงผลการวิเคราะห�ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 2 ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 

ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ � S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ป�ญหาการฟ�งท่ีเก่ียวข'องกับเน้ือหาของข'อความ 3.85 0.81 มาก 
2. ป�ญหาการฟ�งท่ีเก่ียวข'องกับผู'ฟ�ง 3.72 0.80 มาก 
3. ป�ญหาการฟ�งท่ีเก่ียวข'องกับผู'พูด 3.76 0.86 มาก 

รวม 3.78 0.83 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ พบว1า โดยภาพรวมป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ อยู1ในระดับ

มาก (�̅ =3.78) และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า ป�ญหาการฟ�งท่ีเก่ียวข'องกับเน้ือหาของข'อความ มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด (�̅ =3.85) รองลงมาได'แก1 ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข'องกับผู'พูด (�̅ =3.76) และป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข'องกับผู'ฟ�ง มีระดับ

ความคิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.72) ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาป�ญหาทักษะการฟ�งแบ1งเปJน 3 ประเด็น สามารถสรุปข'อมูลได'ดังน้ี 

1) ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข�องกับเนื้อหาของข�อความ พบว1า โดยภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ =3.85) 
และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อเนื้อหาของข'อความใช'สำนวนหรือวลีที่ไม1คุ'นเคย/ไม1เข'าใจ

ความหมาย มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =3.89) รองลงมาได'แก1 นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อเนื้อหาของข'อความใช'

โครงสร'างทางไวยากรณ�ที่ซับซ'อน (�̅ =3.86) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อเนื้อหาของข'อความที่ฟ�งยาวเกินไป นักศึกษามี

ป�ญหาในการฟ�งเมื ่อเนื ้อหาของข'อความเปJนประเด็นที่ไม1คุ'นเคย / ไม1มีประสบการณ� มีค1าเฉลี่ยเท1ากัน (�̅ =3.85) และ 
นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อเนื้อหาของข'อความมีคำศัพท�ที่ไม1คุ'นเคย / ไม1เข'าใจความหมาย มีระดับความคิดเห็นน'อยที่สุด 

(�̅ =3.83) ตามลำดับ 
2) ป�ญหาการฟ�งท่ีเกี่ยวข�องกับผู�ฟ�ง พบว1า ป�ญหาการฟ�งท่ีเก่ียวข'องกับผู'ฟ�งในภาพรวมอยู1ในระดับมาก 

(�̅ =3.72) และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อไม1ได'จดจ1อ / มีสมาธิกับเรื่องท่ีฟ�ง มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด (�̅ =3.80) รองลงมาได'แก1 นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเนื ่องจากรู 'ความหมายของคำศัพท�ในวงจำกัด  

(�̅ =3.72) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเนื่องจากมีความรู'ด'านไวยากรณ�ภาษาอังกฤษไม1เพียงพอ (�̅ =3.71) นักศึกษามีป�ญหา

ในการฟ�งเมื ่อรู 'สึกประหม1า / วิตกกังวลกับเรื่องที่ฟ�ง (�̅ =3.69) และ นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อไม1เข'าใจบริบท / 

สถานการณ� / ไม1มีความรู'พ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีฟ�งมาก1อน มีระดับความคิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.66) ตามลำดับ 
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3) ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข�องกับผู�พูด พบว1า โดยภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ =3.76) และเมื่อพจิารณา

เปJนรายข'อ พบว1า นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อผู'พูดพูดเร็วเกินไป มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =3.91) รองลงมาได'แก1 

นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อผู'พูดออกเสียงไม1ชัดเจน (�̅ =3.84) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อผู'พูดพูดอ'อมค'อม / พูดไม1

ตรงประเด็น (�̅ =3.78) นักศึกษามีป�ญหาในการฟ�งเมื่อผู'พูดใช'สำเนียงภาษาอังกฤษที่ไม1คุ'นเคย (�̅ =3.77) นักศึกษามปี�ญหา

ในการฟ�งเมื่อผู'พูดไม1แสดงสีหน'าหรือท1าทางในขณะท่ีพูด มีระดับความคิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.47) ตามลำดับ 
สำหรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 สามารถสรุปได'ดังน้ี 
นักศึกษามีป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษอยZางไร 
จากผลการวิจัย นักศึกษาโดยส1วนใหญ1แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ สรุปเปJน 4 

ประเด็น คือ เน้ือหาของข'อความท่ีมีความยาวเกินไปมีอุปสรรคต1อการจดจำเน้ือหาและการสรุปประเด็นใจความสำคัญ รวมถึง
เนื้อหาของข'อความเปJนสิ่งที่ผู'ฟ�งไม1คุ'นเคย / ไม1มีประสบการณ�ทำให'ผู'ฟ�งขาดสมาธิจดจ1อและความสนใจต1อเรื่องดังกล1าว 
นอกจากน้ีป�ญหาการฟ�งที่เกิดจากผู'พูดจะเกี่ยวข'องกับระดับความเร็วในการพูดและสำเนียงการพูดที่มีความหลากหลาย
แตกต1างกัน และประเด็นสุดท'ายป�ญหาการฟ�งที่เกิดจากผู'ฟ�งจะสัมพันธ�กับความสามารถทางภาษาเนื่องจากผู'ฟ�งมีความรู'
คำศัพท�ในวงจำกัดไม1สามารถจับประเด็นเน้ือหาสาระสำคัญจากเน้ือเรื่องท่ีฟ�งได'ถูกต'อง 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความต'องการในการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 
 

ตารางท่ี 3 ความต'องการในการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 

ความต�องการในการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ � S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. วัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 4.01 0.81 มาก 
2. รูปแบบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรส1งเสริมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ 
4.05 0.82 มาก 

3. สื่อหรือเครื่องมือที่ต'องการนำไปใช'เพื่อพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ
นอกช้ันเรียน 

3.98 1.07 มาก 

รวม 4.01 0.92 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ความต'องการในการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ พบว1า โดยภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ =4.01) 
และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า รูปแบบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรส1งเสริมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ มี

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =4.05) รองลงมาได'แก1 วัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ (�̅ =4.01) 
และสื่อหรือเครื่องมือท่ีต'องการนำไปใช'เพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน มีระดับความคิดเห็นน'อยท่ีสุด 

(�̅ =3.98) ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาความต'องการในการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษแบ1งเปJน 3 ประเด็น สามารถสรุปข'อมูลได'ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค@ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ พบว1า โดยภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ 
=4.01) และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า เพ่ือเข'าใจเน้ือหาและเรียนรู'การใช'ภาษาอังกฤษจากสถานการณ�จริงผ1านสื่อบันเทิง

ต1างประเทศ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =4.15) รองลงมาได'แก1 เพื่อเตรียมความพร'อมสำหรับการทำงาน (�̅ =4.12) 

เพ่ือจับประเด็น / สรุปสาระสำคัญจากการเข'าร1วมรับฟ�งสัมมนา / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (�̅ =3.98) เพ่ือจับประเด็น 

/ สรุปสาระสำคัญในรายวิชาที ่ผ ู 'สอนใช'ภาษาอังกฤษเปJนภาษาหลัก (�̅ =3.97) เพื ่อทดสอบการวัดระดับมาตรฐาน
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (�̅ =3.96) และเพื่อติดตามข1าวสารจากประเทศต1าง ๆ ผ1านสำนักข1าวต1างประเทศ มีระดับ

ความคิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.91) ตามลำดับ 
2) รูปแบบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรสZงเสริมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ พบว1า  

โดยภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ =4.05) และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า การจัดค1ายภาษาอังกฤษ / โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษานานาชาติ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =4.23) รองลงมาได'แก1 การแลกเปลี่ยนอาจารย�ต1างประเทศ / 

ผู'เชี่ยวชาญต1างชาติบรรยายในรายวิชา (�̅ =4.18) การจัดรายการประเภท Talk เปJนภาษาอังกฤษ (�̅ =4.12) การอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบการวัดระดับมาตรฐาน (�̅ =4.05) การเรียนคอร�สออนไลน�มหาวิทยาลัยระดับโลก (�̅ =4.01)  

การจัดสัมมนา / ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (�̅ =3.89) และการจัดรายการเสียงตามสายเปJนภาษาอังกฤษ มีระดับความ

คิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.88) ตามลำดับ 
3) สื่อหรือเครื่องมือที่ต�องการนำไปใช�เพื่อพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน พบว1า  

สื่อหรือเครื่องมือที่ต'องการนำไปใช'เพื่อพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนในภาพรวมอยู1ในระดับมาก (�̅ =3.98) 

และเมื่อพิจารณาเปJนรายข'อ พบว1า ข'อที่ 1 YouTube ระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅ =4.57) รองลงมาได'แก1 Netflix (�̅ 

=4.29) Instagram (�̅ =4.14) Facebook (�̅ =4.05) TikTok (�̅ =4.04) BBC หรือ CNN (�̅ =3.61) Spotify (�̅ =3.60) 

และPodcast มีระดับความคิดเห็นน'อยท่ีสุด (�̅ =3.56) ตามลำดับ 

สำหรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามส1วนท่ี 4 สามารถสรุปได'ดังน้ี 
1) นักศึกษาต�องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค@ใด 

จากผลการวิจัย นักศึกษาโดยส1วนใหญ1แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะ
การฟ�งภาษาอังกฤษ 3 ประเด็นสำคัญ คือ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อสร'างความเข'าใจระหว1างผู'พูด อีกทั้งการ
นำไปใช'เพื่อการทำงานทั้งในประเทศและต1างประเทศที่อาจมีเพื่อนร1วมงานเปJนชาวต1างชาติ และท'ายสุดคือต'องการเตรียม
ความพร'อมสำหรับการสอบข'อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต1อในระดับที่สูงขึ้น และการใช'เพื่อประกอบการ
สมัครงานในอนาคต 

2) นักศึกษาต�องการให�มหาวิทยาลัยสZงเสริมการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษอยZางไร 
จากผลการวิจัย นักศึกษาโดยส1วนใหญ1แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ต'องการใช'

ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน โดยเน'นที่กิจกรรมที่สามารถฝ|กทักษะการฟ�งจากการใช'ภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริง เช1น เช1น 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต1างประเทศ การจัดค1ายภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษาต1างประเทศ นอกจากน้ีนักศึกษาเสนอการ
จัดอบรม ควรเก่ียวกับเทคนิคการฝ|กทักษะการฟ�งการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช1น การสอบ TOEIC TOEFL IELTS เพราะ
ค1าใช'จ1ายในการเรียนนอกมหาวิทยาลัยค1อนข'างสูง อีกทั้งเสนอมุมมองการคัดเลือกอาจารย�ที่สอนภาษาอังกฤษ ควรให'
นักศึกษาได'เรียนรู'จากผู'สอนท้ังท่ีเปJนเจ'าของภาษาและไม1ใช1เจ'าของภาษาจากหลากหลายประเทศ เพ่ือให'ผู'เรียนมีความคุ'นเคย
กับสำเนียงภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 

3) นักศึกษาต�องการใช�สื่อหรือเคร่ืองมือแบบใดเพ่ือพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 
จากผลการวิจัย นักศึกษาโดยส1วนใหญ1แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อหรือเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะ

การฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนจะใช'สื่อออนไลน�เปJนหลักเนื่องจากสะดวกในการใช'งาน มีรูปแบบการนำเสนอที่เข'าใจง1าย
และน1าสนใจ รวมทั้งได'เรียนรู'การใช'ภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริงที่มีความแตกต1างจากชั้นเรียน โดยใช'สื่อแต1ละชนิดเพ่ือ
การพัฒนาทักษะการฟ�งที่แตกต1างกัน เช1น YouTube เปJนสื่อที่ใช'เพื่อการฟ�งเพลงภาษาอังกฤษและรับชมวิดีโอที่เปJนสื่อการ
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เรียนการสอนภาษาอังกฤษ Netflix เปJนสื ่อบันเทิงที ่ใช'เพื่อการรับชมภาพยนตร� เพื ่อศึกษาคำศัพท� สำนวน วลี ท่ีใช'ใน
สถานการณ�จริง และ Facebook ใช'เปJนช1องทางติดต1อสื่อสารกับเพ่ือนต1างชาติเพ่ือการฝ|กการใช'ภาษาอังกฤษ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
คณะผู'วิจัยได'นำเสนออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�การวิจัย ดังน้ี 

6.1 ป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ป�ญหาการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาที ่เก ี ่ยวข'องกับข'อความ พบว1าเปJนป�ญหาท่ีมีสาเหตุจากการขาด

ประสบการณ�ในการฟ�งข'อความที่มีความหลากหลายทั้งในด'านความรู'หลักภาษาและโครงสร'างภาษา และการใช'กลวิธีการฟ�ง
เพื่อจับประเด็นข'อความท่ีมีความยาว ซึ่งสิ่งนี้สะท'อนให'เห็นว1าหากนักศึกษาต'องเผชิญกับข'อความจากการฟ�งท่ีมีระดับการใช'
คำศัพท� สำนวน / วลี หรือไวยากรณ�ที่มีความซับซ'อนหรือยากกว1าระดับความสามารถของผู'ฟ�ง จะเกิดป�ญหาในการเข'าใจ
เนื้อหา สอดคล'องกับความคิดเห็นของ Underwood (1998) ท่ีได'กล1าวว1า หากผู'ฟ�งได'ฟ�งสำนวนที่ไม1คุ'นเคย ทำให'เกิดป�ญหา
ในการฟ�งและไม1เข'าใจข'อมูลน้ันได' อีกท้ังสอดคล'องกับงานวิจัยของ Goh (2002) ท่ีได'สำรวจป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ
ด'านไวยากรณ� พบว1า ไม1สามารถเข'าใจข'อความที่ได'ฟ�งเนื่องจากไวยากรณ�มีความซับซ'อนมากเกินไป รวมถึงงานวิจัยของ 
Renandya and Farrell (2010) ท่ีระบุว1าสิ่งสำคัญสำหรับการฟ�งคือ ระดับความยากและความยาวของข'อความ ดังน้ัน ระดับ
ความสามารถในการฟ�งของแต1ละบุคคลข้ึนอยู1กับความเข'าใจข'อความท่ีมีความยาวและความยากแตกต1างกัน  

ป�ญหาการฟ�งภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข'องกับผู'ฟ�ง พบว1าโดยส1วนใหญ1สัมพันธ�กับป�จจัยความพร'อมของผู'ฟ�งในด'านการมี
สมาธิจดจ1อกับเนื้อเรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค�ของการฟ�งให'เกิดความเข'าใจ Rost (2001) นำเสนอองค�ประกอบที่สำคัญของ
การฟ�งประกอบด'วย 3 ทักษะ คือ 1.ทักษะการรับรู' 2.ทักษะการวิเคราะห� และ 3.ทักษะการสังเคราะห� ดังน้ันในกระบวนการ
ฟ�งผู'เรียนจำเปJนต'องมีทักษะจำแนกเสียง จำแนกหน1วยทางภาษา จดจำคำศัพท� และเชื่อมโยงสิ่งได'ยินกับความรู'เดิมเพ่ือ
ประมวลเปJนความเข'าใจ ด'วยกระบวนการดังกล1าวใช'ความสามารถหลายด'านอาจส1งผลให'ผู'เรียนขาดสมาธิจดจ1อเมื่อประสบ
กับป�ญหาในการฟ�งและไม1สนใจที่จะฟ�งต1อไป นอกจากนี้อีกป�จจัยที่สำคัญคือ ความรู'ของผู'ฟ�งเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท�
ในวงจำกัด สอดคล'องกับงานวิจัยของ Juan and Abidin (2013) อธิบายว1าการท่ีผู'ฟ�งขาดความรู'เก่ียวกับคำศัพท�ภาษาอังกฤษ
ส1งผลกระทบต1อความสามารถในการฟ�ง เพราะผู'ฟ�งจะไม1สามารถเข'าใจในสิ่งท่ีผู'พูดต'องการสื่อได' 

ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข'องกับผู'พูด พบว1าความเร็วของผู'พูดที่พูดเร็วเกินไปเปJนป�ญหาหลักของนักศึกษา เนื่องจาก
ประสบการณ�การฟ�งของผู'เรียนคุ'นเคยกับสื่อการเรียนที่ออกแบบบทเรียนให'ผู'พูดมีระดับการพูดที่ง1ายต1อการเข'าใจ อีกท้ัง
ผู'เรียนได'รับการฝ|กฝนกลวิธีการฟ�งเพื่อจับใจความสำคัญอาจไม1มากพอ จึงไม1คุ'นชินกับระดับความเร็วของผู'พูดที่แตกต1างกัน 
สอดคล'องกับงานวิจัยของ Azmi Bingol, Celik, Yidliz, and Tugrul Mart (2014) ได'ศึกษาป�ญหาในการฟ�งภาษาอังกฤษ 
พบว1า ความเร็วในการพูด ทำให'ผู'ฟ�งจับประเด็นได'ยาก เพื่อแก'ไขป�ญหานี้ผู'พูดควรเรียนรู'จังหวะและความเร็วในการพูดของ
ตนเอง ในแบบที่ไม1เร็วและไม1ช'าเกินไป อีกประเด็นที่น1าสนใจ คือ ป�ญหาผู'พูดออกเสียงไม1ชัดเจนและมีสำเนียงที่หลากหลาย 
เนื ่องจากโดยส1วนมากสื่อการเรียนและสื่อบันเทิงหลักที่ผู 'เรียนใช'เปJนแหล1งพัฒนาทักษะการฟ�งมักจะเปJนผู 'พูดสำเนียง
ภาษาอังกฤษหรืออเมริกัน ดังน้ันเมื่อผู'พูดมีสำเนียงท่ีแตกต1างจาก 2 สำเนียงท่ีกล1าวในเบ้ืองต'น จึงเกิดป�ญหาในการเข'าใจเน้ือ
เรื่องที่ผู'พูดสื่อสารออกไป สอดคล'องกับงานวิจัยของ กฤติน อนุไวยา และคณะ (2561) ที่กล1าวว1าสำเนียงของผู'พูดที่มีความ
หลากหลายแตกต1างกันและเปJนสำเนียงที่ผู'ฟ�งไม1คุ'นเคย ทำให'ผู'ฟ�งเกิดความเข'าใจที่ยากขึ้น อีกทั้งสอดคล'องกับงานวิจัยของ 
Hamouda (2013) ที่นำเสนอมุมมองว1านักศึกษาส1วนใหญ1พบป�ญหาจากการฟ�งเมื่อระดับการออกเสียงของผู'พูดมีความเบา
หรือไม1ชัด ส1งผลต1อแรงจูงใจในการฟ�งของนักศึกษา  



 

86 

6.2 ความต�องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
วัตถุประสงค�ของการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ  พบว1า นักศึกษาโดยส1วนใหญ1ต'องการพัฒนาทักษะการฟ�ง

เพ่ือเข'าใจเน้ือหาและเรียนรู'การใช'ภาษาอังกฤษจากสถานการณ�จริงผ1านสื่อบันเทิงต1างประเทศ เตรียมความพร'อมสำหรับการ
ทำงาน และการทดสอบการวัดระดับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสอดคล'อง กับงานวิจัยของชมพูนุช ป�ญญ
ไพโรจน� และคณะ (2564) ท่ีกล1าวถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทำให'ได'รับโอกาสในการทำงาน มีตำแหน1งงานท่ี
สูงขึ้น และได'รับค1าตอบแทนมากขึ้น นอกจากนี้ความสามารถภาษาอังกฤษเปJนส1วนช1วยสร'างความประทับใจให'กับเพื่อน
ร1วมงานท่ีเปJนชาวต1างชาติได'  

รูปแบบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยควรส1งเสริมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ พบว1า นักศึกษาต'องการ
รูปแบบกิจกรรมที่เน'นการเรียนรู'นอกห'องเรียนและการมีโอกาสได'ฝ|กทักษะการฟ�งจากสถานการณ�จริงกับชาวต1างชาติ เช1น 
การจัดค1ายภาษาอังกฤษ / โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ และการแลกเปลี่ยนอาจารย�ต1างประเทศ / ผู'เชี่ยวชาญ
ต1างชาติบรรยายในรายวิชา ได'สอดคล'องกับงานวิจัยของ นิภาวรรณ ชูรัตน�สิทธิ์ (2559) ได'กล1าวว1า การจัดรูปแบบกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษควรทำให'ผู'เรียนฝ|กทักษะท่ีสัมพันธ�ตามสถานการณ�จริง เน'นการใช'สื่อตามสภาพจริง
ท่ีได'จากแหล1งต1าง ๆ ท่ีไม1ใช1ตำราหรือบทเรียนท่ีจัดพิมพ�เพ่ือให'ผู'เรียนใช'เรียน ทำให'ผู'เรียนได'เกิดความสนใจและต'องการมสี1วน
ร1วมในกิจกรรมการเรียนมากข้ึน อันจะเปJนผลดีต1อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

สื่อหรือเครื่องมือที่ต'องการนำไปใช'เพื่อพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน พบว1า โดยส1วนมากนักศึกษา
พัฒนาทักษะการฟ�งผ1าน YouTube Netflix Instagramและ Facebook เน่ืองจากสื่อดังกล1าวสามารถเข'าถึงได'ง1าย มีรูปแบบ
การนำเสนอที่น1าสนใจและเรียนรู'ทักษะการฟ�งได'ตรงตามสภาพการใช'ภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริง สอดคล'องกับงานวิจัย 
ปวีณนุช พุ1มจิตและอังค�วรา เหลืองนภา (2562) ที่กล1าวว1าแอปพลิเคชันท่ีเหมาะสมกับการนำมาใช'เพื่อการพัฒนาทักษะด'าน
การฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษามากท่ีสุดคือ YouTube เน่ืองจากเน้ือหามีความหลากหลายและน1าสนใจ สามารถใช'เพ่ือการ
รับชมภาพยนตร� ฟ�งเพลง หรือติดตามรายการสอนภาษาอังกฤษจากผู'สอนท่ีมีช่ือเสียง 

กล1าวโดยสรุป ผลการวิจัยครั ้งนี ้แสดงให'เห็นถึงป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวข'องกับข'อความ ผู'ฟ�ง และผู'พูด ซ่ึงเปJนผลสะท'อนให'ผู'สอนกลับมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการสอนทักษะการฟ�งเพ่ือ
ส1งเสริมความสามารถของผู'เรียน อีกท้ังตระหนักรู'ถึงความต'องการพัฒนาทักษะการฟ�งของผู'เรียนอันเปJนประโยชน�ต1อหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัยในการวางแผนดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรม และการจัดหาสื่อการเรียนรู'ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
ทักษะการฟ�งให'ตรงตามความต'องการของผู'เรียน 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน@ 
7.1 ข�อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช� 

7.1.1 ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข�องกับข�อความ ผู'เรียนมักจะประสบกับป�ญหาไม1เข'าใจคำศัพท� สำนวน วลี และ
โครงสร'างไวยากรณ�ท่ีซับซ'อน ดังน้ันผู'สอนในรายวิชาการฟ�ง-พูดภาษาอังกฤษ ควรเลือกเน้ือหา/ข'อความท่ีฟ�งให'หลากหลายท้ัง
ในด'านการใช'คำศัพท� สำนวน วลี และโครงสร'างไวยากรณ� โดยไล1ระดับเนื้อหาจากง1ายไปจนถึงระดับยากเพื่อฝ|กฝนให'ผู'เรียน
คุ'นชินกับรูปแบบของข'อความท่ีแตกต1างกัน 

7.1.2 ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข�องกับผู�ฟ�ง ผู'เรียนมักจะประสบกับป�ญหาการมีสมาธิจดจ1อกับเรื่องที่ฟ�ง ดังน้ัน
ผู'สอนในรายวิชาการฟ�ง - พูด ควรเลือกเนื้อหาหรือประเด็นในการฝ|กฝนทักษะการฟ�งตรงกับความสนใจของผู'เรียนและ
สามารถเกิดขึ ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการเนื้อหากับการใช'สื่อออนไลน�เช1น YouTube Netflix Instagramและ
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Facebook ที่สะท'อนถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริงเนื่องจากเปJนสื่อที่นักศึกษาสนใจเรียนรู'นอกชั้นเรียน หาก
ผู'สอนนำสิ่งเหล1าน้ีมาใช'เพ่ิมเติมในช้ันเรียนเปJนการกระตุ'นความสนใจให'ผู'เรียนและช1วยให'มีสมาธิจดจ1อมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
ป�ญหาหลักที่สำคัญคือ ความรู'ในด'านคำศัพท�ที่มีอยู1อย1างจำกัด ดังนั้นผู'สอนควรมีการประเมินความสามารถด'านคำศัพท�ของ
ผู'เรียน เช1น การทำแบบทดสอบจากเว็บไซต� my.vocabularysize.com และแนะนำวิธีการเพ่ิมพูนความรู'คำศัพท�ให'กับผู'เรยีน 
ในกระบวนการสอนทักษะการฟ�ง ผู 'สอนควรสอดแทรกการเรียนรู'คำศัพท�ใหม1 ๆ ในขั้นตอนเตรียมความพร'อมก1อนฟ�ง  
(Pre-listening activity) เพ่ือให'ผู'เรียนคุ'นเคยกับคำศัพท�ท่ีจะได'รับฟ�งผ1านการใช'เกมหรือแบบฝ|กหัดท่ีสนุกสนาน 

7.1.3 ป�ญหาการฟ�งที่เกี่ยวข�องกับผู�พูด ผู'เรียนมักจะประสบกับป�ญหาที่ผู'พูดพูดเร็วเกินไป ออกเสียงไม1ชดัเจน 
และใช'สำเนียงที่ไม1คุ'นเคย ดังนั้นผู'สอนควรออกแบบบทเรียนให'ผู'เรียนได'ฝ|กฝนการใช'กลวิธีการฟ�ง โดยเฉพาะการจับใจความ
สำคัญของเนื้อเรื่อง มากกว1าท่ีผู'เรียนจะพุ1งเป�าไปที่การฟ�งทุกคำให'เข'าใจ และสอดแทรกความรู'ด'านสัทศาสตร�เพื่อให'ผู'เรียน
เข'าใจเรื่องการลงเสียงหนักทั้งในระดับคำ ประโยค การลดรูปคำ การใช'คำเชื่อม และทำนองเสียง เพื่อให'ผู'เรียนเข'าใจวิธี 
การออกเสียงภาษาอังกฤษของผู'พูดและสามารถนำมาประยุกต�ใช'กับการพัฒนาทักษะการฟ�งของตนเอง นอกจากนี้ควร  
เพื่อเพิ่มโอกาสให'นักศึกษาได'คุ'นชินกับสำเนียงที่หลากหลายจากสื่อการเรียนรู'ที่ใช'ภาษาตามสถานการณ�จริง เช1น YouTube 
Netflix Facebook 

7.1.4 ความต�องการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ / คณะ / มหาวิทยาลัย  
ควรออกแบบกิจกรรม / โครงการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค�หลักของผู'เรียนคือ การใช'
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเตรียมความพร'อมทักษะเพื่อการทำงาน และการสอบข'อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
นอกจากน้ีรูปแบบกิจกรรมไม1ควรจำกัดเพียงในห'องเรียนควรส1งเสริมให'ผู'เรียนได'ใช'ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถานการณ�
จริง เช1น การจัดค1ายภาษาอังกฤษ / โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ อีกทั้งเพิ่มประสบการณ�เรียนรู'กับอาจารย�
ต1างประเทศ / ผู'เชี่ยวชาญต1างชาติบรรยายในรายวิชาและการจัดอบรมเทคนิคการฝ|กทักษะการฟ�งการสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน เช1น การสอบ TOEIC TOEFL IELTS เพื่อเตรียมพร'อมสำหรับการทำงานและการเรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกจากน้ี
ผู 'สอนควรพิจารณาเลือกใช'สื ่อที ่นักศึกษาสนใจพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน เช1น YouTube Netflix 
InstagramและFacebook เปJนส1วนหนึ่งในการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อกระตุ'นความสนใจและทำให'ผู 'เรียนได'เรียนรู'
ภาษาอังกฤษอย1างเปJนธรรมชาติ 

7.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตZอไป 
7.2.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือวิจัย เช1น การสัมภาษณ�เชิงลึก หรือการทำ focus group เพ่ือให'ได'ข'อมูลท่ีน1าเช่ือถือใน

เชิงคุณภาพ 
7.2.2 ควรเพ่ิมจำนวนของกลุ1มเป�าหมายโดยเลือกนักศึกษาจากภูมิภาคอ่ืน ๆ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือค'นหา

ป�ญหาและความต'องการท่ีแตกต1างกัน 
7.2.3 ควรศึกษาป�ญหาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษควบคู1กับการใช'กลวิธีการฟ�งภาษาอังกฤษ 
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การศึกษาการใช�กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต!างประเทศ 

A STUDY OF ENGLISH LEARNING STRATEGIES USED BY THAI STUDENT LEARNING 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
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Yaithip  Ketdum1*, Patcharapa  Pibool2, Jirapohn  Jenpanitchapong3 and Dhitthita  Sinraksa4 

 

บทคัดย!อ  
กลยุทธ�การเรียนเป�นหน่ึงในป�จจัยท่ีสำคัญท่ีสุดต�อการเรียนภาษาให!ประสบความสำเร็จ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค� 

2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศ 2) 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต�างในการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กลุ�มตัวอย�างที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก� นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน  245 คน เครื ่องมือที ่ใช!ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได!แก� 
แบบสอบถาม วิเคราะห�ข!อมูลด!วย ค�าร!อยละ ค�าเฉลี่ย และ ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว�า ลักษณะกลยุทธ�การ
เรียนรู!ที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษใช!มากที่สุด คือ การดูคลิปจาก Facebook Fanpage, Tiktok หรืออบรมออนไลน� 
รวมถึงการเล�นเกมจากแอปพลิเคชัน หรือดูหนังจาก Netflix  (�� = 4.18) ในขณะที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
บริการใช!กลยุทธ�การเรียนรู!ที่เกี่ยวข!องกับการดูรายการโทรทัศน� หรือภาพยนตร�ที่พูดภาษาอังกฤษ เช�น มีเสียง ซาวด�แทร็ก 
หรือซับไตเติ้ล (�� = 4.09) มากท่ีสุด  
คำสำคัญ: กลยุทธ�, กลยุทธ�การเรยีนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศ 

Abstract 
Learning strategy is one of the most important factors affecting the success of language learning.  

The objectives of this study were as follows: 1) to study the use of English learning strategies of students 
learning English as a foreign language; and 2) to study and compare the differences in English learning 
strategies of students in 2 majors, namely English and English for Service Business, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. The sample were 245 students of English Major and 
English for Service Business, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. The 
research instrument used in this study was a rating scale questionnaire. The data were analyzed by 
percentage, mean (��) and standard deviation (S.D.). The results of the study found that: The learning 
strategies that students of English Major used the most were watching clips from Facebook Fanpage, Tiktok 
or online training including playing games from applications or watching movies from Netflix (�� = 4.18), 

 

1 - 3 นักศึกษา, หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 อาจารย�, หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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whereas the learning strategies of students of English for Service Business used the most were watching TV 
shows or English movies with the audio, soundtrack, or subtitles (�� = 4.09). 
 

Keywords: Strategies, English learning strategies, Students learning English as a foreign language 
 

1. บทนำ 

การเรียนรู!ภาษาต�างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษน้ันมีความสำคัญอย�างมาก เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป�นสิ่งสำคัญ
อย�างยิ่งต�อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, หน!า 1) 
อีกทั้งยังเป�นที่ยอมรับกันโดยทั่วโลกว�าภาษาอังกฤษคือภาษาสากลที่ใช!อย�างแพร�หลายในสาขาต�าง ๆ อาทิ ธุรกิจ และ
การศึกษา ดังน้ันจึงมีความจำเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต!องเร�งพัฒนาความรู!ความสามารถด!านภาษาอังกฤษให!เทียบเท�ากับประเทศต�าง ๆ 
ในโลก 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได!กำหนดให!มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยตั้งแต�ระดับช้ัน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา รวมเป�นเวลาทั้งสิ้น 12 ปw (อรพรรณ, 2554) แม!ผู!เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยจะใช!เวลาศึกษา
ภาษาอังกฤษเป�นระยะเวลาหลายปw แต�ผู!เรียนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาภาษาอังกฤษอย�างแท!จริงกลับมีจำนวนน!อย 
นอกจากนี้ผลการวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู!เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยยังอยู�ในระดับที่ไม�น�าพอใจ 
ทำให!งานวิจัยจำนวนมากพยายามศึกษาสาเหตุว�าทำไมระดับทักษะความสามารถการใช!ภาษาอังกฤษของผู!เรียนชาวไทยจึงอยู�
ในระดับต่ำ (Kunasaraphan, 2015) ซ่ึงมีป�จจัยประการหน่ึงท่ีงานวิจัยศึกษาเล็งเห็นว�าน�าจะส�งผลต�อการเรียนรู!ภาษาอังกฤษ
ของผู!เรียนคือ การใช!กลยุทธ�การเรียนรู!ภาษาอังกฤษของผู!เรียน (Ellis, 2008) 

กลยุทธ�การเรียนภาษา คือ การกระทำ หรือเทคนิคท่ีผู!เรียนนำมาใช!เพ่ือช�วยให!การเรียนรู!เกิดประโยชน�สูงสุดในการ
เรียนภาษา และเป�นวิธีการหรือขั้นตอนที่เลือกใช!ในการเรียนภาษาต�างประเทศเพื่อให!เรียนรู!ภาษาและจดจำสิ่งที่เรียนได!ง�าย
ยิ่งขึ้น ดังนั้นกลยุทธ�การเรียนภาษาจึงเป�นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช�วยให!ผู!เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา (Zamri 
Mohamad, 2015) Oxford ได!แบ�งกลยุทธ�การเรียนภาษาออกเป�น 2 ประเภท คือ กลยุทธ�การเรียนโดยตรง (Direct 
Strategies) ซ่ึงเป�นกลยุทธ�ท่ีต!องใช!กระบวนการทางสมองต�างๆช�วยในการเรียนรู! ได!แก� กลยุทธ�การจำ (Memory Strategies) 
กลยุทธ�ความรู! ความคิด (Cognitive Strategies) และกลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง (Compensation Strategies) และกล
ยุทธ�การเรียนโดยอ!อม (Indirect Strategies) เป�นกลยุทธ�ท่ีใช!ในการจัดการกับการเรียนและเป�นการแก!ไขข!อบกพร�อง ส�งเสรมิ
และการควบคุมการเรียนของตนเองของผู!เรียน ได!แก� กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ (Metacognitive Strategies) กลยุทธ�
ทางอารมณ�และความรู!สึก (Affective Strategies) และกลยุทธ�ทางสังคม (Social Strategies) ดังนั้น การเรียนภาษาอังกฤษ
ให!ประสบความสำเร็จ ผู!เรียนต!องมีกลยุทธ�ในการเรียนและใช!กลยุทธ�ในการเรียนอย�างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ดังที่ Mc 
Groatry and Oxford (1990) กล�าวว�า กลยุทธ�การเรียนภาษาเป�นเครื่องมือสนับสนุนให!ผู!เรียนรู!จักรับผิดชอบการเรียนด!วย
ตนเอง และรู!จักใช!กลยุทธ�ในการเรียนแบบต�าง ๆ ให!เหมาะสมกับแต�ละบุคคล เพ่ือพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให!ดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้งานวิจัยจำนวนมากได!ศึกษาเกี ่ยวกลยุทธ�การเรียนภาษา จากการศึกษาพบว�ามีงานวิจัยทั้งในและ
ต�างประเทศที่สามารถสรุปผลว�าการที่ผู!เรียนเลือกใช!กลยุทธ�ในการเรียนภาษานั้น ทำให!ผู!เรียนสามารถเรียนรู!ได!อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่สมพร (2559) ศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาต�างประเทศของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว�ากลยุทธ�การเรียนส�งผลต�อความสำเร็จในการเรียนภาษาต�างประเทศ นอกจากนี้กฤตเมธ 
และระวิวรรณ (2560) ศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปwที่ 2 คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ผลการวิจัยพบว�า นักศึกษาที ่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดี มีระดับความถี่ในการใช!กลวิธีการเรียน



 

93 

ภาษาอังกฤษมากกว�านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ และงานวิจัยของดวงแข, พิทยาธร และทวีศักดิ 
(2555) ได!ศึกษาเรื่อง กลวิธีการเรียนรู!ภาษาและทักษะการคิดอย�างมีวิจารณญาณของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผลการศึกษาพบว�า นักเรียนในกลุ�มสูงมีการใช!กลวิธีการเรียนรู!ภาษาโดยเฉลี่ยทุกด!านบ�อยกว�านักเรียนในกลุ�มต่ำ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข!อง ผู!วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน�ของการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะ
ส�งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของผู!เรียนให!มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ช�วยให!ผู!เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ไม�ว�า
จะเป�นฟ�ง พูด อ�าน เขียน ด!วยเหตุผลดังกล�าวนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป�น
ภาษาต�างประเทศ ผู!วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำผลมาใช!
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให!มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช!ในชีวิตประจำวัน และเป�นประโยชน�ต�อการจัดการเรยีน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในอนาคตได! 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพื ่อศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศ คณะ

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต�างในการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 ความหมายของกลยุทธ�การเรียนภาษา 

Green and Oxford (1995, p. 262) กลยุทธ�การเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต�างประเทศ หมายถึง การกระทำหรือ
เทคนิคเฉพาะท่ีผู!เรียนใช!อย�างตั้งใจ ใช!เป�นประจำเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู!ภาษาท่ีสองหรือภาษาต�างประเทศ 

ธีราภรณ� พลายเล็ก (2555, น.11) กล�าวว�า กลยุทธ�การเรียนภาษา หมายถึง การกระทำหรือวิธีการต�าง ๆ ที่ผู!เรียน
แต�ละคนนำมาใช!ในการเรียนรู !ภาษา เพื่อให!การเรียนรู !มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ง�ายขึ ้น และสามารถถ�ายโอนไปใช!ใน
สถานการณ�ใหม� ๆ ได!สรุปว�า กลยุทธ�การเรียนภาษา หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมเฉพาะอย�าง วิธีการหรือเทคนิคท่ี
ผู!เรียนนำมาใช!เพื่อช�วยให!การเรียนรู!เกิดประโยชน�สูงสุดในการเรียนภาษา การจดจำการเก็บรักษา และการใช!ภาษานั้นอย�าง
ถูกต!อง เหมาะสมและรวดเร็วและสามารถถ�านโอนความรู!ท่ีได!ไปใช!ในสถานการณ�ใหม�ได!ดีข้ึน 

ผู!เรียนท่ีใช!กลวิธีการเรียนภาษาต�างประเทศท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากกว�าจะประสบความสำเร็จในการ
เรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว�าผู!เรียนท่ีใช!กลวิธีในการเรียนน!อยกว�า (สุรีย� จงสถาพรสิทธ์ิ, 2543, น.71) นอกจาก
ป�จจัยท่ีกล�าวข!างต!นแล!ว พฤติกรรมของผู!เรียนก็เป�นป�จจัยท่ีสำคัญด!วย การเรียนรู!ภาษาต�างประเทศจะต!องมีกระบวนการของ
การกระทำท่ีทำซ้ำจนเป�นนิสัย กล�าวคือ การรู!ได! (Recognition) เลียนแบบ (Imitation) การทำซ้ำ (Repetition) และการ
ระลึกได! (Memorization) 

3.2 ประเภทของกลยุทธ�การเรียนภาษา 

Oxford (1990) ได!แบ�งกลยุทธ�การเรียนภาษาออกเป�น 2 กลุ�ม ดังน้ี 
3.2.1 กลยุทธ�ทางตรง (Direct Strategies) เป�นกลยุทธ�ที่ต!องใช!กระบวนการทางสมองต�าง ๆ ช�วยในการเรียนรู! 

และแก!ป�ญหาเก่ียวกับการเรียนภาษาโดยตรง ประกอบด!วยกลยุทธ�ประเภทต�าง ๆ ดังน้ี กลยุทธ�การจำ เช�น การทบทวนเน้ือหา
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ท่ีเรียนอย�างสม่ำเสมอ, การใช!แผนผังเช่ือมโยงความหมาย หรือการนำคำศัพท�ใหม�ใส�ในบริบทท่ีเคยเรียนมา กลยุทธ�ด!านความรู! 

ความเข!าใจ เช�น การฝ�กฝน หรือการวิเคราะห�และการใช!เหตุผล และกลยุทธ�ด!านการแก!ไขข!อบกพร�อง เช�น การเดาอย�าง

มีหลักการ หรือการเลี่ยงการใช!คำบางคำท่ียากในการสื่อสาร เป�นต!น 
3.2.2 กลยุทธ�การเรียนภาษาทางอ!อม (Indirect Strategies) เป�นกลยุทธ�ท่ีใช!ในการจัดการกับการเรียนและเป�น

การแก!ไขข!อบกพร�อง ส�งเสริมและการควบคุมการเรียนของตนเองของผู!เรียน ประกอบด!วยกลยุทธ�ประเภทต�าง ๆ ดังน้ี  
กลยุทธ�ด!านการนำไปสู�ความสำเร็จ เช�น การเอาใจใส�ต�อการเรียน, การจัดการและการวางแผนการเรียน และการประเมินการ

เรียนรู!ของตนเอง กลยุทธ�ทางสังคม เช�น การถามคำถาม หรือการทำงานร�วมกับผู!อ่ืน และกลยุทธ�ทางอารมณ� เช�น การให!

กำลังใจตนเอง การลดความวิตกกังวล หรือการสนทนากับผู!อ่ืนเก่ียวกับอารมณ�ความรู!สึกในการเรียนภาษา เป�นต!น 
3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการศึกษากลยุทธ�การเรียน 

ปณิชา นิติสกลุวุฒิ (2557) ศึกษาการใช!กลยุทธ�ในการเรียนรู !ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เข!าร�วมโครงการค�าย
อาเซียน ผลการศึกษาพบว�า 1) นักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนใช!กลยทุธ�ในการเรียนรู!ภาษาอังกฤษอยู�ใน ระดับมาก กลยุทธ�
ที่ใช!สูงที่สุดคือกลยุทธ�ทางอารมณ� กลยุทธ�ที่ใช!น!อยที่สุดคือกลยุทธ�การจำ 2) เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยใน การใช!กลยุทธ�ในการ
เรียนรู!ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซยีนพบว�า นักเรียนไทยใช!กลยุทธ�ทางอารมณ�สูงที่สุดและใช!กลยุทธ�การ
จำน!อยที่สุด นักเรียนอาเซียนใช!กลยุทธ�ทางอารมณ�สูงที่สุดและใช!กลยุทธ�การชดเชยน!อยที่สุด 3) การใช!กลยุทธ�ในการเรยีนรู!
ภาษาอังกฤษ 6 กลยุทธ�ของนักเรียนไทยและนักเรียนอาเซียนมีความสัมพันธ�กันอยู�ในระดับสูง 

ชาติ หินมะลิ (2557) ศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� ชั้นปwท่ี 1 และ
ชั้นปwท่ี 3 ผลการศึกษาพบว�า นักศึกษาชั้นปwท่ี1 และชั้นปwท่ี3 ที่เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน และระดับกลางใช!กลยุทธ�การ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางในทุกด!านของกลยุทธ� กลยุทธ�ที่นักศึกษาใช!สูงที่สุดคือ กลยุทธ�ด!านอภิป�ญญา ในขณะท่ี
กลยุทธ�ท่ีนักศึกษาใช!น!อยท่ีสุดคือ กลยุทธ�ด!านการจำ นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว�า เพศและความแตกต�างของระดับช้ันเรียน 
ไม�มีผลต�อการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา อย�างไรก็ตาม การศึกษาระบุว�านักศึกษาเพศชายใช!กลยุทธ�การ
เรียนด!านพุทธิป�ญญามากกว�านักศึกษาเพศหญิงอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกาศสุดท!าย นักศึกษาเพศหญิงใช!กลยุทธ�การ
เรียนด!านอารมณ� และความรู!สึกมากกว�านักศึกษาเพศชายอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สมพร โกมารฑัต (2559) ศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาต�างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพ
และปริมณฑล พบว�า การใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาต�างประเทศของนักศึกษามีความสัมพันธ�กับผลการเรียนทางภาษาของ
นักศึกษาอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงจะใช!กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จมากที่สุด  
กลยุทธ�การเรียนส�งผลต�อความสำเร็จในการเรียนภาษาต�างประเทศ เมื่อเรียงลำดับจากความสำคัญมากไปหาน!อยเป�นดังน้ี คือ 
กลยุทธ�การจำ กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง กลยุทธ�ทางสังคม กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ และ
กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 

4.1.1 ประชากรที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปwที่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 348 คน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปwการศึกษา 2564 
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4.1.2 กลุ�มตัวอย�างใช!ในการวิจัยครั้งน้ี ได!แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปwท่ี 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 245 คน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปwการศึกษา 2564 ผู!วิจัยกำหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากการใช!สูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง

ของ Taro Yamane ดังน้ี 

� = 
�

�����
 

� คือ ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

	 คือ ขนาดประชากร 


 คือ ค�าความคาดเคลื่อนท่ีใช!ในงานวิจัยน้ัน 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก� แบบสอบถามเชิงปริมาณ แบบมาตราส�วน (Rating Scale) ที่ดัดแปลงมาจาก 
Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning version 7.0 ของ Oxford Rebacca 1990 แปลโดย สมพร 
(2559) โดยแบ�งออกเป�น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข!อมูลพ้ืนฐาน ได!แก� ช้ันปwการศึกษา และสาขาวิชา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของลิเคิร�ท (Likert Scale) ที่มีลักษณะเป�นมาตราส�วน

ประมาณค�า 5 ระดับ (วัชราภร, 2556) ดังน้ี 
5 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาระดับมาก 
3 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาระดับน!อย 
1 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาระดับน!อยท่ีสุด 

มีท้ังหมด 50 ข!อโดยจำแนกกลยุทธ�การเรียนเป�น 6 กลยุทธ� ดังน้ี 
กลยุทธ�การจำ 

1) นักศึกษาเช่ือมโยงความรู!เก�าท่ีเคยเรียนกับสิ่งท่ีเรียนรู!ใหม� 
2) นักศึกษานำเอาคำใหม� ๆ ในภาษาอังกฤษมาใช!ในประโยคเพ่ือให!จำได!ดียิ่งข้ึน 
3) นักศึกษาเช่ือมโยงเสียงของคำศัพท�ใหม�กับรูปท่ีเก่ียวกับคำน้ัน เพ่ือช�วยในการจำคำศัพท� 
4) นักศึกษาใช!บัตรคำในการช�วยจำคำศัพท� 
5) นักศึกษาจำคำศัพท�ใหม�โดยการจินตนาการถึงสถานการณ�ท่ีอาจใช!คำศัพท�น้ัน 
6) นักศึกษาใช!คำท่ีมีเสียงคล!องจอง เพ่ือช�วยในการจำคำศัพท�ใหม� 
7) นักศึกษาใช!ท�าทางประกอบเพ่ือช�วยในการจำคำศัพท�ใหม� ๆ 
8) นักศึกษาอ�านคำหรือประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน!นด!วยปากกาเน!นคำสีสันต�าง ๆ เพราะสามารถ

เรียนรู!และจดจำได!ดี 
9) นักศึกษาทบทวนบทเรียนอย�างสม่ำเสมอ 

กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ 
10) นักศึกษาอ�านบทความภาษาอังกฤษต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู!ทางภาษา 
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11) นักศึกษาฝ�กอ�านจับใจความคร�าว ๆ ก�อนแล!วจึงกลับไปอ�านอย�างละเอียดอีกครั้ง 
12) นักศึกษาฝ�กการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
13) นักศึกษาฝ�กเขียนบันทึกข!อความหรือรายงานต�าง ๆ เป�นภาษาอังกฤษ 
14) นักศึกษาฝ�กสรุปสาระจากการฟ�งและการอ�านภาษาอังกฤษ 
15) นักศึกษาศึกษารูปแบบการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปใช!ได!อย�างถูกต!อง 
16) นักศึกษาหาความหมายของคำในภาษาอังกฤษโดยการแบ�งคำน้ัน ๆ ออกเป�นส�วน ๆ เพ่ือให!เกิดความ

เข!าใจ เช�น แบ�งตามรากศัพท� 
17) นักศึกษาค!นหาคำในภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษ 
18) นักศึกษาดูรายการโทรทัศน� หรือภาพยนตร�ท่ีพูดภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง 
19) นักศึกษาใช!วิธีการเดาความหมายเพ่ือท่ีจะเข!าใจคำศัพท�ท่ีไม�คุ!นเคย 
20) นักศึกษาหาโอกาสใช!ภาษาอังกฤษให!มากเท�าท่ีจะทำได! 
21) ในระหว�างการสนทนา นักศึกษาจะใช!ท�าทางประกอบแทนการพูดเมื่อนึกถึงคำท่ีต!องการสื่อสารไม�ได! 
22) นักศึกษาอ�านภาษาอังกฤษโดยไม�เป�ดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของคำศัพท�ใหม� ๆ เมื่อเจอ

คำศัพท�ท่ีไม�คุ!นเคย 
23) นักศึกษาพยายามเดาหรือคาดการณ�เป�นภาษาอังกฤษว�าผู!สนทนาชาวต�างชาติจะพูดอะไรต�อไป 
24) หากนักศึกษาไม�รู !คำศัพท� นักศึกษาจะใช!คำหรือวลีที ่มีความหมายเหมือนหรือใกล!เคียงกับคำท่ี

ต!องการ 
25) นักศึกษาแสวงหาแหล�งการเรียนรู!ภาษาอังกฤษนอกห!องเรียนอยู�เสมอเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ในด!านต�าง ๆ 
26) ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝ�กการใช!ภาษาอังกฤษ หรือทำกิจกรรมหลังการเรียนรู!เสมอ 

กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ 
27) นักศึกษาใช!สื่อออนไลน�ในการเรียนรู!ภาษาอังกฤษด!วยตนเอง 
28) นักศึกษาตั้งใจฟ�งเมื่อคนอ่ืนพูดภาษาอังกฤษ 
29) นักศึกษาหาโอกาสท่ีจะอ�านภาษาอังกฤษให!ได!มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทำได! 
30) นักศึกษาพยายามท่ีจะพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนหรืออาจารย�อยู�เสมอ 
31) นักศึกษาพยายามหาวิธีท่ีจะพัฒนาให!ภาษาอังกฤษของตนดีข้ึน 
32) นักศึกษาจัดตารางเวลาให!ตัวเองในการศึกษาและทบทวนภาษาอังกฤษ 
33) เมื่อรู!ว�าใช!ภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาก็จะนำข!อผิดพลาดน้ันมาปรับปรุงให!ดีข้ึน 
34) นักศึกษาพยายามหาทักษะภาษาอังกฤษในด!านที่ตนเองเก�งมากที่สุดเพื่อเป�นกำลังใจในการเรียน

ทักษะในด!านอ่ืน ๆ 
35) นักศึกษามีเป�าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย�างชัดเจน 

กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก 
36) นักศึกษากล!าท่ีจะพูดภาษาอังกฤษกับเจ!าของภาษา 
37) นักศึกษาพยายามทำใจให!สบายเมื่อรู!สึกกลัวท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ 
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38) นักศึกษาสร!างความมั่นใจให!ตัวเองในการพูดภาษาอังกฤษแม!พูดผิดก็ตาม 
39) นักศึกษาชมเชยหรือให!รางวัลตัวเองเมื่อพูดภาษาอังกฤษได!ดี 
40) นักศึกษารู!สึกวิตกกังวลหรือประหม�าเมื่อเรียนหรือพูดภาษาอังกฤษ 
41) นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก�งภาษาอังกฤษเป�นแบบอย�างเพื่อเป�นแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองให!ดีข้ึน 
42) นักศึกษาพูดคุยกับเพ่ือนถึงความรู!สึกในการเรียนภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ�ทางสังคม 
43) ถ!านักศึกษาฟ�งภาษาอังกฤษไม�ทัน นักศึกษาจะขอให!คนน้ันพูดให!ช!าลงหรือขอให!พูดใหม�อีกครั้ง 
44) นักศึกษาชอบอ�านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียวมากกว�าอ�านกับเพ่ือนหลาย ๆ คนเพราะทำให!มีสมาธิดีกว�า 
45) นักศึกษาขอให!อาจารย�ช�วยแก!ไขภาษาอังกฤษเมื่อนักศึกษาพูดผิด 
46) นักศึกษาขอความช�วยเหลือเก่ียวกับภาษาอังกฤษจากเจ!าของภาษา 
47) เวลาคุยกับเพ่ือนนักศึกษาจะฝ�กถามคำถามเป�นภาษาอังกฤษ 
48) นักศึกษาสนใจเรียนรู!วัฒนธรรมของเจ!าของภาษาเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 
49) นักศึกษาเข!าเป�นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมท่ีเก่ียวข!องกับภาษาเพ่ือให!เกิดความรู!ทางภาษาท่ีหลากหลาย 
50) ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได!ทำงานเป�นทีมและได!แลกเปลี่ยนเรียนรู!ในสิ่งต�าง ๆ กับเพ่ือนเสมอ 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ผู!วิจัยได!ดำเนินการเก็บรวบรวมข!อมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
4.3.1 เก็บข!อมูลงานวิจัยกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปwที ่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ท่ีเป�นกลุ�มตัวอย�างของการวิจัย 
4.3.2 สร!างแบบสอบถามผ�าน Google form จากนั้นส�งแบบสอบถามทาง online ไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั ้นปwที ่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 245 คน 

4.3.3 ผู!วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได! และนำข!อมูลมาวิเคราะห� 
4.4 การวิเคราะห�ข�อมูล 

ในการวิเคราะห�ข!อมูลผู!วิจัยได!ดำเนินการวิเคราะห� ตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 
4.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ�ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ 
4.4.2 ข!อมูลท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม ได!แก� ช้ันปw และสาขา ใช!สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

สถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห� ได!แก� ค�าร!อยละ (Mean) และค�าเฉลี่ย (Standard Deviations) 

4.4.3 ข!อมูลที่เป�นแบบมาตราส�วน คำนวณค�าเฉลี่ย (��) และ ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แต�ละข!อนำมา
เทียบกับเกณฑ� แปลความหมาย ดังน้ี 

4.21 - 5.00 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนในระดับมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนในระดับมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนในระดับน!อย 
1.00 - 1.80 หมายถึง ใช!กลยุทธ�การเรียนในระดับน!อยท่ีสุด 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการใช�กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษ 

การใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณากลยุทธ�ทั้ง 6 กลยุทธ� คือ กลยุทธ�การจำ กลยุทธ�
ความรู!ความเข!าใจ กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก และ 

กลยุทธ�ทางสังคม พบว�า มีการใช!อยู�ในระดับมาก (�̅ = 3.70) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการใช!กลยุทธ�การเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต�างประเทศ 

กลยุทธ�การเรียน � S.D. ระดับการใช� 

1. กลยุทธ�การจำ 3.75 0.94 มาก 
2. กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ 3.67 0.99 มาก 
3. กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง 3.59 0.96 มาก 
4. กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ 3.81 0.94 มาก 
5. กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก 3.68 1.00 มาก 
6. กลยุทธ�ทางสังคม 3.70 0.88 มาก 

ค!าเฉลี่ย 3.70 0.95 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว�า ภาพรวมการใช!กลยุทธ�การเรียนอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาอยู�ในระดับ

มาก (�̅ = 3.70)  
เมื่อพิจารณากลยุทธ�เป�นรายด!าน พบว�า การใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู�ในระดับมากทุกด!าน 

โดยกลยุทธ�ที่มีการใช!มากที่สุด คือ กลยุทธ�ด!านการนำไปสู�ความสำเร็จ (�̅ = 3.81) รองลงมา คือ กลยุทธ�การจำ (�̅ = 3.75) 

กลยุทธ�ทางสังคม (�̅ = 3.70) กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก (�̅ = 3.68) กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ (�̅ = 3.67) และกล

ยุทธ�ท่ีมีการใช!น!อยท่ีสุดคือ กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง (�̅ = 3.59) ตามลำดับ 
เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาวิชาของนักศึกษา พบว�า 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู�ในระดับมากทุกกลยุทธ�  

กลยุทธ�การเรียนรู!ที่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษใช!มากที่สุดคือ กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ (�̅ = 3.90) รองลงมาคือ  

กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก (�̅ = 3.81) และกลยุทธ�ท่ีนักศึกษาใช!น!อยท่ีสุดคือ กลยุทธ�การจำ (�̅ = 3.64) 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ มีการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู�ในระดับมาก 

ยกเว!นกลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ มีการใช!ในระดับปานกลาง กลยุทธ�การเรียนรู!ท่ีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

ใช!มากท่ีสุด คือ กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ (�̅ = 3.72) รองลงมาคือ กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ (�̅ = 3.63) และกลยุทธ�

ท่ีนักศึกษาใช!น!อยท่ีสุดคือ กลยุทธ�ทางสังคม (�̅ = 3.32) 
เมื่อพิจารณาลักษณะกลยุทธ�ท่ีนักศึกษาใช! พบว�า 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษมีลักษณะการเรียนรู!ที่เกี่ยวข!องกับการดูคลิปจาก Facebook Fanpage, Tiktok หรือ

อบรมออนไลน� รวมถึงการเล�นเกมจากแอปพลิเคชัน หรือดูหนังจาก Netflix มากที่สุด (�̅ = 4.18) รองลงมาคือ ลักษณะการ
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เรียนรู!ท่ีเก่ียวข!องกับการฝ�กพูดภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียงท่ีถูกต!อง (�̅ = 4.14) และลักษณะการเรียนรู!ท่ีมีน!อยท่ีสุด

คือลักษณะการเรียนรู!ท่ีเก่ียวข!องกับการใช!บัตรคำในการช�วยจำคำศัพท� (�̅ = 2.98) 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการมีลักษณะการเรียนรู !ที ่เกี ่ยวข!องกับการดูรายการโทรทัศน� หรือ

ภาพยนตร�ที่พูดภาษาอังกฤษ เช�น มีเสียง ซาวด�แทร็ก หรือซับไตเติ้ล (�̅= 4.09) รองลงมาคือ ลักษณะการเรียนรู!ที่เกี่ยวข!อง

กับการพยายามฝ�กพูดภาษาอังกฤษ ตามหลักการออกเสียงที่ถูกต!อง (�̅ = 4.04) และลักษณะการเรียนรู!ที่มีน!อยที่สุดคือ

ลักษณะการเรียนรู!ท่ีเก่ียวข!องกับเวลาท่ีนักศึกษาคุยกับเพ่ือนนักศึกษาจะฝ�กถามคำถามเป�นภาษาอังกฤษ (�̅ = 2.96) 
5.2 เปรียบเทียบการใช�กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต!างประเทศ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ 

กลยุทธ�การเรียน ระดับการใช� 

ภาษาอังกฤษ n= 153 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ n= 92 

� S.D. ระดับการใช� � S.D. ระดับการใช� 

1. กลยุทธ�การจำ 3.54 0.97 มาก 3.59 0.90 มาก 
2. กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจ 3.63 1.03 มาก 3.70 0.94 ปานกลาง 
3. กลยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�อง 3.55 1.00 มาก 3.62 0.91 มาก 
4. กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ 3.72 1.04 มาก 3.90 0.83 มาก 
5. กลยุทธ�ทางอารมณ�และความรู!สึก 3.56 1.07 มาก 3.80 0.92 มาก 
6. กลยุทธ�ทางสังคม 3.32 1.13 มาก 3.70 0.88 มาก 

ค!าเฉลี่ย 3.55 1.04 มาก 3.72 0.90 มาก 
 

เปรียบเทียบการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ พบว�า นักศึกษาทั้ง 2 สาขาใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาที่ไม�แตกต�างกัน จากตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความ
แปรปรวนของการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบรกิาร 
พบว�า ตัวแปรทุกกลยุทธ�มีค�า p > 0.1 แสดงว�าความแปรปรวนของแต�ละกลยุทธ�เท�ากัน สรุปได!ว�า พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาท้ังสองสาขาไม�มีความแตกต�างกัน 

5.3 วิเคราะห�การใช�กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป�นภาษาต!างประเทศ 

วิเคราะห�การใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ พบว�า ในภาพรวมนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สาขาวิชา มีการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาที่ไม�แตกต�างกัน 
แต�เมื่อพิจารณาแต�ละกลยุทธ� พบว�า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการมีการใช!กลยุทธ�
ความรู! ความเข!าใจที่แตกต�างกันอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 เมื่อพิจารณาค�าเฉลี่ยเป�นรายคู� พบว�า นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษมีการใช!กลยุทธ�ความรู! ความเข!าใจมากกว�านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ  

ในภาพรวมนักศึกษาใช!ทุกกลยุทธ�ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาได!สอดคล!องกับผลการศึกษาของปณิชา นิติสกุลวุฒิ และ 
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ทรงศรี สรณสถาพร (2557) ผลการวิจันนี้แตกต�างจากผลการศึกษาของนฤมล โคตรสมบัติ (2546) แพรวรรณ พริ้งพร!อม 
(2553) ธีราภรณ� พลายเล็ก (2555) สุชาติ หินมะลิ (2558) ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมนักศึกษาใช!ทุกกลยุทธ�ในระดับปาน
กลาง เมื่อวิเคราะห�รายละเอียดของแต�ละกลยุทธ� พบว�า ในภาพรวมของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจบริการ มีการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาท่ีไม�แตกต�างกัน ซ่ึงหมายความว�า นักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษท้ังสองสาขามี
การใช!กลยุทธ�การเรียนท่ีคล!ายคลึงกัน ซ่ึงสอดคล!องกับผลการศึกษาของสมพร โกมารทัต (2559)  

เมื่อวิเคราะห�แยกตามสาขาวิชาจะเห็นได!ว�าท้ังนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการใช!
กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จในระดับมากเช�นเดียวกัน ลักษณะการเรียนรู!ท่ีนักศึกษาท้ังสองสาขาใช!มากท่ีสุด คือ การดูคลิป
จาก Facebook Fanpage, Tiktok หรืออบรมออนไลน� รวมถึงการเล�นเกมจากแอปพลิเคชัน หรือดูหนังจากNetflix และการ
ดูรายการโทรทัศน� หรือภาพยนตร�ที่พูดภาษาอังกฤษ เช�น มีเสียง ซาวด�แทร็ก หรือซับไตเติ้ล  ซึ่งสอดคล!องกับผลการศึกษา
ของสมพร โกมารทัต (2559) กลยุทธ�ด!านการนำไปสู�ความสำเร็จ เช�น การตั้งใจเรียน  การวางแผนการเรียนด!วยการกำหนด
เป�าหมาย หาโอกาสฝ�กฝนตลอดจนประเมินการเรียนรู!ของตัวเอง สอดคล!องกับการศึกษาของ O’ Malley et al., (1985) ท่ีได!
ชี ้ให!เห็นว�านักศึกษาระดับกลางมีแนวโน!มที่จะใช!กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จมากกว�านักศึกษาระดับต!น นอกจากน้ี
การศึกษาของ Chamot (Chamot et al., 1987) ชี้ให!เห็นว�านักศึกษาใช!กลยุทธ�การเรียนด!านการนำไปสู�ความสำเร็จเพิ่มข้ึน
ตามระดับชั้นของการเรียน การที่นักศึกษาทั้งสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการใช!กลยุทธ�การนำไปสู�
ความสำเร็จมากท่ีสุด อาจอธิบายได! ดังต�อไปน้ี  

นักศึกษาให!ความสำคัญกับการใช!กลยุทธ�การการนำไปสู�ความสำเร็จมากที่สุด เพราะกลยุทธ�ทางอ!อมที่ส�งเสริมการ
เรียนภาษา ทำให!ผู!เรียนสามารถจัดการและวางแผนการเรียนรู!ของตัวเอง อาจกล�าวได!ว�าเป�นกลยุทธ�ที่ช�วยทำให!นักศึกษา
ประสบความสำเร็จ จากน้ีการศึกษาของ ธีราภรณ� พลายเล็ก (2555) ได!นำเสนอว�านักศึกษาใช!กลยุทธ�การนำไปสู�ความสำเร็จ
มากที่สุด อย�างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย!งกับการศึกษา ของอมราวดี ทัพพุน (2554) ที่ได!นำเสนอว�านักศึกษาใช!กล
ยุทธ�การแก!ไขข!อบกพร�องมากท่ีสุด นอกจากน้ี ยังขัดแย!งกับการศึกษาของ Al-Qahtani (2013) ท่ีได!นำเสนอว�านักศึกษาใช!กล
ยุทธ�ความรู! ความเข!าใจมากท่ีสุด 

กลยุทธ�ที่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษใช!น!อยที่สุด คือ กลยุทธ�การจำ ซึ่งจะสอดคล!องกับงานวิจัยของสุชาติ หินมะลิ 
(2558) กลยุทธ�การจำเป�นกลยุทธ�ทางตรงเกี่ยวกับวิธีการเรียนที่ช�วยให!จำข!อมูลได!ง�าย การที่นักศึกษาใช!กลยุทธ�การจำน!อย
ที่สุด อาจอธิบายได!ดังต�อไปนี้  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษให!ความสำคัญกับการใช!กลยุทธ�นี้น!อยที่สุดเพราะ กลยุทธ�การ
จำเป�นกลยุทธ�ที่ต!องใช!กระบวนการคิดโดยตรงที่เกี่ยวข!องกับภาษา นอกจากนี้จากแบบสอบถามกลยุทธ�การเรียนภาษาของ 
Oxford กลยุทธ�การเรียนด!านการจำไม�ได!หมายถึงการท�องจำคำศัพท� วลี หรือ ประโยค แต�หมายถึง การแสดงท�าทางให!
สอดคล!อง กับความหมายของคำศัพท�ใหม� การใช!คำสัมผัสช�วยในการจำคำและการสร!างภาษาในใจเกี่ยวกับคำศัพท�ใหม�  
ซึ่งเป�นวิธีการที่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม�คุ!นเคยและไม�นิยมใช! จึงมีผลทำให!นักศึกษาใช!กลยุทธ�การความจำน!อยที่สุด  
กลยุทธ�ที ่นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการใช!น!อยที่สุด คือ กลยุทธ�ทางสังคม ซึ ่งจะขัดแย!งกับงานวิจัยของ 
สมพร โกมารทัต (2559) ท่ีพบว�านักศึกษาระดับปริญญาตรีใช!กลยุทธ�ทางสังคมในระดับมาก 
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7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
ข!อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี ได!แบ�งออกเป�น 3 ด!าน ดังน้ี 

7.1 ด�านผู�เรียน 

7.1.1 ผู!เรียนควรที่จะศึกษากลยุทธ�นำไปสู�ความสำเร็จให!มากขึ้น เนื่องจากเป�นกลยุทธ�ที่คนส�วนใหญ�ใช!แล!วเกิด
ประโยชน�กับการเรียนรู!ภาษาได!เข!าใจและพัฒนายิ่งข้ึน 

7.1.2 ควรท่ีจะทราบป�ญหาในการเรียนภาษา เพ่ือท่ีจะได!นำเอาทฤษฎีกลยุทธ�ท้ัง 6 มาปรับใช!การเรียนให!เข!ากับตัวเอง 
7.2 ด�านผู�สอน 

7.2.1 ผู!สอนไม�ควรเน!นเฉพาะการสอนภาษา ควรสอนกลยุทธ�การเรียนรู!ภาษาท่ีหลากหลายวิธีให!แก�ผู!เรียน และ
ให!ผู!เรียนฝ�กกลยุทธ�ต�าง ๆ เพ่ือนนำมาใช!ให!เกิดประโยชน�กับการเรียนรู!ภาษา 

7.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาของการสอนภาษาตามปกติกับการสอนกลยุทธ�การเรียน
ภาษาควบคู�กับการสอนภาษา 

7.2.3 ควรศึกษาการสอนกลยุทธ�การเรียนภาษาควบคู�กับการสอนภาษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ� ระหว�างการใช!
กลยุทธ�การเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา และป�จจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข!องกับการเรียนภาษา 

7.2.4 ควรมีการศึกษาป�จจัยที ่มีผลต�อการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาในรายวิชาที ่มีการบูรณการเนื ้อหา 
(Integrated skills) ครบท้ัง 4 ทักษะ ได!แก� พูด ฟ�ง อ�าน และเขียน 

7.3 ด�านผู�วิจัยท!านอ่ืน ๆ 

7.3.1 ควรมีการศึกษาการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาของนักศึกษาโดยใช!เครื ่องมือที่หลากหลายยิ่งขึ ้น เช�น 
แบบสอบถามการใช!กลยุทธ�การเรียนภาษาการสัมภาษณ�กลุ�มและการสังเกต เพ่ือให!ได!ผลการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�ออนไลน�แบบไฮบริดด�วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ  
เพ่ือส-งเสริมความสามารถในการอ-านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป7ท่ี 1  

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป;อมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
DEVELOPING A HYBRID ONLINE LEARNING MANAGEMENT MODEL USING PQBRCS 

TECHNIQUES FOR ENGLISH COURSES TO PROMOTE THE ABILITY TO READ ENGLISH FOR 
GRADE 7 STUDENTS, TESSABAN 5 (WAT HUA POM NORK) SCHOOL UNDER SONGKHLA 

MUNICIPALITY 
 

 

ธัชกร  แก�วประดิษฐ�1* และสายชล  จินโจ2 
Tatchakorn  Kaewpradit1* and Saichol  Jinjo2 

 

บทคัดย-อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบ

ไฮบริด เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป8อมนอก) 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริม
ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 3) ทดลองใช'รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ และ 4) ประเมินผลการใช'รูปแบบการจัดการเรียนรู'
ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื ่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ  
กลุ.มตัวอย.างท่ีใช'ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) ตำบลบ.อยาง อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ป3การศึกษา 2564 จำนวน 35 คน 1 ห'องเรียน คัดเลือกด'วยวิธีการสุ.มแบบกลุ.ม โดยการจับ
สลากหน.วยห'องเร ียน เครื ่องมือที ่ใช'ในการวิจ ัยได'แก. ได'แก. 1) เว็บไซต�ระบบบริหารการจัดการเรียนรู 'ออนไลน� 
krutatchakorn.com 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ.าน สถิติที่ใช'ในการวิจัยได'แก. ค.าเฉลี่ย ร'อยละ ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด'วย  
t-test ผลการวิจัยพบว.า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ส .งเสร ิมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที ่ส ุด ( X =4.57, S.D.=0.53)  
2)  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริม
ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 80.31/86.29 สูงกว.าเกณฑ�ประสิทธิภาพ 80/80 ที ่กำหนด  
3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ.มตัวอย.างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.าคะแนนก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ความสามารถในการอ.านพบว.ากลุ.มตัวอย.างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.าคะแนนก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

1 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ.มสาระการเรียนรู'ภาษาต.างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา 
กรมส.งเสริมการปกครองท'องถิ่น 

2 ดร.,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา นักวิชาการอิสระ 
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และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต.อรูปแบบการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู.ในระดับมาก (X =4.48,S.D.=0.67) 
 

คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบไฮบริด, รูปแบบการเรียนการสอน, เทคนิค PQBRCS  
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) To study the problems and requirements for hybrid online 

learning management. To promote the ability to read English For grade 7 students , Tessaban 5 ( Wat Hua 
Pom Nork) School 2 )  Develop a hybrid online learning management model using PQBRCS technique for 
English courses to promote reading ability in English 3 )  To experiment with a hybrid online learning 
management model using PQBRCS technique for English courses. and 4 )  to evaluate the use of a hybrid 
online learning management model using PQBRCS technique in English courses. To promote the ability to 
read in English. The samples used in this research were 35 students in grade 7 (Wat Hua Pom Nok) School, 
Bo Yang Sub-district, Muang District, Songkhla Province, semester 1 of the academic year 2021, consisted of 
35 students, 1 classroom, selected by group randomization method. by drawing the classroom unit.  The 
research tools were as follows: 1)Online Learning Management System website www.krutatchakorn.com 2) 
achievement test 3) satisfaction questionnaire 4) reading ability test. The statistics used in the research were 
mean, percentage, standard deviation. and hypothesis testing with t-test. The results were as follows: 1) A 
hybrid online learning management model using PQBRCS technique for English courses. To promote the 
ability to read English Overall, it was most appropriate (X =4.57, S.D.=0.53) 2) the effectiveness of hybrid 
online learning management with PQBRCS technique in English courses. To promote the ability to read 
English. The efficiency of the sample group was 80.31/86.29 higher than the specified 80/80 efficiency 
criterion. 3 )  The sample group's learning achievement score after school was significantly higher than the 
pre-study score at the .0 5  level and the reading ability. The sample had a statistically significantly higher 
score after school than before at the .0 5  level and 4 )  the students' satisfaction with the hybrid online 
learning model with PQBRCS technique in English courses. To promote the ability to read English Overall, 
it was at a high level (X =4.48,S.D.=0.67). 
 

Keyword: Hybrid learning language, Instructional Model, PQBRCS technique 
 

1. บทนำ 
กระทรวงศึกษาธิการได'ประกาศใช'หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ.มสาระ 

การเรียนรู 'ภาษาต.างประเทศตั ้งแต.ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาส.งเสริมให'ผู 'เรียนได'ฝ�กฝนการใช'ทักษะด'าน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป�นทักษะท่ีจำเป�นสำหรับผู'เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) โดยมุ.งหวังให'ผู'เรียนมีเจตคติท่ีดีต.อการเรียน
ภาษาอังกฤษ สามารถใช'ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ�ต.าง ๆ แสวงหาความรู'และส.งเสริมสร'างทักษะการใช'ภาษา
และสร'างศักยภาพในการคิด การทำงานอย.างสร'างสรรค�ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต.อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งมีความรู'
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ความเข'าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก สามารถถ.ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปยังสังคม
โลกได'อย.างสร'างสรรค� (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1) ภาษาต.างประเทศจึงจัดได'ว.ามีความสำคัญและถือ
เป�นส.วนหน่ึงท่ีจะต'องจัดไว'ในหลักสูตรของการศึกษาแทบทุกประเทศ ลักษณะของการจัดอาจจะเป�นวิชาเลือก หรือวิชาบังคับ
ขึ้นอยู.กับปรัชญาการศึกษาของแต.ละประเทศ ซึ่งจะเห็นความสำคัญของภาษาต.างประเทศในลักษณะใด โดยเปรียบเทียบ
ความสำคัญที่จะต'องใช'ภาษาต.างประเทศตามรากฐานทางประวัติศาสตร� วัฒนธรรมการติดต.อและการสื่อสารในป"จจุบัน 
สำหรับประเทศไทยนั้นภาษาต.างประเทศที่นิยมเรียนกันมากคือภาษาอังกฤษ เนื่องจากเห็นว.าเป�นภาษาสากล และสามารถ
นำไปใช'ติดต.อกับประเทศต.าง ๆ ได' นอกจากน้ีผู'ท่ีมีความรู'ทางด'านภาษาอังกฤษ ยังมีโอกาสสูงกว.าในด'านการประกอบอาชีพ 
และการเลือกการทำงานท่ีดีกว.า (ระวิวรรณ ศรีคร'ามครัน. 2553 : 1) 

ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงได'กำหนดให'ภาษาอังกฤษเป�นหนึ่งในสาระ 
การเรียนรู'ซึ่งโรงเรียนจะต'องดำเนินการจัดการเรียนรู'ให'ผู'เรียนเกิดทักษะการเรียนรู'ท้ัง 4 ด'านคือ ทักษะด'านการฟ"ง ทักษะด'าน
การพูด ทักษะด'านการอ.านและทักษะด'านการเขียน (พรชัย แสงอุ.น. 2560) ทักษะด'านการอ.านเป�นทักษะที่ผู'เรียนทุกคน
จำเป�นต'องใช'เพ่ือรับทราบข'อมูลข.าวสารต.าง ๆ และนอกจากน้ันการอ.านยังนำไปสู.ทักษะด'านการฟ"ง การพูด และการเขียนอีก
ด'วย นอกจากนี้ทักษะการอ.านยังช.วยให'ผู'เรียนได'พัฒนาการศึกษาแสวงหาความรู'ในระดับสูงต.อไปและด'วยความสำคัญของ
การอ.านน้ีจึงเกิดการฝ�กทักษะเพ่ือให'เกิดความเข'าใจในการอ.าน จากแหล.งการเรียนรู'ต.าง ๆ (ผ.องศรี วงศ�กระจ.าง. 2551 : 46) 
สอดคล'องกับแนวคิดของ นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2554) กล.าวถึงการอ.านภาษาอังกฤษไว'ว.าเป�นกระบวนการสื่อสารระหว.าง
ผู'เขียนกับผู'อ.านโดยผู'อ.านใช'สติป"ญญาและป"ญญาท่ีมีอยู.เดิมรับเอาข'อมูลความรู'ความคิดเห็นของผู'เขียนผ.านบทความตัวอักษร 
รวมถึงตีความรู'และเข'าใจจุดประสงค�ของผู'เขียนท่ีต'องการสื่อสารเช.นเดียวกับ สุพรรษา ศรประเสริฐ (2558) กล.าวถึงการอ.าน
ว.าเป�นการทำความเข'าใจเก่ียวกับข'อมูลท่ีเขียนสื่อความหมายผ.านข'อความตัวอักษร ซ่ึงความสามารถในการอ.านจะเกิดข้ึนผ.าน
เน้ือหาของบทอ.านกับความรู'หรือประสบการณ�เดิมของผู'อ.าน ดังน้ัน การพัฒนาความสามารถในการอ.านคือต'องกระตุ'นความรู'
เดิมหรือประสบการณ�ของผู'อ.านข้ึนมาเพ่ือใช'เป�นพ้ืนฐานในเรื่องท่ีอ.านได' จากการรวบรวมผลจากการศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) ในป3 2561 – 2562 ท่ีผ.านมาพบว.านักเรียนมีผล
การเรียนระดับ 3 ข้ึนไปเพียงร'อยละ 20 ซ่ึงอยู.ในระดับ “ปรับปรุง” และจากการศึกษาบริบทการเรียนการสอนกับครูผู'สอนใน
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) พบว.า นักเรียนไม.สนใจเรียน ไม.มีทักษะในการอ.านผลการประเมินความสามารถในการ
อ.านภาษาอังกฤษ ยังต'องปรับปรุงพัฒนา  ส.งผลให'ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม.ถึงเกณฑ�ที่กำหนด โดยเฉพาะอย.าง
ยิ่งในเรื่องความเข'าใจในการอ.าน พบว.านักเรียนไม.มีทักษะในการอ.าน ไม.ว.าจะเป�นการคาดเดาศัพท�ความหมายของศัพท� การ
หาใจความสำคัญ ไม.สามารถวิเคราะห�คำหรือข'อความในบทอ.าน ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาป3ที่ 2-6 พบป"ญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับด'านเนื้อหา นักเรียนมองว.าเนื้อหาหรือบท
อ.านค.อนข'างยาวและซับซ'อน มีคำศัพท�ยาก ด'านกระบวนการเรียนรู' พบว.านักเรียนมีเวลากับการทำความเข'าใจเรื่องที่อ.าน
น'อย ส.วนใหญ.ครูจะเป�นคนอธิบาย แปลความหมายคำศัพท� วิเคราะห�บทอ.านให'ฟ"ง และให'นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนไม.
ค.อยมีส.วนในการเรียนเท.าท่ีควร ขาดทักษะการทำงานและทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ร.วมกัน  

จากสภาพป"ญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีกล.าวมากับสถานการณ�การแพร.ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได'ส.งผลกระทบต.อประชากรโลกเป�นวงกว'าง โดยมีจำนวนผู'ป�วยติดเช้ือและเสียชีวิตเพ่ิมเป�นจำนวนมากใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วทำให'องค�การอนามัยโลกได'ประกาศให'โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป�นโรคระบาดใหญ. ในวันที่ 11 
มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO. 2020: 17) การแพร.ระบาดทำให'เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย ๆ ด'าน ส.งผลให'
หลายภาคส.วนเกิดผลกระทบ เช.น เศรษฐกิจ สังคม การท.องเท่ียว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากน้ียังส.งผลให'สถานศึกษา
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ไม.สามารถจัดการเรียนการสอนได'ตามปกติ (มนธิชา ทองหัตถา. 2564) สถานศึกษาต.าง ๆ จำเป�นต'องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู'อย.างเร.งด.วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเป�นแบบออนไลน�เพื ่อลดการเผชิญหน'ากัน โดยให'มี 
การจัดการเรียนรู 'แบบออนไลน� 100% โดยงดเดินทางมาเรียน งดการรวมกลุ.มกันเป�นจำนวนมาก งดกิจกรรมหลาย ๆ 
กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือพัฒนาผู'เรียนมาเป�นออนไลน� (กาญจนา บุญภักดิ์. 2563 : 2) ซ่ึงทางโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) ก็
ได'รับผลกระทบและมปีระกาศให'หยุดการเรียนในห'องเรียนเปลี่ยนมาเป�นวิธีการสอนแบบออนไลน�แทน ครูผู'สอน นักเรียนและ
สถานศึกษาต'องปรับตัวอย.างเร.งด.วน จึงได'นำเครื่องมือที่ช.วยในการจัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมาใช'งาน
อาทิ Zoom, Google Meet และเครื่องมืออื่น ๆ แล'วแต.ครูและนักเรียนสะดวกใช'งาน แต.ก็ยังไม.เพียงพอและตอบรับกับ 
การจัดการเรียนการสอนอย.างแท'จริง โดยผู'วิจัยจึงได'ทำการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจำเป�นร.วมกับทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ซึง่
พบว.า แนวโน'มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป�นส.วนผลกัดันให'เกิดการเปลีย่นแปลงของระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู' 
เมื่อเราถูกรายล'อมด'วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน'า รูปแบบการเรียนการสอนก็ย.อมเปลี่ยนไปเช.นกัน รูปแบบการสอนแบบใหม.อีก
รูปแบบหนึ่งภายใต'กระแสแห.งพัฒนาการด'านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� เป�นรูปแบบของการบูรณาการปรับใช'เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร�กับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื ่อให'เกิดการเรียนรู'ที่ก'าวไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทาง 
การเรียนรู'มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล.าวนี้เรียกว.า “การเรียนรู'แบบผสมผสาน (Blended Learning) หรือการเรียนการสอน
แบบไฮบริด (Hybrid Learning) ” เป�นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข'า
ด'วยกัน เป�นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล (Distance Learning) ผ.านระบบเครือข.าย Online ร.วมกับการเรียน
แบบเผชิญหน'า (Face to Face) ทำให'เกิดการเรียนรู'ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว.าการน่ังฟ"งการบรรยายในช้ันเรียนปกติ (กุลธิดา 
ทุ.งคาใน. 2564) แนวคิดการเรียนรู'แบบไฮบริดหรือผสมผสาน เป�นแนวคิดที่ผสานวิธีการจัดการเรียนรู'และสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู'ในรูปแบบแตกต.างหลากหลายเข'าด'วยกัน เช.น การเรียนการสอนในช้ันเรียน การเรียนรู'ผ.านเว็บไซต�และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือลดข'อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงผู'เรียนจะมีความยืดหยุ.นในการควบคุมการเรยีนรู'
ตามศักยภาพ ช.วงเวลา สถานที่ และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับตนเอง ประกอบกับการได'รับการกำกับดูแลและให'คำชี้แนะ
จากผู'สอน (ปณิตา วรรณพิรุณ. 2554; Hom & Staker. 2015; Littlejohn & Pegler. 2007) ดังน้ันผู'วิจัยในฐานะครูผู'สอนใน
กลุ.มสาระการเรียนรู'ภาษาต.างประเทศ จึงได'มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค 
PQBRCS ซึ ่งเทคนิค  PQBRCS ผู 'ว ิจัยได'สังเคราะห�จากศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข'องกับการส.งเสริม
ความสามารถในการอ.าน รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป�นแนวทางให'กับครูผู'สอนในกลุ.มสาระการ
เรียนรู'ภาษาต.างประเทศได'นำไปปรับใช'กับทุกระดับช้ันและสามารถศึกษาวิจัยต.อยอดองค�ความรู'ได'ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริด เพ่ือส.งเสริมความสามารถใน

การอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) 
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริม

ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 
2.3 เพ่ือทดลองใช'รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริม

ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 
2.4 เพ่ือประเมินผลการใช'รูปแบบการจัดการเรยีนรู'ออนไลน�แบบไฮบรดิด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ

ส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งนี้ผู'วิจัยได'ทำการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู'ออนไลน� การจัดการเรียนการสอนแบบ

ไฮบริด งานวิจัยที่เกี่ยวข'องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โดย  การเรียนการสอนออนไลน� (Online learning) จัดเป�นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให'เป�นการเรียนใหม. ที่ใช'เทคโนโลยีเข'ามาช.วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยัง
หมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ.านเว็บไซต� อีกด'วย การเรียนการสอนแบบออนไลน� (Online learning) จะเป�นเรยีน
ทางผ.านทางอินเทอร�เน็ต โดยอยู.ในรูปแบบของคอมพิวเตอร� เป�นการใช'เทคโนโลยีสมัยใหม. บวกเข'ากับเครือข.ายอินเทอร�เน็ต 
สร'างการศึกษาท่ีมีปฏิสัมพันธ�คุณภาพสูง โดยไม.จำเป�นต'องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข'าถึงได'อย.างรวดเร็ว ทุกสถานท่ี ทุก
เวลา เป�นการสร'างการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนแบบออนไลน� (Online learning) คือ ผู'เรียนเป�น
ใครก็ได' อยู.ที่ใดก็ได' เรียนเวลาก็ใด เอาตามความสะดวกของผู'เรียนเป�นสำคัญ เนื่องจากโรงเรียนออนไลน�ได'เป�ดเว็บไซต�
ให'บริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีสื่อทุกประเภทท่ีนำเสนอในเว็บไซต� ไม.ว.าจะท้ัง ข'อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง VDO ซ่ึง
จะช.วยกระตุ'นความสนใจ ในการเรียนรู'ของผู'เรียนได'เป�นอย.างดี อีกทั้งยังทำให'เหตุภาพของเนื้อหาต.าง ๆ ง.ายดายมากข้ึน 
ผู'เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได'ตามความต'องการ เอกสารบนเว็บไซต�ที่มี Links ต.อไปยังแหล.งความรู'อื่นๆ ทำให'ขอบเขต 
การเรียนรู'กว'างออกไป และเรียนอย.างรู'ลึกมากข้ึน และเมื่อนำมาผนวกกับ การจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือ Hybrid 
Learning หรือบางที่อาจจะเรียกว.า Blended Learning คือ การเรียนแบบผสมผสานรูปแบบใหม. เป�นการจัดการเรียนรู'ท่ี
ยืดหยุ.นและปรับเปลี่ยนได'ตามสถานการณ�ของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการผสมผสานการเรียนรู'ที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน (Synchronous) และคนละเวลากัน (Asynchronous) ที่เชื่อมโยงกันด'วยเครือข.ายโทรคมนาคม ที่สามารถเรียนได'
แบบออนไลน� วิดิโอถ.ายทอดสดจากคลาส หรือ live-streaming ร.วมกับการเข'าเรียนในห'องเรียน หรือ Onsite ก็ได'เช.นกัน 
(กุลธิดา ทุ.งคาใน. 2564) แนวคิดการเรียนรู'แบบผสมผสาน (Blended Learning Concept) เป�นแนวคิดที่ผสานวิธีการจัด 
การเรียนรู'และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ในรูปแบบแตกต.างหลากหลายเข'าด'วยกัน เช.น การเรียนการสอนในช้ันเรียน การเรียนรู'
ผ.านเว็บไซต�และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดข'อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งผู'เรียนจะมีความ
ยืดหยุ.นในการควบคุมการเรียนรู'ตามศักยภาพ ช.วงเวลา สถานท่ี และรูปแบบท่ีเหมาะสมสำหรับตนเอง ประกอบกับการได'รับ
การกำกับดูแลและให'คำช้ีแนะจากผู'สอน (ปณิตา วรรณพิรุณ. 2554; Hom & Staker. 2015; Littlejohn & Pegler. 2007) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริม

ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) สังกัด
เทศบาลนครสงขลา ครั้งน้ีเป�นการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการท้ังหมด 4 ระยะ รายละเอียดดังน้ี 

ระยะที ่ 1 ศึกษาสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริด เพื ่อส.งเสริม
ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) 

1) กลุ.มเป8าหมายที่ให'ผู'ข'อมูล ได'แก. ครูผู'สอนกลุ.มสาระการเรียนภาษาต.างประเทศ โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลสงขลา จำนวน 22 คน 

2) เครื่องมือที่ใช'ในการวิจัยได'แก. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการ
จัดการเรียนรู'วิชาภาษาอังกฤษ 
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ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

1) ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
ประชากรที่ใช'ในการวิจัย สำหรับทดลอง (Try-out) ได'แก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียน

เทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) ตำบลบ.อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ป3การศึกษา 2563 จำนวน 9 ห'อง 
นักเรียนท้ังหมด 355 คน 

กลุ.มตัวอย.างที่ใช'งานการวิจัยสำหรับทดลอง(Try-out) ได'แก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) ตำบลบ.อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ป3การศึกษา 2563 จำนวน 31 คน 1 
ห'องเรียน  คัดเลือกด'วยวิธีการจับสลากหน.วยห'องเรียน แต.ละห'องเรียนประกอบด'วยนักเรียนที่คละความสามารถจึงมี
คุณสมบัติไม.แตกต.างกัน 

2) กลุ.มเป8าหมายสำหรับประเมินความเหมาะสมได'แก. ผู'เชี่ยวชาญด'านการศึกษา วัดผลประเมินผล 
หลักสูตรและการสอน วิจัยประเมินผล เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข'องกับด'านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน 

3) เครื่องมือที่ใช'ในการวิจัย 1) เว็บไซต�ระบบบริหารการจัดการเรียนรู'ออนไลน� krutatchakorn.com  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ.าน  
5) แผนการจัดการเรียนรู' และ 6) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล'องของรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบ
ไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช'รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

1) ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
ประชากรที่ใช'ในการวิจัย ได'แก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) 

ตำบลบ.อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ป3การศึกษา 2564 จำนวน 9 ห'อง นักเรียนท้ังหมด 352 คน 
กลุ.มตัวอย.างที่ใช'งานการวิจัยได'แก. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อม

นอก) ตำบลบ.อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ป3การศึกษา 2564 จำนวน 35 คน 1 ห'องเรียน คัดเลือกด'วย
วิธีการสุ.มแบบกลุ.ม โดยการจับสลากหน.วยห'องเรียน 

2) เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ' ในการว ิจ ัย ได 'แก .  1) เว ็บไซต �ระบบบร ิหารการจ ัดการเร ียนรู'ออนไลน�  
krutatchakorn.com 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ.าน และ 5) แผนการจัดการเรียนรู' 

3) ตัวแปรท่ีใช'ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได'แก. รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชา

ภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 
ตัวแปรตาม ได'แก. 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเร ียนรู ' 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 3) 

ความสามารถในอ.าน และ 4) ความพึงพอใจ 
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4) แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยทดลอง (pre-experimental design) ใช'แบบแผนการทดลองแบบหน่ึง

กลุ.ม One Group Pre test – Post test Design ดังน้ี (ชัยยงค� พรหมวงศ�. 2556) 
 

กลุ-มทดลอง Pretest Treatment Posttest 
N T1 X T2 

เมื่อ N แทน กลุ.มทดลอง 
T1 แทน การทดสอบก.อนการทดลอง (Pre-test) 
X    แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ  

เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

5) วิธีการเก็บรวบรวมข'อมูล 
5.1) ผู'วิจัยได'อธิบายชี้แจงทำความเข'าใจและข'อตกลงกับนักเรียนที่เป�นกลุ.มตัวอย.างเกี่ยวกับการ

เรียน เวลาเรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู'ซึ่งเป�นไปตามข้ันตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย 
5.2) ทำการทดสอบก.อนเรียน (Pre-test) โดยให'นักเรียนกลุ.มตวัอย.างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ.านเพ่ือนำคะแนนท่ีได'เป�นคะแนนทดสอบก.อนเรียน 
5.3) ดำเนินการทดลองโดยใช'แผนการจัดการเรียนรู'รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริด

ด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาข้ึน 
5.4) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู'ตามการทดลองแล'ว ผู'วิจัยทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ด'วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ.านซึ่งเป�นชุดเดียวกับก.อนเรียน แล'วทำ 
การบันทึกผลการสอบไว'เป�นคะแนนทดสอบหลังเรียน 

5.5) นำคะแนนที่เก็บรวบรวมข'อมูลที่ได'จากการทดสอบก.อนเรียนและหลังเรียนด'วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ.าน และแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห�โดยใช'วิธีการ
ทางสถิติ 

6) การวิเคราะห�ข'อมูล 
6.1) วิเคราะห�หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS 

รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ ให'มีประสิทธิภาพตามเกณฑ� 80/80 ด'วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร�สำเร็จรูป 

6.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว.างก.อนเรียนและหลังเรียนโดยใช'สูตร t-test แบบ 
Dependent samples ด'วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูป 

6.3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต.อรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วย
เทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ หาค.าเฉลี่ยและส.วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานด'วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูปแล'วนำไปเทียบกับเกณฑ�ท่ีกำหนด 

6.4) วิเคราะห�ค.าความสอดคล'อง (IOC) ของแบบสอบความและแบบทดสอบพิจารณาค.าดัชนี
ความสอดคล'องระหว.าง 0.66 – 1.00 ขึ้นไป หาค.าความยากง.าย (p) ขอบแบบทดสอบโดยมีค.าระดับความยากตั้งแต. 0.36 – 
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0.76 และค.าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบโดยมีค.าอำนาจจำแนกตั้งแต. 0.43 – 0.51 และหาค.าความเชื ่อมั ่นของ
แบบทดสอบมีค.าเท.ากับ 0.83 

7) สถิติท่ีใช'ในการวิจัย 
7.1) สถิติพื้นฐาน ได'แก. ค.าเฉลี่ย, ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช'ในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ได'แก. 1) หาค.าความสอดคล'องระหว.างจุดประสงค�การเรียนรู'กับแบบวัดแต.ละข'อ (IOC) 2) หาค.าความยากง.าย (p) 
และค.าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 3) หาค.าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

7.2) สถิติที่ใช'ในการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู' 80/80 (E1/E2) และทดสอบ
สมมติฐานค.าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ.มท่ีไม.เป�นอิสระจากกันด'วยสูตร t-test (Dependent sample) 

ระยะที ่ 4 ประเมินผลการใช'รูปแบบการจัดการเร ียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

1) กลุ.มเป8าหมาย เป�นครูผู'สอนในกลุ.มสาระการเรียนรู 'ภาษาต.างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริด เพ่ือส.งเสริมความสามารถ

ในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป8อมนอก) มีดังน้ี 
5.1.1 ผลการสำรวจสภาพป"ญหาและความต'องการสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษกับ

ครูผู'สอนในกลุ.มสาระการเรียนรู'ภาษาต.างประเทศโรงเรียนในบริบทเดียวกัน สังกัดเทศบาลนครสงขลาพบว.า ป"ญหาด'านผู'สอน
คือการใช'หลักการสอนที่ยังคงรูปแบบเดิมไม.มีการนำวิธีการใหม.เข'ามาปรับใช'ให'เหมาะกับทักษะการฟ"ง พูด อ.าน เขียน ทำให'
การเรียนการสอนยังไม.มีรูปแบบ ป"ญหาด'านผู'เรียนคือการเบื่อหน.ายในการท.องจำ การจดจำคำศัพท�ส.งผลต.อป"ญหาการอ.าน
และแปลความเพื่อให'เกิดความเข'าใจ ป"ญหาด'านสื่อการสอนมีจำกัดแล'วแต.บริบทโรงเรียน สื ่อที ่ครูใช'ยังตามไม.ทันสื่อ
เทคโนโลยีที่มีในโลกออนไลน�และป"ญหาการแพร.ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นป"จจุบันส.งผลต.อกระบวนการเรียน 
การสอนทำให'เรียนในห'องเรียนไม.ได' ครูผู'สอนปรับวิธีการสอนไม.ทัน ดังนั้นต'องการให'เกิดการพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีการ
สอนปรับใช'ในรูปแบบออนไลน�เพื่อเตรียมรับสถานการณ�ที่เกิดขึ้นได'ในอนาคตเป�นสิ่งที่ดี จากสภาพป"ญหาและความต'องการ
ดังกล.าว ผู'วิจัยจึงได'ทำการวิเคราะห�และสังเคราะห�เทคนิควิธีการเพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษโดย
แบ.งเป�น 3 ขั้นตอนประกอบด'วย 1) ขั้นนำ ได'แก. [1] เตรียมความพร'อม (Preparing Prerequisite Skills: P) [2] ตั้งคำถาม
เก่ียวกับการเรียน (Question : Q) 2) ข้ันสอน ได'แก. [3] ปูพ้ืนฐานความรู'เดิมเพ่ิมเติมความรู'ใหม. (Building background : B) 
[4] การอ.าน (Read : R) และ 3) ขั้นสรุป ได'แก. [5] จับใจความ (Contemplation : C) [6] สรุป (Summarizing : S) พัฒนา
เข'ากับเว็บไซต�ระบบบริหารจัดการการเรียนรู'ออนไลน� krutatchakorn.com จากนั้นร.วมสนทนากลุ.มกับผู'เชี่ยวชาญและ
พัฒนาเครื่องมือสำหรับงานวิจัย ดำเนินการทดลองก.อนนำมาใช'จริงและทำการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล'อง
ของรูปแบบท่ีได' 

5.1.2 ผลการศึกษาองค�ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยผู'เช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล'องของรูปแบบ รายละเอียดดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล'องของรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วย
เทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

องค�ประกอบท่ี 1 หลักการ  4.43 0.53 มาก 
องค�ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค�  4.29 0.76 มาก 
องค�ประกอบท่ี 3 เน้ือหาบทเรียน 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
องค�ประกอบท่ี 4 บทบาทผู'สอน 4.43 0.53 มาก 
องค�ประกอบท่ี 5 บทบาทผู'เรียน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
องค�ประกอบท่ี 6 กระบวนการจัดการเรยีนรู' 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
องค�ประกอบท่ี 7 การวัดและประเมินผล 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล'องของรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบ
ไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด (X =4.57, S.D.=0.53) สามารถสรุปได'ว.าผู'เช่ียวชาญรับรององค�ประกอบท้ัง 7 ด'านสำหรับการวิจัยในครั้ง
น้ีสามารถนำไปใช'ในการวิจัยได' 

5.2 ผลการทดลองใช'รูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ มีดังน้ี 

5.2.1 ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยทำการทดลองใช'กับกลุ.มตัวอย.างในระยะที่ 3 
ตามแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีพัฒนาข้ึนเก็บรวบรวมข'อมูลแล'วนำมาวิเคราะห�ผลดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของการจัดการเรยีนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสรมิ
ความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู� (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธ�ของการเรียนรู� (E2) 

80.31 86.29 

ประสิทธิภาพ E1 / E2 = 80.31/86.29   
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 80.31 / 86.29 สูงกว.าเกณฑ�
ประสิทธิภาพ 80 / 80 ท่ีกำหนด 

5.2.2 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก.อนการทดลองได'ทำการทดสอบความรู'ด'วย
แบบทดสอบก.อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด'วยแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป�นแบบทดสอบชุดเดียวกัน หลังจาก
น้ันนำคะแนนท่ีได'มาคำนวณหาค.าการแจกแจงของ t-test ผลการวิเคราะห�แสดงไว'ในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ.มตัวอย.าง 

กลุ-ม n 
X   D  

2
D  t 

คะแนนก.อนเรียน 35 8.17 
318 3008 28.76* 

คะแนนหลังเรียน 35 17.26 

* p < .05 
 

จากตารางท่ี 3 ค.าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก.อนเรียนมีค.าเฉลีย่ 8.17 และคะแนนการทดสอบหลงัเรียนมคี.าเฉลีย่ 
17.26 แสดงว.าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว.าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก.อนเรียน ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบ
นัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว.ากลุ.มนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.าคะแนน
ก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป�นไปตามสมติฐานท่ีกำหนดไว' 

5.2.3 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบความสามารถในการอ.าน โดยก.อนการทดลองได'ทำการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ.านด'วยแบบทดสอบก.อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด'วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป�น
แบบทดสอบชุดเดียวกัน หลังจากน้ันนำคะแนนท่ีได'มาคำนวณหาค.าการแจกแจงของ t-test ผลการวิเคราะห�ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญความสามารถในการอ.านของกลุ.มตัวอย.าง 

กลุ-ม n 
X   D  

2
D  t 

คะแนนก.อนเรียน 35 5.80 
359 3785 34.92* 

คะแนนหลังเรียน 35 16.06 

* p < .05 
 

จากตารางท่ี 4 ค.าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก.อนเรียนมีค.าเฉลีย่ 5.80 และคะแนนการทดสอบหลงัเรียนมคี.าเฉลีย่ 
16.06 แสดงว.าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว.าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก.อนเรียน ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบ
นัยสำคัญความสามารถในการอ.านโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว.ากลุ.มนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.าคะแนนก.อน
เรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป�นไปตามสมติฐานท่ีกำหนดไว' 

5.3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมผู'วิจัยได'ให'นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ แล'วนำ
คะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห�ผลทางสถิติเทียบกับเกณฑ�ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต.อรูปแบบการจัดการเรียนรู 'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค 
PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ 

รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

1.การเข'าใช'งานเว็บไซต� krutatchakorn.com 4.43 0.65 มาก 
2.ระบบมีการทดสอบก.อนเรียนและหลังเรียน 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
3.สื่อและแหล.งการเรียนรู'บนระบบเว็บไซต� 4.37 0.69 มาก 
4.ระบบมีการกำหนดใบงานและการส.งงานง.ายไม.ยุ.งยาก 4.49 0.70 มากท่ีสุด 
5.ระบบการแสดงผลคะแนนเป�นรายบุคคล 4.49 0.66 มากท่ีสุด 
6.สามารถเรียนรู' ทบทวนความรู'ได'ทุกท่ีทุกเวลา 4.40 0.65 มาก 
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รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

7.สามารถแสดงความคิดเห็นผ.านระบบสนทนาและทำให'กล'าแสดงความคิดเห็น
และรับฟ"งความคิดคนอ่ืน 

4.51 0.66 มากท่ีสุด 

8.มีการเช่ือมโยง(Link)ไปยังแหล.งความรู'อ่ืนง.ายต.อการใช'งาน 4.43 0.70 มาก 
9.การวัดและประเมินผลรายงานทำให'นักเรียนได'ทราบทันที 4.49 0.66 มาก 
10.กิจกรรมการเรียนรู'ทำให'เกิดความเข'าใจภาษาอังกฤษมากข้ึน  4.43 0.65 มาก 
11.การแบ.งกลุ.มทำงานทำให'นักเรยีนมีความรับผดิชอบและทำงานร.วมกัน 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
12.กิจกรรมการเรียนรู'ช.วยทำให'นักเรียนมีทักษะการอ.านภาษาอังกฤษ 4.54 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต.อรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค 
PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยรวมพบว.าอยู.ในระดับมาก (X =4.48, 
S.D.=0.67) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 การประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล'องของรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค 

PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด  
(X =4.57, S.D.=0.53) สามารถสรุปได'ว.าผู'เชี่ยวชาญรับรององค�ประกอบทั้ง 7 ด'านสำหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช'
ในการวิจัยได' ทั้งนี้เนื่องจากผู'วิจัยได'ทำการสำรวจสภาพป"ญหาและความต'องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู'ภาษาอังกฤษพบ
ป"ญหาการสอนในสถานกาณ�โควิด-19 ที่เกิดการแพร.ระบาด ป"ญหาด'านผู'สอน ป"ญหาด'านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงนำ
แนวทางดังกล.าวมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดโดยผสมผสานการใช'เทคโนโลยีการสอนออนไลน�ด'วย
โปรแกรม google meet และพัฒนาเว็บไซต�ระบบบริหารจัดการเรียนรู'ออนไลน� krutatchakorn.com ซึ่งเป�นระบบ LMS 
โดยใช'เทคนิค PQBRCS ที่ทำการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข'อมูล จากนั้นนำข'อมูลเข'าร.วมสนทนากลุ.มและประเมินโดย
ผู ' เช ี ่ยวชาญทำให'พบว.าร ูปแบบที ่พัฒนาขึ ้นสามารถนำไปใช'ทดลองในงานวิจ ัยได'  ซ ึ ่งสอดคล'องกับแนวคิดของ  
ฟาฎินา วงศ�เลขา (2556) ได'กล.าวว.า เทคโนโลยีในการสื่อสารป"จจุบันมีความหลากหลายและสามารถช.วยให'นักเรียนได'มี
โอกาสเข'าถึงข'อมูลที่หลากหลายได'อย.างกว'างขวาง ครูยุคใหม.จึงต'องรู'จักใช'เทคโนโลยีที่หลากหลายมากกว.านักเรียน โดยใช'
เทคโนโลยีน้ีเป�นสื่อกลางท่ีสำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู'โดยเฉพาะอย.างยิ่งใช'เป�นสื่อในการเป�ดโลกการเรียนรู'ท่ีกว'างไกล
ให'กับนักเรียน และ กุลธิดา ทุ.งคาใน (2564) ได'อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู'แบบผสมผสาน (Blended Learning 
Concept) เป�นแนวคิดที่ผสานวิธีการจัดการเรียนรู'และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ในรูปแบบแตกต.างหลากหลายเข'าด'วยกัน เช.น 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน การเรียนรู'ผ.านเว็บไซต�และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดข'อจำกัดของการจัดการเรียนการสอน
แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงผู'เรียนจะมีความยืดหยุ.นในการควบคุมการเรียนรู'ตามศักยภาพ ช.วงเวลา สถานท่ี และรูปแบบท่ีเหมาะสม
สำหรับตนเอง ประกอบกับการได'รับการกำกับดูแลและให'คำช้ีแนะจากผู'สอน 

6.2 การวิเคราะห�ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 80.31/86.29 สูงกว.าเกณฑ�ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนด 
ท้ังน้ีเน่ืองจากการพัฒนารูปแบบการเรียนรู'ได'ใช'กระบวนการวิจัยและพัฒนา สำรวจข'อมูลสภาพป"ญหาและความต'องการนำมา



 

114 

ร.างเป�นแนวทางและร.วมสนทนากลุ .มกับผู 'เชี ่ยวชาญเพื ่อได'ร ูปแบบที ่ใช'ในการวิจัย ดำเนินการสร'างเครื ่องมือตาม
กระบวนการวิจัยและทำการทดลองใช'รูปแบบก.อนนำมาทดลองจริงทำให'ผลการศึกษาสูงกว.าเกณฑ�ที่กำหนด และการจดัการ
เรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษใน
ครั้งนี้ แบ.งเป�น 3 ขั้นตอนประกอบด'วย 1) ขั้นนำ ได'แก. [1] เตรียมความพร'อม (Preparing Prerequisite Skills: P) [2] ตั้ง
คำถามเกี ่ยวกับการเรียน (Question : Q) 2) ข้ันสอน ได'แก. [3] ปูพื ้นฐานความรู 'เดิมเพิ ่มเติมความรู 'ใหม. (Building 
background : B) [4] การอ.าน (Read : R) และ 3) ข ั ้นสร ุป ได 'แก . [5] จ ับใจความ (Contemplation : C) [6] สรุป 
(Summarizing : S) โดยแต.ละข้ันตอนผู'สอนให'ความสำคัญและคอยดูแลอย.างใกล'ชิด ทำหน'าท่ีเป�นคนคอยช้ีแนะให'คำปรึกษา
กับนักเรียนโดยผ.านระบบบริหารจัดการออนไลน� krutatchakron.com บนกระดานถาม-ตอบ ห'องสนทนา เป�นต'น จึงทำ
ให'ผลการศึกษาเป�นไปตามสมมติฐานท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัยของ รัชนี ศรีพรหม (2561), จุฑามณี ทิพราช (2560) 
เพ็ญนภา ศรีษะเสือ (2559) และ LUO HAN (2560) ได'ทำการวิจัยและกำหนดวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของงานท่ีศึกษาพบว.าได'ค.าประสิทธิภาพสูงกว.าเกณฑ�ท่ีกำหนดเท.ากับ 82.67 / 85.23, 80.21 / 80.08, 80.58 / 81.58 และ 
93.41 / 90.00 ตามลำดับ 

6.3 การวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว.ากลุ.มนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.า
คะแนนก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญความสามารถในการอ.าน
พบว.ากลุ.มนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว.าคะแนนก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป�นไปตามสมติฐานท่ี
กำหนดไว' ทั้งนี้เนื่องจากแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นได'ทำการวิเคราะห�จุดประสงค�การเรียนรู' มาตรฐานและตัวชี้วัด โดยใช'
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย ผ.านการตรวจประเมินโดยผู'เช่ียวชาญ นำไปทดลองใช'ก.อนนำมาใช'จริง วิเคราะห�หาค.าความยาก
ง.าย อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่นคัดเลือกแบบทดสอบที่อยู.ในเกณฑ� จึงทำให'ผลการศึกษาเป�นไปตามสมตติฐานที่กำหนดซ่ึง 
สอดคล'องกับงานวิจัยของ ณิชาภัทร ฤทธิ์ละคร (2563) ได'ทำการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข'าใจโดยใช'การสอนตามแนวคิด การเรียนรู'แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี 
3 พบว.า นักเรียนมีความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข'าใจโดยใช'การสอนตามแนวคิดการเรียนรู'แบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา (CLIL) หลังเรียนสูงกว.าก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช.นเดียวกับ รัชนี ศรีพรหม (2561) ได'
ทำการศึกษาการพัฒนาชุดฝ�กทักษะการอ.านภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบ MIA (Murdorch) ร.วมกับแผนผังความคิด (Mind 
Map) ที ่มีต.อการคิดวิเคราะห� ความสามารถในการอ.านเพื่อความเข'าใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป3ท่ี 6 พบว.า นักเรียนมีความสามารถในการอ.านเพ่ือความเข'าใจ เมื่อเรียนด'วยชุดฝ�กทักษะการอ.านภาษาอังกฤษ
โดยการเรียนแบบMIA (Murdorch) ร.วมกับแผนผังความคิด (Mind Map) หลังเรียนสูงกว.าก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเรียนด'วยชุดฝ�กทักษะการอ.านภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบ MIA 
(Murdorch) ร.วมกับแผนผังความคิด (Mind Map) หลังเรียนสูงกว.าก.อนเรียนอย.างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต.อรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ โดยรวมพบว.าอยู.ในระดับมาก (X =4.48,S.D.=0.67) ทั้งน้ี
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดเป�นการผสมผสานการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศด'วยการจัดเน้ือหาวิชา 
งานและกิจกรรมกลุ.มผ.านเว็บไซต�ระบบบริหารจัดการเรียนรู' krutatchakron.com กับการสอนออนไลน�โดยใช'โปรแกรม 
google meet เพื่อเป�นการสอนปกติ โดยใช'เทคนิค PQBRCS ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ผู'สอนให'ความสำคัญทำหน'าท่ี
คอยช้ีแนะ ทุกกิจกรรมจึงทำให'นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากซ่ึงสอดคล'องกับงานวิจัยของ ณิชาภัทร ฤทธ์ิละคร (2563) 
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รัชนี ศรีพรหม (2561) อำไพพรรณ สวนสอน (2559) และวราภรณ� พรมอินทร� (2561) ได'ทำการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของกลุ.มตัวอย.างท่ีมีต.อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู'ในงานวิจัยพบว.า กลุ.มตัวอย.างมีความพึงพอใจหรือเจตคติอยู.ในระดบัมาก 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
การศึกษาครั้งน้ีเป�นการพัฒนาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริดด'วยเทคนิค PQBRCS รายวิชา

ภาษาอังกฤษ เพ่ือส.งเสริมความสามารถในการอ.านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป3ท่ี 1 โดยใช'เน้ือหาวิชาทำการ
วิเคราะห�ส.วนที่เป�นป"ญหาสำหรับการอ.าน และพัฒนาเว็บไซต�ระบบบริหารจัดการการเรียนรู'ออนไลน� krutatchakorn.com 
ซ่ึงเป�นระบบบริหารจัดการท่ีผสมเทคนิค PQBRCS ไว'ในระบบดังน้ันผู'ท่ีสนใจจะต'องขออนุญาตเพ่ือเข'าใช'งานกำหนดสิทธ์ิและ
เรียนรู'ก.อนจึงจะสามารถนำไปใช'ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในอนาคตได' ในการจัดการเรียนรู'ออนไลน�แบบไฮบริด
ด'วยเทคนิค PQBRCS ผู'สอนจะต'องมีบทบาทสำคัญในแต.ละขั้นตอนให'คำแนะนำปรึกษานักเรียนอย.างใกล'ชิด พยายามสร'าง
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู'จะทำให'ผลการศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพ 
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วัจนกรรมในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง 
SPEECH ACTS IN THE SOUNDTRACT OF SUIHIPONG WATTHANAJANG 

 

 

จันทิมา  แก1วผ3อง1* และกฤติกา  ผลเกิด2 
Jantima  Kaewphong1* and Krittika  Phonkoet2 

 

บทคัดย3อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาวัจนกรรมท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง ผู)วิจัยรวบรวม

ข)อมูลบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง ทั้งหมดจาก www.youtube.com จำนวน 48 บทเพลง โดยใช)แนวคิด
ทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห�น อาร� เซอร�ล (John R. Searle) ในการวิเคราะห�ข)อมูล ผลการศึกษา พบวIา มีจำนวน 499 ถ)อยคำ 
จำแนกวัจนกรรมเปKน 4 กลุIม ได)แกI การกลIาวความจริง (assertive) จำนวน 317 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 63.53 การกลIาว
แสดงออก (expressive) จำนวน 88 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 17.63 การกลIาวช้ีนำ (directive) จำนวน 72 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อย
ละ 14.43 และการกลIาวผูกพัน (commissive) จำนวน 22 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 4.41 

วัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง มากที่สุด คือ วัจนกรรมการแจ)งให)ทราบ  
ซึ่งเปKนวัจนกรรมยIอยในวัจนกรรมการกลIาวความจริง (assertive) เนื่องจากบทเพลงประกอบละครเปKนการเลIาเรื่องราวหรือ
เหตุการณ�จากบทละคร เพ่ือแจ)งให)ผู)รับสารทราบเน้ือเรื่องบางสIวนหรือท้ังหมดจากบทละครในแตIละเรื่องท่ีมีความแตกตIางกัน 
 

คำสำคัญ: วัจนกรรม, เพลงประกอบละคร, วัจนปฏิบัติศาสตร� 
 

Abstract 
This research aims to study speech act in the soundtrack of Suthipong Watthanajang by using John 

R. Searle’s theory of pragmatics for data analysis. The findings of the research are 499 utterances of speech 
act which can be classified into four types: assertive (317 utterances or 63.53%), expressive (88 utterances 
or 17.63%), directive (72 utterances or 14.43%), and commissive (22 utterances or 4.41%) 

The type of speech act appearing in most the soundtrack of Suthipong Watthanajang the utterances 
to inform the committee. which is a sub category in the assertive because the soundtrack tells the story or 
events from the play to inform the audience about part or all of the story from the play in each story that 
is different. 
 

Keyword: Speech acts, Soundtrack, Pragmatics 
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1. บทนำ 
เพลงประกอบละคร เปKนสIวนสำคัญสIวนหนึ่งที่ทำให)ละครมีความสมบูรณ�มากยิ่งขึ้น เพราะบทเพลงประกอบละคร

จะชIวยเติมเต็ม และสร)างอารมณ�ความรู)สึกให)แกIผู)ฟhง ดนตรีและถ)อยคำในเพลงจึงสIงผลให)กIอเกิดความรู)สึกคล)อยตามตัวละคร
หลักในละครน้ัน เพลงประกอบละครจึงเปKนการเลIาเรื่องราวสั้น ๆ ผIานบทเพลง มีเน้ือหาและใจความสำคัญท่ีสอดคล)องกันกับ
ละคร เพลงประกอบละครจึงบอกกลIาวความรู)สึกของตัวละครหลักหรอืตัวละครใดตวัละครหน่ึง ซ่ึงมีเรื่องราวมากมายประกอบ
กับการได)รับชมและรู)ลึกถึงเบื้องหลังที่มาของความรู)สึกตัวละคร จึงทำให)บทเพลงประกอบละครมีเสนIห�ด)านการถIายทอด
ความรู)สึก และผู)ฟhงสามารถเข)าใจซาบซึ้งความรู)สึกของตัวละครที่ต)องการสIงสารได)ผIานบทเพลงและถ)อยคำเพลงประกอบ
ละครหลายบทเพลงจึงเปKนท่ีนิยมฟhงอยIางแพรIหลายตIอเน่ืองตั้งแตIอดีตจนถึงปhจจุบัน 

ผู)ประพันธ�เพลงประกอบละครที่เปKนที่กลIาวถึงในด)านดนตรี มีผลงานเพลงประกอบละครหลากหลายบทเพลง และ
ยังคงมีผลงานเพลงประกอบละครที่เปKนที่ยอมรับเรื่อยมา คือ สุทธิพงษ� วัฒนจัง หรือชื่อในวงการด)านดนตรี ชมพู ฟรุjตตี้ 
ผลงานเพลงของสุทธิพงษ� วัฒนจัง มีผลงานการแตIงเพลงที่หลากหลาย แตIที่สามารถสร)างชื่อเสียงในด)านนักแตIงเพลงให)กับ
สุทธิพงษ� วัฒนจัง คือผลงานการแตIงเพลงประกอบละครที่ได)รับความนิยมและเปKนที่กลIาวถึงอยIางแพรIหลาย เชIน คูIกรรม 
สายโลหิต รัตนโกสินทร� โดยในปhจจุบันยังคงมีผู )นำบทเพลงมาใช)ในการประกวด เชIน หน)ากากพระจันทร� จากรายการ  
the mask singer season 3 ทั้งน้ีเนื่องด)วยถ)อยคำที่ไพเราะ ลึกซึ้ง สื่ออารมณ�ความรู)สึกท่ีต)องการบอกเลIาเรื่องราวของตัว
ละครหรือบทละครผIานบทเพลง 
 

“ปริศนาแหIงความรัก รอให)เธอผู)เปKนกุญแจหัวใจ 
มอบความรักเธอมาไข หัวใจท่ีรักเธอตลอดมา” 

(ปริศนา : 2543) 
 

จากตัวอยIางบทเพลงปริศนา แสดงให)เห็นถึงการใช)ภาษาที่สละสลวยและสามารถเลือกใช)คำที่เข)ากับบทละครได) 
อยIางไพเราะ การสร)างสรรค�บทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง จึงทำให)ผู)ฟhงสามารถรับรู)ความรู)สึกผIานบทเพลงท่ี
ผู )ประพันธ�ต)องการสIงสารหรือเจตนาตIาง ๆ เพื ่อให)ผู )ฟhงเกิดความซาบซึ้งในอารมณ�ของบทเพลง และจากความสามารถ 
ด)านการประพันธ�เพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง ที่ยังคงมีผลงานด)านเพลงประกอบละคร จึงทำให)เปKนที่ยอมรับ
และเปKนท่ีกลIาวถึงในด)านเพลงประกอบละครเรื่อยมา 

เพลงประกอบละครจึงเปKนสIวนหนึ่งที ่สามารถบอกเลIาเรื ่องราว เจตนา เพื่อสIงสารจากผู)ที่ต)องการสIงสาร คือ 
ผู)ประพันธ�เพลงประกอบละครไปยังผู)รับสาร เพื่อให)สามารถทราบเจตนาและอารมณ�ของผู)สIงสารผIานถ)อยคำหรือประโยคท่ี
ผู)ประพันธ�เพลงประกอบละครต)องการสื่อ แสดงให)เห็นถึงวัจนกรรมในเพลงประกอบละคร 

สุจริตลักษณ� ดีผดุง (2552: 77) ให)ความหมายของวัจนกรรมวIา เปKนการกระทำที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของผู)พูด กลIาว
ถ)อยคำใดถ)อยคำหนึ่งกับผู)ฟhงในปริบทใดปริบทหนึ่ง กลIาวคือ เปKนการกระทำโดยเกิดจากคำพูด เมื่อเพลงเปKนสื่ออยIางหน่ึง  
จึงทำให)เกิดการสIงสาร เจตนา ตIอผู)รับฟhงบทเพลง เพื่อสร)างความเข)าใจและอารมณ�ที่ตรงกัน กIอให)เกิดความรู)สึกรIวมกันผIาน
บทเพลงท่ีผู)ประพันธ�เพลงประกอบละครสร)างผลงานข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยด)านวัจนกรรมท่ีผIานมาพบวIา ยังไมIมีการศึกษาวัจนกรรมท่ีปรากฏในเพลงประกอบละคร แตI
เปKนการศึกษาวัจนกรรมในเพลงประเภทอื ่น ๆ อาทิ งานวิจ ัยของอัจฉราพร ใครบุตรและ วิไลศักดิ ์ ก ิ ่งคำ (2559)  
เรื่องวัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให)รักชาติระหวIาง พ.ศ. 2510 - 2550 งานวิจัยของกรัณฑรัตน� หัสจำนงค� และสุวัฒนา  
เลี่ยมประวัติ (2562) เรื่องการใช)วัจนกรรมในเพลงประจำสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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นอกจากนี้ผู)วิจัยศึกษาข)อมูลเบื้องต)นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข)องกับเพลงประกอบละครของ อุษา แซIจิว (2560) เรื่อง
กลวิธีการเลIาเรื่องของบทเพลงประกอบละครโทรทัศน� ได)ศึกษาวิธีการเลIาเรื่องผIานเพลงบทประกอบละคร และบทบาทหน)าท่ี 
ของเพลงประกอบละคร และงานวิจัยเรื่อง การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน�ของ ณรงวิทย� เตชะธนะวัฒน� 
ของจันทรรัตน� เรืองคณะ และเสาวลักษณ� แซIลี้ (2563) ศึกษาการเชื่อมโยงความที่พบในบทเพลงประกอบละคร ดังนั้นผู)วิจัย
จึงสังเกตการใช)ถ)อยคำเพ่ือแสดงเจตนาของผู)สIงสาร หรือท่ีเรียกวIาวัจนกรรม ในเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง 

ดังตัวอยIาง 
 

“ก่ีร)อยชาติภพ ไมIขอจบคำสาบาน วIาดวงวิญญาน ฉันจะรอเธอเรื่อยไป 
อยูIปลายขอบฟtา ณ ทางช)างเผือกแสนไกล” 

(คูIกรรม : 2556) 
 

ตัวอยIางข)างต)นแสดงให)เห็นวIา จากถ)อยคำ ไมIขอจบคำสาบาน ในเพลงเปKนการให)คำสัญญาระหวIางตัวละครโกโบริ
และอังศุมาลิน ที่สัญญาตIอกันวIาถึงแม)จะตายจากไปจนเวลาผIานพ)นไปอีกกี่ร)อยชาติภพ ก็ขอสัญญาวIาดวงวิญญาณจะรอ
เรื่อยไป เพ่ือให)ได)พบเจอกันอีกครั้ง ณ ทางช)างเผือก ถ)อยคำน้ีจึงจัดเปKนวัจนกรรมการสัญญา 

ดังนั้นผู)วิจัยจึงสนใจศึกษา วัจนกรรมที่ปรากฏในเพลงประกอบละครซึ่งประพันธ�โดยสุทธิพงษ� วัฒนจัง เพื่อศึกษา
ถ)อยคำที่แสดงเจตนาที่ผู)ประพันธ�เพลงถIายทอด บอกกลIาวเรื่องราว หรืออารมณ�ความรู)สึกจากตัวละครหนึ่งผIานบทเพลง
ประกอบละคร โดยใช)กรอบแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ จอห�น อาร� เซอร�ล (John R. Searle) ซ่ึงอ)างถึงในหนังสือวัจนปฏิบัติ
ศาสตร�เบ้ืองต)น ของสุจริตลักษณ� ดีผดุง (2552 : 89-90) มาใช)ในการศึกษาวิเคราะห� 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาวัจนกรรมท่ีปรากฏในเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
สุจริตลักษณ� ดีผดุง (2552 : 86-91) กลIาววIา จอห�น แอล. ออสติน เปKนผู)นำเสนอแนวคิดทฤษฎีด)านวัจนกรรม  

แตIผู)นำมาปรับแก)เพ่ือทบทวนทฤษฎีตIางๆ คือ จอห�น อาร� เซอร�ล ซ่ึงเปKนลูกศิษย�ของ จอห�น แอล. ออสติน มีหนังสือท่ีตีพิมพ�
ในปu ค.ศ. 1969 ชื ่อ Speech Acts: an Essays in the Philosophy of Language ซึ ่งเซอร�ลได)นำตัวอยIางวัจนกรรม 
การสัญญา (Searle : 1969) (อ)างถึงในสุจริตลักษณ� ดีผดุง) เพื่อแสดงให)เห็นถึงเงื่อนไขของวัจนกรรมการสื่อสารและเซอร�ล
เปKนผู)ท่ีนำเสนอแนวคิดวัจนกรรมอ)อม 

จากการศึกษาเงื่อนไขเหมาะสมซึ่งยึดกริยาบIงการกระทำเปKนหลัก จึงทำให)จอห�น อาร� เซอร�ล (John R. Searle)  
(Searle : 1976) (อ)างถึงในหนังสือวัจนปฏิบัติศาสตร�ของ สุจริตลักษณ� ดีผดุง) ได)แบIงประเภทการกระทำโดยใช)คำพูดเปKน
เกณฑ� 5 ประเภท ดังน้ี 

1) การกลIาวความจริง (assertives) คือ วัจนกรรมที่ผู)พูดต)องการบอกถึงความเปKนจริง เชIน การยืนยัน 
การบรรยายหรือการพรรณนา 

2) การกลIาวช้ีนำ (directive) คือ วัจนกรรมท่ีผู)พูดต)องการให)ผู)ฟhงหรือผู)รับสารเกิดการกระทำบางสิ่งข้ึน 
เชIน การสั่ง การถาม 
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3) การกลIาวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู)พูดกลIาวเพื่อผูกมัดให)ตนเองกระทำบางสิ่งใน
อนาคต เชIน การสัญญา การขIมขูI 

4) การกลIาวแสดงออก (expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู )พูดต)องการแสดงความรู )ส ึกหรือความคิด 
อยIางชัดเจน เชIน การขอบคุณ การแสดงความยินดี 

5) การกลIาวประกาศ (declaration) ค ือ ว ัจนกรรมที ่ผ ู )พ ูดต )องการแสดงเร ื ่องราวเพื ่อให )เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง เชIน การไลIออกจากงาน การคัดค)าน การแตIงตั้ง 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง วัจนกรรมท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง เปKนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษา

ถ)อยคำ เพ่ือวิเคราะห� อธิบายประเภทของวัจนกรรมท่ีปรากฏในเน้ือเพลง มีข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย ดังน้ี 
4.1 การรวบรวมข1อมูล  

ผู )ว ิจ ัยรวบรวมบทเพลงประกอบละครที ่ประพันธ�โดยสุทธิพงษ� ว ัฒนจัง โดยรวบรวมเพลงและเนื ้อเพลง 
จากการค)นหาบนเว็บไซต� https://www.youtube.com ซึ่งเผยแพรIระหวIางปu พ.ศ. 2533 ถึง ปu พ.ศ. 2561 ซึ่งเปKนเพลง
ประกอบละครท้ังหมด จำนวน 48 บทเพลง  

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห�ข1อมูลและสถิติท่ีใช1  
4.2.1 ผู)วิจัยตรวจสอบความหมายของคำจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  
4.2.2 ผู)วิจัยรวบรวมเนื้อเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง แล)ววิเคราะห�ถ)อยคำจากเนื้อเพลง ใช)เกณฑ� 

การคัดเลือกถ)อยคำ โดยพิจารณาจากเจตนาของผู)สIงสาร ซึ่งถ)อยคำ อาจเปKนคำ ประโยคหรือวลี จากนั้นจึงจำแนกและศึกษา
วIาเปKนวัจนกรรมประเภทใด โดยพิจารณาจากแนวคิดวัจนกรรมของ จอห�น อาร� เซอร�ล (John R. Searl) ซึ่งอ)างถึงในหนังสือ
วัจนปฏิบัติศาสตร�เบ้ืองต)น ของสุจริตลักษณ� ดีผดุง (2552: 89-90) ดังน้ี 

1) การกลIาวความจริง (assertives) คือ วัจนกรรมที่ผู)พูดต)องการบอกถึงความเปKนจริง เชIน การยืนยัน  
การบรรยายหรือการพรรณนา  

2) การกลIาวช้ีนำ (directive) คือ วัจนกรรมท่ีผู)พูดต)องการให)ผู)ฟhงหรือผู)รับสารเกิดการกระทำบางสิ่งข้ึน 
เชIน การสั่ง การถาม 

3) การกลIาวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู)พูดกลIาวเพื่อผูกมัดให)ตนเองกระทำบางสิ่งใน
อนาคต เชIน การสัญญา การขIมขูI 

4) การกลIาวแสดงออก (expressive) คือ วัจนกรรมที่ผู)พูดต)องการแสดงความรู)สึกหรือความคิดอยIาง
ชัดเจน เชIน การขอบคุณ การแสดงความยินดี 

5) การกลIาวประกาศ (declaration) คือ วัจนกรรมที่ผู )พูดต)องการแสดงเรื ่องราวเพื่อให)เกิดความ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง เชIน การคัดค)าน การแตIงตั้ง 

4.2.3 สรุปสัดสIวนร)อยละของวัจนกรรมแตIละประเภทท่ีปรากฏ โดยใช)สูตรการหาร)อยละ ดังน้ี 
 

สูตรการหาคIาร)อยละ =
� ×���

�
 

� หมายถึง จำนวนวัจนกรรมท่ีพบ 
N หมายถึง จำนวนวัจนกรรมท้ังหมด 
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4.2.4 เรียบเรียง นำเสนอผลการศึกษา โดยแจกแจงประเภทวัจนกรรมแตIละประเภทที่พบ อธิบายและแสดงผล
วิเคราะห�ตัวอยIาง จากน้ันนำเสนอผลการวิเคราะห�เชิงพรรณนาและสถิติร)อยละ  

4.2.5 สรุป อภิปรายผล และให)ข)อเสนอแนะ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื ่องวัจนกรรมที ่ปรากฏในบทเพลงประกอบละครของสุทธิพงษ� วัฒนจัง ผู )ว ิจัยสามารถจำแนก 

วัจนกรรมท่ีปรากฏในบทเพลงประกอบละครท่ีประพันธ�โดยสุทธิพงษ� วัฒนจัง เปKน 4 ประเภท ได)แกI 
5.1 วัจนกรรมการกล3าวความจริง (assertive) คือ วัจนกรรมที่ผู)สIงสาร ทำให)ตนเองนั้นผูกมัดหรือบอกถึงความเปKนจริง 

(Searl, 1976) (อ)างถึงใน สุจริตลักษณ� ดีผดุง, 2552 : 89) พบจำนวน 317 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 63.53 โดยสามารถแบIง
ประเภทยIอยของวัจนกรรมกลุIมการกลIาวความจริงได) 3 ประเภท ดังน้ี 

5.1.1 วัจนกรรมการแจ1งให1ทราบ เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสารต)องการแจ)งให)ผู)รับสารรับรู)ถึงความเปKนจริงที่ผู)สIงสาร
พบเจอ โดยผู)รับสารอาจทราบอยูIแล)วหรือไมIทราบก็ได) พบจำนวน 278 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 87.70 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“เหมือนจิตรกรรมท่ีฟtาไมIเจตนา วาดกนกมาเปรียบดอกโบตั๋น 
งามสวยท้ังคูIแตIไมIอยูIรวมกัน วาดเธอกับฉัน เบือนบิด ผิดพลั้ง” 

(เพลงกนกลายโบตั๋น) 
 

จากตัวอยIาง จัดให)เปKนวัจนกรรมการแจ)งให)ทราบ โดยปรากฏ 4 ถ)อยคำ ดังน้ี 
1) เหมือนจิตรกรรมท่ีฟtาไมIเจตนา วาดกนกมาเปรียบดอกโบตั๋น 

จากถ)อยคำ เหมือนจิตรกรรมท่ีฟtาไมIเจตนา เปKนสิ่งท่ีผู)สIงสารต)องการแจ)งให)ผู)รับสารได)ทราบถึงความ
รักของผู)สIงสารโดยเปรียบให)ความรักเปKนเสมือนงานจิตรกรรมวาดภาพ ในประโยคถัดมา วาดกนกมาเปรียบดอกโบตั๋น เปKนสิ่ง
ท่ีผู)สIงสารต)องการแจ)งให)ผู)รับสารได)ทราบถึงงานจิตรกรรมท่ีเปรียบเปKนความรัก โดยในงานจิตรกรรมน้ีมีภาพวาดของลายกนก
ท่ีเทียบข)างกันกับดอกโบตั๋น 

2) งามสวยท้ังคูIแตIไมIอยูIรวมกัน วาดเธอกับฉัน เบือนบิด ผิดพลั้ง 
จากถ)อยคำ งามสวยทั้งคู IแตIไมIอยูIรวมกัน เปKนสิ ่งที ่ผู )สIงสารต)องการแจ)งให)ผู )รับสารได)ทราบวIา  

ภาพจิตรกรรมที่เปรียบเหมือนความรักของผู)สIงสารนี้เปKนภาพที่สวยงาม แตIไมIได)เคียงคูIกัน ในประโยคถัดมา วาดเธอกับฉัน 
เบือนบิด ผิดพลั้ง เปKนสิ่งที่ผู)สIงสารต)องการแจ)งให)ผู)รับสารได)ทราบ โดยภาพจิตรกรรมทั้งหมดเปรียบเปKนผู)สIงสารกับคนรัก 
ความรักไมIสมหวังเหมือนฟtาไมIตั้งใจสร)างมาให)คูIกันดังใจ 

5.1.2 วัจนกรรมการยืนยัน เปKนถ)อยคำท่ีผู)สIงสารต)องการยืนยันในสิ่งท่ีบอกเพ่ือเพ่ิมความนIาเช่ือถือ หรือเพ่ือเพ่ิม
ความเช่ือมั่นมากข้ึน พบจำนวน 21 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 6.62 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“ไมIยินยอมให)ใครสิ่งใดมาขวาง ตIอให)มีกำแพงใดใด 
ปราการมาก้ันกลาง ก็ทลายด)วยพลังแหIงรัก” 

(เพลงด)วยแรงอธิษฐาน) 
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จากตัวอยIางปรากฏถ)อยคำ ไมIยินยอมให)ใครสิ่งใดมาขวาง ตIอให)มีกำแพงใดใด ปราการมากั้นกลาง  
ก็ทลายด)วยพลังแหIงรัก โดยจัดให)อยูIในกลุIมวัจนกรรมการยืนยนั คือ จากถ)อยคำ ไมIยินยอมให)ใครสิ่งใดมาขวาง ผู)สIงสารต)องใช)
คำปฏิเสธวIา “ไมI” รวมกับคำวIา “ยินยอม” เพื่อเปKนการยืนยันและเน)นย้ำวIา ผู)สIงสารนั้นจะไมIยินยอมให)มีเหตุการณ�หรือ
บุคคลใดก็ตามมาขวางทางความรักของผู)สIงสาร โดยเปรียบเทียบวIาตIอให)มีปราการสูงมากั้นกลางระหวIางผู)สIงสารและคนรัก 
ปราการน้ันก็จะพังทลายลงมาเพราะพลังแหIงความรักท่ีมีจนมากล)น 

5.1.3 วัจนกรรมการคาดการณ� เปKนถ)อยคำที่แสดงถึงสิ่งที่ผู )สIงสาร คาดคะเนเหตุการณ�ในอนาคตลIวงหน)า  
โดยอาจจะเกิดข้ึนหรือไมIเกิดข้ึนก็ได) พบจำนวน 18 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 5.68  ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“สักวันถ)าฉันต)องจากเธอ จะเร็วจะเน่ินนานเมื่อไร 
บอกเธอให)รู)วIาท้ังดวงใจ และความรักยังคงเคียงคูIกับเธอ” 

(เพลงแคIให)ฉันรักเธอ) 
 

จากตัวอยIางปรากฏถ)อยคำ สักวันถ)าฉันต)องจากเธอ จะเร็วจะเนิ่นนานเมื่อไร โดยจัดให)อยู IในกลุIม 
ว ัจนกรรมการคาดการณ� ค ือ จากถ)อยคำ ส ักว ันถ)าฉ ันต )องจากเธอ พิจารณาจากคำบIงชี ้ว Iา “ถ)า”พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให)ความหมายคำวIา “ถ)า” ไว)วIา คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน เปKนคำแสดงเง่ือนไขท่ี
บIงบอกถึงความคาดคะเน ซ่ึงผู)สIงสารต)องการคาดการณ�วIา ในวันหน่ึงข)างหน)าถ)าหากตนต)องจากคนรักไป ไมIวIาเวลาจะผIานไป
เน่ินนานเทIาไหรI ตนน้ันก็จะรักเพียงคนรักและมอบความรักให)อยูIเสมอ 

5.2 วัจนกรรมการกล3าวแสดงออก (expressive) คือ วัจนกรรมที่พูดกลIาวแสดงความรู)สึกนึกคิด หรือทัศนคติ
บางอยIาง (Searl, 1976) (อ)างถึงใน สุจริตลักษณ� ดีผดุง, 2552 : 90) พบจำนวน 88 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 17.63  
โดยสามารถแบIงประเภทยIอยของวัจนกรรมกลุIมการกลIาวกลIาวแสดงออกได) 5 ประเภท ดังน้ี 

5.2.1 วัจนกรรมการแสดงความรัก เปKนถ)อยคำท่ีผู)สIงสารแสดงออกถึงความรัก ความหIวงใย ความรู)สึกท่ีดีตIอคน
รัก พบจำนวน 41 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 46.59 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“เธอทำให)ฉันเข)าใจ เธอทำให)ฉันรู)วIา 
ความรักท่ีแท)จริงมีความหมายมีคIามากกวIาราคาสิ่งใดใด” 

(เพลงรักเธอไมIมีพรมแดน) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ ความรักที ่แท)จริงมีความหมายมีคIามากกวIาราคาสิ ่งใดใด โดยจัดให)เปKน 
วัจนกรรมการแสดงความรัก คือ จากถ)อยคำ ความรักที่แท)จริง มีความหมายมีคIา มากกวIาราคาสิ่งใดใด ผู)สIงสารต)องการ
แสดงออกถึงความรักวIา ความรักที่ได)รับจากคนรักนั้น เปKนสิ่งที่มีคIา และเปรียบให)ความรักเปKนสิ่งของที่มีราคาซึ่งความรักน้ี  
มีราคามากกวIาสิ่งอ่ืน 

5.2.2 วัจนกรรมแสดงความเสียใจ คือถ)อยคำที่ผู)สIงสารแสดงความรู)สึกเสียใจ ผิดหวัง พบจำนวน 27 ถ)อยคำ 
คิดเปKนร)อยละ 30.69 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
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ตัวอย3าง 
 

“แตIดูเหมือนไมIมีใครเข)าใจ สุขทางใจเขาแคIให)หยิบยืม 
อยูIอยIางไร)ตัวตน เปKนเหมือนคนถูกลืม เจ็บช้ำเทIาไรต)องกลืนเก็บเอา” 

(เพลงเสียงสะอ้ืน) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ อยูIอยIางไร)ตัวตน เปKนเหมือนคนถูกลืม เจ็บช้ำเทIาไรต)องกลืนเก็บเอา โดยจัดให)
เปKนวัจนกรรมการแสดงความเสียใจ คือ จากถ)อยคำ อยูIอยIางไร)ตัวตน เปKนเหมือนคนถูกลืม เจ็บช้ำเทIาไรต)องกลืนเก็บเอา  
ผู)สIงสารต)องการแสดงออกถึงความเสียใจวIา ผู)สIงสารนั้นเปKนบุคคลที่ไร)ตัวตน ควรจะสำคัญแตIกลับไมIสำคัญ กลับถูกลืมตวัตน 
ซ้ำยังต)องเก็บความเจ็บเอาไว) ไมIสามารถระบายออกมาให)ใครทราบ 

5.2.3 วัจนกรรมการแสดงความรู 1สึกสับสน เปKนถ)อยคำที ่ผ ู )สIงสารแสดงความรู )สึกสับสน หรือไมIเข)าใจ 
ในสิ่งท่ีกำลังสื่อสาร พบจำนวน 16 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 18.18 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“เกิดมาฉันยังไมIเข)าใจ ได)ยินแตIท่ีใครเคยบอก 
วIาความรักน้ันมีท้ังลวงหลอก และมีท้ังจริงจากใจ” 

(เพลงแคIให)ฉันรักเธอ) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ เกิดมาฉันยังไมIเข)าใจ โดยจัดให)เปKนวัจนกรรมการแสดงความรู)สึกสับสน คือ จากถ)อยคำ  
เกิดมาฉันยังไมIเข)าใจ ผู)สIงสารต)องการแสดงออกถึงความรู)สึกสับสนไมIเข)าใจวIา ตั้งแตIเกิดมาผู)สIงสารยังไมIเข)าใจวIาความรักน้ัน
จะจริงหรือหลอก เพราะเคยได)ยินแตIท่ีใครคนอ่ืนบอกมา 

5.2.4 วัจนกรรมแสดงความไม3พอใจ คือถ)อยคำที่ผู)สIงสารแสดงความรู)สึกไมIพอใจตIอสิ่งที่เกิดขึ้น พบจำนวน  
2 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 2.27  ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“ความอาฆาตคิด “พิษพยาบาท” จากใจ น้ำตาลยังไหม)จนขม 
อยIางเธอกับฉันท่ีต)องทุกข�ทน ในความร)อนรนท่ีสะสม” 

(เพลงพิษพยาบาท) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ ความอาฆาตคิด “พิษพยาบาท” จากใจ น้ำตาลยังไหม)จนขม โดยจัดให)เปKนวัจนกรรม
การแสดงความไมIพอใจ คือ จากถ)อยคำ ความอาฆาตคิด “พิษพยาบาท” จากใจ คำวIา “พยาบาท” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให)ความหมายคำวIา “พยาบาท” ไว)วIา ผูกใจเจ็บและอยากแก)แค)น โดยผู)สIงสารต)องการ
แสดงออกถึงความไมIพอใจวIา ความรู)สึกที่อาฆาต ต)องการจะล)างแค)นจากใจ จากการกระทำของพIอแมIที่สIงตIอความแค)นมาสูI
รุIนลูก จึงเปรียบเทียบวIา น้ำตาลท่ีหวานหอมเมื่อเจอความอาฆาตท่ีร)อนแรงดังไฟ ยังไหม)จนเปลี่ยนเปKนรสขม 

5.2.5 วัจนกรรมแสดงการขอโทษ คือถ)อยคำที่ผู)สIงสารแสดงความรู)สึกผิด กลIาวการขอโทษ พบจำนวน 2 
ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 2.27  ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
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ตัวอย3าง 
 

“แล)วในท่ีสุดจบลงด)วยความรัก เรื่องอะไรท่ีร)ายก็พ)นไป 
ขออภัยด)วยท่ีทำท่ีผิดไว) ไมIเปKนไรยังไงก็รักเธอ” 

(เพลงกวIาจะรักกัน) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ ขออภัยด)วยที ่ทำที ่ผ ิดไว) ไมIเปKนไรยังไงก็รักเธอ โดยจัดให)เปKนวัจนกรรม 
การแสดงการขอโทษ คือ จากถ)อยคำ ขออภัยด)วยที ่ทำที่ผิดไว)  พิจารณาจากคำบIงชี ้ คำวIา “ขออภัย” พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให)ความหมายคำวIา “ขออภัย” ไว)วIา ขอให)ยกเว)นโทษ, ขออยIาได)ถือโทษ โดยผู)สIงสาร
ต)องการแสดงการขอโทษวIา หากผู)สIงสารน้ันเคยได)กระทำสิ่งใดท่ีผิดพลั้งตIอคนรัก จะขอโทษเพราะความรู)สึกผิด แตIถึงอยIางไร
ก็ตามผู)สIงสารยังคงรักคนรักเสมอ 

5.3 วัจนกรรมการกล3าวชี้นำ (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู)สIงสาร กลIาวออกมาทำให)ผู)รับสารกระทำการบางสิ่งข้ึน 
(Searl, 1976) (อ)างถึงใน สุจริตลักษณ� ดีผดุง, 2552 : 89) พบจำนวน 72 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 14.43  โดยสามารถ 
แบIงประเภทยIอยของวัจนกรรมกลุIมการกลIาวช้ีนำได) 3 ประเภท ดังน้ี 

5.3.1 วัจนกรรมการถาม เปKนถ)อยคำท่ีผู)สIงสาร ต)องการกระจIางในสิ่งท่ีอยากทราบหรือตั้งประเด็น โดยต)องการ
คำตอบหรือไมIต)องการคำตอบก็ได) พบจำนวน 41 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 56.94 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“หรือพรหมลิขิต บรรจงขีดเส)นสาย เขียนลายมือเลIน เปKนเรื่องราวให)ฉัน 
ใกล)ชิด ใกล)เธอ มีหัวใจเก่ียวพัน จับมาคูIกัน คล)องจองลงตัว” 

(เพลงกนกลายโบตั๋น) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ หรือพรหมลิขิต บรรจงขีดเส)นสาย โดยจัดให)เปKนวัจนกรรมการถาม คือ  
จากถ)อยคำ หรือพรหมลิขิต บรรจงขีดเส)นสาย พิจารณาจากคำบIงช้ีวIา “หรือ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 
ให)ความหมายคำวIา “หรือ” ไว)วIา เปKนคำประกอบกับประโยคคำถาม ซึ่งเปKนคำบIงบอกถึงการถาม โดยผู)สIงสารต)องการ  
ตั้งคำถามแตIไมIได)ต)องการคำตอบวIา ผู)สIงสารต)องการถามกับพรหมลิขิตวIา ตั้งใจขีดเขียนเรื่องราวความรักของผู)สIงสารและคน
รักให)เปKนเชIนน้ีหรือไมI 

5.3.2 วัจนกรรมการขอร1อง เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสาร ต)องการความชIวยเหลือ โดยร)องขอ อ)อนวอนซึ่งอาจได)รับ
การชIวยเหลือหรือไมIก็ได) พบจำนวน 30 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 41.67 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“สายเกินสุดแก)หากดวงตาสวรรค�มี ชาติหน)าชIวยช้ีหนทางสุขสันต�” 
(เพลงดวงตาสวรรค�) 

 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ ชาติหน)าชIวยช้ีหนทางสุขสันต� โดยจัดให)เปKนวัจนกรรมการขอร)อง คือ จากถ)อยคำ 
ชาติหน)าชIวยชี้หนทางสุขสันต� พิจารณาจากคำบIงชี้วIา “ชIวย” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให)ความหมาย
คำวIา “ชIวย” ไว)วIา ค้ำจุน, สงเคราะห� และพิจารณาจากคำบIงชี้วIา “ชี้” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  
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ให)ความหมายคำวIา “ช้ี” ไว)วIา แนะนำ, บอกให) ซ่ึงผู)สIงสารต)องการแสดงเจตนาการขอร)องวIา ถ)าหากสวรรค�มองเห็นชีวิตของผู)
สIงสารได)จริง ในชาติหน)าขอร)องให)ชIวยบอกแนวทางให)ชีวิตมีแตIความสุข 

5.3.3 วัจนกรรมการสั่ง เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสารสั่งเพื่อให)ผู)รับสารปฏิบัติหรือกระทำตาม พบจำนวน 1 ถ)อยคำ  
คิดเปKนร)อยละ 1.39 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“เธอจงเช่ือใจวIาฉันรักเธอและฉันมีเพียงเธอเทIาน้ัน 
ทุกห)องหัวใจ ทุกอันดับแหIงความรักจากฉัน มีคนเดียวเทIาน้ันท่ีครอบครอง คนน้ันคือเธอ” 

(เพลงรักไร)อันดับ) 
 

จากตัวอยIางปรากฏถ)อยคำ เธอจงเชื่อใจวIาฉันรักเธอและฉันมีเพียงเธอเทIานั้น จัดให)เปKนวัจนกรรมการสั่ง
คือ จากถ)อยคำ เธอจงเชื ่อใจวIาฉันรักเธอและฉันมีเพียงเธอเทIานั ้น พิจารณาจากคำบIงชี ้วIา “จง” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให)ความหมายคำวIา “จง” ไว)วIา เปKนคำชIวยกริยาบอกความบังคับ ซึ่งผู)สIงสารต)องการสั่งวIา ให)
คนรักน้ันจงเช่ือใจและมั่นใจในความรักของผู)สIงสาร วIาความรักน้ีจะมั่นคงและมอบให)เพียงแคIคนรักผู)เดียวเทIาน้ัน 

5.4 วัจนกรรมการกล3าวผูกพัน (commissive) คือ วัจนกรรมที่ผู )สIงสารพูดขึ้นเพื ่อผูกมัดให)ตนเองกระทำบางสิ่ง
บางอยIางข้ึนในอนาคต (Searl, 1976) (อ)างถึงใน สุจริตลักษณ� ดีผดุง, 2552 : 89) พบจำนวน 22 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 4.41  
โดยสามารถแบIงประเภทยIอยของวัจนกรรมกลุIมการกลIาวผูกพันได) 3 ประเภท ดังน้ี 

5.4.1 วัจนกรรมการสัญญา เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสารให)คำมั่นสัญญา หรือสร)างข)อตกลงรIวมกัน พบจำนวน 18 
ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 81.82 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“อยากให)เธอสัญญา น่ีคือคำสาบาน ด)วยความรักและความซ่ือตรง 
แม)คืนวันเวียนไป ผูกใจไว)มั่นคง เก็บความรักเราอยูIตรงบาดาล” 

(เพลงบาดาลใจ) 
 

จากตัวอยIางพบถ)อยคำ อยากให)เธอสัญญา น่ีคือคำสาบาน ด)วยความรักและความซ่ือตรง โดยจัดให)เปKนวัจ
นกรรมการสัญญา คือ จากถ)อยคำ น่ีคือคำสาบาน พิจารณาจากคำบIงช้ีวIา “สาบาน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ให)ความหมายคำวIา “สาบาน” ไว)วIา เปKนกลIาวคำปฏิญาณโดยอ)างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปKนพยาน ผู)สIงสารต)องการแสดงเจตนา 
การสัญญาวIา จากบริบท ผู)สIงสารสาบานด)วยความรักที่ซื่อตรง วIาถึงแม)วันเวลาจะผIานไปความรักของทั้งสองจะถูกเก็บไว)ให)
ลึกท่ีสุดเปรียบเหมือนใต)บาดาล 

5.4.2 วัจนกรรมการข3มขู3 เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสารขIมขูI หรือเตือนเพื่อให)อีกฝ}ายระวังตัว พบจำนวน 3 ถ)อยคำ  
คิดเปKนร)อยละ 13.64 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“ข)าคือชายชาญ ชาติทหาร วิญญาณ แหIงนักรบไทย ศึกน้ีหรือศึกไหน หัวใจไมIเคยหว่ันเกรง 
และความรักข)า ก็คือ ดวงใจเจ)าดวงน้ีเอง ใครหาญมาขIมเหง ข)าเองจะหยุดมัน” 

(เพลงสายโลหิต) 
 



 

126 

จากตัวอยIางปรากฏถ)อยคำ ใครหาญมาขIมเหง ข)าเองจะหยุดมัน จัดให)เปKนวัจนกรรมการขIมขู I คือ  
จากถ)อยคำ ใครหาญมาขIมเหง ข)าเองจะหยุดมัน ซึ่งผู)สIงสารต)องการแสดงเจตนาขIมขูI คือ ผู)สIงสารเปKนทหารที่ขIมขูIกับศตัรูวIา 
ใครท่ีกล)าเข)ามาขIมเหงบ)านเมือง ผู)สIงสารเองท่ีจะสู)รบเพ่ือหยุดมัน 

5.4.3 วัจนกรรมการยื่นข1อเสนอหรือเสนอตัว เปKนถ)อยคำที่ผู)สIงสารบอกเพื่ออาสาเสนอตัวกระทำบางสิ่ง
บางอยIางให) พบจำนวน 1 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 4.54 ดังตัวอยIางตIอไปน้ี 
ตัวอย3าง 
 

“ความรักไมIมีคำวIาหIางเหิน ท้ังท่ีเราตIางกันหIางกันเหลือเกิน 
ความรักเธอยังข)ามแดนมาถึง อยากจะตอบแทนให)เธอ ฉันอาจจะทำได)เพียงครึ่ง 

แตIฉันขอสัญญา วIาในซักวันหน่ึง จะรักเธอให)ถึง ท่ีเธอให)มา” 
(เพลงรักเธอไมIมีพรมแดน) 

 

จากตัวอยIางปรากฏถ)อยคำ อยากจะตอบแทนให)เธอ ฉันอาจจะทำได)เพียงครึ ่ง จัดให)เปKนวัจนกรรม 
การยื่นข)อเสนอหรือเสนอตัว คือ จากถ)อยคำ อยากจะตอบแทนให)เธอ พิจารณาจากคำบIงชี้วIา “อยาก” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให)ความหมายคำวIา “อยาก” ไว)วIา ปรารถนา, ประสงค�, ต)องการ, ใครI และพิจารณาจากคำบIงชี้วIา 
“ตอบแทน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให)ความหมายคำวIา “ตอบแทน” ไว)วIา ทำทดแทนแกIผู)ทำกIอน, 
ให)ทดแทนแกIผู)ให)กIอน ซ่ึงผู)สIงสารต)องการเสนอตัววIา ความรักของคนรักน้ันแสนยิ่งใหญI ผู)สIงสารจึงมีความประสงค�ท่ีจะเสนอ
ตัวเพ่ือตอบแทนความรักท่ีได)รับมา โดยจะรักให)เทIากับท่ีได)รับจากคนรัก 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงประเภทและจำนวนถ)อยคำท้ังหมดของกลุIมวัจนกรรม 

กลุ3มวัจนกรรมท้ังหมดท่ีพบ ถ1อยคำท่ีพบ ค3าเฉลี่ย 
4.1 กลุIมกลIาวความจริง (assertive) 317 63.53 
4.2 กลุIมกลIาวแสดงออก (expressive) 88 17.63 
4.3 กลุIมกลIาวช้ีนำ (directive) 72 14.43 
4.4 กลุIมกลIาวผูกพัน (commissive) 22 4.41 

รวม 499 100 
 

จากการศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏ พบวัจนกรรม 4 ประเภท ได)แกI  การกลIาวความจริง (assertive) 
จำนวน 317 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 63.53 การกลIาวแสดงออก (expressive) จำนวน 88 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 17.63 การ
กลIาวช้ีนำ (directive) จำนวน 72 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 14.43 และการกลIาวผูกพัน (commissive) จำนวน 22 ถ)อยคำ คิด
เปKนร)อยละ 4.41 โดยแตIละประเภทสามารถจำแนกวัจนกรรมยIอยได) ดังน้ี 

1) การกลIาวความจริง (assertive) ได)แกI วัจนกรรมการแจ)งให)ทราบ จำนวน 278 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อย
ละ 87.70 วัจนกรรมการยืนยัน จำนวน 21 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 6.62 และวัจนกรรมการคาดการณ� จำนวน 18 ถ)อยคำ คิด
เปKนร)อยละ 5.68 

2) การกลIาวแสดงออก (expressive) ได)แกI วัจนกรรมการแสดงความรัก จำนวน 41 ถ)อยคำ คิดเปKน
ร)อยละ 46.59วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ จำนวน 27 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 30.69 วัจนกรรมการแสดงความรู)สึกสับสน 
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จำนวน 16 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 18.18 วัจนกรรมการแสดงความไมIพอใจ จำนวน 2 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 2.27 และ 
วัจนกรรมการขอโทษ จำนวน 2 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 2.27 

3) การกลIาวชี ้นำ (directive) ได)แกI วัจนกรรมการถาม จำนวน 41 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 56.94  
วัจนกรรมการขอร)อง จำนวน 30 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 41.67 และวัจนกรรมการสั่ง จำนวน 1 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 1.39 

4) การกลIาวผูกพัน (commissive) ได)แกI วัจนกรรมการสัญญา จำนวน 18 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 
81.82 วัจนกรรมการขIมขูI จำนวน 3 ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 13.64 และวัจนกรรมการยื่นข)อเสนอหรือเสนอตัว จำนวน 1 
ถ)อยคำ คิดเปKนร)อยละ 4.54 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยนี้ผู)วิจัยพบวIา ผู)สIงสารใช)วัจนกรรมการกลIาวความจริงมากที่สุด มีวัจนกรรมยIอย 3 ประเภท ได)แกI  

วัจนกรรมการแจ)งให)ทราบ วัจนกรรมการยืนยัน และวัจนกรรมการคาดการณ� โดยพบวัจนกรรมแจ)งให)ทราบมากท่ีสุด คิดเปKน
ร)อยละ 87.70 จากจำนวนถ)อยคำทั้งหมด 499 ถ)อยคำ เนื่องจากบทเพลงประกอบละครเปKนการเลIาเรื่องเพื่อแจ)งให)ผู)รับสาร
ทราบเน้ือเรื่องบางสIวนหรือท้ังหมดจากบทละครในแตIละเรื่อง 

วัจนกรรมที่พบเปKนอันดับสอง คือ วัจนกรรมการกลIาวแสดงออก ซึ่งมีวัจนกรรมยIอย 5 ประเภท ได)แกI วัจนกรรม
การแสดงความรัก วัจนกรรมการแสดงความเสียใจ วัจนกรรมแสดงความรู)สึกสับสน วัจนกรรมแสดงความไมIพอใจ และ 
วัจนกรรมการขอโทษ ซึ่งวัจนกรรมการแสดงความรักเปKนวัจนกรรมยIอยที่พบมากที่สุดในประเภทวัจนกรรมการกลIาว
แสดงออก คิดเปKนร)อยละ 46.59 จากจำนวนถ)อยคำ 499 ถ)อยคำ เนื่องจากผู)สIงสารต)องการให)ผู)รับสารได)ทราบถึงความรู)สึก
นึกคิด หรือทัศนคติของตัวละครภายในเรื่อง เพราะการแสดงออกถึงความรักระหวIางตัวละครจะทำให)ผู)รับสารเกิดความรู)สึก
คล)อยตาม และสามารถสัมผัสได)ถึงความรู)สึกรักของตัวละคร 

วัจนกรรมท่ีพบเปKนอันดับสาม คือ วัจนกรรมการกลIาวช้ีนำ ซ่ึงมีวัจนกรรมยIอย 3 ประเภท ได)แกI วัจนกรรมการถาม 
วัจนกรรมการขอร)อง และวัจนกรรมการสั่ง โดยวัจนกรรมการถามสามารถแบIงได) 2 ลักษณะคือ การถามโดยต)องการคำตอบ
และการถามโดยไมIต)องการคำตอบ ซึ่งวัจนกรรมการถามเปKนวัจกรรมยIอยท่ีพบในประเภทวัจนกรรมการกลIาวชี้นำมากที่สุด 
คิดเปKนร)อยละ 56.94 จากจำนวนถ)อยคำทั้งหมด 499 ถ)อยคำ เนื่องจากผู)สIงสารต)องการตั้งคำถามกับสิ่งที่ไมIสามารถให)
คำตอบได) เชIน สวรรค� นรก กฎแหIงกรรม เพ่ือเปKนการเลIาให)ผู)รับสารได)ทราบถึงชีวิตของตัวละคร ท่ีไมIพบความสุข มีแตIความ
ทุกข�ทรมานจากเรื่องราวตIาง ๆ ผู)สIงสารจึงตั้งคำถามกับโชคชะตาวIาเหตุใดชีวิตของตัวละครจึงเปKนเชIนน้ี 

วัจนกรรมที่พบเปKนอันดับ 4 คือ วัจนกรรมการกลIาวผูกพัน ซึ ่งมีวัจนกรรมยIอย 3 ประเภท ได)แกI วัจนกรรม 
การสัญญา วัจนกรรมการขIมขูI และวัจนกรรมการยื่นข)อเสนอหรือเสนอตัว โดยวัจนกรรมการสัญญาเปKนวัจนกรรมยIอยที่พบ
มากที่สุดในประเภทวัจนกรรมการกลIาวผูกพัน คิดเปKนร)อยละ 81.82 จากถ)อยคำทั้งหมด 499 ถ)อยคำ โดยผู)สIงสารต)องการ
แสดงเจตนาการให)คำมั่นสัญญาของตัวละคร เพื ่อให)ผู )ร ับสารทราบวIา หลายการกระทำของตัวละครนั ้นล)วนมาจาก 
การให)คำมั่นสัญญากับคนรัก เชIน การให)คำมั่นสัญญาวIาจะรักเพียงคนรักผู)เดียวตลอดไป หรือการให)คำมั่นสัญญาวIาจะรอคอย
คนรักจนชีพวาย 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล)องกับงานของนัฐภรณ� ผลพฤกษา (2562) ซึ่งได)เสนองานวิจัยเรื่อง วัจนกรรมในบทเพลง 
จากเหตุการณ�ผู)ประสบภยัและกู)ภัยถ้ำหลวง คือ ปรากฏวัจนกรรมการกลIาวความจริงมากท่ีสดุ เน่ืองจากเหตุการณ�ผู)ประสบภยั
ติดถ้ำหลวง เปKนสถานการณ�ท่ีผู)รับสารต)องการทราบเหตุการณ�ท่ีเปKนข)อเท็จจริงจากการรายงานสถานการณ�ขIาวของเหตุการณ�
ผู )ประสบภัยติดถ้ำหลวง เชIนเดียวกันกับบทเพลงประกอบละคร ซึ ่งต)องการนำเสนอเรื ่องราวจากบทละครผIานบทเพลง  



 

128 

เพ่ือแจ)งให)ผู)รับสารได)ทราบถึงเรื่องราวและเหตุการณ�บางอยIางท่ีเกิดข้ึนในบทละคร นอกจากน้ีวัจนกรรมการแจ)งให)ทราบของ 
บทเพลงประกอบละครแตกตIางกับวัจนกรรมการแจ)งให)ทราบของบทเพลงจากเหตุการณ�ผู)ประสบภัยและกู)ภัยถ้ำหลวง คือ 
การแจ)งให)ทราบของผู)สIงสารนั้นมุIงเน)นนำเสนอข)อเท็จจริงจากเหตุการณ�อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง แตIในบทเพลงประกอบละคร 
ผู )สIงสารต)องการแจ)งให)ทราบจากเนื้อเรื ่องของบทละครที่มีการประพันธ�ขึ ้น ผู )สIงสารจึงมักใช)การแจ)งให)ทราบโดยการ
เปรียบเทียบขณะเลIาเรื่องราว เพ่ือให)ผู)รับสารได)ทราบเรื่องราวและสามารถเข)าใจได)โดยงIาย 

นอกจากน้ีผลการวิจัยน้ีไมIสอดคล)องกับงานของ ณัฎฐ�ชวัญช� โขยวั่นเซIง บุษยมาศ นนทพันธ� และอรอนงค� จูIสวัสดิ์ 
(2562) ซึ่งเสนองานวิจัยเรื่อง วัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน�เรื่องบุพเพสันนิวาส ของศัลยา สุขะนิวัตติ์ ซึ่งเปKน 
การวิเคราะห�วัจนกรรมจากละครเชIนเดียวกัน แตIแตกตIางกันด)วยรูปแบบของผลงาน คือ วัจนกรรมที่ปรากฏในบทละคร
โทรทัศน�เรื่องบุพเพสันนิวาส วิเคราะห�วัจนกรรมจากบทละคร แตIวัจนกรรมที่ปรากฏในบทเพลงประกอบละครนั้น เปKน 
การวิเคราะห�วัจกรรมจากบทเพลงที ่ใช)ประกอบละคร โดยงานวิจัยเรื ่องวัจนกรรมที่ปรากฏในบทละครโทรทัศน�เร ื ่อง
บุพเพสันนิวาส พบวัจนกรรมการช้ีนำมากท่ีสุด เพราะจากบริบทของละครบุพเพสันนิวาส อยูIในชIวงยุคสมัยอยุธยา ซ่ึงในยุคน้ัน
มีการปกครอบในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย� หรือการปกครองในรูปแบบพIอปกครองลูก จึงยังมีระบบเจ)านายและทาสอยูI 
ทำให)บริบทสIวนมากเปKนการสั่งผู)ที่มีฐานันดรศักดิ์ต่ำกวIาตนเองให)ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได)รับมอบหมาย และไมIสามารถฝ~น 
คำบัญชาจากผู)ที่มีอำนาจมากกวIาได) แตกตIางจากวัจนกรรมในบทเพลงประกอบละคร ที่ปรากฏวัจนกรรมการกลIาวความจริง
มากที่สุด เพราะเปKนการเลIาเรื่องราวจากบทละครที่หลากหลาย ทำให)ผู)สIงสารมุIงเน)นไปที่การอธิบายเรื่องราวและชีวิตของ 
ตัวละครให)ผู)รับสารได)ทราบมากกวIาเจาะจงเน้ือเรื่องบทละครเพียงประเภทเดียว 
 

7. ข1อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช1ประโยชน� 
7.1 ควรศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ)อมในบทเพลงประกอบละครอ่ืน ๆ 
7.2 ควรศึกษาวาทกรรมในบทเพลงประกอบละครอิงประวัติศาสตร� เพื่อศึกษาอุดมการณ�ที่แฝงอยูIในบทเพลงประกอบ

ละคร 
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บทคัดย�อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย ท่ีเผยแพร)ในป, พ.ศ. 2564 

จำนวน 50 ตอน โดยใช#ทฤษฎีการสร#างอารมณ�ขันของเอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein) ในการวิเคราะห� 
ผลการศึกษา พบว)า มีกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน 3 กลุ)ม โดยกลุ)มท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ)มท่ีเก่ียวกับการผ)อนคลายจาก

ความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก จำนวน 94 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 70.68 ปรากฏกลวิธีย)อย 2 กลวิธี 
ได#แก) กลวิธีการกล)าวเรื่องเพศ จำนวน 80 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 85.11 กลวิธีการกล)าวเรื่องเกินจริง จำนวน 14 ครั้ง คิดเปJน
ร#อยละ 14.89 รองลงมาคือกลุ)มที ่เกี ่ยวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจจากความผิดหวังในสิ่งที่คาดหวัง และ 
การเชื่อมโยงระหว)างเหตุการณ�ที่ไปด#วยกันไม)ได# จำนวน 25 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 18.80 ปรากฏกลวิธีย)อย 2 กลวิธี ได#แก) 
กลวิธีการสร#างความเข#าใจผิด จำนวน 15 ครั้ง คิดเปJน ร#อยละ 60 กลวิธีการพลิกความคาดหมาย จำนวน 10 ครั้ง คิดเปJนร#อย
ละ 40 และกลุ)มที่พบน#อยที่สุดคือ กลุ)มที่เกี่ยวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำต#อยลง จำนวน 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 
10.53 การวิจัยนี้แสดงให#เห็นกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในเรื่องเพศด#วยการใช#ถ#อยคำที่โจ)งแจ#ง และสะท#อนสภาพสังคมท่ี
ยอมรับการใช#ถ#อยคำเพ่ือสื่ออารมณ�ขันในเรื่องเพศมากยิ่งข้ึน 
 

คำสำคัญ : กลวิธีการใช#ภาษา, อารมณ�ขัน, รายการจีบหนูหน)อย 
 

Abstract 
This research article aims to study the strategies for creating humor in Jeeb Nu Noi published on 

Youtube Channel in 2021, 50 chapters were analyzed by Elmer M. Blistein's humor theory. 
The results of the study revealed that there were 3 groups of humor tactics, with the most common 

being The group involved in relaxation from tension and release from assertiveness 94 times, representing 
70.68%. Two sub-strategies appeared: 80 times, or 85.11 percent, the sex tactics were exaggerated 14 times, 
representing 14.89%, followed by the group related to incompatibility. frustration from disappointment in 
what was expected and linking between incompatible events of 25 times, accounting for 18.80%. There 
were 2 sub-strategies, i.e. misunderstanding tactic 15 times or 60 percent; anticipation tactic 10 times 
thought. was 40 percent and the least common group was The group involved in superiority and subjugation 

 

1 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
2 อาจารย�ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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14 times, 10.53 percent. The research showed a strategy for sexual humor with explicit wording. and 
reflecting a society that is more accepting of the use of words to convey humor about sex. 
 

Keywords : language strategies, humor, Jeeb Nu Noi 
 

1. บทนำ 
อารมณ�ขันอยู)คู)กับสังคมไทยมานาน และช)วยให#คนในสังคมผ)อนคลายความตึงเครียดท่ีเกิดจากการต#องเผชิญปoญหา

ต)าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม)ว)าจะเปJนปoญหาด#านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การเงิน การงาน ดังปรากฏรายการบันเทิงที่มุ)งเน#น
ความสนุกสนานเปJนสำคัญ เช)น ละครตลก ภาพยนตร�ตลก รายการตลก แม#ไม)ใช)รายการที่เน#นความบันเทิงโดยตรง ผู#ดำเนิน
รายการก็อาจสอดแทรกอารมณ�ขัน เพื ่อสร#างสีสันหรือบรรยากาศในรายการ ดังเช)น ปวริส มินา (2561 : 2300-2313)  
ได#ศึกษากลวิธีการสร#างสรรค�ความตลกในรายการโทรทัศน�ไทย พบว)า มีการสร#างความตลกในรายการที่อิงจากความจริง
ประเภทข)าวอยู)ด#วย สื่อที่ให#ความบันเทิงเหล)านี้จึงได#รับความนิยม และมีการพัฒนาไปสู)สื่อที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผู#สนใจจึง
สามารถเลือกเสพสื่อบันเทิง เพ่ือความผ)อนคลายในสถานการณ�ท่ีต#องเผชิญความตึงเครียดท้ังในรูปแบบออนไลน�และออฟไลน� 

การรับชมสื่อผ)านช)องทางออนไลน� หรือสตรีมมิ่งเปJนที่นิยมอย)างมากในปoจจุบัน เช)น แอปพลิเคชัน Netflix, Viu, 
Disney plus Hotstar, Joox โดยเฉพาะ YouTube เนื่องจากเข#าถึงได#ง)ายและสะดวก มีสื่อมากมายหลายประเภทให#เลือก
รับชม มีท้ังเพลง ภาพยนตร� ละคร และอีกมากมาย สามารถเลือกรับชมได#ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ียังสามารถดาวน�โหลดเก็บ
ไว#ดู หรือกลับมาดูย#อนหลังได#บ)อยครั้งตามต#องการ 

รายการจีบหนูหน)อย เปJนรายการทางออนไลน�ประเภททอล�กโชว� โดยจะเชิญแขกรับเชิญที่มีสถานะโสด ทุกเพศ 
ทุกวัยและทุกอาชีพมาร)วมรายการ เผยแพร)ทาง YouTube ช)องโคตรคูล ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. เริ่มเผยแพร)ครั้งแรก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2562 มีผู#ดำเนินรายการ 2 คนคือ คุณปราโมทย� ปาทาน (โอxต) และนิภาภรณ� ฐิติธนการ 
(ซานิ) ท้ังสองคนเปJนเพ่ือนสนิทท่ีเปJนท่ีรู#จักกันดีว)าเปJนคู)หูท่ีเมื่ออยู)ด#วยกันจะมีแต)ความสนุกสนาน สามารถสร#างเสียงหัวเราะ
ให#คนรอบข#างได#ทุกเวลา และด#วยความเข#ากันได#ดีของพิธีกรทั้งสองคน ทำให#ในเกิดความเปJนกันเองกับแขกรับเชิญ และ
ทีมงาน ทำให#รายการได#รับความนิยมและเปJนกระแสในเรื่องความบันเทิงสนุกสนาน รายการมียอดผู#รับชมในแต)ละคลิป
ส)วนมากจะไม)ต่ำกว)าล#านครั้ง บางคลิปยอดผู#รับชมมากถึงหกล#านครั้ง นอกจากนี้ “รายการจีบหนูหน)อย” ยังได#รับรางวัล
ชนะเลิศในการจัดรางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ครั้งท่ี 9 ในกลุ)มรางวัล Best Entertainment Performance on 
Social Media สาขา Online Program (สาขารายการออนไลน�) 

ผู#วิจัยพบว)ามีผู#ศึกษาอารมณ�ขันในสื่อต)าง ๆ ทั้งรายการโทรทัศน� และงานเขียน เช)น ฐานิตย� เอี่ยมอุตมะ (2551) 
ศึกษากลวิธีและการใช#ภาษาเพื่อสร#างอารมณ�ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมโชว� “ชิงร#อยชิงล#าน”, ชลดา พรหมชาติ 
และถิรนันท� อนวัชศิริวงศ� (2554 : 86-101) ศึกษาการสร#างอารมณ�ขันในละครชุดทางโทรทัศน�แนวระทึกขวัญเชิงสืบสวน 
เรื่อง ซูเปอร�เนเชอรัล, สุทธภา อินทรศิลป� (2564) ศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในงานเขียนของ ป�นดา โพสยะ นอกจากน้ี
ผู#วิจัยพบว)า รายการที่เผยพร)ทาง YouTube ก็ปรากฏอารมณ�ขันสอดแทรกไว# ดังเช)น รายการจีบหนูหน)อย มีการสร#าง 
อารมณ�ขัน โดยการพูดคุยระหว)างผู#ดำเนินรายการ แขกรับเชิญ และทีมงาน ดังตัวอย)าง 
 

ทีมงาน :  ทำอะไรบ#างกับหน#า 
อิล ฮง มิน : ออร�แกนิกครับออร�แกนิก 
ซานิ :   ธรรมชาติ 
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อิล ฮง มิน : ท้ังหมดเปJนธรรมชาติ 
โอxต :  อันน้ีออร�แกนิก อันน้ันอะ พลาสติก (ช้ีไปทางซานิ) 

        (จีบหนูหน)อย EP.123 | อิล ฮง มิน : 25 พฤศจิกายน 2564) 
 

จากข#อมูล แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการยั่วล#อรูปร)างลักษณะหน#าตา เปรียบเทียบคำว)า ออแกนิก  
ซึ่งหมายถึง ความงามตามธรรมชาติที่ไม)ได#ทำศัลยกรรมใบหน#า กับผู#ที่ทำศัลยกรรมใบหน#า โดยใช#คำว)า พลาสติก และแสดง
พฤติกรรมด#วยการช้ีไปทางคุณซานิ เพ่ือสร#างอารมณ�ขัน 

ดังนั ้นผู#วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย โดยใช#ทฤษฎีอารมณ�ขันของ  
เอลเมอร� เอ็ม บริสเตน (Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเช้ือ, 2526 : 49-52) เปJนแนวทางในการวิเคราะห� 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
งานวิจัยนี้ผู#วิจัยนำทฤษฎีของเอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื้อ, 2526: 

49-52) มาใช#ในการวิเคราะห� ซ่ึงกล)าวว)าทฤษฎีอารมณ�ขันแบ)งออกเปJน 3 ลักษณะดังน้ี 
3.1 ทฤษฎีในกลุ)มที่เกี่ยวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำต#อยลง (Superiority และ Degradation) เชื่อว)าคนเราจะ

หัวเราะผู#ที่ตำแหน)งต่ำกว)าตน โดยกลุ)มนี้มีนักทฤษฎีหลายคนเริ่มตั้งแต) พลาโต (Plato) เชื่อว)าคนจะหัวเราะสิ่งที่เหลวไหล 
เรื่องไม)เปJนเรื่อง เช)นเดียวกับ อริสโตเติล (Aristotle) และซิเซโร (Cicero) พวกเขาเชื่อว)าความขบขันมาจากความเหลวไหล  
ขำเรื่องที่เปJนความผิดพลาดหรือความผิดปกติของรูปลักษณะ  ควินทิเลียน (Quintilain) มีความเห็นว)า การหัวเราะน้ัน
เหมือนกับการเยาะเย#ยอย)างดูถูกเหยียดหยาม  

ฮอบบ� (Hobbes) ยืนยันความเชื ่อว)าความสนุกสนานเปJนสาเหตุให#เกิดการหัวเราะ และความสนุกต#องมาจาก 
ความเหนือกว)าผู#อ่ืนด#วย ยิ่งกว)าน้ันยังหัวเราะในความบกพร)องของคนอ่ืน โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนอ่ืนกับตนเอง และ
มนุษย�จะหัวเราะในท)าทีตลกคะนอง (Jest) เพราะรู#สึกว)าตนได#พบความไร#สาระเหลวไหลของคนอ่ืน แต)หากความตลกดังกล)าว
เกิดข้ึนกับตนเองหรือเพ่ือนซ่ึงเรามีส)วนได#ส)วนเสียด#วย เราจะขำไม)ออก แต)อเล็กซานเดอร� เบน (Alexander Bain) มีความเห็น
ต)างจากฮอบบ�เล็กน#อย  เขาเช่ือว)าเราไม)จำเปJนต#องรู#สึกว)าเหนือกว)า  และการเยาะเย#ย ไม)จำเปJนแค)เยาะเย#ยบุคคลเท)าน้ันแต)
สามารถรวมถึงเยาะเย#ยอุดมการณ� เยาะเย#ยความคิดได# 

3.2 ทฤษฎีในกลุ)มที่เกี่ยวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจจากความผิดหวังในสิ่งที่คาดหวัง และการเชื่อมโยง
ระหว)างเหตุการณ�ที่ไปด#วยกันไม)ได# (Incongruity, Frustration of Expectation and Bisociation) กลุ)มนี้ได#รับการยึดถือ
อย)างกว#างขวาง นักทฤษฎีกลุ)มน้ี ได#แก)  เซอร� ฟ�ลลิป ซิดนีย� (Sir Philip Sidney) เช่ือในหลักความไปด#วยกันไม)ได# เขากล)าวว)า
ส)วนใหญ)การหัวเราะจะมาจากสิ่งที่ไม)ได#สัดส)วนกับตัวเราและธรรมชาติ เบลส ปาสกาล (Blaise Pascal) เน#นเรื่องความคับ
ข#องใจว)าความไม)เหมือนกันระหว)างสิ ่งที ่เราหวังกับสิ ่งเปJนจริงทำให#คนเราหัวเราะได#มากที่ส ุด ซึ ่งอิมมานุเอล เค#นท� 
(Immanuel Kent) เห็นด#วยกับเบลส ปาสกาล ที่ว)าการหัวเราะนั้นเกิดจากการที่เราคิดว)าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต)กลับกลายเปJน
อย)างอื่น  นอกจากนี้ ซิดนีย� สมิธ (Sidney Smith) และวิลเลียม แฮซลิท (William Hazlitt) ถือว)าการหัวเราะนั้นเกิดจาก
ความไปกันไม)ได#และความไม)ปะติดปะต)อ ซึ ่งทำให#ประหลาดใจ อาร�เธอร� โชเพนเอาว�เออร� (Arthur Schopenhouer)  
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กล)าวว)า การหัวเราะเกิดจากการรับรู #อย)างฉับพลัน ถึงความไปกันไม)ได#ระหว)างความคิดรวบยอดของตน (Concept)  
กับความเปJนจริง  

อีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีความสัมพันธ�ระหว)างเหตุการณ�ที่ไปด#วยกันไม)ได# (Theory of Bisociation) เปJนทฤษฎีท่ี
เพิ่งเกิดและโด)งดังกว)าทฤษฎีอื่น ๆ กล)าวว)าเมื่อเหตุการณ�อย)างหนึ่งสามารถมีความแตกต)างกันไปสองอย)าง และความหมาย
หนึ่งของเหตุการณ�นั้น ถูกเข#าใจเปJนอีกความหมายหนึ่ง ความรู#สึกที่คาดหวังในความหมายอย)างหน่ึงแต)กลับถูกเข#าใจในอีก
ความหมายหน่ึง จะถูกปล)อยออกมาโดยการหัวเราะ 

3.3 ทฤษฎีในกลุ)มที่เกี่ยวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก (Relief of 
Tension and Release from Inhibition) เช่ือว)าการหัวเราะน้ันสัญญาณท่ีแสดงให#เห็นว)า ความพยายามในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
สำเร็จแล#ว การหัวเราะนั ้นเปJนสัญญาณของความโล)งใจนักทฤษฎีกลุ )มนี ้ได#แก) ซิกมันด� ฟรอยด� (Sigmund Freud)  
ชาร�ล แบร�นาร�ด เรอโนเวียร� (Charles Bernard Renovier) และจอร�น ดิวอ้ี (John Dewey) โดย ฟรอยด� เช่ือว)าการหัวเราะ
นั ้นเกิดเมื ่อได#ร ับการปลดปล)อยจากการเก็บกดความรู #สึกต#องห#าม เขาเชื ่อว)าความขบขันมีแนวโน#มไปทางก#าวร#าว  
แต)ความก#าวร#าวถูกเก็บกดอยู)ในภาวะจิตไร#สำนึก และมาผสมผสานกับความขี้เล)นซึ่งเก็บกดไว#ตั้งแต)เด็ก อารมณ�ที่ผสมผสาน
กันนี้กลับเปJนที่ยอมรับในสังคม ส)วนความก#าวร#าวนั้นได#รับการปลดปล)อยออกมาในรูปการหัวเราะ ความเปJนอิสระจาก
ความคิดและการเก็บกด เกิดความรู#สึกมีความสุขมากจนระบายออกมาในรูปแบบของการหัวเราะ 

การศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย ผู#วิจัยใช#ทฤษฎี ของ เอลเมอร� เอ็ม บริสเตน  (Elmer M. 
Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื้อ, 2526 : 49 - 52) เนื่องจากเปJนทฤษฎีที่สามารถอธิบายกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน 
ได#อย)างครอบคลุมทั ้งในกลุ )มที ่เกี ่ยวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำต#อย กลุ )มที ่เกี ่ยวกับความไปด#วยกันไม)ได#  
กลุ)มท่ีเก่ียวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก  
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 การรวบรวมขอมูล 

4.1.1 ผู#วิจัยรวบรวมคลิปรายการจีบหนูหน)อยที่เผยแพร)ในช)อง โคตรคูล ในป, พ.ศ. 2564 โดยนำข#อมูลมาจาก
เว็บไซต� https://www.youtube.com 

4.1.2 เมื่อเข#าสู)เว็บไซต� YouTube ผู#วิจัยค#นหาว)า ‘โคตรคูล’ แล#วกดเข#าไปที่ช)อง โคตรคูล จากนั้นเลือกที่เมนู
เพลย�ลิสต�แล#วทำการเลือกเพลย�ลิสต� ‘จีบหนูหน)อย’ 

4.1.4 รวบรวมคลิปรายการ ในป, 2564 ตั้งแต) ตอนที่ 79 ซึ่งเผยแพร)วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงตอนที่ 128 
เผยแพร)วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยการรวบรวมไว#ในเพลย�ลิสต�ท่ีผู#วิจัยสร#างข้ึน เพ่ือเก็บข#อมูล ซ่ึงรวมท้ังสิ้น 50 คลิป 

4.2 วิธีการเก็บขอมูล 
ผู#วิจัยเข#าไปในเพลย�ลิสต�ท่ีได#ทำการรวบรวมวิดีโอรายการจีบหนูหน)อยไว# และได#ถอดบทสนทนาของรายการท้ังหมด 

เพื่อวิเคราะห�และคัดเฉพาะข#อมูลที่เปJนบทสนทนาที่แสดงอารมณ�ขัน โดยใช#ทฤษฎีอารมณ�ขันของเอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน 
(Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเช้ือ, 2526: 49-52) พิจารณาบทสนทนาท่ีมีคำสื่ออารมณ�ขัน เช)น  
 

โอxต : กูไม)คิดเลยนะ ไม)มีอยู)ในเช็คลิสต�เลยนะว)าจะเปJนมึง 
โอxต : ใครเปJนคนเอามึงมา อีฝนใช)ไหม 
เจแปน : ยังไม)ได#เอานะคนน้ี 

(จีบหนูหน)อย EP.114 | เจแปน : 23 กันยายน 2564) 
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จากบทสนทนาข#างต#น มีการใช#คำที่มีการกำหนดความหมายใหม)ให#เข#าใจเฉพาะกลุ)ม กล)าวคือคำว)า “เอา”  
หมายถึง การพามา แต)ผู#พูดใช#สื่อความหมายถึงการมีเพศสัมพันธ� เพื่อสร#างอารมณ�ขัน ซ่ึงสอดคล#องกับทฤษฎีการสร#าง 
อารมณ�ขันของเอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื้อ, 2526: 49-52) กลุ)มทฤษฎี 
ในกลุ)มท่ีเก่ียวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก  

4.3 วิธีการวิเคราะห�ขอมูล  
4.3.1 ผู#วิจัยนำบทสนทนาที่คัดเลือกแล#วมาวิเคราะห�กลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน ว)ามีกลวิธีอะไรบ#างที่ปรากฏใน

รายการโดยใช#กรอบแนวคิดทฤษฎีของ เอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื้อ, 2526: 
49-52) มาใช#วิเคราะห�ข#อมูล 

4.3.2 สรุปสัดส)วนร#อยละของกลวิธีแต)ละชนิดท่ีปรากฏ โดยใช#สูตรการหาร#อยละ ดังน้ี 
 

    สูตรการหาค)าร#อยละ  =
 �×���

�
 

    n หมายถึง จำนวนกลวิธีท่ีพบ 
    N หมายถึง จำนวนกลวิธีท้ังหมด 
 

4.3.3 เรียบเรียง นำเสนอผลการศึกษาโดยแจกแจงกลวิธีต)าง ๆ ที่พบ อธิบายและแสดงผล จากนั้นนำเสนอผล
การวิเคราะห�เชิงพรรณนาและสถิติร#อยละ 

4.3.4 สรุป อภิปรายผล และให#ข#อเสนอแนะ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
วิจัยเรื่องกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย ผู#วิจัยศึกษาโดยใช#ทฤษฎีของ เอลเมอร� เอ็ม บริสเตน 

(Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื ้อ, 2526: 49-52) ผลการศึกษาพบว)ามีกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน 3 
ลักษณะ ดังน้ี 

5.1 กลุ�มท่ีเกี่ยวกับความเหนือกว�าและการทำใหต่ำตอยลง 
กลุ)มที่เกี่ยวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำต#อยลง กล)าวคือ อารมณ�ขันอาจเกิดขึ้นเมื่อผู#สร#างอารมณ�ขันอยู)ใน

ตำแหน)งที่เหนือกว)า และสิ่งที่ทำให#ขบขันอยู)ในตำแหน)งที่ต่ำกว)า โดยการยั่วล#อ ล#อเลียนเสียดสีเรื่องต)าง ๆ เช)น พฤติกรรม 
ความผิดปกติทางร)างกาย รูปร)างลักษณะ สีผิว ชาติพันธุ� ข#อผิดพลาด จากการศึกษาพบการสร#างอารมณ�ขันด#วยกลวิธีการ
ล#อเลียนเสียดสี พบจำนวน 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 10.53 ดังตัวอย)างต)อไปน้ี 
 

ตัวอย�างท่ี 1 
โอxต : 50 แล#วเหรอ แม)โสดมาก่ีป,แล#วครับ ผมเพ่ิงรู#ว)าพ่ีฮายโสด 
ซานิ : ไม)มีพ่ียิ่งยงเหรอ 
ฮาย : แหม มันเอาไม)ลงจริง ๆ บอกตรง ๆ พี่ยงนี่แม)งดูดี ๆ หน#าเหมือนงูเห)า ดูไปดูมาทุกวันนี้งูเห)า 

กับงูสิงผสมกัน มันเริ่มแก)นึกออกปะ 
(จีบหนูหน)อย EP.79 | ฮาย อาภาพร : 14 มกราคม 2564) 
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จากตัวอย)างท่ี 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการยั่วล#อรูปร)างลักษณะหน#าตาและอายุ ของคุณยิ่งยง ยอดบัวงาม 
เปรียบเหมือนงูเห)าผสมกับงูสิง หมายถึงหน#าตาไม)ดีและยิ่งมีอายุยิ่งหน#าตาไม)ดี จึงเปJนการสร#างอารมณ�ขันด#วยการนำลักษณะ
ด#อยของรูปร)างหน#าตามายั่วล#อ 
 

ตัวอย�างท่ี 2 
ซานิ : คนท่ีกำลังจะมาเน่ีย ผิวมึงเท)าตีนเขาเลยนะ 
โอxต : โหเห้ีย ไม)เคยมีใครเปรียบเทียบกูขนาดน้ีเลยนะเน่ีย 

(จีบหนูหน)อย EP.88 | อาร�ม : 11 มีนาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 2 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการยั่วล#อลักษณะผิว เปรียบเทียบกับผิวเท#าของอีกคนว)าผิวท่ี
เท#ายังดีกว)า เปJนการยั่วล#อเพ่ือให#เกิดอารมณ�ขัน 
 

ตัวอย�างท่ี 3 
โอxต : แล#วน่ีคือรายการโหนกระสวยนะครับ 
ทีมงาน :  ธีมของเราวันน้ีคืออะไร 
ซานิ :  วันวาเลนไทน� 
โอxต : โหนกระสวยวันวาเลนไทน� 

(จีบหนูหน)อย EP.83 | เอิร�ธ : 11 กุมภาพันธ� 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 3 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการล#อเลียนชื่อรายการที่กำลังเปJนกระแส ณ เวลานั้น คือ
รายการโหนกระแส โดยนำช่ือรายการมาปรับเปลี่ยนเปJน โหนกระสวย เพ่ือสร#างอารมณ�ขัน 

5.2 กลุ�มท่ีเกี่ยวกับความไปดวยกันไม�ได ความคับของใจจากความผิดหวังในสิ่งท่ีคาดหวัง และการเชื่อมโยงระหว�าง
เหตุการณ�ท่ีไปดวยกันไม�ได  

กลุ)มที่เกี่ยวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจจากความผิดหวังในสิ่งที่คาดหวังและการเชื่อมโยงระหว)าง
เหตุการณ�ท่ีไปด#วยกันไม)ได# กล)าวคือ แสดงอารมณ�ขันท่ีเกิดข้ึนจากความผิดหวังในสิ่งท่ีคาดหวัง เช)น การพลิกความคาดหมาย 
การเปลี่ยนไปคนละทางของเรื่อง เหตุการณ�หรือสิ่งที่ไปด#วยกันไม)ได# การเข#าใจผิด พบทั้งสิ้น 25 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 18.80 
จำแนกเปJน 2 กลวิธีย)อยดังน้ี  

5.2.1 กลวิธีการพลิกความคาดหมาย คือ การกล)าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และจบเรื่องแบบไม)ตรงตามท่ีคาดหวัง 
พบท้ังสิ้น 10 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 40 ดังตัวอย)างต)อไปน้ี 
 

ตัวอย�างท่ี 1 
เจนน่ี : แต)คือเรามารู#ว)าเขารู# คือเขาแบบเหมือน Fade เหมือนเริ่มมีระยะห)างแล#วเราก็แบบ ดรอปเรียน 
ซานิ : เฮ#ย 
โอxต : จริงปะเน่ีย 
เจจน่ี : ไม)ใช) เพราะตอนนน้ันติด 0 เยอะ 
โอxต :  ฮ)า ๆ ๆ 
ซานิ : กูนึกว)าอกหักดรอปเรียน อ�อเปล)า ติด 0 เยอะ 

(จีบหนูหน)อย EP.87 | เจนน่ี ปาหนัน : 4 มีนาคม 2564) 
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จากตัวอย)างท่ี 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการพลิกความคาดหมาย กล)าวคือ ในบทสนทนาตอนต#นทำให#
เข#าใจว)า พักการเรียนเน่ืองจากอกหัก แต)ตอนท#ายจึงกล)าวถึงสาเหตุท่ีพักการเรียนท่ีเกิดจากผลการเรียนต่ำกว)าเกณฑ�  
 

ตัวอย�างท่ี 2 
โอxต : Facebook หรือว)าพวกมือถือเนี่ย มันรู#มากเนอะ สมมุติเราพูดว)าเราอยากได#เต็นท�หรืออะไร

อย)างน้ี ไถ ๆ อยู) Instagram อ#าวขายเต็นท�มา 
ซานิ : เน่ียพูด ๆ อยู)เน่ียข้ึนมาเลย ไอ#เห้ียตัวละ 5,000 3,000  
โอxต : เต็นท�เหรอ ๆ 
ซานิ : กะหรี่ 

(จีบหนูหน)อย EP.105 | เชอรี่ : 22 กรกฎาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างท่ี 2 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการพลิกความคาดหมาย กล)าวคือ ตอนต#นพูดถึงเรื่องเต็นท� 
และราคาตัวละ 5,000 3,000 ทำให#ทุกคนเข#าใจว)าหมายถึงราคาเต็นท� แต)จบเรื่องแบบพลิกความคาดหมายว)าเปJนราคาของ
ผู#หญิงขายบริการ 
 

ตัวอย�างท่ี 3  
ซานิ : แต)วันน้ีมาจริง ๆ บุคลากรด)านหน#า ตอนน้ีเจอความเครียดเยอะความกดดันทุกอย)าง เรียกได#ว)า

เขาแทบจะไม)มีเวลาไปหาแฟนด#วยซ้ำ 
โอxต : กูเพิ่งสัมภาษณ�ไป อาชีพนี้บางคนอะทำงาน 16 ชั่วโมงแล#วก็กว)าจะกลับถึงบ#านนอนแป�บเดียว

ตื่นเช#าก็เข#าเวรอีกแล#ว ซ่ึงคือ ยาม 
(จีบหนูหน)อย EP.111 | แนตตี้ : 2 กันยายน 2564) 

 

จากตัวอย)างที่ 3 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการพลิกความหมาย กล)าวคือ ในตอนต#นคุณซานิได#พูดถึง 
การทำงานของบุคลากรด)านหน#า และคุณโอxตก็ได#พูดถึงการทำงาน ซึ่งคล#ายจะพูดถึงอาชีพที่เปJนบุคลากรด)านหน#า แต)ใน
ตอนท#ายได#พลิกความคาดหมายว)า อาชีพท่ีพูดถึงคือ ยาม 

5.2.2 กลวิธีการสรางความเขาใจผิด คือ การเข#าใจผิดไปคนละเรื ่อง เนื ่องจากการสื่อสารที่ไม)ชัดเจนโดย 
พบท้ังการเข#าใจผิดแบบเจตนา และการเข#าใจผิดแบบไม)เจตนา พบท้ังสิ้น 15 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 60 ดังตัวอย)างต)อไปน้ี 
 

ตัวอย�างท่ี 1 
ซานิ : ชอบคนอีสานไหม 
โอxต : ชอบ ขอนแก)น อุบล อุดร กูบอกเลย เวลากูไปเล)นน่ีคือดี ๆ ท้ังน้ัน 
ซานิ : ช#างเผือกเยอะมากนะ อุบลอะ  
โอxต : เมื่อยไหมอุบลนานๆ อยู)บนนาน ๆ 
ซานิ : เมื่อยบางทีก็ย#ายลงมาข#างล)างบ#าง อะไรเน่ีย 

  (จีบหนูหน)อย EP.80 | ฮายโซล : 21 มกราคม 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการสร#างความเข#าใจผิดโดยเจตนา เพื่อให#เกิดอารมณ�ขัน  
จากคำพ#องเสียงว)า “บน” ในคำว)า “อุบล” กับคำว)า “อยู)บน”  
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ตัวอย�างท่ี 2 
โอxต : ต#องอายุเยอะกว)าปะ 
มีน : ไม))ได# Fix เลยนะคะ 
ซานิ : แต)ต#องมีความเปJนผู#ใหญ)  
โอxต : เปJนกำนันเลยได#ไหม 
ซานิ : โอxย ไม)ใช)ผู#ใหญ)กำนัน มีความเปJนผู#ใหญ)  

(จีบหนูหน)อย EP.92 | มีน สารัลธร : 15 เมษายน 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 2 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการสร#างความเข#าใจผิดโดยเจตนา เพื่อให#เกิดอารมณ�ขัน 
กล)าวคือ การใช#คำว)า “ความเปJนผู#ใหญ)” หมายถึง ผู#ท่ีมีทัศนคติ พฤติกรรมท่ีดูเปJนผู#ใหญ) เช)น ความมีเหตุผล  แต)คุณโอxตสร#าง
ความเข#าใจผิดว)า ผู#ใหญ) หมายถึง ตำแหน)งหัวหน#าหมู)บ#าน  
 

ตัวอย�างท่ี 3 
เชอรี่ : ไม)อยากไปรักมาก ๆ เพราะเปJนคนแบบถ#ารักอะ รู#เลยว)าหนูจะทุ)มทุกอย)าง 
โอxต : เก#าอ้ี โพเดียม 
ซานิ : ฮ)า ๆ ทุ)มเท ! 

(จีบหนูหน)อย EP.105 | เชอรี่ : 22 กรกฎาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างท่ี 3 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการสร#างความเข#าใจผิด กล)าวคือ ใช#คำว)า “ทุ)ม” โดยหมายถึง 
ทุ)มเท แต)คุณโอxตเข#าใจผิดว)าเปJนกริยาทุ)มสิ่งของให#เกิดความเสียหาย 

5.3 กลุ�มท่ีเกี่ยวกับการผ�อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพนจากความไม�กลาแสดงออก 
กลุ)มที่เกี่ยวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก กล)าวคือ อารมณ�ขัน

เกิดข้ึนเมื่อเรารู#สึกมีความสุข การหลุดพ#นจากเรื่องท่ีต#องห#าม เช)น เรื่องเพศ เรื่องสัปดน เรื่องเหลวไหลเกินจริง จากการศึกษา
พบท้ังสิ้น 94 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 70.68 จำแนกได#เปJน 2 กลวิธีย)อย ดังน้ี  

5.3.1 กลวิธีการกล�าวเร่ืองเพศ คือ การสร#างอารมณ�ขันด#วยการนำเรื่องเพศ หรืออวัยวะเพศมาสร#างอารมณ�ขัน 
เนื่องจากเรื่องเพศเปJนเรื่องต#องห#าม และน)าอาย การกล)าวถึงจึงทำให#เกิดอารมณ�ขันได# พบทั้งสิ้น 80 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 
85.11 ดังตัวอย)างต)อไปน้ี 
 

ตัวอย�างท่ี 1  
นิตา : อย)างตอนน้ีหนูก็โสดมาประมาณ 3 ป,กว)า ๆ เกือบ 4 ป,แล#ว 
โอxต : แล#วในระหว)าง 3 ป,น้ี 
นิตา : ไม)เคยจะแห#ง 

(จีบหนูหน)อย EP.89 | แนxก-นิตา : 18 มีนาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวถึงเรื่องเพศ คือ ข#อความ“ไม)เคยจะแห#ง” ในที่น้ี
หมายถึง ไม)เคยขาดการมีเพศสัมพันธ�  
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ตัวอย�างท่ี 2 
โอxต : สุดท#ายแล#วเธอไม)อมก)อน แต)เธอบอกเราควยน)ารัก น)ารักนะแต)ยังไม)อม 
ซานิ : ขอชมก)อนไม)อมก)อนควยมันเล็กดี สุดท#ายแล#วเปJนไง 

(จีบหนูหน)อย EP.119 | NICECNX : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 2 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวเรื่องเพศ คือ ใช#การดัดแปลงจากเพลง หลอก  
โดยดัดแปลงให#มีเน้ือหาสื่อถึงเรื่องเพศคือ การร)วมรักทางปาก และอวัยวะเพศ 
 

ตัวอย�างท่ี 3 
โอxต :  ซ่ืออีหยัง 
ซานิ : เว)าเก)งบ) 
โอม :  เว)าซู)มื้อ 
ซานิ :  ฮ)า ๆ เว#าซู)มื้อ สบายแล#วกู 

 (จีบหนูหน)อย EP.94 | โอม ประชา  : 6 พฤษภาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างที่ 3 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวถึงเรื่องเพศ คือ คำว)า “เว)า” ซึ่งในภาษาถิ่นอีสาน
หมายถึงพูด แต)ในท่ีน้ีคำว)า “เว)า” หมายถึง การสำเร็จความใคร)ของเพศชาย 

5.3.2 กลวิธีการกล�าวเรื่องเหลวไหลเกินจริง คือ การสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวเรื่องที่ไม)มีทางเปJนได# หรือ
เรื่องที่ไม)เปJนสาระ อารมณ�ขันจึงเกิดจากการผ)อนคลายเมื่อได#รับฟoงเรื่องดังกล)าว พบทั้งสิ้น 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 14.89  
ดังตัวอย)างต)อไปน้ี  
 

ตัวอย�างท่ี 1 
ทีมงาน : เขาบอกเขาเปJนคน Romantic  
โอxต : หนูเปJนคน Romantic เหรอ ยังไงครับ ขึ ้นรถแล#วก็หยิบเทียนขึ ้นมา จุดเทียนแล#วก็เธอ  

เราขับรถใต#แสงเทียนกันเถอะ อย)าเป�ดแอร�แรงนะเทียนดับ 
 (จีบหนูหน)อย EP.85 | เจสซ่ี : 18 กุมภาพันธ� 2564) 

 

จากตัวอย)างที่ 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวเรื่องเหลวไหลเกินจริง คือ การจุดเทียนแล#วขับรถ
อย)าง Romantic ในความจริงการจุดเทียนในรถน้ันไม)สามารถทำได# เน่ืองจากอาจทำให#เกิดอันตรายได# เปJนการนำเรื่องไม)เปJน
สาระมาทำให#เกิดอารมณ�ขัน 
 

ตัวอย�างท่ี 2 
ซานิ : เขาให#เน็ตเยอะ 160 GB โทรทุกเครือข)าย 600 นาทีเปJนราคาท่ี Make Sense มึงคิดว)าต#องจ)าย

เท)าไหร) 
โอxต : เอาอย)างน้ีค)าโทรศัพท�กูเดือนน้ีนะเดือนละ 2,400 บาท 
ทีมงาน : มึงโทรหาใคร 
โอxต : ยมบาล 

(จีบหนูหน)อย EP.112 | ปอป�อ ทรัพยสริี : 9 กันยายน 2564) 
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จากตัวอย)างที่ 2 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวเรื่องเหลวไหลเกินจริง คือ การโทรหายมบาล เปJน
เรื่องท่ีเปJนไปไม)ได# 
 

ตัวอย�างท่ี 3 
โอxต : พอโสดมานานๆ ตอนน้ีอยากมีแฟนไหม 
อาร�ม : อยากมีตลอด ทุกขณะจิต ก็คือคนอ่ืนอาจจะเปJนพุทโธเพราะอะไรพุทธแท# แต)ของเราคือ ผัวจ�า 

(จีบหนูหน)อย EP.88 | อาร�ม : 11 มีนาคม 2564) 
 

จากตัวอย)างท่ี 3 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันด#วยการกล)าวเรื่องเหลวไหลเกินจริง กล)าวคือ การมีคำว)า “ผัวจ�า” 
อยู)ในทุกขณะจิตน้ันเปJนเรื่องเปJนไปไม)ได# จึงเปJนการนำเรื่องเหลวไหลมาทำให#เกิดอารมณ�ขัน 

จากการศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อยปรากฏกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน 3 กลุ)ม โดยกลุ)มท่ี
พบมากที่สุดคือ กลุ)มที่เกี่ยวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจากความไม)กล#าแสดงออก จำนวน 94 ครั้ง 
คิดเปJนร#อยละ 70.68 ปรากฏกลวิธีย)อย 2 กลวิธี ได#แก) กลวิธีการกล)าวเรื่องเพศ จำนวน 80 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 85.11 กลวิธี
การกล)าวเรื่องเกินจริง จำนวน 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 14.89 รองลงมาคือกลุ)มท่ีเก่ียวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจ
จากความผิดหวังในสิ่งท่ีคาดหวัง และการเช่ือมโยงระหว)างเหตุการณ�ท่ีไปด#วยกันไม)ได# จำนวน 25  ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 18.80 
ปรากฏกลวิธีย)อย 2 กลวิธี ได#แก) กลวิธีการสร#างความเข#าใจผิด จำนวน 15 ครั ้ง คิดเปJน ร#อยละ 60 กลวิธีการพลิก 
ความคาดหมาย จำนวน 10 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 40 และกลุ)มท่ีพบน#อยท่ีสุดคือ กลุ)มท่ีเก่ียวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำ
ต#อยลง จำนวน 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 10.53 ดังตารางต)อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อย 

กลวิธีการสรางอารมณ�ขัน จำนวน (คร้ัง) รอยละ 
5.1 กลุ)มที่เกี่ยวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#นจาก

ความไม)กล#าแสดงออก 
5.1.1 กลวิธีการกล)าวเรื่องเพศ 
5.1.2 กลวิธีการกล)าวเรื่องเกินจริง 

5.2 กลุ)มที่เกี่ยวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจจากความผิดหวังใน
สิ่งท่ีคาดหวัง และการเช่ือมโยงระหว)างเหตุการณ�ท่ีไปด#วยกันไม)ได# 
5.2.1 กลวิธีการสร#างความเข#าใจผิด 
5.2.2 กลวิธีการพลิกความคาดหมาย 

5.3 กลุ)มท่ีเก่ียวกับความเหนือกว)าและการทำให#ต่ำต#อยลง 

94 
 

80 
14 
25 
 

15 
10 
14 

70.68 
 

85.11 
14.89 
18.80 

 
60 
40 

10.53 

รวม 133 100 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
กลวิธีการสร#างอารมณ�ขันที่ปรากฏมากที่สุด คือ กลุ)มที่เกี่ยวกับการผ)อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ#น

จากความไม)กล#าแสดงออก พบ 94 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 70.68 ส)วนใหญ)เปJนกลวิธีการกล)าวเรื่องเพศ เพื่อสื่ออารมณ�ขัน 
ในเรื่องที่ต#องห#าม ทำให#ผู#ชมรู#สึกผ)อนคลาย หลุดพ#นจากความกดดันที่ถูกกักเก็บไว# และปลดปล)อยออกมาเปJนความขบขัน  
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ซึ่งกลวิธีนี้ถือเปJนความเด)นของรายการ เนื่องจากเปJนรายการประเภททอล�กโชว�และพิธีกรคือคุณโอxต และคุณซานิ เปJนเพื่อน
สนิทกัน และมักใช#เรื่องเพศมาสร#างอารมณ�ขัน ดังนั้นรายการจีบหนูหน)อยซึ่งเผยแพร)ทาง YouTube จึงไม)ได#คัดกรองการใช#
ภาษา ทำให#เห็นการกล)าวถึงเรื่องเพศอย)างโจ)งแจ#ง และยังสอดคล#องกับคำอธิบายของ ฐาปนี สีทาจันทร� และคณะ (2564: 
296) ที่อธิบายไว#ว)า “เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเปJนเรื่องที่ควรปกป�ดไว#ในสังคมไทย แต)ถูกนำมาใช#เพื่อสื่ออารมณ�ขันได#อย)าง
เป�ดเผยจนดูเหมือนเรื่องปกติ” และการกล)าวเรื่องเหลวไหลเกินจริง ซ่ึงเปJนเรื่องท่ีพบได#บ)อยเช)นกัน เน่ืองจากเปJนเรื่องท่ีทำให#
เกิดอารมณ�ขันได#ง)าย ซ่ึงสอดคล#องกับท่ี สุดารัตน� บัวศรี (2547: 173) อธิบายไว#ว)า กลวิธีการสร#างเรื่องเกินจริง เปJนการกล)าว
เรื่องเกินจริง การกระทำที่เกินจริง ซ่ึงเปJนเรื่องสร#างได#ง)าย ไม)คำนึงถึงหลักความเปJนจริงหวังเพียงทำให#เกิดอารมณ�ขัน และ
ผ)อนคลายจากความตึงเครียด รองลงมาคือกลุ)มเก่ียวกับความไปด#วยกันไม)ได# ความคับข#องใจจากความผิดหวังในสิ่งท่ีคาดหวัง
และการเชื่อมโยงระหว)างเหตุการณ�ที่ไปด#วยกันไม)ได#พบจำนวน 25 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 18.80 ได#แก) กลวิธีการพลิกความ
คาดหมาย และการสร#างความเข#าใจผิด การสร#างอารมณ�ขันด#วยการทำให#ผิดหวังจากเรื่องที่คาดหวังก็ถือเปJนเรื่องที่พบได#ไม)
น#อยในการสร#างอารมณ�ขัน ซึ ่งเห็นได#จากมีการพบกลวิธ ีนี ้ในการศึกษาการสร#างอารมณ� ดังเช)น สุดารัตน� บัวศรี  
(2547: 202) พบกลวิธีการจบเรื่องแบบผิดความคาดหมายมากท่ีสุด ซ่ึงกลวิธีน้ีตรงกับทฤษฎีอารมณ�ขันท่ีอาร�เธอร� โชเพนเอาว�
เออร� (Arthur Schopenhouer) กล)าวว)า “การหัวเราะเกิดจากการรบัรู#อย)างฉับพลัน ถึงความไปกันไม)ได#ระหว)างความคิดรวบ
ยอดของตน (Concept) กับความเปJนจริง” (Elmer M. Blistein, 1978 อ#างถึงใน วรพร อินทเชื้อ, 2526: 49-52) และจาก
การศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรายการจีบหนูหน)อยกลุ)มท่ีพบน#อยท่ีสุด คือกลุ)มท่ีเก่ียวกับความเหนือกว)าและการทำให#
ต่ำต#อยลง พบ 14 ครั้ง คิดเปJนร#อยละ 10.53 แม#การสร#างอารมณ�ขันด#วยการทำให#ต่ำต#อยและใช#ความเหนือกว)าจะพบมากใน
กลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน แต)ในปoจจุบันเนื่องจากการล#อเลียนรูปร)างหน#าตา หรือเสียดสีความด#อยกว)าของผู#อื่นเพื่อสร#าง
อารมณ�ขันนั้นไม)ได#รับการยอมรับจากสังคม ผู#ดำเนินรายการจึงปรับเปลี่ยนกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในรูปแบบอื่นแทน เช)น 
การยั่วล#อกันเอง เพื่อไม)ให#เกิดการพาดพิงถึงผู#อื่น และสร#างอารมณ�ขันการทำให#ด#อยกว)าด#วยการเสียดสีพฤติกรรมที่ไม)ดีของ
คนในสังคม  

จากการศึกษาผู#วิจัยพบว)า รายการจีบหนูหน)อยไม)ใช)รายการตลกโดยตรง แต)ใช#กลวิธีสร#างอารมณ�ขันเช)นเดียวกับ
รายการที่เน#นความตลกโดยตรง เช)น กลวิธีการพลิกความคาดหมาย การสร#างความเข#าใจ ซึ่งสอดคล#องกับผลการศึกษา 
ของ ฐานิตย� เอี่ยมอุตะ (2551: 60-73) ท่ีศึกษากลวิธีและการใช#ภาษาเพื่อสร#างอารมณ�ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมโชว�  
“ชิงร#อยชิงล#าน” พบกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน ได#แก) การหักมุม การใช#ความเข#าใจผิด และการล#อเลียน  

การวิจัยนี้แสดงให#เห็นกลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในเรื่องเพศด#วยการใช#ถ#อยคำที่โจ)งแจ#งมากกว)าที่จะเสนอในเชิง
เปรียบเทียบ เนื ่องจากเปJนรายการที่เผยแพร)ทาง YouTube ซ่ึงไม)ได#คัดกรองความสุภาพในการใช#ภาษา และสะท#อน 
สภาพสังคมท่ียอมรับการใช#ถ#อยคำเพ่ือสื่ออารมณ�ขันในเรื่องเพศมากยิ่งข้ึน  
 

7. ขอเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน� 
7.1 ศึกษาการสร#างอารมณ�ขัน ในรายการทอล�กโชว�ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน� เช)น รายการเสือ สิงห� กระทิง แซ)บ 
7.2 ศึกษากลวิธีการสร#างอารมณ�ขันในข#อมูลสมัยรัตนโกสินทร� เช)น ละครดำบรรพ� 
7.3 สามารถใช#เปJนแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับอารมณ�ขันและกลวิธีการสร#างอารมณ�ขัน 
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THE STRATEGIES OF CREATING THE SENSE OF HUMOR OF KITTI CHEAWWONGKUL AS A 

TELEVITION MODERATOR FOR “KLUA WONDER” 
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บทคัดยTอ 
การศึกษากลวิธีการสร�างอารมณ�ขันในรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ” มีจุดประสงค�เพ่ือวิเคราะห�กลวิธีการสร�าง

อารมณ�ขันของกิตติ เช่ียววงศ�กุล ในบทบาทผู�ดำเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ” โดยคัดเลือกเฉพาะตอนท่ีมียอดผู�รับชม
สูงที ่สุด 10 อันดับ ในป1 พ.ศ. 2564 ผู �ศึกษาเก็บรวบรวมข�อมูลกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันได�ทั ้งหมด จำนวน 75 ครั้ง  
ผลการศึกษาพบกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน ดังนี้ 1) การใช�คำ พบมากที่สุด คิดเป<นร�อยละ 52 ประกอบด�วย การซ้ำคำ การใช�
คำประสม การใช�คำสแลง การใช�คำอุทาน และการใช�คำยืมภาษาอังกฤษ 2) การใช�ความหมายโดยนัย พบน�อยที่สุด คิดเป<น
ร�อยละ 6.66 3) กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ คิดเป<นร�อยละ 30.66 ประกอบด�วย การทำให�เป<นเรื่องสัปดน การใช� 
อุปลักษณ� การล�อเลียน การใช�สำนวน การหักมุม และ 4) การใช�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันที่มากกวCา 1 กลวิธี คิดเป<นร�อยละ 
10.66 แสดงให�เห็นถึงกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันในรายการโทรทัศน� “เกลือวันเด�อ” พบแนวโน�มการใช�คำในการสร�างอารมณ�
ขันมากท่ีสุด 
 

คำสำคัญ : อารมณ�ขัน, ผู�ดำเนินรายการโทรทัศน�, กิตติ เช่ียววงศ�กุล 
 

Abstract 
This study aimed at analyzing the strategies of creating the sense of humor of Kitti CheawwongKul 

as a television moderator for “Klua Wonder”. Only the top ten reviews of Klua Wonder programs in 2021 
were selected. 75 senses of humor were found after collecting data. Findings revealed that following 
strategies of creating the sense of humor: 1) word usage most common is 52% consisting of repetition, 
compound words, slang, exclamations, and English loan words 2) figurative language usage consisting of 
synesthesia, metaphor, and simile least found is 6.66% 3) mockery: making fun of people and situations is 
30.66% consisting of naughty jokes, implication, idioms, twisting, and 4) making fun of people and situations 
more than 1 tactic is 10.66% show that to strategies of creating the sense of humor as a television moderator 
for “Klua Wonder”. Found a trend in the words to create the most humor. 
 

Keyword: Humor, Television moderator, Kitti CheawwongKul 
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1. บทนำ 
ในปhจจุบันคนไทยและทั่วโลกต�องประสบกับปhญหาโรคระบาดโควิด 19 ทำให�เกิดภาวะความเครียด เนื่องจากไมC

สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตได�ตามปกติ อีกท้ังยังเกิดการแขCงขัน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย ล�วนแล�วมี
ผลตCอการดำรงชีวิตของมนุษย�ทุกคนในสังคม แตCอยCางไรก็ตามเราสามารถท่ีจะบรรเทาความเครียด ด�วยการผCอนคลายเพ่ือทำ
ให�จิตใจสบาย สื่อโทรทัศน�เป<นทางเลือกที่สามารถเข�าถึงงCาย ดูได�ทุกเพศทุกวัย มีรายการตCาง ๆ ที่ทำให�เกิดอารมณ�ขัน และ
สามารถทำให�ความเครียดบรรเทาลงได� 

ศศิวิมล สงวนพงศ� (2563) กลCาววCา อารมณ�ขันถือเป<นสิ่งที่สังคมยอมรับโดยทั่วกันวCาเป<นสิ่งที่มีประโยชน�ตCอมนุษย�
เป<นอยCางมาก เพราะอารมณ�ขันถือเป<นเครื่องมือที่ชCวยบำบัดความเครียดได�อยCางดี โดยในวงการแพทย�มีการยืนยันวCา เสียง
หัวเราะเป<นยารักษาโรค เพราะการหัวเราะมีผลตCอกระบวนการสร�างภูมิคุ�มกันและลดฮอร�โมนที่มีผลตCอความเครียด โดยมี
ข�อมูลจากคณะวิจัยมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด� ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได�ทำการทดสอบระบบการสูบฉีดของโลหิตจาก
อาสาสมัครหนุCมสาวที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง ทดสอบโดยการดูภาพยนตร�เศร�าและภาพยนตร�ตลกขบขัน ผลการวิจัยพบวCา 
อาสาสมัครที่ดูภาพยนตร�ตลกขบขันมีโลหิตที่สูบฉีด ไหลเวียนได�ดีเทCากับผู�ที่ได�รับประทานยาชCวยลดไขมันในหลอดเลือด 
(กระดานสุขภาพ, 2549 : 6) ปhจจุบันในตCางประเทศมีโครงการภาพยนตร�บำบัด (Cinema therapy) ภาพยนตร�ตลกเป<นหน่ึง
ในเครื่องมือทรงพลังท่ีถูกนำมาใช�กระตุ�นการหัวเราะ อาจกลCาวได�วCาการเสพเรื่องตลก ไมCวCาจะอยูCในรูปของสื่อภาพยนตร�หรือ
รายการโทรทัศน�น้ันก็มีประโยชน�ตCอผู�ชม โดยเฉพาะอยCางยิ่งหากเป<นรายการโทรทัศน�ท่ีมีกลวิธีในการสร�างอารมณ�ขันจากการ
ใช�ภาษา ผู�ชมยCอมได�ประโยชน�มากขึ้น ไมCวCาจะเป<นทางอารมณ� ความรู� รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ� 
(อันธิยา หลCอเรืองศิลปn, 2549 : 5) 

รายการโทรทัศน�ในปhจจุบันมีมากมายหลายรายการแตCรายการท่ีสร�างความขบขันและได�รับความนิยมเป<นอยCางมาก 
หน่ึงในน้ันคือรายการ “เกลือ วัน เด�อ” จัดเป<นรายการโทรทัศน�ประเภทวาไรตี้ ทอล�กโชว� ท่ีดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ�ดี
อันดับหนึ่งของชCองวัน กิตติ เชี่ยววงศ�กุล (เกลือ) ออกอากาศทุกวันเสาร� ทางชCองวัน 31 และยังมีการเผยแพรCวิดีโอผCานทาง
ชCอง YouTube ในทุกวันอาทิตย� รายการ “เกลือ วัน เด�อ” เป<นรายการท่ีสร�างความขบขันให�กับผู�ชมได�ทุกสถานการณ� โดยใน
แตCละเทปจะเชิญแขกรับเชิญมารCวมพูดคุย เชCน ดารานักแสดง นักร�อง เน็ตไอดอล หรือคนท่ีกำลังมีกระแสในสังคมมาพูดคุยใน
รายการ สำหรับเนื้อหาการพูดคุยจะไมCจำกัดเรื่อง นับเป<นจุดเดCนของรายการนี้ เป<นรายการที่คนในรายการจะทำอะไรก็ได� 
คำพูด การใช�ภาษาเป<นกันเองไมCเน�นวิชาการแตCเน�นการเป<นตัวเองให�มากที่สุด โดยเป<นการใช�ภาษาในรายการที่สร�างความ
ขบขันได�อยCางโดดเดCน มีทั้งการใช�คำยืมภาษาอังกฤษ การซ้ำคำ การหักมุม การใช�คำสแลง พิธีกรมีกลวิธีในการใช�ภาษาท่ี
สามารถทำให�แขกรับเชิญรCวมสนุกและตอบโต�กันได�เป<นอยCางดี 

ผู �ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร�างอารมณ�ขันในรายการ “เกลือ วัน เด�อ” เพราะนอกจากจะเป<น
การศึกษาศิลปะของการใช�ภาษาในการถCายทอดอารมณ�ขันผCานสื่อที่เข�าถึงมนุษย�ได�โดยงCายแล�ว ยังเป<นการศึกษากลวิธีการ
สร�างอารมณ�ขันท่ีนCาสนใจอีกด�วย 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เพ่ือวิเคราะห�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของกิตติ เช่ียววงศ�กุล ในบทบาทผู�ดำเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ” 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
วรพร อินทเชื้อ (2526) ได�สรุปทฤษฎีอารมณ�ขัน ของ เอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein, 1978: 563-

564) นักวิชาการชาวตะวันตก โดยแบCงทฤษฎีอารมณ�ขันออกเป<น 3 ทฤษฎี ได�แกC 1) ทฤษฎีกลุCมความเหนือกวCาและการทำให�
ต่ำตCอยกวCา (Superiority and Degradation) เป<นอารมณ�ขันที่เกิดขึ้นจากความรู�สึกวCาตนเองเหนือกวCา หรือรู�สึกถึงความต่ำ
ตCอยของผู�อ่ืน โดยมีการดูหมิ่น เหยียบหยามเพ่ือให�เกิดเป<นอารมณ�ขัน 2) ทฤษฎีกลุCมความไปด�วยกันไมCได� ความคับข�องใจจาก
ความผิดหวังในสิ ่งที ่คาดหวัง และความเชื ่อมโยงระหวCางเหตุการณ�ที ่ไปด�วยกันไมCได� (Incongruity Frustration of 
expectation and dissociation) อารมณ�ขันท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความขัดแย�งทางความรู�สึกของตนเอง เมื่อสิ่งท่ีตนเองคิดไมCได�
เป<นไปตามท่ีหวัง และ 3) ทฤษฎีการผCอนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ�นจากการไมCกล�าแสดงออก (Relief of 
Tension and Release from Inhabitation) เป<นอารมณ�ขันที่เกิดขึ้นจากการหลุดพ�น มีความรู�สึกเป<นอิสระ และประสบ
ความสำเร็จตCอสิ่งท่ีคาดหวัง 

อารมณ�ขันท่ีแสดงออกมาล�วนแล�วมีปhจจัยมากระตุ�น ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฎีอารมณ�ขันข�างต�น เพ่ือวิเคราะห�กลวิธีการ
สร�างอารมณ�ขันของผู�ดำเนินรายการ เพราะนอกจากกลวิธีการใช�ภาษาแล�ว ความรู�สึกนึกคิด และประสบการณ�ตCาง ๆ ก็เป<น
อีกปhจจัยหนึ่งที่กระตุ�นให�เกิดเสียงหัวเราะ การศึกษาทั้งปhจจัยภายนอกที่เป<นนามธรรม และปhจจัยภายในมาประกอบการ
วิเคราะห�อารมณ�อารมณ�ขัน จึงเป<นประโยชน�ในการศึกษาครั้งน้ี 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษากลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของกิตติ เชี่ยววงศ�กุล ในบทบาทผู�ดำเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ” 

จำนวน 10 ตอน คัดเลือกจากตอนที่มียอดผู�รับชมสูงสุด 10 อันดับแรกในป1 พ.ศ. 2564 ผู�วิจัยได�วิเคราะห�บทสนทนาของผู�
ดำเนินรายการท่ีแสดงออกผCานการใช�คำ ความหมายโดยนัย และกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันรูปแบบตCาง ๆ โดยใช�กรอบแนวคิด
ของวิภาพร กล�าวิกย�กิจ (2548) มาปรับและประยุกต�ใช�ในการวิเคราะห� ดังน้ี 
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5. สรุปผลการวิจัย 
การดำเนินรายการในฐานะพิธีกรรายการ “เกลือ วัน เด�อ” ของ กิตติ เชี่ยววงศ�กุล มีการใช�ภาษาที่นำเสนอความ

ขบขัน ในการสื่อสารรCวมกับแขกรับเชิญ โดยผู�วิจัยได�วิเคราะห�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันทั้งหมด 3 ด�าน ประกอบด�วย การใช�
คำ ความหมายโดยนัย และกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน จำนวนท้ังหมด 75 ครั้ง ดังน้ี 

5.1 การใช�คำ 
การใช�คำ คือ การเปลCงเสียงคำออกมา โดยแตCละคำจะมีความหมาย และหากนำคำมาพูดเป<นประโยคแล�วจะเกิด

ความหมายท่ีเข�าใจตรงกันระหวCางผู�สCงสาร และผู�รับสาร ซ่ึงคำแตCละคำจะมีความแตกตCางกันในสCวนของเสียง และความหมาย 
สามารถแบCงออกเป<นคำประเภทตCาง ๆ ได�แกC 1) การซ้ำคำ 2) การใช�คำประสม 3) การใช�คำสแลง 4) การใช�คำอุทาน และ  
5) การใช�คำยืมภาษาอังกฤษ พบจำนวน 39 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 52 ดังน้ี 

5.1.1 การซ้ำคำ 
การซ้ำคำ หมายถึง การกลCาวถึงคำหรือกลุCมคำ มากกวCา 2 ครั้งติดตCอกัน เพื่อเน�นย้ำความหมาย พบวCาผู�

ดำเนินรายการมีการซ้ำคำในความหมายคงเดิม 8 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 10.66 
ตัวอยCางท่ี 1  “ไมCหลุดแนC แมCจzะ แมCจ{า” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 52, 2564) 

ประโยคข�างต�นมีการซ้ำคำวCา “แมC” เป<นการเน�นย้ำคำวCา “แมC” และเติมคำสร�อยตามหลัง 
เพ่ือให�เกิดความโดดเดCน มีความนCาสนใจ สามารถดึงดูดผู�ฟhงให�เกิดความขบขัน และคล�อยตามได� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของกิตติ เชี่ยววงศ�กุล 

ในบทบาทผู�ดําเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ” 

กลวิธีการสรHางอารมณ$ขันของกิตติ เช่ียววงศ$กุล ใน
บทบาทผูHดําเนินรายการโทรทัศน$ “เกลือ วัน เดHอ” 

1. การใช�คํา 
1.1 การใชHคําพHอง 
1.2 การใชHคําเลียนเสียง 
1.3 การซ้ําคํา 
1.4 การใชHคําประสม 
1.5 การสรHางคําใหมW 
1.6 การเปล่ียนเสียงของคํา 
1.7 การใชHคําแสลง 
1.8 การใชHคําผวน 
1.9 การใชHคําระดับภาษาปาก 

2. ความหมาย 
2.1 ความหมายตรงตัว 
2.2 ความหมายนัยประหวัด 
2.3 ความหมายหลายนัย 

3. กลวิธีการสร�าง
อารมณ�ขัน 

3.1 การทําใหHเป[นเรื่องสัปดน 
3.2 การลHอเลียน 
3.3 การใชHสัญลักษณ$ 
3.4 การเลWนสํานวน 
3.5 การใชHคถาม 
3.6 การใชHภาพพจน$ 
3.7 การหักมุม 
3.8 การใชHคําคลHองจอง 
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ตัวอยCางท่ี 2  “มาเร็วไปเร็ว ไมCได�ถามไถCกันซักคำ” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 52, 2564) 
ประโยคข�างต�นเกิดขึ้นในตอน 52 แขกรับเชิญประกอบด�วยนักแสดงละครโทรทัศน�จาก

เรื่องวันทอง ซึ่งเป<นเรื่องราวความรักท่ีไมCเทCาเทียมกันระหวCางชายหญิง โดยหลังจากที่แขกรับเชิญ (พันธ�ชนกชนม� พันธ�สังค� 
หรือ น�องเจ�าคุณ) รับบทเป<นกุมารในละคร และรายการเกลือวันเด�อครั้งน้ี ได�ทำหน�าท่ีออกมาพูดเกริ่นในตอนแรก และต�องว่ิง
ออกไปอยCางรวดเร็ว จึงเกิดเป<นประโยคท่ีมีการซ้ำคำวCา “เร็ว” เพ่ือเน�นย้ำวCา กุมารได�ทำหน�าท่ีอยCางกระฉับกระเฉง โดยมีการ
วิ่งเข�าและวิ่งออกไปจากเวทีอยCางรวดเร็ว ทำให�ผู�ชมในรายการเกิดเสียงหัวเราะ ชอบใจในพฤติกรรมของกุมาร เนื่องจาก 
ผู�ดำเนินรายการได�มีการกลCาวซ้ำคำ เพ่ือเน�นย้ำพฤติกรรม 

ตัวอยCางที่ 3  “นอกจากแอCวลั่นปhดแล�ว เขCายังลั่นออดแอด ๆ ด�วยตอนนี้” (รายการ “เกลือวันเด�อ”:  
ตอนท่ี 52, 2564) 

ประโยคน้ีมีการซ้ำคำวCา “ลั่น” ซ่ึงเป<นประโยคท่ีเกิดข้ึนในชCวงสุดท�ายของรายการ หลังจาก
ท่ีคุณเป<กก้ี ศรีธัญญา ได�ร�องเพลง แอCวลั่นปhด ของ พิชณดา จรรยาศรี ผู�ดำเนินรายการจึงได�พูดถึงประโยคเก่ียวกับเพลงข�างต�น 
โดยมีการยกตัวอยCางอาการปวดข�อเขCาที่เกิดขึ้นกับตนเอง นำมาซ้ำกับคำวCา “ลั่น” ในประโยคที่ปรากฏในเพลงให�มีความ
สอดคล�องกัน เป<นการล�อเลียน และเน�นย้ำคำวCา ลั่น ทำให�เกิดเสียงหัวเราะในรายการ ซึ่งสอดคล�องกับทฤษฎีความเหนอืกวCา 
ท่ีผู�ดำเนินรายการยกตัวอยCางลักษณะอาการปวดข�อเขCาท่ีเป<นจุดด�อยของตนเองมาล�อเลียนเพ่ือสร�างความขบขำ 

ตัวอยCางท่ี 4  “ใสจริงนะ หมายถึงแก�วตอนน้ีใสเลย” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการซ้ำคำวCา “ใส” 2 ครั้ง เป<นการซ้ำคำในความหมายเดิม ซึ่งหมายถึง 

สะอาด กระจCางใส โดยในชCวงตัวอยCางน้ี เป<นประโยคตอนท�ายรายการท่ีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ�เพ่ือผิวกระจCางใส และผู�ดำเนิน
รายการจึงได�ลองดื่มผลิตภัณฑ�จนหมดแก�ว แล�วพูดประโยคที่มีการซ้ำคำวCาใสดังตัวอยCางข�างต�น แตCเป<นคำวCา “ใส”  
ในความหมายท่ีตCางกัน ทำให�เกิดอารมณ�ขันข้ึนมา 

ตัวอยCางท่ี 5  “เขาหลอกเรา หรือเราหลอกตัวเอง” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 66, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการซ้ำคำวCา “หลอก” 2 ครั้ง เพื่อเน�นย้ำวCาตกลงเขาหลอกเรา หรือเรา

หลอกตัวเอง ทำให�คูCสนทนาเกิดคำถามทบทวนตันเองอีกครั้ง และแสดงความขบขันออกมาเพื่อกลบเกลื่อนความรู�สึกของ
ตนเองในขณะน้ัน  สอดคล�องกับทฤษฎีความเหนือกวCา เน่ืองจากผู�ดำเนินรายการได�มีการเน�นย้ำข�อด�อยของผู�รCวมสนทนา 

5.1.2 การใช�คำประสม 
การใช�คำประสม หมายถึง การสร�างคำใหมC โดยการนำคำมูลตั้งแตC 2 คำขึ้นไปมารวมกัน เพื่อให�เกิดคำ

ใหมC และมีความหมายใหมCท่ีสอดคล�องกับบริบทน้ัน ๆ พบ 5 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 6.66 
ตัวอยCางท่ี 6  “ทำไมเลCนตัวจังครับ” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�คำประสม คือคำวCา เลCนตัว โดยมีการประสมคำวCา เลCน หมายถึง 
กริยาท่ีกระทำให�เกิดความสนุก เพลิดเพลิน ประสมกับคำวCา ตัว หมายถึง คำท่ีใช�เรียกแทนสัตว� สิ่งของ เมื่อประสมกันแล�วจึง
เกิดเป<นคำใหมC และมีความหมายใหมC คือคำวCา เลCนตัว หมายถึง พฤติกรรมท่ีตั้งแงCไมCยอมทำหรือไมCยอมให�ทำงCาย ๆ ตามท่ีมีผู�
งอนง�อหรือขอร�อง เกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมา เน่ืองจากเป<นพฤติกรรมท่ีถูกล�อเลียน โดยผู�ดำเนินรายการ 

ตัวอยCางท่ี 7  “เน้ียปากหวานอยCางน้ีถึงเมียเยอะ” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ : ตอนท่ี 52, 2564) 
ประโยคดังกลCาว มีการใช�คำประสม ระหวCางคำวCา ปาก ที่หมายถึงอวัยวะสCวนหนึ่งใน

รCางกาย ทำหน�าท่ีสื่อสารโดยการพูด และทำหน�าท่ีรับสารอาหารเพ่ือลCอเลี้ยงรCางกายมนุษย� ประสมกับคำวCา หวาน ท่ีหมายถึง 
รสชาติของอาหารท่ีมีรสหวาน ทำให�เกิดความหมายใหมCข้ึนมา คือคำวCา ปากหวาน ท่ีหมายถึง การสื่อสารด�วยคำพูดท่ีมีความ
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ไพเราะ นุCมนวล ทำให�ผู�ฟhงเกิดความประทับใจ และเกิดความขบขัน เน่ืองจากเป<นการล�อเลียนถึงลักษณะนิสัยของแขกรับเชิญ
วCามีลีลาในการพูดท่ีไพเราะ ดึงดูดเพศตรงข�าม สCงผลให�มีภรรยาหลายคน 

ตัวอยCางท่ี 8  “ภาพน้ีระดับมืออาชีพเลยนะครับ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำประสมคือคำวCา มืออาชีพ มีการประสมคำวCามือ กับคำวCา

อาชีพ โดยคำวCา มือ หมายถึง อวัยวะในรCางการที่ทำหน�าที่หยิบจับสิ่งตCาง ๆ และคำวCาอาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การ
ทำงาน การประกอบการท่ีไมCเป<นโทษแกCสังคม และมีรายได�ตอบแทน โดยอาศัย แรงงาน ความรู�ทักษะ อุปกรณ�เครื่องมือ 
วิธีการแตกตCางกันไป เมื่อประสมกันแล�วจึงเกิดเป<นคำใหมC คือ คำวCา มืออาชีพ หมายถึง คนที่มีความเชี่ยวชาญในด�านใดด�าน
หน่ึง จึงเกิดเป<นอารมณ�ขัน เน่ืองจากมีการเยินยอถึงความสามารถ ท่ีแอบแฝงไปด�วยการล�อเลียนรCวมด�วย 

ตัวอยCางที่ 9  “ตอนเด็ก ๆ เก็บกดเพราะเจออาจารย�ฝ�ายปกครองมาเยอะใชCไหมเราอะ” (รายการ “เกลือ
วันเด�อ” : ตอนท่ี 73, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�คำประสม คือคำวCา เก็บกด มีการประสมระหวCางคำวCา เก็บ กับ
คำวCา กด โดยคำวCาเก็บ หมายถึง การปลิดเอาออกหรือเอาไปจากที่เดิม และคำวCา กด หมายถึง การบังคับ ขCม ใช�กำลังดันให�
ลง นำมารวมกับกลายเป<นคำใหมC คือคำวCา เก็บกด หมายถึง การที่พยายามควบคุมอารมณ� ไมCให�แสดงความรู�สึกออกมาใน
ขณะนั้น เพราะกลัวผลกระทบที่จะตามมา โดยมีการแสดงอาการออกมาเมื่อเวลาผCานไป ซึ่งเกิดเป<นอารมณ�ขัน เนื่องจากเป<น
การใช�คำประสมท่ีแฝงไปด�วยการล�อเลียนถึงพฤติกรรมในอดีต 

5.1.3 การใช�คำสแลง 
คำสแลง หมายถึง คำหรือสำนวนที่ใช�กันเฉพาะกลุCม และใช�เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทCานั้น พบ 8 ครั้ง คิด

เป<นร�อยละ 10.66 
ตัวอยCางท่ี 10 “น่ีเขาขิงเราขนาดน้ี รอบสรุปเราต�องได�แล�ว” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�คำสแลง คือคำวCา ขิง หมายถึง การโอ�อวด สCวนใหญCจะใช�กันใน
หมูCวัยรุCน แสดงให�เห็นถึงความร�อนแรง ความเหนือกวCา ซึ่งเกิดเป<นอารมณ�ขันขึ้นมา เนื่องจาก คำวCา “ขิง” ที่เป<นคำสแลงทำ
ให�ผู�ฟhงรู�สึกถึงความเป<นกันเอง หยอกล�อ สนุกสนาน ตCางจากคำวCา “โอ�อวด” ท่ีเมื่อพูดออกมาแล�ว จะทำให�ผู�ฟhงรู�สึกไมCพอใจได� 

ตัวอยCางท่ี 11 “จังหวะมองตากันน่ีจ้ึงเลย” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 66, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำสแลง คือคำวCา จึ้ง เป<นศัพท�ที่ใช�เฉพาะกลุCมวัยรุCน หมายถึง  

ดีมาก ดี ดีเลิศ จากประโยคข�างต�น จึงกลCาวได�วCา เป<นการบอกย้ำพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกCอนหน�าวCามีแตCความรู�สึกดี ทำให�เกิด
อารมณ�ขันข้ึนมา เน่ืองจากคำวCา “จ้ึง” ท่ีเป<นคำสแลง สามารถให�อรรถรสได�ดีกวCาคำหลักท่ีพูดกันโดยท่ัวไป 

ตัวอยCางท่ี 12 “คุณสองคนไมCควรจะอยูCด�วยกัน เพราะนอยด�เรื่องสุขภาพท้ังคูC” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : 
ตอนท่ี 52, 2564) 

ประโยคดังกลCาวมีการใช�คำสแลง คือคำวCา “นอยด�” ซึ ่งยCอมาจากคำวCา พารานอยด� 
(paranoid) มีความหมายวCา อาการหวาดระแวง วิตกกังวล หงุดหงิด น�อยใจ สCวนใหญCมักใช�ในกลุCมวัยรุCน ประโยคดังกลCาว 
เกิดความขบขันข้ึนมา เน่ืองจากเป<นคำแสลงท่ีเป<นท่ีรู�จัก และคุ�นเคย อีกท้ังยังจบประโยคด�วยการหักมุมอีกด�วย 

ตัวอยCางท่ี 13 “ดูทCาเราก็นCาจะเลCนละครวายด�วยกันได�เนอะพ่ี” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำสแลง คือคำวCา “วาย” หมายถึง ความแนวรักในรูปแบบชายรกั

ชาย ซ่ึงจะมีความแตกตCางจากเกย� คำน้ีพบได�ท่ัวไปในหมูCวัยรุCนท่ีช่ืนชอบซีรี่ย� หรือนวนิยายแนวรักชายกับชาย เกิดเป<นอารมณ�
ขัน เน่ืองจากเป<นเพียงเรื่องสมมุติ ท่ีได�นำมาล�อเลียนกันในรายการ 
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ตัวอยCางท่ี 14 “เหมือนเขาอินของเขาอยูCคนเดียวอะ”  (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 41, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำสแลง คือคำวCา “อิน” มาจากคำวCา “Inner” หมายถึง การมี

ความรู�สึกรCวม มีอารมณ�รCวมกับสิ่งใดสิง่หน่ึง เกิดเป<นอารมณ�ขัน เน่ืองจากเป<นคำท่ีรู�จักกันในหมูCคนสCวนมาก ทำให�ผู�ฟhงสามารถ
เข�าถึงอารมณ�รCวมกับผู�ดำเนินรายการได�เป<นอยCางดี 

ตัวอยCางท่ี 15 “งอนเบอร�ไหนครับ”  (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 66, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำสแลง คือคำวCา เบอร� เป<นศัพท�ท่ีมักใช�ในกลุCมวัยรุCน โดยเฉพาะ

กลุCมสาวประเภทสอง ซ่ึงหมายถึง การกระทำท่ีสุดโตCง จากประโยคข�างต�น จึงมีความหมายเชิงคำถามวCา เป<นการงอนท่ีสุดโตCง
ในระดับใด 

5.1.4 การใช�คำอุทาน 
คำอุทาน หมายถึง คำท่ีไมCมีความหมายในตัวเอง แตCแสดงอารมณ�ของผู�กลCาวหรือเสริมคำในการพูดจากัน 

เป<นสCวนที่เสริมคำเข�ามาเพื่อแสดงอารมณ� หรือชCวยให�ข�อความสละสลวย หรือ เป<นคำที่แสดงถึงเสียงที่เปลCงออกมาในเวลาท่ี 
ดีใจ เสียใจ ตกใจ ประหลาดใจ หรือ กริ่งใจ เป<นคำท่ีใช�หรือตCอสร�อยเสริมบท พบ 10 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 13.33 

ตัวอยCางท่ี 16 “อุzย! ไมCแนC อาจจะเป<นผู�หญิงคนน้ันก็ได�” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 46, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 17 “แหม! เกCงเหลือเกิน” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 18 “ฮู�ว! เรียลแมน” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 68, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 19 “โอzย! ชัวร�” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 46, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 20 “โอzย! ใจดีสู�เสือ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 
ตัวอยCางที่ 21 “อ�าว! แสดงวCาเป�ดตัวแล�วหรอที่บอกวCามีเมีย 4 คนอะ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 

42, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 22 “โอzย! ดีจริง ทำลายของเกCา เพ่ือซ้ือของใหมC” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 23 “แหม! พยักหน�ากันรัวเลยนะ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 41, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 24 “อุzย! ติดเราเป<นลูกแหงCเลยนะ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 66, 2564) 
ตัวอยCางท่ี 25 “อู�ย! ขนหัวลุกเลย” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 68, 2564) 
เมื ่อพิจารณาคำอุทานที่ปรากฏในตัวอยCาง สามารถจำแนกการสื่อความหมายได� 2 ลักษณะ ได�แกC  

1. คำอุทานสื่อความหมายแปลกใจ เชCน อุzย! โอzย! อ�าว! เป<นต�น 2. คำอุทานสื่อความหมายหยอกล�อ เชCน แหม! ฮู�ว! อู�ย!  
เป<นต�น กลCาวได�วCาคำอุทานที่ปรากฏในการดำเนินรายการ “เกลือวันเด�อ” สามารถสร�างความขบขันได�มากที่สุด เนื่องจาก 
เป<นคำที่แสดงออกถึงอารมณ�ของผู�พูดในขณะนั้น ทำให�ผู�ชมรู�สึกมีสCวนรCวม และเข�าใจถึงอารมณ� เนื้อหาที่ผู�ดำเนินรายการ
ต�องการสื่อออกมาได�อยCางชัดเจน 

51.5 การใช�คำยืมภาษาอังกฤษ 
การใช�คำยืมภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช�คำในภาษาอังกฤษบางคำ แทนการใช�ภาษาไทยเนื่องจาก 

ภาษาอังกฤษเป<นภาษาที่มีอิทธิพลตCอชีวิตของคนไทยอยCางมาก ทั้งในด�านการพูดและการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน จาก
การศึกษาในครั้งนี้พบการใช�คำยืมภาษาอังกฤษ รูปแบบการทับศัพท� โดยการถCายเสียงและถอดตัวอักษรภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร พบ 8 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 10.66 

ตัวอยCางท่ี 26 “เผื่อคุณอาจจะสปาร�คเลือกคูCของคุณก็ได�” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 46, 2564) 
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ประโยคข�างต�นพบการใช�คำภาษาอังกฤษ คือคำวCา สปาร�ค (spark) นอกจากจะมี
ความหมายวCา ประกายไฟ แล�วจึงมีความหมายวCา คนท่ีมีความสนุกสนาน หรือเจ�าชู� จึงเกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมาเน่ืองจากเป<น
คำท่ีใช�หยอกล�อคูCสนทนา 

ตัวอยCางท่ี 27 “โอzย! ชัวร�” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 46, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�คำภาษาอังกฤษ คือคำวCา ชัวร� (sure) หมายความวCา แนCนอน มั่นใจ ยืนยัน 

เช่ือมั่น ไว�ใจได� เกิดเป<นอารมณ�ขัน เน่ืองจาก เป<นการยืนยันท่ีแฝงด�วยการล�อเลียนของผู�ดำเนินรายการ 
ตัวอยCางท่ี 28 “ตอนน้ีสเตตัสของคุณท้ัง 2 เป<นอยCางไรครับ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 69, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�คำภาษาอังกฤษ คือคำวCา สเตตัส (status) หมายถึง สถานะ หรือ
สถานภาพ เกิดเป<นความขบขัน เนื่องจากเป<นการย้ำถามถึงความสัมพันธ�ที่กำลังดำเนินไปได�ด�วยดี ทำให�ผู�ฟhงตั้งใจฟhงอยCางมี
ความสุข 

5.2 การใช�ความหมายโดยนัย 
ความหมายโดยนัย หรือความหมายนัยประหวัด หมายถึง คำที่ตีความได�หลายความหมาย หลายแงCมุม ขึ้นอยูCกับ

บริบทในการสื่อสาร พบจำนวน 5 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 6.66 ดังน้ี 
ตัวอยCางท่ี 29 “ซ้ือขายเป<นไม�ดCางเลยนะครับตอนน้ี”  (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 66, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�ความหมายโดยนัย คือคำวCา ไม�ดCาง ซึ่งเป<นพันธุ�ไม�ที่มีความนิยม
อยูCในชCวงขณะนั้น ที่มีลักษณะเดCนอยูCที่ความดCางของใบ โดยจะมีทั้งสีเข�มและสีอCอน และมีหลากสีสันสลับกันไปตามสายพันธุ� 
เกิดเป<นลวดลายที่มีความสวยงาม เป<นเอกลักษณ�เฉพาะตัว จากประโยคข�างต�นจึงสามารถตีความได�วCา สินค�านั้นมีความโดด
เดCน หรือเป<นท่ีต�องการของผู�บริโภค จึงเกิดเป<นความขบขัน เน่ืองจากเป<นการเปรียบเทียบสิ่งท่ีกำลังเป<นท่ีนิยมในขณะน้ัน 

ตัวอยCางท่ี 30 “เสือ 2 ตัวมันจะเข�าไปอยูCในถ้ำเดียวกันได�ยังไง” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 52, 2564) 
ประโยคข�างต�น มีการใช�คำที่มีความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝงของคำวCา เสือ โดย

ความหมายหลักของเสือ หมายถึง สัตว�ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงลูกด�วยนมในวงศ� Felidae มีความดุร�าย และกินเน้ือเป<นอาหาร สCวน
ความหมายโดยนัยของเสือในบริบทดังกลCาว หมายถึง คนท่ีมีความสามารถ เกCงกล�า และมีอำนาจ ซ่ึงผู�ดำเนินรายการได�มีการ
หยอกล�อแขกรับเชิญท้ัง 2 คน โดยการเปรียบเทียบท้ังสองคนเป<นเสือท่ีมีความสามารถ เกCงกล�า ทำให�แขกรับเชิญมีความรู�สึก
ภาคภูมิในตนเอง และมีอิสระในความรู�สึก สอดคล�องกับทฤษฎีการผCอนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ�นจากการไมC
กล�าแสดงออก 

ตัวอยCางท่ี 31 “น่ีเขาขิงเราขนาดน้ี รอบสรุปต�องได�แล�ว” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 42, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการใช�ความหมายโดยนัย คือคำวCา ขิง เดิมทีเป<นคำที่เรียกไม�ล�มลุก ที่มี

ลำต�นใต�ดินเป<นเหง�า แตกสาขาเป<นแงCงคล�ายนิ้วมือ มีกลิ่นเฉพาะ รสเผ็ดซCา ใช�ประกอบอาหาร และทำยาได� แตCในปhจจบุนัได�
เกิดเป<นศัพท�แสลงของคำวCา ขิง ซึ่งมีการใช�มากในหมูCวันรุCน และในโซเซียลมีเดีย ทำให�เกิดความหมายที่แตกตCางไปจากเดิม 
สามารถตีความจากประโยคข�างต�นได�วCา เขาอวดเราขนาดน้ี รอบหน�าเราต�องทำให�ได�ดีกวCาเดมิ ซ่ึงเป<นการหยอกล�อท่ีทำให�เกิด
อารมณ�ขันข้ึนมา 

5.3 กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ 
กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทำให�แขกรับเชิญและผู�ชมรายการมีอารมณ�ขันรCวมกัน โดยมีวิธีการตCาง ๆ 

ได�แกC 1) การทำให�เป<นเรื่องสัปดน 2) การล�อเลียน 3) การใช�สำนวน 4) การใช�ภาพพจน� และ 5) การหักมุม พบจำนวน 23 
ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 30.66 ดังน้ี 
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5.3.1 การทำให�เปiนเร่ืองสัปดน 
การทำให�เป<นเรื่องสัปดน หมายถึง การใช�ภาษาที่สื่อไปในทางหยาบโลน อุตริ มีการใช�ในเรื่องเพศ ซึ่งเป<น

สิ่งท่ีคนท่ัวไปเข�าใจได�งCาย และมีความสนใจใครรู� พบ 4 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 5.33 
ตัวอยCางท่ี 32 “ถ�าเป<นกzอตอาจจะดุดันกวCาใชCไหม” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 69, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการทำให�เป<นเรื่องสัปดนอยCางเห็นได�ชัด คือคำวCา “ดุดัน” หมายถึง 
ดุเดือด รุนแรง ทำให�ผู�ชมเกิดความเข�าใจตรงกันวCามีความหมายสCอไปทางเพศ และเกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมา เน่ืองจากเป<นคำท่ี
ผู�ฟhงเข�าใจรCวมกัน 

5.3.2 การล�อเลียน 
การล�อเลียน หมายถึง การใช�คำท่ีมีการยั่วเย�า มีการพาดพิงถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึง คนใดคนหน่ึง หรือสถานการณ�

ใดสถานการณ�หนึ ่ง เพื ่อให�ผู �ฟ hงเกิดอารมณ�ขัน แบCงเป<น 2 ประเภท ได�แกC 1) การล�อเลียนโดยอ�างถึงบุคคล และ  
2) การล�อเลียนโดยอ�างถึงสถานการณ� 

1) การล�อเลียนโดยอ�างถึงบุคคล การล�อเลียนโดยอ�างถึงบุคคล หมายถึง การกลCาวถึงบุคคลที่เป<นท่ี
สนใจ คนท่ัวไปรู�จักมักคุ�น อาจจะกลCาวในลักษณะความเป<นจริง ช่ืนชม ล�อเลียน หรือกลCาวเกินจริง โดยกลCาวอ�างให�สัมพันธ�กับ
บริบทในขณะน้ัน เพ่ือสร�างความขบขัน พบ 3 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 4 

ตัวอยCางท่ี 33 ผู�ดำเนินรายการ : อยากถามแคCน้ี วCาเคยเอาคาถาขุนแผนไปลองไหม 
แขกรับเชิญ : อยCางผมไมCต�องใช�คาถาครับ 
ผู�ดำเนินรายการ : คุณกำลังจะบอกวCา น่ีขนาดไมCได�ใช�คาถายังขนาดน้ีเลยหรอ  

(รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 52, 2564) 
ประโยคดังกลCาว มีการล�อเลียนโดยอ�างถึงบุคคลในวรรณคดีไทย เรื ่องขุนช�างขุนแผน  

โดยอ�างถึงคาถาของขุนแผน ซ่ึงเป<นตัวละครเอกของเรื่อง และมีความสัมพันธ�กับบริบทในขณะน้ัน เพราะแขกรับเชิญในตอนท่ี 
52 ได�แกCนักแสดงจากละครโทรทัศน�เรื่องนางวันทอง ซ่ึงประกอบด�วยขุนแผน ขุนช�าง เป<นต�น เกิดการหยอกล�อกันในบทบาท
ของนักแสดงเรื่องนางวันทองท่ีเป<นรับเชิญในครั้งน้ี ทำให�เกิดความขบขันข้ึนมาในการดำเนินรายการ 

2) การล�อเลียนโดยอ�างถึงสถานการณ� 
การล�อเลียนโดยอ�างถึงสถานการณ� หมายถึง การกลCาวถึงเรื่องราว หรือสถานการณ�ตCาง ๆ ที่อยูCใน

ความสนใจ และเป<นที่ทราบของบุคคลทั่วไป อาจจะกลCาวเชิงล�อเลียนเพื่อความขบขัน หรือกลCาวให�มีความผิดเพี้ยนไปจาก
สถานการณ�เดิม แบCงได� 2 ประเภท ได�แกC 3.2.2.1 การล�อเลียนโดยอ�างถึงเพลง และ 3.2.2.2 การล�อเลียนโดยอ�างบทกวี 

2.1) การล�อเลียนโดยอ�างถึงเพลง 
การล�อเลียนโดยอ�างถึงเพลง หมายถึง การนำเพลง หรือเนื้อเพลงที่เป<นที่รู �จักโดยทั่วไปมา

ล�อเลียน อาจจะมีการดัดแปลงเน้ือเพลงหรือไมCดัดแปลงก็ตาม พบ 1 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 1.33 
ตัวอยCางที่ 34 “นอกจากแอCวลั่นปhดแล�ว เขCายังลั่นออดแอด ๆ ด�วย” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 

52, 2564) 
ประโยคดังกลCาวได�มีการล�อเลียนโดยอ�างถึงเพลงแอCวลั่นปhด ของศิลป�น พิชญดา จรรยาศรี 

โดยหลังจากที่ได�มีการขับร�องเพลงแอCวลั่นปhด ผู�ดำเนินรายการได�มีการล�อเลียนเพลงที่เพิ่งร�องจบไป แสดงให�เห็นถึงการให�
ความสำคัญตCอสิ่งท่ีคูCสนทนาได�กระทำลงไป ทำให�คูCสนทนาเกิดความประทับใจ และเกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมา 
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2.2) การล�อเลียนโดยอ�างบทกวี 
การล�อเลียนโดยการอ�างบทกวี หมายถึง การกลCาวอ�างถึงบทกวีที่เป<นที่รู �จัก มีความหมาย

ลึกซ้ึง มีการสัมผัสคล�องจอง ทำให�ผู�ฟhงเข�าใจถึงความหมายของบทกวีรCวมกันได�เป<นอยCางดี พบ 1 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 1.33 
ตัวอยCางท่ี 35 “เคยได�ยินคำน้ีไหมครับ ยามแรกรัก น้ำต�มผักยังบอกหวาน คบกันไปนาน ๆ น้ำตาลยังบอก

ขมเลย” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 55, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการล�อเลียนโดยอ�างบทกวีในเรื่องพระอภัยมณี ที่ประพันธ�โดยสุนทรภูC 

เป<นการประพันธ�ประเภทกลอนสุภาพ กลCาววCา เมื่อแรกรัก น้ำต�มผัก ยังวCาหวาน เมื่อจืดจาง น้ำตาล ยังวCาขม เมื่อแรกรัก ทำ
สิ่งใด เธอก็ชม เมื่อรักขม ทำสิ่งใด เธอก็เมิน มีลักษณะการประพันธ�ท่ีโดดเดCนคือมีการใช�คำวCา เมื่อ ในการข้ึนต�นประโยคแตCละ
บาท และให�แงCคิดเก่ียวกับความรัก ซ่ึงเป<นเรื่องพ้ืนฐานท่ีคนท่ัวไปสามารถเข�าใจ และเข�าถึงเน้ือหาในเรื่องความรัก จึงเกิดเป<น
อารมณ�ขันข้ึนมา 

5.3.3 การใช�สำนวน  
การใช�สำนวน หมายถึง การใช�คำหรือถ�อยคำท่ีพูดสั่น ๆ มีลักษณะเฉพาะตัว มีนัยความหมายแฝงเร�นซCอน

อยูCอยCางลึกซ้ึง แยบคาย พบ 3 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 4 
ตัวอยCางท่ี 36 “โอ�ย! ใจดีสู�เสือ” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�สำนวนประเภทสุภาษิต คือ ใจดีสู�เสือ หมายถึง การทำใจกล�า 
ควบคุมจิตใจให�เป<นปกติ ไมCหว่ันไหวไปกับเหตุการณ�ตรงหน�า เมื่อต�องเจอกับสิ่งท่ีนCากลัวหรือเป<นอันตราย จึงเกิดความขบขัน 
เน่ืองจากเป<นการล�อเลียนถึงพฤติกรรมกล�าหาญของคูCสนทนา 

5.3.4 การใช�อุปลักษณ� 
อุปลักษณ� หมายถึง การเปรียบเทียบวCาสิ่งหน่ึงเหมือนกับอีกสิ่งหน่ึง โดยการนำของสองสิ่งท่ีตCางจำพวกกัน

แตCมีลักษณะเดCนเหมือนกันมาเปรียบเทียบกัน พบ 1 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 1.33 
ตัวอยCางท่ี 37 “ไหนขอดูมือหนCอย น่ีมือเหนียวเป<นตุzกแกเลย” (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 

ประโยคข�างต�นพบการใช�อุปลักษณ� คือ มือเหนียวเป<นตุzกแก เนื่องจากมีลักษณะมือท่ี
เหนียวมาก คล�ายกับลักษณะความเหนียวของหนังตุzกแก จึงเกิดเป<นอารมณ�ขันขึ้นมา เนื่องจากเป<นการเปรียบเทียบสิ่งที่เป<น
จุดด�อยของอีกฝ�าย 

5.3.5 การหักมุม 
การหักมุม หมายถึง วิธีการพูดท่ีทำให�ผู�ฟhงคล�อยตามไปในทิศทางหน่ึง แตCลงท�ายด�วยการหักมุมแบบพลิก

ความคาดหมาย พบรูปแบบการหักมุม 8 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 10.66 
ตัวอยCางท่ี 38 ผู�ดำเนินรายการ : เขาบอกวCาบทบาทน้ี (ขุนแผน) ต�องเป<นพ่ีป�องเทCาน้ัน 

ป�อง ณวัฒน� : หมายถึงวCา ผมเลCนเกCงง้ีหรอ 
ผู�ดำเนินรายการ : ไมC สCวนใหญCคุณรับบทมากเมีย (รายการ “เกลือ วัน เด�อ” : ตอนท่ี 52, 2564) 
ประโยคข�างต�นพบการหักมุม เนื่องจากตอนแรกผู�ดำเนินรายการพูดในทำนองชื่นชม ด�วย

ประโยค “เขาบอกวCาบทบาทนี้ (ขุนแผน) ต�องเป<นพี่ป�องเทCานั้น” ทำให�คูCสนทนาเกิดความคล�อยตาม และหักมุมโดยการพลิก
ความด�วยประโยคท่ีวCา “ไมC สCวนใหญCคุณรับบทมากเมีย” จึงเกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมาในครั้งน้ี 
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5.4 การใช�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันท่ีมากกวTา 1 กลวิธี 
การใช�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันที่มากกวCา 1 กลวิธี คือ กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันที่เป<นมากกวCา 1 กลวิธี มีความ

หลากหลายในด�าน พบจำนวน 8 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 10.66 ดังน้ี 
ตัวอยCางท่ี 39 “นอกจากแอCวลั่นปhดแล�ว เขCายังลั่นออดแอด ๆ ด�วยตอนน้ี” (รายการ “เกลือวันเด�อ”: ตอน

ท่ี 52, 2564) 
ประโยคน้ีมีการซ้ำคำวCา “ลั่น” ซ่ึงเป<นประโยคท่ีเกิดข้ึนในชCวงสุดท�ายของรายการ หลังจาก

ท่ีคุณเป<กก้ี ศรีธัญญา ได�ร�องเพลง แอCวลั่นปhด ของ พิชณดา จรรยาศรี ผู�ดำเนินรายการจึงได�พูดถึงประโยคเก่ียวกับเพลงข�างต�น 
โดยมีการยกตัวอยCางอาการปวดข�อเขCาที่เกิดขึ้นกับตนเอง นำมาซ้ำกับคำวCา “ลั่น” ในประโยคที่ปรากฏในเพลงให�มีความ
สอดคล�องกัน เป<นการล�อเลียน และเน�นย้ำคำวCา “ลั ่น” ทำให�เกิดเสียงหัวเราะในรายการ ซึ ่งสอดคล�องกับทฤษฎีความ
เหนือกวCา ที่ผู�ดำเนินรายการยกตัวอยCางลักษณะอาการปวดข�อเขCาที่เป<นจุดด�อยของตนเองมาล�อเลียนเพื่อสร�างความขบขำ 
โดยมีการซ้ำคำเพื่อเน�นย้ำอีกด�วย ซึ่งประโยคจากสถานการณ�ข�างต�น พบกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน 2 กลวิธี คือ การซ้ำคำใน
ความหมายเดิม และการล�อเลียนโดยอ�างเพลง 

ตัวอยCางที่ 40 “เสือ 2 ตัวมันจะเข�าไปอยูCในถ้ำเดียวกันได�ยังไง” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนที่ 52, 
2564) 

ประโยคข�างต�นประกอบด�วย 2 กลวิธีในการสร�างอารมณ�ขัน คือ การใช�สำนวน และ
ความหมายโดยนัย มีการใช�สำนวนท่ีแฝงความหมายโดยนัย คือคำวCา “ใจดีสู�เสือ” หมายถึง คนท่ีมีความสามารถ เกCงกล�า และ
มีอำนาจ ซึ่งผู�ดำเนินรายการได�มีการหยอกล�อแขกรับเชิญทั้ง 2 คน โดยการเปรียบเทียบทั้งสองคนเป<นเสือที่มีความสามารถ 
เกCงกล�า ทำให�แขกรับเชิญมีความรู�สึกภาคภูมิในตนเอง และมีอิสระในความรู�สึก โดยคำวCา เสือ ในความหมายหลัก หมายถึง 
สัตว�ชนิดหน่ึงท่ีเลี้ยงลูกด�วยนมในวงศ� Felidae มีความดุร�าย และกินเน้ือเป<นอาหาร กลวิธีดังกลCาวจึงสอดคล�องกับทฤษฎีการ
ผCอนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ�นจากการไมCกล�าแสดงออก 

ตัวอยCางท่ี 41 “โอ�ย! ใจดีสู�เสือ” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 47, 2564) 
ประโยคข�างต�น พบกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน 2 กลวิธีอยCางเห็นได�ชัด คือ การใช�คำอุทาน 

คำวCา “โอ�ย” และการใช�สำนวนประเภทสุภาษิต คำวCา ใจดีสู�เสือ หมายถึง การทำใจกล�า ควบคุมจิตใจให�เป<นปกติ ไมCหว่ันไหว
ไปกับเหตุการณ�ตรงหน�า เมื่อต�องเจอกับสิ่งที่นCากลัวหรือเป<นอันตราย จึงเกิดเป<นอารมณ�ขันขึ้นมา เนื่องจากเป<นการล�อเลียน
พฤติกรรมโดยใช�สำนวน และมีการใช�คำอุทานรCวมด�วย 

ตัวอยCางที่ 42 “แขกรับเชิญในวันนี้เขา 2 คนเลี้ยงลูกไมCเหมือนกันเลย คนหนึ่งเลี้ยงลูกแบบติดดินมาก  
อีกคนเลี้ยงด�วยภาษาสวีเดน เลี้ยงไปเลี้ยงมา ลูกเรียนช่ือหมา (สุนัข) ได�กCอนช่ือแมC” (รายการ “เกลือวันเด�อ” : ตอนท่ี 55, 2564) 

ประโยคข�างต�น พบกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน 2 กลวิธี ได�แกC การซ้ำ และ การหักมุม โดยมี
การซ้ำคำวCา เลี้ยง จำนวน 4 ครั้ง เพื่อเน�นย้ำประเด็นในการเลี้ยงลูกของแขกรับเชิญ (ต�นหอม ศกุนตลา และรัชมี แข) โดยคำ
วCาเลี้ยงข�างต�นมีความหมายในทางเดียวกัน หมายถึง การดูแล เลี้ยงดู ในฐานะผู�ปกครอง และหักมุมในชCวงสุดท�าย คือ ผลท่ีได� 
ในประโยคท่ีวCา “ลูกเรียนช่ือหมา (สุนัข) ได�กCอนช่ือแมC จึงเกิดเป<นอารมณ�ขันข้ึนมาจากการหักมุมของเรื่อง และการซ้ำคำเพ่ือ
เน�นย้ำอีกด�วย 
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ตารางท่ี 1 สรุปแนวโน�มของผลกการศึกษา 

การสร�างอารมณ�ขัน จำนวนคร้ังท่ีปรากฏ คิดเปiนร�อยละ 

การใช�คำ 39 ครั้ง ร�อยละ 52 
การใช�ความหมายโดยนัย 5 ครั้ง ร�อยละ 6.66 
กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ  23 ครั้ง ร�อยละ 30.66 
การใช�กลวิธ ีการสร�างอารมณ�ข ันท่ี
มากกวCา 1 กลวิธี 

8 ครั้ง ร�อยละ 10.66 

รวม 75 99.98 % 
 

กลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน ของ กิตติ เชี่ยววงศ�กุล ในบทบาทผู�ดำเนินรายการโทรทัศ� “เกลือวันเด�อ” พบการใช�คำ
มากท่ีสุด คิดเป<นร�อยละ 52 รองลงมา คือ กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ คิดเป<นร�อยละ 30.66 ตามด�วยการใช�กลวิธี
การสร�างอารมณ�ขันท่ีมากกวCา 1 กลวิธี คิดเป<นร�อยละ 10.66 และพบการใช�ความหมายโดยนัยน�อยท่ีสุด คิดเป<นร�อยละ 6.66 
แสดงให�เห็นถึงแนวโน�มของกลวิธีในการสร�างอารมณ�ขัน ซ่ึงมีการใช�คำในการสร�างอารมณ�ขันมากท่ีสุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิเคราะห�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของเกลือ กิตติ เชี ่ยววงศ�กุล ในรายการ “เกลือ วัน เด�อ” ในข�างต�น 

ผลการวิจัยพบวCา การสร�างอารมณ�ขันที่พบมากที่สุด คือ การใช�คำ พบ 39 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 52 โดยมีการใช�คำอุทานมาก
เป<นอันดับที่ 1 พบจำนวน 10 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 13.33 และตามด�วย การซ้ำคำ การใช�คำสแลง และการใช�คำภาษาอังกฤษ 
พบจำนวน 8 ครั้งเทCากัน คิดเป<นร�อยละ 10.66 เนื่องจากการใช�คำ เป<นพื้นฐานในการสื่อสาร กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันโดย
การใช�คำ จึงทำได�หลากหลายกวCา รองลงมา คือ กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันลักษณะอ่ืน ๆ ประกอบด�วยการล�อเลียนโดยอ�างถึง
เพลง การล�อเลียนโดยอ�างบทกวี และการใช�อุปลักษณ� พบจำนวน 1 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 1.33 และพบการใช�ความหมาย
โดยนัยน�อยท่ีสุด จำนวน 5 ครั้ง คิดเป<นร�อยละ 6.66 เน่ืองจากการใช�ความหมายโดยนัยมีข�อจำกัด ไมCมีความหลากหลายและ
กว�างขวางเหมือนการใช�คำ สอดคล�องกับงานวิจัยของ วิภาพร กล�าวิกย�กิจ (2548) ท่ีศึกษาอารมณ�ขันในข�อความสั้นสำเร็จรูป 
โดยมีผลการวิจัยพบวCา ด�านการใช�คำพบมากท่ีสุด รองลงมาคือกลวิธีการสร�างอารมณ�ขัน และได�นำเรื่องราวรอบตัวมาล�อเลยีน
ให�เกิดเป<นเรื่องขบขัน ไมCวCาจะเป<นเรื่องในครอบครัว เรื่องระหวCางมิตรสหาย ท่ีทุกคนมีประสบการณ�รCวมในชีวิตประจำวัน ผล
การศึกษาพบวCามีการใช�คำ การใช�ความหมาย กับทฤษฎีความผCอนคลาย ดังที่ วรพร อินทเชื้อ (2526) ได�สรุปทฤษฎีอารมณ�
ขัน ของ เอลเมอร� เอ็ม บลิสเตน (Elmer M. Blistein, 1978: 563-564) ความวCา ความผCอนคลายเกิดขึ้นจากการที่ผู�ชมได�
ปลดปลCอยความรู�สึกกดดันบางอยCาง จากปhญหาและข�อต�องห�ามตCาง ๆ ทางสังคม เมื่อผู�ชมได�ยินได�ฟhงเรื่องราวเหลCาน้ันจึงรู�สึก
เหมือนได�ระบายความกดดันออกมาในรูปของเสียงหัวเราะ ถือเป<นทฤษฎีที ่มีความสอดคล�องกับผลการศึกษามากที่สุด 
รองลงมาคือทฤษฎีความเหนือกวCา ได�อธิบายอารมณ�ขันวCาเกิดขึ้นจากการที่กดให�บุคคลอื่นมีสถานะที่ต่ำกวCา เพราะมนุษย�จะ
ขำในความด�อยกวCาของผู�อ่ืน หรือขำขันตCอเมื่อตัวเองน้ันเป<นฝ�ายเหนือกวCา และทฤษฎีความไมCเข�ากันท่ีกCอให�เกิดอารมณ�ขันน้ัน
มาจากการพูดไมCตรงกับสถานการณ�ที่กำลังเกิดขึ้น จึงทำให�ผู�ชมรู�สึกผิดความคาดหมาย ทำให�เรื่องจริงจังที่คาดหวังไว�ไมCตรง
กับเน้ือหาตอนจบของเรื่อง ซ่ึงพบในผลการศึกษาน�อยท่ีสุด 
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7. ข�อเสนอแนะ 

การศึกษากลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของกิตติ เชี่ยววงศ�กุล ในบทบาทผู�ดำเนินรายการโทรทัศน� “เกลือ วัน เด�อ”  
ผู�ศึกษาพบประเด็นท่ีนCาสนใจและควรศึกษาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

7.1 ข�อเสนอแนะและการนำไปใช�ในเชิงวิชาการ 
1) ศึกษาการใช�วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสร�างอารมณ�ขันของรายการ “เกลือวันเด�อ” 
2) เปรียบเทียบกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของรายการโทรทัศน�ประเภทวาไรตี้ และประเภทอ่ืน ๆ 
3) ศึกษาแนวโน�มของกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันในรายการโทรทัศน�ประเภทตCาง ๆ 

7.2 ข�อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
1) เป<นแนวทางเลือกใช�กลวิธีการสร�างอารมณ�ขันในการสนทนาในชีวิตประจำวันอยCางเหมาะสม เพ่ือลด

ความเครียด 
2) เป<นแนวทางการศึกษากลวิธีการสร�างอารมณ�ขันที่ปรากฏในแหลCงข�อมูลอื่น ๆ เชCน นิทาน เพลง  

เป<นต�น เน่ืองจากจุดมุCงหมายการสื่อสารของผู�ผลิตผลงานแตCละประเภทมีความโดดเดCนแตกตCางกัน อันนำมาซ่ึงผลการศึกษาท่ี
กว�างขวางและครอบคลุมมิติด�านกลวิธีการสร�างอารมณ�ขันของมนุษย�ท่ีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน 
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วิเคราะห์วิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว 
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ฟาริดา  ละไบแด1* และสุรัสวดี  นราพงศ์เกษม2 
Farida  Labaidae1* and Suratsawadee  Narapongkasem2 

 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์วิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว มีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์วิธีการ

เขียนในการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่ปรากฏ
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งมูลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะการใช้ภาษาในวิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏใน
สถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว เท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า วิธีการเขียนในการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ลาพักเที่ยว มีวิธีในการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบตามโครงสร้างของสารคดีท่องเที่ยว ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง 
การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง การตั้งชื่อเรื่องถือเป็นวิธีการเขียนที่โดดเด่นที่สุด มี 4 วิธี ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง
ตามเอกลักษณ์ของสถานที่ การตั้งชื่อเรื่องตามสถานที่โดยตรง การตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความถึงสถานที่ท่องเที่ยว และการตั้ง
ชื่อตามลักษณะการเดินทาง วิธีการเปิดเรื่องในงานเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว พบการเปิดเรื่อง 3 วิธี ได้แก่ การเปิดเรื่องโดย
การกล่าวถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ การเปิดเรื่องโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และการเปิดเรื่องโดยการแสดงความคิดเห็น 
วิธีการเสนอเรื่องในงานเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว พบการนำเสนอเรื่อง 4 วิธี ได้แก่ การเล่าเรื่องการแทรกความคิดเห็น  
การอ้างอิงข้อมูล และการแทรกเกร็ดความรู้ วิธีในการปิดเรื่อง พบวิธีการปิดเรื่อง 1 วิธี คือ การติดแฮชแท็ก (Hashtag) 
 

คำสำคัญ: บล็อกเกอร์, การเขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว, เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze the linguistics strategies in tourist spots review on La 

Pak Teaw Facebook. The findings revealed that there were four strategies based on travel documentary 
structures: titling, chapter introduction, content presentation, and chapter summarizing. Titling was found 
the most dominant strategy. Four types of titling were titled according to uniqueness of attractions, places, 
words conveying tourist spots, and types of travelling. For chapter introduction, it was introduced by 
mentioning the uniqueness of the places, giving information of the attractions, and expressing the opinions. 
With respect to content presentation, two approaches were found: narrating and creatively presenting the 
content. Hashtag was found for the chapter summarizing. 
 

Keyword: Blogger, Travel reviews, Facebook fanpage 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
* Corresponding author, E-mail: 406101029@yru.ac.th 



 

158 

1. บทนำ 
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  

มีการใช้อุปกรณ์ทางการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เข้ามาเป็นสื่อกลางทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์โดยนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางการสื่อสารด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ (พัทธนันท์  เด็ดแก้ว, 2559 : 147) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ และได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่การสร้างชุมชนออนไลน์ ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล
ตามความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นตัวตน เขียนเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ตนเองว่าต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะหรือจำกัดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเหมือนตน (สิริญญา สุขสวัสดิ์, 2558 : 2) 
โดยแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน ได้แก่ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูป 
และเฟซบุ๊ก 

เฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ โดยการสำรวจของ  
We Are Social ในปี 2021 พบว่าเฟซบุ๊กครองอันดับหนึ่งของโซเซียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดด้วยบัญชีผู้ใช้แอคทีฟมากถึง 51 
ล้านบัญชี (Marketeer , 2564 : ออนไลน์) โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ได้  
เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่องความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวีดิโอ พูดคุยกันภายในกลุ่ม
บุคคล ไปจนถึงการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก ที่สามารถทำให้กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับเพจนั้น ๆ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเหล่าบล็อกเกอร์นิยมใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังผู้อ่านท่ีมีความ
สนใจและชื่นชอบเรื่องเดียวกันได้ เช่น อาหาร ความงาม ครอบครัว รวมถึงการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการนำเสนอในการใช้
ภาษาที่ทำให้ผู้คนมีความสนใจกับเรื่องราวท่ีบล็อกเกอรไ์ด้ถ่ายทอดออกมา ตลอดของการนำเสนอช่ือเรื่อง ไปจนถึงการปิดเรื่อง
ของการรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่า เฟซบุ๊กเป็นเสมือนพ้ืนท่ีอิสระที่ผู้คนต่างเข้ามาแสดงตัวตนหรือนำเสนอ
ความสนใจเฉพาะของแต่ละบุคคลผ่านพ้ืนท่ีแห่งนี้ เมื่อความหลากหลายแห่งตัวตนอยู่รวมกันเป็นเครือข่าย พื้นที่แห่งนี้จึงได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างยิ่ง 

แฟนเพจ “ลาพักเที่ยว” เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างน่า
ติดตาม โดยบล็อกเกอร์เจ้าของแฟนเพจหรือผู้ส่งสาร ชื่อคุณกล้ายุทธ ช่างยันต์ แฟนเพจเฟซบุ๊กนี้สร้างขึ้นเมื ่อวันที่ 22 
กันยายน 2559 ด้วยไลฟ์สไตล์การนำเสนอ รูปแบบในการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว การถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวผ่านการโพสต์ลงในแฟนเพจ ทำให้ผู้คนที่เข้ามาอ่านต่างชื่นชอบและหลงใหลในการเขียนริวิวสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
จำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากมีผู้จำนวนผู้กดตดิตาม 1,238,932 คน (แฟนเพจลาพักเที่ยว, 2564 : ออนไลน์) เมื่อมีผู้ติดตามสน
ในการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรมออกมาในลักษณะต่าง ๆ อย่างเช่น การแสดงความคิดเห็น  
การกดถูกใจ การแบ่งปันข้อมูล อีกทั้งยังทำให้ผู้ติดตามได้ออกเดินทางท่องเที่ยวตามเจ้าของเพจอีกด้วย พฤติกรรมข้างต้นเป็น
ผลสะท้อนให้เห็นว่า การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของ แฟนเพจ “ลาพักเที่ยว” เป็นที่สนใจของ
สังคมกลุ่มหนึ่งอย่างเป็นท่ีประจักษ์ 

ผู้วิจัยเป็นคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมีกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของเพจ “ลาพักเที่ยว” ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปติดตามอ่านโพสต์ข้อความในแฟนเพจ พบว่าลักษณะการ ใช้ภาษาใน
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เขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความน่าสนใจ ดังตัวอย่างของการตั้งช่ือเรื่องตามเอกลักษณ์ของสถานท่ี “ลองคลอง โฮมส
เตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ” ที่บล็อกเกอร์ได้เอกลักษณ์หรอืจุดเดน่ของสถานท่ีดักล่าว คือ ความเป็นวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศัย
อยู่บริเวณริมคลอง มาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการเขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์วิธีการเขียนในการรวีิวสถานท่ีท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

สังคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีอิทธิพลเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของผู้รับสาร โดยมีระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการสื่อสารทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง เช่น   
เฟซบุ๊ก ที่ได้รับนิยมการใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เป็นส่วนหนึ่งของเฟซบุ๊กได้รับความนิยมเช่นกัน  
โดยรวบรวมคนที่สนใจในข้อมูลข่าวสารประเภทเดียวกันเข้าไว้ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถนำมาใช้
อธิบายการสื่อสารบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์ในการนำเสนอข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

3.2 ภาษาในงานเขียนสารคดีท่องเท่ียว 
สารคดีท่องเที่ยว คือ งานเขียนที่มุ่งให้ความรู้และประสบการการณ์ในการท่องเที่ยวของผู้เขียนในแง่มุมต่าง ๆ  

ที่น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ตลอดจนแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ โดยมีศิลปะการประพันธ์
และใช้สำนวนภาษาที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้สารคดีท่องเที่ยวน่าอ่าน นอกจากน้ีคุณค่าของสารคดีท่องเที่ยวยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการ
เขียนที่ชวนติดตาม โดยนักเขียนต้องสร้างสรรค์กลวิธีการนำเสนอที่ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน โดยในการศึกษางานเขียนรีวิว
สถานท่ีท่องเที่ยวที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาภาษาในงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว เพื่อนำมาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์กลวิธีการเขียนสารคดีท่องเที่ยว ตามองค์ประกอบโครงสร้างของสาคดีท่องเที่ยว โดยมีดังต่อไปนี้ การ
ตั้งช่ือเรื่อง การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกลวิธี การเขียนในงานเขียนสารคดี

ท่องเที่ยว 
4.2 คัดเลือกแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยเลือกคือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว เนื่องจากมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

และได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 
4.3 เก็บข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลงานเขียนรีวิวที่ปรากฏในสถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว โดยเก็บข้อมูลระยะเวลา 6 

เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ได้จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 68 สถานะ โดยศึกษาเฉพาะการใช้ภาษาวิธีการ
เขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีปรากฏในสถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว เท่าน้ัน 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจัยปรับใช้แนวทางจากงานวิจัยของมาลี บุญศิริพันธ์ (2535) , นิตยา มีสุวรรณ (2563) ,  
ชญานี รัตนรอด (2550) และเกศราพร มากจันทร์ (2548) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิธีการเขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว 

4.5 นำเสนอรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง 
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5. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่า วิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว มี 4 องค์ประกอบ

ตามโครงสร้างของสารคดีท่องเที่ยว ได้แก่ การตั้งช่ือเรื่อง การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 วิธีการตั้งชื่อเรื่อง เป็นวิธีการเขียนลำดับแรกที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านอยากติดตามเรื่องราวงานเขียน เป็นส่วนสำคัญ

ในงานเขียนรีวิว เพราะเป็นส่วนดึงดูดใจของผู้อ่านให้อ่านเรื่องราวท่ีเขียน ซึ่งการตั้งช่ือเรื่องที่ปรากฏในสถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ลาพักเที่ยว จะอยู่หัวข้อแรกของเนื้อหาการรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว จากการวิจัยพบวิธีการตั้งช่ือเรื่อง 4 วิธี ดังนี ้

5.1.1 การต้ังชื่อเร่ืองตามเอกลักษณ์ของสถานที่ เป็นการนำจุดเด่นสิ่งที่มช่ืีอเสียง หรือเอกลักษณ์ของสถานที่มา
ตั้งช่ือเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าเอกลักษณ์ของสถานท่ีที่กล่าวถึงมลีกัษณะและความเป็นมาอย่างไร จากการวิจัยพบการตั้งช่ือ
เรื่อง 38 สถานะ ดังตัวอย่าง 
 

“ ลองคลอง โฮมสเตย์  
สัมผสัวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ”  

(เพจลาพักเที่ยว, 7 กรกฎาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้จุดเด่นของสถานที่มาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง คือ ความเป็นวิถีชีวิต
ของผู้คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณริมคลอง ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ และสร้างมโนภาพต่อสภาพของสถานท่ีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 
 

“วัดภูมโนรมย์ | จังหวัดมุกดาหาร 
ชมสองฝั่งโขง สักการะองค์พญานาค” 

(เพจลาพักเที่ยว, 21 กันยายน 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้สิ่งที่ขึ้นชื่อของสถานที่มาใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง คือ วัดภูมโนรมย์  
ซึ่งเป็นวัดที่ขึ้นของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากน้ียังกล่าวถึงจุดเด่นของวัดภูมโนรมย์ คือ การมากราบไหว้สักการะองค์พญานาค
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ตั้งอยู่ภายในวัด  

5.1.2 การตั้งชื่อเรื่องตามสถานที่โดยตรง เป็นการนำชื่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร มาตั้งชื่อเรื่อง 
เมื่ออ่านก็ทราบทันทีว่าคือที่ใด จากการวิจัยพบการตั้งช่ือเรื่อง 19 สถานะ ดังตัวอย่าง 
 

“วัดตะโก (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) จ.อยุธยา” 
(เพจลาพักเที่ยว, 19 ธันวาคม 2564) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้ช่ือ “วัดตะโก(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)” มาตั้งเป็นช่ือเรื่อง ซึง่เป็น
ช่ือของวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยา 
 

“สะพานบุญทุ่งนาคำ | กาฬสินธุ”์ 
(เพจลาพักเที่ยว, 2 กันยายน 2564) 
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จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้ชื่อ “สะพานบุญทุ่งนาคำ” มาตั้งเป็นชื่อเรื่อง ซึ่งเป็นชื่อของ
สะพานท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อหาในสถานะที่กล่าวถึง คือ สะพานบุญทุ่งนาคำ อีกทั้งบล็อกเกอร์
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะให้ช่ือของถานท่ีจดจำได้ง่าย จึงได้นำมาตั้งเป็นเรื่อง 

5.1.3 การตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความถึงสถานที่ท่องเที่ยว คือ การใช้คำว่า เช็คอิน จุดเช็คอิน ปักหมุด แลนด์
มาร์ก มาตั้งเป็นช่ือเรื่อง จากการวิจัยพบการตั้งช่ือเรื่อง 9 สถานะ ดังตัวอย่าง 
 

“ เที่ยวหัวหินเช็คอินเกษตรกรรม  
เที่ยวสวน ชมไร่ ท่ีประจวบครีีขันธ”์ 

(เพจลาพักเที่ยว, 23 ธันวาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้ชื ่อ “เที ่ยวหัวหินเช็คอินเกษตรกรรม เที ่ยวสวน ชมไร่  
ที่ประจวบคีรีขันธ์” มาตั้งเป็นช่ือเรื่อง ซึ่งคำว่า “เช็คอิน” ในบริบทนี้หมายถึง การบอกตำแหน่งที่อยู่ของสถานท่ีท่องเที่ยว เมื่อ
มีการใช้คำในลักษณะดังกล่าวมาตั้งเป็นช่ือเรือ่ง หมายถึง การบอกตำแหน่งที่อยู่ของสวนเกษตรกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
 

“ วันเดียวเที่ยวสองโลเคชั่น "ชลบรุี"  

Unnie 언니 Pattaya | หาดนำ้ใส  ” 
(เพจลาพักเที่ยว, 26 ธันวาคม 2564) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้ชื่อ “วันเดียวเที่ยวสองโลเคชั่น ชลบุรี Unnie 언니 Pattaya 
หาดน้ำใส” มาตั้งเป็นชื่อเรื่อง ซึ่งคำว่า “โลเคชั่น” ในบริบทนี้หมายถึง ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อมีการใช้คำใน

ลักษณะดังกล่าวมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง หมายถึง การบอกตำแหน่งที่อยู่ของ Unnie 언니 Pattaya ที่เป็นช่ือของร้านคาเฟ่ และ
หาดน้ำใส ที่เป็นช่ือของหาด ในจังหวัดชลบุรี เพื่อใหท้ราบว่าสถานท่ีทั้งสองแห่งนี้อยู่ที่ไหน 

5.1.4 การตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทาง เป็นการกล่าวถึงพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และสถานที่ที่เดินทางไป
ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร จากการวิจัยพบการตั้งช่ือเรื่อง 2 สถานะ ดังตัวอย่าง 
 

“ซ้อนท้ายมอเตอรไ์ซค์เทีย่ว 4 พิกัด ราชบุร ี
กล้าที่จะไป…กล้าที่จะเป็น #กลา้ที่จะฟินน”์ 

(เพจลาพักเที่ยว, 10 กรกฎาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้ช่ือ “ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เที่ยว 4 พิกัด ราชบุรี กล้าที่จะไป…กล้า
ที่จะเป็น #กล้าที่จะฟินน์” มาตั้งเป็นชื่อเรื่อง ซึ่งสื่อให้เห็นถึงลักษณะการเดินทางของบล็อกเกอร์ ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์มาเป็น
ยานพาหนะในการเดินครั้งนี้ 

5.2 วิธีการเปิดเรื่อง คือ ส่วนเริ่มต้นของข้อเขียน ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งจุดนำทาง หรือไตเติ้ลของเรื่องที่จะบอกให้ผู้อา่น
หันมาสนใจต่อสิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไป การเปิดเรื่องเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของงานเขียนประเภทสารคดี
ท่องเที่ยว ผู้เขียนต้องใช้ศิลปะในการประพันธ์เพื่อเร้าความสนใจของผู้อ่านให้อยากติดตามเนื้อเรื่องต่อไป จากการศึกษาพบ
วิธีการเปิดเรื่อง 3 วิธี ดังนี้ 

https://web.facebook.com/unniepattaya/?__cft__%5b0%5d=AZVSYcsf8Cb9Ytj_PDuolvu-nAZPBSsnhAMvAz3M3Jug9tmCATxOKtQGu2lwKHSrg2PPnIJzBEJJrp79YtiSPnQuJZgHTBDafqs3dzV5rCqQ83qH5NAYyBS664Jl6RVtSD4pFaY3qZ3kZMfX_UYxtjVI&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/unniepattaya/?__cft__%5b0%5d=AZVSYcsf8Cb9Ytj_PDuolvu-nAZPBSsnhAMvAz3M3Jug9tmCATxOKtQGu2lwKHSrg2PPnIJzBEJJrp79YtiSPnQuJZgHTBDafqs3dzV5rCqQ83qH5NAYyBS664Jl6RVtSD4pFaY3qZ3kZMfX_UYxtjVI&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/unniepattaya/?__cft__%5b0%5d=AZVSYcsf8Cb9Ytj_PDuolvu-nAZPBSsnhAMvAz3M3Jug9tmCATxOKtQGu2lwKHSrg2PPnIJzBEJJrp79YtiSPnQuJZgHTBDafqs3dzV5rCqQ83qH5NAYyBS664Jl6RVtSD4pFaY3qZ3kZMfX_UYxtjVI&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmqPMl8u3c-d-v4E-MSWtS2dH3zc5s8DweW_KmVK8BtxjzX2jtn_1fjZddEukT41G4dJtbAqxiwp2PSED3G1z4WpynplFrf_TgoSF39G04bzPIbCR776gprlAjPjkvt8PZJnzlW3CoM6OBHgbv9Z_A&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVmqPMl8u3c-d-v4E-MSWtS2dH3zc5s8DweW_KmVK8BtxjzX2jtn_1fjZddEukT41G4dJtbAqxiwp2PSED3G1z4WpynplFrf_TgoSF39G04bzPIbCR776gprlAjPjkvt8PZJnzlW3CoM6OBHgbv9Z_A&__tn__=*NK-R
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5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยการกล่าวถึงเอกลักษณ์ของสถานที่ เป็นการนำสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของสถาน
ที่มาเปิดเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 

  “เมืองฝนแปดแดดสี่ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา มาให้ธรรมชาติบำบัด สัมผัสกับประสบการณ์ออนเซ็น ที่จังหวัดระนอง แอด
จะพาไปส่องพิกัดท่องเที่ยวของจังหวัดเล็ก ๆ เลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้” 

(เพจลาพักเที่ยว, 16 ตุลาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้นำสมญานามที่ข้ึนช่ือของจังหวัดระยอง มาใช้ในการเปิดเรื่อง คือ 
เมืองฝนแปดแดดสี่ เพราะว่ามีฝนตกชุกมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองฝนแปดแดดสี่” 
 

  “สิ้นสุดฤดูฝนก้าวสู่ต้นฤดูหนาว อากาศตอนเช้า ๆ สุดฟินที่เขาค้อ กิน เที่ยว พัก อัพเดทบรรยากาศเขาค้อไปกบัลา
พักเที่ยว ดินแดนแห่งขุนเขา ขึ้นช่ือเรื่องทะเลหมอก แต่รอบนี้ลมแรง อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วจึงมีเพียงหมอกจาง ๆ เขาค้อใน
ฤดูที่ดอกไม้บาน สวยงามแตกต่างไปตามช่วงฤดู การเดินทางสะดวก สถานท่ีท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมาย แวะเที่ยวพักได้ตาม
ไลฟ์สไตล์เลยครับ” 

(เพจลาพักเที่ยว, 9 ธันวาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้นำเอกลักษณ์ของเขาค้อ มาใช้ในการเปิดเรื่อง โดยได้กล่าวถึง
ทะเลหมอก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานท่ี ทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่าทะเลหมอกเป็นของขึ้นช่ือสถานท่ีแห่งนี้ 

5.2.2 การเปิดเร่ืองโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เป็นการนำข้อมูลเบื้องต้นมาเปิดเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในเนื้อเรื่องได้ดียิ่งข้ึน ดังตัวอย่าง 
 

  “ความยิ่งใหญ่ขององค์พระมหาธาตุเจดีย์สีแดงอิฐสูงเด่นตระหง่าน เพราะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภูค่าว เรื่องราวทาง
ความเชื่อของพระพุทธศาสนา จากหินแกะสลักพระพุทธไสยาสน์ขนาดความยาว 2 เมตรบนแผ่นผามีอายุนับพันปี เป็นที่
เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ และได้ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกในจังหวัด
กาฬสินธุ”์ 

(เพจลาพักเที่ยว, 12 ตุลาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นเป็นมาของวัดพุทธ
นิมิตภูค่าว มาเปิดเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีแห่งนี้ก่อนท่ีจะอ่านเนื้อหาต่อไปในสถานะบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก 

5.2.3 การเปิดเรื่องโดยการแสดงความคิดเห็น เป็นการนำความคิดเห็นหรือมุมมองของบล็อกเกอร์ที่มีต่อการ
เดินทาง สถานท่ี ผู้คน มาใช้ในการเปิดเรื่อง ดังตัวอย่าง 
 

“สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หนึ่งในพิกัดน่าเที่ยวที่งดงามที่สุดในช่วงฤดูฝน” 
(เพจลาพักเที่ยว, 13 ตุลาคม 2564) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์นำความคิดเห็นที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวที่น้ำตกตาดทิด 
จังหวัดขอนแก่น มาใช้ในการเปิดเรื่อง คือ ความสวยงานของสถานท่ีท่องเที่ยว 
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  “อีต่อง หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาอยู่ในอุทยานฯทองผาภูมิ มหัศจรรย์แห่งม่านหมอกสุดเขตแดนตะวันตก แอดจะ
พาไปอัพเดทหมู่บ้านอีต่อง-เหมืองปิล็อก ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ปักหมุดท่องเที่ยวท่ามกลางความหนาวเย็น ที่นี่ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความสงบเงียบและกลิ่นอายความเคยเป็นเหมืองแร่เก่าในอดีตที่น่าค้นหา มาสักกี่ครั้งก็ยังประทับใจ” 

(เพจลาพักเที่ยว, 21 ธันวาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์นำความคิดเห็นที่มีต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวท่ีหมู่บ้านอีต่อง มาใช้
ในการเปิดเรื่อง คือ ความสงบ กลิ่นอายความเป็นเหมืองแร่เก่าในอดีต และความรู้สึกประทับใจ ท่ีเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง 

5.3 วิธีการเสนอเร่ือง เป็นการลำดับเรื่องราวท่ีจะเล่าให้จบ เป็นเทคนิคความสามารถของผู้เขียนที่จะทำให้ผู้อ่านติดตาม
ด้วยความสนใจให้ตลอดรอดฝั่ง การเสนอเรื่องที่ดีก็จะทำให้เรื่องน่าอ่านและน่าติดตาม เพราะส่วนน้ีมีเนื้อหาสาระและความรู้
ในด้านต่าง ๆ จากการศึกษาพบวิธีการเสนอเรื่อง 4 วิธี ดังนี้ 

5.3.1 วิธีการเล่าเรื่องเล่าตามเนื้อหา เป็นการเล่าเรื่องโดยเรียงลำดับเวลา เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น 
หรือเรียงตามหัวข้อของการเขียนรีวิว จากการวิจัยพบการเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ มีวิธีการเล่าเรื่องเรียงตามลำดับ โดย
เริ่มจาก ช่ือเรื่อง การเปิดเรื่อง เนื้อเรื่อง ซึ่งในเนื้อเรื่องอาจมีการกล่าวบรรยายถึงสถานท่ี และปิดเรื่องด้วยการติดแฮชแท็กเป็น
ลำดับสุดท้ายดังตัวอย่าง 
 

   “  จุลฯ บุญโฮม | แคมป์คาเฟ่กลางป่า   
   แนะนำร้านกาแฟน่านั่งกลางป่า  
  คอนเซ็บแคมปิ้งฟารม์คาเฟ่ ท่ามกลางสวนยาง มลีานทราย สไลเดอร์ ม้าโยก บ้านต้นไม้ ชิงช้า เปลผ้า และมุมที่นั่ง
โล่งกว้าง เหมาะกับการมานั่งหลบร้อน และพักผ่อนในยุคโควิด  
  ร้านสวยและกว้างขวาง มีพ้ืนท่ีน่านั่งรวมทั้งนอนเอนกาย...ส่วนมมุถา่ยรูปก็เยอะดี ท่ีสำคญัเงียบสงบ ควรพกหนังสือ
มานั่งอ่านกันสักเลม่ จุลฯบุญโฮม มีทั้งอาหารและเครื่องดืม่ไว้บริการครับ  
  การเดินทางปักหมดุตามจีพีเอสทีแ่อดให้ไว้ด้านล่าง ถึงปากทางแล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางตามถนนคอนกรีตอีก
ประมาณ 200 เมตร 
  ปล.อย่าลมืพกหรือทายากันยุงนะครับ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนท่ีป่า แมลงค่อนข้างเยอะ 
  จุลฯ บุญโฮม l กาฬสินธุ ์ 
  โทร : 0855917894 
  เวลาเปดิและปิด : 09.00 - 20.00 น. 
  ร้านเปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ (วันธรรมดาโทรสอบถามก่อนได้นะครบั แอดก็หลงไปวัน
ธรรมดาเหมือนกัน เจ้าของร้านยินดีต้อนรับและเป็นกันเองมาก) 
  พิกัด : ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมอืงกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  
  จีพีเอส : https://goo.gl/maps/cRuDhSaZxKZnw8WF6 
  #ลาพักเที่ยวกาฬสินธุ์ #รีวิวกาฬสนิธุ์ #รีวิวคาเฟ่ #ลาพักเที่ยว #รีววิอีสาน” 

(เพจลาพักเที่ยว, 13 ตุลาคม 2564) 
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จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์มีการเสนอเรื่อง โดยเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ได้แก่ ชื่อเรื่อง 
การเปิดเรื่อง เนื้อเรื่อง และปิดเรื่องโดยการติดแฮชแท็ก การเสนอเรื่องในลักษณะนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดี ซึ่งบล็อก
เกอร์ได้เลือกเนื้อหาของบรรยากาศและการเดินทางของสถานท่ีแห่งนี้มาใช้ในการเสนอเรื่อง  

5.3.2 การแทรกความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองของบล็อกเกอร์ที่มีต่อการเดินทาง สถานที่ 
หรือผู้คน ดังตัวอย่าง 
 

  “ที่นี่มีบริการ กาแฟ ชา เครื่องดื่ม เค้ก ขนม ครัวซองค์วาฟเฟิล ของอร่อยในราคาน่ารัก เจ้าของร้านคุณลุงเฟรนลี่
มาก ยิ้มทักทายและชอบให้คนมาถ่ายรูปสวย ๆ และภูมิใจในไอเดียร้านของลูกสาว มุมเรื่องเล่าที่แอดประทับใจ ใครไปมาแล้ว
มีรูปสวย ๆ มาอวดเพื่อน ๆ ได้นะครับ” 

(เพจลาพักเที่ยว, 9 ตุลาคม 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้แสดงความคิดเห็นความประทับใจของตนเองที่มีต่อเจ้าของร้านคา
เฟ่ Our cafe ว่าเป็นคนที่มีมิตรไมตรี เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นการสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านและให้ผู้อ่านได้
จินตนาการคล้อยตามไปกับบล็อกเกอร์ 

5.3.3 การแทรกเกร็ดความความรู้ คือ การให้ความรู้เพิ่มเติมของสถานท่ี เป็นการเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้แก่
ผู้อ่าน ดังตัวอย่าง 
 

  “เจดีย์หินทราย วัดป่ากุงจำลองแบบและแรงบันดาลใจมาจากบุโรพุทโธ อินโดนีเชีย  ทำมาจากหินทรายธรรมชาติ
แห่งแรกของประเทศไทย มีทั้งหมดเจ็ดชั้น เป็นภาพหินทรายแกะสลักนูนต่ำ เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ข้างในประดิษฐานพระ
บรมสารีริกขธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีเจดีย์กลางน้ำ อยู่อีกฟาก” 

(เพจลาพักเที่ยว, 16 กันยายน 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้นำเกร็ดความรู้ของ เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ดมาใช้
ในการเสนอเรื่อง คือ การเล่าความเป็นมาของการสร้างเจดีย์หินทราย 
 

  “ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่งได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ 
และแก้วแหวนเงินทองถูกฝังอยู่ รวมถึงภาพจิตรกรรมใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม 11 ปี” 

(เพจลาพักเที่ยว, 14 กันยายน 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้นำเกร็ดความรู้ของวัดร่องเสือ จังหวัดเชียงราย มาใช้ในการเสนอ
เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถที่ไดบ้รรจุพระบรมสารีรกิธาตุ และระยะเวลาในการก่อสร้างวัด
ร่องเสือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถานท่ีแห่งนี้ 

5.3.4 การอ้างอิงข้อมูล เป็นการนำข้อมูลจากบุคคลที่ได้พบมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่าน นับได้ว่าเป็นวิธีการเสนอ
เรื่องประการหนึ่งท่ีช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานเขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว ดังตัวอย่าง 
 

  “สถานที่ลับ ๆ ในซอยหมู่บ้านดงน้อย “ท่าเรือสาง” ที่ชาวบ้านใช้เรียก สถานที่แห่งนี้อาจจะไม่มีในกูเกิลแมพ  
ต้องอาศัยถามทางตามมาจนเจอมุมถ่ายรูปกับโขดหินสวย ๆ” 

(เพจลาพักเที่ยว, 9 กันยายน 2564) 
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  จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ได้กล่าวถึง สถานที่ลับๆ ของหมู่บ้านดงน้อยว่า “ท่าเรือสาง” เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวมีมุมถ่ายรูปสวย ๆ ซึ่งได้กล่าวอ้างจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีแห่งนี ้โดยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่าน
ได้รับความรู้ที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบล็อกเกอร์ได้กล่าวถึง จึงช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการเขียนรีวิวสถานที่
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

5.4 วิธีการปิดเรื ่อง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน จากการวิจัยพบวิธีการปิดเรื ่อง 1 วิธี คือ การติดแฮชแท็ก 
(Hashtag) หมายถึง การใช้ข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษร่วมเครื ่องหมาย  แฮชแท็ก (#) การติดแฮชแท็กมีไว้เพื่อ
รวบรวมเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันและเพื่อประโยชน์ใน การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น หากผู้อ่านต้องการ
อ่านเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูได้ ดังตัวอย่าง 
 

  “#ลาพักเที่ยว #รีวิวคาเฟ่ #คาเฟเ่ด็ก #peterrabbitenglishteatime #คาเฟ่นครปฐม” 
(เพจลาพักเที่ยว, 13 กันยายน 2564) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้การติดแฮชแท็กมาปิดเรื่องในการเขียนรวีิวคาเฟ่รา้น peterrabbit 
englishteatime ซึ่งเป็นคาเฟ่ท่ีเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว 
 

  “#บ้านเคียงสะหวัน #ที่พักมุกดาหาร #เที่ยวมุกดาหาร #วิวริมโขง #ชุมชนพาลุกา #มุกดาหาร #ลาพักเที่ยว #รีวิว
มุกดาหาร #ลาพักเที่ยวมุกดาหาร” 

(เพจลาพักเที่ยว, 28 กันยายน 2564) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าบล็อกเกอร์ใช้การติดแฮชแท็กมาปิดเรื่องในการเขียนรีวิวท่ีพัก บ้านเคียงสะหวัน 
ซึ่งเป็นท่ีพักที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร หากผู้อ่านต้องการอ่านเพิ่มเติมก็ให้กดเข้าไปที่ #บ้านเคียงสะหวัน #ที่พักมุกดาหาร #
เที่ยวมุกดาหาร #วิวริมโขง #ชุมชนพาลุกา #มุกดาหาร #รีวิวมุกดาหาร และใช้การติดแฮชแท็ก #ลาพักเที่ยว #ลาพักเที่ยว
มุกดาหาร ซึ ่งเป็นแฮชแท็กที่บล็อกเกอร์เขียนไว้ในงานเขียนรีวิวเกือบทุกเรื ่อง เพื่อให้ผู ้อ่านเข้าไปอ่านเรื ่องราวต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับแฟนเพจเฟซบุ๊ก ลาพักเที่ยว 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
วิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว พบว่า การเขียนรีวิวมีวิธีการเขียน 4 

องค์ประกอบเหมือนโครงสร้างของสารคดี ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง วิธีที่โดดเด่น
มากที่สุดคือการตั้งช่ือเรื่องพบว่ามี 4 วิธี ได้แก่ การตั้งช่ือเรื่องตามเอกลักษณ์ของสถานท่ี การตั้งช่ือเรื่องตามช่ือสถานท่ีโดยตรง 
การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำที่สื่อความถึงสถานที่ท่องเที่ยว และการตั้งชื่อตามลักษณะการเดินทาง วิธีการตั้งชื่อที่พบมากที่สุดคือ 
การตั้งช่ือเรื่องตามเอกลักษณ์ของสถานท่ี และการตั้งช่ือเรื่องตามช่ือสถานท่ีโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบจุดเด่นของสถานที่
อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นก่อนตัดสินว่าจะอ่านเนื้อเรื่องต่อไปหรือไม่ การตั้งชื่อเรื่องตามเอกลักษณ์ของสถานที่ส่วนใหญ่จะมีช่ือ
สถานท่ีปรากฏอยู่ด้วย สอดคล้องกับวิธีการตั้งช่ือในสารคดีท่องเที่ยวท่ี มาลี บุญพันธุ์ (2535: 67) กล่าวไว้ว่า หัวเรื่อง ประเภท
ที่ไหนนิยมกันมากในสารคดีท่องเที่ยว คือการแนะนำสถานที่สำคัญ ๆ ดังนั้นจึงทำให้พบการตั้งชื่อด้วยวิธีนี้มาก ผู้วิจัยเห็นว่า
การที่บล็อกเกอร์เลือกตั้งช่ือเรื่อง ด้วยวิธนีีเ้นื่องจากช่ือเรื่องเป็นองค์ประกอบแรกที่ผู้อ่านมองเห็น ดังนั้นเมื่อผู้อ่านอ่านช่ือเรื่อง
ก็ทราบทันทีว่าบล็อกเกอร์ต้องการแนะนำสถานที่ใด มีจุดเด่นอย่างไร และงานเขียนรีวิวเรื่องนั้น ๆ ตรงกับ  ความสนใจของ
ผู้อ่านหรือไม่ และสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่องที่พบในการวิจัยครั้งนี้อีกประการหนึ่งคือ การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำที่สื่อ

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
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https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjBbfU2fKZbUMZjx6BtjS-S7boOZEZKjtw2e_sDZzNUY59d_bg0CZx2_taEHW7ju-orJwZwAIMj6B_DMOrK1tAJiAAjfjLihCJaeM-rX-DGzZN-VX47vNENBfxHV67167fPCSgQgUSvML2n4rHeHG5&__tn__=*NK-R
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ความถึงสถานท่ีท่องเที่ยว โดยใช้คำว่าเช็กอิน จุดเช็กอิน ปักหมุด แลนด์มาร์ก ผู้วิจัยพบว่าคำเหล่านี้เป็นคำสำคัญที่ผู้คนนิยมใช้
ค้นหาสถานท่ี ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือท่ีพักในเว็บไซต์ Google ดังนั้นการใช้คำเหล่านี้ตั้งช่ือเรื่องจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ง่าย โดยภาษาที่ใช้ตั้งชื่อเรื่องส่วนใหญ่บล็อกเกอร์จะใช้ถ้อยคำเรียบง่าย สั้นกระชับ สื่อความหมายครอบคลุมเนื้อหาของเรื่อง
ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา มากจันทร์ (2548) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ผลจากการศึกษาพบว่า ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเรื่อง มีการ
เลือกใช้คำง่าย ๆ สื่อความหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา ช่ือเรื่องจึงไม่เยิ่นเย้อ ทำให้จำได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ียังมีการใช้คำในการ
ตั้งช่ือเรื่องที่น่าสนใจคือ การใช้คำซ้ำ การใช้คำสแลง และการใช้คำภาษาต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นคำที่ผู้คนรู้จักและเข้าใจ
ความหมายได้ดี ตลอดจนสร้างความทันสมัยให้แก่สถานะเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 

วิธีการเปิดเรื ่อง เป็นส่วนเริ ่มต้นของงานเขียนรีวิวเพื ่อสร้างความสนใจและดึงดูดให้ผู้อ่าน  ติดตามจนจบ จาก
การศึกษาพบว่ามี 3 วิธี ได้แก่ การเปิดเรื่องโดยการกล่าวถึงเอกลักษณ์ของ สถานที่ การเปิดเรื่องโดยการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
สถานท่ี และการเปิดเรื่องโดยการแสดงความคิดเห็น การเปิดเรื่องโดยการกล่าวถึงเอกลักษณ์ของสถานที่พบมากที่สุดอาจเป็น
เพราะบล็อกเกอร์ต้องการให้ผู้อ่านทราบจุดเด่นของสถานที่นั้น ๆ ก่อนที่จะตามอ่านส่วนอื่นในเนื้อเรื่องต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา มีสุวรรณ (2563) ได้ทำการศึกษา การวิเคราะห์งานเขียนรีวิวในเฟซบุ๊กแฟนเพจ TripTH ทริปไทยแลนด์ 
โดยจากการศึกษาพบว่า วิธีการเปิดเรื่องมี 3 วิธี ได้แก่ การเปิดเรื่องโดยการกล่าวถึงเอกลักษณ์ของ สถานท่ี การเปิดเรื่องโดย
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี และการเปิดเรื่องโดยการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน  

วิธีการเสนอเรื่องพบว่า มี 4 วิธี ได้แก่ การเล่าเรื่องตามเนื้อหา การแทรกความคิดเห็น การอ้างอิงข้อมูล และการ
แทรกเกร็ดความรู้ โดยการเล่าเรื่องตามเนื้อหาพบมากที่สุด เนื่องจากบล็อกเกอร์มีวิธีการเล่าเรื่องเรียงตามลำดับ โดยเริ่มจาก 
ชื่อเรื่อง การเปิดเรื่อง เนื้อเรื่อง ซึ่งในเนื้อเรื่องอาจมีการกล่าวบรรยายถึงสถานที่ หรือ มีการแบ่งหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อจะ
กล่าวถึงสถานท่ีเพียงหน่ึงแห่ง มีการกล่าวถึงตำแหน่ง การเดินทาง ระยะเวลาการเปิด-ปิดของสถานท่ี และปิดเรื่องด้วยการติด
แฮชแท็กเป็นลำดับสุดท้าย การเล่าเรื่องโดยเรียงลำดับเช่นนี้ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวในการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวได้
ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยให้ผู้อ่านไม่สับสน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษากลวิธีการเสนอเรื่องในสารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชน
จีน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของ เกศราพร มากจันทร์ (2548: 416) ว่าวิธีเหล่านี้ทำ
ให้งานเขียนมีสีสัน มีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน ผู้อ่านได้รับความรู้สึกเพลิดเพลินและ ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

วิธีการปิดเรื่องพบว่ามี 1 วิธี คือ การติดแฮชแท็ก (Hashtag) โดยแฮชแท็กมีส่วนท่ีเป็นช่ือแฮชแท็กสถานท่ีและส่วนที่
เป็นชื่อแฮชแท็กของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว เพื่อให้ผู้อ่านกดเข้าไปอ่านเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันเพิ่มเติมได้ เป็นการสร้าง
จุดสนใจให้แก่ผู้อ่านให้เข้าใจเรื่องราวและเป้าหมายที่บล็อกเกอร์ต้องการจะสื่อได้ง่าย และรวดเร็วข้ึน 

จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วิธีการเขียนรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพัก
เที่ยว มีความน่าสนใจ นอกจากน้ียังมีการใช้สีสันของภาพถ่าย ซึ่งภาพถ่ายที่ปรากฏบนเฟสบุ๊กแฟนเพจได้สอดคล้องตรงกับช่ือ
เรื่องและสถานที่ที่ได้มีการนำเสนอในการรีวิว ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและต้องการศึกษา
รายละเอียดของสถานที่นั้น ๆ นับได้ว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว เพื่อดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้อ่านและผู้ที่เข้ามาติดตามเพจ 
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6. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
6.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการตอบสนองของผู้ติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว 
6.2 การวิเคราะห์วิธีการเขียนรีวิวสถานท่ีท่องเที่ยว ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ลาพักเที่ยว สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้

เป็นแนวทางในการเขียนบทความท่องเที่ยวหรือสอนเกี่ยวกับการเขียนบทความสารคดีท่องเที่ยวได้ 
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แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
GUIDELINES FOR ECO-CULTURAL TOURISM IN KOTA BARU SUB-DISTRICT,  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอ

รามัน จังหวัดยะลา 2) ศึกษาบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในตำบลโกตาบารู จำนวน 375 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(x)̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.24, S.D.= .49) 

โดยเฉพาะด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื ้นที่ (x ̅= 4.41, S.D.= 1.58) ส่วนบทบาทของท้องถิ ่นในการจัดการ 

การท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ระดับมาก ( x=̅ 4.10, S.D.= .37) โดยเฉพาะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล 

ผ่านแผ่นพับ และเพจ (x=̅ 4.24, S.D.= .68) และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยภาพรวม 

อยู ่ระดับมากเช่นเดียวกัน (x=̅ 4.14, S.D.= .41) โดยเฉพาะควรมีแผนที่  / แผนผังแสดงขอบเขตของแหล่งท่องเที ่ยว 

อย่างชัดเจน และเพียงพอ (x=̅ 4.28, S.D.= .72) 
 

คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, วัฒนธรรม, การพัฒนา 
 

Abstract 
This research aimed to (1) study eco-tourism potential of Kota Baru Sub-district, Raman District, 

Yala Province, (2) investigate the roles of stakeholders in tourism management, and (3) propose guidelines 
for eco-cultural tourism. Subjects of this quantitative research were 375 people who were selected by 
multi-stages sampling. The subjects answered a questionnaire, then the data were analyzed to find out 
percentages, means, and standard deviations.  

The results of this research showed that the eco-cultural tourism potential was, overall, in a high 

level (x ̅= 4.24, S.D. = 0.49). Particularly the area and environment preservation dimension got the highest 

mean score (x ̅= 4.41, S.D. = 1.58). The roles of stakeholders in managing local tourism was also in a high 
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level (x ̅= 4.10, S.D. = 0.37). They seemed to be well-prepared in terms of local tourism promotions through 

brochures and a Facebook page (x ̅= 4.24, S.D. = 0.68). In addition, guidelines for eco-cultural tourism 

development were, too, in a high level (x ̅= 4.14, S.D. = 0.41), especially in the aspect of having an adequate 

and accurate map of tourism areas (x=̅ 4.28, S.D. = 0.72). 
 

Keywords: eco-cultural tourism, culture, development 
 

1. บทนำ 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดการท่องเที่ยวของไทยทำให้สามารถรายได้เป็นอันดับหนึ่งมากกว่าภาคอื่น  ๆ คือ ภาคเกษตร และ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั ้ง 10 ยุทธศาสตร์ โดยประเด็น 
การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แต่ผลของการกระจายรายได้การท่องเที่ยวมีการกระจุกตัวอยู่กับบาง
พื้นที่ที่เป็นจังหวัดใหญ่ ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ มีชื่อเสียง และมีประชาชนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะชนชั้นกลาง 
และคนที่มีฐานะทางสังคม มีระดับการศึกษา ซึ ่งที ่ผ่านมาก่อนมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทย  
การท่องเที่ยว ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี แต่ปัจจุบัน เมื่อผลกระทบของโรค 
โควิด-19 ส่ง ผลกระทบทุกกลุ่มอาชีพ ทุกภาคส่วน ซึ่งภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการล็อคดาวน์ห้าม
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่อ เที่ยวลดลงอย่างมาก ทำให้รัฐบาลกลับมาให้
ความสำคัญกับการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้
มีจุดเน้นเป้าหมายมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเน้นเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ  
ในพื้นที่เกิดการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยมีแนวทางการพัฒนาคือส่งเสริมการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวที่อาศัยการดำเนินการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
การท่องเที่ยวท่ีคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งนี้ การมีนักท่องเที่ยว
มากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นยังคงอยู่  เป็นสถานที่ที่สวยงามรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้เข้ามาชื่นชมและเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในไทย กล่าวได้ว่า การ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก และเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่
ชุมชนในชนบท และการจ้างงานในท้องถิ่น .ซึ่งภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชุมชน และสนับสนุนให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้การ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบสร้างการมีส่วนร่วม
ให้แก่ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้แก่เศรษฐกิ จชุมชนของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

สำหรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว เริ ่มมีความสำคัญเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ  
“การส่งเสริมการท่องเที่ยว” ระดับท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการท่องเที่ยว  การปรับปรุง ดูแล 
บำรุงรักษาสถานท่ีทอ่งเที่ยว จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามมาตรา 16 (8) มาตรา 16 (13) มาตรา 17 (14) มาตรา 23 (19) และ
มาตรา 24 (12) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นผู้ดูแลฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ด้าน คือ ด้านการตลาดท่องเที่ยว ด้าน
การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านการให้บริการท่องเที่ยว ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และด้านการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552) 

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จะผูกเรื่องราวชุดความ
ความรู้ของพื้นที่อย่างมีเสน่ห์ลึกซึ้ง พื้นที่ประวตัิศาสตร์อย่างเช่นตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ โดยภายในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู   
มีการจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบลโกตาบารูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่จะทำ
ให้มองย้อนไปถึงเมืองโกตาบารู-รามัน ซึ่งเป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ ในฐานะเป็น “เมืองอัญมณีแห่งวัฒนธรรม” ที่เคย
รุ่งเรืองในอดีต นอกจากน้ี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมมากมาย เช่น วังเก่า สุสานโต๊ะนิ น้ำตกโต๊ะนิ เขาโต๊ะจา 
(ทับท่าน) สุสานจีน รวมถึงจุดชมวิว ทะเลหมอก ปัจจุบันมีปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้น หากไม่มีการวางแผนรับมือกับ 
การท่องเที่ยวในอนาคต อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพภูมิทัศน์โดยรวมเสียหายต้องใช้
เวลาในการฟื้นคืนสภาพธรรมชาติหรือทดแทนของสังคมพืช นอกจากนี้ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตำบล 
โกตาบารูยังขาดการวางแผนเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เช่น ยังไม่แพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวท้ัง ๆ 
ที่สภาพการเดินทางมีความสะดวก ปลอดภัย จึงเป็นแหล่งที่ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม 
ดังนั้น การศึกษาหาคำตอบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของตำบลโกตาบารู โดยเชื่อมโยงกับบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะสามารถทำกันอย่างไร เป็นสิ่งที่น่าสนใจจะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์บนฐานบริบท 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน 

จังหวัดยะลา  
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมแบบ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

วัฒนธรรม พอจะสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้ 
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การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของกิจกรรมดา้นการท่องเที่ยวท่ีเกิดจากการผสมผสานการให้บริการตา่ง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
อันเกิดจากหน่วยงานของรัฐบาล เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ระบบความปลอดภัย ฯลฯ การบริการของภาคเอกชน 
เช่น การจัดที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การจัดนำเที่ยว หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ (ชูสิทธ์ิ ชูชาติ, 2543) 
ซึ่งการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ ในงานวิจัยนี้ สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สามารถสรุปสาระแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คำนิยาม “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” (ecotourism) ว่า “การเดินทางไปยังสถานท่ี 

ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม 
วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ”  สอดคล้องกับความเห็นของ  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและนานาชาติ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (environmentally 
sustainable development) โดยให้ความสำคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์มากกว่า
การจัดการลดหรือปราศจากผลกระทบและนักท่องเที่ยวพึงพอใจเท่าน้ัน แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มี
ความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว) โดยประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (natural attractions) หรือท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ (climate) ทิวทัศน์ที่สวยงาม (scenery) และสัตว์ป่า (wildlife) 
2) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (manufactured attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง เมืองขนาดใหญ่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน สถานที่ราชการก่อสร้างขึ้น เช่น 
พระราชวังหรืออาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ และ 3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มักเป็น 
ความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีต หรือวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย รวมถึง พิธีกรรม พิธีการ งานฉลองรื่นเริงต่าง ๆ 
ศิลปะการแสดง ดนตรี เพลงพื้นบ้าน การร่ายรำ การละเล่น ตลอดจน งานหัตถกรรม เป็นต้น 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที ่แสดง 

ความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และ
สิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย
ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอด
มาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้ กรมการท่องเที่ยว (2557) สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาและเรียนรู้ถึงวิถีทางการดำเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ หรือเป็นการท่องเที่ยว 
ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบ หรือใช้วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว 

ประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาจเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สามารถจำแนกได้เป็น 2 
ประเภท (กรมการท่องเที่ยว, 2557) คือ ประเภทแรก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ซึ่งผู้มา
เยี่ยมชมสามารถสังเกตความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชุมชนนั้นได้ โดยตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น ชุมชนของชนเผ่า  
ศูนย์วัฒนธรรม โดยที่คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การช่วยรักษาความหลากหลายของเชื้อชาติ คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับ 
ความรู้ วิสัยทัศน์ ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ และภูมิปัญญาของชนเผ่า (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559) เป็นต้น 
และประเภทที่สอง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเภทวัฒนธรรมประเพณีและหัตถกรรม  พื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวทาง
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วัฒนธรรมประเภทนี้ ผู ้เยี ่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และซื้อสินค้าของที่ระลึก  
จากผู้ประกอบหัตถกรรมโดยที่คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดกความหลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่
ความพอใจจากการเข้าร่วม กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และการได้ซื้อสิ่งของที่ระลึกท่ีพอใจ  

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มีนักวิชาการต่างๆ ให้ความหมายพอจะประมวลได้ อาทิ  
World Tourism Organization (WTO อ้างถึงใน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ได้กำหนดหลักการของ

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ไว้ว่า “ลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น คาดหมายให้นำไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรทั้งมวลด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็คงไว้
ซึ่งบูรณภาพทางกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จำเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อชีวิต” เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

พัทธรัตน์ แสงมณีวรรณ (2554)  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน (sustainable tourism development) 
หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ในขณะเดียวกัน  
ก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน”  

บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ และคณะ (2557) ได้อธิบายแนวคิดของ Tourism Canada (1990) เกี่ยวกับการพัฒนา  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable Tourism development) คือ การท่องเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรทั้งมวลใน
ลักษณะ ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและ สุนทรียภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์
และระบบสนับสนุนชีวิต (life supporting system) และสะท้อนมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 7 มิติ คือ  
1) การจัดการทรัพยากร 2) สนองตอบต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ  3) สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน  
4) สุนทรียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 5) คำนึงถึงกระบวนการของระบบนิเวศ 6) อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ  
7) ดำรงไว้ซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพอ สรุปได้ 6 ด้าน 
ดังนี ้

1) การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาสถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาเยี่ยมเยือน  

2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิม หรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยว  

3) การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย  

4) การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาการแสวงหานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เข้ามา
ท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ  

5) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาการสร้างโอกาส
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของ
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ตนเอง และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชนจากการท่องเที่ยว อันจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว้  
ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คลอดไป  

6) การพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย  โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก ความหวง
แหนแทนทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน  
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ ทางธุรกิจ ในการจัดสร้าง

พัฒนาและปรับปรุงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย แผนงาน 
แผนการเงิน และแผนบุคลากรเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้ง
แผนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร การรักษาความปลอดภัยหรือการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวหรือ
มาตรการควบคุม ทั ้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นปัจจัยสำคัญที ่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที ่ยวได้ในระยะยาวต่อไป   
(กรมการท่องเที่ยว, 2557) ซึ่งการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมโดยอาศัยความร่วมมือกันของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน  ทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ช่วยกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยสร้างภาพพจน์ให้รู้จักประเทศไทยยิ่งข้ึน 

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เอดเบอร์ (Edber, 1993 อ้างถึงใน ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, 2554) ได้ให้หลักการสำคัญ ดังนี ้
1) การอนุร ักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (using resource sustainably) ทั ้งในส่วนที ่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและเน้นการทำธุรกิจในระยะยาว 
2) การลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น และการลดของเสีย (reducing overconsumption and waste) 

จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมท่ีถูกทำลาย ในระยะยาวและเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย 
3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (maintaining diversity) สังคมและ

วัฒนธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต 
4) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (integrating tourism into planning) เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์

การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5) การท่องเที่ยวที่รองรับกิจกรรมในท้องถิ่น (supporting local economy) โดยคำนึงถึงราคาและ

พัฒนาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการประหยัด แต่ยัง ป้องกัน สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายอีกด้วย 
6) เน ้นการมีส ่วนร ่วมของช ุมชนท้องถ ิ ่น  ( involving local communities) ในด ้านการจัดการ

ผลตอบแทนของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ การจัดการการท่องเที่ยว 
7) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

(consulting stakeholders and the public) เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่วมแก้ปัญหา 
8) การฝึกอบรมบุคลากร (training staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนแก่

บุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ 
9) การสื่อข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อ ธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (marketing tourism responsibly) 
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10) การวิจัยและติดตามผล (undertaking research) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไข 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการท่องเท่ียว 
ศักยภาพการท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการ

แก่นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในสถานที่นั้น  ๆ (วิวัฒน์ชัย 
บุญยภักดิ์, 2550 อ้างถึงใน ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และ พัชรินทร์ เสริมการดี, 2556) ซึ่งเกณฑ์และศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวสรุปได้เป็น 6 ลักษณะ คือ (1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (2) ความสะดวกในการเข้าถึง (3) สิ่งอำนวยความสะดวก 
(4) สภาพแวดล้อม เช่น สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น  ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว (5) ข้อจำกัด 
ในการรองรับนักท่องเที่ยว และ (6) ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยการจัดการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด 
ได้แก่ 1) การจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3) การ
จัดการด้านการให้ความรู้และการสรา้งจิตสำนึก 4) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และ 5) ชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว 

3.6 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจดัการท่องเท่ียว  
สำหรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการท่องเที่ยวอยู่บนพ้ืนฐานของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง (ศาศวัต เพ่งแพ, 2564)  เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติในมาตรา 43 ว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของท้องถิ่น  และของชาติ  
(2) จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทาง ชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินงานใดอันจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการดำเนินงานใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 หมวด 2 
การกำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ “เช่น 

“มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว” 

“มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว” “มาตรา 21 วรรคสอง  
ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้ รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้” 

“มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564 (กรมการท่องเที่ยว, 2560) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการ 
วางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความสมดุลของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตลอดจน
ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ คือ การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่  5 การบูรณาการการบริหารจัดการ  
การท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว  มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว และ 
มาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว 

จากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้นำมาประมวลและนำมาออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 5,516 คน 
(สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2559) ใช้สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 373 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มเพื่อป้องกันความผิดพลาดเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง  375 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้หลักอาศัยความน่าจะเป็น เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน กล่าวคือ ขั ้นที่ 1  
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accident sampling) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลโกตาบาร ูอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคำถามเป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม เป็นคำถามแบบปลายปิด เป็นแบบมาตรวัด likert 

scale มีคำถาม 19 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นคำถามแบบ

ปลายปิด เป็นแบบมาตรวัด likert scale มีคำถาม 9 ข้อ  
ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   

เป็นคำถามแบบปลายปิด เป็นแบบมาตรวัด likert scale มีคำถาม 11 ข้อ  
สำหรับ ส่วน 2 - 4 คำถามจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีเกณฑ์

การให้คะแนน มี 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และมีระดับการวัดผล โดยใช้
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

ศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู 

ศึกษาบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู 
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ค่าเฉลี่ย                      แปลความหมาย 
4.51- 5.00      หมายถึง    มากที่สุด 
3.51- 4.50      หมายถึง    มาก 
2.51- 3.50      หมายถึง    ปานกลาง 
1.51- 2.50      หมายถึง    น้อย 
1.00- 1.50      หมายถึง    น้อยที่สุด 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากสมาชิกเป็นคนในชุมชน 

จึงสามารถประสานงานจัดเก็บข้อมูลกับประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งให้คามร่วมมือเป็นอย่างดี และมีสะดวกในการถึงแหล่ง
พื้นที่ต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.822 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คือ ความถี่ 

และค่าร้อยละ ส่วนวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 - 3 จะใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.2) นับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.4) มีอายุ 31 - 40ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.0) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ร้อยละ35.7) ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากที่สุด (ร้อยละ 23.6) และมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
โกตาบารู และส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน (ร้อยละ40.4)  

5.2 ผลการศึกษาระดับศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1) ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม    
1. จุดชมวิวทะเลหมอกเป็นจดุดึงดดูด้านการท่องเที่ยว 4.40 .61 มาก 
2. จุดชมวิวทะเลหมอกมีการบำรุงรักษาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเป็นประจำ 4.23 .64 มาก 
3. ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจดุชมวิวทะเลหมอก 4.10 .69 มาก 
4. บริเวณนำ้ตกมีความอุดมสมบรูณ์ ความสวยงามและความหลากหลาย 4.07 .69 มาก 
5. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมมีความเป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของวัฒนธรรม

แบบดั้งเดิม 
4.17 .70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 4.20 .44 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

2) ด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว    
6. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคใน

สถานท่ีท่องเที่ยว 
4.30 

 
.69 
 

มาก 
 

7. การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการดูแลรักษาสุขอนามัย เช่นห้องน้ำ 4.17 .65 มาก 
8. เส้นทางสัญจรไปยังสถานท่ีท่องเที่ยว มีความปลอดภัย และรวดเร็ว 4.10 .70 มาก 
9. การอธิบายเส้นทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.19 .68 มาก 
10. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม / วัฒนธรรมในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
4.20 .73 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งทอ่งเที่ยว 4.20 .46 มาก 
3) ด้านพ้ืนที่/การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
11. การจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวมีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอ และ

เหมาะสม มีป้ายเตือนท้ิงขยะให้ถูกท่ี 
4.47 .65 มาก 

12. การจัดการคุณภาพอากาศ ไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจายและสร้างความรำคาญในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.54 .68 มากที่สุด 

13. การจัดการคุณภาพเสียงห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง หรือ
กิจกรรมที่เสียงดัง 

4.24 .72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านพื้นที่ / การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.41 1.58 มาก 
4) ด้านโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียว    
14. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลโกตาบารู  4.30 .65 มาก 
15. การตลาดมีการจัดทำระบบข้อมลูและสถติิการท่องเที่ยว 4.20 .63 มาก 
16. มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลโกตาบารู 4.17 .68 มาก 
17. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว เน้นการสำรวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ 4.10 .61 มาก 
18. มีการส่งเสรมิการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของตำบลโกตาบาร ู 4.01 .65 มาก 
19. การให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ท่ีพัก และเครื่องดื่ม มีความพร้อมเพียงใด 4.20 .68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านโอกาสในการพัฒนาการท่องเท่ียว 4.16 .39 มาก 
ค่าเฉลี่ยผลรวม 4 ด้าน 4.24 .49 มาก 

 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู 

โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.24, S.D. = 0.49) เมื ่อพิจารณาแต่ละด้านก็มีศักยภาพระดับมากเช่นกันทุกด้าน โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้านท่ีมีประเด็นค่าเฉลี่ยมากสุด กล่าวคือ 

ด้านพื้นที่ / การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.41, S.D. = 1.58) โดยเฉพาะประเด็นการ
จัดการคุณภาพอากาศไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจายและสร้างความรำคาญในแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยมากสุด 
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ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมจะมีศักยภาพอยู่ระดับมาก  (x=̅ 4.20, S.D. = .44) โดยเฉพาะ

ประเด็นจุดชมวิวทะเลหมอกเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว (x=̅ 4.40, S.D. = .61) มีค่าเฉลี่ยมากสุด 

ด้านการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู ่ระดับมาก (x=̅ 4.20, S.D. = .46) 

โดยเฉพาะประเด็นความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคในสถานท่ีท่องเที่ยว (x=̅ 4.30, 
S.D. = .69) มีค่าเฉลี่ยมากสุด 

ด้านโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.16, S.D. = .39) โดยเฉพาะประเด็นการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลโกตาบารู (x=̅ 4.30, S.D. = .65) มีค่าเฉลี่ยมากสุด 
5.3 ผลการศึกษาบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเท่ียว ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว ตำบล 
โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
ตำบล ผ่านแผ่นพับ และเพจ:เทศบาลตำบลโกตาบารู  

4.24 .68 มาก 

2. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการสนับสนุนให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและการอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมโบราณ 

4.06 .68 มาก 

3. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการจัดการเส้นทางการเดินรถและสถานที่จอดรถ 
เพื่อรองรับจำนวนรถของนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากข้ึน 

4.10 .66 มาก 

4. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการประสานงานและให้ความช่วยเหลือ อำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น เต๊นท์ รถรับส่งบริการนักท่องเที่ยว 

4.01 .70 มาก 

5. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรม จิตอาสา
พัฒนาภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน   

4.20 .72 มาก 

6. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการส่งเสริมการกำจัดขยะ  4.06 .70 มาก 
7. พัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนให้เป็นระเบียบ 4.13 .72 มาก 
8. เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการดำเนินงานจัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยว รายชื่อและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งและขนาด 
4.03 .71 มาก 

9. เทศบาลตำบลโกตาบารูม ีการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงการบริการ
สาธารณูปโภคในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน การระบายน้ำ ไฟฟ้า 

4.13 .65 มาก 

รวม 4.10 .37 มาก 
 

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว ตำบลโกตาบารู 

โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.10, S.D. = .37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการ
ท่องเที่ยวมีค่ามากสุด คือ เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล ผ่านแผ่นพับ  และ
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เพจ:เทศบาลตำบลโกตาบารู (x=̅ 4.24, S.D. = .68) รองลงมาคือ เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุน

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  (x=̅ 4.20, S.D. = .72) ส่วนประเด็นที่ท้องถิ่นมีบทบาทใน 
การจัดการท่องเที่ยวมีค่าน้อยสุด คือ เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการประสานงานและให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก

ต่าง ๆ เช่น เต๊นท์ รถรับส่งบริการนักท่องเที่ยว (x=̅ 4.01, S.D. = .70) รองลงมา คือพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนให้เป็นระเบียบ  

(x ̅= 4.03, S.D. = .71)   
5.4 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัด

ยะลา 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ควรมีที่ทิ้งขยะเป็นจุด ๆ ให้ท่ัวแหล่งท่องเที่ยว  4.24 .70 มาก 
2. มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวตำบล โกตาบารู 4.18 .71 มาก 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ / ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในตำบลโกตาบารู  

อย่างชัดเจน 
4.06 .68 มาก 

4. ควรมีแผ่นพับข้อมูลที่มีคุณภาพ และเนื้อหาครบถ้วน 4.12 .62 มาก 
5. ควรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของธรรมชาติและ

แหล่งท่องเที่ยวของโกตาบารู 
4.12 .69 มาก 

6. ควรส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในตำบลโกตาบารูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 4.12 .73 มาก 
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในตำบลโกตาบรูเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักแหล่งเที่ยวในตำบลมากขึ้น 
4.17 .78 มาก 

8. หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว    
ของตำบลโกตาบารู  

4.10 .78 มาก 

9. ส่งเสริมการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวตำบล โกตาบารู 4.12 .62 มาก 
10. ควรมีจำนวนห้องน้ำท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ 4.07 .67 มาก 
11. ควรมีแผนที่ / แผนผังแสดงขอบเขตของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน และ

เพียงพอ 
4.28 .73 มาก 

รวม 4.14 .414 มาก 
 

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบล

โกตาบารู โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (x=̅ 4.14, S.D. = .41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นควรมีแผนที่  / แผนผัง

แสดงขอบเขตของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเพียงพอ (x=̅ 4.28, S.D. = .73) มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือควรมีที่ทิ้ง

ขยะ เป็นจุด ๆ ให้ทั่วแหล่งท่องเที่ยว (x=̅ 4.24, S.D. = .70) และมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
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ตำบลโกตาบารู (x=̅ 4.18, S.D. = .71) ตามลำดับ ส่วนประเด็นย่อยที่มีความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้

คำแนะนำ/ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในตำบลโกตาบารูอย่างชัดเจน (x=̅ 4.06, S.D. = .68) รองลงมาคือควรมีจำนวนห้องน้ำ

ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ (x=̅ 4.07, S.D. = .67) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

6.1 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถ อภิปราย
ผลได้ว่า 

ความคิดเห็นของคนในชุมชนตำบลโกตาบารูที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารูฯ 
ภาพรวมอยู่ระดับมากโดยมีประเด็นศักยภาพที่น่าสนใจหลากหลาย กล่าวคือ ด้านพื้นที่ / การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมี
ศักยภาพการจัดการคุณภาพอากาศ ไม่มีกลิ ่นฟุ้งกระจายและสร้างความรำคาญในแหล่งท่องเที่ยว ส่วนด้านทรัพยากร  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม พบศักยภาพจุดชมวิวทะเลหมอกเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนา  
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวพบศักยภาพความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภคในสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง ด้านโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในศักยภาพการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของตำบลโกตาบารู เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า พื้นที่ตำบลโกตาบารูมีความเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งด้าน
พหุวัฒนธรรมและด้านธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งจุดชมวิวทะเลหมอกธารทองที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
ยะลา เส้นทางการเดินทางขึ้นจุดชมวิวมีความสะดวก มีสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมโกตาบารู สุสานเจ้าเมืองเก่ารามัน วังเก่า และเขาโต๊ะจา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิพงษ์ ผลเพิ่ม 
(2554) พบว่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียง มีความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพภายในชุมชน  
รวมทั้ง ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพร ฤกษ์วีระวัฒนา (2553) พบว่า ชุมชนมีศักยภาพในด้านการจัดการการท่องเที่ยว  
เชิงเกษตร เตาตาลในด้านความสะอาด ความเพียงพอของทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ อาทิ ถังขยะ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ที่จอดรถ 
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่พัก โฮมสเตย์ และรีสอร์ท และรถ - เรือสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเตาตาลนั้นเป็นความรับผิด ชอบของเจ้าของเตาตาลเอง ที่จะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยว ส่วน
ศักยภาพในด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เตาตาล) ในด้านต่าง ๆ 

6.2 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา สามารถอภิปรายผลได้ว่า  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจชัดเจนว่าบทบาทของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวมีการ
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล ผ่านแผ่นพับ มีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  
ภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน มีการดำเนินงานจัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว รายชื่อและประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ตั้งและขนาด และมีการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณูปโภคในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถนน 
การระบายน้ำ ไฟฟ้า เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโกตาบารูจะอยู่ในภารกิจ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เทศบาลตำบลรับผิดชอบขับเคลื่อน ควบคู่กับภารกิจอื ่น  ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของโชติ บดีรัฐ (2563) ที่พบว่า
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเด็นการสนับสนุนหรือจัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  และมีการสนับสนุนหรือจัดให้มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว และการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
งานวิจัยของนิตยา งามยิ่งยง และ ละเอียด ศิลาน้อย (2560) ที่พบว่าภาครัฐมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
อย่างยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกสาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ร่วมรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักรักษาคุณภาพของคลองดำเนินสะดวก เช่นเดียวกับงานวิจัยของวลัยพร สุขปลั่ง,  
ศุภกัญญา เกษมสุข และอัญญานี อดทน (2562) ให้ความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันมีบทบาทต่อการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติอย่างยั ่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 บทบาท ประกอบด้วย  
1) การประชาสัมพันธ์ 2) การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที ่ยวสาธารณะ 3) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5) การวางแผน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเทิดชาย ช่วยบำรุง (2552)  
ได้อธิบายว่าบทบาทของชุมชนท้องถิ ่นในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที ่ยวเพื ่อตอบสนองการท่องเ ที ่ยวอย่างยั ่งยืน  
การวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว 

6.3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าควรมีแผนที่/แผนผังแสดงขอบเขตของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ควรมี
ที่ท้ิงขยะเป็นจุด ๆ ให้ท่ัวแหล่งท่องเที่ยว และมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลง่ท่องเที่ยวตำบลโกตาบารู เหตุผลที่
สนับสนุน คือ แผนที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อสารและอธิบายสร้างความเข้าใจในขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ
นักท่องเที่ยวท่ีมีทั้งคนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา งามยิ่งยง และ ละเอียด ศิลาน้อย (2560) ที่เสนอ
ว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะเน้นการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ จนถึงร่วมประเมินผล และคำนึงถึงระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐทั้งในด้านการ
วางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ และคงอัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน้ำไว้ รวมถึงการรักษาความพอใจของนักท่องเที่ยวไวไ้ด้  
และการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนของชุมชน และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรบริหารในท้องถิ่น 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ Social Media ต่าง ๆ และงานวิขัยของสุชาดา รักเกื้อ 
(2560) ที่สะท้อนว่าแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนครชุมมีแนวทางพัฒนาที่สำคัญ 
ได้แก่ 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วให้ชุมชนบรหิาร
จัดการตนเองสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน โดยจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตในชุมชน 2) ด้านการบริการการ
ท่องเที่ยว ควรจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว จัดบริการยุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน้าเที่ยว
ของชุมชน และจัดบริการที่พักที่สะอาดและปลอดภัยไว้บริการนักท่องเที่ยว  และ 3) ด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยการ
ประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์ของเทศบาลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย เช่นเดี่ยวกับงานวิจัยของวลัยพร สุขปลั่ง 
ศุภกัญญา เกษมสุข และ อัญญานี อดทน (2562) เสนอว่าแนวทางในการพัฒนาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี คือ มี 2 บทบาทในด้านการ
บริการ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยพบประเด็นว่าพื้นที่มีศักยภาพการจัดการคุณภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีความสะอาด และ

ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกกับคนในชุมชน และมีแนวทางเสนอว่าควรมี
แผนที่ / แผนผังแสดงขอบเขตของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเพียงพอ และมีที่ทิ้งขยะเป็นจุด ๆ ให้ทั่วแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะเชิงนโยบายกับหน่วยงานท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวควรมีการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลความรู้แก่คนต่างถ่ินมาท่องเที่ยวในสถานท่ีต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำอัตลักษณ์ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมาร้อย
เรื่องราวเพื่อสร้างสีสันการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าแก่การเรียนรู้ 

3) ผู้นำชุมชนควรส่งเสริมให้ชุมชนมารวมกลุ่มสร้างอาชีพการให้บริการนักท่องเที่ยวและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากท่ีเชือ่มโยงกับการท่องเที่ยว เช่น สินค้าโอทอปด้านวัฒนธรรม และกลุ่มจัดการท่องเที่ยวทะเลหมอก เป็นต้น 

4) ผู้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก อาหารที่
เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยว 

สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป กล่าวคือ ควรมีการถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการท่องเที่ยวท่ีมีบริบทของการท่องเที่ยวในประเภทเดียวกัน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกัประ
สิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา จำแนกตามป1จจัยส0วน
บุคคล ประชากรที่ใช.ในการศึกษาครั้งนี้ ได.แก0 ประชาชนที่อาศัยอยู0ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัด
สงขลา จำนวน 400 คน โดยได.มาจากการคำนวณหาขนาดของกลุ0มตัวอย0างของ Yamane เครื่องมือที่ใช.ในการวิจัยเป<น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป<นแบบมาตราส0วนประมาณค0า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร�ท สถิติที ่ใช.ในการวิจัย ได.แก0 
ค0าความถี่ ค0าร.อยละ ค0าเฉลี ่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ (t-tast) การวิเคราะห�ความแปรปรวน ค0าเอฟ  
(One-Way ANOVA f-test) 

ผลการวิจัยพบว0า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณารายข.อ พบว0า  
ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าที่มีค0าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด.านการอำนวยความสะดวก ด.านการตรงต0อเวลาและด.านการสื่อสาร 
ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย 
อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลาจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัย
ในชุมชน พบว0า ไม0แตกต0างกันอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

คำสำคัญ : ความคิดเห็น , ประชาชน , ประสิทธิภาพ , การบริหารจัดการ , ขยะมูลฝอย 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the level of opinions and to compare the people's 

opinions on the efficiency of solid waste management of Nam Noi Sub-District Municipality, Hat Yai District, 
Songkhla Province, classified by personal factors. The population used in this study consisted of 400 people 
living in Nam Noi Sub-district Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province. The sample size was calculated 
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from Yamane. It is a 5-level estimation scale based on the concept of Li Curt. The statistics used in the 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-tast, ANOVA f-test. 

The results of the research were as follows: 1) The people's opinions on the efficiency of solid 
waste management of Nam Noi Sub-District Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province were at a 
moderate level. When considering each item, it was found that the aspect of empathy had the highest 
average. followed by convenience 2) Comparison of opinions on the efficiency of solid waste management 
of Nam Noi Sub-District Municipality, Hat Yai District, Songkhla Province classified by gender, age, education 
level, occupation, number of households. and the duration of living in the community found that there 
was no statistically significant difference. 
 

Keywords: opinion, people, efficiency, management, solid waste 

 

1. บทนำ 
ในปt พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 28.71 ล.านตัน หรือ 78,665 ตัน 

ต0อวัน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ปt พ.ศ. 2561 ท่ีมีปริมาณขยะเกิดข้ึน 27.93 ล.านตัน ท้ังน้ี เป<นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน กรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 4.86 ล.านตัน คิดเป<นร.อยละ 18 และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 22.51 ล.านตัน คิดเป<นร.อยละ 82 (สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล.อม, 2562) รัฐบาลให.ความสำคัญกับป1ญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โดยถือเป<นวาระแห0งชาติ และเป<นนโยบายที่เร0งด0วนก็ว0าได. ดังจะเห็นได.จากการกำหนดไว.ในยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปt (พ.ศ. 
2561 - 2580) ด.านการสร.างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมติรต0อสิ่งแวดล.อมการจัดการขยะตัง้แต0ต.นทางถึงปลายทาง ด.วย
เปxาหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจำปtพ.ศ. 
2563 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก.ไขป1ญหาขยะมูลฝอยชุมชนให.เกิดความต0อเนื่องและเป<นไปตามแผนแม0บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) (แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปt พ.ศ. 
2563) 

การจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค�กรปกครองส0วนท.องถ่ิน ถือเป<นการบริการสาธารณะท่ีสำคัญให.แก0ประชาชน  เพ่ือไม0
ก0อให.เกิดป1ญหาด.านสิ่งแวดล.อมตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให.แก0องค�กรปกครองส0วนท.องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให.เทศบาลมีหน.าที่ในการจัดเก็บ 
กำจัด ควบคุม และการส0งเสริมกิจกรรมรณรงค�ลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตลอดเวลา (กรมส0งเสริมการปกครองท.องถ่ิน) 

เทศบาลตำบลน้ำน.อยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 14.43 ตัน / วัน ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด 5.63 ตัน / วัน 
และปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช.ประโยชน� 8.81 ตัน / วัน (เทศบาลตำบลน้ำน.อย 2562) มีจำนวนรถขนเก็บขยะที่ใช.ในป1จจุบัน
จำนวน 3 คัน และมีพนักงานจัดเก็บจำนวน 10 คน อีกท้ังเทศบาลตำบลน้ำน.อยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการต0าง ๆ เก่ียวกับขยะ
มูลฝอย เช0น แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อปท.สะอาด” ประจำปt 2562 มีเปxาหมาย คือ 1) ด.านการจัดการขยะ
ต.นทาง มีการจัดกิจกรรมรณรงค� 3 ช. ใช.น.อย ใช.ซ้ำ นำกลับมาใช.ใหม0 2) ด.านการจัดการขยะกลางทาง มีภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยแบบแยกประเภทในชุมชนท่ีสาธารณะ สถานท่ีท0องเท่ียว และ 3) ด.านการจัดการขยะปลายทาง มีการวางแผนการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให.สอดคล.องกับพื้นที่ภายใน หมู0บ.าน / ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” (กองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลน้ำน.อย, 2562) ถึงแม.ว0าเทศบาลตำบลน้ำน.อยจะมีการจัดทำแผนกิจกรรมต0าง ๆ แล.วยังพบว0า การบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลตำบลน้ำน.อย ยังคงมีป1ญหาต0าง ๆ เกิดขึ้น เช0น เทศบาลมีการจัดสรรถังขยะไว.ให.กับประชาชนใน
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จำนวนที่ยังไม0เพียงพอต0อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและบางจุดไม0มีถังขยะมักทำให.เกิดขยะปริมาณมากและล.นถังในวันหยุดของ
พนักงาน จึงทำให.เกิดกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ เนื่องจากเทศบาลมีการจัดทำแผนบริการโดยการจัด โซน วัน / เวลาเก็บและ
สถานที่เก็บ หมุนเวียนกัน ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ (ศุภวัตร วิชัย, 2555) ที่พบว0าการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบล
บ.านสวน ยังคงมีข.อจำกัดในเรื่องการบริหารจัดการกับป1ญหาต0าง ๆ เช0น จำนวนถังขยะที่เทศบาลจัดให.กับประชาชนยังมีไม0
เพียงพอต0อจำนวนครัวเรือนในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น มักพบปริมาณขยะล.นถังในวันหยุดของพนักงาน จุดที่จัดภาชนะสำหรับ
รองรับขยะยังมีน.อยเกินไปทำเกิดกลิ่นเหม็นและขยะเกลื่อนกลาด ชุมชนขาดความร0วมมือกันดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี 

จากประเด็นป1ญหาที่ผู.วิจัยกล0าวมาข.างต.น ผู.วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา เพ่ือเป<นประโยชน�ในการนำข.อมูลท่ีได.มาเสนอต0อเทศบาลตำบล
น้ำน.อย นำไปใช.เป<นข.อมูลในการจัดทำนโยบายต0าง ๆ ในการจัดการขยะในชุมชนให.ดียิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต0อไป 

 

2. วัตถุประสงคNของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลน้ำน.อย 

อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย 

อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลาจำแนกตามป1จจัยส0วนบุคคล 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2538) ชี ้ให.เห็นว0า ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป<นสิ่งท่ีวัดได.หลายมิติ ตามแต0วัตถุประสงค�ท่ีต.องการพิจารณา คือ 

1) ประสิทธิภาพในมิติของค0าใช.จ0ายหรือต.นทุนของการผลิต (input) ได.แก0 การใช.ทรัพยากรการบริหาร 
คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอย0างประหยัด คุ.มกล.าและเกิดการสูญเสียน.อยท่ีสุด 

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ได.แก0 การทำงานที่ถูกต.องได.มาตรฐาน 
รวดเร็วและใช.เทคโนโลยีท่ีสะดวกกว0าเดิม 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ� ได.แก0 การทำงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน�ต0อสังคม 
เกิดผลกำไร ทันเวลา ผู.ปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีต0อการทำงานและบริการเป<นท่ีพอใจของลูกค.าหรือผู.มารับบริการ 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
สมศักดิ ์ คงเที ่ยง (2542, 1) และภาวิดา ธาราศรีสุข (2542, 2) กล0าวไว.สอดคล.องกันว0า การบริหาร หมายถึง 

กิจกรรมต0าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต0สองคนขึ้นไปร0วมมือกันดำเนินการ เพื่อให.บรรลุวัตถุประสงค�อย0างใดอย0างหนึ่งหรือหลาย ๆ 
อย0างท่ีบุคคลร0วมกันกำหนดโดยใช.กระบวนการอย0างมีระบบและใช.ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต0าง ๆ อย0างเหมาะสม 

3.3 ปlจจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
3.3.1 ด-านการเอาใจใส�ต�อหน-าท่ี 

วิภา พงษ�พิจิตร (2529) ให.ความหมายของความรับผิดชอบ คือ ลักษณะหน่ึงของบุคคลท่ีแสดงถึงความเอา
ใจใส0 และรับเป<นภาระหน.าที่การงาน พยายามทำหน.าที่ต0าง ๆ อย0างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุจุดมุ0งหมายโดยไม0ย0อท.อต0อ
อุปสรรค 
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3.3.2 ด-านการอำนวยความสะดวก 
กุลธน ธนาพงศธร (2528, 303-304) กล0าวว0า หลักการให.บริการท่ีสำคัญ 5 ประการคือ 
1) หลักความสอดคล.องกับความต.องการ ของบุคคลเป<นส0วนใหญ0 คือ ประโยชน�และบริการท่ีองค�การจัด

ให.น้ัน จะต.องตอบสนองความต.องการของบุคลากรส0วนใหญ0 หรือท้ังหมดมิใช0เป<นการจัดการให.แก0บุคคลกลุ0มหน่ึงโดยเฉพาะ 
2) หลักความสม่ำเสมอ คือการให.บริการนั้น ๆ ต.องดำเนินไปอย0างต0อเนื่องสม่ำเสมอมิใช0ทำ ๆ หยุด ๆ 

ตามความพอใจของผู.บริการหรือผู.ปฏิบัติงาน 
3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดตั้งนั้นจะต.องให.แก0ผู.มาใช.บริการทุกคนอย0างสม่ำเสมอหน.าและเท0า

เทียมกัน ไม0มีการให.สิทธิพิเศษแก0บุคคลหรือกลุ0มคนใดในลักษณะแตกต0างจากกลุ0มคนอ่ืน ๆ อย0างเห็นได.ชัด 
4) หลักความประหยัดค0าใช.จ0ายท่ีจะต.องใช.ในการบริกรจะต.องไม0มากจนเกินกว0าผลท่ีจะได.รับ 
5) หลักความสะดวกบริการที่จัดให.แก0ผู.รับบริการ จะต.องเป<นไปในลักษณะปฏิบัติง0ายสะดวก สบาย 

สิ้นเปลืองทรัพยากรไม0มากนัก ท้ังยังไม0เป<นการสร.างกาวะยุ0งยากใจให.แก0ผู.ให.บริการหรือผู.ใช.บริการมากจนเกินไป 
3.3.3 ด-านการตรงต�อเวลา 

สุทธิชัย ป1ญญรจน� (2556) ได.กล0าวถึงความสำคัญของการตรงต0อเวลาไว.ว0า "การฝ�กให.เป<นคนตรงต0อเวลา 
มีข.อดีหลายอย0าง เช0น จะทำให.เราได.ผลงานเป<นจำนวนมาก ฝ�กตนเองให.เป<นคนมีวินัย ฝ�กการฝ�นใจตนเอง ฝ�กการปฏิเสธใจ
ของตนเอง เป<นต.น ตัวอย0าง ถ.าหากคุณเป<นนักเขียนคุณกำหนดเวลาตั้งแต0 20.00 - 23.00 น. คุณจะเขียนหนังสือ แต0หากมี
เพื่อนชวนไปดูภาพยนตร�หรือชวนไปเดินเที่ยว แล.วคุณไม0มีวินัยหรือไม0กล.าปฏิเสธ ก็จะทำให.เวลาเขียนหนังสือของคุณลด
น.อยลงไป ผลงานหนังสือที่ต.องการก็จะไม0ได.ตามกำหนดที่ได.ตั้งไว. แต0หากว0าเรามีการทำงานที่ตรงต0อเวลา ก็จะทำให.ร0างกาย 
จิตใจของเราเปลี่ยนสภาพ เตรียมพร.อม เตรียมพลังงานไว.สำหรับเวลาน้ัน ๆ (กำหนดเวลาตั้งแต0 20.00 - 23.00 น. เขียน
หนังสือ) การตรงต0อเวลานี้ ยังรวมไปถึงการไม0ยอมส0งงานตามเวลาที่กำหนด ทำให.หลายคนติดนิสัยผัดวันประกันพรุ0ง ทำให.
งานค.างเป<นจำนวนมาก ดังสุภาษิตว0า “ดินพอกหางหมู” บางคนงานค.างจนกระทั่ง “ดินจะพอกตัวของหมูไปอีกต0างหาก” 
ฉะนั้น หากใครรู.ว0ามีนิสัยผัดวันประกันพรุ0งก็จงแก.ไขโดยเร็ว เพราะการผัดวันประกันพรุ0งจะทำให.งานง0ายเปลี่ยนเป<นงานยาก
และงานท่ียากอยู0แล.วเป<นงานท่ียิ่งยากข้ึนอีก 

3.3.4 ด-านการสื่อสาร 
แดเนียล และสไปเกอร� (Daniels and Spiker, 1994) กล0าวว0า การสื่อสารคือ ความหมายท่ีบุคคลสองคน 

หรือมากกว0าสองข้ึนไปสร.างข้ึนร0วมกันโดยใช.วัจนภาษาและอวัจนภาษา และเกิดการรับรู.และแปลความหมายน้ัน 

3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
สุกฤษฎิพงษ� วะเจดีย� (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการป1ญหาขยะมูลฝอยในเขตตำบลศาลาด0าน อำเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่ พบว0า ป1ญหาโดยตรงที่ประชาชนได.รับ ได.แก0 กลิ่นเหม็นแมลงวันรบกวน ทัศนียภาพของเมืองท0องเที่ยวขาด
ความสวยงาม และความเป<นระเบียบเรียบร.อยจึงมีการดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการป1ญหาขยะมูลฝอยด.วยวิธีการคัด
แยกขยะมูลฝอยก0อนนำมาท้ิงและการตั้งจุดรับซ้ือขยะมลูฝอยรึไซเคิลในหมู0บ.าน พบว0า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล0งกำเนิดใน
ครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ป1จจัยท่ีมีผลให.ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปลี่ยนแปลง มีดังน้ี พฤติกรรมการมีส0วนร0วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยจากแหล0งกำเนิด การใช.รูปแบบทางสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่มาใช.ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัด
แยกขยะมูลฝอย และการจัดตั้งกลุ0มรับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิล การสนับสนุนขององค�การบริหารส0วนตำบลในด.านการรณรงค�
ประชาสัมพันธ� การให.คำแนะนำและความรู.แก0ประชาชน การเป<นแบบอย0างให.กับประชาชนการมีกลไกเพ่ือสร.างความเข็มแข็ง
ให.กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ0มแกนนำข้ึนในชุมชน ป1จจัยดังกล0าวทำให.ปริมาณขยะมูลฝอยโดยภาพรวมลดลง 
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กรอบแนวคิด 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 
ท่ีมา : วิภา พงษ�พิจิตร, กุลธน ธนาพงศธร, สุทธิชัย ป1ญญรจน� และ Daniels and Spiker (1994) 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาล
ตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา เป<นการวิจัยเชิงปริมาณ  

4.1 ประชากรท่ีใช-ในการวิจัย ได.แก0 ประชากรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา ท่ีมีอายุ
ตั้งแต0 18 ปtข้ึนไป จำนวน 6,114 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 14,869 คน 

4.2 กลุ�มตัวอย�าง จากประชากรที่ใช.ในการวิจัยสามารถกำหนดขนาดของกลุ0มตัวอย0างโดยใช.สูตรยามาเน0 (Yamane) 
และใช.วิธีการสุ0มอย0างง0าย ได.จำนวนกลุ0มตัวอย0างเป<น 400 ครัวเรือน  

4.3 เครื่องมือที่ใช-ในการวิจัย แบ0งออกเป<น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป<นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 6 ข.อ ได.แก0 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ที่อยู0ใน
ครัวเรือน และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ตอนที่ 2  แบบสอบถามป1จจัยด.านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป<นแบบมาตราส0วนประมาณค0า 5 ระดับ (Ratting 
Scale) จำนวน 20 ข.อ ประกอบด.วย ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าท่ี มีค0าความเช่ือมั่น เท0ากับ 0.829 ด.านการอำนวยความสะดวก 
มีค0าความเชื่อมั่น เท0ากับ 0.799 ด.านการตรงต0อเวลา มีค0าความเชื่อมั่น เท0ากับ 0.716 และด.านการสื่อสาร มีค0าความเชื่อมั่น 
เท0ากับ 0.713 

4.4 การวิเคราะหNข-อมูล ผู.วิจัยได.ใช.การประมวลข.อมูลด.วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยหาค0าความถี่ (Frequency) 
ค 0าร .อยละ (Percentages) ค 0าเฉล ี ่ย (Mean) ส 0วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช.การทดสอบค0าที 
(Independent-sample T-test) การทดสอบค0าเอฟ (One-Way ANOVA F-test) หากพบความแตกต0างของค0าเฉลี่ยรายคู0จะ
ใช.วิธีหาค0าแตกต0างนัยสำคัญน.อยสุด จะใช.สถิติ LSD (Least Sighificant Difference) ในการวิเคราะห�เพื่อเปรียบเทียบรายคู0 
ในกรณีค0าความแปรปรนเท0ากันและจะใช.สถิติของ แทมเฮน (Tamhane’s T2) ในการวิเคราะห�เพ่ือเปรียบเทียบรายคู0ในกรณี
ความแปรปรวนไม0เท0ากัน 

 

 
 

ปlจจัยส�วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.จำนวนผู.อาศัย 
6.ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู0ในชุมชน 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ขยะมลูฝอย ของเทศบาลตำบลนำ้น-อย 

อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 
1.ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าท่ี 
2.ด.านการอำนวยความสะดวก 
3.ด.านการตรงต0อเวลา 
4.ด.านการสื่อสาร 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถาม พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เป<นเพศหญิง ซึ่งส0วนใหญ0อยู0ในช0วงอายุ 30 - 39 

ปt มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา / เทียบเท0าเป<นส0วนมาก มีอาชีพรับจ.าง ซ่ึงมีจำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน จำนวน 3 - 4 
คน และมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปtข้ึนไปเป<นส0วนใหญ0 ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม 
ข-อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร-อยละ (%) 

1. เพศหญิง 233 58.3 
2. อายุ 30-39 ปtภ 133 33.3 
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท0า 231 57.8 
4. อาชีพ รับจ.าง 168 42.0 
5. จำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน 3-4 คน 231 57.8 
6. ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 15 ปtข้ึนไป 299 74.8 

 

5.2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย 

อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ (�̅ = 3.39, SD=.166) 

เมื่อพิจารณารายด.าน พบว0า ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าที่ มีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ยเท0ากับ (�̅ =3.44, 
SD=.323) รองลงมา ด.านการอำนวยความสะดวกและด.านการตรงต0อเวลา มีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ย

เท0ากับ (�̅ = 3.38,SD=.295) (�̅ =3.38,SD=.320) และด.านการสื่อสาร มีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง มีค0าเฉลี่ย

เท0ากับ (�̅ =3.35, SD=.296) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย 
อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลาโดยภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย Mean S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าท่ี 3.44 .323 ปานกลาง 
2. ด.านการอำนวยความสะดวก 3.38 .295 ปานกลาง 
3. ด.านการตรงต0อเวลา 3.38 .320 ปานกลาง 
4. ด.านการสื่อสาร 3.35 .296 ปานกลาง 

รวม 3.39 .166 ปานกลาง 
 

5.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
น้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ที ่อยู 0ในครัวเรือน และ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว0า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ที่อยู0ในครัวเรือน และระยะเวลาท่ี
อาศัยในชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอ
หาดใหญ0 จังหวัดสงขลา ในแต0ละด.านโดยรวมไม0แตกต0างกันอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ท่ีอยู0
ในครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  

ปlจจัยส�วนบุคคล �� t/f Sig. เปรียบเทียบรายคู� 
เพศ   ชาย 3.38 -.386 .700  
        หญิง 3.39    

อายุ   18-29 ปt 3.38 2.55 .907  
        30-39 ปt 3.39    
        40-49 ปt 3.39    
        50-59 ปt 3.40    
         60 ปtข้ึนไป 3.37    

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา/ต่ำกว0า 3.38 .043 .958  
                     มัธยมศึกษา/เทียบเท0า 3.39    
                     ปริญญาตรี 3.38    
                     สูงกว0าปริญญาตรี -    

อาชีพ    ข.าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.42 1.856 .101  
            รับจ.าง 3.38    
            เกษตรกร/ทำสวน 3.35    
            ค.าขาย 3.50    
            นักเรียน/นักศึกษา 3.40    

จำนวนผู-ท่ีอยู�ในครัวเรือน  1-2 คน 3.38 .153 .858  
                                    3-4 คน 3.39    
                                   5 คนข้ึนไป 3.38    

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  0-5 ปt - .778 .460  
                                     6-10 ปt 3.35    
                                    11-15 ปt 3.39    
                                    15 ปtข้ึนไป 3.39    

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู.วิจัยได.อภิปรายผลการวิจัยโดยจำแนกออกเป<น 2 ประเด็น ได.แก0 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา 2) การเปรียบเทยีบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 
จังหวัดสงขลา จำแนกตามป1จจัยส0วนบุคคล ซ่ึงอภิปรายผลการวิจัยได.ดังน้ี 

1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา 
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1.1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ 
การบริหารจัดการขยะของเทศบาลยังไม0ทั่วถึงหรืออาจเป<นเพราะการขยายตัวการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและจำนวน
ครัวเรือน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ทำให.มีขยะเพ่ิมมากข้ึนและในการให.บริการของทางเทศบาลก็ไม0เพียงพอต0อการเพ่ิมข้ึน 
ไม0ว0าจะเป<นในส0วนของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ�ที่ใช.ในการจัดการขยะ ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ ธัญวรัตน� อินทรโชต 
(2560) ได.ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ผลการวิจัยพบว0า ป1จจัยด.านลักษณะของผู.ปฏิบัติ 
พบว0าบุคลากรพนักงานสามัญด.านหัวหน.ารักษาความสะอาดที่รับผิดชอบด.านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต  
มีจำนวน ไม0เพียงพอกับปริมาณงานที่จะต.องรับผิดชอบ แต0ทั้งนี้บุคลากรดังกล0าวมีคุณภาพที่เหมาะสม จึงทำให.สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได.อย0างดีในระดับหนึ่ง ป1จจัยด.านความพอเพียงของทรัพยากรด.านอุปกรณ� เครื่องมือ 
เครื่องใช. มีผลต0อความล.มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตเนื่องจากในส0วนของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล.อม เทศบาลเมืองคูคต มีจำนวนอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช. ท่ีอยู0ในเกณฑ�ท่ียังไม0พอต0อความจำเป<นท่ีต.องใช. กล0าวคือ 
ท้ังในส0วนของรถขยะและถังพักขยะเพ่ือรับรองปริมาณขยะ 

1.2) ด.านการเอาใจใส0ต0อหน.าที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ 
การกำกับดูแลพนักงานของเทศบาลไม0เข.มพอ พนักงานท่ีคอยให.บริการไม0เพียงพอในพ้ืนท่ีท่ีต.องดูแล การใช.อุปกรณ�เครื่องมือ
ต0าง ๆ ท่ีทางเทศบาลจัดหาไว.ให.ไม0มีความชำนาญหรอือุปกรณ�ท่ีจำเป<นต.องใช.บางช้ินไม0เพียงพอต0อการทำงานในแต0ละครั้งและ
จากการขาดการอบรมในส0วนของการใช.อุปกรณ�เครื ่องมือให.กับพนักงานที่ทำการจัดเก็บขยะและผู.ที ่มีส0วนรับผิดชอบ  
ซ่ึงสอดคล.องกับวิจัยของ วิทยา ทัศนไพบูลย�, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ� และวิษณุ บัวเทศ (2560) ได.ศึกษา ป1จจัยท่ีเก่ียวข.องกับ
การบริหารจัดการขยะขององค�กรปกครองส0วนท.องถ่ิน จังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมพบว0า ป1จจัยภายใน ด.านจุดแข็ง พบว0า
องค�กรปกครองส0วนท.องถิ่น มีอำนาจ หน.าที่รับผิดชอบจดัการขยะครอบคลุมพื้นที่ตามกฎหมาย ด.านจุดอ0อน พบว0า องค�กร
ปกครองส0วนท.องถิ่น ขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการขยะที่ดี มีอัตรากำลังเจ.าหน.าที่และบุคลากรที่ขาด
ความตระหนักในการปฏิบัติงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และเครื่องมือมีไม0เพียงพอ ป1จจัยภายนอก ด.านโอกาส พบว0า 
นโยบายการจัดการขยะของรัฐบาล ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต0อ การบริหารจัดการขยะขององค�กร
ปกครองส0วนท.องถิ่น ด.านอุปสรรค พบว0า เศรษฐกิจชุมชนที่ดีส0งผลให. เกิดปริมาณขยะมากขึ้นองค�กรปกครองส0วนท.องถ่ิน 
ไม0ได.รับการสนับสนุนด.านงบประมาณเมื่อร.องขอจากภาครัฐ และการบังคับใช.กฎหมายจัดการขยะยังไม0มีประสิทธิภาพ 

1.3) ด.านการอำนวยความสะดวก โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปาน ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ 
การทำงานของเทศบาลอาจจะไม0เต็มที่เท0าที่ควรหรือไม0มีนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่ดีและการให.บริการที่ทั่วถึงกับ
ประชาชนการแก.ป1ญหาร.องเรียนจากประชาชนไม0เป<นผลหรือเกิดผลน.อยในตัวของพนักงานไม0เต็มที่กับการทำงานหรือไม0มี
ความรู.เกี่ยวกับการทำงานเท0าที่ควร ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ วิทยา ทัศนไพบูลย�, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ� และวิษณุ บัวเทศ 
(2560) ได.ศึกษาวิจัยการพัฒนากลยุทธ�การบริหารจัดการขยะขององค�กรปกครองส0วนท.องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พบว0า 
องค�กรปกครองส0วนท.องถ่ินส0วนใหญ0ไม0สามารถให.บริการกำจัดขยะ จากชุมชนได.อย0างท่ัวถึง การมอบหมายงานให.บุคลากรใน
องค�กรยังไม0ตรงกับความรู. ความสามารถ ของผู.รับผิดชอบ หากแต0นโยบายการจัดการขยะ และกฎหมายระเบียบข.อบังคับของ
รัฐบาล ส0งเสริม สนับสนุนการบริหารจดัการขยะขององค�กรปกครองส0วนท.องถิ ่น เอื ้อต0อการบริหารจัดการขยะ หากมี
หน0วยงานหลักในท.องถ่ินรับผิดชอบ 

1.4) ด.านการตรงต0อเวลา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปานกลาง ทั ้งน้ีอาจเป<นเพราะ 
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย ไม0เป<นไปตามกำหนดการ วัน เวลาในการจัดการขยะที่ชัดเจน หรือบางครั้ง
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การทำงานของเทศบาลยังเกิดการล0าช.าในการจัดการขยะ จึงส0งผลทำให.ขยะในแต0ละหมู0บ.านยังส0งกลิ่นเหม็นรบกวน และยัง
อาจเป<นเพราะ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตำบลน้ำน.อย ยังขาดความสม่ำเสมอในการทำงาน ซึ่งสอดคล.องกับวิจัย
ของ สุภัคชัย บดิการ (2561) ที่ได.ทำการศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว0า กลุ0มตัวอย0างมีความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง ว0าระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลยังมีป1ญหาอยู0ในเรื่องความล0าช.าในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประกอบกับรถเก็บขยะของเทศบาล
นาเหรงมีแค0คันเดียวและมีสภาพชำรุดทรุดโทรม 

1.5) ด.านการสื่อสาร โดยรวมมีความคิดเห็นอยู0ในระดับปาน อีกทั้งอาจเป<นเพราะ ไม0มีการบริการ
ในรูปแบบต0าง ๆ ได.แก0 การบริการเสียงตามสายกระจายไปตามหมู0บ.านแจ.งเรื่องขยะอาทิตย�ละครั้ง การจัดอบรมความรู.เรื่อง
ขยะ การจัดให.มีศูนย�บริการความรู.เรื่องขยะ การจัดการสื่อสารให.ความรู.แก0ผู.นำาท.องถิ่นเกี่ยวกับขยะ และการมีเจ.าหน.าท่ี
เฉพาะเก่ียวกับการสื่อสารและให.ความรู.เก่ียวกับขยะ ซ่ึงการประชาสัมพันธ�น้ัน หากมีการสื่อสารและทำความเข.าใจกันให.มาก
ยิ่งขึ้นระหว0างภาครัฐและชาวบ.านจะทำให.เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารนำมาซึ่งความเข.าใจ 
การพูดคุยกันมาก ๆ จะทำให.เกิดความเข.าใจในระบบการทำงานซึ่งสอดคล.องกับบทวิเคราะห�ทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห�
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต�ใช.จากผลงานวิจัยของ ปรีชา ปาโนรัมย� (2560) ซ่ึงระบุเอาไว.ว0า การทำความเข.าใจ
กับชาวบ.านในทุกเรื่อง ไม0ว0าจะเป<นการให.บริการวิชาการ การให.การอบรมด.านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ อื่น ๆ หากมี
การทำความเข.าใจสื่อสารให.ชาวบ.านเกิดความเข.าใจจะช0วยให.ระบบการทำงานมีการขับเคลื่อนได.เป<นอย0างดี โดยเฉพาะควรมี
การจัดเวทีชี้แจงทำความเข.าใจสอบถามสภาพป1ญหาต0าง ๆ ซึ่งเวทีเหล0านี้จะช0วยให.เกิดการขับเคลื่อนในระดับชุมชนได.เป<น
อย0างดี 

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน 
และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว0า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนผู.ที่อยู0ในครัวเรือน และระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชนแตกกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลน้ำน.อย อำเภอหาดใหญ0 
จังหวัดสงขลาไม0แตกต0างกันอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งไม0สอดคล.องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว.  

เพศไม0แตกต0างกัน ท้ังน้ีอาจเป<นเพราะ ประชาชนไม0ว0าจะเป<นเพศหญิงหรือเพศชายก็มีความตระหนัก
ถึงการบริหารจัดการขยะในส0วนของตนเองให.มีความสะอาดเรียบร.อยอย0างสม่ำเสมอจึงไม0ส0งผลต0อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาล ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร (2559) ได.ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยประชาชนมีส0วนร0วมขององค�กรปกครองส0วนท.องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี พบว0า 
ประชาชนท่ีมีเพศ ต0างกัน มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะขององค�กรปกครองส0วนท.องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี ไม0แตกต0างกัน 

อายุไม0แตกต0างกัน ท้ังนี้อาจเป<นเพราะทั้งนี้อาจเป<นเพราะ ไม0ว0าประชาชนจะอยู0ในช0วงอายุใดย0อมมี
วุฒิภาวะในด.านความคิดมีจิตสำนึกในการจัดการขยะให.ถูกสุขลักษณะจึงไม0ส0งผลต0อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาล ซึ ่งสอดคล.องกับวิจัยของ มาลัย โห.ประเสริฐ (2557) ได.ศึกษาวิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของประชาชนต0อ 
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อายุท่ีแตกต0างกนัของประชาชน มีผลต0อความพึง
พอใจของประชาชนต0อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยองที่ไม0แตกต0างกัน ทั้งน้ี 
อาจเป<นเพราะการปฏิบัติหน.าท่ีของเจ.าหน.าท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทับมา ไม0มีการเลือกปฏิบัติ  

ระดับการศึกษา ไม0แตกต0างกัน ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ ประชาชนมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวการบริหาร
จัดการขยะและการคัดแยกขยะ ใส0ใจในการทิ้งขยะให.เป<นที่เรียบร.อยและทิ้งลงถังขยะที่มีไว.ตามจุด ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ 
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สมบูรณ� ป1ญญาธนกร, อภิวัฒน� สมาธิ และวิวัฒน� ฤทธิมา (2562) ได.ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะอย0างยั่งยืน
ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว0า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต0างกัน  
มีความคิดเห็นต0อแนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ0 จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและ
รายด.านท่ีไม0แตกต0างกัน 

อาชีพ ไม0แตกต0างกัน ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ ประชาชนไม0ว0าจะประกอบอาชีพอะไรก็มีความรู.ความ
เข.าใจในการคัดแยกและจัดการขยะไม0ให.เกิดกลิ่นเหม็นหรือส0งผลกระทบกับผู.อื่นจึงไม0ส0งผลต0อการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาล ซ่ึงสอดคล.องกับวิจัยของ ศุภวัตร วิชัย (2555) ได.ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต0อการบริหารจัดการ
ขยะของเทศบาลตำบลบ.านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว0า ประชาชนที่มีอาชีพต0างกันมีระดับความ
คิดเห็นต0อการบริหารจัดการขยะ ไม0แตกต0างกันอย0างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน ไม0แตกต0างกัน ท้ังน้ีอาจเป<นเพราะ ประชาชนท่ีมีจำนวนผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือน
ไม0ว0ามากหรือน.อย ผู.ท่ีอยู0ในครัวเรือนก็มีการบริหารจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนของตนและสมาชิกในครัวเรือนก็ช0วยเหลือ
กันในการจัดการขยะ จึงไม0ส0งผลต0อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซ่ึงสอดคล.องกับวิจัยของ พิศิพร ทัศนา (2558) 
ได.ศึกษาเรื่อง การมีส0วนร0วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก พบว0าจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกต0างกันมีส0วนร0วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกไม0แตกต0างกัน 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ไม0แตกต0างกัน ทั้งนี้อาจเป<นเพราะ ประชาชนที่อาศัยอยู0ในชุมชนใน

ระยะเวลาที่นานหรือไม0นานอาจเข.าใจระบบการทำงานของเทศบาลอยู0แล.วจึงไม0ส0งผลต0อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาล ซึ่งสอดคล.องกับวิจัยของ สารณีย� สุวรรณศีลศักดิ์ (2555) ได.ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท.องถิ่นใน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว0า ประชาชนที่มีระยะเวลาท่ี

อยู0อาศัย แตกต0างกันมีความคิดเห็นต0อการจัดขยะมูลฝอยตลาดน้ำอัมพวาแตกต0างกันอย0างไม0มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

7. ข-อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช-ประโยชนN 
จากการศึกษาพบว0า ประสิทธิภาพด.านการสื่อสารโดยรวมอยู0ในระดับปานกลาง เทศบาลตำบลน้ำน.อยควรมีการ

เผยแพร0ความรู.เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพโดยใช.วิธีการแบบปากต0อปากหรือการใช.

บุคคลที่เป<นตัวแทนของภาครัฐ / ท.องถิ่นคอยสอดแทรกความรู.ในระหว0างที่มีทำกิจกรรมร0วมกัน เพื่อให.เกิดการพูดคุยกัน

ระหว0างตัวแทนของภาครัฐ / ท.องถิ ่น และประชาชน ซึ่งจะทำให.เกิดการเข.าถึงข.อมูลได.ดีกว0า อีกทั้งยังเป<นการสร.าง

ความสัมพันธ�ที่ดีซึ่งนำไปสู0การเชื่อมโยงกับการมีส0วนร0วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการจัดกิจกรรม

ร0วมกันภายในชุมชนให.ความรู.กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะ การคัดแยกขยะ หรือจะเป<นการประกาศตามเสียงตาม

สายภายในชุมชนเพื่อให.ความรู.ในเรื่องขยะ และการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับขยะของเทศบาลตำบลน้ำน.อยเพื่อนำมาแก.ไข

ป1ญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
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แนวทางการปรับตัวและการส�งเสริมอาชีพให�กับแรงงานคืนถ่ินท่ีได�รับผลกระทบจากมาตรการป'องกัน 

โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 

GUIDELINES FOR ADAPTATION AND OCCUPATIONAL PROMOTION FOR REPATRIATED 

WORKERS IN THE SOUTHERN BORDER PROVINCES AFFECTED  

BY MALAYSIA’S COVID-19 PREVENTION MEASURES:  

A CASE STUDY OF KAYU BOKO, KERO AND TRO BON SUBDISTRICTS 
 

 

ไอมี  เจะแว1*, นูรียMะ  ยาปา2, มารีซา  หะลี3 และศิริลักษณP  คัมภิรานนทP4 

Imee  Chewae1*, Nureeyah  Yapa2, Mareesa  Halee3 and Siriluk  Khumphiranont4 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา 1) ป!ญหาของแรงงานคืนถิ่น 2) ความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงาน

คืนถ่ิน และ 3) หาแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถ่ินท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-
19 ของประเทศมาเลเซีย ใช'การสำรวจกลุ.มตัวอย.างคือแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของ
ประเทศมาเลเซียในตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน จำนวน 233 คน วิธีการสุ.มตัวอย.างแบบหลาย

ข้ันตอน การวิเคราะห�ข'อมูลใช'สถิติค.าร'อยละ ค.าเฉลี่ย (x)̅ และค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว.า ภาพรวมทั้งป!ญหาของแรงงานคืนถิ่น ความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถิ่น และ 

แนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ่นมีค.าเฉลี่ยอยู.ระดับมากเช.นกัน  (x ̅= 4.34 , S.D. = .42), (x=̅ 

4.32, S.D. = .40) และ (x ̅=4.39, S.D.=.36) ตามลำดับ โดยเฉพาะป!ญหาการสมัครงาน/การหางานยากไม.มีงานทำ (x ̅= 

4.72, S.D. =.50) ส.วนความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถ่ินเก่ียวกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน (x ̅= 4.53, 
S.D. = .66) และแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถ่ินว.าควรมีการรวมกลุ.มของแรงงานคืนถ่ินในพ้ืนท่ี 

(x ̅= 4.69, S.D. = .50) 
 

คำสำคัญ : การปรับตัว, การส.งเสริมอาชีพ, แรงงานคืนถ่ิน, มาตรการป2องกันโควิด-19 
 

Abstract 
Objectives of this research study were (1) examining problems confronted by repatriated workers, 

(2) probing repatriated workers’ needs of vocational skills and occupations, and (3) finding guidelines for 
adaptation and occupational promotion for repatriated workers who were affected by Malaysia’s COVID-19 
prevention measures. A sample of 233 participants were repatriated workers from Malaysia who were 
affected by Malaysia’s COVID-19 prevention measures, and whose hometowns were Kayu Boko, Kero and 

 

1 - 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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Tro Bon Subdistricts. The participants were selected by multi-stages samplings. The data were analyzed to 

find out percentages, means (x)̅, and standard deviations (S.D.). 
Findings of this research illustrated that overall, repatriated workers’ problems, needs of vocational 

skills and occupations, and ways for adaptation and occupational promotion for repatriated workers were 

all in  high level (x=̅ 4.34, S.D. = 0.42), (x=̅ 4.32, S.D. = .40) and (x ̅=4.39, S.D.=.36) respectively. The biggest 

problem for them was job application or having difficulties in finding a job (x ̅= 4.72, S.D. = 0.50). They 

required a workshop regarding integrating farming ( x ̅= 4.53, S.D. = 0.66). Moreover, having a gathering 

platform for the repatriated workers (x ̅= 4.69, S.D. = 0.50) was considered a way to adapt and promote 
occupational opportunity for the repatriated workers. 
 

Keywords: adaptation, occupational promotion, repatriated workers, COVID-19 prevention measures 
 

1. บทนำ 
โครงสร'างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต'ส.วนใหญ.มีฐานรายได'จากการเกษตร โดยเฉพาะสวนยาง และสวน

ปาล�ม ทำให'รายได'หลักของประชาชนข้ึนอยู.กับภาวะความผันผวนของป!จจัยต.างประเทศ ทำให'ประชาชนบางส.วนมีรายได'น'อย 
หรือว.างงาน และมักจะหาทางออกไปหางานทำนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ'านอย.างมาเลเซีย จากการท่ีมาเลเซียขาด
แคลนแรงงานในระดับล.าง ทำให'รัฐบาลมาเลเซียจำเปuนต'องผ.อนปรนนโยบายการจ'างแรงงานต.างชาติ โดยรัฐบาลมาเลเซีย
อนุญาตให'จ'างแรงงานต.างชาติเข'ามาทำงานในระดับล.าง 6 สาขาอาชีพ ได'แก. แม.บ'าน ก.อสร'าง อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ 
และการเกษตร (เพาะปลูก ประมง) โดยกำหนดให'แรงงานต.างชาติเข'าฝwกอบรมภาษา วัฒนธรรม และกฎหมายของมาเลเซีย 
(Induction Course) จากประเทศต'นทางก.อนเข'ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย (ยกเว'นประเทศอินโดนีเซีย) (มะดาโอะ ปูเตะ 
และเภาซัน เจzะแว, 2554) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานโดยถูกต'องตามกฎหมาย มีประมาณ 6,500 คน ส.วนใหญ.
แจ'งการเดินทางด'วยตนเอง และบริษัทจัดหางานจัดส.งไปทำงาน แรงงานไทย กลุ.มน้ีส.วนใหญ.ทำงานอยู.ในโรงงานอุตสาหกรรม
ตัดเย็บเสื้อผ'า ชิ้นส.วนคอมพิวเตอร� โรงงานผลิตเฟอร�นิเจอร� และเกษตรกรรม (กองเอเซียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก, 
ม.ป.ป) ซึ่งการเคลื่อนย'ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'เข'าไปรับจ'างทำงานในประเทศมาเลเซียเปuนสิ่งที่เกิดขึ้นมา
นานแล'ว โดยเฉพาะการเข'าไปรับจ'างทำนาและเก่ียวข'าวตามฤดูกาลในรัฐเคดาห� ปะลิส เปรัค และกลันตันท่ีอยู.ทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซียและมีพรมแดนติดต.อกับประเทศไทย (Gosling, 1963) ซ่ึงการย'ายถ่ินของแรงงานไทยเช้ือสายมลายูท่ีเข'า
ไปทำงานมาเลเซีย ไม.เพียงจำกัดรูปแบบการเดินทางเข'าไปทำงานแบบตามฤดูกาล (Seasonal Labour Migration) และแบบ
เช'าไปเย็นกลับ (Commuting Labour Migration) เท.านั ้น แต.การย'ายถิ่นเข'าไปทำงานแบบไปๆ มาๆ (Circular Labour 
Migration) ได'เข'ามามีบทบาทสำคัญทำให'มีแรงงานไทยเชื้อสายมลายูย'ายถิ่นเข'าไปประเทศมาเลเซียจำนวนมากขึ้น การย'าย
ถ่ินมีการขยายวงกว'างออกไปยังรัฐอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศมาเลเซีย (Klanarong, 2003) โดยเฉพาะการเข'าไปเปuนแรงงานรับจ'างใน
ร'านต'มยำ (ชิดชนก ราฮิมมูลา, 2551; Muhamed & Chantavanich, 2001 อ'างถึงใน สุทธิพร บุญมาก, 2554) กล.าวได'ว.า 
การย'ายถิ่นไปใช'แรงงานในมาเลเซียเปuนทางเลือกของมุสลิมไทยในสามจังหวัดภาคใต' เมื่อโอกาสของชีวิตมีข'อจำกัดมากกว.า
คนในพื้นที่อื่น จำนวนชาวไทยมุสลิมจากสามจังหวัดที่เข'าไปทำงานในมาเลเซียมีแนวโน'มเพิ่มมากขึ้น (คำนวณ นวลสนอง  
และคณะ, 2552) การเสาะแสวงหาป!จจัยยังชีพท่ีดีกว.าถูกซ'อนทับด'วยเหตุการณ�ความไม.สงบในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนต.อเน่ืองยาวนาน 
หลักฐานจากงานวิจัยแสดงให'เห็นว.าเหตุการณ�ความไม.สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต'เปuนตัวเร.งให'เกิดการไปทำงานที่อ่ืน 
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(Jampaklay, Ford, & Chamratrithirong, 2017) และยิ่งเปuนการเพ่ิมพลังผลักให'มีการย'ายออกนอกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซียมากข้ึน ซ่ึงมีเงินถูกส.งกลับจากแรงงานระดับล.างเหล.าน้ีมาช.วยบรรเทาความแร'นแค'นของครอบครัว ดังน้ัน อาจกล.าว
ได'ว.าสาเหตุที่ทำให'แรงงานไทยเดินทางเข'าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากข'อจำกัดของการมีงานทำในหมู.บ'าน และ
ความไม.พอเพียงของรายได'ของครัวเรือน ความยากจน การว.างงาน และไม.สามารถหางานท่ีเหมาะสมหรืองานท่ีมีรายได'เพียง
พอท่ีจะเลี้ยงตัวเอง (นิสากร กล'าณรงค�, 2548) ประกอบกับตลาดแรงงานไทยในมาเลเซียยังมีโอกาสทำงานอีกมาก ท้ังแรงงาน
ในร'านอาหาร และงานรับจ'างทั่วไป รวมถึง สภาพสังคม ภาษา ศาสนา และประเพณีที่คล'ายคลึงกัน ความสัมพันธ�ทางเครือ
ญาติ และเครือข.ายการเปuนคนชุมชน หรือหมู.บ'านเดียวกัน ก็เปuนป!จจัยทำให'แรงงานที่เข'าไปทำงานในประเทศมาเลเซียรู'สึก
อบอุ.น และระยะทางท่ีไม.ไกล  และความสะดวกในการเดินทางประกอบกับตลาดแรงงานไทยในมาเลเซียยังมีโอกาสการทำงาน
อีกมาก ท้ังแรงงานในร'านอาหาร งานนวดแผนไทย และงานรับจ'างท่ัวไป (พรพันธุ� เขมคุณาศัย และศุภรัตน� พิณสุวรรณ, 2552 
อ'างถึงใน กิตกรณ� ไตรเดช นิสากร กล'าณรงค� และวราภรณ� ทนงศักดิ์, 2564) 

จากสถานการณ�การแพร.ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน.า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) กรมอนามัยโลก
ประกาศเปuนโรคระบาดติดต.ออันตรายส.งผลให'รัฐบาลต.าง ๆ รวมทั้งประเทศมาเลเซียได'รับผลกระทบในระบบสาธารณสุข 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยมีมาตรการที่ใช'ในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ประกอบด'วยสามกลุ.มใหญ.ๆ คือ กลุ.ม
แรกเปuนมาตรการทางด'านสาธารณสุขและการแพทย� กลุ.มที่สอง เปuนมาตรการด'าน และกลุ.มที่สาม เปuนมาตรการที่บังคับให'
ทุกคนอยู.ในบ'านและป�ดกิจการต.าง ๆ ที่เสี่ยงต.อการแพร.เชื้อ (กิตกรณ� ไตรเดช นิสากร กล'าณรงค� และวราภรณ� ทะนงศักดิ์ล 
2564) สำหรับรัฐบาลประเทศมาเลเซียมีการใช'มาตรการกลุ.มท่ีสาม โดยประกาศใช'คำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหวตั้งแต.วันท่ี 18 
มีนาคม 2563 รวมถึงการสั่งป�ดร'านค'าและโรงเรียน นอกจากนี้ ยังสั่งห'ามการเดินทางและเรียกร'องให'ประชาชนอยู.กับบ'าน 
เพ่ือคุมการแพร.ระบาดของโรค และประกาศขยายเวลาควบคุมการเคลื่อนไหว รวมถึงคำสั่งห'ามต.างๆ เพ่ือสกัดการแพร.ระบาด 
และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและรักษาจำนวนผู'ติดเชื้อใหม.ให'น'อยลง (ศูนย�ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม
สหพันธรัฐมาเลเซีย, 2563) ซ่ึงการประกาศควบคุมการเคลื่อนไหว รวมถึงคำสั่งห'ามต.าง ๆ ของประเทศมาเลเซียส.งผลกระทบ
ต.อแรงงานไทยที่ทำงานอยู.ในประเทศมาเลเซียต'องเดินทางกลับมายังประเทศไทย ทั้งนี้ จากรายงานของด.านศุลกากรสะเดา 
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 2 เมษายน 2563 มีแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับประเทศไทยผ.านด.าน
สะเดามากกว.า 800 คน (เศรษฐกิจชายแดนใต'แย.! “หางานยาก-ค.าแรงถูก” ป!จจัยหลักผลัก ‘แรงงานไทย’ ย'ายถิ่นเข'า
มาเลเซีย, 2563, 12 ตุลาคม) และในวันท่ี 18 เมษายน 2563 มีรายงานการเดินทางกลับเข'ามาในประเทศของแรงงานไทยจาก
ประเทศมาเลเซีย จำนวน 102 คน โดยส.วนใหญ.เปuนแรงงานจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต' (ป!ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และ สตูล) และยังมีคนไทยท่ีได'ลงทะเบียนไว'กับสถานกงสุลไทยในมาเลเซียเดินทางเข'ามาประมาณ 1,500 คน (ด.านพรมแดน
สะเดาตรวจเข'มแรงงานไทยกลับจากมาเลเซีย, 2563, 18 เมษายน) การกำหนดให'มีการล็อคดาวน�ทั ่วประเทศ เรียกว.า 
“มาตรการควบคุมการสัญจร” ส.งผลกระทบหลายมิติทั้งทางด'านคุณภาพชีวิต และด'านเศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต'เปuนพื้นที ่มีความรุนแรงของโควิด-19 ที ่ได'รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย.างยิ่ง 
ประชาชนพ้ืนท่ีชายแดนใต'ท่ีทำงานอยู.ในประเทศมาเลเซียต'องหยุดงานและต'องเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให'ขาดรายได' 

จากผลกระทบที่แรงงานไทยที่ไปทำงานในมาเลเซียถูกผลักดันให'ย'ายกลับประเทศ และการกลับเข'ามาในหมู.บ'าน
อย.างกระทันหัน โดยไม.มีการเตรียมตัว หรือไม.มีงานท่ีรองรับในหมู.บ'านย.อมส.งผลกระทบด'านเศรษฐกิจต.อแรงงานย'ายถ่ินกลับ 
(พงษ�มนัส ดีอด, 2563) จึงเปuนที่น.าสนใจว.าสถานการณ�โควิค-19 มีผลกระทบกว'างขวางด'านอาชีพ รายได' และการปรับตัว
ด'านการใช'จ.ายของแรงงานไทยที่ย'ายถิ่นกลับจากประเทศมาเลเซียหลังสถานการณ�วิกฤติโควิด-19 มีผลทำให'พื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต'ประสบป!ญหาจากแรงงานคืนถิ่นที่กลับมาอยู.ในภูมิลำเนาของจังหวัดชายแดนใต' แต.ทว.าสภาพพื้นที่มีบริบทและ
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ศักยภาพในการจ'างงานและการประกอบอาชีพไม.ทั่วถึง ไม.หลากหลาย ดังนั้น จึงเปuนโจทย�ท'าทายที่จะหามาตรการช.วยเหลือ
จากภาครัฐที่ออกมาในหลายรูปแบบเพื่อรับมือกับสถานการณ�ที่เกิดขึ้นภายใต'เง่ือนไขการแพร.ระบาดขอโควิด-19 ภาครัฐ
จำเปuนต'องออกมาตรการกระตุ'นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และการช.วยเหลือเยียวยาผู'ได'รบัผลกระทบจากสถานการณ�
โควิด โดยเฉพาะกลุ.มเปราะบางทางสังคม เช.น แรงงานคืนถิ่นจากประเทศเพื่อนบ'านที่ขาดโอกาสการเข'าถึงสวัสดิการของรัฐ
ตามสิทธิของคนแต.ละกลุ.ม ดังนั้น จึงน.าสนใจที่จะหาคำตอบความต'องการทักษะอาชีพและการทำงาน เพราะกลุ.มแรงานคืน
ถ่ินมักมีป!ญหาผูกโยงกับด'านจิตใจท่ีไม.ค.อยผูกพันกับการใช'ชีวิตในประเทศไทย เมื่อเทียบกับการทำงานอยู.ในประเทศมาเลเซีย 
เพราะมีความรู'สึกคุ'นเคยกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในมาเลเซียมากกว.าการไปหางานทำนอกพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต'  
ท้ังน้ี เหตุผลการเลอืกพ้ืนท่ีศึกษาเปuนตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน คือ เปuนพ้ืนท่ีภาพรวมของชายแดน
ใต'ที่เปuนพื้นที่ทำการเกษตร แต.ทว.าในข'อเท็จจริงมีคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งที่มีค.านิยมไปหางานทำที่มาเลเซีย เนื่องจากได'รับ
ค.าตอบแทนและสวัสดิการที่มั่นคงกว.า และถูกเชิญชวนจากญาติพี่น'องของตนเอง ซึ่งคนในพื้นที่ที่ไปทำงานมักไม.มีความรู' ไม.
สามารถอ.านออกเขียนได' ทำให'ไปมองหางานทำท่ีมาเลเซียมากข้ึนโดยจะไปแบบไม.เปuนทางการ 
 

2. วัตถุประสงคPของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาป!ญหาของแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษา

กรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 
2.2 เพ่ือศึกษาความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถ่ินจากมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบล

เกะรอ และตำบลเตราะบอน 
2.3 เพื ่อหาแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกัน 

โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบล 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยเรื่องน้ี ผู'วิจัยได'ทำการศึกษาค'นคว'าแนวคิด ทฤษฎีต.าง ๆ ท่ีเก่ียวข'อง และนำมาประมวลพอสังเขป ดังน้ี  

3.1 แนวคิด เกี่ยวกับแรงงานและความต�องการแรงงาน  

คำว.า “แรงงาน” (Labour) ในแนวคิดของเศรษฐศาสตร� หมายถึง ความพยายามของมนุษย�หรือการออกแรงในการ
ผลิตและจำหน.ายสินค'าและบริการ เพื่อประโยชน�ทางเศรษฐกิจและผู'ที่ดำเนินการจะได'รับ ซึ่งสามารถแบ.งประเภทของ
แรงงานออกเปuน 3 ประเภท คือ 1) แรงงานฝ�มือ (Skilled Labor) หมายถึง ผู'ที่มีความรู'ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ความ
ชำนาญในงานอาชีพสามารถตัดสินใจและแก'ไขป!ญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานด'วยตนเองได' 2) แรงงานกึ่งฝ�มือ (Semi-skilled 
Labor) หมายถึง ผู'ที่มีความรู'ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความชำนาญเพียงบางส.วนของงานอาชีพ และ 3) แรงงานไร'ฝ�มือ 
(Unskilled Labor) หมายถึง ผู 'ที ่ทำงานโดยใช'กำลังกาย ไม.จำเปuนต'องใช'ความรู 'ความชำนาญเพียงได'รับคำแนะนำบ'าง
เล็กน'อยก็สามารถทำงานได' 

ทั ้งนี ้ วันชัย ธรรมสัจการ อังคณา ธรรมสัจการ พรนค�พิเชฐ แห.งหน และธิติพัทธ� บุญปก (2562) กล.าวว.า 
ตลาดแรงงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการวางแผนกำลังแรงงาน ซึ่งประกอบด'วยอุปสงค�แรงงาน คือ ความ
ต'องการแรงานท่ีหน.วยงานต'องการ และอุปทานแรงงาน คือ จำนวนแรงงานท่ีมีอยู.ในตลาดแรงงาน ซ่ึงตลาดแรงงานจะต'องอยู.
ในดุลยภาพเสมอ คือ อุปสงค�แรงงานจะเท.ากับอุปทานแรงงาน โดยที่อุปสงค�แรงงาน และอุปทานแรงงานจะต'องถูกกำหนด
โดยค.าจ'างแรงงานท่ีแท'จริง เพ่ือนำไปสู.กลยุทธ�การวางแผนกำลังคนของหน.วยงานให'บรรลุตามเป2าหมายท่ีตั้งไว' 
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3.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู' ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีในตัวบุคคลสามารถแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต.างกันในแต.ละบุคคล (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2543; ฉัตรณรงค� สุธรรมดี และจินตกานต� สุธรรมดี, 2560) 

และทัศนะของณรงค�วิทย� แสนทอง (2546 อ'างถึงใน ประภัสสร มีน'อย, 2553) กล.าวถึง สมรรถนะ หมายถึง ความรู' 
ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ� และส.งผลกระทบต.อความสำเร็จของเป2าหมายของงานใน
ตำแหน.งน้ัน ๆ รวมท้ัง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ได'แก. ความรู' ทักษะ และความสามารถแล'ว 

ทั้งนี้ “สมรรถนะ” (Competence) ในความหมายของงานอาชีพ หรือวิชาชีพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อาชีพ โดยใช'ความรู'ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอย.างแนบแน.น เพื่อให'เกิดผลลัพธ�ได'อย.างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งน้ี 
อานนท�ศักดิ์ วรวิชญ� (2547 อ'างถึงในวิทยา พูลศิลป�, 2553) ให'คำนิยามเพิ่มเติมว.าเปuนคุณสมบัติต.างๆ อันได'แก. ค.านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอื่นๆ ซึ่งจำเปuน และสอดคล'องกับความเหมาะสมขององค�การ หรือกล.าว
อีกนัยหน่ึง คุณลักษณะและความสามารถท่ีมาจากตัวคนท้ังหมดสะท'อนออกมาในรูปพฤติกรรมการทำงานท่ีมีความสัมพันธ�ใน
เชิงเหตุผล และก.อให'เกิดผลลัพธ�สูงสุด (Superior Performance) ที ่องค�การต'องการ โดยมีที ่มาจากพื ้นฐานความรู' 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) คุณลักษณะส.วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) (เรชา ชูสุวรรณ, 
2550 อ'างถึงใน เสาวลักษณ� ฉายรุ'ง, 2557) กล.าวคือเปuนความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล ซึ่งจะส.งผลต.อผลลัพธ� และ
โอกาสในการประสบความสำเร็จในงานท่ีทำ โดยคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ มากกว.า ย.อมมีโอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จได'สูงกว.าคนท่ีมีสมรรถนะน'อยกว.า (ทองพันช่ัง พงษ�วารินทร�, 2552 อ'างถึงใน ประภัสสร มีน'อย, 2553) 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการย�ายถิ่น 

การย'ายถิ่น หมายถึง การเคลื่อนย'ายของประชากรจำนวนมากจากถิ่นพำนักของตนไปยังบริเวณอื่น ซึ่งมีระยะทาง
จากถ่ินพำนักเดิมพอสมควร โดยผู'ย'ายถ่ินมีความตั้งใจจะไปพำนักในถ่ินใหม.เปuนการช่ัวคราวหรือถาวร การย'ายถ่ินอาจเปuนการ
ย'ายถ่ินข'ามชาติ (ระหว.างภาคสังคมต.าง ๆ) หรือภายในประเทศ (ระหว.างภาคต.าง ๆ) (สุภางค� จันทวานิช, 2540) 

สาเหตุของการย'ายถ่ินระหว.างประเทศ สามารถจำแนกได'เปuนป!จจัย “ผลัก” และ“ดึง” กล.าวคือ ป!จจัยท่ีเปuนตัวผลกั 
ได'แก. การว.างงาน ความยากจน และความด'วยพัฒนาของประเทศที่ส.งออกแรงงาน ป!จจัยดึง ได'แก. ขนาดและโครงสร'างของ
แรงงานในท'องถิ่นการปรับระบบการศึกษาภาคบังคับ ทำให'การเข'าสู.ตลาดแรงงานของคนรุ.นหนุ.มสาว ต'องชะลอเวลาออกไป 
เกิดช.องว.างสำหรับแรงงานต.างชาติไร'ทักษะเข'ามาทำงานแทน ซึ่งประเทศที่มีประชากรย'ายออกเหล.านี้ จะมีการเจริญเติบโต
ของประชากรสูง การว.างงานสูง และรายได'เฉลี่ยต.อหัวต่ำ การย'ายถิ่นไม.ช.วยให'เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคท่ี
ยากจนแต.จะทำให'คงสภาพด'อยพัฒนา และยังต'องพ่ึงพาศูนย�กลางของลัทธิทุนนิยมในภาคอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ป!จจัยท่ีมีผลต.อ
การอพยพย'ายถ่ินในทัศนะของ Lee (1966) มี 4 ประการ ประกอบด'วย 1) ป!จจัยท่ีเก่ียวข'องกับพ้ืนท่ีต'นทาง (Origin) มีสาเหตุ
มาจากความล'มเหลวในการประกอบอาชีพ เช.น เกษตรกรขาดแคลนน้ำและอุปกรณ�อ่ืน ๆ ในการทำการเกษตร ทำให'ต'องย'าย
ออกจากชนบทเข'าสู.เมือง 2) ป!จจัยท่ีเก่ียวข'องกับพ้ืนท่ีปลายทาง (Destination) มีสาเหตุเก่ียวข'องกับการย'ายเข'าในลักษณะท่ี
ดึงดูดใจให'ประชากรย'ายเข'าไปยังถิ่นที่อยู.ใหม. เช.น การมีสภาพการทำงานที่ดีกวาเดิม 3) อุปสรรคทั้งหลายที่ก'นขวางอยู
ระหว.างพื้นที่ต'นทางและปลายทาง เปuนผลให'การย'ายถิ่นไม.อาจเกิดขึ้นได' หรือเกิดขึ้นช'าลง ได'แก. ค.าใช'จ.ายในการเดินทาง 
ค.าท่ีพักและค.าอาหารท่ีจะต'องจ.ายระหว.างการย'ายถ่ิน และ 4) ป!จจัยส.วนบุคคล ซ่ึงมีความแตกต.างกันท้ังอายุ เพศ การศึกษา 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงการย'ายถ่ินเกิดข้ึนได'เพราะเหตุผลส.วนตัวเช.น การย'ายถ่ินติดตามครอบครัว 
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3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 

ณรงค� ตระกูลดุสิตพร (2552) กล.าวว.าการปรับตัว หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับกายและใจในการทำงานกับ
สิ่งแวดล'อมในการทำงานเพ่ือช.วยส.งเสริมให'การทำงานน้ัน ประสบผลสำเรจ็พร'อมมคีวามพอใจในงานท่ีตนทำอยู. ส.วนระวีนันท� 
รื่นพรต (2552) อธิบายว.าการปรับตัวหมายถึงกระบวนการที่บุคคลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิด ทัศนคติให'
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสังคมต.าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให'บุคคลนั้น สามารถสร'างความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน
และดำเนินชีวิตในสังคมได'อย.างมีความสุข อาจกระทำเปuนกระบวนการในการท่ีบุคคลพยายามปรับแก'ไขสภาพป!ญหาท่ีเกิดข้ึน
แก.ตนเอง ซ่ึงกล.าวโดยสรุปว.าการปรับตัวเปuนความสามารถของบุคคลท่ีปรับตัวและปรับพฤติกรรมต.าง ๆ เพ่ือให'สอดคล'องกับ
สถานการณ�และสิ่งแวดล'อมที่เผชิญอยู.ในการดำเนินชีวิต เพื่อให'เข'ากับสภาพแวดล'อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถประพฤติตน
ได'ตามแนวทางในสังคม สามารถสร'างสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนและอยู.ในสังคมได' โดยการปรบัตัวน้ันจะเกิดจากแรงผลักดนั เพ่ือให'
สามารถดำเนินชีวิตได'อย.างเหมาะสมและมีความสุข 

ทั ้งน ี ้  ความสามารถในการปร ับต ัวในงาน สามารถแบ.งออกเปuน 8 กลุ.ม (Plamondon, 2000 อ'างถ ึงใน  
สวยสม ทิพยธร, 2552) ได'แก. ความสามารถในการจัดการกับสภาวะฉุกเฉิน ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
ความสามารถในการแก'ป!ญหาอย.างสร'างสรรค� ความสามารถในการจัดการกับสถานการณที่ไม.แน.นอน ความสามารถในการ
เรียนรู'งาน และวิธีการทำงาน ความสามารถในการติดต.อสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ความสามารถในการปรับตัวให'เขากับวัฒนธรรม 
และความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพ 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 อธิบายว.า ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชํานาญ และยังหมายรวมถึง 

ความชำนาญหรือความสามารถในการกระทำหรือการปฏิบัติอย.างใดอย.างหน่ึง ซ่ึงอาจเปuนทักษะด'านร.างกาย สติป!ญญา หรือ
สังคมที่เกิดขึ้นจากการฝwกฝน หรือการกระทำบ.อย ๆ รวมถึงความชัดเจน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร'างขึ้นได'จาก
การเรียนรู'จากสิ่งต.าง ๆ ที่อยู.รอบตัว โดยทั้งนี้ ทักษะการทำงาน หมายถึงความสามารถในการทำงานได'อย.างคล.องแคล.ว  
ว.องไว รวดเร็ว ถูกต'อง แม.นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติจนเปuนที่เชื่อถือและยอมรับ นอกจากนี้ การฝwกทักษะอาชีพ 
หมายถึง ฝwกทักษะอาชีพใดอาชีพหนึ่งจนเกิดความชัดเจนและชำนาญ จนสามารถถ.ายทอดความรู'และประสบการณ�นั้น ๆ 
ให'กับผู'อ่ืนได' 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปuนวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ แรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย 
ในพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน ซึ่งไม.สามารถระบุจำนวนประชากรได'แน.นอน เนื่องจากกลุ.มน้ี
จะไปทำงานแบบไม.เปuนทางการ ซ่ึงผู'วิจัยจึงใช'การสำรวจกลุ.มตัวอย.าง จำนวน 233 คน 

วิธีการสุ.มตัวอย.างในงานวิจัย ใช'หลักการสุ.มตัวอย.างแบบอาศัยความน.าจะเปuน โดยเปuนวิธีการสุ.มตัวอย.างแบบหลาย
ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การสุ.มแบบแบ.งกลุ.ม โดยจำแนกเปuน 3 ตำบล คือ ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 
ซ่ึงเหตุผลการเลือกพ้ืนท่ี คือ เปuนพ้ืนท่ีท่ีมีการเคลื่อนย'ายเข'าออกของคนในพ้ืนท่ีไปทำงานมาเลเซีย และมีวัฒนธรรมเครือญาติ
อยู.มาเลเซียท่ีมักจะดึงชวนกันไป และข้ันท่ี 2 ใช'การสุ.มตัวอย.างแบบโดยบังเอิญในสถานท่ีต.าง ๆ ในชุมชน โดยผู'วิจัยใช'วิธีการ
สอบถามและขอคำแนะนำต.อ ๆ 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด'วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ส.วน คือ 
ส.วนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม เปuนคำถามปลายป�ด จำนวน 7  ข'อ 
ส.วนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับป!ญหาของแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศ

มาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน เปuนคำถามปลายป�ด แบบ Likert Scale จำนวน 
17 ข'อ 

ส.วนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถ่ินได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกัน
โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน เปuนคำถามปลายป�ด แบบ 
Likert Scale จำนวน 14 ข'อ 

ส.วนที่ 4 คำถามเกี ่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ ่นได'รับผลกระทบจาก
มาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย: ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน  
เปuนคำถามปลายป�ด แบบ Likert Scale จำนวน 13 ข'อ 

ทั้งนี้ คำถามในแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 - 4 มีคำตอบให'เลือก 5 คำตอบ และมีเกณฑ�การให'คะแนนเดียวกัน คือ  
มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปางกลาง = 3, น'อย = 2 และน'อยท่ีสุด = 1 

นอกจากน้ี คำถามในตอนท่ี 2 - 4 คณะผู'วิจัยได'แบ.งระดับคะแนน และแปลความหมาย เช.นเดียวกัน กล.าวคือ 
คะแนนเฉลีย่   แปลความหมาย 
4.51 - 5.00       หมายถึง     ความเห็นอยู.ระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50       หมายถึง     ความเห็นอยู.ระดับมาก 
2.51 - 3.50       หมายถึง    ความเห็นอยู.ระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50       หมายถึง     ความเห็นอยู.ระดับน'อย 
1.00 - 1.50       หมายถึง     ความเห็นอยู.ระดับน'อยท่ีสุด 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 

การเก็บรวบรวมข'อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คณะผู'วิจัยได'เก็บรวบรวมข'อมูลด'วยตนเอง โดยประสานขอความอนุเคราะห�
กับแกนนำชุมชนหลากหลาย ได'แก. อสม. สมาชิกอบต. และกรรมการหมู.บ'าน ซึ่งมีความต.างกันในการปฏิบัติงานแต.ละตำบล  
โดยการลงภาคสนามแต.ละครั้งจะขอคำแนะนำในการพบปะแรงงานคืนถ่ินเพ่ือแจกแบบสอบถามให'กรอกข'อมูล    

สำหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ  
1) การหาค.าความเที ่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามที ่สร'างขึ ้นได'เสนอต.ออาจารย�ที ่ปรึกษา 

เพื่อการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสอดคล'อง ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต'องของภาษาที่ใช'และ
ข'อเสนอแนะ จากน้ันจึงทำการปรับแก'ข'อคำถามตามคำแนะนำของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

2) สำหรับแบบสอบถามที่ใช'ในการวิจัยเชิงปริมาณ นำไปหาค.าความเชื่อมั่น โดยนำแบบสอบถามไป
ทดลองใช'กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน จำนวน 30 คน เพื่อนำมาคำนวณหาค.า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค.าสัมประสิทธิ์แอลฟ�า (Alpha Coefficient Method) ของครอนบาค โดยการวิจัย
ครั้งน้ีแบบสอบถามมีค.าความเช่ือมั่นเท.ากับ .972 
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4.4 การวิเคราะหPข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิจัย 
การวิเคราะห�ข'อมูลเชิงปริมาณ ในประเด็นข'อมูลทั่วไป ใช'สถิติในการวิเคราะห�ข'อมูล คือ ความถี่ และค.าร'อยละ  

ส.วนวัตถุประสงค�การวิจัยเกี่ยวกับป!ญหาของแรงงานคืนถิ่น ความต'องการของแรงงานคืนถิ่น และแนวทางการปรับตัวและ 
การส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ ่นท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย จะใช'สถิติ 

การวิเคราะห�ข'อมูล คือ ค.าเฉลี่ย (x)̅ และค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาข'อมูลทั่วไปของกลุ.มตัวอย.างท่ีใช'ในการวิจัย คือ แรงงานคืนถ่ินที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกัน
โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ ตำบลเตราะบอน จำนวน 233 คน พบว.า ส.วนใหญ.เปuน  
เพศหญิง มีอายุในช.วง 21-30 ป� ระดับการศึกษาเปuนระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส เดิมประกอบอาชีพตอนอยู.มาเลเซีย
ส.วนใหญ.จะเปuนเด็กเสิร�ฟ เงินเดือน / ค.าตอบแทนตอนทำงานมาเลเซียอยู.ระหว.าง 10,001 - 12,001 บาท และป!จจุบัน
ประกอบอาชีพรับจ'างท่ัวไปเปuนส.วนใหญ. 

5.2 สรุปผลการศึกษาปpญหาของแรงงานคืนถิ่นที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป'องกันโควิด-19 ของประเทศ

มาเลเซีย: ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค.าเฉลี ่ย ค.าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี ่ยวกับระดับป!ญหาของแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบ 
จากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซียฯ  

ข�อท่ี คำถาม ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

1 การสมัครงาน/การหางานยากไม.มีงานทำ 4.72 .50 มากท่ีสุด 

2 ถูกลดชั่วโมงทำงานทำให'ได'รายได'น'อยและทำให'แรงงานคืนถิ่นมีความ
กังวลในการประกอบอาชีพ 

4.61 .55 มากท่ีสุด 

3 สถานประกอบการเริ่มทยอยเป�ดกิจการแต.ด'วยกำลังซื้อที่อ.อนแอทำให'
รายได'ท่ีได'รับน'อยและขาดทุน 

4.31 .62 มาก 

4 อยากเป�ดร'านแต.ไม.มีเงินทุนทำให'ขาดโอกาสในการพัฒนาองค�ความรู'เดิม
ท่ีมีอยู. 

4.42 .67 มาก 

5 แรงงานมักมีความกังวลกับการทำงานในสถานประกอบนอกพ้ืนท่ี 4.34 .69 มาก 

6 แรงงานมักมีความกังวลกับการทำงานกับนายจ'างใหม. 4.45 .40 มาก 

7 แรงงานคืนถ่ินไม.กล'าลองทำงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาประสบการณ�ไปก.อน 4.28 .68 มาก 

8 แรงงานคืนถ่ินยังไม.พอใจกับค.าตอบแทนท่ีได'รับจากการทำงาน 4.30 .72 มาก 

9 รายได'ไม.พอกับการดำรงชีพและก.อให'เกิดหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากการประกอบ
อาชีพ 

4.30 .81 มาก 

10 งานท่ีทำอยู.ไม.สอดคล'องกับความสามารถของแรงงานคืนถ่ิน 4.14 .81 มาก 

11 ปริมาณงานไม.เหมาะสมกับเวลา 4.13 .83 มาก 
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ข�อท่ี คำถาม ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

12 ปริมาณงานไม.เหมาะสมกับรายได' 4.16 .83 มาก 

13 แรงงานไม.สามารถเปลี่ยนงานได'เพราะไม.มีทักษะเพียงพอ 4.22 .76 มาก 

14 ทักษะหรือความสามารถท่ีมีไม.โดดเด.นเพียงพอ 4.22 .80 มาก 

15 ความมั่นคงในการทำงานลดลงเน่ืองจากมีรายได'ต่ำ 4.29 .78 มาก 

16 การขาดแรงจูงใจในการทำงานเพราะไม.รู'ถึงความคาดหวังในตัวเอง 4.38 .72 มาก 

17 นายจ'างเลือกปฏิบัติเช.นเพศอายุสีผิวและไม.มีอิสระทางความคิด 4.39 .73 มาก 

 ค�าเฉลี่ยรวม 4.34 .43 มาก 
 

จากตารางสรุปว.า กลุ.มตัวอย.างแรงงานคืนถ่ินท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย 
ให'ความเห็นว.าภาพรวมของป!ญหาแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซียอยู.ใน

ระดับมาก (x ̅= 4.34, S.D. = .43) เมื่อพิจารณาเปuนรายข'อ พบว.า ป!ญหาของแรงงานคืนถ่ินท่ีมีค.าเฉลี่ยมากสุด คือ การสมัคร

งาน/การหางานยากไม.มีงานทำ (x ̅= 4.72, S.D. = .50) รองลงมา คือ ถูกลดชั่วโมงทำงานทำให'ได'รายได'น'อยและทำให'

แรงงานคืนถ่ินมีความกังวลในการประกอบอาชีพ (x ̅= 4.61, S.D. = .55)  
5.3 สรุปผลการศึกษาความต�องการด�านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถิ่นที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป'องกัน

โควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย: ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค.าเฉลี่ย ค.าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับความต'องการด'านทักษะและอาชีพของของแรงงาน 
คืนถ่ินท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซียฯ 

ข�อท่ี คำถาม ค�าเฉลี่ย  

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

1 อยากอบรมเรื่องขายของออนไลน� 4.42 .75 มาก 

2 อบรมเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน 4.53 .66 มากท่ีสุด 

3 อบรมการสร'างอาชีพด'วยการใช'เทคโนโลยีอย.างคล.องแคล.ว 4.47 .59 มาก 

4 อยากอบรมการใช'เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำการเกษตร 4.37 .72 มาก 

5 อยากเรียนรู'การออกแบบผลิตภัณฑ�การแปรรูป (สินค'า OTOP) 4.21 .80 มาก 

6 อยากอบรมทักษะการเย็บผ'าผู'หญิง 4.17 1.06 มาก 

7 อยากอบรมทำขนมเบเกอรี่ 4.21 .99 มาก 

8 เรียนรู'การจัดบ'านเก็บบ'าน/ทำสวน/ปลูกต'นไม' 4.25 .84 มาก 

9 ต'องการเงินทุนประกอบร'านน้ำชา 4.15 1.03 มาก 

10 ต'องการเงินทุนประกอบร'านขายของชำเล็ก ๆ 4.42 .70 มาก 

11 สนใจเปuนพนักงานเสิร�ฟตามร'านอาหารท่ัวไป 4.31 .84 มาก 

12 ทำงานอาชีพอิสระเช.นเป�ดร'านอาหารตามสั่ง(ธุรกิจส.วนตัว) 4.36 .78 มาก 
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ข�อท่ี คำถาม ค�าเฉลี่ย  

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

13 สนใจขายเสื้อผ'าออนไลน� 4.27 .84 มาก 

14 สนใจเป�ดร'านอาหารแบบไม.มีหน'าร'านขายใน Facebook 4.32 .92 มาก 

 ค�าเฉลี่ยรวม 4.32 .40 มาก 
 

จากตารางที่ 2 สรุปว.า กลุ.มตัวอย.างแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศ

มาเลเซียฯ ให'ความเห็นว.าโดยภาพรวมของความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถิ่นอยู.ระดับมาก (x ̅= 4.32,  
S.D. = .40) เมื่อพิจารณาเปuนรายข'อ พบว.า แรงคืนถิ่นมีความต'องการด'านทักษะและอาชีพมากที่สุด คือ อบรมเรื่องการทำ

เกษตรแบบผสมผสาน (x ̅= 4.53, S.D. = .66) รองลงมา คืออบรมการสร'างอาชีพด'วยการใช'เทคโนโลยีอย.างคล.องแคล.ว  

(x ̅= 4.47, S.D. = .59)  
5.4 สรุปผลการศึกษาแนวทางการปรับตัวและการส�งเสริมอาชีพให�กับแรงงานคืนถิ่นท่ีได�รับผลกระทบจากมาตรการ

ป'องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย: ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน   
 

ตารางท่ี 3 แสดงค.าเฉลี่ย ค.าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลเก่ียวกับแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงาน
คืนถ่ินท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซียฯ 

ข�อท่ี  คำถาม ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

1 ควรมีการรวมกลุ.มของแรงงานคืนถ่ินในพ้ืนท่ี 4.69 .50 มากท่ีสุด 

2 ควรมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับอาชีพค'าขายออนไลน� 4.55 .61 มากท่ีสุด 

3 ต'องการความรู'เพ่ือไปประกอบอาชีพทางการเกษตร 4.41 .59 มาก 

4 ควรช.วยอำนวยให'ประชาชนสามารถเกิดการเรียนรู'ได'ตลอดเวลาและ
ตลอดชีวิต 

4.42 .66 มาก 

5 ควรสนับสนุนให'ประชาชนได'มีการตัดสินใจในการเลือกอาชีพตาม 
ความสมัครใจ 

4.37 .69 มาก 

6 แนะแนวและส.งเสริมการประกอบอาชีพขายของออนไลน� 4.35 .73 มาก 

7 ส.งเสริมการจ'างงานให'กับกลุ.มเปราะบางประกอบอาชีพเกษตร 4.39 .68 มาก 

8 ควรส.งเสริมการเรียนรู'และการเข'าถึงเทคโนโลยีและการทำการตลาด 
(ตลาดออนไลน�) 

4.33 .74 มาก 

9 ควรมีการส.งเสริมด'านภาษาให'กับแรงงานคืนถ่ินเพ่ือสื่อสารได'ง.ายข้ึน 4.35 .71 มาก 

10 ควรส.งเสริมการวางแผนการทำงานเพื่อให'เกิดข'อผิดพลาดในงานน'อย
ท่ีสุด 

4.28 .76 มากท่ีสุด 

11 หลักปฏิบัติของผู'ร.วมงานท่ีต.างศาสนาทำให'อึดอัดใจ 4.27 .77 มาก 
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ข�อท่ี  คำถาม ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

 

ค�าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

แปลผล 

12 กลุ.มแรงงานคืนถิ ่นควรเรียนรู 'และฝwกฝนภาษาอื่น ๆ เพื ่อสนับสนุน 
การทำงานให'มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.33 .69 มาก 

13 กลุ.มแรงงานคืนถิ่นควรกระตือรือร'นที่จะแสวงหาความรู'ในการทำงาน
ใหม. ๆ 

4.36 .78 มาก 

 ค�าเฉลี่ยรวม 4.39 .36 มาก 
 

จากตารางที่ 3 สรุปว.า กลุ.มตัวอย.างแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศ
มาเลเซียฯ ให'ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ่นโดยภาพรวมอยู.ระดับมาก  

(x ̅= 4.39, S.D. = .36) เมื่อพิจารณาเปuนรายข'อ พบว.าประเด็นว.าควรมีการรวมกลุ.มของแรงงานคืนถิ่นในพื้นท่ีมีค.าเฉลี่ยมาก

สุด (x ̅= 4.69, S.D. = .50) รองลงมาคือควรมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับอาชีพค'าขายออนไลน� (x ̅= 4.55, S.D. = .61)  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลการวิจัยปpญหาของแรงงานคืนถิ่นที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป'องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย 

ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ ตำบลเตราะบอน สามารถอภิปรายผลได�ว�า 

จากผลการวิจัยแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซียในพื้นท่ีตำบล 
กายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ ตำบลเตราะบอน ได'สะท'อนว.ามีป!ญหามากโดยเฉพาะการสมัครงาน / การหางานยากไม.มีงานทำ 
การถูกลดชั่วโมงทำงานทำให'ได'รายได'น'อย และทำให'แรงงานคืนถิ่นมีความกังวลในการประกอบอาชีพ และแรงงานมักมี 
ความกังวลกับการทำงานกับนายจ'างใหม. เหตุที่เปuนเช.นนี้เพราะว.า แรงงงานคืนกลุ.มนี้ มีระดับการศึกษาไม.สูง ขาดโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง และวิถีวัฒนธรรมของกลุ.มตนเองก็มีความต.างจากูมิภาคอื่น ๆ ของไทย แต.ทว.ามีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ี
ใกล'เคียงกับประเทศมาเลเซียมากกว.า และที่ผ.านมา พื้นที่ชายแดนใต'ท่ีเปuนภูมิลำเนาของแรงงานคืนถิ่นก็มักขาดการส.งเสริม
หรือดูแลจากหน.วยงานภาครัฐ ทำให'กลุ.มแรงงานคืนถิ่นไม.สามารถมีทางเลือกประกอบอาชีพได'เหมือนกับพื้นที่ในเขตเมือง 
นอกจากนี้ แรงงานคืนถิ่นยังขาดความเชื่อมั่นในการใช'ชีวิตต.างพื้นที่ส.งผลให'แรงงานคืนถิ่นมีความกังวลกับการทำงานหากไป
นอกพื ้นที ่ ซึ ่งสามารถวิเคราะห�ความสอดคล'องเหมือนกับงานวิจัยของอรุณ ชัยญาณ (2545) พบว.าป!จจัยที ่นำไปสู. 
การเคลื่อนย'ายแรงงาน ได'แก. ระดับค.าจ'างและเงินเดือนที่สูงกว.า อัตราการว.างงงานที่มีสูง และระดับของการมีงานทำที่ต่ำ 
การไม.สามารถหางานทำได'ตามความรู 'ความสามารถของตนได'ในจังหวัดสตูล โอกาสสำหรับความก'าวหน'าในอาชีพ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเปuนอยู .ที ่คล'ายคลึงกับจังหวัดสตูล ความต'องการท.องเที ่ยว 
หาประสบการณ�ชีวิต การติดตามเพื่อนฝูง หรือเครือญาติที่เคยเดินทางไปทำงานท่ี เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย รวมท้ัง 
งานวิจัยของสำนักงานศูนย�วิจัยและให'คำปรึกษาแห.งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� อธิบายว.าสถานการณ�โควิด-19 ส.งผลกระทบ
ต.อผู'ประกอบการมีกำไรลดลง มีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป มีต'นทุนเพิ่มขึ้น รวมถึง ผู'ประกอบการยังได'ลดจำนวนลูกจ'าง
ลง นอกจากนี้ งานวิจัยของอารี จำปากลาย และคณะ (2563) พบว.าเหตุผลที่คนสามจังหวัดชายแดนใต'ไปทำงานในมาเลเซีย 
คือ ต'องการรายได' ซ่ึงท่ีมาเลเซียหางานง.าย และทำงานท่ีมาเลเซียมีรายได'สูงกว.าท่ีประเทศไทย ส.วนใหญ.ทำงานในร'านอาหาร 
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6.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต�องการด�านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถิ่นจากมาเลเซีย ศึกษากรณี ตำบลกายู

บอเกาะ ตำบลเกะรอ ตำบลเตราะบอน สามารถอภิปรายผลได�ว�า 

จากผลวิจัยความต'องการด'านทักษะและอาชีพของแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 
ของประเทศมาเลเซียอยู.ระดับมาก มีประเด็นที่น.าสนใจว.าแรงคืนถิ่นมีความต'องการด'านทักษะและอาชีพเกี่ยวกับการอบรม 
ทำเกษตรแบบผสมผสาน การสร'างอาชีพด'วยการใช'เทคโนโลยีอย.างคล.องแคล.ว เรื่องขายของออนไลน� และทำงานอาชีพอิสระ 
เช.น เป�ดร'านอาหารตามสั่ง (ธุรกิจส.วนตัว) ซึ่งสามารถสะท'อนความคิดและความต'องการพื้นฐานเกี่ยวกับการทำการเกษตรท่ี
สอดคล'องกับบริบทของพื้นที่ชายแดนใต'ซึ่งมีการปลูกพืชแบบหลายชนิดอยู.แล'ว  ฉะนั้น เหตุผลที่สนับสนุน คือ สิ่งที่เปuน
พื้นฐานของคนในชุมชนพื้นที่ชายแดนใต'มักประกอบอาชีพการเกษตรทำสวนยาง สวนผลไม' ซึ่งมีสาระสอดคล'องกับแนวคิด
ของ Hoppock (อ'างถึงในวารี ถาวรรุ.งกิจ, 2548) ที่ให'ความเห็นว.าบุคคลจะเลือกอาชีพที่สนองความต'องการของตนเองมาก
ที่สุด ทั ้งในป!จจุบันและอนาคต โดยเน'นความสำคัญของการรู 'จักตนเองอย.างแท'จริงในเรื ่องความสามารถ ความสนใจ  
ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเด.น จุดด'อย เพื่อไปเปรียบเทียบกับข'อมูลทางอาชีพจะช.วยเลือกอาชีพได'ถูกต'อง และประสบ
ความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ รวมทั้ง ประเด็นผลวิจัยท่ีต'องการเงินทุนประกอบร'านน้ำชา ซึ่งการค'าขายเปuนสิ่งที่สอดคล'องกับ
ธุรกิจในศาสนาอิสลามท่ีมีพ้ืนฐานสำคัญว.าทำให'เกิดการสร'างงาน ในอิสลามการหารายได'ด'วยความสามารถของตัวเองน้ันเปuน
สิ่งที่วาญิบ (จำเปuน) เปuนหน'าที่ที่ต'องปฏิบัติ หมายความว.าเขาสามารถสร'างงานแก.คนในสังคม และจะได'รับความโปรดปราน
จากอัลเลาฮฺอีกด'วย และธุรกิจสามารถสร'างโอกาสในการสร'างงานให'ตัวเอง ถ'าหากว.าเขาผู'น้ันมีความสนใจและพร'อมท่ีจะรับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได' ดังนั้น มุสลิมอาจสร'างงานให'ตัวเองด'วยการทำธุรกิจ และอัลเลาฮฺได'สัญญาที่จะ
ให'ความสำเร็จแก.ทุกคนท่ีทำงานอย.างหนัก และมีความพยายามในการประกอบอาชีพ (อิสมาอีล อบูบักรฺ, ม.ป.ป.) 

6.3 ผลการวิจัยเกี ่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการส�งเสริมอาชีพให�กับแรงงานคืนถิ่นที่ได�รับผลกระทบจาก

มาตรการป'องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ และตำบลเตราะบอน 

สามารถอภิปรายผลได�ว�า 

จากผลการวิจัยแนวทางการปรับตัวของแรงงานคืนถ่ินท่ีได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 ของประเทศ
มาเลเซียมีประเด็นที่น.าสนใจว.าควรมีการรวมกลุ.มของแรงงานคืนถิ่นในพื้นที่ ควรมีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับอาชีพค'าขาย
ออนไลน� และควรช.วยอำนวยให'ประชาชนสามารถเกิดการเรียนรู'ได'ตลอดเวลาและตลอดชีวิต ซึ่งสามารถสะท'อนว.าการสร'าง
หรือส.งเสริมการรวมกลุ.มของคนท่ีเปuนแรงงานคืนถ่ินเปuนทางออกท่ีจะช.วยให'แรงงานคืนถ่ินแต.ละคนดึงความสามารถเฉพาะตัว 
และนำมารวมกลุ.ม โดยนำจุดแข็ง ข'อดีของตนมาเสริมเกื้อหนุนคนอื่น ๆ ให'สามารถต.อยอดทำอาชีพใหม. ๆ ได' สอดคล'องใน
ทิศทางการทำงานอาชีพป!จจุบันซึ่งเน'นการใช'เทคโนโลยีมาช.วยทำงาน สร'างงาน และต.อยอดงานหรือธุรกิจให'หลากหลายอยู.
รอด โดยการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถ่ินท่ีส.วนใหญ.ขาดโอกาส ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ แม'มีประสบการณ�การ
ทำงานก็ตาม แต.ทว.าก็มีความต.างกันในด'านวัฒนธรรม ประเพณีและพฤติกรรมของคนในแต.ละพ้ืนท่ี ทำให'บทบาทของภาครัฐ
มีหน'าที่รับผิดชอบในการสร'างทักษะ ความรู'ประกอบอาชีพ รวมถึง องค�กรปกครองส.วนท'องถิ่นซึ่งเปuนพื้นที่ภูมิลำเนาของ
แรงงานคืนถิ่น จะต'องปรับแนวคิดการบริหารจัดการและการส.งเสริมอาชีพให'กับประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะเน'นกลุ.มคนท่ี
ย'ายกลับมาอยู.บ'านและยังว.างงาน หรือมีรายได'ไม.เพียงพอ ซ่ึงการพัฒนาการเรียนรู'อาชีพ ถือเปuนการเรียนรู'ตามอัธยาศัยท่ีคน
ทุกกลุ.มจะต'องสนใจเข'าถึงแหล.งเรียนรู'ประเภทต.าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน� และการร.วมอบรมปฏิบัติการฝwกทักษะอาชีพต.าง ๆ  
ส.วนผลวิจัยของสุทธิพร บุญมาก (2554) พบว.าบทบาทของเครือข.ายการย'ายถิ่นเปuนกลไกสำคัญซึ่งอื้ออำนวยต.อกระบวนการ
ย'ายถิ่น ทั้งก.อนการย'ายถิ่น ระหว.างการย'ายถิ่น และภายหลังการย'ายถิ่นของแรงงานคนไทยเชื้อสายมลายูที่ทำงานในร'าน 
ต'มยำ ทว.าบทบาทของเครือข.ายนี้ไม.ได'จำกัดเฉพาะบทบาทเชิงบวกเท.านั้น แต.ยังรวมถึงบทบาทเชิงลบที่มีต.อแรงงานคนไทย
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เช้ือสายมลายูด'วย ดังน้ัน จึงนำมาวิเคราะห�อภิปรายว.าแนวทางในการปรับตัวและส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถ่ินว.าภาครัฐ
ควรมีนโยบายที่ชัดเจน และเชิงรุกในการเข'ามาช.วยเหลือกลุ.มแรงงานคืนถิ่น ซึ่งมีความอ.อนไหวด'านความรู'สึกทางจิตใจและ
วัฒนธรรมที่กดทับ ทำให'สะท'อนว.าแนวทางในการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกัน 
โควิด-19 ของประเทศมาเลเซียในระยะยาว คือ 1) ควรมีมาตรการหรือข'อตกลงร.วมกันของรัฐบาลไทยและมาเลเซียในการ
ส.งเสริมให'แรงงานท่ีไปทำงานประเทศมาเลเซียเข'าสู.ระบบการทำงานท่ีถูกต'องตามกฎหมาย เช.น การลดค.าธรรมเนียมค.าตรวจ
สุขภาพ และอ่ืน ๆ 2) ปรับปรุงกลไกสนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย.างเปuนระบบ โดยเฉพาะแรงงานใน
ร'านอาหารไทย (เศรษฐกิจชายแดนใต'แย.! “หางานยาก - ค.าแรงถูก” ป!จจัยหลักผลัก ‘แรงงานไทย’ ย'ายถิ่นเข'ามาเลเซีย, 
2563, 12 ตุลาคม) 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชนP 
7.1 ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการปรับตัวและการส.งเสริมอาชีพให'กับแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการ
ป2องกันโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย : ศึกษากรณี ตำบลกายูบอเกาะ ตำบลเกะรอ ตำบลเตราะบอน” พบประเด็นจาก
งานวิจัยน้ี  คือ 

1) แรงงานคืนถิ่นมีป!ญหาหางานยาก ไม.มีงานทำ ถูกลดชั่วโมงทำให'มีรายได'น'อย และมีความกังวลใน
การทำงานนอกพ้ืนท่ี ดังน้ัน ภาครัฐ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส.วนท'องถ่ินควรหาช.องทางสร'างอาชีพโดยการจัดกลุ.มท่ีมีป!ญหา
ประสบเหมือนกัน เพ่ือร.วมกันวิเคราะห�หาวิธีหางานทำในรูปแบบรวมกลุ.มตามถิ่นที่อยู. และอาจสร'างเปuนคลัสเตอร�ขอกลุ.ม
แรงงานท่ีมีทักษะเหมือนๆ กัน เช.น กลุ.มอาหาร กลุ.มงานฝ�มือ เปuนต'น   

2) แรงงานคืนถิ่นมีความต'องการด'านทักษะและอาชีพเกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน การสร'างอาชีพ
ด'วยการใช'เทคโนโลยีเรื่องขายของออนไลน� และอาชีพอิสระ ดังน้ัน ควรใช'แนวทางส.งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีใช'นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลค.าของการเกษตร รวมถึง อบรมการตลาดออนไลน�ในสินค'าการเกษตร และผลิตภัณฑ�ชุมชน 

3) จากผลวิจัยแนวทางการปรับตัวของแรงงานคืนถิ่นที่ได'รับผลกระทบจากมาตรการป2องกันโควิด-19 
ของประเทศ 

มาเลเซีย เสนอให'มีการรวมกลุ.มของแรงงานคืนถิ่นในพื้นที่ ควรให'มีความรู'อาชีพค'าขายออนไลน� และควรช.วย
ส.งเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิตของทุกช.วงวัย ดังนั้น หน.วยงานภาครัฐที่มีหน'าที่ส.งเสริมการมีงานทำ เช.น สถาบันพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน และหน.วยงานต.าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ควรสร'างสื่อหรือช.องทางการเรียนรู'อาชีพให'หลากหลายตรงกับ
ศักยภาพ และความต'องการของแรงงานคืนถ่ิน 

นอกจากน้ี ผู'วิจัยมีข'อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย กล.าวคือ  
1) ภาครัฐควรออกนโยบายการพัฒนาพื้นที่ที่เน'นการสร'างงานเองในระดับครัวเรือน เพื่อรองรับกลุ.ม

แรงงานคืนถ่ินท่ีย'ายกลับมาจากประเทศเพ่ือนบ'าน 
2) ควรมีนโยบายสร'างความร.วมมือกับสถานประกอบการ เปuนแหล.งฝwกอบรมอาชีพแบบปฏิบัติงานจริง 

มีรายได'พร'อมพัฒนาทักษะความรู'ด'านช.าง งานฝ�มือ เช.น การตัดเย็บเสื้อผ'า เพ่ือหางานทำแบบเอาไปทำต.อท่ีบ'านได'โดยเฉพาะ
กลุ.มแรงงานคืนถ่ินสตรี 
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7.2 ข�อเสนอแนะในการทำวิจัยในโอกาสต�อไป 

ควรทำวิจัยเก่ียวกับแนวทางหรือรูปแบบความร.วมมือระหว.างภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการส.งเสริมการเรียนรู'
อาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานคืนถ่ินในยุคหลังโควิด 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา 1) ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบาย 

Thailand 4.0 2) ป 5ญหาอุปสรรคขององค �กรปกครองส #วนท%องถิ ่นก ับการข ับเคล ื ่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ  
3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 : ศึกษากรณี 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ใช%ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ#มตัวอย#างในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก โดยใช%สูตรคำนวณของยามาเน# ขนาดกลุ#มตัวอย#าง คือ 175 คน วิธีการสุ#มตัวอย#างแบบหลายขั้นตอน คือ  
การสุมแบบแบ#งกลุ#ม และการสุ#มตัวอย#างโดยบังเอิญ เครื่องมือที่ใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล คือ แบบสอบถามแบบ Likert 

Scale การวิเคราะห�ข%อมูลใช%สถิติค#าร%อยละ ค#าเฉลี่ย (x)̅ และค#าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัยพบว#า ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวมอยู#

ระดับมาก (x=̅ 4.29, S.D. = .30) โดยเฉพาะด%านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม#มีค#ามากสุด (x=̅ 4.43, S.D. = .43) ส#วนป5ญหา

อุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นกับการขับเคลื ่อนนโยบาย Thailand 4.0 อยู #ระดับค#อนข%างน%อย (x=̅ 1.98,  

S.D. = .59) โดยเฉพาะด%านสภาพแวดล%อมในการทำงาน (x=̅ 2.06, S.D. = .84) เปXนป5ญหามากสุด ส#วนแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 อยู#ระดับค#อนข%างมาก (x=̅ 4.22, 

S.D. = .51) โดยเฉพาะด%านการบริหารท%องถ่ินแบบมีส#วนร#วมมีค#ามากสุด (x=̅ 4.26, S.D. = .62)  
 

คำสำคัญ : ศักยภาพ, องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน, นโยบาย Thailand 4.0 
 

Abstract 
This research investigated (1) a local administration organization’s potential development for 

steering Thailand 4.0 policy, (2) local administration organizations’ problems and limitations in steering 
Thailand 4.0 policy, and (3) ways to develop potential of local administration organizations to be ready for 
steering Thailand 4.0 policy. This quantitative research, specifically, studied in Sateng Nok Municipality, 

 
1 - 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  มหาลัยราชภฏัยะลา 
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Mueang District, Yala Province. Samples of this study were 175 personnel working for organizations that 
were affiliated with Sateng Nok Municipality. They were selected by employing multi-stages sampling, 
including stratified random sampling and accidental sampling. The research instrument was a Likert scale 
questionnaire which brought about data to be analyzed for percentages, means, and standard deviations. 

Outcomes of the study showed that the local administration organizations’ potential in directing 

Thailand 4.0 policy was at a high level ( x ̅= 4.29, S.D. = 0.30)  Interestingly, the dimension of new 

organizational culture gained the highest mean score ( x ̅= 4.43, S.D. = 0.43) . Moreover, problems and 
limitations in steering Thailand 4.0 policy by the local administration organizations were at quite low level 

( x=̅ 1.98, S.D. = 0.59) . The biggest problem they had was in the working environment dimension ( x=̅ 2.06, 
S.D. = 0.84) . To improve potential of local administration organizations in steering Thailand 4.0 policy, the 

guidelines were examined to be at quite high level (x=̅ 4.22, S.D. = 0.51), as the aspect of participatory local 

administration was perceived to be the most effective (x=̅ 4.26, S.D. = 0.62). 
 

Keywords: potential, local administration organization, Thailand 4.0 policy 
 

1. บทนำ 
รัฐบาลพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา เข%ามาบริหารประเทศได%กำหนดนโยบายการบริหารประเทศให%สอดคล%องกับ

ยุทธศาสตร�ชาติ เพื่อให%การพัฒนาประเทศอย#างต#อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว% คือ เปXนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เปXนประเทศที่พัฒนาแล%ว โดยมีนโยบาย Thailand 4.0 เปXนจุดเริ่มต%นของกรอบยุทธศาสตร�ชาติ (สุวิทย� เมษินทรีย�, 
2559) ซึ ่งประเทศไทย 4.0 มุ #งการเปลี่ยนผ#านระบบใน 4 องค�ประกอบ คือ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู#
การเกษตรแนวใหม#ท่ีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข%ามาปรับใช%ในทุกข้ันตอน เริ่มตั้งแต#การผลิต การแปรรูป และการให%บริการ 
เปลี่ยนเกษตรกรเปXนผู %ประกอบการ 2) เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย#อมแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs)  
ไปเปXนวิสาหกิจแบบอัจฉริยะ (Smart Enterprises) ที ่มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional 
Services) ไปสู#การบริการที่มีคุณค#าสูง (High Value Services) และ 4) เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู#แรงงานที่มีความรู% 
ความเช่ียวชาญและทักษะสูง ซ่ึงโมเดล Thailand 4.0 ทำให%ภาครัฐจำเปXนต%องมีการปรับตัวให%เปXนระบบราชการ 4.0 โดยต%อง
ทำงานยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน�สุขของประชาชนสามารถเปXนที่ไว%วางใจและเปXนพึ่งของประชาชนได%อย#างแท%จริง  
แต#ทั้งนี้ ภาครัฐมีข%อจำกัดเกี่ยวกับขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดการกับป5ญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังน้ัน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภาครัฐท้ังราชการส#วนกลาง ราชการส#วนภูมิภาค และราชการส#วนท%องถ่ินถือเปXนกลุ#มบุคลากร
ท่ีต%องได%รับการพัฒนาอย#างจริงจังเพ่ือให%มีความพร%อม สามารถรองรับภารกิจตามอำนาจหน%าท่ีของหน#วยงานท่ีมีการเปลี่ยนไป 
ตามแนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ซึ่งการพัฒนาบุคลากรภาครัฐต%องเกิดความคุ%มค#า และตรงตามภารกิจของรัฐและความ
ต%องการของผู%ได%รับการพัฒนาให%สามารถนำความรู%ประสบการณ�ที่ได%รับนำมาพัฒนาประยุกต�ใช%ในการปฏิบัติงานได%ให%เกดิผล
อย#างเปXนรูปธรรม 

ทั้งนี้ โมเดลนโยบาย “Thailand 4.0” ประเทศไทยต%องปรับตัวเพื่อให%เข%ากับยุคสมัยในหลายมิติ เช#น มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคมและชุมชน มิติการเมือง และวัฒนธรรม และมิติสารสนเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด%วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู#ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือที่เรารู%จักกันว#า Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 
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4.0 ดังนั้น ระบบราชการก็จะต%องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให%สอดรับและส#งเสริมไทยแลนด� 4.0 จึงจำเปXนต%องมีการปฏิรูป 
ระบบราชการ และข%าราชการปฏิบัติงานได%สอดคล%องกับทิศทางการบริหารของประเทศ องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นถือเปXน
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะต%องให%ความสำคัญต#อนโยบายประเทศไทย 4.0 และดำเนินกิจการให%สอดคล%อง
กับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศในการแปลงนโยบายของรัฐบาลสู#การปฏิบัติในระดับท%องถิ่น องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน
ต%องปรับตัวเพื่อให%สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณะอันจะเกิดผลประโยชน�ต#อส#วนร#วมภายใต%หลักการประเทศไทย 4.0  
ซึ่งในการขับเคลื่อนไปสู#ประเทศไทย 4.0 องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นในฐานะเปXนส#วนบริหารที่ใกล%ชิดกับประชาชน เปXนผู%นำ
นโยบายไปสู#การปฏิบัติ ต%องปรับตัวให%เข%ากับยุค Thailand 4.0 ทั้งในแง#ของมิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม 
ชุมชน และมิติทางด%านวัฒนธรรม เพ่ือให%สอดคล%องกับนโยบายหลักของชาติ ดังน้ัน องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินท่ีทำหน%าท่ีและ
รับผิดชอบต#องานพัฒนาในระดับชุมชนท%องถิ่นโดยตรง จำเปXนต%องปรับตัวเองเพื่อให%สามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาให%
เปXนไปตามหลักการ Thailand 4.0 อย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้น องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นภายใต%บริบท 
Thailand 4.0 จึงเปXนความท%าทายที่เกิดขึ้นใหม#เพราะทำให%องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องปรับตัว 5 ด%าน ได%แก# (เสกสรรค� 
สนวา สุพัฒนา ศรีบุตรดี และฉัตรณรงค�ศักดิ์ สุธรรมดี, 2560) 1) องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินต%องปรับวัฒนธรรมองค�การใหม# 
(Cultural Change) 2) องค�กรปกครองส #วนท%องถิ ่นต %องปร ับปร ุงระบบการบร ิหารงานบุคคล แนวใหม#(Personal 
Administration 3) องค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นต%องเน%นการพัฒนาท%องถิ ่นแบบมีส#วนร#วม (Participations) 4) องค�กร
ปกครองส#วนท%องถิ่นต%องมีผู%บริหารแนวใหม# เช#น เปXนผู%ซึ่งมีจิตอาสา เปXนผู%กล%าคิด กล%าทำในการเปลี่ยนแปลง 5) การส#งเสริม
และปรับบทบาทท%องถิ่นให%สามารถจัดการได%ด%วยตนเอง (Self - Management) โดยต%องประสานความร#วมมือจากภาคส#วน
ต#าง ๆ ท่ีเก่ียวข%องในรูปแบบเครือข#ายทางสังคม ท้ังน้ี วีระยุทธ พรพจน�ธนมาศ และวงพักตร� ภู#พันธ�ศรี (2562) อธิบายว#าการ
พัฒนาศักยภาพองค�การขององค�กรปกครองท%องถิ่นต%องให%ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ถือเปXนป5จจัยสำคัญใน
การนำพาองค�การไปสู#การบรรลุเป|าหมาย ซึ่งจำเปXนที่องค�การจะต%องลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนให%มีทักษะ ความรู% 
ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีต#อการทำงานรวมถึงเปXนบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถ (Competency) เพ่ือให%งานท่ีตนรับผิดชอบ
สามารถบรรลุถึงเป|าหมายที่บุคลากรและองค�การได%กำหนดไว%ร#วมกัน ส#งผลให%ท%องถิ่นต%องประสบกับความท%าทายในรูปแบบ
ใหม#ที่ยังไม#เคยเกิดขึ้นมาก#อน ทั้งนี้ องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องเข%าใจในการบริหารท%องถิ่นไทยภายใต%บริบท Thailand 
4.0 พร%อมด%วยผู%นำองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน บุคลากรและเจ%าหน%าท่ีต%องมีความรู%และ เข%าใจในนโยบายประเทศไทย 4.0 

สำหรับรูปแบบการปกครองท%องถิ่นมีหลายประเภท หลายขนาด แต#มีภารกิจภายใต%อำนาจหน%าที่ตามกฎหมาย
เหมือนกันหากเปXนองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินในประเภทเดียวกัน เช#น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต#ทว#า
องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเหล#านี้กลับมีต%นทุน องค�ความรู% บริบทพื้นที่ และความพร%อม ความสามารถของคนทั้งที่เปXน
ผู%บริหารและผู%ปฏิบัติงานต#างกัน ผู%วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำ “นโยบาย Thailand 4.0” แปลงไปสู#การขับเคลื่อน 
ซ่ึงเทศบาลเมืองมีขนาดใหญ# มีกำลังคน งบประมาณ มีอาณาเขตไม#กว%าง และอยู#ใกล%ชิดประชาชน สามารถปรับตัว ปรับวิธีคิด 
ปรับการทำงานให%สนองตอบนโยบายด%านการจัดการภาครัฐมัยใหม#ท่ีมีคุณค#าเชิงอัตลักษณ�เฉพาะพ้ืนท่ี และสร%างประโยชน�ต#อ
คนในพื้นท่ี ทั ้งนี ้ ผู %วิจัยสนใจเลือกเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ ่งยกฐานะจากเทศบาลตำบลเปXนเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (สภาพทั่วไปและข%อมูลพื้นฐาน, 2565) โดยสิ่งท่ีน#าสนใจ คือ เทศบาลเมืองสะเตงนอกมี 
อาณาเขตติดกับเทศบาลนครยะลา ซึ่งได%รับรางวัลด%านการบริหารและด%านอื่น ๆ จึงเปXนความท%าทายว#าเทศบาลเมืองสะเตง
นอกจะขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาท%องถ่ินให%มีความก%าวหน%าอย#างไร ด%วยเหตุน้ี ทำให%ผู%วิจัยสนใจการพัฒนาศักยภาพของ
องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 กรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอกว#าจะเปXนเช#นใด 
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2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษากรณี เทศบาล

เมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
2.2 เพื่อศึกษาป5ญหาอุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษากรณี 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
2.3 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการวิจัยน้ี ประเด็นเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครอง

ส#วนท%องถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 พอจะสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังน้ี 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพ 

ความหมายของศักยภาพมีหลายนักวิชาการอธิบายไว% เช#น เสรี พงศ�พิศ (2547) ให%ความหมายของศักยภาพ 
หมายถึง ความสามารถที่ยังไม#พัฒนาหรือยังไม#พัฒนาเต็มที่ ศักยภาพเปXนพลังภายใน พลังที่ซ#อนไว% หรือพลังแฝงที่ยังไม#ได%
แสดงออกมาให%ปรากฏหรือออกมาบ%าง ส#วนไอ หอมนาน (2557) ได%กล#าวว#า ศักยภาพ หมายถึงความสามารถ ความพร%อม 
หรือคุณสมบัติที่แฝงอยู#ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถทำให%ปรากฏหากได%รับการพัฒนาหรือ กระตุ%นจากภายนอกอนัจะ
ส#งผลต#อความสำเร ็จและความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ให%ความหมายของศักยภาพว#า หมายถึง ภาวะแฝง อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู#ในสิ่งต#าง ๆ 
อาจทำให%พัฒนา หรือให%ปรากฏเปXนสิ่งท่ีประจักษ�ได%   

ส#วนประเภทของศักยภาพ สุจิตรา ธนานันท� (2552) ได%จำแนกประเภทของศักยภาพออกเปXน 3 กลุ#มใหญ# ๆ ดังน้ี  
1) ศักยภาพหลักขององค�การ (Core Competency) เปXนขีดความสามารถที่ทุกคนในองค�การ ต%องมี

คุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อผลักดันให%องค�การบรรลุตามวิสัยทัศน� และพันธกิจที่วางไว% ตลอดจนค#านิยมที่คนในองค�การมีและ
ถือปฏิบัติ  

2) ศักยภาพของพนักงานในแต#ละระดับหรือตำแหน#งงาน (Managerial Competency) จะต%องมีและ
จะแตกต#างกันเพ่ือสะท%อนถึงความคาดหวัง ความกว%าง และความลึกของความสามารถท่ีพนักงาน จะต%องมีก#อนท่ีจะได%รับการ
เพ่ิมความรับผิดชอบ  

3) ศักยภาพที่กำหนดไว%สำหรับงานในแต#ละด%านหรือตามลักษณะงาน (Functional Competency)  
จะมีความสามารถแตกต#างกันไปตามหน%าท่ีท่ีได%รับมอบหมาย  

นอกกจากนี้ แนวคิด 7s framework เปXนแนวคิดของ McKinsey ใช%เปXนกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพ่ือ
การกำหนดกลยุทธ�ในองค�กร โดยการประสาน 7 องค�ประกอบ ตั้งแต#การกำหนดกลยุทธ�องค�การเกี่ยวข%องกับการพิจารณา
โครงสร%างองค�กร เป|าหมายขององค�กร ระบบการดำเนินงาน ทักษะท่ีใช%ในการทำงานบุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงาน
และเป|าหมายที่ต%องการ และสำหรับองค�กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง (High Performance Organization) มีการนำมาใช%
เพื่อยกระดับการทำงาน และวิธีการบริหารงานให%มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว#าองค�กรสู#ความเปXนเลิศ (Excellence 
Organization) เปXนองค�กรท่ีมีความสามารถมีแผนรองรับกับสภาวะต#าง ๆ อย#างชัดเจน  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 และระบบราชการ 4.0 
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การจัดทำยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� โดยผ#าน 3 กลไกสำคัญ คือ 1. การขับเคลื่อนประเทศด%วยนวัตกรรมป5ญญา 
เทคโนโลยี และความคิดสร%างสรรค�เพื ่อแข#งข ันได%ในเวทีโลก (Competitive Growth Engine) (Innovation Driven 
Economy) 2. การกระจายรายได%โอกาส และความมั่งคั่งอย#างเท#าเทียม (Inclusive Growth Engine) เปลี่ยนจากการรวย
กระจุกตัว เพื่อไปสู# “สังคมที่ไม#ทอดทิ้งกัน” (Inclusive Society) 3.การพัฒนาและใช%เทคโนโลยีที่เปXนมิตรต#อสิ่งแวดล%อม 
(Green Growth Engine) เพื่อตอบโจทย�การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยการพัฒนาประเทศ
ไทยภายใต%โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จโดยใช%แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปXนตัวการขับเคลื่อน โดยมุ#งเน%นการมี
ส#วนร#วม เปXนการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคีเครือข#าย ร#วมกันระดมความคิดผนึกกำลังขับเคลื่อนผ#านโครงการบันทึกความ
ร#วมมือกิจกรรม หรืองานวิจัยต#าง ๆ ซ่ึงนโยบาย THAILALD 4.0 เปXนยุทธศาสตร�การพัฒนาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ� จันทร�
โอชาที่มีความมุ#งหวังพัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศไทยให%สามารถแข#งขันได%กับทั่วโลกอย#างมีประสิทธิภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร%างเศรษฐกิจไปสู# “Value–based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด%วยนวัตกรรมแนวใหม#”  

3.3 แนวคิดหลักการไทยแลนด� 4.0 ท่ีมีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  
ภายใต%หลักการไทยแลนด� 4.0 จากกระบวนทัศน�การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด� 4.0 ช้ีให%เห็นว#าองค�กรปกครองส#วน

ท%องถิ่นต%องเข%าไปทำหน%าที่ในการกระตุ%นชุมชนท%องถิ่นให%เกิดการตื่นตัว คือ องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องทำให%สอดคล%อง
เหมาะสมกับการบริหารงานภายใต%ยุทธศาสตร�ประเทศไทย 4.0 โดยสามารถแยกลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได%แก#  
(จุฑาทิพย� สุจริตกุล, 2562)  

1) ด%านเป�ดกว%างและสามารถทำงานเชื ่อมโยงกับทุกฝ�าย (Open & Connected Organization) 
หมายถึง การที่องค�การภาครัฐทำงานอย#างโปร#งใสโดยบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได% และสามารถเข%าถึงข%อมูลข#าวสาร
และมีการแบ#งป5นข%อมูลซ่ึงกันแลกันเพ่ือไปสู#ความร#วมมือกันอย#างแท%จริง   

2) ด%านยึดประชาชนเปXนศูนย�กลาง (Citizen-Centric Organization) เพื่อแก%ไขป5ญหาและตอบสนอง
ความต%องการในเชิงรุกโดยไม#ต%องรอให%ประชาชนเข%ามาติดต#อ พร%อมทั้งมีการใช%ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนการใช%
ประโยชน�จากข%อมูลของภาครัฐเพ่ือบริการประชาชน  

3) ด%านมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & Innovative Organization) หมายถึง องค�การที่ต%อง
ทำงานแบบมีการคาดการณ�ไว%ล#วงหน%า มีการวิเคราะห�ความเสี่ยง มีการสร%างนวัตกรรม และความคิดริเริ่มประยุกต�องค�ความรู%
ในแบบสหวิชาเข%ามาใช%ในการตอบโต%กับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย� (2559) ได%เขียนบทความเรื่อง “ท%องถิ่นยุคประเทศไทย 4.0” ซึ่งหลักการสามารถนำมา
วิเคราะห�เก่ียวกับการปรับตัวขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินภายใต%บริบทของไทยแลนด� 4.0 มี 5 ด%าน ได%แก# 

1) องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องปรับวัฒนธรรมองค�การใหม# (Cultural Change) เพื่อหล#อหลอมให%
พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดี ผู%บริหารขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นจึงควรตระหนักและทำความเข%าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพ่ือนำไปสู#การวางแผน และการปรับใช%วัฒนธรรมการทำงานได%อย#างถูกต%องเหมาะสม (วิเชียร วิทยอุดม, 2554)  

2) องค �กรปกครองส #วนท%องถ ิ ่นต %องปร ับระบบการบร ิหารงานบุคลากรแนวใหม # (Personal 
Administration) สนับสนุนให%บุคลกร ภายในและภายนอกหน#วยงานมีศักยภาพทั้งทางด%านความรู% ทักษะ และความสามารถ
ในการดำเนินชีวิต โดยควรเสริมสร%างความมีวินัย ความรับผิดชอบ หรือสร%างความเปXนพลเมืองท่ีดีให%ด%วย   

3) องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องเน%นการ พัฒนาท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วม (Participations) โดยเป�ด
โอกาสให%ประชาชนในพ้ืนท่ีได%เข%ามามีส#วนในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค�กร
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ปกครองส#วนท%องถิ่นนั้น Erwin (1976) การเข%ามามีส#วนร#วมของประชาชนสามารถกระทำได%โดยอาศัยการคิด การตัดสินใจ 
สำหรับ การแก%ไขป5ญหาของตนเองร#วมกับการใช%ความคิดเชิงสร%างสรรค�เพ่ือพัฒนางาน (จินตวีร� เกษมศุข, 2559)  

4) องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินต%องมีผู%บริหารแนวใหม# หมายถึง ผู%บริหารต%องเปXนผู%ซึ่งมีจิตอาสา กล%าคิด 
การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน�สามารถพัฒนาท%องถ่ินให%ก%าวไกล เช#น ควรส#งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ�ของชุมชนท%องถ่ินให%มี
ความโดดเด#น และมีอัตลักษณ�ของท%องถ่ินน้ัน โดยเฉพาะและผู%บริหารท%องถ่ินแนวใหม#ต%องมีความสามารถในการเปXนนักธุรกิจ
เพ่ือหารายได%ให%กับคนในท%องถ่ินเพ่ิมข้ึน  

5) การส#งเสริมและปรับบทบาทท%องถิ ่นให%สามารถจัดการตนเองได% (Self-Management) โดยต%อง
ประสานความร#วมมือจากภาคส#วนต#าง ๆ ที่เกี่ยวข%องในรูปแบบเครือข#ายทางสังคม การทำงานแบบเครือข#ายเปXนสิ่งสำคัญ 
บทบาทของท%องถ่ินจะต%องเปXนแหล#งเรียนรู%ให%กับประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได%มากข้ึน ประชาชนมีสำนึกรักบ%านเกิดและมี
ความภาคภูมิใจในการเปXนส#วนหน่ึงของท%องถ่ิน  

3.4 ความท�าทายขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นภายใต�บริบทของประเทศไทย 4.0 
ความท%าทายขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นภายใต%บริบทของประเทศไทย 4.0 นโยบาย Thailand 4.0 มีแนวคิด 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด%วยความคิดสร%างสรรค� นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งนับว#าเปXนโมเดลเศรษฐกิจท่ีทันสมัยอันจะ
นำพาประเทศไทยให%หลุดพ%นจากกับดักประเทศรายได%ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม#สมดุล พร%อมกับ
เปลี่ยนผ#านประเทศไทยไปสู#ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพิ่มความเข%มแข็งจากภายในดำเนินไป
ควบคู#กับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก โดยอาศัยตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีมาตรการของการขับเคลื่อน
อย#างเปXนรูปธรรมผ#านกลไก “ประชารัฐ” ประเทศไทย 4.0 จึงเปXนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด%วยนวัตกรรมโดย
มีแนวคิดที ่สำคัญคือ การขับเคลื ่อนภายในสู #ภายนอก โดยการขับเคลื ่อนจากภายใน คือ 1) การยกระดับนวัตกรรม 
(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส#วนในประเทศ เพ่ือท่ีจะสร%างความได%เปรียบเชิงแข#งขัน 2) การสร%างสังคมท่ี
มีจิตวิญญาณของความเปXนผู%ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) และ 3) การสร%างความเข%มแข็งของชุมชน
และเครือข#าย (Community Driven Proposition) โดยต%องอาศัยความคิดริเริ่มสร%างสรรค� เพื่อพัฒนานวัตกรรมให%สามารถ
สร%างความได%เปรียบเชิงการแข#งขันได% โดยองค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นจะต%องปรับตัวทั้งในแง#ของมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน และวัฒนธรรม โดยบทความของป5ณณพงศ� วงศ�ณาศรี (2560) ได%วิเคราะห�บริบทความท%าทายขององค�กร
ปกครองส#วนท%องถิ่นในการบริหารท%องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท%องถิ่นในยุคไทยแลนด� 4.0 พบว#ามี 4 ประการ ได%แก#  
1) ด%านการเปลี่ยนแปลงของเมือง 2) ด%านการสร%างพลังประชารัฐ 3) ด%านเทคโนโลยี และ 4) ด%านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ท%องถ่ิน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากรที่ใช%ในการวิจัย คือ บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก จำนวนรวม 310 คน จาก 8 กลุ#ม คือ  
สำนักปลัด กองคลัง กองช#าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม ส#วนตรวจสอบภายในและ
งานนิติการ ขนาดกลุ#มตัวอย#างใช%สูตรคำนวณขนาดกลุ#มตัวอย#างของยามาเน# ได%จำนวนรวม 175 คน 

วิธีการสุ#มตัวอย#างในการวิจัยเปXนการสุ#มตัวอย#างแบบหลายขั้นตอน กล#าวคือ ขั้นที่ 1 การสุ#มตัวอย#างแบบแบ#งกลุ#ม
ตามสังกัด โดยแบ#งกลุ#มประชากรออกเปXน 8 กลุ#ม คือ สำนักปลัด 41 คน กองคลัง 21 คน กองช#าง 27 คน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล%อม 28 คน กองการศึกษา 21 คน กองสวัสดิการสังคม 24 คน ตรวจสอบภายใน 3 คน งานนิติการ 10 คน และ
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ขั้นที่ 2 สุ#มตัวอย#างแบบโดยบังเอิญ โดยจะเก็บกลุ#มตัวอย#างจากกลุ#มบุคคลที่มาทำงานในสำนักงาน เนื่องจากยังมีการแพร#
ระบาดของโรคโควิดทำให%มีการแบ#งกันมาทำงาน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ผู%วิจัยได%ออกแบบเครื่องมือเพื่อใช%ตอบวัตถุประสงค�ข%อ 1 - 3 ได%แก# แบบสอบถามที่ใช%ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู%วิจัย

รวบรวมจากการศึกษางานวิจัยต#าง ๆ ที่เกี่ยวข%องแล%วนำมาปรับปรุงให%เหมาะสมสอดคล%องกับลักษณะของกลุ#มประชากรผู%ท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยแบ#งออกเปXน 4 ส#วน คือ  

ส�วนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข%อมูลท่ัวไปส#วนบุคคล เปXนแบบสอบถามปลายป�ด จำนวนคำถาม 8 ข%อ 
ส�วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับระดับศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 

ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก เปXนคำถามปลายป�ดแบบมาตรวัด Rating Scale จำนวน 5 ด%าน รวมคำถาม 22 ข%อ  
ส�วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับระดับป5ญหาและอุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 

Thailand 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก เปXนคำถามปลายป�ดแบบมาตรวัด Rating Scale จำนวน 6 ด%าน รวม
คำถาม 24 ข%อ  

ส�วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก เปXนคำถามปลายป�ดแบบมาตรวัด Rating Scale จำนวน 3 ด%าน 
รวมคำถาม 13 ข%อ  

ทั้งนี้ คำถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - 4 มีคำตอบให%เลือก 5 คำตอบ และมีเกณฑ�การให%คะแนนเดียวกัน คือ  
มาก = 5 ค#อนข%างมาก = 4 ปานกลาง = 3 ค#อนข%างน%อย = 2 และน%อย = 1 

นอกจากน้ี คำถามส#วนท่ี 2 - 4 คณะผู%วิจัยได%แบ#งระดับคะแนนและแปลความหมาย เช#นเดียวกัน กล#าวคือ 
คะแนนเฉลี่ย                              ความหมาย 
1.00 - 1.50                                ความเห็นอยู#ระดับน%อย 
1.51 - 2.50                         ความเห็นอยู#ระดับค#อนข%างน%อย 
2.51 - 3.50                        ความเห็นอยู#ระดับปานกลาง 
3.51 - 4.50                       ความเห็นอยู#ระดับค#อนข%างมาก 
4.51 - 5.00                        ความเห็นอยู#ระดับมาก 

4.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และการเก็บรวบรวมข�อมูล 
ผู%วิจัยได%ทำการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อน

นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำข%อมูลที่ได%มาสร%างแบบสอบถาม และนำเครื่องมือแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต%อง 
เชิงเน้ือหา โดยการเก็บรวบรวมข%อมูลทำหนังสือถึงเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพ่ือขออนุญาตเก็บข%อมูลกับบุคลากรในสังกัดด%วย
ตนเองเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และนำแบบสอบถามมาจัดเก็บตรวจสอบจัดระเบียบและนำแบบสอบถามไปวิเคราะห�ข%อมูล 

4.4 การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
สำหรับการวิเคราะห�ข%อมูลเชิงปริมาณ คือ ใช%สถิติในการวิเคราะห�ข%อมูลทั ่วไปเปXนความถี ่และค#าร%อยละ  

ส#วนวัตถุประสงค�การวิจัยข%อ 1 - 3 จะใช%สถิติการวิเคราะห�ข%อมูล คือ ค#าเฉลี่ย และค#าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 
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ข%อมูลท่ัวไปของกลุ#มตัวอย#าง คือ บุคลากรท%องถ่ินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส#วนใหญ#เปXนเพศชาย คิดเปXนร%อยละ 
61 ส#วนใหญ#มีช#วงอายุต่ำกว#า 30 ป� คิดเปXนร%อยละ 48.6 ระดับการศึกษาส#วนใหญ#เปXนปริญญาตรี คิดเปXนร%อยละ 14.9 นับถือ
ศาสนาอิสลามเปXนส#วนใหญ# คิดเปXนร%อยละ 73.1 การปฏิบัติงานส#วนใหญ#ประเภทวิชาการ คิดเปXนร%อยละ 40 อยู#ในสังกัด
สำนักปลัดเปXนส#วนใหญ# คิดเปXนร%อยละ 23.4 มีประสบการณ�การทำงานส#วนใหญ#ต่ำกว#า 5 ป� คิดเปXนร%อยละ 62.3 มีทัศนะต#อ
ผลงานระดับหน#วยงานรางวัลองค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นมีการบริหารที่ดี  คิดเปXนร%อยละ 61.1 และมีทัศนะต#อผลงานระดับ
บุคคลรางวัลเกียรติคุณ คิดเปXนร%อยละ 53.7 

5.2 สรุปผลการวิจัยระดับศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ศึกษากรณี 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

ตารางท่ี 1 ค#าเฉลี ่ย ค#าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี ่ยวกับระดับศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นกับ 
การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1) ด�านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม�    
1. เทศบาลเป �ดโอกาสให %ประชาชนได % เข % ามาม ีส #วนในการวางแผน  

การดำเนินงาน 
4.76 .64 มาก 

2. เทศบาลมีความสามารถในการดำเนินงานภายใต%การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจแนวใหม#ไทยแลนด� 4.0 

4.34 .63 ค#อนข%างมาก 

3. เทศบาลสามารถนำเอาเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0) มาประยุกต�ใช%กับ
นโยบายสาธารณะ 

4.34 .69 ค#อนข%างมาก 

4. เทศบาลพร%อมส#งเสริมให%บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน
นโยบาย Thailand 4.0 

4.28 .70 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม�โดยเฉลี่ย 4.43 .43 ค�อนข�างมาก 

2) ด�านการพัฒนาบทบาทองค�กรให�จัดการตนเองได�    
1. เทศบาลมีโครงสร%างขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินท่ีมั่นคง 4.57 .70 มาก 
2. เทศบาลสามารถถ#ายโอนภารกิจหน%าท่ีระหว#างองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน

กับราชการส#วนภูมิภาค 
4.30 .63 ค#อนข%างมาก 

3. โครงสร%างการบริหารทางการคลังของเทศบาลมีความอิสระทางการคลัง
และงบประมาณ 

4.11 .73 ค#อนข%างมาก 

4. เทศบาลมีความพร%อมในการถ#ายโอนภารกิจจากหน#วยงานส#วนกลาง 4.26 .69 ค#อนข%างมาก 
ภาพรวมด�านการพัฒนาบทบาทองค�กรให�จัดการตนเองได�โดยเฉลี่ย 4.31 .41 ค�อนข�างมาก 

3) ด�านการบริหารท�องถิ่นแบบมีส�วนร�วม    
1. เทศบาลเป�ดโอกาสให%ประชาชนมีส#วนร#วมในการเลือกตั้งและถอดถอน

ผู%บริหารท%องถ่ินและสมาชิกท%องถ่ิน 
4.40 

 
.73 ค#อนข%างมาก 
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รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

2. เทศบาลเป�ดให%ประชาชนเข%าถึงข%อมูลข#าวสารขององค�กรปกครอง         
ส#วนท%องถ่ิน อาทิ ศูนย�ข%อมูลข#าวสาร และเพจท%องถ่ิน 

4.13 .71 ค#อนข%างมาก 

3. เทศบาลเต็มใจให%สิทธิประชาชนสามารถเสนอข%อบัญญัติท%องถ่ินได% 4.35 .74 ค#อนข%างมาก 
4. เทศบาลให%สิทธิประชาชนมีส#วนร#วมแสดงความคิดเห็นก#อนการดำเนิน

โครงการ รวมท้ังการลงประชามติท%องถ่ิน 
4.21 .74 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านการบริหารท�องถิ่นแบบมีส�วนร�วมโดยเฉลี่ย 4.27 .43 ค�อนข�างมาก 
4) ด�านปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม�    
1. เทศบาลเน%นใช% Application ในการสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือเข%าปฏิบัติงานในองค�กร 
4.33 .73 ค#อนข%างมาก 

2. เทศบาลสามารถใช%เทคโนโลยีประชาสัมพันธ�เพื ่อให%บุคคลที ่มีความรู%
ความสามารถมาสมัครอย#างท่ัวถึง 

4.30 .71 ค#อนข%างมาก 

3. เทศบาลสามารถส#งเสริมให%มีการบ#มเพาะทักษะ และการเตรียมความ
พร%อมสู#เศรษฐกิจแนวใหม#ภายใต%ไทยแลนด� 4.0 

4.20 .77 ค#อนข%างมาก 

4. เทศบาลเน%นการยกระดับขับเคลื่อนกลุ#มบุคลากรสู#การปฏิบัติงานยุคดิจิทัล 4.20 .71 ค#อนข%างมาก 
5. เทศบาลพร%อมสนับสนุนการจัดฝ�กอบรมบุคลากรเกี ่ยวกับการใช%ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กร 
4.13 .75 ค#อนข%างมาก 

6. เทศบาลมีอัตรากำลังที่เพียงพอกับภารกิจที่รับผิดชอบและและมีความ
โปร#งใสในการบริหารงานบุคคล 

4.25 .78 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม�โดยเฉลี่ย 4.23 .38 ค�อนข�างมาก 
5) ด�านผู�บริหารท�องถิ่นแนวใหม�    
1. ผู%บริหารมีความพร%อมในการใช%เครื่องมือสื่อสาร ในการติดต#องาน 4.32 .77 ค#อนข%างมาก 
2. ผู%บริหารมีความสามารถก%าวทันเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม# ๆ รวมท้ัง

การมีความเข%าใจต#อพฤติกรรมเชิงการเมือง 
4.17 .72 ค#อนข%างมาก 

3. ผู%บริหารมีความสามารถสร%างความสมดุลระหว#างงานในตำแหน#งกับด%าน
ชีวิตส#วนตัว 

4.10 .80 ค#อนข%างมาก 

4. ผู%บริหารมีมุมมองท่ีกว%างไกลจะต%องชาญฉลาดและเข%าใจวัฒนธรรมองค�กร
แนวใหม# สามารถวางแผนล#วงหน%าได% 

4.17 .69 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านผู�บริหารท�องถิ่นแนวใหม�โดยเฉลี่ย 4.19 .44 ค�อนข�างมาก 
ศักยภาพรวมทุกด�านขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉลี่ย 

4.29 .30 ค�อนข�างมาก 
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จากตารางท่ี 1 กลุ#มตัวอย#างคือบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีความคิดเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครอง

ส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวมอยู#ระดับค#อนข%างมาก (x=̅ 4.29, S.D.= .30) เมื่อพิจารณา

เปXนรายด%าน พบว#าด%านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม#มีค#าเฉลี ่ยมากสุด (x=̅ 4.43, S.D. = .43) รองลงมาคือด%านการพัฒนา

บทบาทองค�กรให%จัดการตนเองได% (x=̅ 4.31, S.D.= .41) และด%านการบริหารท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วม (x=̅ 4.27, S.D.= .43) 

ตามลำดับ ส#วนด%านผู%บริหารท%องถิ่นแนวใหม#มีค#าเฉลี่ยน%อยสุด (x=̅ 4.19, S.D.= .44) รองลงมาคือด%านปรับระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย�แนวใหม# (x=̅ 4.23, S.D. = .38)   
หากพิจารณาเปXนรายข%อย#อย ๆ ขอแต#ละด%าน พบว#า  
ด%านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม# กลุ #มตัวอย#างให%ความเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นกับการ

ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ภาพรวมในด%านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม#มีค#าเฉลี ่ยระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.29,  
S.D. = .43) โดยเฉพาะประเด็นที่ว#าเทศบาลเป�ดโอกาสให%ประชาชนได%เข%ามามีส#วนในการวางแผน การดำเนินงานมีค#าเฉลี่ย

มากสุด (x ̅= 4.76, S.D.= .64)  
ด%านการพัฒนาบทบาทองค�กรให%จัดการตนเอง กลุ#มตัวอย#างให%ความเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน

กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ภาพรวมในด%านการพัฒนาบทบาทองค�กรให%จัดการตนเองอยู#ระดับค#อนข%างมาก 

(x ̅= 4.31, S.D.= .41) โดยเฉพาะประเด็นที่ว#าเทศบาลมีโครงสร%างขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นที่มั่นคงมีค#าเฉลี่ยมากสุด 

(x ̅= 4.57, S.D.= .70)  
ด%านการบริหารท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วม กลุ#มตัวอย#างให%ความเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับ 

การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  ภาพรวมในด%านการบริหารท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วมอยู#ระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.27, 
S.D. = .43) โดยเฉพาะประเด็นที่ว#าเทศบาลเป�ดโอกาสให%ประชาชนมีส#วนร#วมในการเลือกตั้งและถอดถอนผู%บริหารท%องถ่ิน

และสมาชิกท%องถ่ินมีค#าเฉลี่ยมากสุด (x ̅= 4.40, S.D.= .73)  
ด%านปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม# กลุ #มตัวอย#างให%ความเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครอง 

ส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ภาพรวมในด%านปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม#อยู#ระดับ

ค#อนข%างมาก (x ̅= 4.23, S.D.= .38) โดยเฉพาะประเด็นเทศบาลเน%นใช% Application ในการสรรหาบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือเข%าปฏิบัติงานในองค�กร (x ̅= 4.33, S.D. = .73) มีค#าเฉลี่ยมากสุด  
ด%านผู%บริหารท%องถ่ินแนวใหม# กลุ#มตัวอย#างให%ความเห็นว#าศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินกับการขับเคลื่อน

นโยบาย Thailand 4.0 ภาพรวมในด%านผู%บริหารท%องถิ่นแนวใหม#อยู#ระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.19, S.D. = .44) โดยเฉพาะ

ประเด็นผู%บริหารมีความพร%อมในการใช%เครื่องมือสื่อสารในการติดต#องาน (x ̅= 4.32, S.D.= .77) มีค#าเฉลี่ยมากสุด  
5.3 สรุปผลการวิจัยระดับปvญหาและอุปสรรคขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 

4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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ตารางท่ี 2 ค#าเฉลี่ย ค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับป5ญหาและอุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นกับ 
การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1) ด�านผู�บริหาร    
1. ผู%บริหารขาดแรงผลักดันท่ีจะใช%เทคโนโลยีทำงานให%โดดเด#น  2.09 .99 ค#อนข%างน%อย 
2. ผู%บริหารก%าวไม#ทันกับความรู% ทักษะด%านการใช%เทคโนโลยีในการทำงาน 2.10 .85 ค#อนข%างน%อย 
3. ผู %บริหารขาดความอดกลั้นต#อความขัดแย%งต#าง ๆ กับกลุ#มคนต#าง ๆ  

ในการบริหารงาน 
1.89 .91 ค#อนข%างน%อย 

4. ผู%บริหารไม#ได%ส#งเสริมการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค�กร และ
กระบวนการทำงานภายใน 

1.94 .83 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านผู�บริหารโดยเฉลี่ย 2.01 .70 ค�อนข�างน�อย 
2) ด�านบุคคลากร    
1. บุคลากรอาจขาดทักษะในการทำงานด%านเทคโนโลยี 1.98 .81 ค#อนข%างน%อย 
2. บุคลกรในองค�กรยังไม#มีความพร%อมในการใช%เครื่องมือเทคโนโลยี 2.00 .84 ค#อนข%างน%อย 
3. เทศบาลยังขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญการใช%เทคโนโลยีในการทำงาน 1.66 .83 ค�อนข�างน�อย 
4. บุคลากรยังขาดแรงจูงใจและท%าทายให%ทำสิ่งใหม# ๆ หรือคิดสร%างสรรค� 

เช#น ไม#มีแรงกระตุ%นในการทำงานให%สำเร็จ 
2.29 .93 ค#อนข%างน%อย 

5. เทศบาลยังขาดประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรเข%ามาทำงานในองค�กร 2.04 .88 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านบุคลากรโดยเฉลี่ย 1.99 .61 ค�อนข�างน�อย 
3) ด�านทรัพยากร และงบประมาณ    
1. เทศบาลยังขาดระเบียบการปฏิบัติในการบริหารเงินเดือนที่ชัดเจนให%กับ

บุคลากร 
1.97 1.04 ค#อนข%างน%อย 

2. เทศบาลยังไม#มีการคัดเลือกบุคลากรแนวใหม#ที ่มีความสามารถและ
เหมาะสมกับตำแหน#ง 

2.05 .95 ค#อนข%างน%อย 

3. เทศบาลยังขาดความเปXนธรรมในการจัดสรรงบประมาณต#อการดำเนินงาน 2.01 .10 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านทรัพยากร และงบประมาณรวมโดยเฉลี่ย 2.01 .86 ค�อนข�างน�อย 
4) ด�านสภาพแวดล�อมในการทำงาน    
1. สิ่งแวดล%อมทางด%านเทคโนโลยีมีอุปกรณ�ไม#เพียงพอ 2.06 .93 ค#อนข%างน%อย 
2. พนักงานในองค�กรยังขาดความสามัคคีในการทำงาน เช#น ชิงดีชิงเด#น 

ขาดความร#วมมือ 
2.14 .99 ค#อนข%างน%อย 

3. พนักงานยังขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค�กรที่ได%กำหนดอย#าง
เคร#งครัด 

1.97 .96 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านสภาพแวดล�อมในการทำงานรวมโดยเฉลี่ย 2.06 .84 ค�อนข�างน�อย 
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รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

5) ด�านการเรียนรู�และพัฒนา 1.90 .60 ค�อนข�างน�อย 
1. บุคลากรยังขาดการเรียนรู%ระบบการทำงานใหม# 1.88 .78 ค#อนข%างน%อย 
2. เทศบาลยังขาดเทคโนโลยีดิจิทัลใหม#ๆ ที่จะเข%ามาปรับใช%ในการทำงาน

ขององค�กร 
1.93 .81 ค#อนข%างน%อย 

3. เทศบาลไม#ได%จดัทำโครงการฝ�กอบรมทักษะการใช%คอมพิวเตอร�ให%แก#บุคลากร 1.74 .82 ค#อนข%างน%อย 
4. เทศบาลยังขาดกิจกรรมการเรียนรู% / ส#งเสริมนำกรอบวิสัยทัศน�เชิง

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ไปปฏิบัติ 
1.96 .85 ค#อนข%างน%อย 

5. บุคลากรยังขาดการเรียนรู%และพัฒนาตนเองเพื่อให%สามารถทำงานได%
อย#างมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว 

2.02 .79 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านการเรียนรู�และพัฒนาโดยเฉลี่ย 1.90 .60 ค�อนข�างน�อย 
6) ด�านพ้ืนท่ี/ชุมชน    
1. การมีส#วนร#วมในบริหารงานเทศบาลของประชาชนกลุ#มต#าง ๆ มีค#อนข%าง

น%อย ไม#หลากหลาย 
1.96 .01 ค#อนข%างน%อย 

2. เทศบาลยังมีป5ญหาทางการเมือง และความคิดเห็นทางการเมืองท่ีแตกต#างกัน 1.90 .91 ค#อนข%างน%อย 
3. นักการเมืองยังขาดความจริงใจในการทำงาน ยังมุ#งหวังประโยชน�ส#วนตัว

มากกว#าท่ีจะช#วยเหลือประชาชน 
2.02 .97 ค#อนข%างน%อย 

4. เทศบาลขาดความร#วมมือกับชุมชนต#าง ๆ ในการทำกิจกรรมสาธารณะ 
และประชาชนไม#มีส#วนร#วมและมีความตระหนักถึงคุณค#าของชุมชนตนเอง 

1.86 .99 ค#อนข%างน%อย 

ภาพรวมด�านพ้ืนท่ี /ชุมชนโดยเฉลี่ย 1.94 .78 ค�อนข�างน�อย 
รวมปvญหาอุปสรรคขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อน
นโยบาย 4.0 ทุกด�านโดยเฉลี่ย 

1.98 .59 ค�อนข�างน�อย 

 

จากตารางที่ 2 กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นป5ญหาและอุปสรรคขององค�กร

ปกครองส#วนท%องถิ ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู#ระดับค#อนข%างน%อย (x ̅= 1.98, S.D.= .59) 

โดยเฉพาะด%านสภาพแวดล%อมในการทำงานมีค#าเฉลี่ยมากที่สุด (x ̅= 2.06, S.D.= .84) รองลงมาคือ ด%านทรัพยากรและ

งบประมาณและด%านผู%บริหารมีค#าเฉลี่ยเท#ากัน (x ̅= 2.01, S.D.= .86 และ S.D.= .70) และด%านบุคลากร (x ̅= 1.99,S.D.= .61) 
เมื่อพิจารณาเปXนรายด%านในแต#ละข%อย#อย พบว#า  
ด%านสภาพแวดล%อมในการทำงาน กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#าป5ญหาและ

อุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านสภาพแวดล%อมในการทำงานอยู#ระดับ

ค#อนข%างน%อย (x ̅= 2.06, S.D.= .84) โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีค#าเฉลี่ยมากสุด คือ พนักงานในองค�กรยังขาดความสามัคคีในการ

ทำงาน เช#น ชิงดีชิงเด#น ขาดความร#วมมือ (x ̅= 2.14, S.D.= .99)  
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ด%านทรัพยากรและงบประมาณ กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให%ความเห็นว#าป5ญหาและ
อุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านทรัพยากรและงบประมาณ อยู#ระดับ

ค#อนข%างน%อย (x ̅= 2.01, S.D.= .86) แต#มีประเด็นว#าเทศบาลยังไม#มีการคัดเลือกบุคลากรแนวใหม#ที่มีความสามารถและ

เหมาะสมกับตำแหน#งมีค#าเฉลี่ยมากสุด (x ̅= 2.05, S.D.= .95)  
ด%านผู%บริหาร กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#าป5ญหาและอุปสรรคขององค�กร

ปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านผู%บริหารอยู#ระดับค#อนข%างน%อย ( x ̅= 1.99, S.D.= .61)  

แต#มีประเด็นผู%บริหารก%าวไม#ทันกับความรู% ทักษะด%านการใช%เทคโนโลยีในการทำงาน (x ̅= 2.10, S.D.= .85) มีค#าเฉลี่ยมากสุด 
ด%านบุคลากร กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให%ความเห็นว#าป5ญหาและอุปสรรคขององค�กร

ปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านบุคลากรอยู#ระดับค#อนข%างน%อย (x ̅= 1.99, S.D.= .61)  
แต#มีประเด็นบุคลากรยงัขาดแรงจูงใจและท%าทายให%ทำสิ่งใหม# ๆ หรือคิดสร%างสรรค� เช#น ไม#มีแรงกระตุ%นในการทำงานให%สำเรจ็ 

(x ̅= 2.99, S.D.= .93) 
ด%านพ้ืนท่ี / ชุมชน กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให%ความเห็นว#าป5ญหาและอุปสรรคขององค�กร

ปกครองส#วนท%องถิ ่นกับการขับเคลื ่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านพื ้นท่ี / ชุมชนอยู #ระดับค#อนข%างน%อย (x ̅= 1.94,  
S.D.= .78) แต#มีประเด็นนักการเมืองยังขาดความจริงใจในการทำงาน ยังมุ#งหวังประโยชน�ส#วนตัวมากกว#าที่จะช#วยเหลือ

ประชาชน (x ̅= 2.02, S.D.= .97) มีค#าเฉลี่ยมากสุด 
ด%านการเรียนรู%และพัฒนา กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให%ความเห็นว#าป5ญหาและอุปสรรคของ

องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ในภาพรวมด%านการเรียนรู%และพัฒนาอยู#ระดับค#อนข%างน%อย (x ̅= 
1.90, S.D.= .60) แต#มีประเด็นว#าบุคลากรยังขาดการเรียนรู%และพัฒนาตนเองเพื่อให%สามารถทำงานได%อย#างมีประสิทธิภาพ 

ในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว (x ̅= 2.02, S.D.= .79) มีค#าเฉลี่ยมากสุด  
5.4 สรุปผลการวิจัยระดับแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อน

นโยบาย 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

ตารางท่ี 3 ค#าเฉลี่ย ค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 : ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1) ด�านวัฒนธรรมองค�การใหม�    
1. ผู %บริหารควรวางระบบการสนับสนุนบุคคลเพื่อการเรียนรู %และพัฒนา

ตนเองเพ ื ่อให %สามารถทำงานได %อย #างม ีประส ิทธ ิภาพในบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

4.03 .92 ค#อนข%างมาก 

2. ผู%บริหารตระหนักและรู%เท#าทันผลกระทบจากการที่โลกเปลี่ยนแปลง เช#น 
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแนวใหม# (ไทยแลนด� 4.0) 

4.14 .76 ค#อนข%างมาก 
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รายการ ค�าเฉลี่ย 

(x ̅) 

ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

3. เทศบาลควรมีการบริหารจัดการที่ดี เปXนการจัดการที่ส#งเสริมให%เกิด
ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต#อสาธารณะ มีความโปร#งใส ในการ
บริหารจัดการปกครองท%องถ่ิน 

4.25 .85 ค#อนข%างมาก 

4. องค�กรควรมีการจัดการสาธารณะแบบใหม# คือ เน%นการใช%เทคโนโลยีมาใช% 
ในการดำเนินงาน 

4.18 .74 ค#อนข%างมาก 

5. เทศบาลควรจัดให%มีการปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม#เพ่ือ
รองการเปลี่ยนแปลงยุคใหม# 

4.23 .86 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านวัฒนธรรมองค�การใหม�โดยเฉลี่ย 4.17 .57 ค�อนข�างมาก 

2) ด�านผู�บริหารท�องถิ่นแนวใหม�    
1. ผู%บริหารควรมีความรู% ทักษะ ประสบการณ�การใช%เทคโนโลยีไปประยุกต�ใช%

กับการวางแผนการบริหารระบบราชการองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินสู#ยุค 4.0 
4.25 .89 ค#อนข%างมาก 

2. ผู%บริหารควรมีการเรียนรู%การใช%เครื่องมือเทคโนโลยี ร#วมการพัฒนาองค�
ความรู% เพ่ือการพัฒนาองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินตามนโยบาย Thailand 4.0 

4.18 .85 ค#อนข%างมาก 

3. ผู%บริหารควรมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถควบคุมอารมณ�ได%ดีมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง วางตัวเหมาะสม ตามสถานการณ� ตามแบบผู%นำยุคใหม# 

4.12 .86 ค#อนข%างมาก 

4. ผู%บริหารควรมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู#ใน ศีลธรรม เพ่ือ
เปXนตัวอย#างให%กับบุคลากรในองค�กร 

4.37 .81 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านผู�บริหารท�องถิ่นแนวใหม�โดยเฉลี่ย 4.23 .61 ค�อนข�างมาก 
3) ด�านการบริหารท�องถิ่นแบบมีส�วนร�วม     
1. เทศบาลควรต%องเป�ดโอกาสให%ประชาชนมีส#วนร#วมในการบริหารกิจการ

และตรวจสอบการบริหารงานของผู%บริหารท%องถ่ิน 
4.28 .74 ค#อนข%างมาก 

2. ประชาชนควรมีส#วนร#วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมในท%องถิ่น ประชาชนมีส#วนร#วมในการบริหารจัดการ
องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 

4.29 .86 ค#อนข%างมาก 

3. เทศบาลควรประชาสัมพันธ�ให%ประชาชนทราบถึงสิทธิและอำนาจในการ
เข%าไปมีส#วนร#วมกับองค�กร ปกครองส#วนท%องถ่ินในการดำเนินกิจกรรมต#าง ๆ 

4.20 .78 ค#อนข%างมาก 

4. เทศบาลควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให%ประชาชนได%
เรียนรู%สิทธิการเข%าร#วมกิจกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาองค�กรปกครองส#วน
ท%องถ่ิน 

4.28 .88 ค#อนข%างมาก 

ภาพรวมด�านการบริหารท�องถิ่นแบบมีส�วนร�วมโดยเฉลี่ย 4.26 .62 ค�อนข�างมาก 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทุกด�าน 

4.22 .52 ค�อนข�างมาก 
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จากตารางที่ 3 กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#าแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวมอยู#ระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.22, 

S.D.= .52) โดยเฉพาะด%านการบริหารท%องถ่ินแบบมีส#วนร#วม (x ̅= 4.26, S.D.= .62) มีค#าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาด%านผู%บริหาร

ท%องถ่ินแนวใหม# (x ̅= 4.23, S.D.= .61) และด%านวัฒนธรรมองค�การใหม# (x ̅= 4.17, S.D.= .57) มีค#าเฉลี่ยน%อยสุด 
เมื่อพิจารณาเปXนรายด%านในแต#ละข%อย#อย พบว#า 
ด%านการบริหารท%องถิ ่นแบบมีส#วนร#วม กลุ #มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#า  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวม

ด%านการบริหารท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วมอยู#ระดับค#อนข%างน%อย (x ̅= 4.26, S.D.= .62) โดยเฉพาะประเด็นประชาชนควรมีส#วน
ร#วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในท%องถ่ิน ประชาชนมีส#วนร#วมในการบริหารจัดการองค�กร

ปกครองส#วนท%องถ่ิน (x ̅= 4.29, S.D.= .86) มีค#าเฉลี่ยมากสุด 
ด%านผู%บริหารท%องถ่ินแนวใหม# กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยภาพรวมด%านผู%บริหารท%องถ่ิน

แนวใหม#อยู#ในระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.23, S.D.= .61) โดยเฉพาะประเด็นว#าผู%บริหารควรมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยู#ใน ศีลธรรม เพ่ือเปXนตัวอย#างให%กับบุคลากรในองค�กร (x ̅= 4.37, S.D.= .81) มีค#าเฉลี่ยมากสุด 
ด%านวัฒนธรรมองค�การใหม# กลุ#มตัวอย#างบุคลากรของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให%ความเห็นว#าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 โดยภาพรวมด%านวัฒนธรรมองค�การใหม#อยู#ใน

ระดับค#อนข%างมาก (x ̅= 4.17, S.D.= .57) โดยเฉพาะประเด็นว#าเทศบาลควรมีการบริหารจัดการที่ดีเปXนการจัดการที่ส#งเสริม

ให%เกิดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต#อสาธารณะมีความโปร#งใส ในการบริหารจัดการปกครองท%องถิ ่น (x ̅= 4.25,  
S.D.= .85) มีค#าเฉลี่ยมากสุด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สรุปผลการวิจัยระดับศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 : ศึกษากรณี 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก สามารถนำมาอภิปรายผลได�ว�า 
ศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ภาพรวมอยู#ระดับค#อนข%างมาก โดยมีประเด็นที่น#าสนใจกล#าวคือ ด%านวัฒนธรรมองค�กรแนวใหม#ที่เทศบาลเป�ดโอกาสให%
ประชาชนได%เข%ามามีส#วนในการวางแผนการดำเนินงาน ด%านการบริหารท%องถ่ินแบบมีส#วนร#วมท่ีเป�ดโอกาสให%ประชาชนมีส#วน
ร#วมในการเลือกตั้งและถอดถอนผู%บริหารท%องถ่ินและสมาชิกท%องถ่ิน ด%านปรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย�แนวใหม#มีประเด็น
เน%นใช% Application ในการสรรหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อเข%าปฏิบัติงานในองค�กร ด%านผู%บริหารท%องถ่ินแนวใหม#มี
ประเด็นผู%บริหารมีความพร%อมในการใช%เครื่องมือสื่อสารในการติดต#องาน และด%านการพัฒนาบทบาทองค�กรให%จัดการตนเอง 
เหตุผลที่เปXนเช#นนี้เพราะว#าองค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นยังมีความสัมพันธ�กับรัฐบาลในการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 
ซึ ่งทำให%องค�กรระดับท%องถิ ่นต%องปรับตัวเชิงระบบ โครงสร%าง และวิธีคิด วิธีการทำงานของคนทั้งที ่เปXนผู %บริหาร และ
ผู%ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล%องกับผลงานวิจัยของเสกสรรค� สนวา สุพัฒนา ศรีบุตรดี และฉัตรณรงค�ศักดิ์ สุธรรมดี (2560) อธิบาย
ว#าการปรับตัวขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นภายใต%หลักการไทยแลนด� 4.0 ที่สำคัญ 5 ด%าน ได%แก# 1) องค�กรปกครองส#วน
ท%องถ่ินต%องปรับวัฒนธรรมองค�การใหม#  เน่ืองจากวัฒนธรรมองค�การมีอิทธิพลต#อการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมจึงเปXนการหล#อหลอมให%พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีขึ ้น ลดภาระทำงานแบบเช%าชามเย็นชาม  
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2) องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องปรับระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม# ต%องส#งเสริมหรือสนับสนุนให%บุคลกรภายในและ
ภายนอกหน#วยงานมีศักยภาพทั้งทางด%านความรู% ทักษะ และความสามารถในการดำเนินชีวิตภายใต%การเปลี่ยนแปลง  
3) องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นต%องเน%นการพัฒนาท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วม โดยเป�ดโอกาสให%ประชาชนในพื้นที่ได%เข%ามามีส#วน
ร#วมในการวางแผน การดำเนินงาน รวมถึง การตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่น 4) องค�กร
ปกครองส#วนท%องถิ ่นต%องมีผู %บริหารแนวใหม# เช#น เปXนผู %มีจิตอาสา เปXนผู %กล%าคิด เปXนผู %กล%าทำการเปลี่ยนแปลง และ  
5) การส#งเสริมและปรับบทบาทท%องถิ่นให%สามารถจัดการตนเองได% (Self-Management สามารถกระทำได%โดยอาศัยการคิด 
การตัดสินใจสำหรับการแก%ไขป5ญหาของตนเองร#วมกับการใช%ความคิดเชิงสร%างสรรค�เพ่ือพัฒนางาน 

6.2 สรุปผลการวิจัยระดับปvญหาอุปสรรคขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ศึกษากรณี 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สามารถอภิปรายผลได�ว�า 

ป5ญหาและอุปสรรคขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 กรณีเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ภาพรวมอยู#ในระดับค#อนข%างน%อย แต#มีข%อค%นพบที่น#าสนใจว#าพนักงานในองค�กรขาดความสามัคคีในการทำงาน ยังไม#มีการ
คัดเลือกบุคลากรแนวใหม#ที ่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน#ง ผู %บริหารก%าวไม#ทันกับความรู% ทักษะด%านการใช%
เทคโนโลยีในการทำงาน บุคลากรยังขาดแรงจูงใจและท%าทายให%ทำสิ่งใหม# ๆ หรือคิดสร%างสรรค� และบุคลากรยังขาดการเรียนรู%
และพัฒนาตนเองเพ่ือให%สามารถทำงานได%อย#างมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว เหตุผลท่ีสนับสนุนผลวิจัย 
คือนโยบาย 4.0 เปXนนโยบายที่วางอยู#บนพื้นฐานความรู% ทักษะด%านดิจิทัล และการสร%างนวัตกรรมซึ่งเปXนเรื่องยากในการทำ
ความเข%าใจ และยอมรับกับกระบวนการทำงานที่เน%นประสิทธิภาพ และสนองตอบความต%องการของประชาชนในฐานะลูกค%า 
สอดคล%องกับงานวิจัยของพลิสา พรกุณา และกฤชวรรธน� โล#ห�วัชรินทร� (2563) ท่ีพบว#าการจัดทำบริการสาธารณะให%
สอดคล%องกับแนวทางของนโยบายประเทศไทย 4.0 ยังมีป5ญหาและอุปสรรคในด%านงบประมาณที่ไม#เพียงพอ ด%านบุคลากร 
และประชาชนในท%องถิ่นที่ยังขาดความรู%ความเข%าใจเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งงานวิจัยของนรินทิรา ผิวโต 
(2562) พบว#า ป5ญหาและอุปสรรคที่พบ ได%แก# 1) บุคลากรมีความรู%ความสามารถไม#เพียงพอ 2) การสร%างความร#วมมือเปXนไป
ได%ยาก 3) ไม#มีอิสระในการบริหารงาน 4) ไม#มีการสร%างการรับรู%สู#ประชาชน 5) คณะผู%บริหารไม#ได%ให%ความสำคัญ เช#นเดียวกับ
ฐิติพร ดอนโคตรจันทร� และกฤชวรรธน� โล#ห�วัชรินทร� (2562) ผลวิจัยพบว#าการนำนโยบายไปปฏิบัติเผชิญกับป5ญหาด%าน
สมรรถนะองค�กรว#าภาวะผู%นำให%ความสำคัญเปXนนโยบายหรอืไม# ด%านบุคลากรบุคลากรขาดความรู% ความเข%าใจในนโยบาย และ
เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช%ในองค�กร บุคลากรต%องมีความรู%และเข%าใจในเทคโนโลยี ด%านงบประมาณ คือ ส#วนกลางไม#ได%
สนับสนุนท%องถิ่นโดยตรงแต#ต%องดำเนินการของบประมาณไปยังหน#วยงานที่เกี ่ยวข%อง และวัสดุอุปกรณ� ด%านเทคโนโลยี  
ซ่ึงประสบป5ญหาในด%านเทคโนโลยีมีราคาสูง ใช%งบประมาณซ#อมบำรุงค#อนข%างมาก ด%านระเบียบและกฎหมาย ด%านอำนาจและ
ความสัมพันธ�กับองค�กรอ่ืนท่ีเก่ียวข%อง และด%านการกระจายอำนาจให%แก#องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 

6.3 ผลการวิจัยระดับแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
4.0 ศึกษากรณี เทศบาลเมืองสะเตงนอก สามารถนำมาอภิปรายผลได�ว�า  

แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ศึกษากรณี 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยภาพรวมอยู#ระดับค#อนข%างมาก มีประเด็นที่น#าสนใจด%านการบริหารท%องถิ่นแบบมีส#วนร#วมที่ว#า
ประชาชนควรมีส#วนร#วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในท%องถิ่น ด%านผู%บริหารท%องถิ่นแนว
ใหม#ในประเด็นที่ว#าผู%บริหารควรมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู#ในศีลธรรม เพื่อเปXนตัวอย#างให%กับบุคลากรใน
องค�กร และด%านวัฒนธรรมองค�การใหม#ในประเด็นที่ว#าเทศบาลควรมีการบริหารจัดการที่ดีเปXนการจัดการที่ส#งเสริมให%เกิด
ประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต#อสาธารณะมีความโปร#งใสในการบริหารจัดการปกครองท%องถิ่น เหตุผลที่เปXนเช#นนี้ คือ
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องค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินจะมีขีดสมรรถนะในการปรับตัวขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 มากน%อยเพียงใดข้ึนกับผู%บริหาร การมีส#วน
ร#วมของประชาชน ระบบความคิด และทัศนคติของคนในหน#วยงานว#าเปXนแบบใด เช#น ชอบทำงานแบบคิดนอกกรอบ  
ชอบเรียนรู%เรื่องราวใหม# ๆ แค#ไหน ซึ่งมีความสอดคล%องกับงานวิจัยของสุรินทร� ชุมแก%ว (2559) พบว#าวัฒนธรรมองค�กรและ
ภาวะผู%นำแบบสร%างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาวะผู %นำแบบสร%างความเปลี ่ยนแปลงมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค�การ และสอดคล%องกับงานวิจัยของ 
พลิสา พรกุณา และกฤชวรรธน� โล#ห�วัชรินทร� (2563) ท่ีพบว#ารัฐบาลจึงควรให%ความรู%แก#บุคลากรในองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 
และประชาชน ให%เข%าใจถึงการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข%ามาประยุกต�ใช%ในด%านต#าง ๆ เพ่ือให%ท%องถ่ินได%ก%าวเปXนท%องถ่ิน 
4.0 ต#อไปในอนาคตได% ส#วนงานวิจัยของฐิติพร ดอนโคตรจันทร� และกฤชวรรธน� โล#ห�วัชรินทร� (2562) พบว#ารัฐบาลควรมี 
การกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติของนโยบายให%มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได%จริง และควรมีกระจายอำนาจให%
ท%องถิ่นอย#างแท%จริง ไม#ว#าจะเปXนการบริหารและการคลังให%องค�กรปกครองส#วนท%องถิ่น มีอิสระอำนาจในการตัดสินใจการ
กำหนดและปรับแต#งนโยบาย เช#นเดียวกับอุราพร เดชเกิด อติพร เกิดเรือง และประยุทธ� สวัสดิ์เรียวกุล (2563) พบว#าประเด็น
ด%านการบริหารจัดการและด%านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ส#วนการขับเคลื่อนภายในสู#ภายนอกที่ส#งผลต#อแนว
ทางการบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ตตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 คือ ด%านการสร%างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความ
เปXนผู%ประกอบการ และด%านการสร%างความเข%มแข็งของชุมชนและเครือข#าย ส#วนการบริหารจัดการองค�กรอย#างมีประสิทธิภาพ
ที ่ส #งผลต#อแนวทางการบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ตตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 คือด%านยุทธศาสตร�และ 
ด%านค#านิยมร#วม และยังสอดคล%องกับนรินทิรา ผิวโต (2562) พบว#า1) ต%องมีการปลูกฝ5งจิตสำนึกให%กับบุคลากรของเทศบาลฯ 
ให%เปXนหน#วยงานที่บริหารงานตามแบบของระบบราชการ 4.0 รวมทั้งต%องสร%างบรรยากาศในการทำงานที่ดี 2) ต%องมี 
การส#งเสริมและสนับสนุนให%บุคลากรมีการเพ่ิมเติมความรู%ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด%วยเทคโนโลยี 3) 
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานโดยต%องยึดความต%องการของประชาชนเปXนหลักในการปฏิบัติงาน มุ#งเน%นการบริการประชาชนให%
ได%รับความสะดวกรวดเร็ว และมีความเปXนธรรม ไม#เลือกปฏิบัติในการให%บริการ 4) ลงพื้นที่เพื่อสร%างการรับรู%และสร%างความ
เข%าใจให%กับประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ 5) ร#วมกันสร%างภาพลักษณ�ท่ีดีในสายตาของประชาชน โดยต%องมีการปฏิบัติงานให%
มีความโปร#งใส สามารถตรวจสอบได% และมีการรับฟ5งความคิดเห็นของประชาชนด%วย รวมทั้ง สอดคล%องกับงานวิจัยของ
เสกสรรค� สนวา และคณะ (2560) ท่ีสรุปว#าองค�กรปกครองส#วนท%องถิ ่นต%องปรับระบบการบริหารงานบุคลากรแนวใหม# 
หมายถึง หน#วยงานท%องถิ่นต%องส#งเสริมหรือสนับสนุนให%บุคลกรภายในและภายนอกหน#วยงาน มีศักยภาพทั้งทางด%านความรู% 
ทักษะและความสามารถในการดำเนินชีวิตภายใต%การเปลี่ยนแปลง โดยองค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินต%องเน%นการพัฒนาท%องถ่ิน
แบบมีส#วนร#วม โดยเป�ดโอกาสให%ประชาชนในพื้นที่ได%เข%ามามีส#วนในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบ 
การดำเนินโครงการขององค�กรปกครองส#วนท%องถิ่น การเข%ามามีส#วนร#วมของประชาชนสามารถกระทำได%โดยอาศัยการคิด 
การตัดสินใจ สำหรับการแก%ไขป5ญหาของตนเองร#วมกับการใช%ความคิดเชิงสร%างสรรค�เพื่อพัฒนางานและองค�กรปกครองส#วน
ท%องถิ่นต%องมีผู%บริหารแนวใหม# นั่นหมายถึงผู%บริหารต%องเปXนผู%มีจิตอาสา กล%าคิด การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน�สามารถพัฒนา
ท%องถ่ินให%ก%าวไกล  
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�  
7.1 จากผลการวิจัย พบประเด็นว#าป5ญหาด%านผู%บริหารก%าวไม#ทันกับความรู% ทักษะด%านการใช%เทคโนโลยีในการทำงาน 

และบุคลากรยังขาดแรงจูงใจและท%าทายให%ทำสิ่งใหม#ๆ หรือคิดสร%างสรรค� รวมถึง ยังขาดการเรียนรู%และพัฒนาตนเองเพื่อให%
สามารถทำงานได%อย#างมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว จึงให%ข%อเสนอแนะ คือ 
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1) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะแก#ผู%บริหารท%องถ่ินด%านทักษะการใช%เทคโนโลยีกับการบริหารองค�กรเชิงกลยุทธ� 
2) สร%างระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู%ของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 
3) ต%องกระตุ%นส#งเสริมให%บุคลากรท%องถิ่นได%ปรับวิธีคิด วิธีทำงานแบบใหม# ๆ แบบนอกกรอบแต#เน%น

ประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
7.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1) ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ินตามนโยบาย 4.0 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับป5จจัยท่ีส#งผลต#อประสทิธิภาพการขับเคลือ่นนโยบาย 4.0 ขององค�กรปกครองส#วนท%องถ่ิน 
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เหลียวหลัง แลหน้า...การจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 

LOOKING BACK AND FORWARD: THE MANAGEMENT OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION DURING THE COVID-19 EPIDEMIC 

 

 

วรสันต์  ถาวรประเสริฐ1 
Worasan  Thawornprasert1 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ

บทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และ (2) ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานดังกล่าวของ อบต. โดยวิจัยครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างคือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล 
พัทลุง และตรัง จำนวน 79 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า อบต.ส่วนใหญ่ดำเนินงานตามคำสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
จังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อบต.บางแห่งมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำงาน หรือรูปแบบการทำงาน
แบบออนไลน์ การทำงานในอนาคตของ อบต.จะยังคงทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และมี
การขยายภารกิจด้านสาธารณสุข ในส่วนบทบาทของผู้นำพบว่า นายก อบต.ส่วนใหญ่จะแสดงบทบาทโดยการมอบนโยบาย
และให้การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และปลัด อบต.จะแสดงบทบาทการเป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานคือ การบูรณาการร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการ 
และความจริงใจของผู้บริหาร อบต. ส่วนอุปสรรคสำคัญคือ การขาดแคลนทรัพยากรด้านคนและงบประมาณ ด้านความรว่มมอื
ของประชาชน และด้านโครงสร้างหรือระเบียบราชการ 
 

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล, ภาวะผู้นำ, โควิด-19, การทำงานจากท่ีบ้าน 
 

Abstract 
The objectives of this research paper were to study (1) operational guidelines of local government 

and the role of leaders in driving change during the COVID-19 epidemic, and (2) key success factors or 
obstacles to such operations by local government. In this research, data was collected through surveys and 
in-depth interviews. At the time, the sample was the Chief Administrator of Subdistrict Administrative 
Organization (SAO), who works in four provinces, namely Songkhla, Satun, Phatthalung, and Trang, totaling 
79 locations. The results of the study found that most of the SAO operate according to the direction of the 
Emergency Operations Center at provincial level and related laws. However, some SAOs have adjusted their 
working hours or added online working. The future work of the SAO will continue to do public relations 
about the prevention of COVID-19 continuously and expand public health missions. As for the role of the 
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leaders, it was revealed that the Chief Executive of SAO (mayor) mostly played a role by providing policies 
and providing support to help people in the area urgently, and the Chief Administrator of SAO (city manager) 
served as a coordinator with various agencies. In this regard, the success factor in the operation is the 
integration of cooperation between government agencies and the trust of the SAO executives. On the 
contrary, the obstacles to these operations are the shortage of resources (both human and budget), the 
lack of cooperation of people in the area, and the chain of command and government regulations. 
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1. บทนำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
250 ระบุว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น” (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอน ซับซ้อน และความคลุมเครือไม่ชัดเจน ทำให้องค์กรทุกภาคส่วนต้องสร้างความ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท่ี
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจำเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการบริการสาธารณะ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา (วุฒิสาร ตันไชย, 
2559) 

ขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติที่ท้าทายความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการปรับตัวเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น โดยปรากฎการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศทั่วโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเป็นอยู่ของประชาชน  โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ของเว็บไซต์ 
Worldometer (2021) พบว่า มียอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลกมากกว่า 260 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 5 ล้านราย ส่วน
ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยสะสมมากกว่า 2 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 20,000 ราย แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทยจะมีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนผ่านการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาและการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน แต่การดำเนินการก็ยังไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ประชาชนจำนวนมาก  
ยังไม่ได้รับวัคซีนและการเยียวยาที่เหมาะสม ในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ 

ในภาวะดังกล่าว อปท. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตรการจากศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกำกับดูแลสุขลักษณะของ
สถานประกอบการ พื้นที่สาธารณะ และสถานที่หน่วยงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานตามคำสั่งของจังหวัด  
การจัดการมูลฝอยกรณีที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือการสื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) นอกจากนั้น อปท. 
ที่มีศักยภาพและความพร้อมบางแห่งเริ่มมีการดำเนินการเชิงรุก โดยมีความพยายามในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในเขต
ปกครองท้องถิ่นของตน แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน (สำนัก
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ข่าวบีบีซีนิวส์ไทย, 2564) ทั้งนี้ แม้ว่าภายหลังจะมีความพยายามเสนอแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค แต่ยังคงต้องผ่าน  
การพิจารณาอนุญาตจาก ศบค. รวมถึงต้องเป็นพื้นที่ระบาด พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนท่ีท่องเที่ยวสำคัญอีกด้วย (สำนักข่าว
ไทยพีบีเอส, 2564) 

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ อปท. 
ที่มีความพร้อมหลายแห่งได้ริเริ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหาถุงยังชีพแก่ประชาชน การจัดหา
อาหารน้ำดื่มให้กับกลุ่มเสี่ยงระหว่างกักตัว การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาล การจัดช่องทางลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , 2564) การดำเนินงาน
ดังกล่าวสะท้อนว่า ผู้บริหารของ อปท. มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการคิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงแนวทางการช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับความเห็นของนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนบิาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึงบทบาทของ อปท. ในการจัดการกับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ว่าความรวดเร็วถือเป็น
เรื่องสำคัญ โดย อปท. มีศักยภาพเพราะมีความเข้าใจพื้นที่และอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ซึ่งในทางกลับกัน การที่ผู้นำ
ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกด้วย ดังนั้น ผู้นำท้องถิ่นที่จะ
มาทำงานนี้ต้องมีความเอาใจใส่รักใคร่ประชาชนและพื้นที่ของตนเอง โควิด-19 ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก  
เมื่อเห็นประชาชนของตัวเองลำบาก ย่อมไม่มีใครมีความสุข (พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, 2564) 

สำหรับ อปท. ในประเทศไทย แม้ว่าจะมีหลายรูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (ตำบล / 
เมือง / นคร) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่การศึกษาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเฉพาะ อบต. เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
เพื ่อทำให้การตรวจสอบบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรมีความชัดเจนในกลุ่มตัวอย่าง อปท. ประเภทเดียวกัน 
นอกจากนั้น อบต. ยังถือเป็น อปท. ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่นอกเขตเมือง ประกอบกับ อบต. ถือเป็นหน่วยงานที่มี
ทรัพยากรต่าง ๆ ในภาพรวม โดยเฉพาะในด้านงบประมาณที ่ม ีน้อยกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับ อปท. ร ูปแบบอื ่น  ๆ  
(ขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์, 2560; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, 2557) ทำให้จำเป็นต้องอาศัยอิทธิพลและความสามารถของผู้นำอย่าง
มากในการขับเคลื่อนองค์กรในประสบความสำเร็จ 

การวิจัยครั้งนี้ สนใจที่จะศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ อบต. บทบาทของผู้บริหาร อบต. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัญหาและอุปสรรคจากการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทาง
การดำเนินงานในอนาคตเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น โดยทำการศึกษากับเฉพาะ อบต.ที่มีผลการเลือกตั้ง
นายก อบต.ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2564) เป็นคนเดิม เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของการบริหารองค์กรในช่วงโควิด-19 ของ อบต.ที่ตั้ง
อยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ซึ่งถือเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบต.มาก
ที่สุด (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา, 2564) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจและทำ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของ อบต. ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูท้องถิ่น 
ตลอดจนการเพิ่มความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
โลกยุคปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ อบต. ในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร อบต. ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ อบต. ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบล การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และบทบาทของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้นำท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 

3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อบต.

โดยระบุไว้ในมาตรา 66 - 68 ซึ่งมีสาระสำคัญของแต่ละมาตรากล่าวคือ มาตรา 66 ระบุให้ อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, มาตรา 67 (1) - (9) ระบุหน้าที่ที่ อบต.ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล, และมาตรา 68 (1) - (13) ระบ ุหน ้าท ี ่ท ี ่  อบต.อาจจ ัดทำก ิจการในเขตองค์การบร ิหารส ่วนตำบล  ด ังนั้น  
จากพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ระบุอำนาจหน้าที่ของ อบต.ไว้ จึงไม่แปลกใจถ้าหากเรามองในมุมของประชาชนในเขตพื้นที่ 
อาจกล่าวได้ว่า หากประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ไปที่ อบต. ซึ่งเป็นเสมือนที่พึ่งของ
ประชาชนโดยเฉพาะกับประชาชนในเขตพื้นท่ีนอกเขตเมือง 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ โดยโครงสร้างการบริหารของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2546 ประกอบด้วยสภา อบต. ซึ่งมีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน และนายก อบต. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ นายก อบต.ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของ อบต. ซึ่งตามมาตรา 59  
ได้ระบุถึงอำนาจหน้าที่ของ นายก อบต. โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบใน 
การบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารอีก
ตำแหน่งหน่ึงที่มีความสำคัญในการบริหาร อบต. คือ ปลัด อบต. ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำ และยังเป็น
ผู้รับมอบนโยบายโดยตรงจากนายก อบต. 

3.2 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์  

โควิด-19 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือและเยียวยา
ชาวบ้านในพื้นที่ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีบุคลากรทางการแพทย์
หรือทางสาธารณสุขที่ดูแลด้านนี้โดยตรง ทั้งนี้ ในส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การใช้งบประมาณจากส่วนอื่นเข้า
มาช่วยเหลือ การขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลในพื้นที่และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการประสานงานไปยังภาคีเครือข่าย 
(ธัญญารัตน์ สระแก้ว และศิวัช ศรีโภคางกุล, 2565) นอกจากน้ัน สำหรับงานวิจัยในต่างประเทศ โดย Dzigbede, Gehl, and 
Willoughby (2020) ได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่และผู้จัดการของรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการตอบสนอง
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ของรัฐบาลท้องถิ่นและการฟื้นฟูสถานการณ์จากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า (1) ผู้จัดการ
ของรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วคล่องตัว โดยเป็นผู้นำในการกระตุ้นจูงใจ สื่อสารอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลและดำเนินการอย่างจริงจัง ปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (2) รัฐบาลท้องถิ่นต้อง
สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกันกับรัฐบาลท้องที่อื่น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
เป็นสำคัญ และ (3) รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับรัฐควรให้การสนับสนุนทางการคลัง โดยเฉพาะกับรัฐบาลท้องถิ่นขนาดเล็กที่
ขาดศักยภาพและมีข้อจำกัดทางการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันของรัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ 

3.3 บทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาวะผู้นำท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ นายก 

อปท. ซึ ่งอยู ่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ และ (2) ปลัด อปท. ซึ ่งอยู ่ในฐานะที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำ และในฐานะที่เป็นผู้รับมอบนโยบายโดยตรงจากนายก อปท. ทั้งนี้ ในส่วนของแนวคิด
ทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการอธิบายถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารฝ่ายการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งของคนในท้องถิ่น (Mayor) และผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นข้าราชการประจำ (City Manager) โดยแบบจำลองการแบ่ง
ขั้วความสัมพันธ์ (The Dichotomy Model of the Politics - Administration Relationship) ได้ระบุว่า ผู้บริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งในท้องถิ่นและผู้จัดการเมืองควรมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกัน โดยฝ่ายการเมืองควรเน้นการกำหนด
เป้าหมาย พันธกิจ และทิศทางการพัฒนาที่สะท้อนเจตจำนงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ฝ่ายบริหารควร
เน้นการจัดการและดำเนินงานตามกรอบทิศทางการพัฒนาดังกล่าวให้บรรลุผลด้วยความเป็นมืออาชีพ ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กำหนดไว้ (Svara, 1999, 2001) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแยกบทบาทที่ชัดเจนเกินไป จึงอาจกลายเป็น
ความขัดแย้งได้หากทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างเคร่งครัดโดยขาดความตระหนักถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
และความทับซ้อนของแนวคิดทั้งสอง ด้วยเหตุผลนี้ Svara (1999, 2001) ได้เสนอแบบจำลองที่ส่งเสริมกันระหว่างการเมือง
และการบริหาร (The Complementarity Model of Politics and Administration) โดยเขาอธิบายว่า การบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างบทบาทของการเมืองกับการบริหารได้อย่างชัดเจน  
การบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่นจะอยู่ในรูปแบบของ “การเสริมรับและพึ่งพาอาศัยกันพร้อมกับบทบาทที่แตกต่างกัน” 
รวมถึงการชื่นชมและตระหนักถึงค่านิยมของทั้งสองฝ่ายในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการปกครอง (Partnership for Governance) 
(Svara, 1999, 2001) 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ถือเป็นภัยพิบัติที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับตัวและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  และด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
การแสดงออกถึงภาวะผู้นำท่ีเน้นการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Leadership) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่ง Yukl (2012) ได้ให้คำจำกัดความของภาวะผู้นำที่เน้นการเปลี่ยนแปลง ว่าเป็นการที่ผู้นำแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เน้น 
การเปลี ่ยนแปลง 4 ประการ ได้แก่ การสนับสนุนการเปลี ่ยนแปลง (Advocating Change) การนำเสนอวิสัยทัศน์ใน 
การเปลี่ยนแปลง (Envisioning Change) การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม (Encouraging Innovation) และการส่งเสริมการเรยีนรู้
ร่วมกันภายในองค์กร (Facilitating Collective Learning) โดย 2 พฤติกรรมแรกเน้นการริเริ่มของผู้นำและการสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ 2 พฤติกรรมหลังเน้นการอำนวยความสะดวกของผู้นำในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
ทั้งนี้ งานวิจัยที่ผ่านมาภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงองค์กรระบุว่า ภาวะผู้นำที่เน้นการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางบวกต่อ
ความพร้อมในการเปลี ่ยนแปลงของพนักงาน และยังส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย  (Indriastuti & 
Fachrunnisa, 2020) 
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ดังนั้น สำหรับการศึกษานี้ นอกจากจะให้ความสนใจศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ อบต. ในการจัดการกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังสนใจศึกษาภาวะผู้นำของนายก อบต. ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ และภาวะผู้นำของปลัด อบต . ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำและ
เป็นผู้รับมอบนโยบายโดยตรงจากนายก อบต. ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ที่เกิดขึ้น 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี ้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจและทำการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก   

โดยผู้วิจัยขอแบ่งหัวข้อในการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ (1) ประชากรและกลุมผู้ให้ข้อมูลหลัก (2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (5) การตรวจสอบข้อมูลความน่าเช่ือถือของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

4.1 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การวิจัยครั้งนี้จะทำการเก็บข้อมูลจาก อบต. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง โดยเก็บ

ข้อมูลเฉพาะกับ อบต. ทีม่ีผลการเลือกตั้งนายก อบต. เป็นคนเดิม ซึ่งจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิน่ 
และทะเบียน อปท. พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 83 อบต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2565) โดย อบต.ทั้งหมดได้รับหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลตามแบบสำรวจ 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ปลัด อบต. จำนวน 10 ราย เนื่องจาก ปลัด อบต.ถือเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจำและยังเป็นผู้รับมอบนโยบายโดยตรงจากนายก อบต. โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จาก อบต. ที ่มีการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือคาดว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงใน อบต. สูงทีสุ่ดและน้อยทีสุ่ด จำแนกกลุ่มละ 5 อบต. โดยจะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการประเมนิประสทิธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ประกอบกับการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ Miles and Huberman (1994 อ้างถึงใน ประไพพิมพ์ สุธีว
สินนนทร์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างแบบสุดโต่งหรือกรณีเบี่ยงเบน (Extreme or Deviant 
Case Sampling) ที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่เห็น
เด่นชัด เป็นต้น ทั ้งนี ้ ขนาดตัวอย่างที ่เหมาะสมกับแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก 
(Interviewing Key Informants) และ / หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ควรเริ่มต้นอยู่ที่ 5 คน แต่ไม่เกิน 
30 คน ซึ่งข้ึนอยู่กับความพอเพียงและความอิ่มตัวของข้อมูลที่ได้ (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนทร์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เครื่องบันทึกเสียง และตัวผู้วิจัย ซึ่งได้

ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นคำถามในแบบสำรวจจะเป็นข้อคำถาม
แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) เกี่ยวกับบทบาทและทิศทางของ อบต.ในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 
5 ข้อ ส่วนแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จะเป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยจะสัมภาษณ์ใน 5 ประเด็น
หลัก ได้แก่ การดำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.ในช่วงโควิด-19 บทบาทของผู้นำองค์กร พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ปัจจัย
ความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรค และลักษณะของผู้นำในอุดมคติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบบสำรวจและ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างดังกล่าวได้พัฒนาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์
ที่ปรึกษาฯ 
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจและเข้าสัมภาษณ์ ทำการนัดหมายการสัมภาษณ์ 

หลังจากนั้นดำเนินการสัมภาษณ์ โดยทำการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของงานวิจัย กา รเก็บรักษาความลับ  
การขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ ซึ่งจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 40 นาที ตลอดจนทำการสรุป
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันน้ัน 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเป็นการจำแนกและแบ่งประเภทกลุ่มตามเนื้อหา

เฉพาะ เน้นการตรวจวิเคราะห์เนื้อหา สาระสำคัญของข้อความ / คำพูดต่าง ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงเรื่องอะไรมากที่สุด  
มีความหมายที่เด่นชัดอะไร ตลอดจนพิจารณาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของเนื้อหาแต่ละเรื่อง (บังอร โสฬส, 2555) ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยจะทำการสรุปรวมประเด็นย่อย (Sub Themes) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน
กลายเป็นประเด็นหลัก (Themes) พร้อมตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง (อ้างอิง) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
ของข้อมูล 

4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบสาม

เส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ด้วยวิธีการใช้ผล
การวิเคราะห์จากแบบสำรวจควบคู่ไปกับผลการสัมภาษณ์ และการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  
โดยการตรวจสอบแหลง่ที่มาของข้อมูล ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากบุคคล สถานท่ี และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน มีความ
เหมือนกันหรือไม่ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสำรวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ทำการสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานของ อบต.ในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 บทบาทของผู้นำ พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ตลอดจนคุณลักษณะของผู้นำท้องถิ ่นในอุดมคติเพื ่อขับเคลื ่อนการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสำรวจ 
ผู้วิจัยได้รับแบบสำรวจที่สมบูรณ์จำนวน 79 อบต. (คิดเป็น 95.18% ของแบบสำรวจทั้งหมด) โดยสามารถสรุปผล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.ในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมา ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานของ อบต.ในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาด้วยแบบสำรวจ 

1. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อบต.ของท่านได้ปรับบทบาทการ
ทำงาน/ปรับตัวขององค์กรอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ร้อยละ อันดับ 

1.1 การวางมาตรการความปลอดภัยในที่ทำงาน (เว้นระยะห่าง เจลล้างมือ ฉากกั้น ฯลฯ) 
1.2 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน (การประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom / meet ฯลฯ) 
1.3 การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร / ให้บริการกับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ 
1.4 การยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน (flexible time) 

93.7 
67.1 
65.8 
65.8 

1 
2 
3 
3 
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1. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อบต.ของท่านได้ปรับบทบาทการ
ทำงาน/ปรับตัวขององค์กรอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ร้อยละ อันดับ 

1.5 การทำงานจากท่ีบ้าน (work from home) 
1.6 อื่น ๆ (เช่น ให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ทางไลน์) 

44.3 
5.1 

4 
5 

2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อบต.ของท่านประสบปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ร้อยละ อันดับ 

2.1 ข้อจำกัดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย / ปัญหาจากระเบียบจัดซื้อจัดจา้ง 
2.2 บุคลากรไม่เพยีงพอ 
2.3 งบประมาณไม่เพียงพอ 
2.4 ขาดความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชนและชุมชน 
2.5 ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
2.6 อื่น ๆ (เช่น การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ป่วย / ผู้สมัผสัเสี่ยง หรือความไม่ชัดเจนใน

กระบวนการแกไ้ขปัญหา / การสั่งการบังคับบัญชา) 

63.3 
63.3 
53.2 
46.8 
25.3 
10.1 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

3. อบต.ของท่านได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ร้อยละ อันดับ 
3.1 การแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 
3.2 การฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
3.3 การลงพื้นที่สำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนท่ี 
3.4 การส่งเสริมอาชีพและทักษะเสริมในช่วงโควิด-19 
3.5 การจัดตั้งกองทุน / จุดรับบริจาคสิ่งของอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบช่วง 

โควิด-19 
3.6 อื่น ๆ (เช่น จัดรถรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยัง รพ. / รพ.สนาม จัดตั้งศูนย์กักตั้งพื้นที่ LQ 

หรือการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน การพ้นฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือน) 

97.5 
91.1 
84.8 
30.4 
29.1 

 
12.7 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

4. อบต.ของท่านได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง ร้อยละ อันดับ 

4.1 ไม่มี 7.6  
4.2 มี โดยได้รับความช่วยเหลือ/สนับสนุนจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 92.4  

4.2.1 บุคลากรด้านสาธารณสุข (หมอ พยาบาล สาธารณสุขอำเภอ / จังหวัด อสม. ฯลฯ) 
4.2.2 ภาคเอกชน 
4.2.3 ภาคประชาสังคม (กลุ่มจิตอาสา ฯลฯ) 
4.2.4 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในพื้นที่ 
4.2.5 อปท.ในพ้ืนท่ี หรือนอกพื้นที 

87.3 
50.6 
50.5 
45.6 
31.6 

1 
2 
3 
4 
5 

5. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่ อบต.ของท่านต้ังใจ
ที่จะดำเนินการเป็นลำดับแรก ๆ คือเร่ืองใด/ด้านใด (โดยเลือกตอบไม่เกิน 3 ข้อ) 

ร้อยละ อันดับ 

5.1 การเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
5.2 ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

79.7 
63.3 

1 
2 



 

241 

3. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่ อบต.ของท่าน
ตั้งใจที่จะดำเนินการเป็นลำดับแรก ๆ คือเรื่องใด/ด้านใด (โดยเลือกตอบไม่เกิน 3 
ข้อ) 

ร้อยละ อันดับ 

5.3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน 
5.4 ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน / เพิ่มศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นให้สอดรับยุคหลังโควิด-19 

สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นในยุคหลังโควิด-19 

53.2 
44.3 
24.1 

3 
4 
5 

 

5.2 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 8 ท่าน (จากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 10 ท่าน) เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาเริ ่มมี

ความพอเพียงและความอิ่มตัว2 ทำให้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต.ในช่วงโควิด-

19 บทบาทของผู้นำ อบต. พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน และ
คุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นในอุดมคติเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 การดำเนินงานของ อบต.ในช่วงโควิด-19 
การดำเนินงานของ อบต.ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 

3 ประเด็น ได้แก่ (1) การทำงานเชิงรับ (2) การทำงานเชิงรุก และ (3) ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังนี ้

1) การทำงานเชิงรับ (แบบเดิม) 
การดำเนินงานของ อบต.ส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

จังหวัด (ศปก.) และดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบการเงิน หนังสือสั ่งการ (8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง  
“การทำงานส่วนใหญ่จะดำเนินงานตามหนังสือคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด สำหรับ อบต.มีการเตรียมสถานที่ LQ 
การแจกจ่ายถุงยังชีพ” หรือ “อบต.จะต้องดำเนินงานภายใต้ พรบ. จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดย ม.66 บัญญัติว่า 
อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างกว้าง จนไม่สามารถทำ
อะไรได้เลย ส่วนใน ม.67 กำหนดหน้าท่ีที่ต้องทำในเขต อบต. และ ม.68 กำหนดหน้าที่ท่ีอาจทำในเขต อบต. ดังนั้น จาก ม.67 
ทาง อบต.ทำได้เพียงบางส่วน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโควิด-19 ในพื้นที่ เช่น จัดเตรียมสถานกักตัวแต่ละท้องที่ (LQ) 
อาหารสำหรับบุคคลที่กักตัว พัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ใน LQ” 

นอกจากนั้น ในส่วนหน่วยงานสนับสนุนด้านสาธารณสุข พบว่า อบต.ในบางพื้นที่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) มากกว่า 1 แห่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเพียง 1 แห่ง หรือมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในการดแูล
ของ อบต. (5 ใน 8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง “อบต.ของเราโชคดีที่ในพ้ืนท่ีมี รพสต. จำนวน 3 โรง เพราะ อบต.ส่วน
ใหญ่จะมี รพสต.ในพื้นที่เพียงแห่งเดียว โดยการทำงานที่ผ่านมาถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งชาวบ้าน อสม. สมาชิก  
อบต. รพสต.” ตลอดจนในส่วนงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินการส่วนใหญ่มาจากงบประมาณประจำปีของท้องถิ่น และ
กองทุน สปสช. (8 คน) ซึ่งมี อบต.บางแห่งอาจได้รับงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น สสส. หรือ
โรงงานหรือบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ี (2 ใน 8 คน) 

 
2 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ อบต. แม้ว่าจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน แต่เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนในเชิงพื้นที่ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 
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2) การทำงานเชิงรุก (เปลี่ยนแปลงไป) 
อบต.ได้มีการทำงานในรูปแบบ work from home (WFH) โดยเฉพาะกับบุคลากรที่ป่วยหรือเป็น

กลุ่มเสี่ยงท่ีต้องกักตัว แต่ทั้งหมดมีความเห็นว่า WFH ไม่เหมาะกับงานของ อบต. ซึ่งต้องใกล้ชิดกับประชาชน (8 คน) อย่างไรก็
ตาม มีบาง อบต. ได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำงาน มีการหมุนเวียนกันทำงาน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการ / รูปแบบการ
ทำงานแบบออนไลน์ (3 ใน 8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง “อบต. มีการสลับเวลากันทำงาน มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการทำงานของ อบต.บ้าง เช่น การประชุมผ่าน Zoom หรือการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านผ่านทาง FB / ไลน์ของ อบต. 
แต่ก็จะรับรู้ได้เฉพาะกลุ่ม มีการทำงานแบบ WFH นิดหน่อย แต่ไม่ค่อยเวิร์ค เนื่องจากการทำงานที่ต้องประสานงานและ
ใกล้ชิดกับชาวบ้าน หรือการจ่ายภาษีแบบโอนและส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ (แต่ก็ได้เฉพาะบางส่วนท่ีไม่อยากเดินทางมา)” 

3) ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของ อบต. ส่วนใหญ่จะดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโค

วิด-19 (การ์ดไม่ตก) อย่างต่อเนื่อง (5 ใน 8 คน) การขยายงาน / นโยบายหรือกรอบอัตรากำลังด้านสาธารณสุข (3 ใน 8 คน) 
และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานภายในสำนักงานหรือการรับส่งแจ้งข่าวสารแก่ประชาชน (1 ใน 8 คน) 

5.2.2 บทบาทของผู้นำ อบต. 
งานวิจัยนี้สนใจบทบาทของผู้บริหารระหว่างนายก อบต.และปลัด อบต. โดยพบว่า นายก อบต. ส่วนใหญ่

จะแสดงบทบาทโดยการมอบนโยบาย / สนับสนุน / อนุมัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และลงพื้นที่รับฟังปัญหา มอบถุงยังชีพ 
และให้การช่วยเหลือประชาชน (7 ใน 8 คน) และสำหรับบทบาทของ ปลัด อบต. น้ันจะเป็นการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตาม ศปก. ติดตามการทำงานของพนักงานและดูแลการเจ็บป่วยของบุคลากร รวมถึงการจัดหา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ อาหารน้ำดื่ม  ถุงยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบฯ (8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง “นายกฯ ท่านให้ความสำคัญ
อย่างมาก เช่น การเบิกจ่ายถุงยังชีพ ถ้าระเบียบเปิด ก็ให้เบิกจ่ายเต็มที่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้กักตัว ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมองว่า
เป็นเรื่องการเมืองก็ได้ แต่ส่วนตัวท่านให้ความสำคัญกับการดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก” หรือ “ส่วนตัวพ่ี (ปลัด) พี่จะดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างใกล้ชิด บางคนติดโควิด-19 จากคนในครอบครัว พี่ก็ช่วยประสานงานต่าง ๆ / การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพราะเค้าไม่ได้ตั้งใจท่ีจะให้เกิดเรื่องแบบน้ีขึ้น” 

5.2.3 พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน 
พนักงานส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นหลัก โดยปฏิบัติตามมาตรการ ศปก. เช่น การจัด

สำนักงานแบบเว้นระยะห่างในการทำงาน จุดวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ ฯลฯ และการทำงานหลัก ๆ ยังคงปฏิบัติงาน
ตามเดิม ไม่มีการโยกย้าย / เพิ่มภาระงาน (8 คน) อย่างไรก็ตาม สำหรับ อบต.ในบางแห่งที่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่ดูแล
ด้านสาธารณสุขโดยตรง ก็อาจมีการมอบหมายภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับหัวหน้าสำนักงานปลัด หรือนักพัฒนา
ชุมชน (7 ใน 8 คน) รวมถึงพฤติกรรมการทำงานของพนักงานมีความกระตือรือล้นและเสียสละเพื่อการทำงานมากขึ้น (3 ใน 8 
คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง “ที่นี่เรามีกองสาธารณสุขและบุคลากรโดยตรงในการดูแลประสานเกี่ยวกับการป้องกัน 
โควิด-19 แต่ถ้าเป็นที่อื่นที่ท้องถิ่นไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขโดยตรง ก็อาจจะต้องให้หัวหน้าสำนักงาน หรือนักพัฒนาชุมชน 
เข้ามาช่วยดูแลประสานงานด้านโควิด-19” หรือ “เราสลับกันคอยอยู่ประสานงานใน อบต. ทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) สลับวัน / 
เวลาทำงาน พนักงานทุกคนต้องทำงานอย่าง active ต้องทำงานนอกเวลา แบบไม่มีเบี้ยงเลี้ยง OT ไม่เหมือนทางบุคลากร
สาธารณสุข” 
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5.2.4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
ปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานโควิด-19 ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การบูรณาการร่วมมือกันในระหว่าง

ส่วนราชการ (5 ใน 8 คน) ความจริงใจและให้ความสำคัญของผู้บริหาร อบต. (4 ใน 8 คน) ความมุ่งมั่น / เสียสละในการ
ทำงานของพนักงาน (2 ใน 8 คน) และความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่ (2 ใน 8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง 
“ผู้บริหาร (ท่านนายกฯ) จะสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ให้ประสบผลสำเร็จ ท่านจะไม่เข้ามาแทรกแซง
กิจการภายใน ท่านสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่หากสามารถทำได้ รับฟังปัญหา ผมว่าทัศนคติในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสำคัญมาก 

ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยที ่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานโควิด-19 ที ่ผ ่านมา ได้แก่  
ขาดแคลนทรัพยากรด้านคน / งบประมาณ (4 ใน 8 คน) ความร่วมมือและตื่นตัวของชาวบ้าน (4 ใน 8 คน) และกฎระเบียบ
ราชการ / โครงสร้างการทำงาน (2 ใน 8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง “เราไม่มีนักวิชาการสาธารณสุขโดยตรง  
การทำงานสาธารณสุขต้องฝากกับนักพัฒนาชุมชน หรือหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเดิมก็มีงานประจำรัดตัวที่ต้องทำอยู่แล้ว รวมถึง
บางงานอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ก็ต้องไปร่วมกับทาง รพสต. หรือ อสม. เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบต่างตอบแทนกัน  
(งานขอช่วย) ติดตามผู้ป่วยในพื้นที่” หรือ “การประสานงานกัน ด้วยโครงสร้างการบังคับบัญชาคนละส่วนงานกัน เช่น  
หากเป็น ศบค.ระดับอำเภอ ไม่มีปัญหา เนื่องจากนายอำเภอเป็นประธาน เลขาในการประสานและดำเนินการเป็นสาธารณสุข
อำเภอ แต่ ศบค.ระดับตำบล นายก อบต.เป็นประธาน เลขาฯ เป็น รพสต. ซึ่งต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับความเต็มที่ของแต่ละ
บุคคล เพราะเค้าไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาสั่งการของเราโดยตรง” 

5.2.5 คุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นในอุดมคติเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
เมื่อถามถึงคุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นในอุดมคติเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ผู้นำท้องถิ่นควรมีคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา (4 ใน 8 คน)  
มีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น (4 ใน 8 คน) การประสานงานและสร้างเครือข่าย (3 ใน 8 คน) การบริหาร
จัดการองค์กร (3 ใน 8 คน) และสร้างขวัญกำลังใจและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน (2 ใน 8 คน) โดยตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึง 
“การทำงานบางครั้งควรต้องพยายามใช้การฉันฑามติของชาวบ้านและฝ่ายต่าง  ๆ มากกว่าการโหวตเสียงข้างมาก เช่น  
การทำงานแบบภาคี 3 ฝ่าย” 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน โดยการดำเนินงาน

ของ อบต.ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา (เหลียวหลัง) พบว่า อบต.ส่วนใหญ่ดำเนินงานตามคำสั่งของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
จังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับ อบต.บางแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำงานหรือทำงานแบบออนไลน์ 
ตลอดจนทิศทาง การทำงานในอนาคตของ อบต.จะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และมี 
การขยายภารกิจด้านสาธารณสุขของ อบต. นอกจากนั้น สำหรับบทบาทของผู้นำ อบต. พบว่า นายก อบต. จะแสดงบทบาท
การเป็นผู้กำหนดนโยบายและการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในฐานะเสมือนเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่   
ส่วนปลัด อบต.จะแสดงบทบาทการเป็นนักบริหารจัดการองค์กร โดยทำการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ติดตามการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจำลองการเสริมกันระหว่างการเมืองและการบริหาร 
(Complementarity Model) โดยเป็นการเสริมรับในการทำงานและพึ่งพากันพร้อมกับตระหนักถึงบทบาทการทำงานที่
ต่างกันเสมือนเป็นหุ้นส่วนเพื่อการปกครอง (Svara, 1999, 2001) รวมถึงยังสอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้นำที่เน้นการ
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เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Yukl (2012) โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันภายในองค์กรอีกด้วย 

ในส่วนของปัจจัยลำดับแรก ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานโควิด-19 ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การบูรณาการร่วมมือกัน
ในระหว่างส่วนราชการ และความจริงใจและให้ความสำคัญของผู ้บร ิหาร อบต. ซ ึ ่งสอดคล้องกับความเห็นของ  
พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (2564) ที่ให้ความสำคัญถึงกลไกในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจน 
ความจริงใจ ความเอาใจใส่รักใคร่ประชาชนและพื้นที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเห็นประชาชนของตัวเองลำบาก ย่อมไม่มีใคร
มีความสุข ตรงกันข้าม อุปสรรคที่สำคัญต่อการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาคือ การขาดแคลนทรัพยากรด้านคน
และงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับธัญญารัตน์ สระแก้ว และศิวัช ศรีโภคางกุล (2565) ที่ระบุว่าการขาดแคลนงบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดการของท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 รองลงมาได้แก่ การขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของชาวบ้าน และ 
ด้านโครงสร้างการบังคับบัญชาและกฎระเบียบราชการ ตามลำดับ 

ท้ายที่สุด สำหรับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ อบต. เมื่อสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น (แลหน้า) 
พบว่า หลังจากนี้ อบต.ส่วนใหญ่ตั้งใจจะดำเนินการในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขในชุมชน รองลงมาคือ 
การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน การฝึกอาชีพให้กับประชาชน
และเพิ่มศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นให้สอดรับยุคหลังโควิด-19 รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นยุคหลัง 
โควิด-19 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับครรชิต เชื้อขำ และคณะ (2022) ที่ระบุว่า อบต.มีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านหลากหลายช่องทาง  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้บริหาร อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศ

ทางการดำเนินงานในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการเพิ่มความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยเห็นว่าหนึ่งในแนวทางที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังคนของ อบต. คือ การพิจารณานำเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการสถานการณ์โควิด-19 หรือปัญหาในการทำงานอื่น ๆ ของ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของเครือข่าย อปท. หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที ่เช่น แอปพลิเคชั่น NIEMS-Care ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ัน
สำหรับการรายงานและเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด -19 ในระดับชุมชนและครัวเรือน หรือทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy 
Fondue) ซึ่งเปน็แอปพลิเคชั่นท่ีรับแจ้งและติดตามปัญหาต่าง ๆ ของเมืองระหว่างประชาชนกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 
(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , 2564) โดยอาจเริ่มต้นจากการอบรมและนำมาใช้กับเฉพาะ
กลุ่มตัวแทนท่ีดูแลรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที ่
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ความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
THE NEEDS FOR ELDERLY CARE AND PROTECTION IN BANGKOK NOI, BANGKOK 

 

 

สุธิดา  สิงหสุต1* และกนิษฐา  แย้มโพธิ์ใช้2 
Sutida  Singhasut1* and Kanitta  Yampochai2 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 27 คน โดยมีวิธีการศึกษา ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
บางกอกน้อย จำนวน 15 คน และผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน และ 2) การสนทนากลุ่มกับอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)  จำนวน 10 คน เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ตรวจสอบข้อมูลให้เกิดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ อาสาสมัครฯและผู้บริหารฯ มีความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุใน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครฯ และผู้บริหารฯ ต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง เข้าถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ให้นานที่สุด 2) ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้สูงอายุมีรายได้ระหว่าง 3,500 - 20,000 บาท ต้องการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน อาสา
สมัครฯ ต้องการให้มีสวัสดิการด้านอาชีพ และผู้บริหารฯ ต้องการระบบประกันรายได้ 3) ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคม อาสาสมัครฯ ต้องการระบบบริการชุมชน และผู้บริหารฯ ต้องการมีระบบคุ้มครอง
ทางสังคม และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบครัว อาสาสมัครฯ 
ต้องการให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้บริหารฯ ต้องการให้มีระบบสวัสดิการด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนำไปพัฒนาแนวทางการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป 
 

คำสำคัญ : ผู้สูงอาย,ุ การดูแลผู้สูงอายุ, การคุ้มครองผู้สูงอายุ, ความต้องการ 
 

Abstract 
This qualitative research aimed to investigate the demand for Elderly care and protection in the 

Bangkok Noi neighborhood, Bangkok. The target group contained 27 people. The study methods were  
1) in-depth interviews with 15 old persons in the Bangkok Noi region and 2 executives from the Department 
of Elderly Affairs, and 2) a group discussion with 10 social development volunteers and human security 

 
1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์    
2 อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
* Corresponding author, e-mail: sample@mail.com ของผู้แต่งหลัก 
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(specializing in the elderly). The tool used in this study was a semi-structured interview form. Check the 
information's accuracy and dependability. using the ATLAS.ti program for data triangulation and analysis 

According to the research findings, the elderly, volunteers, and administrators of the eldercare and 
protection in four aspects were: 1) Health aspect: Elderly people, volunteers, and business leaders want to 
see the elderly in good health. For as long as feasible, you should have quick and simple access to medical 
treatment rights so that you can continue living your normal life. 2) In terms of economics, the old earn 
between 3,500 -  20,000 baht per month; they wish to have their monthly income for living increased to 
2,000 - 3,000 baht a month while the volunteers would like to have occupational welfare and the 
administrators would like to have an income insurance system and the government wants to boost the 
elderly's pension to 2,000 -  3,000 baht per month. Volunteers demand occupational benefits. Moreover, 
the administrative team requires a system of income insurance, and 3) In terms of the social aspect, most 
elderly individuals desire to maintain positive relationships with their families and society. The volunteers 
wish to have an environment that is conducive to the lifestyle of the elderly while the administrative team 
would like to have a welfare protection system. The results of this study could be used to develop 
guidelines for the care and protection of the elderly in Bangkok Noi, Bangkok offers elderly people a high 
quality of life. 
 

Keyword: elderly, elderly care, elderly protection, needs 
 

1. บทนำ 
จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ได้ก้าวเข้าสู่

สังคมสูงอายุ โดยปัจจุบันมีประชากรสูงอายุ จำนวนมากถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ และ
คาดการณ์ว่าอีก 10 ข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ หรือที่เรียกกันว่า สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2564) ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน ด้วยความเสื่อมท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นความเปราะบางทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ และ
ยังเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน ต้องมีการพึ่งพาผู้อื่นในช่วงท้ายของชีวิต นอกจากนั้น 
ภัยทางสังคมยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ปรากฏในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของภัยทางด้านจิตใจท่ีเกิดจากการกระทำโดยครอบครัว 
เช่น จากบุตรหลาน หรือคู่สมรส เป็นต้น (เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ และคณะ, 2557) พร้อมท้ังการระบาดของโรคติด
เชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

กรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที ่มีร ูปแบบการดำเนินชีวิตที ่แตกต่างจากสังคมชนบทอย่างเด่นชัด และมี  
การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีค่าครองชีพที่สูง ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. 2564 พบว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวน
ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีประชากรสูงอายุสัญชาติไทย จำนวน 1,152,295 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.83  
ของประชากรกรุงเทพมหานคร (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2564) ซึ่งเขตบางกอกน้อยเป็นเขตที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  
โดยมีประชากรวัยสูงอายุที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบางกอกน้อย จำนวน 25,504 คน คิดเป็นร้อยละ 



 

249 

24.71 ของประชากรเขตบางกอกน้อย และเป็นเขตที่มีจำนวนผู้สูงอายุจำแนกตามช่วงอายุระหว่าง 80 - 89 ปี มากที่สุด 5 
ลำดับแรก (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2561) 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญและต้องจดัให้ 
มีบริการทีม่ีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงความต้องการการดูแลและคุ้มครอง
ผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย โดยมุ่งหวังการศึกษานี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก ่

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย โดยระบบต่าง ๆ ของผู้สูงอายุจะทำงานได้ลดลง ส่งผลให้ร่างกายเสื่อม
ถอยลง ดังนี้ ร่างกายภายนอก ผิวหนังเหี่ยวย่น มีกระ ผมบางเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาว หลังโก่ ง เคลื่อนไหวร่างกายไดช้้าลง 
กำลังน้อยลง อวัยวะรับความรู้สึกจะเป็นอวัยวะอันดับแรก ๆ ที่เสื่อม เช่น ผนังเส้นเลือดแดงในหูแข็งตัว ทำให้ได้ยินเสียงไม่
ชัดเจนหรือการเปล่งเสียงของผู้สูงอายุจะไม่มีพลัง เนื่องจากกระดูกอ่อนบริเวณกล่องเสียงแข็งตัวและขาดความยืดหยุ่น ขณะที่
การบดเคี้ยวลำบากขึ้นเพราะเหงือกร่น รากฟันโผล่พ้นขอบเหงือก ทำให้ฟันผุและเสียวฟันได้ง่าย รวมไปถึงกระดูกที่ผุกร่อน
และกล้ามเนื้อท่ีลีบเล็กลง 

3.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ ผู้สูงอายุมักยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตนเอง เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ได้ยากเพราะไม่มีความมั่นใจในการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์ อาจจะมีอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ขี ้ระแวง  
วิตกกังวล โกรธง่าย เอาแต่ใจตนเอง มักจะคิดซ้ำซาก ลังเล หวาดระแวง กลัวลูกหลานทอดทิ้ง  

3.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุลดน้อยลง ทำให้ผู้สูงอายุ 
ห่างจากสังคม อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพและความสามารถลดน้อยลง จึงไม่ให้ความสำคัญหรือใส่ใจ
มากนัก นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้นำครอบครัว กลายเป็นเพียงผู้อาศัยหรือเป็นสมาชิกของครอบครัว
เท่านั ้น และเมื่อสมรรถภาพร่างกายลดลง ทำให้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองหรือกิจวัตรประจำวันเป็นไปได้
ยากลำบาก จะส่งผลกระทบต่อจิตใจ เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง หดหู่กับสภาพตัวเอง อีกทั้งทำให้ผู้สูงอายุไม่กล้ามีสังคมหรือ
มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) 

3.2 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ 1) ความต้องการพื้นฐาน
ทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต ความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิตหรือปัจจัย
สี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการความ
ปลอดภัยมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสียและภัยอันตราย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านปลอดภัย การมี
งานท่ีมั่นคง การมีเงินเก็บออม รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ 3) ความต้องการความรักและ
สังคม (Belonging and love needs) คนเราจะต้องการความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื ่น มีความต้องการเป็นเจ้าของและมี
เจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 4) ความต้องการการไดร้ับ
การยกย่องนบัถือในตนเอง (Esteem needs) คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เด่นขึ้น มีความภูมิใจและสร้าง
ความนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของงานที่ทำ ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ 5) ความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
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ตน (Self-actualization) ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเป็นความต้องการที่มนุษย์ต้องการจะเป็น ต้องการที่จะไดร้ับ
ผลสำเร็จในเป้าหมายชีวิตของตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (ธนัชพร สุทธิศันสนีย์, 2561) 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุอาจมีความต้องการที่แตกต่างออกไปจากความต้องการ
ของผู้อื่น 4 ด้าน คือ 1) ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ยามเจ็บป่วยได้รับการตรวจ
สุขภาพและรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วทันท่วงที และได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ 2) ความต้องการ
ทางด้านจิตใจ โดยผู้สูงอายุจะปรับจิตใจอารมณไ์ปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 3) ความต้องการทางสังคมกับเศรษฐกิจ มี
ความต้องการได้รับความสนใจจากผู้อื่นและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม และต้องการรายได้และบริการจาก
ภาครัฐ และ 4) ความต้องการด้านสวัสดิการ โดยต้องการด้านการลดค่ารักษาพยาบาล ความต้องการลดค่าโดยสารเดินทาง
ความต้องการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุความต้องการการบริการเคลื่อนที่ (กรมอนามัย, 2557) 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) การจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นบริการสังคม การ
ประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Safety Nets) สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคม (Social 
Risk Management) ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ และเป็นระบบสวัสดิการที่สามารถเขา้ถึงได้
อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง และยังสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในระยะ
ยาวอย่างมั่นคงและเป็นธรรมได้อีกด้วย (ปิโยรส ปานยงค์, 2563) 

3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนสังคม
สูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดำรงชีวิตทุกมิติ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างอิสระ
และยาวนาน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัย การส่งเสริมการทำงานในยามสูงอายุ 
และการกระจายแหล่งการจ้างงานให้อยู่ใกล้ชุมชนชนบท 2) ด้านสภาพแวดล้อม การปรับปรุงกฎกระทรวงให้มีผลใช้บังคบัให้
สอดคล้อง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากขึ้น 3) ด้านสุขภาพ บูรณาการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตำบล เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในการบูรณาการกิจกรรมและทรัพยากร และการยกระดับผู้บริบาลอาชีพ และ  
4) ด้านสังคม การเพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และการสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ “บววรร” (บ้าน วัด วิสาหกิจเพื่อสังคม โรงเรียน และโรงพยาบาล) ในการรองรับสังคมสูงวยั
ในชุมชน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561) 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.6.1 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ และคณะ (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : 

การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ จากงานวิจัยพบว่า รูปแบบภัยทางสังคมต่อผู้สูงอายุจะพบภัยด้านจิตใจจากการ
ถูกด่า ก้าวร้าว มากที่สุด ร้อยละ 15.0 รองลงมาคือ ถูกหลอกลวง เอาทรัพย์สิน ร้อยละ 6. 8 ซึ่งผู้กระทำภัยทางสังคมกับ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุตร โดยได้เสนอมาตรการให้มีองค์กร เร่งรัดให้มีกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิผู้สูงอายุ และควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและลดความเสี่ยงในเรื่องภัยทางสังคม การใช้ความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุ สิทธิของผู้สูงอายุ รวมทั้งรูปแบบความเสี่ยงทางสังคมต่าง ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อผู้สูงอายุ 

3.6.2 สุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ได้ทำกาวิจัยเรื ่อง งานวิจัยความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการนำนโยบาย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจำนวนเงินเบี้ยยังชีพ
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ผู้สูงอายุที่ได้รับในแต่ละเดือนเดือนละ 600 บาทเป็นอย่างต่ำ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็น
เพียงการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นเท่าน้ัน และรัฐบาลควรกำหนดกรอบความช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรม 

3.6.3 ภัทรธิรา ผลงาม (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย จากงานวิจัย
พบวา่ การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุโดยการจัดกิจกรรมต่างท่ีเป็นความต้องการของผู้สูงอายุโดยที่มีสว่นร่วมของ
ชุมชนภาคีที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดผลลัพธ์และส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยตรง มีทักษะการสร้างอาชีพเสริมรายได้ สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรงต่อผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุไม่
เหงา ไม่ซึมเศร้า สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาจากครอบครัวและมีสุขภาพกายที่ดี 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เกิดปัจจัยเชิงเหตุและผลที่สำคัญ จึงได้กำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปที่ 1 ดังนี ้
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเลือกแขวงบางขุนศรี  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีแขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จำนวน 15 คน 2) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย จำนวน 10 คน และ 3) ผู ้บริหารกรมกิจการผู ้ส ูงอายุ จำนวน 2 คน  
โดยกระบวนการวิจัยเป็นไปตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการ ดังน้ี  

4.1 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ก่อนลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเพื่อให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้น  

4.2 การสร้างเครื ่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย และผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อคำถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการและแนวทางการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุของเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

4.3 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
รายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้สูงอายุและผู้บริหารกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยผู้ศึกษาจัดเตรียมแนวคำถามแบบ

ความต้องการการดูแลและ

คุ้มครองผูสู้งอายุของอาสาสมัครฯ 

การดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสู้งอาย ุ

ความต้องการการดูแลและ

คุ้มครองผูสู้งอายุของผู้บริหารฯ 

ความต้องการการดูแลและ
คุ้มครองของผู้สูงอายุฯ 
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ปลายเปิดไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่สำคญั เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย จำนวน 15 คน และผู้บริหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน ได้แสดงความคิดเห็น 

4.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย จำนวน 10 คน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะเป็นคำถามปลายเปิด ในประเด็นความต้องการและ
แนวทางการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

4.3.3 การสังเกต (Observation) ได้ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบริบทโดยรวมของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยจะทำการสังเกตสภาพท่ัวไป เช่น ลักษณะความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตประจำวนั 
เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกตามประเด็นท่ีกำหนดไว้และถ่ายภาพ 

4.3.4 การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและบันทึกเสียงทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
ไม่บิดเบือนไปจากความจริง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา 

4.4 การตรวจสอบข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล (Data triangulation) ซึ่งได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ การสนทนากลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ผู้วิจัยได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จะนำข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดระบบของเนื้อหา โดยแยกประเด็นและตัดทอนเนื้อหาท่ีไมเ่กี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรม 

ATLAS.ti หลังจากนั้นจัดระบบของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเชื ่องโยงความสัมพันธ์เป็นหมวดหมู่ และจัดทำ
คำอธิบายของความสัมพันธ์ดังกล่าวในเชิงเหตุและผลของความต้องการเพื่อเป็นการสร้างข้อสรุปชั่วคราวที่เกิดขึ้น และขั้น
สุดท้ายของการวิเคราะห์จะเช่ือมโยงข้อมูลจากการบันทึกท้ังหมดกลับไปตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไป ความต้องการการดูแลและการคุ้มครองของผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

โดยผลการวิจัย ดังน้ี 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ. 2564 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุ จำนวน 25,504 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของ
ประชากรทั้งเขตบางกอกน้อย แบ่งเป็นเพศชาย 10,469 คน และเพศหญิง 15,035 คน ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหัวใจ 

5.2 ความต้องการการดูแลและการคุ้มครอง 
5.2.1 ความต้องการการดูแลและการคุ้มครองของผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน อายุระหว่าง 65 - 84 ปี รายได้อยู่
ระหว่าง 3,500 - 35,000 บาทต่อเดือน ซึ ่งแหล่งที ่มาของรายได้ประกอบด้วย การประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง  
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เงินบำนาญ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และครอบครัว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และโรคไขมันในเลือดสูง พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการฯ ดังนี ้

1) ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจำวันได้ นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 3,500 - 20,000 บาท ต้องการได้รับการรักษาพยาบาลที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
มีช่องทางพิเศษให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปี มีบริการสุขภาพเคลื่อนที่ภายในชุมชน โดยให้บริการตรวจรักษาหรือคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  
มีบริการรับ - ส่งยาให้กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีรายได้ 20,001 - 35,000 บาท ต้องการบริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ 
ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน และต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ถูกต้อง
สำหรับผู้สูงอายุ 

“ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วย ช่วยตัวเองได้ อาบน้ำ กินข้าวเอง ไม่ต้องให้ลูกหลานมาเชด็ขี้
ให้ นอนเป็นผัก ...” 

“ดูแลตัวเองได้นานๆ สุขภาพสมบูรณ์ เวลาเจ็บป่วยอยากให้มีบริการพาไปหาหมอนะ มีคนเอายามา
ให้ไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล” 

2) ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ 20,001 - 35,000 บาท จะไม่สนใจในเรื่องสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
แต่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 3,500 - 20,000 บาท มีความต้องการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากขั้นบันได เป็น 2,000 - 3,000 
บาท เพราะเงินที่ได้รับปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ไม่มีเงินออม และอยากช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และต้องการ
การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านจากที่อยู่เดิมแต่ไม่ได้ไปแจ้งต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
เพราะไม่ทราบว่าต้องดำเนินการแจ้งกับท่ีอยู่ใหม่ จึงทำให้เสียสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 1 ปี  

“เพิ่มเงินให้คนแก่หน่อย 600 น้อยไป มันไม่พอกับค่าข้าวของทุกวันนี้ ให้เท่ากันกลม ๆ 2,000 
3,000...” 

“อยากให้รัฐบาลเพิ่มเงินสูงอายุให้เยอะกว่าเดิม 700 ไม่พอเลย เพิ่มให้สักเดือนละ 3,000 ไปจ่ายค่า
น้ำ ไฟ ... ลุงเคยไม่ได้รับปีนึง เพราะไม่รู้ว่าต้องไปบอกเขาว่าย้ายมาอยู่ท่ีนี่ ” 

3) ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว เช่น ดูโทรทัศน์ ประกอบ
อาหาร ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค รับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น ต้องการให้ครอบครัวและคนในสังคม โดยเฉพาะ
พนักงานบริการต่าง ๆ เข้าใจความเป็นผู้สูงอายุ เช่น เดินช้า หูตึง พูดช้า พูดซ้ำ ๆ พูดเสียงดัง เป็นต้น ต้องการรับรู้ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว เช่น สิทธิและสวัสดิการ การดูแลตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ  
การป้องกันถูกหลอกจากมิจฉาชีพ ต้องการการสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบจิต
อาสาหรืออาสาสมัคร และรูปแบบเสียค่าบริการ ประมาณ 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน โดยผู้ดูแลดำเนินการช่วยเหลือ  
จัดอาหาร จัดยา สังเกตอาการ ป้อนอาหาร อาบน้ำ และซ่อมไฟฟ้า ประปา และต้องการพบปะพูดคุยหรือทำกิจกรรม
นันทนาการกับเพื่อนวัยสูงวัย แต่เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ครอบครัวไม่
สนับสนุนให้ออกจากบ้านไปทำกิจกรรมภานนอกบ้าน เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโณนา 2019 ได้
ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ ด้วยผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวมีภูมิต้านทานต่ำ  

“ชีวิตคนแก่แค่ได้อยู่บ้านกับลูกกับหลานมันคือความสุขท่ีสุด กินข้าว ดูละครกัน เขาเข้าใจไอคนแก่ ๆ 
อย่างเราก็ดี... อยากรู้เรื่องข่าว ข้อมูลที่มันถูกมันดีต่อคนแก่” 
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“พูดคยุกับลูกหลานเพื่อน ๆ ...ไม่รู้ว่าแก่ไปกว่านี้จะมีเรี่ยวแรงกินข้าวเอง อาบน้ำเอง ป้าอยากให้มีคน
ที่มาดูแลต่าง ๆ ให้ท่ีป้าไม่สามารถทำเองได้ทั้งตอนกลางวัน กลางคืน...” 

4) ด้านสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้มีสวนสาธารณะใกล้ชุมชน เพื่อ ได้ออกกำลังกาย  
ได้เดิน พักผ่อน และรับอากาศที่บริสุทธิ์ พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนสาธารณะ เช่น พื้นที่เรียบ ราวจับที่
บันได ห้องน้ำแบบนั่งยอง เป็นต้น ต้องการทางเท้ามีความกว้างที่พอดี ความเรียบ ไม่ขรุขระ แสงสว่างที่เพียงพอ เนื่องจาก
ปัจจุบันทางเท้ายังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เช่น แคบ สิ ่งกีดขวางจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา เสา และ
จักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า เป็นต้น ต้องการระบบขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ เช่น สถานีขนส่งสาธารณะ
ที่มีทางลาดและลิฟท์ รถโดยสารประจำทางชานต่ำ และเพิ่มทางม้าลาย เนื ่องจากร่างกายของผู้สูงอายุไม่สามารถข้าม
สะพานลอยได้เหมือนกลุ่มวัยอื่น และต้องการแสงสว่างและความปลอดภัยตามซอยต่าง  ๆ เพราะเป็นห่วงลูกหลานกลัวเกิด
อันตรายหรืออุบัติเหตุเวลากลับบ้านในเวลากลางคืน ซึ่งจากการสังเกตพบว่าปัจจุบันซอยบางแห่งยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
เสาไฟเปิดไฟไม่ครบทุกต้น และไม่มีกล้องวงจรปิด  

“ถนนบ้านเมืองเรามันจะขรุขระอะไรหนักหนา ลุงเป็นไอโรคเข่าไม่ดี เดินปกติก็ลำบาก เจอถนน
ขรุขระแล้วยังมีเสา รถจอดขวาง ไม่สว่าง คนขี่รถบนทางเท้าอีก กลัวตายก่อน 80 ... อยากให้มีสวน สถานที่ให้เดิน เดินสูด
อากาศใกล้บ้าน แต่ให้มีไอพวกราวจับบนบันไดด้วยก็ดีนะ ...” 

“อยากให้ขยายสวนสาธารณะเยอะขึ้นหรือให้มันใกล้กับชุมชน ที่มีต้นไม้มีความร่มรื่นให้กับคนใน
ชุมชน มีอากาศท่ีดี มีที่เดิน ที่ออกกำลัง จะดีกว่าให้มีของที่จับตามทางเดินดีนะป้าว่า” 

5.2.2 ความต้องการการดูแลและการคุ ้มครองผู ้สูงอายุของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั ่นคง 
ของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุใน
ระดับชุมชน โดยมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกคนในชุมชน เฝ้าระวังและเตือนภัย และ  
การจัดบริการและสวัสดิการสังคม ซึ่งอาสาสมัครฯ มีความต้องการฯ ดังนี ้

1) ด้านสุขภาพ ต้องการให้ผู้สูงอายุออกกำลังเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี ได้รับอาหารที่ครบ 3 มื้อ 
ได้รับโภชนาการที่ดี และต้องการให้มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น เข้ารับการรักษาที่รวดเร็ว ส่งเสริมความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การกายภาพบำบัด และเทคนิคในการป้องกันการลืมกินยาในผู้สูงอายุให้กับประชาชนในชุมชน และต้องการ
ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้นต้องการให้ภาครัฐมีการส่งเสริมกิจกรรมที่บำบัดด้านจิตใจให้
ผู้สูงอายุและครอบครัวให้มีความสุข ไม่เหงา และไม่ซึมเศร้า โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอ ายุในภาวะพึ่งพิง และ
ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของ
ผู้สูงอาย ุ

2) ด้านเศรษฐกิจ ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน และต้องการ
ให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพและต้องการให้ภาครัฐพัฒนาตลาดอาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการยังชีพ 

3) ด้านสังคม ต้องการให้มีข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย เพื่อนำมาช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้อง ต้องการให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกับครอบครัวและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายและลดภาวะเครียด  
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรวมกลุ่มอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าวได้  
ควรมีการพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมการรวมกลุ่มให้เข้ากับสถานการณ์ ต้องการให้ครอบครัวและชุมชนมีการช่วย เหลือ 
ดูแลซึ่งกันและกัน และต้องการให้ผู้สูงอายุเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
เพื่อช่วยสร้างความเพลิดเพลินและใกล้ชิดกับครอบครัว 
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4) ด้านสภาพแวดล้อม ต้องการให้บ้านของผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดโปร่ง เช่น  
จัดบ้านให้เรียบร้อย ไม่สะสมของจนขัดขวางทางเดิน และทิ้งขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะภายในชุมชน 

5.2.3 ความต้องการการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุของผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นหน่วยงานหลักด้านผู้สูงอายุที่ดำเนินการ
คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน พิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในการขับเคลื่อนวังคม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยผู้บริหารฯ มีความต้องการฯ ดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพ ต้องการให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นานที่สุด โดยเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการให้ได้รับการดูแลระยะยาวที่มีมาตรฐาน 

2) ด้านเศรษฐกิจ ต้องการให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ  
เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า ลดปัญหาซึมเศร้า และชะลอการเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาท และ
ต้องการให้ประชาชนมีเงินออมก่อนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอต่อการยังชีพในวัยสูงอายุ 

3) ด้านสังคม ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ครอบครัวและสังคมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุ ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันเฝ้าระวังโดยมีกลไก
ในการดูแล เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้สูงอายุในระดับพื้นท่ี ต้องการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในด้านการ
ดูแล ช่วยเหลือและการจัดการทรัพย์สินให้กับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

4) ด้านสภาพแวดล้อม ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ ่มวัยตระหนักรู้และให้ความสำคัญ 
ในการจัดที่อยู่อาศัยหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และต้องการส่งเสริมให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัย อาคาร และสถานที่สาธารณะ
ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการ

สัมภาษณ์ในประเด็นความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จากผู้สูงอายุใน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ และสนทนากลุ่มกับอาสาสมัครฯ พบว่า ความต้องการ
การดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุมีหลากหลายครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ ่งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

6.1 ด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุ อาสาสมัครฯ และผู้บริหารฯ ต้องการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ให้นานที่สุด และเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผู้สูงอายุอาจมีความ
ต้องการที่แตกต่างออกไปจากความต้องการของผู้อื่น โดยความต้องการทางด้านร่างกาย ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ยามเจ็บป่วยได้รับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วทันท่วงที (กรมอนามัย, 2557) 

6.2 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีความแตกต่างทางรายได้ 3,500 - 20,000 บาท ต้องการให้ภาครัฐปรับเพิ่มเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุจากขั้นบันได เป็น 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการนำ
นโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ขอ ง
สุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) โดยจำนวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับในแต่ละเดือนเดือนละ 600 บาท เป็นอย่างต่ำ ไม่เพียงพอ
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ต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น และรัฐบาลควรกำหนดกรอบ
ความช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นพบว่า อาสาสมัครฯ และผู้บริหารฯ ต้องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ  
เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการศึกษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลยของภัทรธิรา ผลงาม (2561) 
พบว่า ผู้สูงอายุต้องการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์โดยตรงต่อผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงา ไม่ซึมเศร้า สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาจากครอบครัวและมีสุขภาพกายที่ดี 

6.3 ด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่และอาสาสมัครฯ ต้องการให้ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัวและสังคม 
เนื่องจากผู้สูงอายุมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม (กรมอนามัย, 2557) นอกจากนั้นผู้สูงอายุและผู้บริหารฯ 
ต้องการให้ครอบครัวและสังคมเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (ธนัชพร สุทธิศันสนีย์, 2561) โดยมนุษย์มีความต้องการความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  
มีความต้องการเป็นเจ้าของและมีเจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน และความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการ
สร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เด่นขึ้น มีความภูมิใจและสร้างความนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของงานที่ทำ  
ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น นอกจากนั้นอาสาสมัครฯ ต้องการระบบบริการชุมชน และผู้บริหารฯ ต้องการระบบคุ้มครองทาง
สังคม สอดคล้องกับแนวคิดการการคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ปิโยรส ปานยงค,์ 2563) 

6.4 ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ทั้งสามกลุ่มต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเสื่อมถอยของร่างกาย ส่งผลทำให้การใช้ชีวิตและการทำกิจวัตรประจำวันไม่สะดวกสบาย  
ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุง่ายกว่าวัยอื ่น  ๆ ซึ ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับขั ้นความต้องการของมาสโลว์   
มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัยมีที ่ย ึดเหนี ่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสียและภัยอันตราย เช่น  
สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านและสถานที่สาธารณะปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ อีกทั้ง 
มีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศิรินุช ฉายแสง (2553) พบว่า คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุส่วนหน่ึง คือ การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระไม่ถูกกักขังมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน และ
สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ของสังคม และได้เชื่อว่าการปลูกฝังและการปรับเปลี่ยนการกระทำของบุคคลให้
เหมาะสมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
โดยมีข้อเสนอแนะการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

7.1.1 ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดต่อการพัฒนาการดูแล การช่วยเหลือ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุได้ จึงขอเสนอให้กรมกิจการผู้สูงอายุ มีการพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพและสังคมที่
เข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยการเชื่อมฐานข้อมูลผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมกิจการผู้สูงอายุ และ
สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น เพื่อนำฐานข้อมูลมาพัฒนาการดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และคุ้มครองผู้สูงอายุใน
พื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม 
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7.1.2 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างส่งผลกระทบ
ต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น  ๆ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ติด
เชื้อ เพราะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นของผู้สูงอายุ 
เพื่อช่วยให้มีสุขภาพกายและใจดี จึงขอเสนอการพัฒนาการบริการสวัสดิการด้านสุขภาพและสังคมให้ทันต่อสถานการณ์และ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสขุ 30 วัดเจ้าอาม ดำเนินการจัดบริการตรวจสขุภาพภายในชุมชน 
และบริการรับ - ส่งยาจากโรงพยาบาลมาให้ผู้สูงอายุถึงที่อยู่อาศัย กรมกิจการผู้สูงอายุผลักดันและปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ผ่านระบบสื่อออนไลน์ เช่น วิทยุชุมชน YOUTUBE 
FACEBOOK Zoom Meeting เป็นต้น 

7.1.3 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที ่ทำให้ผู ้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู ้เรื่อทันต่อ
สถานการณ์สังคม ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว และเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ จึงขอเสนอ การรู้เท่าทันสื่อของ
ผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และอาสาสมัครฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างทันต่อสถานการณ์และได้มาตรฐานให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ผ่านสื่อในรูปแบบที่ทันสมัย 
น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงผู้สูงอายุได้ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคล ได้แก่ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครฯ ผ่านระบบเสียงตามสาย
หรือวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ และสื่อแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ LINE YOUTUBE FACEBOOK เป็นต้น 

7.1.4 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้การเรียนรู้และเข้าใจ
ผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุและรองรับสังคมสูงอาย ุประกอบกับครอบครัวหรือคนใน
สังคมจะเข้าใจความธรรมชาติของการเป็นผู้สูงอายุ จึงขอเสนอให้กรมกิจการผู้สูงอายุส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ เรื่อง  
การเตรียมความพร้อมด้านผู้สูงอายุให้กับครอบครัวและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี  เสริมสร้างพลังบวกด้านสังคม
สูงอาย ุและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7.1.5 ที ่อยู ่อาศัยและสถานที ่สาธารณะเป็นสิ ่งที ่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุให้กับผู ้ส ูงอายุได้  
หากออกแบบไม่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ จึงขอเสนอให้สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(Universal design) โดยดำเนินการสำรวจสถานที่สาธารณะที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
และปรับปรุง ซ่อมแซมให้สถานที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยกับผู้ส ูงอายุและประชาชนทั่วไป พร้อมจัดสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกในสถานที่สาธารณะ ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เช่น การขี่รถจักรยานยนต์  
บนทางเท้า การฝ่าฝืนจราจรบนทางม้าลายหรือบนถนน เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อ
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1 ศึกษารูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ 
7.2.2 ศึกษาอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เหมาะสมต่อการยังชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์วิกฤติ 
7.2.3 ศึกษาพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา  
จังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชาย-หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 248 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี  
เป็นนักศึกษาหรือนักเรียน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า รายได้เฉลี่ย 10,000 บาทหรือต่ำกว่า มาจากจังหวัดพัทลุง 
ท่องเที่ยวมากท่ีสุด 1 ครั้ง เหตุผลที่มาท่องเที่ยว คือ ชมบรรยากาศ มาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัว ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สมาชิก
ที่ร่วมเดินทาง 2 - 5 คน ความสัมพันธ์ของสมาชิก คือ เพื่อน ค่าใช้จ่ายโดยรวม 200 - 500 บาท ช่องทางการรับรู้ข้อมูล คือ  
สื่ออินเทอร์เน็ต และมาท่องเที่ยวแบบไป - กลับ มีรถบริการรับส่งที ่สะดวกรวดเร็วเป็นความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อลานหมอกควนนกเต้น คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อออนไลน์ ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น การคมนาคมที่สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  มีความเพียงพอ 
ของพื้นที่ชมบรรยากาศและพื้นที่รับประทานอาหาร 
 

คำสำคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว, ที่พัก, ลานหมอกควนนกเต้น  
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the behavior of tourists visiting the misty courtyard 

of Khuan Nok Ten, Kong Ra District, Phatthalung Province 2) to study the factors affecting the tourism to 
the misty courtyard of Khuan Nok Ten, Kong Ra District, Phatthalung Province 3) to study the satisfaction of 
tourists. Tourists visit the misty courtyard of Kuan Nok Ten, Kong Ra District, Phatthalung Province. The 
sample consisted of 248 Thai male and female tourists aged 15 years and over. The research instrument 
was a questionnaire. Data were analyzed using statistics, frequency, percentage, mean and standard 

 
1 - 4 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
5 อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
* Corresponding author, E-mail: 406203012@yru.ac.th 



 

260 

deviation. The results showed that Most of the tourists are female, aged 22-40 years old, and are students 
or Students with a bachelor's degree or lower with an average income of 10,000 baht or less from 
Phatthalung Province Travel the most 1 time. The reason for traveling is to see the atmosphere and travel 
by private car. On Saturdays and Sundays, 2-5 members travel together. The relationship of members is 
friends. Total expenses are 200-500 baht. The way to get information is through internet media. and come 
to travel on a round trip There is a convenient shuttle service that is fast and convenient to access tourist 
attractions. The satisfaction of tourists towards the misty courtyard of Khuan Nok Ten is advertising and 
publicizing information through online media. convenient transportation to access tourist attractions There 
is enough space for viewing and dining areas. 
 

Keywords: Behavior, Satisfaction, Tourists, Accommodation, Khuan Nok Ten Misty courtyard 
 

1. บทนำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทุกปี ยกเว้นในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยลดลงอย่างมาก และ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนรวมทั้งพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศของไทยเราก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ความสนใจหัน
มาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากข้ึน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของไทยเรานั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องทาง
ธรรมชาติ อาทิ ทะเล ภูเขา เกาะต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวชนบท หรือ
แม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน  (นันทิตา เพชราภรณ์, 2558)  
จึงทำให้คนไทยนิยมท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยเป็นการช่วยกระจายรายได้ 
สู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นเมืองท่องเที่ยวท้ังเมืองหลักและเมืองรอง 

จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทางภาคใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดนครศรธีรรมราช 
ทิศใต้ติดกับจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันตกติดกับทิวเขาบรรทัด พัทลุงมี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจุบันถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในอันดับต้น ๆ  
ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ วัดบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว วัดวัง  
วังเจ้าเมืองพัทลุง นาโปแก สำเภาไทย เขาอกทะลุ บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน สะพานเอกชัย และควนนกเต้น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันถ้าหากจะกล่าวถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับความนิยมในอันดับต้น ๆ และกำลังอยู่ในกระแสความสนใจอย่างมาก  
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยในขณะนี้ คือ แหล่งท่องเที่ยวควนนกเต้น 

ควนนกเต้น ตั้งอยู่บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่
กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดี นักท่องเที่ยวจึงมักนิยมมาชมแสงแรก และทะเลหมอก
ที่พาดผ่านเทือกเขาสวยงามที่น่าสัมผัส โดยที่มาที่ไปของควนนกเต้นในอดีต จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้บอกว่า 
สถานที่แห่งนี้เป็นป่าดึกดำบรรพ์ มีนกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่มากมายและนกที่มีจำนวนมากที่สุด คือ นกหว้า (ปรีดา พงเกลี้ยง, 
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2564) นอกจากนกหว้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังมีนกกระเต็นอาศัยอยู่มากเช่นกัน โดยเฉพาะนกกระเต็นหัวเสือ ซึ่งชอบมาหากินผลไม้ 
อาบน้ำ และจับปลาในลำธารใกล้ ๆ ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็น เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “ควนนกเต็น” นอกจากนี้ชาวบ้านยังพบเห็น
พฤติกรรมของนกทั ้งหลายที ่อาศัยบริเวณนี ้ชอบกระพือปีกคล้ายกำลังเต้นระบำ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกพื ้นที ่บริเวณนี ้ว่า   
“ควนนกเต้น” (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, 2565) ควนนกเต้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง 
กิจกรรมที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ การชมหมอกยามเช้า การพักผ่อนหย่อนใจ การชมวิวทิวทัศน์ หลังจากได้มีการเผยแพร่สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้ออกไปยังสื่อโลกออนไลน์เมื่อปี 2562 จนกระทั่งในปี 2564 เกิดกระแสได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยว 
ควนนกเต้นจำนวนมาก (ปรีดา พงเกลี้ยง, 2564) ส่งผลให้ควนนกเต้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของจังหวัดพัทลุงและคนในพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม รถรับส่งนักท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ 

ดังนั้น การวิจัยเรื่อง แลหมอกหยอกตะวันศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ลานหมอกควนนกเต้น และสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มาประกอบการปรับปรุงบริหารการจัดการทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้นอย่างมีระบบ สามารถตอบสนองความต้องการทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยวมากท่ีสุด หากสามารถรักษาธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ใน
สภาพที่ดีไว้ยาวนานต่อเนื่องก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชนในระยะยาว 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวดัพัทลุง 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
สุขุมาลย์ หนุมาศ (2552) ได้ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมนักท่องเที ่ยวเป็นพฤติกรรมที ่แสดงออกในรูปแบบที่

หลากหลายแตกต่างกันของแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลให้เป้าหมายของการท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวท่ีได้รับความช่ืนชอบของแต่ละบุคคลในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นต้น 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ ดังนี้ ปัจจัยด้านสิ่งเร้า
ทางการท่องเที่ยว เช่น การแนะนำจากผู้ประกอบการ การแนะนำจากปากต่อปาก ปัจจัยทางสังคมและส่วนบุคคลเป็น
ตัวกำหนดเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทาง จุดมุ่งหมายและความเสี่ยงต่าง ๆ ปัจจัยภายนอกเป็น
ความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวมีต่อผู้ให้บริการ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประสบการณ์ ค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดทางเวลา 
และปัจจัยด้านคุณลักษณะต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว  
(นันตพร ศรีวิไล ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และจาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, 2556) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ ท่าทีความรู้สึกหรือเจตคติในทางที่ดีของ
นักท่องเที่ยว โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในคุณภาพบริการ  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเช่ือมั่นไว้วางใจและด้านการบริการเอาใจใส่ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

เป็นการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสารร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาย - หญิง ทั้งหมดที่มาท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง จำนวน 700 คน ได้มาจากการลงพื้นที่สำรวจ โดยใน 1 วันจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 100 คน ถ้า 1 สัปดาห์  
จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 700 คน หลังจากนั้นนำจำนวนประชากร 700 คน มาเปรียบเทียบขนาดตามการเลือกขนาดของ
เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จะได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน และกำหนดให้สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เทา่กับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% 

กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยชาย-หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไปที่มาเที่ยวยังลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง จำนวน 248 คน โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย และได้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 13 - 19 มีนาคม 2565 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รวมทั้งกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้นโดย
มีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ลักษณะของคําถามเป็นแบบเติมคําและเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที่ 2 คําถามเกี ่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวลานหมอก  

ควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ลักษณะของคําถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที ่ 3 คําถามเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการท่องเที ่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็ น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดคะแนนความสำคัญ 5 ระดับ ดังนี้ (วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี, 
2558) 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับความสำคัญมากท่ีสุด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความสำคัญมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความสำคัญปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความสำคัญน้อย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา 

จังหวัดพัทลุง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดคะแนนความพึงพอใจออกมาเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง ใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

4.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  ใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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4.4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การแปรผลข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยแบ่งได้เป็น 5 ระดับ แบบอันตรภาค (Class Interval) ดังนี ้
      พิสัย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 
    

          
โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย   ระดับความสำคัญ 
            1.00 - 1.80      น้อยที่สุด 
            1.81 - 2.60         น้อย 
            2.61 - 3.40      ปานกลาง 
            3.41 - 4.20         มาก 
            4.21 - 5.00       มากที่สุด 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที ่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 248 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 60.48 เพศชาย 
จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 39.52 มีอายุระหว่าง 22-40 ปี มากที่สุด จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79 มีอาชีพอื่น ๆ 
เช่น นักศึกษา และนักเรียน มากที่สุด จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.37 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า  
มากที่สุด จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทหรือต่ำกว่า มากที่สุด จำนวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.58 เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุง มากที่สุด จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06 รองลงมา คือ สงขลา 
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.96 เดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้มากที่สุด 1 ครั้ง จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.22 และเหตุผลที่มาท่องเที่ยวครั้งนี้มากท่ีสุด คือ มาชมบรรยากาศ จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 

5.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 248 คน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เลือกวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัว มากที่สุด 
จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 เดินทางมากท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ มากที่สุด จำนวน 208 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.87 จำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง มากที่สุด คือ จำนวน 2 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 81.85 ลักษณะความสัมพันธ์ 
ของสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อน มากที่สุด จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 56.85 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มาท่องเที่ยว มากที่สุด คือ 200 - 500 บาท จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 37.09 ลักษณะการมาท่องเที่ยว คือ มาชม
บรรยากาศ มากที่สุด จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ช่องทางการรับรู ้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว คือ สื ่ออินเทอร์เน็ต  
จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 74.19 และมาท่องเที่ยวแบบไป - กลับ มากที่สุด จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 

5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 248 
คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

จำนวนช้ัน 
= 5-1       พิสัย = 0.8 

 

 

 

5 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอก 
ควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวลานหมอกควนนกเต้น 
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

(𝑥̅ ) (S.D.) ระดับความสำคัญ 

ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น 4.31 0.59 มากที่สุด 
ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 4.15 0.65 มาก 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.41 0.67 มากที่สุด 
ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว 4.15 0.70 มาก 
ความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา 4.17 0.72 มาก 
ความคุ้มค่าและเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 4.23 0.73 มากที่สุด 
พื้นที่จอดรถเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว 4.13 0.73 มาก 
ตั๋วรถเข้าชมลานหมอกควนนกเต้นมีความเหมาะสม 4.05 0.78 มาก 
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง 4.19 0.70 มาก 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 4.16 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.70 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.41, 

S.D.=0.67) รองลงมา คือ ความมีชื ่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น (𝑥̅ =4.31, S.D.=0.59) และตั๋วรถเข้าชมลานหมอก 

ควนนกเต้นมีความเหมาะสม (𝑥̅ =4.05, S.D.=0.78) เป็นลำดับสุดท้าย 

5.4 ความพึงพอใจนักท่องเที ่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ที ่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 248 คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวลานหมอก
ควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวลานหมอก 
ควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

(𝑥̅ ) (S.D.) ระดับความสำคัญ 

ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว    
ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น 4.22 0.66 มากที่สุด 
ความเป็นธรรมชาติและความเงียบสงบ 4.10 0.76 มาก 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 4.15 0.72 มาก 
ความบริสุทธ์ิของอากาศในแหล่งท่องเที่ยว 4.13 0.76 มาก 
ค่าตั๋วเข้าสถานท่ีท่องเที่ยวมีความเหมาะสม 4.06 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.74 มาก 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น 4.22 0.66 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวลานหมอก 
ควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

(𝑥̅ ) (S.D.) ระดับความสำคัญ 

ความเป็นธรรมชาติและความเงียบสงบ 4.10 0.76 มาก 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว 4.15 0.72 มาก 
ความบรสิุทธ์ิของอากาศในแหล่งท่องเที่ยว 4.13 0.76 มาก 
ค่าตั๋วเข้าสถานท่ีท่องเที่ยวมีความเหมาะสม 4.06 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.74 มาก 

ด้านคมนาคม    
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.18 0.72 มาก 
ระยะทางและระยะเวลาในการเดนิทางเหมาะสม 4.07 0.73 มาก 
รถนำส่งขึ้นลานหมอกควนนกเต้น มีความสะดวกรวดเร็ว 4.15 0.72 มาก 
ป้ายบอกทางในการเดินทางมีความเหมาะสมชัดเจน 4.07 0.76 มาก 
ความคุ้มค่าและเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 4.11 0.74 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.11 0.73 มาก 
ด้านความปลอดภัย    
ความปลอดภัยในการเดินทางมาทอ่งเที่ยว 4.13 0.67 มาก 
การรักษาความปลอดภัยบรเิวณสถานท่ีจอดรถ 4.06 0.71 มาก 
รถนำส่งนักท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ปลอดภยั 4.08 0.72 มาก 
การจัดสภาพทางเดินชมลานหมอกควนนกเต้นมีความปลอดภัย 4.15 0.72 มาก 
ศูนย์บริการ และให้ความช่วยเหลอืนักเที่ยว 4.10 0.73 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.10 0.71 มาก 
ด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธข์อ้มูลข่าวสาร    
มีการโฆษณาและประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวทางเว็บไซตต์่าง ๆ 4.15 0.70 มาก 
มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมลูและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 4.14 0.69 มาก 
เว็บไซต์ที่ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความดึงดดู และนา่สนใจ 4.16 0.68 มาก 
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน และถูกต้อง 4.19 0.67 มาก 
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว 4.15 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.15 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้นมีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.22, S.D.=0.66) รองลงมา คือ ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว (𝑥̅ =4.15, S.D.=0.72) และค่าตั๋ว 

เข้าสถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม (𝑥̅ =4.06, S.D.=0.81) เป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(𝑥̅ =4.13, S.D.=0.74) 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความเพียงพอของพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร  / เครื่องดื่ม และพื้นที่ชมบรรยากาศ

บริเวณแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.15, S.D.=0.71) รองลงมา คือ ด้านความสะอาดและ 
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ความเพียงพอของห้องสุขา (𝑥̅ =4.12, S.D.=0.73) และพื้นที่ทิ้งขยะและถังขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว (𝑥̅ =4.03, S.D.=0.76)  

เป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.09, S.D.=0.75) 

ด้านคมนาคม ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.18, S.D.=0.72) 

รองลงมา คือ รถนำส่งขึ้นลานหมอกควนนกเต้น มีความสะดวกรวดเร็ว (𝑥̅ =4.15, S.D.=0.72) และป้ายบอกทางในการเดินทางมี

ความเหมาะสมชัดเจน (𝑥̅ =4.07, S.D.=0.76) เป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.11, S.D.=0.73) 

ด้านความปลอดภัย การจัดสภาพทางเดินชมลานหมอกควนนกเต้น มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.15, 

S.D.=0.72) รองลงมา คือ ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว (𝑥̅ =4.13, S.D.=0.67) และการรักษาความปลอดภัย

บริเวณสถานท่ีจอดรถ (𝑥̅ =4.06, S.D.=0.71) เป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.10, S.D.=0.71) 
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจนและถูกต้อง มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.19, S.D.=0.67) รองลงมา คือ เว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความ

ดึงดูดและน่าสนใจ (𝑥̅ =4.16, S.D.=0.68) และมีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  (𝑥̅ =4.14, 

S.D.=0.69) เป็นลำดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.15, S.D.=0.69) 
5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น มีดังนี้ อยากให้ปรับปรุงเส้นทาง และป้ายบอกทางให้ใหญ่

กว่าเดิม อยากให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ให้นักท่องเที่ยว เช่น การผจญภัย อยากให้มีบริการอาหารเช้าด้วยเมนูที่หลากหลาย อยากให้
รวมค่ารถรับส่งกับค่าที่พักสำหรับผู้เข้าพักในรีสอร์ทบริเวณควนนกเต้น อยากให้มีที่นั่งเยอะกว่านี้ ค่า ตั๋วเข้าชม ค่าที่พัก  
และอาหารมีราคาแพงเกินไป ควรปรับปรุงให้ราคามิตรภาพ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลจากการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22 - 40 ปี ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทหรือต่ำกว่า มีอาชีพ นักศึกษา และนักเรียน เดินทางมา
จากจังหวัดพัทลุง รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา เดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้มากที่สุด 1 ครั้ง และเหตุผลที่มาท่องเที่ยว
ครั ้งนี ้มากที่สุด คือ มาชมบรรยากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์, ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ และ 
รุ่งรวี คล้ายสุวรรณ (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ 25 - 34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่ำกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน และ 20,001 - 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

6.2 ผลจากการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เลือกวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัวเพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์  - อาทิตย์ มากที่สุด  
โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด จำนวนสมาชิก  
ที่ร่วมเดินทาง มากที่สุด คือ จำนวน 2- 5 คน ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว คือ เพื่อน มากที่สุด 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว มากที่สุด คือ 200 - 500 บาท ลักษณะการมาท่องเที่ยว คือ มาชมบรรยากาศ มากที่สุด 
และมาท่องเที่ยวแบบไป - กลับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริณา ลาปะ (2558) ได้ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาในวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนใหญ่ไปเช้า - เย็นกลับ ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา
กับครอบครัวและญาตินักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต 
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6.3 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  ความสะดวก 
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้น  
และตั๋วรถเข้าชมลานหมอกควนนกเต้นมีความเหมาะสม เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปียะพงค์ มั่นกลั่น 
(2554) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำในจังหวัดนนทบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที ่ยว  
พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดน้ำ ในจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความโดดเด่นทางด้าน  
การบริการการท่องเที่ยว และมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 

6.4 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลานหมอกควนนกเต้น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  
ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียงของลานหมอกควนนกเต้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และค่าตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม เป็นลำดับสุดท้าย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ความเพียงพอของพื้นที่น่ังรับประทานอาหาร / เครื่องดื่มและพื้นที่ชมบรรยากาศบริเวณแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความสะอาดและความเพียงพอของห้องสุขา และพื้นที่ท้ิงขยะและถังขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นลำดับสุดท้าย ด้านคมนาคม ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ  
รถนำส่งขึ้นลานหมอกควนนกเต้น มีความสะดวกรวดเร็ว และป้ายบอกทางในการเดินทางมีความเหมาะสมชัดเจน เป็นลำดับ
สุดท้าย ด้านความปลอดภัย การจัดสภาพทางเดินชมลานหมอกควนนกเต้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานท่ีจอดรถ เป็นลำดับสุดท้าย ด้านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจนและถูกต้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ เว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมีความดึงดูดและน่าสนใจ และมีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลและให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงใจ คงพันธ์  และภัทราวรรณ วังบุญคง 
(2564) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านบริการและความปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว และด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

7.1.1 ได้รู้ถึงจุดบกพร่องของสถานท่ีท่องเที่ยวจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว ดังนี ้
1) ถนนทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำป่าไหลหลาก

ทำให้สะพานทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวถูกตัดขาด เป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมแหล่งท่องเที่ย ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว 
ควรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงถนน และสะพานทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2) ป้ายบอกทางบางจุดเป็นป้ายขนาดเล็ก ทำให้มองเห็นไม่ชัด อาจทำให้นักท่องเที่ยวหลงทางได้ ควรให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3) ในส่วนของรถรับส่งผู้โดยสารไม่มีที่กั้น ไม่มีราวจับ ไม่มีหลังคา ในช่วงหน้าฝนทำให้ผู้โดยสารเปียก 
และไม่มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าของรถรับส่งผู้โดยสารออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

4) บางช่วงในขณะช่ืนชมธรรมชาติได้กลิ่นมูลสัตว์โชยมาเป็นระยะ ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว
ช่ืนชมธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

7.1.2 แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามจึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมายังสถานท่ีแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี 
7. 1.3 ผู้ประกอบการสามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของตนได้ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรเพิ่มสถานที่ในการทำวิจัยให้มากขึ้น เนื่องจากบริเวณนั้นมีจุดชมวิวหลายแห่ง ทำให้ได้ประชากร และ
กลุ่มตัวอย่างมากขึ้น 

7.2.2 เพื่อให้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นของงานวิจัยควรเพิ่มระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยว การสัมภาษณ์เชิงลึกของคนในชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวต่อไป 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

A HYBRID MUSIC LEARNING MANAGEMENT MODEL WITH RAPIS TECHNIQUE TO DEVELOP 
MUSICAL NOTATION READING SKILLS FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS AT 

TESSABANPRANBURI BANPLAINAM SCHOOL 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 
แบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอา่นโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) และ 4) ประเมินผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จำนวน 25 คน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เว็บไซต์ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ www.melodion-lms.com 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเหมาะสมของและ 
ความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.63, 
S.D.=0.50) 2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล 
มีประสิทธิภาพ 82.80 / 84.00 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนด 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื ่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล โดยรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.70,S.D.=0.42)  
 

คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบไฮบริด, โน้ตสากล, รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1 )  to study the problem condition. Requirements related to 

music learning management for students in grade 6 , Tessabanpranburi Banplainam School 2 )  Develop a 
model of hybrid music learning management with RAPIS technique to develop musical notation reading 
skills for Prathomsuksa 6  students in Tessabanpranburi Banplainam School 3 )  Experiment with a hybrid 
music learning management model with RAPIS technique to develop musical notation reading skills for 
Prathomsuksa 6 students in Tessabanpranburi Banplainam School. and 4)  to evaluate the use of a hybrid 
music learning management model with RAPIS technique to develop musical notation reading skills for 
Prathomsuksa 6 students in Tessabanpranburi Banplainam School. The sample group used in this research 
was 25 students in Prathom Suksa 6 , 1 classroom, 2 nd semester of the academic year 2021 , selected by 
drawing lots of classroom units. The research tools were: 1) Online Learning Management System website. 
www.melodion-lms.com, 2 )  an achievement test, 3 )  a satisfaction questionnaire, and 4 )  a learning 
management plan. The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation. and 
hypothesis testing with t-test. The results showed that 1) the appropriateness and conformity of the hybrid 
music learning management model by RAPIS technique to develop musical notation reading skills for 
primary school students. Year 6 Tessabanpranburi Banplainam School ( X =4.63, S.D.=0.50) 2) The efficiency 
of hybrid music learning management with RAPIS technique to develop musical notation reading skills was 
82.80/84.00 higher than the efficiency criterion. 80/80, 3) the learning achievement of the sample group 
had a statistic significantly higher score after school than before at the .0 5  level, and 4 )  the students' 
satisfaction with the learning management style. Hybrid music subject with RAPIS technique to improve 
musical notation reading skills. Overall, it was found that it was at the highest level ( X =4.70, S.D.=0.42). 
 

Keyword: Hybrid learning, universal notation, learning management model 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งถือเป็น

หลักสูตรฉบับล่าสุด ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ยกร่าง โดยปรับปรุงมาจาก หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
เนื่องจากผลการติดตามการใช้หลักสูตรทำให้ เกิดการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการแก้ปัญหาในการใช้หลักสูตร รวมทั้งทำให้
หลักสูตรมีความ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ฉบับท่ี 10 โดยประกาศให้ โรงเรียนทั่วไปใช้เริม่
ใช้หลักสูตรในโรงเรียนต้นแบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกช้ันเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วิชาดนตรี จัดอยู่ในสาระที่ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ซึ่งกล่าวถึงทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ประกอบอยู่ใน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและ
แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ 
ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และ มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลในแต่ละมาตรฐานประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลางมาให้ ซึ่งตัวช้ีวัดจะระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และ ปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่



 

271 

ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นําไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา 
จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน 
ซึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นี้ ได้ปรับตัวชี้วัดแทนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (สุภัชชา โพธิ์เงิน , 2554) 
เป็นผลดีกับโรงเรียนที่มีบุคลากรมีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ซึ่งการกำหนดสาระการเรียนรู้
แกนกลางรายปีมาให้ ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชาได้ช่วยให้ มองเห็นทิศทางของการจัด
การศึกษา (สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554) ดังนั้นการเรียนรู้ของระบบการศึกษาไทย ได้จัดให้เด็กทุกคนมีโอกาส ที่จะได้เรียนวิชา
ดนตรี เพราะดนตรีเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดและจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีความ
รอบคอบและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีในปัจจุบัน จะมุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้อหา สาระดนตรี
เท่านั้น ทำให้นักเรียนขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติทางดนตรีอีกทั้งครูยังขาดเทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ที่เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสาระ การเรียนรู้และประสบการณ์เดิมของ
นักเรียน ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทักษะดนตรี (มนัสพงษ์ ภูบาลชื่น , 2557)  
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ (ครูบ้านนอก , 2552) ในการจัดกิจกรรมการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์  
ครูต้องทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าดนตรีนาฏศิลป์ เป็นสิ่งน่าสนุกสนาน น่ารื่นรมย์ น่าพอใจและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่
เขาปรารถนา ชั่วโมงดนตรีและนาฏศิลป์ ควรเป็นชั่วโมงที่เด็กมีความสุข ได้ค้นพบสิ่งใหม่  ๆ ที่เขาพอใจประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับควรเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ ดังนั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ จิตวิทยาในการสอนและพัฒนาการของ
เด็ก ผู้สอนควรจะเรียนรู้ถึงธรรมชาติของผู้เรียนในกลุ่มของตนเองอย่างถ่องแท้ และพยายามปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับ  
ความพร้อมและความสนใจของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ให้ประสบผลสำเร็จ  ครูจะต้องรู้วิธีสอนซึ่ง
เป็นหลักที่ควรปฏิบัติ คือ 1) ให้นักเรียนลองปฏิบัติก่อน แล้วให้ช่วยกันสรุปเป็นหลักการ 2) สอนให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผสมผสานกัน 4) สอนให้เชื่อมโยงกับสาระอื่น และ 5) การสอนโดยเน้น
คุณลักษณะนิสัย ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning) ซึ่งปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็น
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้นักวิชาการด้านการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอนต้องมีการตื่นตัว และปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอนจากการเรียนการสอน(Teaching Paradigm) แบบดั้งเดิม (Traditional Learning) จากที่การสอนเน้นการ
บรรยาย (Lecture) ที่ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่เพียงผู้เดียว แต่หากมีการนำการจัดการเรยีน
การสอนแบบไฮบริด ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ( Interactive Learning) ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับ
ผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active 
Learning) การเรียนการสอนแบบไฮบริด จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่  
การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลโลก (Global Citizen) สามารถดำรงตนในโลกศตวรรษที ่  21 (ศ ิวาพ ัชญ ์ บำร ุงเศรษฐพงษ์และคณะ , 2563)  
เพราะการเรียนรู ้แบบไฮบริด (Hybrid Learning) เป็นรูปแบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที ่นำมาใช้ในการเรียนรู ้ในยุคแห่ง
สังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในลักษณะเผชิญหน้า (Face - to - face) และ
การเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์(Computer - Mediated) ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบันรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบนี้ ได้ถูกนำมาใช้กันในการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา เพื่อลดช่องว่างหรือ



 

272 

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างเต็มศักยภาพอันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือไฮบริดจึงเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี  

จากความสำคัญที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสามารถสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ โดยจะเห็นว่าได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบแรกส่งผลต่อ
การศึกษาที่ต้องมีการหยุดการเรียนการสอนไปหลายสัปดาห์ และส่งผลให้ครูผู้สอนกับนักเรียนต้องปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เราควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็นโรงเรียน 
เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นส่วน
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้  เมื่อเราถูกรายล้อมด้วยเทคโนโลยีที ่ล้ำหน้า 
รูปแบบการเรียนการสอนก็ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนรายวิชาดนตรี จึงได้เห็นความสำคัญของปัญหาและ
จำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในยุคสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ส่งผลให้การเรียนการ
สอนไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ปกติ จึงได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบไฮบริด การจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรี 
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านโน้ตสากล สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุร ี(บ้านปลายน้ำ) ขึ้นเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์
ในการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
2.4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอา่น

โน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning) ปัจจัย

หลักไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่ 21 ส่งผลให้นักวิชาการด้านการศึกษาโดยเฉพาะครูผู ้สอนต้องมีการตื่นตัว และ  
ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอน(Teaching Paradigm) แบบดั ้งเดิม (Traditional 
Learning) จากท่ีการสอนเน้นการบรรยาย (Lecture) ที่ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่เพียงผู้เดียว 
แต่หากมีการนำการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน (Interactive Learning) ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมการเรียนการสอนมาสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) การเรียนการสอนแบบไฮบริด จึงเป็นรูปแบบการจัดเรียนการสอนที่ทำให้เกิด  
การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสาร 
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การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก (Global Citizen) สามารถดำรงตนในโลกศตวรรษที่ 21 (ศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์ และ
คณะ, 2563) ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ เพราะการเรียนรู ้แบบไฮบริด (Hybrid Learning) เป็นรูปแบบ 
การสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการเรียนรู้ในยุคแห่งสังคมสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานรูปแบบ  
การเรียนรู ้ทั ้งในลักษณะเผชิญหน้า (Face - to - face) และการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์(Computer- Mediated)  
ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ได้ถูกนำมาใช้กันในการจัดการเรียนรู้ใน
ทุกระดับโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา เพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่
จำเป็นอย่างเต็มศักยภาพอันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือไฮบริดจึงเป็นวิธีการสอน
รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี อีกแนวคิดเกี่ยวกับ 
ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาดนตรี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการศึกษาดนตรีทำให้คุณ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการ รูปแบบ และวิธีการสอน หาวิธีแก้ปัญหาที่มีเหตุผลสำหรับปัญหาการศึกษาบางอย่าง เลือกวิธี
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการศึกษา และช่วยในการเอาชนะปัญหามากมายที่เกิดจาก รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีมีส่วนช่วยในการศึกษาความคิดทางศิลปะของนักดนตรี การพัฒนาความสามารถทางดนตรี 
การศึกษาแนวคิดพื้นฐาน เง่ือนไข การก่อตัวของทักษะการปฏิบัติ กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการฝึกฝนดนตรีสมัยใหม่ (วิษณุชัย ภาคีธง, 2560) ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นองค์ประกอบสำคญั
ของกระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีและวิชาที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สามารถเพิ่มประสทิธิภาพ
การสอนในการสอนวิชาดนตรีได้ การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านดนตรีนั้นมีแนวโน้มที่ดี มีความเกี่ยวข้อง และมี
ความจำเป็นอย่างเป็นรูปธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบทำให้นักเรียนและครูมีโอกาส
จัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของนักเรียน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาใช้
ในการฝึกสอนดนตรีมีส่วนช่วยในการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนที่กำหนดไว้ วิธีการสอนสมัยใหม่แบบใหม่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อใช้แนวคิดของการศึกษาที่เน้นบุคลิกภาพและการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ
ศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลการสอนในเชิงบวกต่อการเลี้ยงดู วัฒนธรรมดนตรีของนักเรียน การพัฒนาการคิดเชิงภาพ 
ความรู้ทางดนตรี ทักษะและความสามารถ และยังมีผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และปัญญาของนักเรียน 
และมีส่วนช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนการสอนออนไลน์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างบทเรียนบนเว็บ 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น หากแต่ยังต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็น
สำคัญ (Taylor, 2014) สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner (2000) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นการ
นำเสนอสิ่งเร้า มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเสริมแรงหรือให้รางวัล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และอยากเรยีนรู้ 
บทเรียนออนไลน์เป็นสื่อรายบุคคลที่ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล 
มุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนมีโอกาสอ่าน และทำความเข้าใจเนื้ อหาตามความสามารถของตนเอง สามารถทบทวนเนื ้อหาตาม 
ความต้องการ หรือจนกว่าจะเข้าใจ เมื่อผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนได้มากที่สุด จะทำให้ผู้เรียนเกิดการจัดลำดับเนื้อหาอย่าง
เป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการจดจำเนื้อหานั้นได้ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวน
เทคนิคการสอนเกี่ยวกับดนตรีที่เหมาะสมนำมาสังเคราะห์เทคนิควิธีการทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบ
ไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื ่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนเทศบาล 
ปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ซึ ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ขั ้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม ( Review previous 
knowledge) เป็นขั้นตอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาก่อนโดยผูเ้รียนจะทำการศึกษาจากเอกสารใบความรู้ สื่อคลิปวีดีโอท่ี
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ผู้สอนได้กำหนดไว้ในระบบ จากนั้นขั้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ (Arouse interest) ผู้เรียนจะดูตัวอย่างหรือคลิปตัวอย่างที่
ผู้สอนกำหนดไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน ขั้นที่ 3 นำเสนอบทเรียนพร้อมสื่อ (Presentation of 
lessons with media) ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเป็นผู้นำเสนอบทเรียนและสื่อต่าง ๆ ทำการสอนผู้เรียนในห้องเรียนและในระบบ
ผ่านเครื่องมือออนไลน์ ขั้นที่ 4 สู่การปฏิบัติ (Into practice) ขั้นตอนนี้จะกำหนดให้ผู้เรียนทำการปฏิบัติตามที่ครูสาธิตให้ดู
และกำหนดกลุ่มผู้เรียน กำหนดระยะเวลาให้ผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจากใบงานและสื่อตัวอย่างที่กำหนดและขั้นที่ 5 
สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation) ผู้เรียนนำเสนอผลการปฏิบัตทิี่กำหนดผู้สอนจะทำการประเมินผล ร่วมกัน
สรุปผลการศึกษาในสิ่งที่ผ่านมา และผู้เรียนสามารถดูรายงานผลคะแนนต่าง ๆ ใน เว็บไซต์ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ www.melodion-lms.com 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการ
ทั้งหมด 4 ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรี เครือข่ายสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย จำนวน 15 คน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอน
เกี่ยวกับรายวิชาดนตรี ด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและวัดผลประเมนิผล 
จำนวน 9 คน 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ต
สากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย สำหรับทดลอง (Try-out) ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 6 ท้ังหมดจำนวน 
44 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัยสำหรับทดลอง (Try-out) ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/1 จำนวน 
21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
โน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทั้งหมด จำนวน 50 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลปราณบุร ี (บ้านปลายน้ำ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 6 จำนวน 25 คน 1 ห้องเรียน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ ำ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากหน่วยห้องเรียน 
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ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เครือข่ายสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย จำนวน 15 คน 

4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

โน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) ความพึงพอใจ 

4.2 แบบแผนการทดลอง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  ครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลอง (pre-experimental 
design) ใช้แบบแผนการทดลองแบบหนึ ่งกล ุ ่ม One Group Pretest - Posttest Design (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2556) 
รายละเอียดดังนี ้
 

กลุ่มทดลอง Pretest Treatment Posttest 
N T1 X T2 

 เมื่อ N แทน กลุ่มทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) 

  X    แทน รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ 
การอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)  
 

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ผู้วิจัยได้อธิบายชี้แจงทำความเข้าใจและข้อตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี ่ยวกับการเรียน  

เวลาเรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย 
4.3.2 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นักเรียนกลุ ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทาง 

การเรียนเพื่อนำคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
4.3.3 ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 

RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  
ที่พัฒนาขึ้น 

4.3.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามการทดลองแล้ว ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเรียน แล้วทำการบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 

4.3.5 นำคะแนนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
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4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เว็บไซต์ระบบบริหารการจัดการเรียนรู ้ออนไลน์ www.melodion-

lms.com 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80 / 80 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent 
samples ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

4.5.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

4.5.4 วิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบทดสอบพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.66 - 1.00 ขึ้นไป หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบโดยมีค่าระดับความยากตั้งแต่ 0.36 - 
0.76 และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบโดยมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.43 - 0.51 และหาค่าความเชื ่อมั ่นของ
แบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.84 

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
4.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ ได้แก่ 

1) หาค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบแต่ละข้อและแบบสอบถามด้วย IOC 2) หาค่าความยาก
ง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 80 / 80 (E1 / E2) และทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันด้วยสูตร t-test (Dependent sample) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 

โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  
5.1.1 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาดนตรีจากการสำรวจข้อมูลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของครูผู้สอน

วิชาดนตรีในโรงเรียน ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัด และประเมินผล 
ซึ่งมีผลทำให้การสอนวิชาดนตรีตามหลักสูตรไม่ประสบความสำเร็จตามหลักการและจุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูจะเน้นการสอนปฏิบัติมากไป ใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อที่ใช้ยังไม่
หลากหลาย นักเรียนท่ีปฏิบัติได้จะเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติและใจรักเท่าน้ัน ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจการอ่านโน้ตก็จะทำให้ปฏิบัติได้อย่าง
ไม่ถูกต้อง ความต้องการในการเรียนรู้รายวิชาดนตรีต้องการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคการสอน ที่ทำให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจการอ่านโน้ตสากลจะทำให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการของ
ดนตรีสากลเสียก่อน แล้วค่อยไปเรียนรู ้การอ่านตัวโน้ตในภายหลังนั ้นจะช่วยให้ผู ้เรียนมีความรู้มีความเข้ าใจได้ง่าย ๆ  
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จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมโดยได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ทบทวน
ความรู้เดิม (Review previous knowledge) ขั้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ (Arouse interest) ขั้นที่ 3 นำเสนอบทเรียนพร้อม
สื ่อ (Presentation of lessons with media) ขั ้นที ่ 4 สู ่การปฏิบัติ ( Into practice) และขั ้นที ่ 5 สรุปและประเมินผล 
(Summary and Evaluation) นำข้อมูลที่ได้สนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญและประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของ
รูปแบบทำการทดลองก่อนนำไปใช้จริง 

5.1.2 ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริด 
ด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 

รายการประเมิน 
n = 9 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

หลักการ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริด 4.67 0.50 มากที่สุด 
วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริด 4.78 0.44 มากที่สุด 
เนื้อหารายวิชาดนตรี  4.56 0.53 มากที่สุด 
บทบาทผู้สอนในการจดัการเรียนรูว้ิชาดนตรีแบบไฮบริด 4.56 0.53 มากที่สุด 
บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริด 4.67 0.50 มากที่สุด 
การจัดการเรยีนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS 4.56 0.53 มากที่สุด 
การวัดและประเมินผล 4.67 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.50 มากที่สุด 

ที่มา : เสริมศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ (2564) 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 
แบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
ปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.63, S.D.=0.50) สามารถสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญรับรอง
องค์ประกอบท้ัง 7 ด้านสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้ในครั้งนี ้

5.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ต
สากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) มีดังนี ้

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บา้นปลายน้ำ) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธข์องการเรียนรู้ (E2) 

82.80 84.00 
ประสิทธิภาพ E1 / E2 = 82.80 / 84.00 

ที่มา : เสริมศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ (2564) 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  มีประสิทธิภาพ 
82.80 / 84.00 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ท่ีกำหนด 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยก่อนการทดลองได้ทำการทดสอบความรู้  
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน 
หลังจากนั้นนำคะแนนท่ีได้มาคำนวณหาค่าการแจกแจงของ t-test ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม n X  D  
2D  t 

คะแนนก่อนเรียน 25 13.80 
285 3683 13.40* 

คะแนนหลังเรียน 25 25.20 
* p < .05 

ที่มา : เสริมศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ (2564) 
 

จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 13. 80 และคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ย 25.20 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์  
การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียน 
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน 

5.3 ผลการหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมผู ้วิจัยได้ให้นักเรียนทำแบบประเมิน  
ความพึงพอใจ แล้วนำคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค 
RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี  
(บ้านปลายน้ำ) 

รายการ X  S.D. ความหมาย 
1. การเข้าใช้งานของระบบ 4.52 0.59 มากที่สุด 
2. เมนูการใช้งานบนหน้าแรกของเวบ็ไซต ์ 4.52 0.65 มากที่สุด 
3. ระบบการทดสอบก่อนเรียน 4.56 0.51 มากที่สุด 
4. เมนูการใช้งานสำหรับเนื้อหาแต่ละหน่วย 4.68 0.63 มากที่สุด 
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รายการ X  S.D. ความหมาย 
5. ระบบการส่งงาน(แบบฝึกแตล่ะหน่วย) 4.84 0.37 มากที่สุด 
6. ระบบการทดสอบหลังเรยีน 4.60 0.50 มากที่สุด 
7. แหล่งการเรียนรู้ให้ศึกษาบนระบบ 4.68 0.56 มากที่สุด 
8. เมนูสำหรับการสนทนาของแต่ละกลุ่ม 4.60 0.50 มากที่สุด 
9. เมนูสำหรับกระดานถาม-ตอบ 4.52 0.51 มากที่สุด 
10 ระบบรายงานผลคะแนนรายบุคคล 4.92 0.28 มากที่สุด 
11 กิจกรรมทำให้นักเรียนมีทักษะการอ่านโน้ตสากล 5.00 0.00 มากที่สุด 
12 กิจกรรมทำใหส้ามารถทบทวนเนื้อหาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 5.00 0.00 มากที่สุด 
 รวม 4.70 0.42 มากที่สุด 

ที่มา : เสริมศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ (2564) 
 

จากตารางที ่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิชาดนตรีแบบไฮบริด 
ด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี  
(บ้านปลายน้ำ) โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70,S.D.=0.42) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความเหมาะสมของและความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อ

พัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  ภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากท่ีสดุ ( X =4.63, S.D.=0.50) สามารถสรุปไดว้่าผู้เช่ียวชาญรับรององค์ประกอบท้ัง 7 ด้าน สามารถนำไปใช้
ในการวิจัยได้ครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี นำมา
กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดและทำการสังเคราะห์เทคนิคการสอน จากนั้น  
นำแนวทางเข้าสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญ ทำให้ได้รูปแบบท่ีต้องการจากนั้นนำมาพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือตามกระบวนการวิจัย ทำการทดลองก่อนนำไปใช้จริง นำข้อมูลที่ได้ประเมินความเหมาะสมกับความสอดคล้อง  
ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี ่ยวกับการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Learning)  
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 (ศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์, 2563) จากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ 
แบบไฮบริด เป็นรูปแบบการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะต่อการนำมาใช้ในการเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในลักษณะเผชิญหน้า และการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย อันก่อให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู ้เร ียน  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ (2557) ได้ทำการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนแก้ปัญหาร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูพบว่า 
ผลการประเมินรับรองรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบและขั้นตอนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

6.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) มีประสิทธิภาพ 82.80/84.00 สูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานหรือไฮบริด โดยใช้
เทคนิค RAPIS ประกอบด้วย ขั ้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม (review previous knowledge) ขั ้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ 
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(arouse interest)  ขั้นที่ 3 นำเสนอบทเรียนพร้อมสื่อ (Presentation of lessons with media) ขั้นที่ 4 สู่การปฏิบัติ (into 
practice) ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล (Summary and Evaluation) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีการเรียนแบบเดี่ยวและกลุ่ม บนเว็บระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ รูปแบบที่ได้ผ่านกระบวนวิจัยและพัฒนา 
ตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี ่ยวชาญ นำไปทดลองก่อนนำไปใช้จริง ทำให้ผลการศึกษาครั้งนี ้เป็นไปตามที่กำหนด  
ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธนา ทรัพย์เจริญ (2560) ได้ทำการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล เพื่อพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติทางดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล มีค่าเท่ากับ 81.00 / 81.56 ซี่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ 80 / 80 เช่นเดียวกับ เพชรัตน์ จารุตัน (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้ สาระดนตรี โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 พบว่า การจัดกิจกรรมสาระดนตรีโดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานมี
ประสิทธิภาพ 85.65 / 84.07 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80  

6.3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-test พบว่ากลุ่ม
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบทดสอบตามกระบวนการวิจัยเชิงระบบ ดำเนินการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
นำไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนนำไปใช้จริง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก คัดเลือก
แบบทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์ จึงทำให้ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองภพ สุกิตติวงศ์ 
(2561) ได้ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรูแ้บบผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีดนตรีสากล 
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านทฤษฎีดนตรีสากลของนักศึกษาในการทดสอบหลังเรียน (M = 13.53, S.D. = 2.25) สูงขึ้น
จากการทดสอบก่อนเรียน (M = 2.5, S.D. = 6.58) อย่างมีนัยสำคัญ และ วัฒนา พลาชัย (2562) ได้ทำการศึกษาการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Mobile Learning  หลังเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) โดยรว มพบว่า  
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.70,S.D.=0.42) ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการ 
เชิงระบบ อธิบายจุดประสงค์ของการเรียนการสอนตามขั้นตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย มีการทดสอบก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำคอยช้ีแนะในระหว่างการเรียนรู้จึงทำให้ ผลการศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรัตน์ จารุตัน (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู้  
สาระดนตรี โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  ผกามาศ ใจฉลาด 
(2556) ที่ได้ศึกษาการสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่านอกจากรูปแบบ  
การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ เช่น Blog YouTube Facebook ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ดนตรีไทย 
สู่สากล ควรมีการศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหางานศิลปะวัฒนธรรมผ่านสื่อใหม่ เนื่องจากเนื้อหาคือส่วนสำคัญในการดึงดูด
ผู้รับสาร จึงแสดงให้เห็นว่าในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำแนวทางมาปรับใช้ด้ว ยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู้ออนไลน์จัดกิจกรรมผสมผสานจึงทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด 
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7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) โดยพัฒนาเว็บระบบบริหารจัดการการเรยีนรู้
ออนไลน์ร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการใช้เทคนิคที่สังเคราะห์ขึ้น ดังนั้นผู้ที่สนใจจะนำไปศึกษาต่อยอดงานวิจัยจะต้อง
ทำการศึกษาการใช้งานโดยขออนุญาตผู้วิจัยที่จะกำหนดสิทธิ ์ให้นำไปใช้งานและหากนำไปพัฒนาด้วยเทคนิคการสอน  
ในรูปแบบอื่น ๆ ก็จะเป็นแนวทางในการศึกษาได้ 
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บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
THE ECONOMY AND SOCIAL ROLES OF CHINESE COMMUNITY IN KANTANG SUB-DISTRICT, 
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กาญจนา  บุญนวน1*, กนกวรรณ  ชูชัยศรี2 สิริวรรณ  คงเอียด3 และสิรีธร  ถาวรวงศา4 
Kanjana  Bunnuan1*, Kanokwan  Choochaisri2, Siriwan  Khongaiad3 and Sireethorn  Thawornwongsa4 

 

บทคัดย่อ 
เมืองกันตังเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดการรวบรวมกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน ซึ่งกลุ่มชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเส้นทางเรือสำเภา 
กลุ่มชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ประกอบด้วย กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน ไหหลำ แต้จิ๋ว แคะ และกลุ่มชาวจีนเปอรานากันหรือ 
บาบ๋า - ย่าหยา ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ มีการแต่งงานกับชาวไทยและมีลูกหลานสืบสกุลมา
จนถึงปัจจุบัน 

ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาวิจัยประเด็นบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานของชาวจีน รวมถึงเรียนรู้บทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยใน
ปัจจุบนั 
 

คำสำคัญ : ชาวจีนกันตัง, ชุมชนกันตัง, บทบาททางเศรษฐกิจ 
 

Abstract 
Kantang is a thriving district. As a result, this area gathers many ethnic groups, especially Chinese. 

Chinese people began to emigrate during the First World War. By boat, the Chinese people living in this 
area consist of Chinese people of Hokkien descent, Hainan, Teochew descent. Hakka Chinese group and 
the Peranakan Chinese or Baba-Yaya There are families who settled in this community area. Married to Thai 
people and descended to the present 

The researcher therefore agreed to study the problem of role and economy of Chinese people in 
Kantang community, Kantang sub-district, Kantang district, Trang province. This Kantang community study 
was to study Chinese settlements. Learn about the role and economy of Chinese people in the community. 
Kantang amid the diversity of religions, cultures, economies, and changing eras today. 
 

Keyword : Chinese community in Kantang, Kantang Community, Economic Role 
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1. บทนำ  
ช่วงต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เดิมเมืองตรังตั้งอยู่ ตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลควนธานี ไม่เหมาะสมแก่การติดต่อค้าขายกับตา่งชาติ อีกทั้งอยู่ห่างจากฝั่งทะเล 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการเมืองจึงได้กราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งเมืองตรังจากตำบล
ควนธานีไปตั้งที่ตำบลกันตัง ปี พ.ศ. 2436 ต่อมา ปี 2458 เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ตรงกับช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (สิน เทพหัสดินฯ) ผู้ว่าราชการเมือง ได้ย้ายเมืองตรังอีก
ครั้ง จากตำบลกันตังไปตั้งท่ีตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สาเหตุของการย้ายเมืองตรัง พบว่าเมืองกันตัง เป็นท่ีลุ่มติด
น้ำและเป็นเส้นทางของหลากหลายกลุ่มคน จึงเกรงว่าส่งผลกระทบต่อพสกนิกร จากการรุกรานทางทะเล พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองตรังจากกันตังมาอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงจนถึง
ปัจจุบัน (ผู้ให้สัมภาษณ์ : เปรียม  วรตันติ ผู้สัมภาษณ์ ชาว MPS., 2550 อ้างอิงใน ตรังโซน : ชุมชนคนตรังออนไลน์ , 2565 
จาก http://www.trangzone.com สืบค้นเมื่อ 29 / 03 / 2565) 

ชุมชนกันตังมีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน เป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่าที่สำคัญในอดีต  ปัจจุบันเรียก 
ท่าเรือกันตัง ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่เจริญรุ่งเรือแถบแม่น้ำตรัง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5  - 11 ประเทศทาง
ตะวันตกรวมถึงเอเชียกลาง เริ่มใช้เส้นทางทางทะเลเพื่อติดต่อค้าขาย กับอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีน เป็นเหตุให้
คาบสมุทรมลายูกลายเป็นจุดพักผ่านท่ีเหมาะสมเพราะมีทิศทางลมเป็นปัจจัยเสริม แต่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองกันตัง
ส่วนใหญ่  เป็นลอนคลื่นไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหญ่ เมืองกันตังจึงเหมาะสมสำหรับเป็นเมืองพักขนถ่ายสินค้า
ข้ามคาบสมุทรเท่านั้น ดังนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรโบราณที่ปรากฏเริ่มจากปากแม่น้ำ ที่กันตัง - แม่น้ำตรัง ห้วยยอด ทุ่งสง 
ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จากหลักฐานการบันทึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองกันตังมีปรากฏเป็นช่วง ๆ เมืองกันตังในช่วงเวลา
นี้ คือ เมืองท่าอีกเมืองท่าหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังนั้นเมืองกันตังจึงกลายเป็นเมืองท่าให้กับอาณาจั กรศรีวิชัย ปัจจุบัน
ชุมชนกันตังยังคงเป็นเมืองท่าในการขนส่งสินค้ารวมถึงช่องทางการเดินเรือสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักให้แก่คนใน
พื้นที่ของชุมชนกันตัง 

เมืองกันตังเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่าและเป็นย่านการค้ามาอย่างยาวนาน จึงทำให้พื้นที่
บริเวณนี้เกิดการรวบรวมกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนในชุมชนกันตัง ซึ่งกลุ่มชาวจีนเริ่มมีการอพยพเข้า
มาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยอพยพเข้ามาทางเรือสำเภาอีกท้ังกลุ่มคนจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีนี้ประกอบด้วย 
กลุ่มคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน กลุ่มคนจีนเชื้อสายไหหลำ กลุ่มชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว กลุ่มชาวจีนแคะ และกลุ่มชาวจีนเปอรานา
กันหรือบาบ๋า-ย่าหยา กลุ่มคนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ มีการแต่งงานกับชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าและมีลูกหลานสืบสกุลมาจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่มีอาชีพการประมงและค้าขายสินค้าจากทะเลรวมไปถึง
สินค้าท่ัวไป 

ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาวิจัยประเด็นบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง โดยการศึกษาชุมชนกันตังครั้งนี้เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานของชาวจีน รวมถึงเรียนรู้บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาวจีนในชุมชนกันตัง ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงยุคสมยัในปัจจบุนั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการตั้งถ่ินฐานและวิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
2.2 เพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 

method) ในการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลจากเอกสาร  ควบคู่กับแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral 
History) โดยศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participation Observation) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำร่วมและการทวนสอบความ
ทรงจำของกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) 

ในการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทั้งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) กับกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษา
ค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจจากคำถามวิจัย และลงศึกษาพื้นที่ศึกษาชุมชนชาวจีนในกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
และสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในท้องถิ่นประกอบการทำวิจัย 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
ชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ใช้ในการเดินเรือและติดต่อ

ค้าขายกับต่างชาติในอดีต อีกทั้งเป็นชุมชนที่สิ้นสุดขบวนรถไฟสายอันดามัน ทำให้พื้นที่ชุมชนกันตังมีการเฟื่องฟูตั ้งแต่  
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นช่วงที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) 
เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น นำพาความเจริญด้านอาชีพ เศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนกันตัง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่แห่งนี้มี
บุคคลหลากหลายเช้ือชาติ เนื่องจากเป็นเมืองท่าท่ีมีการติดต่อค้าขายกันในอดีต ทำให้กลุ่มคนเชื้อสายต่าง ๆ มีการอพยพข้ึนฝั่ง
ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนที่เข้ามาพักอาศัยและตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ ได้แก่ ชาวจีนเชื้อสายไหหลำ ชาวจีนเชื้อสาย
กวางตุ้งและชาวเชื้อสายฮกเกี้ยน นอกจากนี้ยังมีชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว กลุ่มชาวจีนแคะ และกลุ่มชาวจีนเปอรา นากันหรือ
บาบ๋า-ย่าหยา ทำให้มีการสร้างศาสนสถานที่เด่นชัดอยู่ 3 สถานที่ ได้แก่ ศาลเจ้าเก๋งจิวโฮยก้วนหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำ 
ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายไหหลำ ศาลเจ้าฮกเกี้ยนก๋งก้วน - ม่าจ้อโป๋กันตัง ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน และสุดท้ายศาล
เจ้าหลาโปแต้จิ้วกันตัง ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายแต้จิ้ว ถึงแม้ในชุมชนกันตังแห่งนี้จะมีแค่ศาสนสถานที่เด่นชัด 3 สถานที่ แต่
ยังคงมีชาวจีนเชื้อสายอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ด้วย รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชนกันตัง มีการพึ่งพาอาศัยกันสังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือกันในช่วงเทศกาลประเพณีหรือช่วงศาลเจ้าจัดพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีคนในชุมชนกันตังมาช่วยเหลือ 

ในปัจจุบันชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประกอบอาชีพหลากหลายประเภท ได้แก่ 
ประเภทที่ 1 การพาณิชยกรรม อาชีพค้าขาย เกี่ยวกับร้านขายของชำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ 
ร้านเสริมสวย ร้านเครื่องประดับ  ของใช้สุภาพสตรี ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
ประเภทท่ี 2 การประมง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประมงพ้ืนบ้าน, การประมงพาณิชย์ ประเภทท่ี 3 อุตสาหกรรม / 
การรับจ้าง จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเล การประมง โรงงานน้ำแข็ง อีกทั้งโรงงานที่มีการจ้างงานใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 1) บริษัทกันตังซีฟู๊ด จำกัด หรือโรงงานปลากระป๋อง ยี่ห้อบิ๊กแคน 2) บริษัทศรีตรังโกลฟส์ หรือโรงงานถุงมือ 3) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH980TH980&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+historical+method&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjv_YLdx4n4AhVx-TgGHc6-AmEQkeECKAB6BAgBEDI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH980TH980&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+historical+method&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjv_YLdx4n4AhVx-TgGHc6-AmEQkeECKAB6BAgBEDI
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บริษัท กู้ดรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และประเภทท่ี 4 พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ 
และอาชีพอ่ืน ๆ ของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

5.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเมืองกันตัง 
ชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อดีตเมืองตรังเก่า ช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง อีกทั้งสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ติดกับทะเลฝั่งอันดามัน เป็นเมืองท่าท่ีสำคัญในอดีต ปัจจุบันเรียก ท่าเรือกันตัง ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำท่ี
เจริญรุ่งเรือแถบแม่น้ำตรังในอดีต เป็นที่หลบมรสุม ทำให้กันตังหรือเมืองตรังสมัยนั้น ขึ้นชื่อเรื่องการค้ากับต่างประเทศ  
โดยมีเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางระหว่างปีนัง (ยังเป็นของประเทศไทยสมัยนั้น กล่าวว่า ท่าเรือกันตังใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน 
ในการเดินทางไปยังปีนัง) กันตัง ภูเก็ต ต่อมาพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) เริ่มพัฒนาเมืองกันตัง  
ได้แก่การวางผังเมือง ก่อสร้างสถานท่ีราชการ ตัดถนนเพิ่มระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เปิดการค้ากับต่างประเทศอย่าง
เป็นระบบและนำพันธ์ุยางพารามาส่งเสริมให้ราษฎรปลูกที่เมืองตรงัเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างนั้นเมืองตรังเป็นส่วน
หนึ่งของมณฑลภูเก็ต ต่อมา พ.ศ. 2453 โครงการทางรถไฟสายใต้ได้กำหนดสายแยกจากทุ่งสง สุดปลายทางที่ท่าเรือกันตัง  
จนเปิดการเดินรถในปี พ.ศ. 2456 ช่วงรัชกาลที่ 5 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้เชื่อมเส้นทาง
รถไฟฝั่งทะเลอันดามัน (กันตัง ปัจจุบันสถานีรถไฟกันตังหรือสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน) และทะเลฝั่งอ่าวไทย 
(สงขลา ปัจจุบันมีหลักฐานร่องรอยการเชื่อมต่อตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา) เข้าด้วยกัน การพัฒนา
ทุกด้านทำให้เมืองตรังก้าวสู่ความเจริญอย่างรวดเร็ว จนมีชื่อกันตังเป็นเมืองท่าในแผนที่โลก (วิสุทธ์ิ อรุณเวชกุล, สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2565) 

ปี พ.ศ. 2433 เมืองกันตังในสมัยนั้นเกิดความวุ่นวายมาก มีโจรลักขโมยน้อยเต็มเมือง เนื่องจากผู้คนไม่มีอาชีพเป็น
หลักแหล่ง อีกทั้งปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อมาบำรุงท้องถิ่น ที่สำคัญช่วงสมัยนั้นมีกลุ่มชาวจีนบางส่วนท่ีเข้ามาอยู่ในเมือง
ตรังถือสัญชาติอังกฤษ ส่งผลให้ไทยไม่สามารถใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาได้  ดังนั้นท่ านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) จึงคิดหาวิธีที่จะเมืองสงบสุข โดยการส่งเสริมด้านอาชีพ ได้แก่ การทำเกษตร เช่น นิยมให้คนในท้องถิ่นทำ
สวนยางพารา การทำนา โดยการสั่งข้าวมาจากปีนังจำนวนมากและมีการเผยแพร่ความรู้พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ จันทน์เทศ หมาก 
มะพร้าว กาแฟ ซึ่งเดิมการปลูกพริกไทยเพื่อส่งออกสามารถทำรายได้หลกัให้แก่เมืองตรงั และมีการส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ ได้แก่ 
วัว ไก่ เป็ด สุกร เป็นต้น (ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ไม่ประสงค์ออกนาม , 
12 กุมภาพันธ์ 2565) 

5.2 การอพยพเข้ามาของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
การอพยพเข้ามาของชาวจีนในเมืองตรังไม่ได้มีบันทึกเป็นหลักฐานที่ชัดเจน เนื่องจากเกิดเส้นทางการค้าระหว่าง  

พวกแขกมัวร์ (อินเดีย, อาหรับ, เปอร์เซีย) เดินทางไปติดต่อค้าขายกับจีน การเดินทางต้องอาศัย ทิศทางลม และเลียบไปทาง
ริมฝั่งอ้อมแหลมมลายู ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแวะตามเมืองริมฝั่งของ ภาคใต้ ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 8-22 เป็นช่วงที่จีน เข้ามา
เพราะความอุดมสมบูรณข์องพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งมีทรัพยากรประเภทของ ป่าเครื่องเทศ และเครื่องหอม ท่ีเป็นที่ต้องการของจีน 
ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 ตรงกับช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 - 5 เป็นช่วงที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เมืองตรังหรือบริเวณท่าเรือกันตัง การอพยพครั้งนี้ทำให้ชาวจี นเข้ามามีบทบาทต่อ
เมืองตรังมาจนถึงปัจจุบัน (ลลิดา เกิดเรือง , 2549 น.20) 

การอพยพเข้ามาช่วงสมัยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางผ่านหรือชาวจีนที่ต้องการอาศัยอยู่ได้ใช้พื้นที่บริเวณศาลเจ้า
สมาคมไหหลำ แต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ให้มีการจัดตั้งสมาคมชาวจีน ต่อมามีการเปลี่ยนจากสมาคมไหหลำเป็นศาลเจ้า 
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เก๋งจิวโฮยก้วนหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำ ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้กลายเป็นสถานท่ีพักพิงของผู้คนท่ีผ่านไปผ่านมาเมือ่ปี พ.ศ. 2505 
นายพิพิธกล่าวว่า ช่วงอายุประมาณ 4 - 5 ปี ปัจจุบันอายุ 60 ปี บิดาของตนได้พาตนมายังศาลเจ้าแห่งนี้และได้กล่าวว่าบริเวณ
ด้านบน หรือภาษาไหหลำจะเรียนชั้น 2 ของบ้านว่า “เหล่าเต็ง” มีการใช้ชั้นบนของศาลเจ้าเป็นที่นอน เพราะสมัยนั้นยังไมม่ี
โรงแรมหรือบ้านพัก และสามารถพักผ่อนได้ฟรี นายพิพิธ กล่าวอีกว่า ศาลเจ้าไหหลำเป็นศาลเจ้าแรกเริ่มและมีองค์บูชา คือ 
เจ้าแม่ทับทิมไหหลำที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวจีน สมัยช่วงแรกมีแค่กระถางทองเหลืองปรากฏหลังสร้างศาลเจ้าเมื่อแล้ว
เสร็จประมาณ 3 ปี ได้มีการสลักกิมซิ้นพระจีน ที่เชื่อว่าเป็นองค์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ตามความเชื่อของชาวจีนไหหลำ  
อีกทั้งเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมจะคอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับทางทะเล ตามความเชื่อเหล่านี้จึงมีการจัด
พิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจ้าจีน ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 23 เดือน 3 ตามปฏิทินจีน ภายในพิธีมีการเลี้ยงอาหารคือเนื้อแพะและหมี่หวาน 
ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี 2448 และปัจจุบันยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม (พิพิธ จรุงเกียรติพงษ์และนายวิสุทธิ์ อรุณเวชกุล , 
สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

บริเวณชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีชาวจีนหลากหลายเชื้อสาย ประกอบด้วยเด่น ๆ จะมี 3 เชื้อสาย 
ได้แก่ ชาวจีนเชื้อสายไหหลำ เชื้อสายกวางตุ้ง และเชื้อสายฮกเกี้ยน  นอกจากนี้ยังมีเชื้อสายแต้จิ๋ว กลุ่มชาวจีนแคะ และกลุ่ม
ชาวจีนเปอรานากันหรือบาบ๋า - ย่าหยา ปะปนอยู่ด้วย คนในชุมชนตำบลกันตังจะเรียกกลุ่มบาบ๋า - ย่าหยา ว่า บาบ๋า - หน๋อเนี่ย 
มีความหมายดังนี้ บาบ๋า แปลว่า ผู้ชาย ส่วนหน๋อเนี่ย แปลว่า ผู้หญิง อีกทั้งการแต่งงานของกลุ่มคนเชื้อสายจีนในอดีตเป็น  
การคลุมถุงชน ชาวจีนในอดีตจะแต่งงานข้ามเชื้อสายไม่ได้ โดยพิธีแต่งงานส่วนใหญ่จะจัดงานแต่งที่บ้านและศาลเจ้า รวมถึง 
มีทำอาหารเลี้ยงผู้คนที่มาช่วยงาน เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มชาวจีนได้มีการยอมรับวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกทั้งสามารถแต่งงานกับ  
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และมีลูกหลานสืบสกุลมาจนถึงปัจจุบัน (วิสุทธิ์ อรุณเวชกุล, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

5.3 สาเหตุการอพยพเข้ามาของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ชาวจีนอพยพเข้ามาในเมืองตรัง ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3-5 สาเหตุของการอพยพเข้ามาสามารถแบ่งได้หลายประการ 

ดังนี้ 1) สาเหตุจากประเทศจีน เกิดปัญหาทางการเมือง การคุกคามของราชวงศ์ชิงหรือพวกแมนจูที ่ต้องการปราบปราม
ราชวงศ์หมิง ส่งผลให้ชาวจีนที่จงรักภักดีกับราชวงศ์หมิงต้องลี้ภัยออกนอกประเทศซึ่งกลุ่มที่ลี้ภัยออกนอกประเทศได้มีการ
รวมตัวกันเกิดสมาคมลับหรืออั้งยี่ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับสิงคโปร์  มลายู และจีน 2) สาเหตุจากประเทศไทย ประการแรก 
ภายหลังจากที่ไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาว์ริงปี พ.ศ. 2398 ส่งผลให้เกิดการค้าเสรี เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เห็นได้
ชัดเจน คือ ข้าว ไม้สัก รวมทั้งดีบุก กลุ่มคนท่ีใช้แรงงานจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญชาวจีนจึงเป็นแรงงานที่สำคัญเพราะค่าจ้างการ
ทำงานราคาถูก ประกอบกับคนไทยยังติดอยู่ในระบบไพร่ ทำให้การทำอาชีพอื่นเป็นไปอย่างยากลำบาก รัฐบาลในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 3-5 มีนโยบายที่สนับสนุนการอพยพเข้ามาของชาวจีน ยกตัวอย่างเช่น การออกพระราชบัญญัติเหมืองแร่ พ.ศ. 2444 
อนุญาตให้ผู้ที่ต้องการขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ สำรวจปริมาณแร่ในพื้นที่ที่ว่างเปล่าและไม่มีใครจับจอง นอกจากนี้ผู้
ขอสัมปทานต้องมีทุนมากพอท่ีจะสามารถทำได้ จึงสอดคล้องกับกลุ่มชาวจีนท่ีเข้ามา เพราะมีกลุ่มนายเหมืองซึ่งมีทุนพอและมี
แรงงานราคาถูก ประการที่สอง ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที ่ทำให้ชาวจีนอพยพเข้ามา
ประกอบอาชีพ นอกจากชาวจีนจะเป็นกรรมกรแล้วยังมีอาชีพทางการเกษตร เช่น การเลี้ยงหมู ปลูกผัก ความอุดมสมบูรณ์
เหล่านี้จึงทำให้ชาวจีนสามารถดำรงชีพอย่างไม่ยากลำบาก อีกทั้งชุมชนกันตัง มีท่าเรือที่สำคัญและเป็นเส้นทางการเดินทาง
จากปีนัง กันตัง หรือพ้ืนท่ีห่างไกล รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีรถไฟสายอันดามัน ทำให้การค้าขายหรือการส่งสินค้าเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่
ตรงนี้ อีกทั้งบริเวณพื้นท่ีตรงนี้เหมาะสำหรับการหลบพายุหรือเหมาะแก่การพักเรือ จึงทำให้เป็นพ้ืนท่ีที่มีชาวจีนหลายเช้ือสาย
ได้ขึ้นฝั่งบริเวณนี้จำนวนมาก รวมถึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การค้าขาย ทำการเกษตร เพราะป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
เครื่องเทศท่ีเป็นที่ต้องการของชาวจีนอีกด้วย 
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5.4 เส้นทางการอพยพของชาวจีนในชุมชนกนัตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 การอพยพเข้ามาของชาวจีนในระยะแรกเดินทางโดยเรือสำเภาจากท่าเรือแห่งหนึ่ง

เลียบชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งและไหหลำมาทางประเทศเวียดนามเข้าสู่อ่าวไทย ล่องเลียบทะเลฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรไทย
ลงไปยังแหลมมลายูเดินเรืออ้อมประเทศมาเลเซียผ่านสิงคโปร์และเกาะปีนังเข้ามายังภูเก็ตและได้มีการกระจายมายังเมือง
ใกล้เคียง ได้แก่ พังงา ระนอง รวมทั้งตรังด้วย ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในภาคใต้ อาศัย
การเดินทางเรือผ่านสิงคโปร์ ปีนัง และข้ามพรมแดนทางบกผ่านหัวเมืองมาเลย์ การอพยพเข้ามาทางเส้นทางนี้จะมีมากกว่า
การอพยพผ่านเข้ามาทางท่าเรือในกรุงเทพมหานคร เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่ามากและดำเนินการได้อย่างง่าย 
นอกจากนั้นยังไม่มีมาตรการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้ ชาวจีนโพ้นทะเลจึงอพยพเข้ามาอย่างเสรี  และปราศจาก 
การบันทึกตรวจตราคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นการเข้ามาตามเส้นทางการค้า 

เส้นทางการเข้ามายังเมืองตรังเริ่มจากการขึ้นฝั่งที่ท่าเรือกันตัง ล่องมาตามแม่น้ำกันตังแล้วตั้งชุมชนจุดแรกที่สี่แยก
ท่าจีน และบริเวณชุมชนกันตังก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีชาวจีนตั้งหลักปักฐานและอาศัยมาจนถึงปัจจุบัน 

5.5 การเข้ามาต้ังหลักแหล่งของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ระยะแรก อาศัยอยู่ตามเส้นทางการคมนาคม เริ่มจากปากน้ำกันตัง ล่องเรือเข้ามาที่ท่าจีน ซึ่งตรงกับสมัยที่เมืองตรัง

ตั้งอยู่ที่ควนธานีและท่าจีนก็เป็นท่าที่อยู่ระหว่างปากแม่น้ำกันตังกับควนธานีจึงมีความเหมาะสมสำหรับตั้งถิ่นฐานสมัยนั้นควน
ธานีเป็นเมืองตรังเก่า ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสต้นมายัง
จังหวัดตรังเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2433 ทรงพบชาวจีนท่ีมาจากทับเที่ยง (เมืองตรังปัจจุบัน) ลงเรือท่ีท่าเรือหัวไทร เสด็จ
ไปยังลังกาวี หลังจากที่พระองค์เสด็จประพาสแล้วทรงเห็นว่า เมืองควนธานีทรุดโทรมมากจึงโปรดเกล้าให้พระอัษฎงคตทิศรักษา 
(คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่ีตำบลควนธานี ต่อมาได้รับการบรรดาศักดิ์ใหม่เป็น พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดี ดังนั ้นพระยารัษฎาได้ทรงวางแนวทางการพัฒนาเมืองที่ควนธานี และด้วยเหตุผลหลายประการในปี 2436  
พระยารัษฎากราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตย้ายเมืองตรังจากควนธานีไปตั ้งเมืองใหม่ที ่ก ันตัง  
รวมระยะเวลาเมืองควนธานีเป็นเมืองหลวงของจังหวัดตรัง 13 ปี จึงทำให้มีชาวจีนบางส่วนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนกนัตัง 
อำเภอกันตัง อีกด้วย บ้างกล่าวว่าบางส่วนมีการอพยพและตั้งถิ่นฐานแถบนี้ตั้งแต่เดิม (พิพิ ธ จรุงเกียรติพงษ์ สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2565) 

5.6 บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ชุมชนกันตังเป็นชุมชนที่มีความเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยมีจุดเริ่มต้น จากการย้ายเมืองจากควน

ธานีมาที่กันตัง โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้พัฒนาเมืองกันตังให้เป็นเมืองท่าแห่งการค้า  มีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปีนังหรือประเทศทางตะวันตก อีกทั้งช่วงปี พ.ศ. 2456 มีความเจริญอีก 1 ปัจจัยเพราะเป็น
ชุมชนที่สิ้นสุดขบวนรถไฟสายอันดามันยาวมาถึงท่าเทียบเรือและมีการสร้างสะพานท่าเทียบเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เช่น 
การขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก การโดยสาร ทำให้การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเป็นไปได้ง่าย ตัวอย่างสินค้าที่มีการส่งออก
ไปยังปีนัง เช่น พริกไทย ยางพาราแผนที่อัดเป็นก้อน  ถั่วเขียว ข้าว หมู เป็นต้น ส่วนสินค้าที่มีการนำเข้ามาจากปีนัง ส่วนใหญ่
จะเป็น ร่มจีนโบราณ หวี กระจก และขนมจำพวกขนมทองหยอด ทองหยิบ จึงมีคำกล่าวว่ามากันตัง อย่าลืมซื้อหวี และร่มฝาก
คนท่ีบ้าน (วิสุทธ์ิ อรุณเวชกุล, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

ชุมชนกันตังอยู่ติดกับเมืองท่ากันตัง จึงเกิดอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ การประกอบธุรกิจการประมง ค้าขาย การทำ
เกษตรมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคนในชุมชนหันมาประกอบอาชีพประมงจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงพาณิชย์ที่ต้องใช้
แรงงานจำนวนมาก หรือเรือลากอวนพื้นบ้าน มีร้านค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การประมงเกิดขึ้นหลายร้าน อีกทั้งยังมีการค้าขาย
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อาหารทะเลสด และแห้งจำนวนมาก อย่างเช่น ปลิงทะเลตากแห้ง ปี พ.ศ. 2537 ได้เกิดการก่อตั้งตลาดเทศบาลไว้สำหรับ
การค้าขายอาหารทะเลสดโดยแม่ค้าในตลาดล้วนเป็นคนในชุมชนกันตัง แต่ช่วงระยะเวลานั้นทั้งประเทศต้องเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มซบเซาลงแต่การประมงก็ยังคงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน 

อาชีพของชาวไทยเชื ้อสายจีน และบุคคลที ่อาศัยอยู ่ในชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปัจจุบัน  
มีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ดังน้ี 

การพาณิชยกรรม ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับร้านขายของชำ 
ร้านอาหารและเครื่องดื ่ม ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณ ร้านเสริมสวย ร้านเครื่องประดับ ของใช้สุภาพสตรี ร้านจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ และร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

การประมง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ประเภทที่ 1 การประมงพื้นบ้าน หมายถึง การประมงที่ใช้เรือทำการประมงที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 10 เมตร 

เครื่องยนต์เรือขนาดไม่เกิน 30 แรงม้า ใช้เครื่องมือทำการประมงไม่ทันสมัยมากนักอวนลอยกุ้งสามชั้น อวนจมปู สอบปลา 
ฯลฯ แหล่งทำการประมงจะอยู่บริเวณชายฝั่งออกทำการประมงเที่ยวละ 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในครอบครัว รายได้
หลักของชาวประมงพื้นบ้าน ได้แก่ กุ้งทะเล ปูม้า ปลาเห็ดโคน ปลาทู ปลาคัง ปลากุน ปลาหลังเขียว เป็นต้น 

ประเภทที่ 2 การประมงพาณิชย์ เป็นการทำประมงในน่านน้ำไทย และการประมงนอกน่านน้ำ เครื่องมือทำประมงท่ี
สำคัญได้แก่ อวนลาก อวนล้อมจับ เป็นต้น ปัจจุบันทรัพยากรการสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยลดลงมาก ทำให้เรือประมงพาณิชย์ส่วน
ใหญ่จะออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำแหล่งทำการประมงนอกน่านน้ำในบริเวณทะเลอันดามัน ได้แก่ น่านน้ำของพม่า 
อย่างไรก็ตามเรืออวนล้อมจับขนาดกลางและเรืออวนลากขนาดเล็กยังสามารถทำการประมงในน่านน้ำไทยได้แต่ยังมีปัญหา
น้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงและขาดแคลนแรงงานประมง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2562) 

อุตสาหกรรม / การรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการ
ผลิตอาหารทะเล การประมง โรงงานน้ำแข็ง เช่น แพปลา จึงทำให้เกิดการจ้างแรงงาน เข้าสู่โรงงานเป็นจำนวนมาก ประชาชน
ในเขตเทศบาลจึงได้ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานในโรงงานดังกล่าว โรงงานที่มีการจ้างงานในปัจจุบัน ได้แก่ 1) บริษัท
กันตังซีฟู๊ด จำกัด หรือโรงงานปลากระป๋อง ยี่ห้อบิ๊กแคนตั้งอยู่ที่ถนนกิตติคุณ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2) บริษัท
ศรีตรังโกลฟส์ หรือโรงงานถุงมือตั้งอยู่ที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3) บริษัท กู้ดรับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล 
จำกัด หรือโรงรมยางกู้ดรับเบอร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ เนื่องจากในเขตเทศบาล มี
ส่วนราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ได้แก่  1) สำนักงานท่าเรือกันตัง ตั้งอยู่ที่ถนน
ตรังคภูมิ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2) สำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรังตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
3) ด่านศุลกากรกันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 4) สำนักงานประมง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่ตำบล
กันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5) สำนักงานเกษตร อำเภอกันตัง ตั้งอยู่ท่ีตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

5.7 วิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ในอดีตชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกันตัง มีการอพยพเข้ามาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 1 โดยอพยพเข้ามาทางเรือสำเภา ตั้งแต่กลุ่มชาวจีนไหหลำ กลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว กลุ่มคนจีนแคะ  
รวมไปถึงกลุ่มชาวจีนบาบ๋า - ย่าหยา เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ โดยมีการแต่งงานกับชาวไทยที่เดิม
อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและมีลูกหลานสืบทอดสกุลต่อไป (พิพิธ จรุงเกียรติพงษ์ และวิสุทธิ์ อรุณเวชกุล สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2565) 
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จากการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชุมชนความว่า 
นายธนะพนธ์ พรทวกุลธรรม อายุ 33 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายสังฆภัณฑ์ ให้ข้อมูลว่า “ผมเกิดที่กันตงัคุณ

พ่อเดินทางมาจากเกาะมุกนั่งเรือมาท่ีกันตังแต่งงานกับแม่ผู้เป็นคนกันตัง โดยบ้านท่ีอยู่ปัจจุบัน เมื่อก่อนเป็นบ้านห้องแถวสร้าง
จากไม้มีสะพานยื่นออกไปตรงถนนและคลองตัดผ่านหน้าบ้านพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำและถนนจึงเป็น
พื้นที่ที่มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวบ้านและลูกเรือขนส่งสินค้าต่าง ๆ (ธนะพนธ์ พรทวกุลธรรม, สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2565) 

นางยินดี ฝันเฉียง อายุ 77 ปี เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยกับครอบครัว ตระกูลว่องเก็ก  
ซึ่งเป็นตระกูลที่มีความสำคัญกับเมืองกันตัง โดยย้ายเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช 2519 อดีตประกอบอาชีพค้าขายอาหารทะเล
ทั่วไป และค้าขายเครื่องสำอาง ปัจจุบันทำอาชีพรับจ้างเย็บผ้า ซึ่งลูกค้าส่วน ใหญ่เป็นคนในชุมชน สำหรับพิธีกรรมความเช่ือ
นางยินดี ไม่ค่อยให้ความสำคัญนัก แต่ยังคงนับถือเทพเจ้าจีนนั่นคือ เทพเจ้ากวนอู อีกทั้งยังมีการประกอบพิธีกรรมทางกลุ่ม
เชื้อสายจีนนั่นคือ วันเชงเม้งหรือวันรวมญาติ ซึ่งเป็นวันแห่งการทําความเคารพบรรพบุรุษและคล้ายกับวันรวมญาติวันหนึ่งของ
คนไทยเชื้อสายจีน ในส่วนของช่วงพิธีกรรมความเชื่อทางกลุ่มชาวจีน นั่นคือเดือนแห่งการถือศีลกินเจ นางยินดีไมไ่ด้เคร่งครัด
มากนัก เนื่องจากเหตุผลเรื่องสุขภาพ ในบางปีก็จะเข้าร่วมทำบุญตามวัดในวันสารทเดือนสิบของศาสนาพุทธด้วยเช่นกัน  
(ยินดี ฝันเฉียง, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

นางสาวอรพิน ว่องกิก อายุ 73 ปี เป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน ปัจจุบันทำอาชีพค้าขายซาลาเปา มีความเชื่อใน
เรื่องของเทพเจ้าจีนนั้นคือ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าที่เคารพนับถือมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เนื่องจากปู่ทวดเป็นชาวจีนที่อพยพเข้า
มาอยู่อาศัยและตั้งถิ ่นฐานในบริเวณแห่งนี้ สำหรับความเชื ่อในเรื ่องของศาสนาพุทธนางสาวอร พินยังคงกราบไหว้บูชา
พระพุทธรูป ซึ่งส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธเถรวาทมากกว่าความเชื่อเรื่องเทพเจ้าจีน โดยต้นตระกูลเป็นเชื้อสาย
ที่มีประวัติสำคัญกล่าวคือ ทวดของนางสาวอรพิน เคยมีโอกาสร่วมงานกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อีกทั้งเป็นตระกูลที่เก่าแก่
และสืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยนางสาวอรพิน ว่องเก็ก ยังเป็นญาติที่มีความเกี่ยวข้องกับสามีนางยินดี ฝั่นเฉียง
เนื่องจากพ่อของนางสาวอร พินมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อของนายเฮ้ง ว่องก็ก (สามีของนางยินดี) ในปัจจุบันยังคง
ติดต่อกันอยู่อีกทั้งที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกัน โดยส่วนตัวนั้นนางสาวอรพินไม่ได้แต่งงานและ อยู่ภายในบ้านคนเดียวแต่ยังคงมี
ลูกหลานมาแวะเยี ่ยมเยือนเป็นครั้งคราว และสามารถพบปะเครือญาติของตนในวันสำคัญของชาวจีน (อรพิน ว่องกิก , 
สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวจีนในชุมชนกันตัง ในปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายอาหารทะเล เช่น ปลิงทะเล หนังจระเข้ 
ซึ่งครอบครัวของตนบรรพบุรุษได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ชุมชนกันตัง และแต่งงานกับชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพเข้ามาเช่นกัน มีลูก
ด้วยกัน 6 คน โดยลูกหลานส่วนใหญ่ อาศัยอยู่นอกชุมชน และมีบางส่วน ที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ (เสี่ยมหนาย แซ่เตียว, 
สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

ในอดีตวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยก่อน ไม่ว่าจะมีประเพณี หรือเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จะมีการใช้สถานที่ภายใน  
ศาลเจ้าในการทำพิธี ซึ ่งคนในสมัยก่อนบริเวณชุมชนกันตังจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเครือญาติ แม้แต่ผู ้คนต่างถิ ่นก็จะมี  
การแบ่งปันกัน การเดินทางต่าง ๆ หากมีการใช้เรือในการเดินทางสามารถขอยืมใช้หรือร่วมเดินทางด้วยกันได้ แต่ในปัจจุบัน
ถึงแม้ว่ามีความแตกต่างไปจากเดิม แต่ชาวบ้านในชุมชนเมื่อถึงเทศกาลสำคัญของชาวจีนก็จะร่วมด้วยช่วยกัน และสืบสาน
ต่อไป (วิสุทธิ์ อรุณเวชกุล, สัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2565) 

จากการสังเกตบริเวณชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังจะเป็นชุมชนมีหลากหลายเชื้อชาติ หนึ่งใน
นั้นคือคนไทยเชื้อสายจีน ทำการค้าธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านทองของตระกูลเชื้อสายไหหลำ เช่น  ห้างทองตุ้นเฮงหลี  
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การทำแพปลาที่อยู่บริเวณท่าเรือกันตัง ร้านขายของเครื่องพระ ร้านขายอาหารเจ และร้านอาหารติ๋มซำที่ขึ้นชื่อของชุมชน
กันตัง ร้านถ่ายเอกสาร แพขนานยนต์ที่ข้ามฝั่งให้ประชาชนได้ใช้บริการ และอาชีพท่ีกล่าวมาข้างต้นจากการสังเกตจากบริเวณ
ตัวบ้าน หรือภายในร้านค้าที่มีการแปะหมึ่งซิ้งหรือตามความเชื่อว่าเป็นเทพเฝ้าประตู หรือตี่จู่เอี๊อะหรือการตั้งหิ้งพระ (ตั๋ว)  
จึงมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นร้านค้าของลูกหลาวชาวไทยเช้ือหลายจีนอีกด้วย 

5.8 บทบาทของชาวจีนทางสังคมและความเชื่อสู่การสร้างศาสนสถาน 
ชุมชนกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความเช่ือเรื่องเทพจ้าหลากหลายองค์เทพ อันเนื่องมาจากชุมชนแห่งนี้มีชาว

จีนหลากหลายเช้ือสายอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีการสร้างศาสนสถานท่ีเด่นชัดอยู่ 3 สถานท่ี ได้แก่ ศาลเจ้าเก๋ง
จิวโฮยก้วนหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำ ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายไหหลำ ศาลเจ้าฮกเกี้ยนก๋งก้วน - ม่าจ้อโป๋กันตัง ก่อตั้งโดย
ชาวจีนเช้ือสายฮกเกี้ยน และสุดท้ายศาลเจ้าหลาโปแต้จิ้วกันตัง ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายแต้จิ้ว ถึงแม้ในชุมชนกันตังแห่งนี้จะมี
แค่ศาสนสถานที่เด่นชัด 3 สถานที่ แต่ยังคงมีชาวจีนเชื้อสายอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ด้วย ได้แก่ ชาวจีนเชื้อสายกวางตุ้ง ชาวจีนแคะ 
และชาวจีนเปอรานากันหรือบาบ๋า - ย่าหยา 

ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วนหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำ ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายไหหลำ มีนามเดิมว่า นายฮุ้ย อุตสาหะ 
หรือช่ือภาษาจีนตามที่บันทึกว่า อ๋อง(หวัง) เซียง ฮุ้ย ตั้งอยู่ที่บ้านเลขท่ี 19 ถนนรัษฎา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดิมเป็นศาลที่
สร้างโดยไม้เก่า ตั้งอยู่บริเวณตำแหน่งทางสามแพรกของปากแม่น้ำ มีหลักฐานสำคัญสำหรับการเกิดขึ้นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ 
ระฆัง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นศาลเจ้าเก่งกิวโฮยก้วนดั่งปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สืบค้น
เมื่อ 14 มีนาคม 2565) การจัดสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ได้มีการระบุไว้แน่ชัด แต่จากการวิเคราะห์ ถึงช่วงอายุผู้ก่อตั้งและ
โบราณวัตถุโดยเฉพาะระฆังโบราณใบใหญ่ในศาลเจ้า ที่มีตัวอักษรภาษาจีนระบุว่าสร้างมาแล้ว 125 ปี ดังนั้นก็พอประมาณการ
ได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปีเช่นกัน (โบรชัวร์ศาลเจ้าเก๋งจิวโฮยก้วนหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำ เรียบเรียงโดย
นายเสถียร อุสาหะ ,2559 ศึกษาเมื่อ 14 มีนาคม 2565) สําหรับเทพเจ้าที่ชาวจีนในชุมชนกันตังนับถือ ได้แก่ เจ้าแม่ทับทิม 
(เทียนโห) ช่วยปกป้องผู้คนจากการเดินทางทางน้ำและการประมง (พิพิธ จรุงเกียรติพงษ์ และวิสุทธิ์ อรุณเวชกุล สัมภาษณ์ 14 
มีนาคม 2565) 

ศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงก้วน - ม่าจ้อโป๋กันตัง ตั้งอยู่ ณ.บ้าน เลขที่ 148 - 152 ถนนรัษฎาในเขตเทศบาลเมืองกันตัง 
อำเภอกันตัง จังหวัดตรังก่อตั้งโดยชาวจีนเช้ือสายฮกเกี้ยน อายุกว่า 120 ปี มี “พระหม่าจอโป๋” เป็น พระประธานประจำศาล
เจ้าฯ ชาวจีนท่ีอพยพมา ได้ร่วมสร้างสถานท่ีแห่งนี้ข้ึนจึงเกิดเป็น “สมาคม หัวเฉียวกันตัง” ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวจีนท่ีเดินทาง
มาติดต่อค้าขายทางเรือข้ึนท่าที่อำเภอกันตัง จึงเปลี่ยนช่ือเป็นศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงก้วนกันตัง เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466 
มีขุนนิเทศมหิงษาคาม เป็นผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าและนายอิ้วเก้ง ซีโฮ เป็นผู้ปกครอง ภายในศาลเจ้า ตัวอาคารจะเป็น
เรือนไม้ขนาดใหญ่ 2 ชั้น มีอายุเก่าแก่กว่า 120 ปี ด้านในจะมีภาพบรรพบุรุษที่มาจากเมืองจีนติดไว้ที่ผนังเพื่อรำลึกถึงอดีต
บรรพบุรุษที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศจีนอพยพมาอยู่ทีอำเภอกันตัง หลักฐานปรากฎคือกระถางธูปหน้าแท่น
บูชาพระเทียนส่องเซ้งโบ้ (หม่าจ้อโป๋) ซึ่งเป็นกระถางธูปใบท่ีสองได้มีผู้สร้างถวายแทนใบเก่าซึ่งชำรุดมีการสลกัภาษาจีนระบุปทีี่
ถวายแปลเป็นภาษาไทยตรงกับพุทธศักราช 2454 

ศาลเจ้าฮกเกี้ยนกงก้วนนอกจากจะเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานพระเทียนส่องเซ้งโบ้ (ม๊าจ้อโป๋) เป็นสถานที่พักช่ัวคราว
ของผู้คนในช่องแคบมลายูที่จะเดินทางไปกรุงเทพโดยรถไฟ เช่น ภูเก็ต กระบี่ สตูล ระนอง รวมไปถึงหัวเมืองใกล้เคียง เช่น 
ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น เป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในกันตังมีชื่อว่า  ตงฮัวฮกเฮา เป็นที่ตั้ง
สมาคมหัวเฉียวแห่งแรกของจังหวัดตรัง เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ ของคนในชุมชนกันตัง เช่น งานมงคล
สมรส เป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชาวจีนในชุมชนกันตัง รวมไปถึงเป็นสถานที่เกี่ยวกับการฌาปนสงเคราะห์มีอปุกรณ์
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ให้ยืมสำหรับการจัดงานศพแบบจีน เช่น ไม้แบกโลงศพ ผ้าคลุมโลงศพ ผ้าปักลายสำหรับประดับในงานศพ (หนังสือพิมพ์
ออนไลน์สยามรัฐ สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2565) ในปัจจุบันจากการลงพื้นที่จะมีร้านอาหารเล็ก ๆ อยู่บริเวณทางเข้าศาลเจ้า 
จะมีการขายข้าวแกงทั่วไป ได้แก่ หัวหมูพะโล้ เป็ดพะโล้ ทอดมันปลาและเมนูอื่น ๆ ตามฤดูกาล ไว้จำหน่ายให้แก่ผู้ที่เดินทาง
มากราบไหว้ท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ได้ชิม 

ศาลเจ้าหลาโปแต้จิ๋วกันตัง ก่อตั้งโดยชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ซอยหน้าค่าย 2 (ซอยหลาโป) ตำบลกันตัง อำเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง จากการลงสังเกตพื้นท่ีบริเวณทางเข้าจะมีอาคารชิโน-โปรตุกีส ซึ่งศาลเจ้าหลาโปจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟกันตัง 
ภายในศาลเจ้าหลาโปจะมีห้องให้สำหรับผู้ที่ไร้บ้าน ภายในมีเทพเจ้า ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพอื่น ๆ ระบุนามไม่
ชัดเจน อีกทั้งไม่มีข้อมูลปรากฏที่เด่นชัด 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1) การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของชาวจีนในชุมชนกันตั ง สมัยก่อนปัจจุบันชาวจีนมีการอพยพเข้ามา

ในช่วงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ทางเรือสำเภาและขึ้นท่าที่บริเวณท่าเรือกันตัง และมีการแต่งงานกับไทยที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว และมีลูกหลานสืบสกุลจนถึงปัจจุบัน บริเวณชุมชนกันตังในปัจจุบันยังคงมีกลุ่มชาวจีนอาศัยอยู่เป็นชุมชนและ
วิถีชีวิตส่วนใหญ่ในอดีตชาวจีนในสมัยก่อนช่วงประเพณี หรือเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จะมีการใช้สถานท่ีภายในศาลเจ้าในการทำ
พิธี และมีการตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเครือญาติ รวมถึงแม้จะมีผู้คนต่างถ่ินก็จะมีการแบ่งปันกัน เช่น การเดินทางต่าง ๆ 
หากมีการใช้เรือในการเดินทางสามารถขอยืมใช้หรือร่วมเดินทางด้วยกันได้ แต่ในปัจจุบันถึงแม้ว่ามีความแตกต่างไปจากเดิม 
แต่ชาวบ้านในชุมชนเมื่อถึงเทศกาลสำคัญของชาวจีนก็จะร่วมด้วยช่วยกัน และสืบสานต่อไป 

2) บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในชุมชนกันตัง แต่เดิมในอดีตประกอบอาชีพรับจ้าง ใช้แรงงาน 
รวมถึงอาชีพประมง ปัจจุบันมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากอาชีพเดิม ได้แก่ ร้านขายของชำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านจำหน่ายทองรูปพรรณของตระกูลเชื ้อสายไหหลำ ร้านเสริมสวย ร้านเครื ่องประดับของใช้สุภาพสตรี ร้านจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ และร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของชุมชนกันตังและพื้นที่ใกล้เคียง 

3) บทบาททางสังคมของชาวจีนในชุมชนกันตัง ชาวจีนในชุมชนกันตังเป็นผู้นำสำคัญในการสร้างศาสน
สถานตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเมื่อครั้งบรรพบุรุษอาศัยบนแผ่นดินจีน เพื่อสะท้อนสำนึก
ความเป็นจีน และการไม่หลงลืมรากเหง้าความเป็นจีน และการยึดโยงกับความเป็นจีนผ่านการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ
ในขนบธรรมเนียมจีน 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
งานวิจัยนี้เป็นงานศึกษาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาแบบประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral 

History) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อได้ข้อมูลมาทำการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบผ่านกรอบแนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร์ งานวิจัยนี้นับเป็นการศึกษาเพื่อได้
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ผ่านความทรงจำของผู้คนในพื้นที่ที่ยึดโยงตนเองร่วมกับบริบททางประวัติศาสตร์ อันก่อให้ เกิดความรักหวง
แหนและความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของชาวจีนในชุมชนกันตังที่ยังคงมีหมุดหมายอันโลดแล่นอยู่ในวิถีปัจจุบัน และ
สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวจีนกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัด
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ตรัง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการค้นคว้า การทำรายงาน หรือการวิจัย สำหรับเยาวชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 
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การปรับตัวของชุมชนสู�การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
COMMUNITY ADAPTATION TO ECOTOURISM : A CASE SDUDY OF TAMMALANG 

COMMUNITY, MUESNG DISTRICT, SATUN PROVINCE 
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บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการพัฒนาโครงสร!างของรัฐต$อการส$งเสริมการท$องเท่ียวในชุมชนตำมะลัง อำเภอ

เมือง จังหวัดสตูล และศึกษาการปรับตัวของชุมชนตำมะลังต$อการท$องเท่ียวเชิงนิเวศ งานวิจัยน้ีใช!รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปด!วย การสำรวจชุมชน และการสัมภาษณ�แบบเจาะลกึ ซ่ึงเป3นการสัมภาษณ�ตัวแทน
ของชุมชนจำนวน 8 คน ท่ีได!จากการคัดเลือกโดยเจาะจง และนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห�  

ผลการวิจัยพบว$า ชุมชนตำมะลังมีการรวมตัวกันเพื่อจัดการท$องเที ่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป3นการสร!างรายได!ให!แก$
ประชาชนภายใต!การท$องเท่ียวชุมชน “OTOP นวัตวิถี” จังหวัดสตูล อีกท้ังเน!นพัฒนาด!านการท$องเท่ียวชุมชนให!เป3นกิจกรรม
ชูโรง รวมถึงการอนุรักษ�คุณค$าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร�ของชุมชน ประเพณีที ่สำคัญ และการทำกิจกรรมโดยใช!
กระบวนการมีส$วนร$วมของคนในชุมชนเป3นเครื่องมือในการสร!างการเรียนรู!ร$วมกัน จนเกิดการกระตุ!นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท!องถ่ิน โดยการท$องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนจะนำมาซ่ึงคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีดีข้ึน และทำให!ชุมชนตำมะลังเป3นท่ีรู!จัก
และพัฒนาให!ดีข้ึนในอนาคต 
 

คำสำคัญ : การท$องเท่ียวเชิงนิเวศ, ชุมชนตำมะลัง, การปรับตัวของชุมชน 
 

Abstract 
The research aims to study the structural development of the state towards the promotion of 

tourism in Tammalang community, Mueang District, Satun Province and to study the management of the 
Tammalang community towards ecotourism. This research uses qualitative research models. Community 
surveys and in-depth interviews, which are interviews with eight community representatives, obtained from 
specific selections and presented the results of the study by analytical descriptive methods. 

The results showed that tammalang communities are gathering together to organize ecotourism to 
generate income for people under community tourism. "OTOP Nawatwithi", Satun Province, also focuses 
on developing community tourism as a protagonist activity as well as preserving cultural values, community 

 

1 - 7 นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา วิทยาเขตสตูล คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
8 อาจารย�ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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history. The community's participation process is a tool to create shared learning, which stimulates the 
development of the local economy, with ecotourism of the community bringing better quality of life for 
the people and making the Tamalang community known and developed in the future. 
 

Keyword: Ecotourism, Tamalang Community, Community Adaptation 
 

1. บทนำ 
ประเทศไทยเป3นประเทศที่นับได!ว$ามีทรัพยากรการท$องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ�ทั้งที่เป3นทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรทางศิลปะวัฒนธรรมซ่ึงนับเป3นทรัพยากรด!านการท$องเท่ียวท่ีมีค$าเป3นอย$างมาก ทำให!อุตสาหกรรมการท$องเท่ียวของ
ประเทศไทยได!รับความสนใจจากนักท$องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต$างประเทศถึงแม!จะประสบปgญหาโควิด-19 แต$อุตสาหกรรม
การท$องเที่ยวในปi พ.ศ.2563 ยังสร!างรายได!ให!กับประเทศ 2.18 ล!านล!านบาท (กระทรวงการท$องเที่ยวและกีฬา, 2563)  
ซึ่งอุตสาหกรรมการท$องเที่ยวยังส$งผลให!เกิดการสร!างอาชีพ สร!างรายได!จากการจ!างงาน การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส$ง
และการพัฒนาโครงสร!างพื้นฐานต$าง ๆ ที่ตามมา อย$างไรก็ตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท$องเที่ยวไม$เพียงแต$จะ
ก$อให!เกิดผลดีทางด!านเศรษฐกิจ แล!วยังส$งผลกระทบต$อสภาพแวดล!อมในแหล$งท$องเที่ยว เช$น ปgญหาทัศนียภาพ ปgญหาขยะ
และมลภาวะ รวมทั้งสภาพสังคม เช$น ปgญหาค$าครองชีพที่สูงขึ้นตามจำนวนนักท$องเที่ยว รวมทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนใน
แหล$งท$องเที่ยวให!เสื่อมโทรมลง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท$องเที่ยวมีความจำเป3นและต!องใช!ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร� ท่ีมีอยู$ในการส$งเสริมการท$องเท่ียว 

การท$องเที่ยวเชิงนิเวศเป3นนโยบายและแนวทางที่การท$องเที่ยวแห$งประเทศไทย (ททท.) ได!กำหนดและผลักดันให!
เข!ามาเป3นส$วนหนึ่งของการจัดการท$องเที่ยวที่ต!องมีการพัฒนาอย$างยั่งยืนตามวิสัยทัศน�ในการพัฒนาการท$องเที่ยวท่ีส$งเสริม
การท$องเที่ยวที่มีคุณภาพและไม$เกิดผลกระทบต$อสิ่งแวดล!อม เพื่อสร!างจิตสำนึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมกับแหล$งท$องเที่ยว โดยให!มีการจัดสิ่งแวดล!อมภายใต!การมีส$วนร$วมของประชาชนในองค�กรท!องถิ่นเพื่อให!เกิด 
การพัฒนาการท$องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป นอกจากนั้นนโยบายและแนวทางการท$องเที่ยวประเภทนี้ยังสอดคล!องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ให!ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อมให!เกิดสมดุลระหว$างการใช!ประโยชน�จากทรัพยากรกับการอนุรักษ�ฟwxนฟูโดยการสร!างชุมชนให!เกิดจิตสำนึกและมี
ส$วนร$วมในการดูแลรักษาฟwxนฟูและใช!ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติอย$างเหมาะสม ดังนั้นการมีส$วนร$วมของประชาชนใน
ท!องถิ ่นจึงถือว$าเป3นเปyาหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนาการท$องเที ่ยวเนื ่องจากประชาชนจะเป3นเจ!าของท!องถิ่นย$อมมี
ความรู!สึกในการเป3นเจ!าของที่มีความรักความหวงแหน อาศัยและใช!ประโยชน�จากทรัพยากรแหล$งท$องเที่ยวอยู$แล!วนำมา
ประยุกต�ใช!ให!เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยชุมชนจะต!องพัฒนาตนเองให!เป3นศูนย�กลางเชื่อมโยงระหว$างหน$วยงานของรัฐกับ
ชุมชนเองและระหว$างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข!องกับการท$องเที่ยวเชิงนิเวศเข!ามามีส$วนร$วมในการดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให!มีความสมดุลควบคู$ไปกับการเจริญเติบโตของแหล$งท$องเที่ยวในพื้นที่เพื่อที่จะคง
สภาพความสมบูรณ�ต$อไป (รัตนวดี จุลพันธ�, 2547) 

ชุมชนตำมะลังตั้งอยู$ในเขตพ้ืนท่ีตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ห$างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสตูลระยะทาง 
18 กิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิศาสตร�เป3นเกาะเป3นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติและปzาชายเลนที่อุดม
สมบูรณ�มีโบราณวัตถุทางด!านประวัติศาสตร�ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ�กับการปกปyองบ!านเมืองของจังหวัดสตูลรวมถึงภูมิ
ปgญญาต$าง ๆ เช$น การใช!สมุนไพรจากปzาชายเลนเพื่อรักษาโรค การทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย� การจักสานเสวียนรองหม!อ 
เป3นต!น นอกจากน้ียังมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความชำนาญและเช่ียวชาญในแต$ละด!าน เช$น หมอพ้ืนบ!านด!านการนวดแผนไทย  



 

297 

(ยีวา กูมูดา,หมู$ 2 ตำบลตำมะลังเหนือ.2565) รวมถึงสภาพแวดล!อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป3นอยู$ที่เรียบง$ายของ
ชุมชนซึ่งเหมาะแก$การพักผ$อนของผู!ที่ต!องการความสงบเงียบและการเป3นส$วนตัว อีกทั้งพื้นที่ก็ยังมีศักยภาพความพร!อมของ
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนำมาปรับใช!ในด!านของการจัดการท$องเท่ียวเชิงนิเวศโดยผ$านกระบวนการมีส$วนร$วม
นอกเหนือจากท่ีกล$าวมาแล!วเบ้ืองต!น ถึงแม!สภาพแวดล!อมของชุมชนจะเหมาะสมแก$การพัฒนาเป3นการท$องเท่ียวเชิงนิเวศแต$
ท่ีผ$านมากว$า 30 ปi ชาวบ!านเรียกร!องการสร!างสะพานเน่ืองจากชุมชนตำมะลังมสีภาพทางภูมิศาสตร�ท่ีเป3นเกาะจึงต!องใช!เรือใน
การโดยสารซึ่งสร!างความยากลำบากให!แก$ประชาชนจากสภาพปgญหาที่คนในชุมชนพบเจอจึงได!มีการทูลเกล!าฯถวายฎีกา
พระราชทานความช$วยเหลือในการสร!างสะพาน สำหรับโครงการก$อสร!างสะพานข!ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
เป3นโครงการท่ีได!รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ!า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รับไว!เป3นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ได!ดำเนินโครงการก$อสร!างสะพาน
ข!ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพ่ือเป3นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนเกาะตำมะลังและประชาชนท่ัวไป 
ให!สามารถเดินทางระหว$างเกาะตำมะลังและแผ$นดินใหญ$ได!อย$างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไป
โรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรอืการอพยพประชาชนในกรณเีกิดภยัพิบัติ ตลอดจนเป3นเส!นทางขนส$งสินค!าทางการเกษตรและ
ประมง ส$งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและได!ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีของตำบลตำมะลงั ซ่ึงพ้ืนท่ีส$วนใหญ$มีสภาพเป3นปzาสงวนแห$งชาติ 
เมื่อมีนโยบายของรัฐในการสร!างสะพานข!ามคลองตำมะลังจึงมีการวิเคราะห�ผลกระทบต$อสิ่งแวดล!อมและเสนอสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการผู!ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล!อมในด!านโครงสร!างพื้นฐานทางบกและอากาศ เพื่อให!เกิดผลกระทบต$อสิ่งแวดล!อมได!น!อยที่สุด 
จากน้ันจึงได!ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการและได!เริ่มสร!างสะพานข!ามกองกำลังจังหวัดสตูลในปi พ.ศ. 2563 โดยใช!
งบประมาณในการก$อสร!างรวม 433.190 ล!านบาทซึ่งการเกิดขึ้นของสะพานส$งผลต$อวิถีชีวิตของชาวบ!านที่เปลี่ยนแปลงไปมี
การปรับตัวให!เข!ากับการท$องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งชุมชนมีการวางแผนและดำเนินการจัดการชุมชนเพื่อรองรับนักท$องเที่ยวที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยทางชุมชนตำมะลังร$วมมือกับจังหวัดภายใต!การท$องเที่ยวชุมชน “OTOP นวัตวิถี” จังหวัดสตูลซึ่งทาง
ชุมชนได!นำเสนอเส!นทางในการเที่ยวชมภายในชุมชนออกเป3น 5 สถานที่ ดังนี้ (1) ล$องเรือชมนกอินทรี (2) ชมมัสยิดเก$าแห$ง
แรกของตำมะลัง (3) บ!านโบราณ 100 ปi (4) กลุ$มทำขนมสตรีประจำหมู$บ!าน (5) กลุ$มตัดเย็บสตรีตำมะลงั ซ่ึงการท$องเท่ียวเชิง
นิเวศของชุมชนจะนำมาซ่ึงคุณภาพชีวิตของชาวบ!านท่ีดีข้ึนนำมาซ่ึงรายได!และทำให!ชุมชนตำมะลังเป3นท่ีรู!จักและพัฒนาให!ดีข้ึน
ในอนาคต (รายงานการสรุปผลการประชุมการมีส$วนร$วมภาคประชาชนครั้งท่ี 2 / 2564) 

ดังนั้นผู!วิจัยจึงได!สนใจที่จะศึกษาการปรับตัวของชุมชนสู$การท$องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนตำมะลัง อำเภอ
เมือง จังหวัดสตูล อันจะนำไปสู$การศึกษารูปแบบของการจัดการท$องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและนำวิธีการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร�มาปรับใช!เพื่อให!ได!มาซึ่งข!อมูลและความรู!ในการท$องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมีเอกลักษณ�เฉพาะถิ่นตลอดจนรูปแบบ
การท$องเท่ียวเพื่อรักษาสิ่งแวดล!อมโดยเป3นการจัดการท$องเที่ยวที่รักษาคุณภาพทั้งการท$องเที่ยวในแหล$งธรรมชาติและแหล$ง
วัฒนธรรมอันจะนำไปสู$การท$องเท่ียวอย$างยั่งยืนและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนไว!นานท่ีสุด 
 

2. วัตถุประสงค>การวิจัย 
2.1 ศึกษาการพัฒนาโครงสร!างของรัฐต$อการส$งเสริมการท$องเท่ียวในชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
2.2 ศึกษาการปรับตัวของชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต$อการท$องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั ้งนี ้เป3นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช!วิธีการทางประวัติศาสตร� (Historical 

method) ในการศึกษาข!อมูลเชิงพื ้นที ่และข!อมูลจากเอกสาร ควบคู$กับแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร�บอกเล$า (Oral 
History) โดยศึกษาข!อมูลเชิงพื้นที ่ผ$านการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ�แบบมีส$วนร$วม 
(Participation Observation) กับกลุ$มเปyาหมาย ซ่ึงเป3นกระบวนการศึกษาเพ่ือรื้อฟwxนความทรงจำร$วมและการทวนสอบความ
ทรงจำของกลุ$มเปyาหมาย และนำข!อมูลที่ได!จากการศึกษาผ$านกระบวนการการวิเคราะห� สังเคราะห� และเรียบเรียงอย$างเป3น
ระบบ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป3นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช!วิธีการทางประวัติศาสตร� (Historical Method) 

ในการศึกษาข!อมูลจากเอกสาร ทั้งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ� และการศึกษาข!อมูลเชิงพื ้นที่ ผ$านการสัมภาษณ�เชิงลึก  
(In-Depth Interview) และการสังเกตการณ�แบบมีส$วนร$วม (Participation Observation) กับกลุ$มเปyาหมาย โดยศึกษา
ค!นคว!าเรื่องราวที่สนใจจากคำถามวิจัย และลงศึกษาพื้นที่ศึกษาชุมชนตำมะลัง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ
สัมภาษณ�บุคคลสำคัญในท!องถ่ินประกอบการทำวิจัย 

การวิจัยนี้ใช!วิธีการสัมภาษณ�กลุ$มเปyาหมายในพื้นที่เพื่อให!ได!ข!อมูลสำคัญที่เกี่ยวข!องกับเรื่องการศึกษารูปแบบของ
การจัดการท$องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับพื้นที่ และนำวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร�มาปรับใช!เพื่อให!ได!มาซึ่งข!อมูล 
สิ่งจำเป3นคือต!องศึกษาคลุกคลีอยู$ในพื้นที่เป3นระยะยาว เพื่อที่จะได!เห็นการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปรับตัวของชุมชน 
จนถึงเพ่ือให!ได!ข!อสรุปท่ีถูกต!อง ซ่ึงคณะผู!วิจัยได!เดินทางไปในพ้ืนท่ีไม$ต่ำกว$า 5 ครั้ง ท้ังการสัมภาษณ�เก็บข!อมูลในฐานะผู!วิจัย 
อีกทั้งยังลงพื้นที่ชุมชนตำมะลังในฐานะนักท$องเที่ยวอีกด!วย ซึ่งเป3นการเก็บข!อมูลด!วยการสังเกตแบบไม$มีส$วนร$วม เพื่อให!ได!
ข!อมูลตามสภาพพ้ืนท่ีจริง 

โดยผู!ให!ข!อมูลหลักในการสัมภาษณ�ครั้งน้ี ได!แก$ 
1. นายอูโสบ มะอะหมัน            ประธานสภาชุมชนตำมะลัง 
2. นายภูมินทร� ตาหมาด            ผู!ช$วยเจ!าพนักงานธุรการ กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. นางฮับเสาะห� เตะปูยู            ชาวบ!านตำมะลัง 

การปรับตัวของชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ต$อการท$องเท่ียวเชิงนิเวศ 
-วิถีชีวิตของชุมชนตำมะลัง 
-ภูมิปgญญาต$าง ๆ ของชุมชนตำมะลัง  

การพัฒนาโครงสร!างของรัฐต$อการส$งเสริม
การท$องเท่ียวในชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง 

จังหวัดสตลู 

การท$องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชนตำมะลัง  
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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4. นายศักดา ยาปาก                ชาวบ!านตำมะลัง 
5. นายนาเเซร� เด็นหมาน           กำนันตำบลตำมะลัง   
6. นาย ยา ยีวา                       สมาชิสภาจังหวัด อำเภอเมืองสตูล เขต 6 
7. นาย ฮาโรน ยีอา                  ชาวบ!านตำมะลัง 
8. นาย หวันซาเเละ  เหมปgนดัน   ขับเรือขนส$งรับจ!าง 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
ชุมชนตำมะลัง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป3นพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน!มของการต!องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

และกระแสการพัฒนาแบบเต็มตัว เนื่องจากเป3นพื้นที่ในการก$อสร!างสะพานข!ามคลองตำมะลังเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนตำมะลัง และเล็งเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทางด!านการท$องเที่ยวเชิงนิเวศให!เกิดขึ้นภายในชุมชนตำมะลัง  
เพื่อเพิ่มรายได!ให!กับคนในชุมชนและเพื่อเป3นการประชาสัมพันธ�ให!นักท$องเที่ยวได!รู!จักชุมชนตำมะลังและเข!ามาท$องเที่ยวเชิง
นิเวศในชุมชนตำมะลังมากยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากภายในชุมชนตำมะลังมีความอุดมสมบูรณ�ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและอาหารมาร$วมหลายร!อยปi จึงมีการร$วมมือกันในทุกภาคส$วนเพื่อกระตุ!นการท$องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ในชุมชนตำมะลังและได!มีการประชุมวางแผนจัดทำแผนการจัดการท$องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งมีความหลากหลายทั้งการท$องเที่ยว
เชิงนิเวศ การเยี่ยมชมสถาปgตยกรรมแบบมลายู การชิมขนมและอาหารพ้ืนบ!านในแบบฉบับมลายู เป3นต!น 

จากการวิจัยศึกษาการปรับตัวของชุมชนสู$การท$องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนตำมะลัง อำเภอเมอืง จังหวัดสตูล 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 

1) เพื ่อศึกษาการพัฒนาโครงสร!างของรัฐต$อการส$งเสริมการท$องเที ่ยวในชุมชนตำมะลัง จากการท่ี
นโยบายภาครัฐได!ดำเนินการสร!างสะพานเพ่ือนำไปสู$การจัดการท$องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงมีประโยชน� ส$งผลให!ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการมีสะพานได!อำนวยความสะดวกในการคมนาคม การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการรองรับนักท$องเท่ียว
ที่จะเข!ามาเพื่อทำให!เศรษฐกิจในครัวเรือนมีรายได!ที่ดีขึ้นและการดำเนินการสร!างสะพานจะนำไปสู$การทำให!ชุมชนตำมะลัง
เป3นที่รู!จักมากขึ้นและพัฒนาให!เป3นชุมชนที่เข!มแข็งและเจริญในอนาคตนอกจากประโยชน�ที่ชุมชนได!รับจากการสร!างสะพาน
ในทางกลับกันยังส$งผลกระทบต$อชุมชนในด!านของการประกอบอาชีพเนื่องจากอุปกรณ�ต$าง ๆ ในการสร!างสะพานตกลง 
สู$แม$น้ำส$งผลให!ชาวบ!านที่ทำอาชีพประมงได!รับผลกระทบจากการสูญพันธ�ของสิ่งมีชีวิตรวมไปถึงส$งผลกระทบต$อรายได!ของ
ชาวบ!านท่ีประกอบอาชีพเรือข!ามฝากท่ีจะมีรายได!ท่ีลดลงเพราะชาวบ!านจะหันมาใช!สะพานในการคมนามคมแทน 

2) เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนตำมะลังต$อการท$องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการที่ชุมชนตำมะลังหันมา
จัดการท$องเท่ียวเชิงชุมชนเพ่ือเป3นการกระตุ!นเศรษฐกิจให!เกิดข้ึนภายในชุมชนส$งผลให!ชาวบ!านมีรายได!ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยทางชุมชน
ได!วางแผนเส!นทางการท$องเท่ียวเพ่ือให!นักท$องเท่ียวได!เข!ามาศึกษาเรียนรู!วิถีชีวิตภายใต!การท$องเท่ียวชุมชน “OTOP นวัตวิถี” 
ซ่ึงภายในชุมชนออกเป3น 5 สถานท่ี ได!แก$ ล$องเรือชมนกอินทรี ชมมัสยิดเก$าแห$งแรกของตำมะลัง บ!านโบราณ 100 ปi กลุ$มทำ
ขนมสตรีประจำหมู$บ!าน และกลุ$มตัดเย็บสตรีตำมะลัง 

นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีบริการโฮมสเตย�เพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงรองรับนักท$องเที่ยวที่เดินทางมากจาก
ประเทศต$าง ๆ ซึ่งการจัดการท$องเที่ยวเชิงชุมชนจะทำให!ผู!คนในชุมชนหันมารัก หวงแหน รวมถึงพัฒนาชุมชนตำมะลังให!
กลายเป3นเส!นทางท่ีสำคัญในการท$องเท่ียวเชิงชุมชนในอนาคต 

ด!วยชุมชนท$องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ให!เกิดการกระจายรายได! หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทางชุมชนได!นำเสนอเส!นทางใน
การเท่ียวชมภายในชุมชนออกเป3น 5 สถานท่ี ดังน้ี 
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1) ล�องเรือชมนกอินทรีย>  
ชุมชนท$องเท่ียวตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซ่ึงเป3นชุมชนท$องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ได!จัดท$องเท่ียว

ล$องเรือชมนกอินทรีย� ซึ่ง ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง เป3นถิ่นนกอินทรีย�ที่รวมตัวกันมากกว$า100 ตัว ซึ่งอินทรีย�ดังกล$าวมี 4 
สายพันธุ� คือนกอินทรีย�ประจำถิ่น อินทรีย�ทะเลหรือนกออก อินทร�ภูเขา และเหยี่ยวแดง อาศัยอยู$รวมกันโดยทำรังอยู$บริเวณ
ปzาชายเลน จากเดิมชุมชนได!ทำท$องเที่ยวล$องเรือชมนกเพียงอย$างเดียว ปgจจุบันต!องปรับเปลี่ยนเป3นล$องเรือชมนกอินทรีย�กิน
อาหารทะเล ซึ่งเป3นที่ถูกใจแก$นักท$องเที่ยวเพราะอาหารทะเลสดและไม$แพง แถมยังได!ชมและถ$ายรูปคู$ฝูงนกอินทรีย�สร!าง
ความตื่นตาตื่นใจ แก$นักท$องเที่ยวอีกด!วย นายสุรินทร� หลงกูนัน ประธานชุมชนท$องเที่ยวสุไหงตำมะลัง ท$องเที่ยวเชิงอนุรักษ�
สตูล กล$าวว$าขณะนี้การท$องเที่ยวล$องเรือชมนกอินทรีย�และกินอาหารทะเลบนเรือกำลังได!รับความนิยมจากนักท$องเที่ยว ซ่ึง
ส$วนใหญ$เป3นนักท$องเท่ียวต$างถ่ินเช$นวันน้ีเป3นนักท$องเท่ียวจากเชียงใหม$ โดยการบริการแบ$งออกเป3น 2 ประเภทคือล$องเรือชม
นกเหยี่ยวพร!อมอาหารทะเล คิดหัวละ 250 บาท สามารถมาเที่ยวได!ตลอดเวลา และล$องเรือชมนกกินอาหารทะเล คิดหัวละ 
600 บาท มีอาหาร 7 - 8 อย$าง ลำละ 5 - 10 คน โดยสามารถล$องได! 2 ช$วงคือเที่ยงและเย็นซึ่งตอนเย็นจะได!ชมพระอาทติย�
ตกด!วยสวยงามแตกต$างกับตอนเที่ยง รวมผลไม!นักท$องเที่ยวจะรับประทานอาหารไปพร!อม ๆ  กับชมนกอินทรีย�ที่บินวนอวดโฉม
รอบ ๆ เรือให!ได!ถ$ายรูป โดยนกอินทรีย�จะออกมาเมื่อได!ยินเสียงเรียก ซ่ึงฝูงนกอินทรีย�นับร!อยตัวต$างบินวนรอบเรือ  

การล$องเรือใช!เวลาในการล$องเรือ 2 ช่ัวโมง โดยเรือจะแล$นไปเรื่อย ๆ จากท$าเรือตำมะลังไปยังปากคลองและ
ล$องเข!าไปในคลองตำมะลัง ไปสมทบกับฝูงนกอินทรีย�ที่อยู$ตามปzาโกงกาง เมื่อถึงจุดนี้นักท$องเที่ยวจะรับประทานอาหารเสร็จ
และจะมีการเรียกฝูงนกลงมาอีกครั้งเพื่อมาถ$ายรูปกับนักท$องเที ่ยว โดยในช$วงป�ดเทอม ชุมชนจะเป�ดโปรแกรมใหม$ที ่ใช!
เวลานานกว$าเดิมคือล$องเรือดูนก ทานอาหารทะเล เล$นน้ำ หาหอย โดยจะคิดหัวละ 700 บาท ซ่ึงการท$องเท่ียวเชิงนิเวศกำลัง
ได!รับความนิยม ชาวบ!านมีรายได!จากการล$องเรือ อาหารทะเลเพราะชุมชนตำมะลังเป3นชุมชนประมงพื้นบ!านที่มีอาหารทะเล 
ปู ปลา หมึกกุ!งสมบูรณ�อยู$แล!ว รวมถึงสินค!าชุมชน เช$น กะป� กุ!งแห!ง ปลาเค็มต$าง ๆ ก็เป3นที่ต!องการของนักท$องเที่ยวที่มา
เท่ียวชม (พีรณัฐ พรนิเสน, 2564) 

2) ชมมัสยิดเก�าแห�งแรกของตำมะลัง 
ชมมัสยิดเก$าแห$งแรกของตำมะลัง ชาวอินโดนีเซียท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐาน ตั้งแต$สมัยก$อตั้งหมู$บ!าน และ

ได!สร!างมัสยิดข้ึนมา โดยร$วมกันขนไม! ด!วยความยากลำบากข!ามคลอง ข!ามลำน้ำ ชาวตำมะลังจึงให!คุณค$าและความสำคัญแก$
มัสยิดเก$าแห$งแรก ปgจจุบันมัสยิดเก$าแห$งน้ีใช!เป3นท่ีเรียนฮาฟ�สให!กับเด็ก ๆ ท่ีด!อยโอกาส ได!มาเรียน ทางศาสนา 

3) บlานโบราณ 100 ปn 
บ!านโบราณ 100 ปi สมัยก$อนคนจากประเทศมาเลเซีย ได!มาตั้งถิ่นฐานอยู$ที่หมู$บ!านตำมะลัง ได!สร!าง

ครอบครัวและสร!างบ!านหลังนี้ขึ้น โดยบ!านหลังนี้ได!รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซีย เป3นบ!านทรงแป - ระ ทำจากไม!จำปา 
และได!อยู$อาศัยสืบทอดกันมาจากรุ$นสู$รุ$น 

4) กลุ�มทำขนมสตรีประจำหมู�บlาน 
กลุ$มทำขนมสตรีประจำหมู$บ!านขนมตำแปแยะ เป3นการทำขนมโบราณซึ่งหารับประทานได!ยาก  

ต!องสั่งล$วงหน!า ทำโดยกลุ$มสตรีหมู$บ!าน เพ่ือช$วยสร!างรายได!เพ่ิมให!กับครอบครัวด!วยการทำขนมขาย ซ่ึงสามารถแบ$งเบาภาระ
ในครอบครัวได!อีกทางหน่ึง 

5) กลุ�มตัดเย็บสตรีตำมะลัง  
กลุ$มตัดเย็บสตรีตำมะลัง กลุ$มตัดเย็บและปgกบ!านตำมะลัง จัดตั้งกลุ$มข้ึนด!วยความคิดท่ีเห็นว$า สตรีใน

หมู$บ!านว$างงาน ต!องการให!เยาวชนมีความรู!ติดตัวจึงรวมตัวกันฝ�กสอน ให!ทางราชการช$วยในการฝ�กผลิตสินค!าฝ�กอาชีพ  
ให!ชาวบ!านได!จัดตั้งกลุ$มข้ึนมาเพ่ือช$วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป3นการสร!างรายได!ให!กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 
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จะเห็นได!ว$าชุมชนมีความต!องการในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม$และปรับตัวเพ่ือเข!าสู$ชุมชนท$องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แต$ยังคงรักษาไว!ซึ่งเอกลักษณ�และวิถีชีวิตชุมชนแบบดังเดิม การท$องเท่ียวเชิงสร!างสรรค� (Creative Tourism) ซ่ึงเป3นรูปแบบ
การท$องเที ่ยวที่พัฒนาต$อยอดจากการท$องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมุ$งเน!นการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมท!องถิ ่น เป�ดโอกาสให!
นักท$องเที่ยวมีส$วนร$วมกับกิจกรรมการท$องเที่ยวจากชุมชน และส$งเสริมการผลิตสินค!าท!องถิ่นปyอนสู$ตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต!องการของนักท$องเที ่ยวและให!เป3นแพร$หลายให!เป3นที่รู !จัก แต$เน่ืองด!วยจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรค 
โควิด-19 ส$งผลต$อการเป�ดให!บริการท$องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงมีการห!ามให!มีการรวมกลุ$มของคนจำนวนมาก เพราะอาจจะส$งผล
กระทบให!มีผู!ติดเช้ือจำนวนเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการสร!างสะพานท่ีอยู$ระหว$างการก$อสร!าง ซ่ึงคาดกาณ�ว$าจะแล!วเสร็จในปi 2566 
น้ีซึ่งสะพานข!ามคลองตำมะลังอาจอาจเป3นแสดงทัศนียภาพชุมชุนตำมะลังท่ีเป3นจุดขายท่ีสามารถดึงดูดนักท$องเท่ียว จึงส$งผล
ให!การท$องเท่ียวประสบผลสำเร็จ 
 

 
รูปท่ี 1 การก$อสร!างสะพาน 
ท่ีมา :  อุเทน บุญสวัสดิ์ (2565) 
 

 
รูปท่ี 2 สัมภาษณ�กำนันเก่ียวกับข!อมูลของชุมชนตำมะลัง 
ท่ีมา : อุเทน บุญสวัสดิ์ (2565) 
 



 

302 

  
รูปท่ี 3 สัมภาษณ�ชาวบ!านผู!ประกอบอาชีพขับเรือโดยสาร 
ท่ีมา : วาริส หลังเมือง (2565) 
 

 
รูปท่ี 4 วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนตำมะลัง 
ท่ีมา : ศักดิ์กรินทร� ยาปาก (2565) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งน้ีผู!วิจัยพบว$า ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล!อม วัฒนธรรม และภูมิปgญญาท!องถ่ินของชุมชนตำมะลัง 

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีความเหมาะสมในการพัฒนาให!เป3นแหล$งท$องเที่ยวเชิงนิเวศได! โดยสอดคล!องกับแผนยุทธศาสตร�
ด!านการท$องเท่ียวของจังหวัดสตูลท่ีมุ$งเน!นการพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวรวมท้ังนโยบายการสร!างเสริมความร$วมมือหรือการมีส$วน
ร$วมของกลุ$มคนทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู!ความสามารถอย$างรอบด!านโดยการสร!างความตระหนักความรู! ทักษะในการ
พัฒนาท$องเท่ียวด!วยตนเองเพ่ือนำไปสู$การพัฒนาอย$างยั่งยืน 
 

7. ขlอเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใชlประโยชน> 
งานวิจ ัยนี ้ เป3นงานศึกษาโดยใช!ว ิธ ีการทางประวัต ิศาสตร� ร $วมกับการศึกษาแบบประวัต ิศาสตร�บอกเล$า  

(Oral History) โดยใช!วิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู!วิจัยได!ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อได!ข!อมูลมาทำ 
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การวิเคราะห�และสังเคราะห�อย$างเป3นระบบผ$านกรอบแนวคิดการศึกษาทางประวัติศาสตร� งานวิจัยน้ีนับเป3นการศึกษาเพ่ือได!
ข!อมูลเชิงพื้นที่ ผ$านความทรงจำของผู!คนในพื้นท่ีที่ยึดโยงตนเองร$วมกับบริบททางประวัติศาสตร� ซึ่งก$อให!เกิดการจัดการท$อง
เทียวเชิงนิเวศ และสามารถเป3นข!อมูลพื้นฐานให!กับผู!สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร�ของชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล เพื่อเป3นข!อมูลสารสนเทศสำหรับการค!นคว!า การทำรายงาน หรือการวิจัย สำหรับเยาวชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา 
หน$วยงานท!องถ่ิน และผู!สนใจท่ัวไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได!ด!วยดีเนื่องจากได!รับความกรุณาอย$างสูงจากอาจารย� ดร.สิรีธร ถาวรวงศา อาจารย�

ผู!สอนรายวิชาการจัดการเรียนรู!ประวัติศาสตร� (1163605) คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่กรุณาให!คำแนะนำ
ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก!ไขข!อบกพร$องต$าง ๆ ด!วยความเอาใจใส$อย$างดียิ่ง ผู!วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ$มเท
ของอาจารย�และขอขอบพระคุณเป3นอย$างสูงไว! ณ ท่ีน่ี 

ขอขอบคุณ ชุมชนตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ท่ีได!เป�ดโอกาสให!ผู!วิจัยได!เข!าไปศึกษาซ่ึงได!รับความร$วมมือจาก
ผู!นำชุมชนตลอดจนชาวบ!าน ขอขอบคุณเจ!าหน!าท่ีภาครัฐ องค�การบริหารส$วนตำบลตำมะลัง เจ!าหน!าท่ีสำนักงานการก$อสร!าง
สะพานข!ามคลองตำมะลัง โดยที่ทุกท$านได!ให!ความร$วมมือในการให!ข!อมูลในครั้งนี้อย$างยิ่งจนทำให!งานวิจัยนี้สำเร็จลุล$วงไป
ด!วยดี 

อน่ึงผู!วิจัยหวังว$างานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน�อยู$ไม$น!อย จึงขอมอบส$วนดีท้ังหมดน้ีให!แก$อาจารย�ผู!สอนท่ีได!ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชา ทำให!ผลงานวิจัยเป3นประโยชน�ต$อผู!ที่เกี่ยวข!อง และขอมอบความกตัญ�ูกตเวทีคุณแก$บิดามารดาและผู!ที่มี
พระคุณทุกท$าน สำหรับข!อบกพร$องต$าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผู!วิจัยขอน!อมรับเพียงผู!เดียวและยินดีที่จะรับฟgงคำแนะนำจาก
ทุกท$านท่ีได!เข!ามาศึกษาเพ่ือเป3นประโยชน�ในการพัฒนางานวิจัยต$อไป 

ท!ายสุดขอขอบคุณเพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ$มที่ให!ความร$วมมือในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ด!วยความอดทนพยายามทำ
ให!งานวิจัยสำเร็จ 
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HISTORICAL DATA STUY, KHAOKHAW SUDBISTRICT, LA-NGU DISTRICT, SATUN PROVINCE 
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Sittiporn  Sripong1* and Chuleeporn  Thawesri2 
 

บทคัดย<อ 
บทความวิจัยชิ้นนี้ เป�นส�วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเรื่อง การศึกษาข อมูลทางประวัติศาสตร% วัฒนธรรม  

ภูมิป)ญญา เพ่ือรองรับการท�องเท่ียว ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือ 1.ศึกษารวมรวมข อมูลทาง
ประวัติศาสตร% วัฒนธรรม ภูมิป)ญญาตำบลเขาขาว โดยกระบวนการชุมชน 2. จัดทำฐานข อมูลทางประวัติศาสตร% วัฒนธรรม 
ภูมิป)ญญาตำบลเขาขาว ในรูปแบบหนังสือ สื่อวีดีทัศน% ข อมูลออนไลน% ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ีใช เครื่องมือในการวิจัย ค นคว าศึกษา
ผ�านเอกสารและการสัมภาษณ%เชิงลึกกับคนในพื้นที ่เขาขาวในประเด็นทางประวัติศาสตร% วัฒนธรรม และภูมิป)ญญา  
ผลการศึกษาพบว�า ข อมูลความเป�นมาทางประวัติศาสตร%ของบ านเขาขาว มีความเป�นมาที่ยาวนาน และบางส�วนก็อิงกับ
ประวัติศาสตร%ส�วนกลาง เจ าเมืองคนแรก คือ ขุนภิรมย%ได เดินทางมาจากทางพัทลุง และได ตั้งรกรากท่ีบ านเขาขาว จนในท่ีสุดมี
การสร างเมือง ผู คนมาอาศัยอยู�จนถึงป)จจุบัน ด านภูมิป)ญญาท องถิ่นบ านเขาขาวมีปราชญ%ชาวบ านสืบทอดภูมิป)ญญาในการ
สร างเครื่องมือ อุปกรณ%ที่ใช สอยในชีวิตประจำวัน ไม�ว�าจะเป�น เครื่องมือทำการเกษตร เครื่องมือจับปลา รวมไปจนถึงเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ าน 
 

คำสำคัญ : ประวัติศาสตร%, ขุนภิรมย%, เขาขาว, อำเภอละงู, จังหวัดสตูล 
 

Abstract 
This research article part of the research report studies study of historical information, culture, 

wisdom to support tourism in KhaoKhaw Sub-district, La-ngu District, Satun province with the objective of 
1. A total of historical data, culture, wisdom, Khao Khaw sub-district by community process. 2. Create a 
database of history, culture, wisdom, KhaoKhaw sub-district In book form video media online 
information.The research in this time used research tools. Research through papers and in-depth interviews 
with people in the Khao Khaw area on historical, cultural and intellectual issues. Historical background 
information of Ban Khao Khaw. Has a long history and some of them are based on central history The first 
ruler, Khun Pirom, traveled from Phatthalung. And settled in Khao Khaw until finally a city was built people 
have lived until now. In terms of local wisdom, Ban Khao Khaw has local scholars who inherit the wisdom 
of creating tools. Equipment used in everyday life, whether it is a farming tool. Fish catching tools including 
folk instruments. 
 

Keyword: History, KhaoKhao, Khun Pirom, La- ngu District, Satun Province 

 

1 - 2 อาจารย% คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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1. บทนำ 
การพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล เพื ่อเป�นแหล�งท�องเที ่ยว โดยไม�ทอดทิ้งมิติทางภูมิป)ญญาของพื้นที่ และ

พัฒนาขึ้นมาเป�นแหล�งข อมูลเพื่อใช ในการท�องเที่ยวจะเป�นประโยชน%ต�อพื้นที่อย�างแท จริง โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญพื้นที่หนึ่งคือ 
บริเวณของตำบลเขาขาว ซึ่งมีเรื่องราวสืบทอดกันมาอย�างยาวนานตั้งแต�ยุคก�อนประวัติศาสตร% ยุคโบราณมนุษย%ถ้ำ และสมัย
ประวัติศาสตร%ท่ีเช่ือมโยงกับประวัตศิาสตร%ของพ้ืนท่ีใกล เคียง ไม�ว�าจะเป�นประวัติศาสตร%เมืองไทรบุรี ลังกาวี ประวัติศาสตร%ของ
เมืองสตูล ประวัติศาสตร%เมืองต�าง ๆ ทางภาคใต และประวัติศาสตร%ชาติไทยตามคำเล�าขานของพ้ืนท่ีดังน้ี 

ตามตำนานเล�าขานมาว�ามีพระยา 2 คน แย�งทำมาหากินกันในพ้ืนท่ีดังกล�าวน้ีเพราะดินใน บริเวณพ้ืนท่ีดังกล�าวเป�น
พ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ%มาก กองทัพของพระยาท้ังสองได รบกันเป�นเวลานาน แต�ไม�สามารถเอาชนะกันได ต�อมาจึง “หย�าทัพ” กัน 
(ยุติการรบ) ซึ่งเรียกเป�นภาษามลายูว�า “ตอละ” แปลว�าเลิก  แล วตกลงแบ�งพื้นที่ออกเป�น 2 ฝoาย คือ ฝoายเหนือและฝoายใต  
เรียกว�า ตอละเหนือและตอละใต  (ตอละเหนือ คือ ตำบลน้ำผุดในป)จจุบันนี้ ส�วนตอละใต คือตำบลเขาขาวในป)จจุบัน) ตอละ
เหนือมีขุนสำราญ เป�นผู ปกครอง ส�วนตอละใต มีขุนภิรมย%เป�นผู ปกครอง (ขุนภิรมย%เดิมช่ือ นายผอม นกเกษม) มีผู ใหญ�บ านช่ือ 
นายเหลบ ซ่ึงต�อมาได รับบรรดาศักดิ์เป�นหมื่นสนิท ตอละใต เปลี่ยนช่ือมาเป�นตำบลเขาขาว เมื่อ พ.ศ. 2483 มีกำนันเอtะ ติ้งดำ 
เป�นกำนันคนแรกของตำบล เหตุท่ีเปลี่ยนมาเป�นตำบลเขาขาว เพราะมีภูเขาใหญ�ท่ีมียอดสูงท่ีสุดและท่ีด านหน าของภูเขามีหน า
ผาสีขาวขนาดใหญ�มองเห็นได เด�นชัด และบนยอดเขาดังกล�าวมีบ�อน้ำอยู�บ�อหนึ่งซึ่งไม�เคยแห งเลยทุกฤดูกาล ในสมัยโบราณ
ชาวบ านนับถือกันมากและพากันกราบไหว าบูชาบนบานศาลกล�าวในเรื่องต�าง ๆ มากมายและเรียกกันว�า “ทวดโตtะเขาขาว”
ด วยระยะเวลาของพ้ืนท่ี ท่ียาวนานทำให ข อมูลทางประวัติศาสตร% วัฒนธรรม ภูมิป)ญญาตำบลเขาขาว มีอย�างมากมาย น�าสนใจ
ในการศึกษาเป�นอย�างยิ่ง โดยเฉพาะเพ่ือรองรับกับการพัฒนาทางการท�องเท่ียวท่ีกำลังเกิดข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 ศึกษารวมรวมข อมูลทางประวัติศาสตร% ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
2.2 จัดทำฐานข อมูลทางประวัติศาสตร%  ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื ่องนี ้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที ่ต องการค นหาความจริงจากเหตุการณ% 

สภาพแวดล อมตามความเป�นจริง โดยใช วิธีการศึกษาข อมูลจากเอกสารทางวิชาการกับงานวิจัยที ่เกี ่ยวข อง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส% บุคคล สิ่งของ และสถานที่ นำมาวิเคราะห%ความสัมพันธ%ระหว�างเหตุการณ%กับสภาพแวดล อมเพื่อให เกิดความ
เข าใจอย�างถ�องแท  แล วเรียบเรียงนำเสนอข อมูลท่ีเกิดข้ึน โดยเมื่อได รวบรวมข อมูลการศึกษาเก่ียวกับประเด็นการวิจัย และได 
ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต�าง ๆ ที่เกี่ยวข องกับการวิจัย จนสามารถทราบได ว�า ข อมูลด านประวัติศาสตร%สตูลอยู�ใน
เอกสารหลายชุด ซึ่งส�วนใหญ�เป�นการอธิบายถึงประวัติความเป�นมาของจังหวัดสตูล ซึ่งข อมูลของตำบลเขาขาว มีการพูดถึง
ด วยเช�นกัน แต�เป�นเพียงการอธิบายในภาพรวมเกี่ยวกับพื้นที่อำเภอละงูเป�นหลัก ทั้งนี้จากจำนวนเอกสารที่ได มีการอธิบายถึง
ประเด็นประวัติศาสตร%ของจังหวัด พบอยู�ในทั้งเอกสารชั้นต น และเอกสารชั้นรอง ตลอดจนหนังสือทั่วไปที่เขียนขึ้นโดย
นักวิชาการคนสำคัญ ท่ีสำคัญท่ีสุดคือข อมูลจากการสัมภาษณ%บุคคลในพ้ืนท่ี โดยการคัดเลือกจากผู มีบทบาทสำคัญท่ีเก่ียวข อง
กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร%ในพ้ืนท่ี ผู ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี ซ่ึงพิจารณาจากการดำชีวิต การทำงานของผู ให ข อมูล ความใกล ชิด
ของแหล�งข อมูล ในส�วนท่ีเก่ียวข องกับประวัติศาสตร%ได ผู ให ข อมูลท่ีสำคัญ 2 ท�านคือมัคคุเทศก%ท องถ่ิน นอกจากจะให ข อมูลเอง
แล วยังพาไปหาแหล�งข อมูลบุคคลอีกหลายท�าน อีกท�านคือ ทายาทของขุนภิรมย% บุคคลสำคัญในทางประวัติศาสตร%ของพื้นท่ี 
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ซึ่งจากการที่ได ทำการศึกษาจากเอกสารในจำนวนหนึ่ง ทำให ได ทราบข อมูลเบื้องต นที่สามารถใช เป�นแนวทางในวิเคราะห%
ประเด็นทางด านประวัติศาสตร%ของตำบลเขาขาวได  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องประวัติศาสตร%สตูล มีงานเขียนท่ีพูดถึงประเด็นดังกล�าวไว จำนวนหน่ึง โดยการค นคว าพบว�างานเขียน

ของอาจารย%บุญเสริม ฤทธาภิรมย% (2546) เรื่อง ประวัติศาสตร%เมืองสตูล ตีพิมพ%ในปyพ.ศ. 2546 กล�าวถึงเมืองสตูลตั้งแต�ยุค
ก�อนประวัติศาสตร% จนกระทั่งถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสตูลในป)จจุบัน และยังมีหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร% เอกลักษณ%และภูมิป)ญญา จังหวัดสตูล ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม หนังสือเล�มนี้มีเนื้อหาเป�นไปในทาง
เดียวกันกับหนังสือประวัติศาสตร%เมืองสตูล ของบุญเสริม ฤทธาภิรมย% ที่กล�าวถึงเมืองสตูลตั้งแต�ยุคก�อนประวัติศาสตร%ถึงยุค
ของบุคคลสำคัญในป)จจุบัน และยังกล�าวถึงการเมืองการปกครองของเมืองสตูล ตั้งแต�ยุคก�อตั้ง จนกระทั่งเป�นจังหวัดสตูลใน
ป)จจุบัน ที่ต องการการกำกับดูของเมืองไทรบุรี เมืองสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคปฏิรูปการปกครอง ในปy พ.ศ. 2439 
เป�นต นมาเมืองสตูลต องขึ้นกับ 3 มณฑล คือ มณฑลไทรบุรี มณฑลภูเก็ต และมณฑลนครศรีธรรมราช เหตุการณ%เหล�านี้ได 
ส�งผลกระทบต�อเมืองสตูลเป�นอย�างมากทั้งในด านเศรษฐกิจ และด านสังคม ทั้งเป�นพื้นฐานความเป�นไปของเมืองสตูลใน
ป)จจุบันอีกด วย แต�ช�วงเวลาของเหตุการณ%ดังกล�าวนั้นเนื้อหาในหนังสือทั้งสองเล�มนั้น ได กล�าวถึงเรื่องดังกล�าวไว น อยมากท้ัง
ด านเน้ือหาและบทวิเคราะห%เหตุการณ%และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ส�วนการศึกษาของสงบ ส�งเมือง (2522) เรื่องการพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร% 
ตอนต น พ.ศ. 2310 - 2444 ได ให รายละเอียดไว ว�า หลังจากทางกรุงเทพฯได ยกเมืองตรังกลับไปข้ึนเมืองนครศรีธรรมราชแล ว 
ความสัมพันธ%ระหว�างเมืองสงขลากับเมืองตรังได ลดลงไปอย�างมาก แต�ขณะเดียวกันรัฐบาลได ส�งเสริมให เมืองสงขลาก�อสร าง
เมืองสตูลขึ้นมาเป�นท�าเรือ ของเมืองสงขลาทางชายฝ)~งตะวันตกโดยที่เมืองสตูลยังคงมีฐานะเป�นแขวงขึ้นกับเมืองไทรบุรี  
ซ่ึงในช�วงเวลาดังกล�าวหัวเมืองป)กษ%ใต เกิดความวุ�นวายข้ึน โดยเป�นเหตุจากตนกูมหะหมัดสหัส ตนกูอับดุลละ หลานเจ าพระยา
ไทรบุรี (ปะแงรัน) ซ่ึงหลบหนีไปเป�นสลัดอยู�แถบชายทะเลฝ)~งตะวันตก คบคิดกับหวันมาลีซึ่งเป�นหัวหน าแขกสลัดอยู�ท่ีเกาะยาว 
แขวงเมืองภูเก็ต เที่ยวชักชวนพวกแขกเข าโจมตีเมืองไทรบุรี เมืองตรัง และจะยกเข ามาตีเมืองสงขลา ด วยเวลาในขณะนั้นเจ า
เมืองส�วนใหญ�ในป)กษ%ใต อยู�ระหว�างเข าร�วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีสุลาไลย สมเด็จพระราชชนนีพันปy
หลวง ในกรุงเทพมหานครฯ จนทำให พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล าเจ าอยู�หัวทรงส�งกองทัพจากกรุงเทพมหานคร ลงมาแก ไข
ป)ญหาความวุ�นวายท่ีเกิดข้ึนในหัวเมืองป)กษ%ใต  ดังน้ันเมืองสตูลจึงน�าจะมีประราชโองการให ก�อตั้งอย�างเป�นทางการหลังการเกิด
ความวุ�นวายในปy พ.ศ. 2385 มากกว�าท่ีจะตั้งข้ึนในปy พ.ศ. 2382 

เอกสารที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เป�นเอกสารชั้นต นนอกเหนือจากเอกสารที่ถูกเก็บอยู�ในสำนักหอจดหมายเหตุแห�งชาติ
แล วคือ เอกสารเฮนรี เบอร%นีย% แปลและจัดพิมพ%โดยกรมศิลปกรในปy พ.ศ. 2551 ซ่ึงกล�าวถึง สภาวการณ%ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต�
ปy พ.ศ. 2365 จนถึงปy พ.ศ. 2385 ในลักษณะของจดหมายบันทึกเหตุการณ%ที ่เล�าถึงรายละเอียดต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว อย�าง
ละเอียดครบถ วน ตามทัศนะของผู บันทึก ซึ่งจะเป�นเอกสารสำคัญส�วนหนึ่งนอกจากหนังสือรายงานราชการของไทย เนื้อหา
ส�วนหนึ่งของหนังสือชุดนี้ได กล�าวถึงเหตุการณ%ในหัวเมืองภาคใต ในช�วง พ.ศ. 2365 ถึง พ.ศ. 2385 ไว เป�นอย�างดี ตั้งแต�สภาพ
ของพื้นที่ก�อนที่ทางกรุงเทพมหานครจะตั้งเมืองสตูลขึ้นมา ด วยความที่เอกสารชุดนี้มีเนื้อหามากถึง 15 เล�ม ครอบคลุมเวลา
การจดบันทึกกว�า 20 ปy ทำให ป)จจุบันมีผู ใช เอกสารชุดนี้ในการศึกษาค นคว าเกี่ยวกับประวัติศาสตร%เมืองต�าง ๆ ทางภาคใต มี
น อย ซึ่งเป�นเรื่องที่น�าเสียดายยิ่ง น�าเสียดายที่จะไม�ใช�เอกสารชุดนี้ในการเติมเต็มเรื่องราวของเมืองสตูล เมืองเล็ก ๆ ที่มี
เรื่องราวความเป�นมากว�า 180 ปy ตลอดเวลา 180 ปyของเมืองสตูลทั้งที่อยู�ภายใต การกำกับดูแลของเมืองอื่น และช�วงเวลาท่ี
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เป�นอิสระไม�ขึ้นต�อหัวเมืองใด ๆ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่ เป�นเรื่องราวที่ยังไม�มีการศึกษาทำความเข าใจถึงสภาวการณ%ท่ี
เกิดข้ึน ทำให เกิดการละเลยสิ่งสำคัญต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ในเมืองสตูลไปอย�างน�าเสียดาย 

จากหนังสือเมืองประเทศราชของสยามในสมัยรัตนโกสินทร% แปลโดย นันทนา ตันติเวสส (2542) กล�าวถึงสตูล  
ว�ามีความสำคัญมาก�อนที่อังกฤษจะเข ามาแล วด วยซ้ำ แต�เป�นความสำคัญในลักษณะของพื้นที่ ที่ใช แก ป)ญหาความขัดแย ง
ภายในตระกูลเจ าเมืองไทรบุรี เพราะในตอนปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราช พระยาไทรบุรี
คือ ตนกูอับดุลละห% มูการามซาห%ถึงแก�อนิจกรรม มีบุตรชาย 10 คน ต�างมารดากัน ตนกูฏียา ฮุดดีน ผู เป�นน องได ขึ้นปกครอง
เมืองไทรบุรีแทน ว�าราชการเมืองเพียงสองปyก็ถึงแก�อนิจกรรมอีก พระยาไทรบุรีคนน้ีไม�มีบุตร ดังน้ันบรรดาบุตรของพระยาไทร
บุรีคนก�อน (มูการามซาห%) จึงแย�งตำแหน�งเจ าเมืองกันเอง ตกลงกันไม�ได  เวลานั้นเมืองไทรบุรีอยู�ภายใต การปกครองดูแลของ
เมืองนครศรีธรรมราช เจ าพระยานคร (พัฒน%) สนับสนุนตนกูบิศนู แต�ชาวเมืองไทรบุรีไม�เห็นด วย เพราะตั้งข อรังเกียจว�ามี
มารดาเป�นคนเช้ือสายไทยไม�ใช�มลายูแต�สนับสนุนตนกูปะแงรันซ่ึงเป�นพ่ี จึงมีคู�แข�งสำคัญเพียงสองคนท่ีจะข้ึนเป�นเจ าเมืองไทร
บุรีปy พ.ศ. 2340 เจ าพระยานคร (พัฒน%) จึงนำบุคคลท้ังสองเข าเฝ�าฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกมหาราชปรากฏ
ว�า ทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ แต�งตั้งตนกูปะแงรันผู เป�นพี่เป�นพระยารัตนสงคราม รามราชภักดี ศรีสุลต�าน มะหะหมัด  
รัตนราชบดินทร% สิรินทวังษา พระยาไทรบุรี เป�นเจ าเมืองสืบต�อจากบิดา มีพระนามตามสายวงค%ว�า สุลต�านอะหมัด ตายุดดิน
ฮาลิม ซาห%ที่ 2 ส�วนตนกูบิศนู ผู น องเป�นพระยาอภัยนุราช ตำแหน�งรายามุดา เทียบเท�าผู ช�วยผู ปกครองหรืออุปราช (ชื่อตนกู
บิศนู บางกระแสเรียก ตนกูป)ศนูหรือตนกูป)สนู) 

ซึ่งสอดคล องกับความคิดเห็นของสมเด็จพระเจ าบรมวงศ%เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงมีในจดหมายเหตุ
หลวงอุดมสมบัติ ว�าหลังจากฝoายไทยปราบขบถกูเด็น และหัวเมืองทั้ง 7 ได แล ว ความไม�สงบราบคาบก็บังเกิดขึ้นในเมืองไทร
บุรีอีก เนื่องจากชาวไทรบุรีไม�พอใจผู ปกครองที่เป�นคนไทย ความรู สึกของชาวไทรบุรีเห็นว�าเจ าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) 
เป�นสุลต�านหรือเจ าผู ครองนครท่ีสืบเช้ือสายมาจากสุลต�านคนก�อนๆ ย�อมมีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะกลับมาปกครองเมืองไทรบุรี 
ดังนั ้นในปy พ.ศ. 2381 ตนกูมะหะหมัด ซาฮัด และตนกูอับดุลลาห% ซึ ่งเป�นหลานของเจ าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน)  
ได รวบรวมสมัครพรรคพวกท่ีมีความจงรักภักดีต�อเจ าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ตั้งเป�นชุมนุมร�วมกับโจรสลัดมลายูช่ือ หวัน
มาลี ท่ีเท่ียวปล นสะดมอยู�แถวเกาะต�าง ๆ แถบภูเก็ต โจรสลัดเข ายึดเมืองตรังได  แล�นเรือต�อไปเพ่ือเข าตีเมืองไทรบุรี ฝoายพระ
ยาอภัยธิเบศร%และข าราชการไทยที่ปกครองไทรบุรี เห็นว�าตนมีกำลังน อยกว�าขบถและฝoายชาวเมืองไทรบุรีคงไม�เข าข างตน  
จึงพากันหลบหนีไปอยู�ที่เมืองพัทลุง ดั่งที่ปรากฏในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติเกี่ยวกับป)ญหาหัวเมืองไทรบุรี พ.ศ. 2382  
ในหน า 231 ความว�า “ผลประโยชน%ที่เมืองไทร พระยาสงขลา พระยาไทร บอกไม�ค�อยมีอะไร ครั้นเจ าพระยานครฯ ยกไปตี
เมืองไทรครั้งก�อนน้ัน ก็เพราะจะเอาผลประโยชน%ให มาก  บ านเมืองข างปากใต จึงยับเยินต�อมาจนทุกวันน้ี” 

มีการกล�าวถึงละงู อีกครั้งในบันทึกการเดินทางของร อยโท เจมส% โลว% กรมศิลปากรจัดพิมพ%ใน พ.ศ. 2519 ซ่ึง
เดินทางจากเมืองไทรบุรีไปยังเมืองนครศรีธรรมราช ได กล�าวถึง ช่ือ สุไหง ละงู เป�นลำน้ำหน่ึงในเมืองไทรบุรี เป�นดินแดนท่ีอุดม
สมบูรณ%มาก เหมาะสำหรับปลูกข าว และมีสินแร�ดีบุกจำนวนมาก ซึ่งสามารถขนส�งผ�านลำน้ำที่มีในเมือง ลักษณะเหล�าน้ี
พอที่จะแสดงให เห็นถึงความอุดมสมบูรณ%ของพื้นที่ โดยเฉพาะแหล�งปลูกข าว และอาจกลายเป�นสาเหตุสำคัญในตำนานความ
ขัดแย งของพ้ืนท่ี ท่ีกลายเป�นตำนานจนถึงป)จจุบัน นอกจากน้ันยังกล�าวถึงระยะทางจากเมืองสตูลใช เวลาเดินทาง 2 วันถึงละงู 
จากเมืองสตูล ใช เวลา 3 วันถึงอาณาเขตเมืองสงขลา 

หนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร% เอกลักษณ%และภูมิป)ญญาจังหวัดสตูล ซึ่งในหนังสือดังกล�าวเป�น
การรวบรวมสรรพความรู ด านต�าง ๆ ในแต�ละท องถิ่นทั้งในด านภูมิศาสตร%สิ่งแวดล อมและสังคม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร%
ท องถิ่น มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมท องถิ่น ภูมิป)ญญาชาวบ านและเทคโนโลยีท องถิ่น เอกลักษณ%ท องถิ่น รวมไปจนถึง
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บุคคลสำคัญของท องถ่ิน ดังน้ันหนังสือชุดน้ีจึงได รวบรวมข อมูลต�าง ๆ ของจังหวัดสตูลไว ท้ังหมด ถือได ว�าเป�นเอกสารช้ินสำคัญ
ท่ีบอกเล�าความเป�นสตูลไว ทุกด าน 

นอกเหนือจากงานเขียนทางด านประวัติศาสตร%สำคัญ ๆ ที่กล�าวถึงความเป�นมาของจังหวัดสตูลอย�างที่ได กล�าวไว 
ข างต น ทั ้งนี ้ยังมีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งที ่เป�นลักษณะงานเขียนช�วงหลังที ่ศึกษาถึงข อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดสตูล  
อย�างงานเขียนของสุจิตต% วงษ%เทศ (2555) ช่ือเรื่อง สี่จังหวัดชายแดนภาคใต  : ป)ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ได กล�าวถึงบริบท
ทางประวัติศาสตร%ของจังหวัดสตูลไว เช�นกัน แต�ทว�างานเขียนของสุจิตต% วงษ%เทศ ได ทำการสำรวจบรรดาชื่อเมืองเก�าของสตูล 
จากน้ันนำมาวิเคราะห%ว�าเมืองเก�าเหล�าน้ัน เป�นเมืองใด พ้ืนท่ีใดในจังหวัดสตูล นอกจากน้ีสุจิตต% วงษ%เทศ ยังได อธิบายถึงข อมูล
ท่ัวไปของสตูลในด านภูมิประเทศของสตูล ท่ีมีท้ังท่ีราบชายฝ)~งทะเล ทิวเขา และแม�น้ำลำคลอง ซ่ึงจะเห็นได ว�าเป�นการรวบรวม
ข อมูลทางด านภูมิประเทศของจังหวัดสตูลได อย�างเด�นชัด 

งานเขียนช้ินต�อมาเป�นคือ งานเขียนของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล (2542 )เรื่อง เรารักษ%สตูล ท่ีทำข้ึนจากการได รับ
ทุนสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมแห�งชาติ โดยคณะผู จัดทำได เรียบเรียงข อมูลของสตูลในหลายประเด็นทั้งประวัติข อมูล
จังหวัดสตูล ด านสภาพภูมิศาสตร% ด านวัฒนธรรม บุคคลสำคัญ รวมไปจนถึงพืชพรรณทางธรรมชาติ หนังสือเรื่อง เรารักษ%สตูล 
ถือเป�นงานเขียนท่ีรวบรวมข อมูลของจังหวัดสตูลไว อย�างละเอียดครบถ วน 

หลักฐานทางโบราณคดี 

ก�อนความเป�นมาทางประวัติศาสตร%ของพ้ืนท่ีตำบลเขาขาวจะเกิดข้ึน พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป�นท่ีอยู�อาศัยของมนุษย%มาอย�าง
ยาวนานตั้งแต�ยุคก�อนประวัติศาสตร% จากร�องรอยการขุดค นทางโบราณคดีของพื้นที่บริเวณนี้โดยกรมศิลปกร ในช�วงปyพ.ศ. 
2551 ดังน้ี 

1) แหล�งโบราณคดีถ้ำแผ�น บ านหารหมู�ที่ 2 ตำบลเขาขาวอำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพของแหล�ง
โบราณคดี แหล�งโบราณคดีถ้ำแผ�นตั้งอยู�ในสภาพพื้นที่ที่เขาและภูเขาหินปูนสภาพแวดล อมทั่วไป เป�นแหล�งพื้นที่เกษตรกรรม
เช�นสวนยางพาราปากถ้ำแผ�นหันไปทางทิศตะวันออกสภาพดินภายในถ้ำถูกรบกวนจากการขุดหาที่ค างคาวบริเวณผิวดินพบ
เศษหินหอยกระดูกปะปนกันอยู�ภายในถ้ำมีหนังตะลุงวางไว ตามความเชื่อของชาวบ านท องถิ่นจึงเรียกกันว�าถ้ำแผ�น หลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบ เศษภาชนะดินเผาสมัยก�อนประวัติศาสตร%กระดูกสัตว%เปลือกหอยอายุสมัยและข อสันนิษฐานเบื้องต น 
แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร% 

2) แหล�งโบราณคดีถ้ำบุโละ บ านหารหมู�ที่ 2 ตำบลเขาขาวอำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพของแหล�ง
โบราณคดี แหล�งโบราณคดีถ้ำบุโละ ตั้งอยู�ในสภาพพื้นที่ที่เขาและภูเขาหินปูนสภาพแวดล อม เป�นแหล�งพื้นที่เกษตรกรรมเช�น
สวนยางพาราบริเวณผิวดินถูกรบกวนเพิงผาด านหน าถ้ำมีความกว างประมาณ 3 เมตรความยาวประมาณ 50 เมตรใกล กับ
เพลิงผาทางด านทิศใต มีปากถ้ำกว างประมาณ 5 เมตรยาวประมาณ 15 เมตรด านในมีโพรงสามารถเดินทะลุมายังท�านอื่นได 
สภาพภายในถ้ำมีเศษหินและเปลือกหอยปะปนกันอยู� หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ เศษภาชนะดินเผาสมัยก�อนประวัติศาสตร%
เปลือกหอยกระดูกสัตว% อายุสมัยและข อสันนิษฐานเบ้ืองต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร% 

3) แหล�งโบราณคดีถ้ำ บุโละ ใหญ� บ านหารหมู�ที่ 2 ตำบลเขาขาวอำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพของ
แหล�งโบราณคดี แหล�งโบราณคดีถ้ำบุโละใหญ� ตั้งอยู�ในสภาพพื้นที่เขาและภูเขาหินปูน เป�นแหล�งพื้นที่เกษตรกรรมเช�นสวน
ยางพาราท�านมีความกว างประมาณ 30 เมตรความยาวประมาณ 15 เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ เศษภาชนะดินเผา
สมัยก�อนประวัติศาสตร%เปลือกหอย อายุสมัยและข อสันนิษฐานเบ้ืองต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร% 

4) แหล�งโบราณคดีถ้ำมาเก็บ บ านหารหมู�ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพของแหล�ง
โบราณคดี แหล�งโบราณคดีถ้ำ  มาเก็บตั้งอยู�ในสภาพพื้นที่เขาและภูเขาหินปูน เป�นแหล�งพื้นที่เกษตรกรรมเช�นสวนยางพารา
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ปากถ้ำหันหน าไปทางทิศใต ความยาวของถ้ำลึกประมาณ 15 เมตรบริเวณผิวดินพบร�องรอยกระดูกสัตว%เช�นกระดูกลิงค�างเป�น
ต นด านหน าถ้ำมีทางน้ำไหลผ�าน หลักฐานทางโบราณคดี พบเศษภาชนะดินเผาสมัยก�อนประวัติศาสตร%เปลือกหอยอายุ ข อ
สันนิษฐานเบ้ืองต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร% 

5) แหล�งโบราณคดีถ้ำคอกแพะ บ านหารหมู�ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแวดล อม
โดยทั่วไป ถูกแวดล อมด วยสวนยางพาราแหล�งโบราณคดีถ้ำคอกแพะตั้งอยู�ในสภาพพื้นที่เขาและภูเขาหินปูน เป�นแหล�งพื้นท่ี
เกษตรกรรมเช�นสวนยางพาราปากถ้ำหันหน าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต มีความกว างประมาณ 10 เมตรความยาวประมาณ 20 
เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ เศษภาชนะดินเผาสมัยก�อนประวัติศาสตร%กระดูกสัตว%เครื ่องมือหิน อายุสมัยและข อ
สันนิษฐานเบ้ืองต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร% 

6) แหล�งโบราณคดีถ้ำหัวเขาถ้ำ 1บ านหารหมู�ท่ี 2 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแวดล อม
โดยท่ัวไป ถูกแวดล อมด วยสวนยางพาราสภาพของแหล�งโบราณคดีแหล�งโบราณคดีถ้ำเขาช�างหน่ึงตั้งอยู�ในสภาพพ้ืนท่ีเก�าและ
ภูเขาหินปูนสภาพแวดล อมทั่วไปเป�นแหล�งพื้นที่เกษตรกรรมเช�นสวนยางพาราปากถ้ำหันไปทางทิศตะวันตกถ้ำมีความกว าง
ประมาณ 4 เมตรความลึกประมาณ 4 เมตรใกล กับถ้ำทางทิศตะวันตกมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งมีความกว างประมาณ 3 เมตรลึก
ประมาณ 15 เมตร หลักฐานทางโบราณคดี พบกระดูกสัตว% อายุสมัยและข อสันนิษฐานเบื้องต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อน
ประวัติศาสตร% 

7) แหล�งโบราณคดีเขาขาว บ านหารหมู �ที ่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแหล�ง
โบราณคดี สภาพเดิมของแหล�งโบราณคดีมีลักษณะเป�นพ้ืนเอียงขวาอยู�ติดกับคลองละงูมีพ้ืนท่ีแคบๆท่ีใช เป�นเส นทางสัญจรทำ
ให ชาวบ านไม�สามารถใช เป�นเส นทางสัญจรได โดยสะดวกการคมนาคมในอดีตจึงใช เส นทางข ามผ�านบนเขาขาว ๆ ที่อยู�เหนือ
เพิงผาแทนดังนั้นเพื่อแก ป)ญหาการคมนาคมดังกล�าวอำเภอละงูจึงได กระทำการระเบิดขาว ๆ ในพื้นที่ดังกล�าวเพื่อสร างถนน
สายบ านโกตาบ านหารในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ% 2551 จากการระเบิดเขาดังกล�าวได พบกระดูกและเศษภาชนะดินเผา
โดยทางอำเภอละงูได นำไปเก็บไว ที่อำเภอละงูในบางส�วนจากการสำรวจในโครงการศึกษาวิจัยการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีพ
พบว�าสภาพของแหล�งโบราณคดีมีลักษณะเป�นภูเขาหินปูนอยู�ริมคลองละงูสภาพเดิมของแหล�งโบราณคดีมีลักษณะเป�นเพงิผา
อยู�ติดกับคลองละงูจากการสำรวจในพื้นที่ดังกล�าวพบโบราณวัตถุหลายประเภทตั้งแต�สมัยก�อนประวัติศาสตร%และแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร%การจัดการกระจายอยู�ท่ัวไปบริเวณผิวดินบนถนนและพ้ืนท่ีลาดเขาท่ีระเบิดหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการ
สำรวจแหล�งโบราณคดีขาว ๆ พบหลักฐานทางโบราณคดีประกอบด วยเศษภาชนะดินเผาเครื่องมือหินเปลือกหอยกระดูกสัตว%
หินรักลูกป)ดชิ้นส�วนของยอดสถูป อายุสมัยและข อสันนิษฐานเบื้องต น แหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร%และเริ่มแรก
ประวัติศาสตร% 

และจากการอธิบายข อมูลของคุณธานี ใจสมุทร มัคคุเทศก%ท องถิ่นตำบลเขาขาว ผู ทำหน าที่นำชมถ้ำทะลุ ว�ามีการ
สำรวจเจอแอมโมนอยด% ที่เขาบ านหาญ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู เมื่อนำมาเปรียบเทียบลวดลายและชั้นหินที่พบฟอสซิล 
สันนิษฐานว�าน�าจะอยู�ในยุคดีโวเนียน อายุประมาณ 354 - 417 ล านปy นอกจากนี้ยังสำรวจพบบริเวณเขาหินปูนบางแห�งใน
อำเภอละงู แต�สันนิษฐานว�า อยู�ในยุคออร%โดวิเชี่ยน อายุประมาณ 443 - 495 ล านปy มากูไลต% หรือ ฟอสซิลหอยโข�งทะเล
โบราณ เป�นสัตว%ที่มีลำตัวอ�อนนิ่ม แต�มีเปลือกเป�นหินปูนหุ มปกคลุมร�างกาย อยู�ในกลุ�มหอยกาบเดี่ยว มีการเจริญเติบโตแบบ
บิดลำตัวเป�นเกลียว (Torsion) ทำให เกิดลักษณะเปลือกแบบเป�นวงเกลียวออกมาเรื่อย ๆ ตามอายุ รูปร�างหน าตาของหอยกลุ�ม
มีลักษณะคล ายหอยโข�งบริเวณเขาจุหนุง เขาบ านหาญ รอยต�อระหว�างตำบลกำแพงกับตำบลเขาขาว อำเภอละงู พบฟอสซิล
นอติลอยด% ฟอสซิลสาหร�ายสโตรมาโตไลต%แทรกอยู� สังเกตได ง�ายเป�นเน้ือหินเรียบ ๆ ซ่ึงเป�นหมวดหินรังนก หมวดหินปoาแก� 
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หลักฐานทางประวัติศาสตร� 

ความเป�นมาทางประวัติศาสตร%ของพ้ืนท่ีเขาขาว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร%เริ่มปรากฏชัดเจนในช�วงท่ีขุนภิรมย% 
ทำหน าที่ปกครองพื้นที่ เริ ่มประมาณช�วงปy พ.ศ. 2450 โดยเปรียบเทียบจากการปฏิรูปการปกครองประเทศในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล าเจ าอยู�หัวในปy พ.ศ. 2435 เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งราชการส�วนกลางและระดับภูมิภาคทั่วท้ัง
ประเทศ และจากแต�งตั้งตนกูบาฮารุดดิน (พระยาภูมินารถภักดี) ให ดำรงตำแหน�ง เจ าเมืองสตูล ในปy พ.ศ. 2443 เมืองสตูลเกิด
การพัฒนาขึ้นในหลาย ๆ ด านพื้นที่ต�าง ๆ ในเขตเมืองหรือจังหวัดในป)จจุบันได รับการพัฒนา ซึ่งหลังจากท�านลาออกจาก
ตำแหน�งแล วในปy พ.ศ. 2457 พระยาสมันตรัฐบุรินทร% หรือที่คนในจังหวัดสตูลเรียกกันว�า เจ าคุณสมันต% ได รับการแต�งตั้งให 
ดำรงตำแหน�งผู ว�าราชการเมืองสตูล จนกระทั่งถึงปy พ.ศ. 2475 จึงพ นจากตำแหน�ง ในช�วงที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร% เป�นเจ า
เมืองน้ัน ท�านได ออกตรวจพ้ืนท่ี ตัดถนนหลายสายในจังหวัด ซ่ึงถนนเส นหน่ึงก็คือถนนท่ีเข ามายังเขาขาว และท�านได มาตรวจ
ราชการหลายครั้ง ทุกครั้งที่เดินทางมาก็จะมาพักที่บ านของท�านขุนภิรมย% จากคำบอกเล�าในส�วนนี้จึงพอที่จะกำหนดช�วงเวลา
ของท�าขุนภิรมย% และความเป�นมาของพื้นที่ได พอสังเขป เพราะป)ญหาอย�างหนึ่งในการเก็บข อมูลคือการบันทึกเรื่องราวต�าง ๆ 
ในอดีตจะจดจำเทียบเคียงกับเหตุการณ%ต�าง ๆ พอเวลาผ�านไปนานเล�าผ�านรุ�น ความคลาดเคลื่อนจึงเกิดข้ึน อีกประการหน่ึงคือ
ด วยการเก็บรูปผู ตาย ไว เพื่อระลึกถึง หรือบูชาไม�นิยมทำกันในอดีตเพราะขัดกับหลักความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร%ใน
ระดับท องถ่ินจึงต องอาศัยคำบอกเล�า มาเทียบเคียงเป�นส�วนใหญ�  

ในกรณีของท�านขุนภิรมย% ท�านเป�นผู ปกครองท องถิ่นในช�วงที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร% เป�นเจ าเมือง คือช�วงปy พ.ศ. 
2457 - 2475 ระยะเวลา 18 ปy จากคำบอกเล�าของทายาทไม�สามารถระบุได ว�าท�านขุนภิรมย% หรือท�านเจ าคุณสมันต% ใครจะมี
อายุมากน อยกว�ากัน แต�ถ าเปรียบเทียบกับอายุบุตรีคนสุดท องของท�านขุนภิรมย% ซ่ึงก็คือคุณยาย คือ นางโต ย หวันดาหนี ของ
คุณอาภรณ% เซ็งเตtะ ผู ให ข อมูล กล�าวคือ ขุนภิรมย%เสียชีวิตเมื่อปy พ.ศ. 2476 จากคำบอกเล�าของลูกสาวคนโตของคุณยาย คือ 
นางโตม รอดเสน ที่ยังมีอายุอยู�ตอนนี้อายุ 87 ปy เพราะตอนที่คุณยายได ตั้งท องลูกสาวคนโตนั้น ขุนภิรมย%ได เสียชีวิตแล ว  
แต�เท�าท่ีคุณยายของท�านผู ให ข อมูลเล�าให ฟ)งว�าท�านขุนภิรมย%เสียชีวิตตอนอายุ 80 กว�าเช�นกัน โดยคุณยายของท�านผู ให ข อมูล
เกิดในปy พ.ศ. 2458 และเสียชีวิตในปy พ.ศ. 2554 และนอกจากน้ีข อมูลของทายาทกล�าวว�าท�านขุนภิรมย% เป�นคนพ้ืนเพมาจาก
พัทลุง ซ่ึงมีความเป�นไปได สูงเพราะมีเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีอำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง ผ�านทางลำน้ำระหว�างช�องเขา และหากว�า
ท�านขุนภิรมย%นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต�กำเนิด อาจเป�นไปได ว�าพื้นเพชาติกำเนิดท�าน สืบเชื้อสายมาจากสุลต�านสุลัยมาน  
ผ�านทายาทอย�างเช�น พระยาพัทลุง (ขุน) พระยาพัทลุง (ทองขาว) ท่ีถูกส�งมาเป�นผู ปกครองเมืองพัทลุง 

นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล�าเกี่ยวกับบ านของท�านขุนภิรมย% ไว ว�าบ านขุนภิรมย% ใช เป�นสถานที่คุมขังนักโทษ ก�อนที่ทาง
ราชการจะมารับ โดยจะนำมาจำไว บนบ านโดยให เท าสอดไปในช�องไม ท่ีเจาะรูไว  แล วผูกไว อีกที นักโทษไม�สามารถจะแกะเชือก 
หรือสะเดาะกุญแจหนีได   

 



 

312 

 

รูปท่ี 1 ช�องไม ท่ีเอาไว ใส�ขาของนักโทษ (บ านขุนภิรมย%) 
ท่ีมา : โดยผู วิจัย (11 กรกฎาคม 2563) 
 

ส�วนสาเหตุที่ท�านขุนภิรมย%เดินมาตั้งถิ่นฐานอยู�ที่บ านเขาขาวนั้น น�าจะเป�นเหตุผลมาจากการเดินทางท�องเที่ยวของ
วัยรุ�นในช�วงสมัยดังกล�าว และเส นทางสำคัญคือเมืองด านฝ)~งทะเลอันดามัน อย�างเช�น เมืองไทรบุรี เพราะเป�นเมืองท�าท่ีชุมด วย
ผู คนท้ัง จีน ฝรั่ง และอุดมไปด วยสิ่งของมากมาย และท�านอาจจะให เส นทางผ�านช�องเขาเข ามา ผ�านพ้ืนท่ีเขาขาวไปยังฝ)~งทะเล
อันดามัน และด วยความเหมาะสมของพื้นที่และผู คนที่อาศัยอยู� อาจเป�นเหตุให ท�านตั้งหลักแหล�งอยู�ที่บ านเขาขาว ซึ่งคงเป�น
พื้นที่ที่มีผู คนอาศัยอยู�ก�อนแล ว ด วยเพราะเป�นพื้นที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการทำนา ซึ่งถือเป�น
พืชเศรษฐกิจหลักสำคัญในสมัยนั้น ข าว ถือเป�นป)จจัยสำคัญในการดำรงชีพ ชุมชน หรือเมืองจะตั้งอยู�ได เพราะมีแหล�งอาหาร 
หากไม�สามารถผลิตเองได ก็ต องมีแหล�งท่ีผลิตและส�งต�อมาเลี้ยง เมืองจึงจะอยู�ได ซึ่งมีลักษณะดังกล�าวจะเป�นเมืองท�า ชุมทางใน
การขนส�ง ส�วนเมืองพ้ืนฐานอ่ืนๆ จะต องมีแหล�ผลิตอาหารโดยตรง ลักษณะเช�นน้ีจะพบปรากฏท่ัวไปในการแย�งชิงพ้ืนท่ีระหว�าง
กัน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี ทำนา อย�างในประวัติศาสตร%ของเมืองสตูล ตั้งแต�เป�นส�วนหน่ึงของเมืองไทรบุรี พิพาทระหว�างพ่ีน อง บุตร
เจ าพระยาไทรบุรี หรือข อพิพาทตามตำนานเล�าขานของตำบลเขาขาว ที่กล�าวไปแล วข างต น และข อพิพาทระหว�างพี่น องโตtะ
สาแหละ ที่เป�นตำนานเล�าขานอีกเรื่องของเขาขาว ความเหมาะสมในการเป�นพื้นที่ทำนา ของเขาขาวพอที่จะพิจารณาได จาก
แผนท่ี ท่ีแสดงให เห็นด านล�าง ท่ีมีลำน้ำ มีเขาหินปูน รอบข าง ทำให บริเวณน้ีเหมาะสมอย�างยิ่งในการตั้งถ่ินฐานตั้งแต�สมัยก�อน
ประวัติศาสตร% จนถึงป)จจุบัน 

เขาขาวจึงเป�นอีกหน่ึงตำบลท่ีมีศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเด�นด านทรัพยากรในพ้ืนท่ีท้ังทางธรรมชาติและแหล�ง
โบราณคดี ท่ีน�าสนใจอยู�เป�นอย�างมาก ไม�ว�าจะเป�นทางประวัติศาสตร% วัฒนธรรม ภูมิป)ญญา ท่ีเรื่องราวของผู คนในเขตเขาขาว
มีร�องรอยการอยู�อาศัยมากว�าหลายพันปy สืบเนื่องตั้งแต�ยุคก�อนประวัติศาสตร% จนถึงป)จจุบัน ดังหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 
และนอกจากน้ันความเก�าแก�ของพ้ืนท่ียังสืบเน่ืองไปถึงยุคดึกดำบรรพ% ซ่ึงป)จจุบันยังพบซากบรรพชีวินหลายชนิดในพ้ืนท่ี แหล�ง
ใหญ�ในพื้นที่เขาขาวคือ ถ้ำทะลุ และด วยความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำนาบริเวณทุ�งเขาขาว ทำให พื้นที่นี้มีการอาศัยอยู�
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อย�างยาวนานดำรงอยู�ด วยอาชีพปลูกข าว และข าวจากเขาข าวเป�นข าวจากแหล�งปลูกข าวไม�ก่ีแหล�งในจังหวัดสตูล วีถีชีวิต และ
ภูมิป)ญญาส�วนใหญ�ในพื้นท่ีจึงผูกพันกับวิถีของการทำนา ข าวของเครื่องใช  อาหารการกินอยู�จะสัมพันธ%ไปด วยเช�นกัน แม ว�า
ป)จจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม�น อย เพราะสตูลเป�นเมืองท�องเที่ยวสำคัญในภาคใต และเป�นประตูอีกบานหนึ่งที่จะ
เช่ือมต�อไปยังประเทศเพ่ือนบ าน แต�วิถีชีวิตของคนเขาขาวส�วนใหญ�ก็ยังผูกพันกับการทำนา แม ว�าจะมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนเข ามาก็
ตาม นอกจากวิถีชีวิตเกี่ยวกับนาข าวแล ว พื้นที่เขาขาวถูกผูกยึดโยงเข ากับวิถีมุสลิม เพราะผู คนส�วนใหญ�ที่นี่นับถือศาสนา
อิสลาม ทำให ประเพณีวัฒนธรรมทั้งหมดของผู คนในพื้นที่เขาขาวถูกยึดโยงกับวิถีความเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ตั้งแต�เกิดจนตาย 

ด วยองค%ประกอบต�าง ๆ ในข างต น ไม�ว�าจะเป�นเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร% สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่เขาขาว ความต�อเนื่องยาวนานของพื้นที่และผู คน ทำให กลายเป�นเอกลักษณ%สำคัญของพื้นที่ ที่งดงามด วยสภาพทาง
ภูมิศาสตร% และงามด วยวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ความโอบอ อมอารี เข าใจโลกและความเปลี่ยนแปลง ทำให พ้ืนท่ีตำบล
เขาขาวมีศักยภาพสูงในการรองรับกับการท�องเที่ยวต�อไปในอนาคต ซึ่งรับรองว�าหากได เข าไปสัมผัสแล ว เขาขาวจะกลายเป�น
ความทรงจำ ความรู สึกท่ีดีท่ีจะดึงดูดผู คนให เข าไปสัมผัสอย�างไม�รู จักเบ่ือ 
 

5. ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื ่อง การศึกษาข อมูลทางประวัติศาสตร% ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จ ังหวัดสงขลา  

มีข อเสนอแนะดังน้ี 
1) ควรมีการศึกษาพัฒนาเส นทางการท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร% เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เพื่อสร าง

ความหลากหลายให กับพ้ืนท่ีตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
2) ควรมีการพัฒนาองค%ความรู และการเป�นมัคคุเทศก%ท องถ่ินให กับชาวบ าน เยาวชนคนรุ�นใหม�ในชุมชน

ให ทำหน าท่ีในการบรรยายให ความรู แก�นักท�องเท่ียว 
3) ควรมีการอนุรักษ% วัฒนธรรม ภูมิป)ญญาท องถ่ินต�อคนรุ�นหลังให มีการสืบทอดต�อไป 
4) ควรประชาสัมพันธ%ข อมูลประวัติศาสตร% ผ�านทางสื่อออนไลน% เพื่อทำให เป�นที่รู จักของนักท�องเที่ยว

มากยิ่งข้ึน 
5) ควรมีการจัดนิทรรศการหรือศูนย%เรียนรู ของชุมชน เพ่ือเป�นพ้ืนท่ีเผยแพร�ความรู ด านประวัติศาสตร% 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

GUIDELINES ON LIFE QUALITY DEVELOPMENT OF DISABLED STUDENTS 
AT SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 

 

 

ฮาสานะห<  เต>ะหมัน1*, กอรเกศ  พละสุวรรณโณ2 และชยุต  อินทร<พรหม3 

Hasanah  Tehman1*, Korrakket  Palasuwanno2 and Chayoot  Inprom3 
 

บทคัดยVอ 
บทความนี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการ ใช&ระเบียบวิธวิีจัย

เชิงคุณภาพ ใช&การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ�เชิงลึก และการสังเกต กลุ*มเป+าหมาย ประกอบด&วย นักศึกษาพิการทาง 
การมองเห็น ทางร*างกาย และทางการได&ยิน จำนวน 23 คน ผู&บริหาร / บุคลากรท่ีเก่ียวข&อง ผู&มีความรู&เฉพาะด&าน และบุคคล
ในครอบครัวของนักศึกษาพิการ นำมาวิเคราะห�ข&อมูลเชิงเน้ือหาตามวัตถุประสงค�การวิจัย 

ผลการศึกษาพบว*า (1) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการด&านร*างกาย มีการดำเนินชีวิตประจำวัน มีที ่พักอาศัย  
การเดินทางสะดวก ปลอดภัย อยู*ในระดับดี ด&านจิตใจ มีความภาคภูมิใจ รู&จักคุณค*าของตนเอง จัดการกับอารมณ�ของตนเอง  
มีการช*วยเหลือตนเองได& ด&านสังคม เข&าร*วมกิจกรรมทางสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ได&เป;นสมาชิกกลุ*ม ชมรมและ
ร*วมกิจกรรมกับผู&อื ่น มีสัมพันธภาพกับเพื่อนและอาจารย�ในระดับดี ด&านสิ่งแวดล&อม ความปลอดภัยในการดำรงชีวิต  
มีสภาพแวดล&อมและอากาศดี 

(2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการด&านร*างกาย ควรมีการส*งเสริมดูแลสุขภาพ ให&มีการตรวจ
สุขภาพประจำป< ด&านจิตใจ ควรได&รับการยอมรับ การสนับสนุน การเป=ดโอกาสให&แสดงศักยภาพ ได&รับการเรียนรู&ที่เหมาะสม 
ด&านสังคม ควรมีส*วนร*วมกับนักศึกษาทั่วไปในกิจกรรมต*างๆ ด&านสิ่งแวดล&อม ควรมีอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ที่นำมาใช&ใน
การศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและป+องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเท&า 
 

คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต, นักศึกษาพิการ, แนวทางการพัฒนา 
 

Abstract 

The objective of this research was to investigate life quality and guidelines on life quality 
development of disabled students. This qualitative research was conducted by studying documents, in-
depth interviews, and observation. The samples of this research were 23 students with visual, physical, and 
hearing impairment, administrators, related staff, experts, and disabled students family members. The 
collected data were analyzed by content analysis to be in line with the objective. 

The research results showed that, (1) in terms of the life quality of the students with physical 
impairment, their daily routines, accommodation, traveling, safety were at a good level. For their minds, 

 

1 -2 นักศึกษา, หลักสูตรสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
3 อาจารย� ดร., ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
* Corresponding author, E-mail: tmhasanah@gmail.com 
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they were proud of themselves and realized their self-value, and they could manage their emotions well 
and help themselves. Regarding their social part, they could attend social, religious, traditional, and cultural 
activities. They could also become club members, join other people s activities, and had good relationships 
with their friends and lecturers. In addition, their lifestyles were safe with good environment and climates. 

(2) According to the guidelines on the life quality development of these students with physical 
impairment, their health care should be promoted by providing annual health checkup. For their mental 
health, they should be accepted, supported, and provided with opportunities of suitable learning for their 
potential. For their social life, they should participate in other activities with general students. Finally, in 
terms of their environment, electronic devices should be applied to their education, and there should be 
given some facilities and some preventative ways of pedestrian accidents. 
 

Keyword: Life Quality, Disabled Students, Development 
 

1. บทนำ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย เกิดข้ึนอย*างสอดคล&องกับการพัฒนาในเชิงกฎหมาย นโยบาย และ

กลไกระดับต*าง ๆ ด&วยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ด&านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห*งชาติฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 2560 - 2564 โดยมีวิสัยทัศน� คือ คนพิการเข&าถึงสิทธิได&จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู*เย็นเป;น
สุขร*วมกันอย*างยั่งยืน (กรมส*งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) อย*างไรก็ตามแม&ว*านักศึกษาผู&พิการจะได&รับ
โอกาสในการเข&าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น แต*ยังพบว*านักศึกษาผู&พิการยังคงประสบปqญหาคุณภาพชีวิตรวมถึง
อุปสรรคต*าง ๆ ในขณะศึกษาที่มหาวิทยาลัย งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาผู&พิการในประเทศไทยทีผ*านมา พบว*า 
นักศึกษาผู&พิการมีปqญหา และความต&องการได&รับการช*วยเหลือท้ังในเรื่องส*วนตัว การเรียน และด&านสังคม (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 
2555) นักศึกษาผู &พิการทางการมองเห็นมักประสบปqญหาในด&านความขาดแคลนสื่อ และหนังสือเรียนอักษรเบรลล�  
(ยูคิโกะ คาวาอิ, 2560) ในด&านการทำกิจกรรมต*าง ๆ ก*อนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาผู&พิการต&องใช&เวลาในการทำ
กิจกรรมต*าง ๆ มากกว*านักศึกษาที่ไม*ได&พิการ รวมถึงยังมีอุปสรรค และปqญหาในการเดินทางภายในสถานที่ต*าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (สโรชา มังคลา, 2554) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได&จัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปพร&อมไปกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต*างควบคู*ไปด&วย เพื ่อให&เกิดการได&รับโอกาสในการศึกษาอย*างทั่วถึงและเหมาะสม ซึ ่งเป;นไปตาม
เจตนารมณ�ในการประกาศใช&พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช 2551 จึงเป;นการเป=ดโอกาสให&
นักศึกษาพิการได&รับโอกาสในการเข&าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น แต*ประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการ ยัง
พบว*ามีปqญหาและอุปสรรคต*าง ๆ ในทุก ๆ ด&าน 

จากที่มาและความสำคัญข&างต&น ผู&วิจัยจึงมีความสนใจประเด็นศึกษา คุณภาพชีวิตและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป;นอย*างไร เพ่ือสรุปเป;นองค�ความรู&และข&อเสนอแนะของการวิจัยครั้งน้ี 
 

2. วัตถุประสงค<ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได&มีการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี ดังต*อไปน้ี 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ 

ก*อนป< พ.ศ. 2534 แนวคิดเกี่ยวกับคนพิการของสังคมไทย มีทัศนะว*าคนพิการจำเป;นที่จะต&องได&รับ การสงเคราะห�
เลี้ยงดูให&มีชีวิตรอด ด&วยความเมตตาสงสารตามหลักมนุษยธรรม โดยไม*ได&ให&ความสำคัญกับ การป+องกัน หรือฟvwนฟูให&สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได&เฉกเช*นบุคคลทั่วไปในสังคม จนกระทั่งมีการประกาศใช&พระราชบัญญัติการฟvwนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 จึงเริ่มให&ความสำคัญกับการฟvwนฟูสมรรถภาพทั้งด&านการแพทย� การศึกษา การฝyกอาชีพและมีงานทำ รวมถึงการ
เข&าไปมีส*วนร*วมทางสังคม ตามกฎหมายฉบับนี้ให&ความหมายของ “คนพิการ” ว*าเป;นคนที่มีความผิดปกติหรือบกพร*องทาง
ร*างกาย ทางสติปqญหา หรือทางจิตใจ 

ต*อมาในป< พ.ศ. 2550 ได&มีการประกาศใช&พระราชบัญญัติส*งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ได&มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการฟvwนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ ่งกฎหมายฉบับใหม*น้ีมีมุมมองต*อมิติของ  
“คนพิการ” ท่ีกว&างขวางยิ่งข้ึน กล*าวคือคนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข&อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข&า
ไปมีส*วนร*วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร*องทางการเห็นการได&ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ� พฤติกรรม 
สติปqญญา การเรียนรู& หรือความบกพร*องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด&านต*าง ๆ และมีความจำเป;นพิเศษที่จะต&องได&รับ
ความช*วยเหลือด&านใดด&านหนึ่ง เพื่อให&สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข&าไปมีส*วนร*วมท้ังสังคมได&อย*างบุคคล
ท่ัวไป มิติท่ีแตกต*างออกไป (กรมส*งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2557) 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
ธิดารัตน� นงค�ทอง และพิมพา ขจรธรรม (2560) คุณภาพชีวิตเป;นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให&เห็นภาพรวมของบุคคล  

ซ่ึงเป;นระดับความพึงพอใจในชีวิตท่ีเกิดข้ึนในแต*ละบุคคล โดยองค�การอนามัยโลก ได&ให&ความหมายคุณภาพชีวิต 4 ด&าน คือ 
1) ด&านร*างกาย คือ การรับรู&สภาพด&านร*างกาย ซึ่งมีผลต*อชีวิตประจำวัน เช*น การรับรู&สภาพความ

สมบูรณ�แข็งแรงของร*างกาย ความสุขสบายไม*เจ็บปวด ความสามารถหรือศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความเป;นอิสระไม*ต&องพ่ึงพาผู&อ่ืน 

2) ด&านจิตใจ คือการรับรู&สภาพจิตใจของตนเอง เช*น การรับรู&ภาพลักษณ�ของตนเอง ความรู&สึกภาคภูมใิจ
ในตนเอง ความคิด ความจำ สมาธิในการตัดสินใจ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู&เรื่องราวต*าง ๆ ของตนเองที่มีผลต*อการ
ดำเนินชีวิต เช*น การรับรู&ความเช่ือด&านศาสนา การให&ความหมายของชีวิต 

3) ด&านสัมพันธภาพทางสังคม คือ การรับรู&เรื่องความสัมพันธ�ของตนเองกับบุคคลอ่ืน รวมท้ังในเรื่องการ
รับรู&อารมณ�ทางเพศ 

4) ด&านสิ่งแวดล&อม คือ การรับรู&เกี่ยวกับสิ่งแวดล&อมที่มีผลต*อการดำเนินชีวิต เช*น การรับรู&ว*าตนมีชวิีต
อย*างอิสระ มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรู&ว*าได&อยู*ในสิ่งแวดล&อมทางกายภาพท่ีดี รวมถึงการรับรู&ว*าตนมีโอกาสท่ี
จะได&รับข*าวสารหรือการฝyกฝนทักษะต*าง ๆ 

3.3 ทฤษฎีโครงสรeาง - หนeาท่ีนิยม (Structural - Functionalism) 
ทฤษฎีโครงสร&าง - หน&าที่ นิยม (Sructural - Functionalism) เป;นทฤษฎีที่ใช&ในการศึกษาความสัมพันธ�ระหว*าง

โครงสร&างและหน&าที่ของสังคมทั้งหมด เพื่ออธิบายปรากฎการณ�ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม นักทฤษฎี
โครงสร&าง - หน&าที่ นิยม ที่สำคัญ คือ Emile Durkheim, Talcott Parsons, Radcliffe - Brown และ Malinowski ทฤษฎี
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โครงสร&าง - หน&าที ่ นิยม เป;นกรอบแนวคิดทางสังคมวิทยาที่มีข&อสมมติฐานที่ว*าสังคมเป;นระบบที่ซับซ&อนระบบหน่ึง  
ที ่มีองค�ประกอบต*าง ๆ หลายส*วนทำงานร*วมกัน จนเกิดความมีเสถียรภาพ (Stabiny) ทฤษฎีโครงสร&าง - หน&าที ่ นิยม  
มีองค�ประกอบของทฤษฎี 2 ส*วน คือ 1. โครงสร&างสังคม (Social Structure) ซึ่งเป;นรูปแบบถาวรอันเกิดจากความสัมพันธ�
ของพฤติกรรมทางสังคม 2. หน&าท่ีทางสังคม (Social Functions) เป;นส*วนท่ีทำหน&าท่ีเช่ือมโครงสร&างทางสังคมแต*ละส*วนเข&า
ด&วยกันทำให&สังคมท้ังระบบเกิดการประสานงานและทำงานร*วมกัน (กชณัช สันธนประกริติ, 2549) 

3.3 กรอบแนวคิดท่ีใชeในการศึกษา 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช&ในการศึกษา 
ท่ีมา : สังเคราะห�โดย ฮาสานะห� เต�ะหมัน และคณะ (2565) 
 

4. ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.1 กลุVมเปnาหมายในการศึกษา 

4.1.1 นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทั้งหมด จำนวน 23 คน โดยผู&ให&ข&อมูลหลัก จำนวน 9 คน 
ได&แก* นักศึกษาพิการประเภทสายตา จำนวน 6 คน นักศึกษาประเภททางการได&ยิน จำนวน 1 คน และนักศึกษาพิการประเภท
ร*างกาย จำนวน 2 คน 

4.1.2 บุคลากรของสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
4.1.3 อาจารย�ท่ีมีประสบการณ�สอนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 3 คน 
4.1.4 ผู&ปกครองของนักศึกษาพิการ จำนวน 3 คน 

 
 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ด&านร*างกาย 
2. ด&านจิตใจ 
3. ด&านสัมพันธภาพทางสังคม 
4. ด&านสิ่งแวดล&อม 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ปฏิบัติ / การเรียน / กิจกรรม / ระบบ
สนับสนุน 
2. แนวทางด&านร*างกาย 
3. แนวทางด&านจิตใจ 
4. แนวทางด&านสังคม 
5. แนวทางด&านสิ่งแวดล&อม 

นักศึกษาพิการ 
1. ประเภทความบกพร*องทางการ
มองเห็น 
2. ประเภทความบกพร*องทางร*างกาย 
3. ประเภทบกพร*องทางการได&ยิน 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใชeในการวิจัย 
4.2.1 การสัมภาษณ�เชิงลึก เป;นการซักถามพูดคุยระหว*างผู&สัมภาษณ�และผู&ให&สัมภาษณ� โดยใช&คำถามแบบ 

ก่ึงโครงสร&างกำหนดคำถามออกเป;นประเดน็ให&ครอบคลมุและสอดคล&องกับเรือ่งท่ีทำการศึกษา ถามเพ่ือให&อธิบาย บอกเหตุผล 
การสัมภาษณ�แบบน้ีจะใช&ได&ดีกับการศึกษาในเรื่องพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต&องการ ความเช่ือ ค*านิยม บุคลิกภาพใน
ลักษณะต*าง ๆ 

4.2.2 การศึกษาจากแหล*งอ&างอิงต*าง ๆ เช*น หนังสือ เอกสารต*าง ๆ บทความ วารสาร และงานวิจัยต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข&อง 
4.2.3 แนวคำถาม ผู&วิจัยได&สร&างแนวคำถามขึ้นเพื่อใช&เป;นแนวทางในการสัมภาษณ�แล&วนำมาออกแบบเป;นแบบ

สัมภาษณ� โดยทำแบบปลายเป=ด ผู&วิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพของประเดน็คำถาม โดยตรวจสอบความครอบคลมุของคำถาม 
ตรวจการใช&ภาษา สื่อความหมายและตรวจสอบความสอดคล&องของวัตถุประสงค�ในการศึกษา 

4.2.4 การบันทึกข&อมูลที่ได&จากการเก็บรวบรวมข&อมูล เช*น การจดรายละเอียด การจดบันทึกจากการสังเกต  
การถ*ายภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง โดยต&องทำการขออนุญาตกลุ*มเป+าหมายในการวิจัยก*อนทุกครั้ง 

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขeอมูล 
4.3.1 ติดต*อกับบุคคลที่ได&กำหนดไว&ว*าจะขอสัมภาษณ�ไว&ล*วงหน&า เพื ่อนัดหมายที่จะทำการสัมภาษณ�ตาม

กำหนดการนัดหมาย ในกรณีท่ีบุคคลน้ันยินดีให&ผู&วิจัยสัมภาษณ�ได& 
4.3.2 รวบรวมข&อมูลโดยการสัมภาษณ�จากนักศึกษาที่มีความพิการ จำนวน 9 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา โดยทำการสัมภาษณ� และได&รับความร*วมมือในการจัดการสัมภาษณ�จากเจ&าหน&าที ่งานนักศึกษา สถาบันพัฒนา
การศึกษาพิเศษ ส*วนนักศึกษาที่มีความพิการทางการได&ยิน จะมีเจ&าหน&าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด&านภาษามือ จำนวน 1 ท*าน  
เป;นผู&ประสาน โดยใช&เวลาสัมภาษณ�ประมาณ 15 - 20 นาที ต*อนักศึกษาท่ีมีความพิการ 1 คน และทำการสัมภาษณ�เป;นรายบุคคล 

4.3.3 รวบรวมข&อมูลจากการสัมภาษณ�ตามประเด็นท่ีกำหนดไว&ในการศึกษา 
4.3.4 รวบรวมข&อมูลที่ได&ทั้งหมดจำแนกตามประเด็นที่กำหนดในการศึกษาและนำไปวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�

ของการศึกษาเรื่องน้ี 
4.3.5 ขอบเขตด&านระยะเวลา การศึกษาครั้งน้ีตั้งแต*เดือนกันยายน 2564 - พฤษภาคม 2565 
4.3.6 ขอบเขตด&านพ้ืนท่ีและกลุ*มเป+าหมายในการศึกษา ศึกษานักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 
4.4 การวิเคราะห<ขeอมูล 

4.4.1 ผู&วิจัยนำข&อมูลท่ีได&จากการสัมภาษณ� ท่ีได&จากเครื่องมือในการระบุข&อมูลจากการสัมภาษณ� คือ แบบฟอร�ม
บันทึกการสัมภาษณ�ท่ีผู&วิจัยสร&างข้ึน เป;นการบันทึกด&วยคำถามปลายเป=ด 

4.4.2 การสังเคราะห�เอกสารงานวิจัย ใช&วิธีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข&องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการ  
การสังเคราะห� สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยอ่ืน ๆ การสกัดประเด็น / สาระสำคัญ มาอธิบาย 

4.4.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการ การสรุปหาแนวทาง จากมุมมองความคิดเห็นของ
กลุ*มเป+าหมายที่สะท&อนออกมา และผู&วิจัยสรุป สกัดออกมาให&เป;นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการ  
มาวิเคราะห�โดยใช&วิธีการวิเคราะห�ข&อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากกลุ*มเป+าหมายในการศึกษาตามวัตถุประสงค�การวิจัย 

4.5 กลุVมตัวอยVางและวิธีการสุVมตัวอยVาง 

การเลือกกลุ*มตัวอย*าง ผู&วิจัยใช&วิธีการเลือกกลุ*มตัวอย*างตามสะดวก (Convenience Sampling) เป;นการเลือกกลุ*ม
ตัวอย*างท่ีข้ึนกับความสะดวกในการเข&าถึงข&อมูล ภายใต&ข&อจำกัดต*าง ๆ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวVานักศึกษาพิการมีคุณภาพชีวิต 

ดังนี้ 
5.1.1 คุณภาพชีวิตดeานรVางกาย 

1) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางด&านสายตา สามารถพึ่งพาและช*วยเหลือตนเองได& ทั้งทางด&าน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเป;นอยู* ที่พักอาศัย ความสะดวกสบายในการเดินทาง และได&รับรู&ถึงความเป;นอิสระที่ไม*ต&อง
พ่ึงพาผู&อ่ืนในทุกครั้ง 

2) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางด&านร*างกาย ในส*วนของการเป;นอยู*และที่พักอาศัย มีความ
สะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยของท่ีพักอยู*ในระดับท่ีดีเพราะมีผู&รักษาความปลอดภัยเฝ+าหออยู*ตลอด 
และด&านอาหารการกินอยู*ในละแวกเดียวกับท่ีพักอาศัยทำให&สะดวกสบายต*อนักศึกษา 

3) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน มีคุณภาพชีวิตทางด&านร*างกายท่ี
สามารถช*วยเหลือตนเองได& รวมไปถึงสามารถช*วยเหลือบุคคลรอบข&างได&เช*นกัน มีสุขภาพที่ดี การดำเนินชีวิตประจำวันมี
ความสุข สามารถรับรู&ถึงความเจ็บปวด และรับมือกับความเจ็บปวดทางร*างกายได& 

5.1.2 คุณภาพชีวิตดeานจิตใจ 
1) คุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการประเภทสายตา ด&านจิตใจ โดยภาพรวมนักศึกษาพิการประเภทสายตา  

มีการให&คุณค*าแก*ตนเองที่มีผลทางด&านจิตใจ ซึ่งทำให&การใช&ชีวิตประจำวันของนักศึกษาง*ายขึ้น สามารถช*วยเหลือตนเองได&
มากข้ึน และมองข&ามจุดบกพร*องของตนเอง โดยมีการดึงจุดเด*นมาทดแทน เช*น ความสามารถในการเล*นดนตรี ความสามารถ
ในเรื่องการร&องเพลง ทำให&คุณภาพชีวิตด&านจิตใจดีข้ึน 

2) คุณภาพนักศึกษาพิการประเภทร*างกาย ด&านจิตใจของนักศึกษาพิการประเภทร*างกาย โดยนักศึกษา
มีการให&คุณค*าแก*ตนเอง และสามารถรับรู&สภาพจิตใจของตนเอง มีการจัดการความรู&สึกเศร&าหรือกังวล นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวให&เข&ากับสภาพร*างกายเพ่ือท่ีนักศึกษาสามารถใช&ชีวิตประจำวันร*วมกับคนปกติได& 

3) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน ด&านจิตใจ โดยนักศึกษาพิการมี
ความรู&สึกภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณค*าในตัวตน และสามารถถ*ายทอดอารมณ�ความรู&สึกออกมาในด&านที่ดีผ*านงานท่ี
ตนเองถนัด และมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ�ในด&านลบ 

5.1.3 คุณภาพชีวิตดeานสังคม 
1) จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการประเภทสายตาทางด&านสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา พบว*า ในด&านการเข&าร*วมกิจกรรมทางสังคม ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม นักศึกษาพิการสามารถเข&าร*วมกจิกรรม 
โดยมีการแยกการเข&าร*วมตามศาสนาท่ีตนเองนับถือ และทางด&านการยอมรับ การให&ความสำคัญจากบุคคลรอบข&าง นักศึกษา
พิการเป;นที่ยอมรับในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาเป;นส*วนหนึ่งของสมาชิก กลุ*ม ชมรมใน
มหาวิทยาลัย และสามารถช*วยเหลือผู&อ่ืนโดยการให&คำแนะนำหรือเป;นท่ีปรึกษา ทำให&นักศึกษาพิการรู&สึกได&รับการเพ่ิมคุณค*า
ในตัวตน แม&จะมีข&อจำกัดทางด&านสายตา 

2) จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการประเภทร*างกายทางด&านสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พบว*า นักศึกษาพิการประเภทร*างกายมีความสัมพันธ�ที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถพูดคุย ปรึกษากับอาจารย�และเพื่อน ๆ 
ได& สามารถช*วยเหลือบุคคลอ่ืนได&ตามความสามารถของตนเอง สามารถเข&าร*วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน และได&รับการยอมรับ การให&ความสำคัญในฐานะนักศึกษาคนหน่ึงในมหาวิทยาลัย 
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3) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน มีคุณภาพชีวิตด&านสังคม นักศึกษามี
ความสัมพันธ�ที่ดีกับบุคคลรอบข&าง สามารถใช&ชีวิตร*วมกับผู&อื่นได& สามารถเข&าร*วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได&ทุกกิจกรรม และ
ได&รับการยอมรับจากบุคคลรอบข&าง 

5.1.4 คุณภาพชีวิตดeานสิ่งแวดลeอม 
1) คุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการประเภทสายตา สามารถเข&าถึงบริการของศูนย�การศึกษาได&อย*างทั่วถึง 

อากาศไม*เป;นมลพิษ แต*ไม*ค*อยมีความปลอดภัย เนื ่องจากกลุ*มตัวอย*างให&มุมมองทางด&านบริบทของมหาวิทยาลัยใน 
การอำนวยความสะดวกต*อนักศึกษาพิการประเภทสายตาค*อนข&างน&อย โดยเฉพาะทางเดินที่ส*งผลต*อนักศึกษาพิการประเภท
สายตาโดยตรง และทางด&านสถานท่ีจัดสอบ กลุ*มตัวอย*างบางส*วนมีความเห็นว*า อาจส*งผลกระทบต*อสภาพจิตใจของนักศึกษา
พิการประเภทสายตา เน่ืองด&วยการแยกสอบทำให&กลุ*มตัวอย*างบางส*วนมีความรู&สึกว*าตัวเองถูกแบ*งแยก รู&สึกด&อยค*า 

2) คุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการประเภทร*างกาย สภาพแวดล&อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาวิทยาเขตสงขลา มีหน*วยรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลตามจุดต*าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย ทำให&นักศึกษาพิการประเภท
ร*างกายรู&สึกอุ*นใจ แต*สภาพแวดล&อมด&านกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลมีพื้นที่เป;นป�า และการจัด 
การพัฒนาสิ่งแวดล&อมทางกายภาพควรได&รับการแก&ไข ปรับปรุง และพัฒนา 

3) คุณภาพชีวิตของนักศึกษาประเภทความบกพร*องทางการได&ยิน มหาวิทยาลัยมีสภาพอากาศที่ดี  
ร*มรื่น และได&รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ รวมถึงทุนท่ีเก่ียวเน่ืองทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

5.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดeานรVางกาย 

1) นักศึกษาพิการทางด&านสายตา ให&ความสำคัญถึงเรื่องของสุขภาพร*างกาย ต&องมีการตรวจสุขภาพ
ประจำทุกป< 

2) นักศึกษาพิการทางด&านร*างกาย ให&ความสำคัญถึงเรื่องของสุขภาพร*างกาย ต&องมีการตรวจสุขภาพ
ประจำทุกป< 

3) นักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน ไม*มีข&อเสนอแนะ 
5.2.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดeานจิตใจ 

1) นักศึกษาพิการทางสายตามีความประสงค�ให&มีการจัดกิจกรรมให&ความรู& ความเข&าใจแก*นักศึกษาปกติ
เกี่ยวกับความบกพร*องของกลุ*มผู&พิการทางสายตา ที่ศึกษาอยู*ในหลักสูตร และเพื่อเสริมคุณค*าให&แก*นักศึกษาพิการในการใช&
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2) นักศึกษามีความประสงค�ให&หลักสูตรที่เป=ดรับมีการจัดกิจกรรมส*งเสริมคุณค*าและให&ความสำคัญแก*
กลุ*มนักศึกษาพิการ เพ่ือให&นักศึกษาปกติมีความเข&าใจคุณภาพชีวิตและข&อจำกัดของนักศึกษาพิการ 

3) นักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน มีความประสงค�ในส*วนของการสนับสนุนผลงาน  
ในการผลักดัน และแสดงศักยภาพของตน เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเองรวมถึงมหาวิทยาลัย 

5.2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดeานสังคม 
1) นักศึกษาพิการประเภทสายตา และนักศึกษาพิการประเภทร*างกาย พบว*า นักศึกษาพิการ ต&องการให&

มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ�ในส*วนท่ีมีอาจารย� และนักศึกษา หรือเพ่ือนได&ทำกิจกรรมร*วมกัน เพ่ือสานสัมพันธ� และกระชับ
ความสัมพันธ�อย*างต*อเน่ืองในทุกป<การศึกษา ในส*วนนักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน ไม*มีข&อเสนอแนะ 
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5.2.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดeานสิ่งแวดลeอม 
1) นักศึกษาพิการประเภทสายตา มีความต&องการทางด&านสิ่งแวดล&อมในประเด็นดังน้ี คือ เสนอแนะให&มี

อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช&ในการศึกษา ซ่ึงในปqจจุบันยังไม*เพียงพอต*อความต&องการของนักศึกษาพิการประเภทสายตา ดังน้ัน
จึงมีความต&องการให&มีการจัดสรรอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� ได&แก* คอมพิวเตอร� เครื่องบันทึกเทป เสนอแนะให&มีความปลอดภัย
ของทางเดิน ต&องการให&มีฝาป=ดท*อระบายน้ำ ซึ่งป+องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของนักศึกษาพิการประเภทสายตา 
เสนอแนะให&มีราวจับตลอดทางเดิน เพื่อความสะดวกของนักศึกษาพิการทางสายตาในการเดินทางไปเรียน เสนอแนะให&มี 
การประชาสัมพันธ� หากมีการก*อสร&างในมหาวิทยาลัย เสนอแนะให&มีการสร&างเบลล�บล็อก ในการเดินทางรอบมหาวิทยาลัย 
และต&องการให&มีการพัฒนาปรับปรุงตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยในทุกป<การศึกษา 
เสนอแนะให&มีห&องน้ำเฉพาะสำหรับนักศึกษาพิการ ให&มีทางม&าลายพร&อมสัญญาณเสยีงซ่ึงอยู*ในจุดทางแยกหน&าโรงอาหาร และ
เสนอแนะให&มีหน*วยรักษาความปลอดภัยทำความเข&าใจ และมีมาตรการเอื้ออำนวยความสะดวกต*อนักศึกษาพิการที่เดินทาง
ด&วยรถสาธารณะไปยังจุดต*าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

2) แนวทางด&านสิ่งแวดล&อม นักศึกษาพิการประเภทร*างกาย มีความต&องการทางด&านสิ่งแวดล&อมใน
ประเด็นดังนี้ คือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางด&านร*างกาย ในส*วนนี้ต&องการให&มีการตรวจสอบว*า
การเดินทางเข&าไปยังตึกมีทางลาด มีลิฟท� และมีห&องน้ำคนพิการเพียงพอต*อความต&องการของนักศึกษาพิการทางร*างกาย และ
ในกรณีท่ีอาคารไม*มีลิฟท�ควรอำนวยความสะดวกให&นักศึกษาเรียนช้ันล*าง ในส*วนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขต
สตูล ต&องการให&หาผู&รับผิดชอบในส*วนของการพัฒนาสิ่งแวดล&อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 

3) นักศึกษาพิการประเภทบกพร*องทางการได&ยิน มีความต&องการทางด&านการสนับสนุนอุปกรณ�การ
เรียน และมีความต&องการให&ทางมหาวิทยาลัยจัดให&มีห&องปฏิบัติการเฉพาะ ท่ีสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
เนื่องจากงานวิจัยเป;นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู&วิจัยนำเอาผลการวิจัยจากผู&ให&สัมภาษณ�จำนวนทั้งสิ้น 16 คน เพื่อใช&

เป;นแนวทางในการอภิปรายผลในประเด็นต*าง ๆ ท่ีสอดคล&องกับวัตถุประสงค�การวิจัย ดังต*อไปน้ี 
6.1 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยสรุปได&ว*า 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว*านักศึกษาพิการมีคุณภาพชีวิตทางด&านร*างกาย 
สามารถพึ่งพา และช*วยเหลือตนเองได& ทั้งทางด&านการดำเนินชีวิตประจำวัน การเป;นอยู* ที่พักอาศัย ความสะดวกสบายใน 
การเดินทาง และได&รับรู&ถึงความเป;นอิสระท่ีไม*ต&องพ่ึงพาผู&อ่ืนในทุกครั้ง และด&านอาหารการกินอยู*ในละแวกเดียวกับท่ีพักอาศัย
ทำให&สะดวกสบายต*อนักศึกษา สอดคล&องกับแนวคิดของพระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตโต, 2533) กล*าวว*า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ลักษณะของชีวิตที่มี คุณภาพ หรือคุณสมบัติของชีวิตที่ดี อาทิเช*น ชีวิตที่มีความสุขความสุขนี้เกิดได&จากความสุข 
ทางกาย หมายถึงการที่เรามีความเป;นอยู*ที่ดี อาทิเช*น มีที่อยู*อาศัยที่ดีมีสุขภาพและ Health Care ที่ดี มีสาธารณูปโภค เช*น 
การคมนาคมท่ีดีมีสภาพแวดล&อมท่ีดี เช*น น้ำ อากาศบริสุทธ์ิ และยังรวมไปถึงการพักผ*อน และสันทนาการท่ีดีตามสมควรอีกด&วย 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว*านักศึกษาพิการมีคุณภาพชีวิตทางด&านจิตใจท่ี
สามารถรับรู&สภาพจิตใจของตัวเอง มีการให&คุณค*าแก*ตัวเอง มีการจัดการความรู&สึกเศร&าหรือกังวล นักศึกษาสามารถปรับตัวให&
เข&ากับสภาพร*างกายเพื่อที่จะสามารถใช&ชีวิตประจำวันร*วมกับคนปกติได& และโดยภาพรวมนักศึกษาพิการมีการให&คุณค*าแก*
ตนเองที่มีผลทางด&านจิตใจ สามารถช*วยเหลือตนเองได&มากขึ้น และมองข&ามจุดบกพร*องของตนเอง โดยมีการดึงจุดเด*นมา
ทดแทน เช*น ความสามารถในการเล*นดนตรี ความสามารถในเรื่องการร&องเพลง ทำให&คุณภาพชีวิตด&านจิตใจดีขึ้น สอดคล&อง
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กับแนวคิดของนิศารัตน� ศิลปเดช (2540) ความสมบูรณ�ด&านจิตใจและอารมณ� หมายถึง การเป;นผู&มีจิตใจที่ดี อารมณ�แจ*มใส
มั่นคง ไม*แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง*าย มีคุณธรรม มองโลกในแง*ดี โอบอ&อมอารีช*วยเหลือผู&อ่ืน การมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดี จะช*วย
ให&บุคคลเกิดความสุขและสงบในการดำรงชีวิต 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว*านักศึกษาพิการมีคุณภาพชีวิตทางด&านสังคม 
โดยสามารถเข&าร*วมกิจกรรมทางสังคม ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถเข&าร*วมกิจกรรม กลุ*ม ชมรมใน
มหาวิทยาลัยได&อย*างปกติ และได&รับการยอมรับ การให&ความสำคัญจากบุคคลรอบข&าง นักศึกษาพิการได&รับการยอมรับใน
ฐานะนักศึกษาคนหนึ่ง สอดคล&องกับแนวคิดของขวัญใจ ทองศร ได&ให&ความหมายคุณภาพชีวิตด&านสัมพันธภาพทางสังคม 
ทางด&านสังคม คือ บุคคลที่สามารถดำรงชีวิตภายใต&บรรทัดฐาน และค*านิยมทางสังคมในฐานะเป;นสมาชิกของสังคมได&อย*าง
ปรกติสุข เป;นต&น (ศิริ ฮามสุโพธ์ิ. 2543) 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว*านักศึกษาพิการมีคุณภาพชีวิตทางด&าน
สิ่งแวดล&อมทางกายภาพท่ีสามารถเข&าถึงบริการของศูนย�การศึกษาได&อย*างท่ัวถึง อากาศไม*มีมลพิษ แต*ทางด&านความปลอดภัย
ในมุมของนักศึกษาพิการประเภทสายตาค*อนข&างแย* เพราะทางเดินทางเท&าไม*สะดวกต*อนักศึกษาพิการประเภทสายตา ใน
บางครั้งมีสิ่งกีดขวางทำให&เกิดอุบัติเหตุ และสภาพแวดล&อมทางด&านกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล มี
บริบทเป;นพื้นท่ีป�าเป;นส*วนใหญ* และการจัดการพัฒนาสิ่งแวดล&อมทางกายภาพควรได&รับการแก&ไข ปรุงปรับ และพัฒนา 
สอดคล&องกับแนวคิดของกุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (กิตติ ประพิตรไพศาล, 2550) กล*าวถึงคุณภาพชีวิตด&าน
สภาพแวดล&อม หมายถึง โอกาสในการศึกษา และการประกอบอาชีพท่ีเท*าเทียมกัน การมีส*วนร*วมในกิจกรรมสาธารณะ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ร*างกาย และทรัพย�สิน การปกครองที่ให&สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค ความเป;นธรรมด&านรายได& ความ
ร*วมมือร*วมใจในสังคม ความเป;นระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และมีค*านิยมสอดคล&องกับหลักธรรมใน
ศาสนา 

6.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
แนวทางการพัฒนาคุณชีวิตของนักศึกษาพิการ มีความประสงค�ให&มหาวิทยาลยัให&มีการตรวจสุขภาพประจำป< เพ่ือให&

ความสำคัญกับนักศึกษาพิการในด&านร*างกาย และให&มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให&นักศึกษาปกติมีความเข&าใจนักศึกษา
พิการ เพื่อการดำรงชีวิตของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย การให&คุณค*า และความสำคัญแก*นักศึกษาพิการ และนักศึกษา
พิการต&องการให&มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ� ในส*วนที่มีอาจารย� และนักศึกษา หรือเพื่อนได&ทำกิจกรรมร*วมกัน เพื่อสาน
สัมพันธ�และกระชับความสัมพันธ�อย*างต*อเนื่องในทุกป<การศึกษา และต&องการให&มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ ว*าการเดิน
ทางเข&าไปยังตึกมีความปลอดภัยของทางเดิน ในส*วนของฝาป=ดท*อระบายน้ำ ต&องการให&มีฝาป=ดท*อระบายน้ำเพื ่อความ
ปลอดภัยของนักศึกษาพิการ ซ่ึงป+องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางของนักศึกษาพิการประเภทสายตา การท่ีมหาวิทยาลัย
มีทางลาด มีลิฟต� มีราวจับตลอดทางเดิน และมีห&องน้ำคนพิการเพียงพอต*อความต&องการของนักศึกษาพิการ และในกรณีท่ี
อาคารไม*มีลิฟต� ควรอำนวยความสะดวกให&นักศึกษาเรียนช้ันล*าง นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
ต&องการให&ทางมหาวิทยาลัยหาผู &ร ับผิดชอบในส*วนของการพัฒนาสิ ่งแวดล&อมทางกายภาพ  และควรมีหน*วยรักษา 
ความปลอดภัยทำความเข&าใจ และมีมาตรการอำนวยความสะดวกต*อนักศึกษาพิการท่ีเดินทางด&วยรถสาธารณะไปยังจุดต*าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 
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7. ขeอเสนอแนะและการนำผลวิจัยไปใชeประโยชน< 
จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู&วิจัยได&เสนอ

ข&อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด&วย 
7.1 ควรมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และอุปกรณ�สนับสนุนให&เพียงพอต*อการใช&งาน และมีความทันสมัย 
7.2 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรล*ามให&เพียงพอต*ออัตราส*วนของนักศึกษาพิการได&เข&าถึงการเรียนได&อย*างท่ัวถึง 
7.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให&มีทางม&าลายพร&อมสญัญาณเสยีง และติดตั้งกระจกจราจรส*องทางโค&ง เพ่ือความปลอดภัยของ

นักศึกษาพิการ 
7.4 มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ�สามารถให&นักศึกษาพิการรับรู&ข*าวสารอย*างท่ัวถึงเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
7.5 มหาวิทยาลัยควรจัดมีสัญลักษณ�เบลล�บล็อกท่ีเป;นทางเดินรอบมหาวิทยาลัย 
7.6 มหาวิทยาลัยควรมีห&องน้ำเฉพาะนักศึกษาพิการ 
7.7 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการท*อระบายน้ำทุกจุด ให&มีฝาท*อเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาพิการ 
7.8 อาจารย�ผู&สอนในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาพิการกำลังศึกษาอยู* ควรส*งสื่อการเรียนให&กับนักศึกษาพิการล*วงหน&าก*อนเป=ด

เรียนอย*างเป;นทางการ และอาจารย�ควรใช&สื่อการสอนในรูปแบบที่นักศึกษาพิการสามารถเข&าถึงหรือโปรแกรมที่นักศึกษา
พิการสามารถอ*านได& 

7.9 มหาวิทยาลัยควรจัดให&มีห&องปฏิบัติการเพ่ิมเติมเพ่ือให&เพียงพอต*อความต&องการของนักศึกษาท่ีตึกการศึกษาพิเศษ 
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ความสัมพันธ�ระหว�างกลุ�มป�จจัยเพ่ือการออกแบบสถาป�ตยกรรมวิถีพุทธ 
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท)องถ่ิน : กรณีศึกษาโรงเรียนปะก)ะจอง 

RELATIONSHIP BETWEEN FACTORS CONTRIBUTE TO SUPPORT BUDDHIST 
ARCHITECTURAL DESIGN BASED ON LOCAL CULTURE : PAKAHJONG SCHOOL 

 

 

ณัฐพล  เรืองวิทยานุสรณ�1*, ระวิวรรณ  โอฬารรัตน�มณี2 และณัชวิชญ�  ติกุล3 
Natthaphon  Ruangwitthayanusorn1*, Rawiwan  Oranratmanee2 and Nachawit  Tikul3 

 

บทคัดย�อ 
ชุมชนบ�านจ
อน ตำบลเอิ่งยางเกี๋ยง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  เป!นหนึ่งในพื้นที่ของเมืองเชียงตุงท่ี

ประสบป)ญหาขาดโอกาสทางการศึกษาซ่ึงส
งผลต
อโอกาสทางการประกอบอาชีพและการอพยพออกนอกพ้ืนท่ี ด�วยเหตุน้ีมูลนิธิ
การศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ
มแม
น้ำโขงและเครือข
ายที่เกี่ยวข�องจึงต�องการจัดตั้ง “โรงเรียนปะก�ะจอง”  
เพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาให�กับชุมชนโดยมีแนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนท่ีเช่ือโยงความสัมพันธ ระหว
างวัด การศึกษา
และวิถีชีวิตภายในชุมชน  การศึกษานี้จึงต�องการวิเคราะห ความสัมพันธ ระหว
างกลุ
มป)จจัยทางวัฒนธรรมและป)จจัยทางพุทธ
ศาสนาเพ่ือนำไปสู
การพัฒนาแนวความคิดเพ่ือออกแบบสถาป)ตยกรรมวิถีพุทธบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท�องถ่ินของชุมชนบ�านจ
อน 
ผ
านการสำรวจพื้นที่และวัฒนธรรมทางกายภาพ การสัมภาษณ กลุ
มประชากรผู�อยู
อาศัยในชุมชนและกลุ
มเครือข
ายพระสงฆ 
และผู�ให�การสนับสนุนทางการศึกษา และวิเคราะห ความสัมพันธ ของข�อมูลด�วยการหาเส�นทางวิกฤต (Critical Path Method) 
และนำไปทวนสอบอีกครั้งโดยการหาความซ้ำและการเน�นย้ำของข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญและผู�ที่อยู
ในชุมชน  เพื่อให�ได�อิทธิพล
และการเชื่อมโยงระหว
างป)จจัยสำคัญในการนำภูมิทัศน วัฒนธรรมและสถาป)ตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต ในงานสถาป)ตยกรรม 
การวิจัยสามารถอธิบายความสัมพันธ ระหว
างป)จจัย และประมวลความเชื่อมโยงระหว
างป)จจัยแล�วพบว
ามีอยู
 7 ป)จจัย คือ 
ป)จจัยชุมชนเจ�าของพื้นท่ี, ป)จจัยเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม, ป)จจัยสภาพแวดล�อมที่ตั้ง, ป)จจัยช
วงเวลา, ป)จจัยเครือข
าย
สงฆ  และคณะดำเนินงาน ซึ่งป)จจัยท้ัง 7 ส
วน สามารถแสดงอิทธิพลเชิงกายภาพที่จับต�องได�แบ
งเป!น 2 หมวด คือ อิทธิพล 
ภูมิทัศน วัฒนธรรมในชุมชน เกิดจาก 3 ใน 7 ป)จจัย ส
งอิทธิพลประกอบด�วย แผนผังรวมของพื้นที่ การเปลี่ยนระดับพ้ืน 
เส�นทางและลาน และอิทธิพลสถาป)ตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งได�รับผลจากทั้ง 7 ป)จจัย ส
งอิทธิพลประกอบด�วย การใช�พื้นที่ สัดส
วน
อาคาร วัสดุและเปลือกอาคาร 
 

คำสำคัญ : ไตเขิน, สถาป)ตยกรรม, โรงเรียนชุมชนวิถีพุทธ 
 

Abstract 
Ban Jon Community in Erang yang Giang of Kengtung City, Shan State, Myanmar is one area of 

Kengtung, which faces a shortage of schools that support the cultural lifestyle of the community. This 
causes community members having barriers accessing career opportunities, therefore they want to establish 

 

1, 3 คณะสถาป)ตยกรรมศาสตร และการออกแบบส่ิงแวดล�อม มหาวิทยาลัยแม
โจ� 
2 คณะสถาป)ตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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“Pakajong School” which is a school based on Buddhist temples within the community. But there is still a 
lack of knowledge in converting cultural information in the community. In order to communicate through 
the design of space and architecture under the way of life of the people in the community, this study 
analyzes the relationship between cultural factors and Buddhist factors. In order to develop architecture 
for the Buddhist way school based on a local culture of Ban Jon community. Through physical space 
exploration and culture, interviewing with community residents and clergy networks and educational 
advocates, then analyzes the relationship of the data by Critical Path Method, to gain influence and link 
between important factors in applying the cultural landscape and vernacular architecture in architecture. 
Research can explain the relationship between the factors and the linkage between the factors was 
analyzed and found that there were 7 factors; community factor, socio-economic and cultural factor, 
location environment factor, time factor, monastic network factor, and the operation committee factor. All 
7 factors can show tangible physical influence, which can be divided into 2 categories, the influence of the 
cultural landscape in the community that comprising the overall plan of the area changing the floor level 
path and courtyard and influences on vernacular architecture, consisting of space utilization, building 
proportions, materials and building envelopes. 

 

Keyword: Tai Khuen, architecture, Community Buddhist way school 
 

1. บทนำ 
ป)จจุบันกลุ
มแรงงานผู�อพยพชาติพันธุ ไตมักละทิ้งชุมชนและเคลื่อนย�ายจากพื้นที่รัฐฉานเข�ามาในประเทศไทยเพ่ือ

แสวงหาโอกาสทางการศึกษาและประกอบอาชีพ จากข�อมูลสำนักบริหารแรงงานต
างด�าวเดือนพฤษภาคม 2565  
ในจังหวัดเชียงใหม
มีแรงงานต
างด�าวท่ีได�รับการขออนุญาตอย
างถูกต�อง 114,112 คน จากยอดรวมท้ังประเทศ 2,161,578 คน 
และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ยังเป!นจุดรับและกระจายกลุ
มแรงงานต
างด�าวที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อให�เกิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย
าง
ยั่งยืนและลดการอพยพเคลื่อนย�ายคนในชุมชนออกนอกพ้ืนท่ีมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ
มแม
น้ำโขง
และมูลนิธิโพธิยาลัยซ่ึงมีภารกิจดำเนินการด�านการส
งเสริมการศึกษาและเผยแพร
พระพุทธศาสนาได�มีแนวคิดร
วมกับเครือข
าย
สงฆ ในเมืองเชียงตุงประเทศเมียนมาร ในการจัดตั้ง “โรงเรียนปะปvะจอง” ณ ชุมชนบ�านจ
อน ตำบลเอิ่งยางเกี๋ยง เมืองเชียงตุง 
รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  เพื่อให�เป!นโรงเรียนที่นอกจากการให�การศึกษาแก
คนในชุมชนแล�วยังมุ
งเสริมสร�างความเชื่อมโยง
ระหว
างวัดและชุมชนด�วย เนื่องจากชุมชนดังกล
าวมีศักยภาพทางภูมิศาสตร  มีวัฒนธรรมที่มีคุณค
ามากมาย ทั้งยังได�รับความ
ร
วมมือจากคนในชุมชนเป!นอย
างดี  

อย
างไรก็ตามเพ่ือให�การออกแบบสถาป)ตยกรรมประสบความสำเร็จผู�ออกแบบจำเป!นต�องพิจารณาป)จจัยท่ีเก่ียวข�อง
มากมายตลอดกระบวนการออกแบบสถาป)ตยกรรม โดยเฉพาะอย
างยิ่งรูปทรงอาคาร (form) ท่ีเสมือนเป!นเครื่องมือในการสื่อ
ข�อความเกี่ยวกับแนวคิดของอาคารและลักษณะเฉพาะโดยผู�ที่พบเห็นไม
จำเป!นต�องเข�าไปในอาคาร (Sullivan, 2019) รวมถึง
พื้นที่ใช�สอยของอาคาร (function) เทคโนโลยีวิธีการก
อสร�างและวัสดุในการก
อสร�างด�วย การพิจารณาองค ประกอบเหล
าน้ี
จำเป!นต�องพิจารณาให�สอดคล�องกับบริบทพื้นที่ตั้งโครงการ ดังนั้นการออกแบบอาคารที่มีพื้นที่การใช�งานแบบเฉพาะเจาะจง
บนพื้นที่ตั้งโครงการที่อุดมไปด�วยเรื่องราวและวัฒนธรรมท�องถิ่นแล�ว ผู�ที่เกี่ยวข�องหรือผู�ออกแบบจำเป!นต�องค�นหาและ
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สังเคราะห ข�อมูลอย
างรอบคอบในลักษณะป)จเจกเพื่อให�สามารถสื่อสารกับผู �ใช�อาคารหรือผู�พบเห็นได�อย
างถูกต�องและ
ครบถ�วน  

ดังนั้นในการออกแบบอาคารเรียนในชุมชนบ�านจ
อน ตำบลเอิ่งยางเกี๋ยง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร   
จึงจำเป!นต�องแสวงหาและสังเคราะห วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของผู�คนในชุมชนท่ีเป!นอัตลักษณ เฉพาะภายในชุมชนและ
แปลงข�อมูลเชิงวัฒนธรรมดังกล
าวในเชิงสัญลักษณ หรือสร�างการรับรู�ในมิติต
างๆ ผ
านการออกแบบพื้นที่และรูปทรงในงาน
สถาป)ตยกรรม การศึกษานี้จึงต�องการวิเคราะห ความสัมพันธ ระหว
างกลุ
มป)จจัยทางวัฒนธรรมและป)จจัยทางพุทธศาสนาเพ่ือ
นำไปสู
การพัฒนาแนวความคิดเพ่ือออกแบบสถาป)ตยกรรมวิถีพุทธบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท�องถ่ินของชุมชนบ�านจ
อน ตำบลเอ่ิง
ยางเก๋ียง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร ต
อไป 

รายละเอียดพ้ืนท่ีศึกษา 
ชุมชนบ�านจ
อน ตำบลเอ่ิงยางเก๋ียง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  เป!นชุมชนขนาดเล็กของกลุ
มชาติพันธุ ไต

เขินที่มีอยู 
ราว 40 ครัวเรือน ชุมชนมีพื้นที ่เพาะปลูกราว 350 ไร
 ตั้งอยู
ในแอ
งที ่ราบระหว
างภูเขาทางทิศเหนือห
างจาก
ศูนย กลางเมืองเชียงตุงออกไปราว 16 กิโลเมตร ตัวชุมชนตั้งอยู
บนพื้นที่ที่เคยมีการตั้งชุมชนโบราณมาก
อน จึงมีการขุดพบ
พระพุทธรูปเก
าในภายในบริเวณวัดบ�านจ
อนที่อยู
ทางตอนเหนือของชุมชน มีศาลหลักบ�านอยู
ตอนกลางของชุมชน และมพีระ
ธาตุม
อนช�างอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต�ของชุมชน โดยพื้นที่ที่กำหนดไว�เป!นที่ตั้งของโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ วัฒนธรรม
ไตเขิน อยู
ทางทิศใต�ของชุมชนก
อนจะถึงพระธาตุม
อนช�าง มีเนื้อที่ราว 10 ไร
 ตั้งอยู
บนเนินดินขนาดย
อม ถูกขนาบด�วยหนอง
น้ำทั้งด�านทิศเหนือและทิศใต� ทางทิศตะวันออกมีถนนดินอัดกว�างราว 6 เมตร ยาวชิดแนวที่ตั้งโครงการ 115 เมตร แม�ว
าจะ
อยู
ในพื้นที่สภาพอากาศแบบร�อนชื้นและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค
อนข�างสูง แต
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ยตลอดป{จะต่ำ
กว
าเมืองเชียงใหม
ทำให�เย็นและแห�งกว
า ด�วยเศรษฐกิจและสภาพภูมิทัศน วัฒนธรรมในชุมชนที่มี จึงสามารถเป!นภาพสะท�อน
สังคมชนบทของชาวไตเขินในรัฐฉานในป)จจุบัน และเป!นภาพสะท�อนสังคมเกษตรกรรมรอบตัวเมืองเชียงใหม
ในอดีตในช
วงป{ 
พ.ศ. 2500 -2520 ซึ่งเป!นช
วงสมัยที่เมืองเชียงใหม
ยังพึ่งพาสิ่งแวดล�อมตามธรรมธรรมชาติอยู
มาก นอกจากนี้ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีชุมชนบ�านจ
อนยังมีความสอดคล�องกับกลุ
มชาติพันธุ ไตเขินในฝ)|งไทยโดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม
 โดยส
วนท่ี
ต
างอย
างเห็นได�ชัดจะอยู
ท่ีระบบในการบอกหน
วยมาตรส
วนโดยเฉพาะการจัดการพ้ืนท่ีทำกินท่ีจะได�รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ 
และระบบในการบริหารส
วนท�องถิ่นที่อิงกับส
วนรัฐบาลกลางเมียนมาร  แต
ในส
วนความศรัทธาในศาสนาพุทธนับว
าพื้นที่ในฝ)|ง
เมืองเชียงตุงและฝ)|งเมืองเชียงใหม
มีการเช่ือมโยงอย
างแน
นแฟ~นและมีการเก้ือกูลกันอย
างต
อเน่ือง 
 

 
รูปท่ี 1 และ 2 แสดงภูมิประเทศและตำแหน
งท่ีตั้งโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ ซ่ึงอยู
ห
างตลาดกาดหลวงเชียงตุง ไปทางเหนือ 

16 กิโลเมตร 
ท่ีมา : ณัฐพล และคณะสำรวจและออกแบบ (2565) 

ตลาดกาดฟ�า 

ตลาดกาดหลวง

ที่ตั้งโครงการ 



 

328 

2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
2.1 ศึกษาค�นหาป)จจัยสำคัญท่ีมีอิทธิพลในการออกแบบสถาป)ตยกรรมโรงเรียนชุมชนวิถีพุทธท่ีอิงภูมิทัศน วัฒนธรรมและ

สถาป)ตยกรรมพ้ืนถ่ินของชุมชนไตเขิน 
2.2 ประมวลผลโดยเช่ือมโยงประเด็นท่ีสามารถประยุกต ใช�เป!นแนวทางการออกแบบโรงเรียนชุมชนวิถีพุทธสำหรับชุมชนอ่ืน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
บทความวิจัยนี้จึงวางอยู
ในกรอบวรรณกรรม 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดการศึกษาภูมิทัศน วัฒนธรรมในเมืองเชียง

ตุงและเมืองเชียงใหม
 ซ่ึงช
วยในการค�นหาป)จจัยประกอบสร�างสถาป)ตยกรรมในท�องถ่ิน การวางตัวของผังชุมชนและสภาพภูมิ
ทัศน วัฒนธรรมอันมีผลต
อการสื่อสารวัฒนธรรมท�องถิ่นให�ปรากฏผ
านกระบวนการรับรู�ทางสายตาของผู�เข�าใช�โครงการ และ
แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธท่ีช
วยในการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษา อันมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 แนวคิดการศึกษาภูมิทัศน�วัฒนธรรมในเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม� 
กลุ
มชาติพันธุ ไตเขินเชียงตุงและเชียงใหม
มีความสัมพันธ กันอย
างมาก (อรศิริ ปาณินท , 2548) เห็นได�ชัดผ
านงาน

สถาป)ตยกรรมพื้นถิ ่น (ระวิวรรณ โอฬารรัตน มณี, 2558) เนื ่องจากมีการอพยพและย�ายถิ่นฐานเข�ามาอาศัยตั้งแต
สมัย
อาณาจักรล�านนา ท้ังจากการทำสงครามและเพ่ือประโยชน ทางการค�า โดยส
วนท่ีมาค�าขายน้ันจะตั้งถ่ินฐานอยู
ในย
านเศรษฐกิจ
ของเมือง ส
วนชาวบ�านทั่วไปที่อพยพมานั้นมักตั้งถิ่นฐานอยู
รอบนอกตัวเมือง และประกอบอาชีพทำนา เช
น ไตเขินในอำเภอ
สันกำแพง สันทรายและดอยสะเก็ด ด�วยความสัมพันธ อันใกล�ชิดนี้ทำให�ในป)จจุบันยังคงมีการเคลื่อนย�ายประชากรไปมา
ระหว
างเชียงตุงและเชียงใหม
 ทั้งที่มาตามระบบเครือญาติและทางเศรษฐกิจ (Sachiko Yasuda, 2008) ในการศึกษาด�าน
นิเวศน ชุมชนและภูมิทัศน วัฒนธรรม เกรียงไกร เกิดศิริ (2560) ได�เสนอระเบียบวิธีในการเก็บรวบรวมข�อมูลทางสถาป)ตยกรรม 
และความเช่ือมโยงกับภูมิทัศน วัฒนธรรม โดยการเก็บข�อมูลผังชุมชนและข�อมูลทางสถาป)ตยกรรมเป!นกระบวนการสำคัญท่ีทำ
ให�เข�าใจกระบวนการก
อรูปและพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสถาป)ตยกรรมที่สอดคล�องกับเวลา ถิ่นฐานทีตั้ง สถานภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปรไป(ระวิวรรณ โอฬารรัตน มณี, 2558)  ในส
วนการเข�าใจภูมิทัศน วัฒนธรรมซึ่งเกรียงไกร เกิดศิริ 
(2551) ให�ความเห็นว
าเป!นสภาพแวดล�อมสร�างสรรค ที่เกิดจากการจัดการของมนุษย  เพื่อให�เกิดการดำรงชีวิตที่เป!นปกติใน
สภาพแวดล�อมนั้น สอดคล�องกับ Carl O. Sauer (1925) ที่สื่อว
าภูมิทัศน วัฒนธรรมคือรูปแบบที่ป)�นแต
งมาจากภูมิทัศน 
ธรรมชาติโดยกลุ
มวัฒนธรรมกลุ
มหน่ึง มีวัฒนธรรมเป!นตัวการ (agent) มีธรรมชาติเป!นตัวกลาง (medium) กระท่ังได�ผลลัพธ 
คือภูมิทัศน วัฒนธรรมอิงอยู
กับแนวคิดด�านอนุรักษ ภูมิทัศน วัฒนธรรมและฟ��นฟูชุมชน ที่ (Feilden, 1993) ซึ่งเดชา บุญค้ำ 
(2536) ได�ชี้ว
าการกำหนดขอบเขตโดยรอบพื้นที่อนุรักษ  (Buffer Zone) เป!นสิ่งที่ต�องใส
ใจให�ความสำคัญ ทำให�การเข�าใจ
สภาพกายภาพของเมืองและชุมชนเป!นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม
ได� (Kevin Lynch, 1960) 

3.2 แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ 
ในอดีตศาสนสถานเป!นส
วนประกอบหนึ่งในชุมชนและทำหน�าที่ในการชี้นำกรอบทางศีลธรรมของชุมชน ให�ความรู� 

ไปจนถึงการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม แต
ในยุคป)จจุบันในภูมิภาคอาเซียนได�มีการจัดการศึกษาที่เป!นระบบ และมีการแยก
ส
วนระหว
างศาสนา ชุมชน และความรู� ทำให�เกิดกระแสกระบวนการจัดการองค ความรู�ในชุมชน โรงเรียนวิถีพุทธเป!นโรงเรียน
ที่มีแนวคิดในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการบริหารจัดการในโรงเรียนโดยใช�หลักไตรสิกขาใน
การเรียนรู�ผ
านการพัฒนาป)ญญาจนมีความเข�าใจในทางคุณค
าทางวัฒนธรรมและมีเมตตาเป!นฐานดำเนินชีวิต ในประเทศไทยมี
การดำเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธอยู
 2 แนวทางหลัก คือ แนวทางดำเนินการสู
ความเป!นโรงเรียนวิถีพุทธ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ประกอบด�วยลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน 7 ประการ ด�านกิจกรรม
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ประจำวันพระ 7 ประการ ด�านพฤติกรรมครู ผู �บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ และด�านการส
งเสริมวิถีพุทธ 8 
ประการ แนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธน้ีให�ความสำคัญกับระบบความสัมพันธ ระหว
างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพ่ือสร�างเป!นวัฒนธรรม
การเรียนรู�ที่จะนำไปสู
ป)ญญาที่แท�จริง ดังนั้นการจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธจึงให�ความสำคัญเรื่องความสัมพันธ ระหว
างผู�คน และ
การจัดการกับประสบการณ ที่ผู�เรียนได�เรียนรู�ในเชิงการบ
มเพาะภาวนา (ประภาภัทร นิยมและคณะ, 2560) ส
วนอีกแนวทาง
หน่ึงมุ
งเน�นแนวทางวิถีพุทธท่ีอิงกับธรรมชาติ แนวทางน้ีเน�นท่ีการปฏิบัติภายใต�สภาวแวดล�อมท่ีเหมาะสม มีการวางระบบ แต

ไม
เร
งรัดผู�เรียน เน�นให�เกิดความรู�เชิงประจักษ จากการบ
มเพาะป)ญญาของผู�เรียนเอง โรงเรียนรุ
งอรุณเป!นต�นแบบของแนวทาง
จัดการเช
นน้ี และแนวทางน้ีค
อนข�างสอดคล�องกับการจัดการของโรงเรียนวัดท้ังในอดีตและป)จจุบัน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช�วิธี Inductive Method ใช�วิธี Inductive Method ในการสำรวจรวบรวมข�อมูล ศึกษาป)จจัยทางภูมิ

ทัศน วัฒนธรรมร
วมกับแนวทางการออกแบบองค ประกอบทางสถาป)ตยกรรม เพ่ือสร�างโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการรวบรวมข�อมูล
จากการสังเกตและการสอบถามผู�ใช�พ้ืนท่ีอย
างมีส
วนร
วม (Participate Interview) นำมาวิเคราะห ความสัมพันธ ข�อมูล (Data 
Matrix Analysis) เพื่อถอดบทเรียนและสรุปเป!นแนวการออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนอนุรักษ วัฒนธรรมไตเขิน ภายใน
ชุมชนบ�านจ
อน เอ่ิงยางเก๋ียง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร  โดยสามารถสรุปเป!นข้ันตอนได� 3 ลำดับสำคัญ ได�แก
 

4.1 สำรวจพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมทางกายภาพ 

เพื่อเก็บข�อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่ สภาพภูมิทัศน วัฒนธรรม การใช�เส�นทาง โดยส
วนนี้มีการใช�แผนที่แผนผัง
ประกอบการเก็บข�อมูล (Baseline Map) การสำรวจขนาดระยะในการใช�พ้ืนท่ี สัดส
วนอาคารและวัสดุ เพ่ือใช�เป!นข�อมูลอ�างอิง
ในการดำเนินการออกแบบสถาป)ตยกรรม ส
วนน้ีนอกจากบันทึกภาพโดยใช�กล�องและการวาดภาพประกอบ  

4.2 สัมภาษณ�แบบกลุ�ม 

เพื่อให�ได�ข�อมูลเชิงวัฒนธรรมและการใช�พื้นที่ โดยใช�การสัมภาษณ พูดคุยเพื่อชวนให�มีการเล
าเรื่อง (Story telling) 
และได�เลือกกลุ
มผู�ถูกสัมภาษณ  จาก 2 กลุ
มหลัก ได�แก
 กลุ
มประชากรผู�อยู
อาศัยในชุมชน จากท้ังสิ้น 60 หลังคาเรือน หรือราว 
400 คน ได�คัดผู�ที่อาศัยอยู
ในเรือนพื้นถิ่นที่สะท�อนเอกลักษณ ชุมชนจำนวน 6 ครอบครัว รวมจำนวน 20 คน เพื่อรวบรวม
ข�อมูลในมิติความเช่ือและการใช�ชีวิตในพ้ืนท่ีตัวเรือนและพ้ืนท่ีภายในชุมชน และกลุ
มเครือข
ายพระสงฆ และผู�ให�การสนับสนุน
ทางการศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ
มแม
น้ำโขง มูลนิธิโพธิยาลัย โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มจร.สวนดอก และคณะสงฆ ในเชียงตุง รวม 10 ท
าน เพื่อรวบรวมข�อมูลการใช�พื้นที่เพื่อการศึกษาและพื้นที่ความเชื่อทาง
ศาสนาพุทธในชุมชน มีการดำเนินงานแยกกลุ
มผู�ดำเนินงานตามลำดับ จากน้ันประเมินและประมวลความสัมพันธ ของกิจกรรม 
เครือข
ายผู�ดำเนินงานและผลของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน แล�วสอบทานข�อมูลกับกลุ
มผู�ร
วมดำเนินกิจกรรม ด�วยการเล
าเรื่อง (Story 
telling) แบบการประชุมเผชิญหน�า (Face to face)   

4.3 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ของข)อมูล 

ผ
านกระบวนการ CPM (Critical Path Method) เพ่ือกำหนดป)จจัยท่ีเก่ียวข�องเบ้ืองต�นป)จจัยและนำไปทวนสอบอีก
ครั้งโดยการหาความซ้ำและการเน�นย้ำของข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญและผู�ที ่อยู
ในชุมชน  โดยการสัมภาษณ อย
างมีส
วนร
วม 
(Participate Interview จากนั้นทำการวิเคราะห ความสัมพันธ ข�อมูลแบบเมตริกซ  (Data Matrix Analysis) เพื่อให�ได�อิทธิพล
และการเช่ือมโยงระหว
างป)จจัยสำคัญในการนำภูมิทัศน วัฒนธรรมและสถาป)ตยกรรมพ้ืนถ่ินมาประยุกต ในงานสถาป)ตยกรรม  
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ป�จจัยทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการออกแบบสถาป�ตยกรรม 

ชุมชนบ�านจ
อนเป!นชาวไตเขินที่มีวัฒนธรรมบนฐานสังคมเกษตรกรรมที่มีความผูกพันกันระหว
างครอบครัวใน 
เชิงเครือญาติสูง มีเศรษฐกิจที่อิงผลผลิตการเกษตรในชุมชน จึงมีความผูกพันกับฤดูกาลและสภาพแวดล�อมของชุมชน  
ด�านประเพณีและความเชื่อ ภูมิทัศน วัฒนธรรมที่เฉพาะตัวของชุมชนบ�านจ
อน ตั้งอยู
ในสัณฐานที่ใช�คำท�องถิ่นเรียกว
า “เอิ่ง” 
คือตำบลที่เป!นแอ
งที่ราบอยู
ระหว
างหุบเขา ทำให�ในบริเวณชุมชนประกอบไปด�วยเนินเขาหรือไหล
เขา ตัวชุมชนที่ราบและ
แหล
งน้ำ โดยชุมชนบ�านจ
อนอยู
ในเอิ่งที่มีลักษณะเฉพาะคือมี “ต�นยางเกี๋ยง” พืชชายน้ำท�องถิ่นที่มีอยู
มากในชุมชน สามารถ
นำมาใช�ทำเป!นเครื่องจักรสานและเป!นสินค�าที่ช
วยส
งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนอกจากผลิตผลการเกษตรที่มีเพื ่อการยังชีพ 
นอกจากนี้ชุมชนยังตั้งอยู
บนเส�นทางการค�าที่ความสำคัญมาแต
อดีต ทั้งในระบบ “กาดเวียน” อันเป!นตลาดแลกเปลี่ยนสินค�า
หมุนเวียนกันภายในแอ
งที่ราบเชียงตุง ที่ชุมชนตั้งอยู
ใกล�กับ “กาดฟ~า” มีสินค�าขึ้นชื่อในย
านคือผ�าและเครื่องจักรสาน และ
ชุมชนเคยเป!นจุดพักที่สำคัญของกลุ
มพ
อค�าวัวต
างม�าต
างระหว
างเมืองเชียงตุงในประเทศเมียนมาร และเมืองลาในประเทศจีน
ซ่ึงเป!นพ้ืนท่ีกลุ
มชาติพันธุ ไตใหญ
 (ไตโหลง) ท่ีมีความสำคัญทางการค�าขายและเปลี่ยนสินค�า แผนผังรวมของพ้ืนท่ีภายในชุมชน
จึงถูกกำกับเอาไว�ด�วยการเปลี่ยนระดับของสัณฐานภูมิประเทศชุมชนจึงไม
ใหญ
เกินกว
ากำลังผลิตอาหารและมีการกันพื้นท่ี
สำคัญของชุมชนเอาไว�ในส
วนที่สูงที่สุดเป!นวัดของชุมชนที่มีลานชุมนุมขนาดใหญ
 ส
วนต
อมาเป!นลานกลางชุมชนเป!นที่ตั้งของ
หลักบ�านหรือใจบ�านท่ีอิงกับระบบความเช่ือเชิงจิตวิญญาณ มีโครงข
ายเส�นทางเช่ือมพ้ืนท่ีสำคัญของชุมชนและเรือนท่ีเกิดก
อน
หรือเป!นเรือนหลักจะมีโอกาสตั้งอยู
ใกล�กับเส�นทางหลักที่มักจะมีความลาดอียงน�อย ส
วนเรือนที่เกิดทีหลังมักอยู
ชิดขอบพื้นท่ี
การเกษตรและมักอยู
ในพื้นที่ที่มีความชันสูงกว
า แต
จะมีการจัดการให�มีลานร
วมกันระหว
างเรือนหรืออาจแยกเฉพาะตัวเรือน
ในกรณีที่มีความสามารถทางการผลิตสูง ลานเหล
านี้ใช�เป!นพื้นที่รวบรวมและตากผลผลิต เพื่อจัดเก็บเอาไว�ให�ได�นาน ดังน้ัน
ลานและเส�นทางในชุมชนจะมีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อให�แห�งได�เร็ว และชุมชนจะมีขอบอย
างน�อยด�านหนึ่งเป!นลำน้ำ
หรือแหล
งน้ำ เพ่ือช
วยในการระบายและกักเก็นน้ำ ในส
วนน้ำเพ่ือการบริโภคนิยมใช� “น้ำบ
อ” สำหรับการอุปโภค 

ลักษณะรูปแบบสถาป)ตยกรรมเพื่อการอยู
อาศัยในชุมชนบ�านจ
อน จะมีขนบการใช�พื้นที่ภายในตัวเรือนเหมือนเรอืน
ชาวไตเขินท่ัวไปท่ีให�ความสำคัญกับระบบระเบียบในการกำหนดพ้ืนท่ีและสร�างข้ึนเป!นตัวอาคาร สัดส
วนอาคารความพอเหมาะ
ลงตัวกับขนาดร
างกายของเจ�าของเรือน ซ่ึงทำให�พ้ืนท่ีใช�สอยและตัวเรือนมีขนาดท่ีกระทัดรัด แต
ส
วนท่ีเรือนชุมชนบ�านจ
อนซ่ึง
ตั้งอยู
ในพื้นที่ปลายลำน้ำขืนเป!นที่รับน้ำรวมของแอ
งที่ราบเชียงตุง ทำให�เป!นพื้นที่ท่ีมีอากาศเย็นและชื้น กลวิธีในการก
อสร�าง
ต�องให�ความสำคัญกับเปลือกอาคารที่หลังคามีชายคายาวลงเกือบถึงพื้นชานเพื่อจัดการกับน้ำฝน ทำให�เกิดพื้นที่เป!น “ฮ
อม” 
ใต�ผืนหลังคาต
อเน่ืองกับส
วนท่ีเป!นท่ีพัก พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมักใช�เป!น “คัวไฟ” สำหรับทำอาหาร หรือเป!นพ้ืนท่ีรับแขก ซ่ึงผนังของ
พ้ืนท่ีส
วนน้ีมักผายออก  เป!นการจัดการจังหวะของช
องแสงท่ีต�องการให�มีแสง การระบายอากาศและความช้ืนท่ีเหมาะสม แต

ยังต�องป~องกันความหนาวในฤดูหนาว การเลือกใช�วัสดุนิยมใช�ไม�เนื ้อแข็งปลูกเรือน พื้นที่ที ่เป!น “ฮ
อม” มีการเลือกใช�
ผสมผสานระหว
างไม�เน้ือแข็งและไม�ไผ
 ในบางเรือนท่ีอยู
ในจุดรับลมจะมีการใช�ผนังอิฐดินก
อเป!นผนังของพ้ืนท่ีใต�ถุนท่ีมักเป!นท่ี
เก็บของหรือเป!นพ้ืนท่ีตั้งร�านค�าของชุมชน  

5.2 เครือข�ายคณะศรัทธาพระพุทธศาสนาและป�จจัยทางพุทธศาสนา 
ชุมชนในรัฐฉานมีความเชื ่อมั ่นศรัทธาพระพุทธศาสนา และมีความเชื ่อมโยงระหว
างเครือข
ายคณะศรัทธา

พระพุทธศาสนาระหว
างประเทศเมียนมาร และประเทศไทย ทำให�การรวมหมู
หรือรวมทรัพยากรในยามเผชิญป)ญหาทำได�เร็ว
ผ
านทางศาสนา เครือข
ายพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลสูงในการดำเนินงานและผลผลิตการออกแบบทางสถาป)ตยกรรม ลักษณะ
ทางสถาป)ตยกรรมทางพุทธศาสนาในชุมชนบ�านจ
อนมีความน
าสนใจที่ตัววิหารวัดบ�านจ
อน โดยการใช�พื้นที่ภายในโถงพระ
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วิหารให�ความสำคัญกับศูนย กลางคือพระประธาน พื้นที่ภายในไม
มีอาสนะสงฆ  เป!นส
วนที่ทำให�สงฆ ผู�ดูแลพระวิหารใกล�ชิด
กับชุมชน ตัวพื้นที่พระวิหารกว�างพอที่จะจุคนได�ราว 100 - 150 คน คิดเป!นประชากรราวร�อยละ 30 ของชุมชน พื้นที่
ภายใน มีช
องแสงน�อยและมีผนังท่ีหนา ทำให�ภายในค
อนข�างมืด แต
ด�วยการถมยกพ้ืนสูงและเป!นโถงสูงโปร
งทำให�ภายในไม

อับช้ืน ส
วนท่ีน
าสนใจอีกส
วนคือความสูงโปร
งน้ีไม
สอดคล�องกับสถาป)ตยกรรมอ่ืนในชุมชน และองศาหลังคาค
อนข�างชันเมื่อ
เทียบกับศาสนสถานในใจกลางเมืองเชียงตุง และในวัดมีหอพระธรรมกลางน้ำซึ่งไม
ค
อยพบในพื้นที่เมืองเชียงตุงด�วยเช
นกัน 
ข�อมูลจากการสัมภาษณ ยังไม
ได�ความชัดแจ�งถึงที่มาของคตินิยมที่พบทั้ง 2 จุดนี้ ซึ่งอาจเป!นได�ทั้งการที่ชุมชนตั้งอยู
บน
เส�นทางการค�าที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับพื้นที่อื่น หรือเกิดจากคณะศรัทธาพื้นที่อื่นเข�ามาบูรณปฏิสังขรณ โดยอิง
ค
านิยมของคณะศรัทธาเอง พื้นที่ที่จะใช�เพื่อการจัดตั้งโรงเรียนปะก�ะจองที่ป)จจุบันใช�พื้นที่บางส
วนของพระวิหาร จึงยังไม

สอดคล�องกับวัตถุประสงค การตั้งโรงเรียนที่ต�องการให�ผู�เรียนมีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ และเป!นการไม
สะดวก
เหมาะสมในการอบรมการศึกษาแก
นักเรียนหญิง ดังนั้นพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู�ของชุมชนจึงใช�การตั้งหลังคาชั่วคราวบนลาน
ใกล�กับอาคารพระวิหาร 
 

 
รูปท่ี 3  แสดงเครือข
ายการมีส
วนร
วมในการสำรวจและออกแบบโรงเรียนวิถีพุทธชุมชนบ�านจ
อน 
ท่ีมา : ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ  (2565) 
 

5.3 ความสัมพันธ�ระหว�างกลุ�มป�จจัย 
ความสัมพันธ ระหว
างป)จจัยสำคัญในการออกแบบโรงเรียนชุมชนวิถีพุทธ และเมื่อวิเคราะห ด�วยวิธี Adjacency 

Matrix สามารถสรุปความสัมพันธ ระหว
างป)จจัยได�ว
า ป)จจัยชุมชนเจ�าของพื้นที่ (A) เป!นจุดเชื่อมที่สำคัญอย
างยิ่ง เกี่ยวเนื่อง
กับพื้นที่และวัฒนธรรมและกำหนดเวลาดำเนินงาน ป)จจัยเครือข
ายสงฆ  (E) และคณะดำเนินงาน (F) เป!นตัวเชื่อมชุมชนกับ
เครืองมือและสิ่งสนับสนุนภายนอก โดยส
งผลกระทบโดยตรงทันทีต
อ ป)จจัยชุมชนเจ�าของพ้ืนท่ี (A) และป)จจัยเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม (B) ก
อน แล�วจึงส
งผลกระทบไปท่ีป)จจัย (C) และ (D) (ข�อมูล รูปท่ี 4) 
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รูปท่ี 4 แสดงการสรุปความสัมพันธ ระหว
างป)จจัยท่ีสำคัญด�วยวิธี ADJACENCY MATRIX 
ท่ีมา : ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ  (2565) 
 

5.4 แนวทางการออกแบบสถาป�ตยกรรมท่ีเชื่อมโยงกับป�จจัยภายในพ้ืนท่ีศึกษา 

พบว
าป)จจัย (B) เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และป)จจัย (C) สภาพแวดล�อมที่ตั้งโครงการ เป!นส
วนสำคัญที่ส
งผล
ต
อการจัดการพ้ืนท่ีทางสถาป)ตยกรรม ส
งผลเป!นอิทธิพลเชิงกายภาพท่ีจับต�องได�เป!น 2 หมวด คือ อิทธิพลภูมิทัศน วัฒนธรรม
ในชุมชน ประกอบด�วย แผนผังรวมของพื้นที่ การเปลี่ยนระดับพื้น เส�นทางและลาน และอิทธิพลสถาป)ตยกรรมพื้นถ่ิน 
ประกอบด�วย การใช�พ้ืนท่ี สัดส
วนอาคาร วัสดุและเปลือกอาคาร (ข�อมูล ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอิทธิพลท่ีภูมิทัศน วัฒนธรรมและสถาป)ตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีผลต
อผลงานออกแบบของกลุ
มสำรวจและ
ออกแบบสถาป)ตยกรรม 

  ตัวอย�างท่ีพบในชุมชนพ้ืนท่ีศึกษา ผลงานของกลุ�มสำรวจและออกแบบ
สถาป�ตยกรรม 

ประเด็นท่ีพบ 

อิท
ธิพ

ลส
ถา

ป�ต
ยก

รร
มพื้

นถ
ิน่

สัด
ส
ว

นอ
าค

าร
 

 
 
 
 
 

 กล ุ 
 มสำรวจและออกแบบ
สถาป)ตยกรรมเลือกเอาตัวเรือน
มาเป !นต �นแบบอาคารเร ียน 
โดยคงสัดส
วนอาคารเห็นได�ชัด
ท่ีทรงหลังคาและส
วนตัวอาคาร 
แต
จะปรับขนาดและความสูง
ของใต�ถุนให�เหมาะสมกับเด็ก
นักเรียนช้ันประถม 
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  ตัวอย�างท่ีพบในชุมชนพ้ืนท่ีศึกษา ผลงานของกลุ�มสำรวจและออกแบบ
สถาป�ตยกรรม 

ประเด็นท่ีพบ 
วัส

ดุแ
ละ

เป
ลือ

กอ
าค

าร
  

 
 
 
 

 
 

กล ุ 
 มสำรวจและออกแบบ
สถาป)ตยกรรมเลือกสะท�อน
บรรยากาศผ
านการเลือกใช�
วัสดุ และราย ละเอียดประกอบ
อาคาร โดยเฉพาะจังหวะของ
ช
องแสง การผายออกของผนัง
อาคาร และความสูงของราวกนัตก 

กา
รใ

ช�พื้
นที่

 

 
 
 
 
 

 กล ุ 
 มสำรวจและออกแบบ
สถาป)ตยกรรมเลือกออกแบบ
การใช �พ ื ้ นท ี ่ ชาน ท ั ้ งชาน
ภ า ย น อ ก แ ล ะ ก ึ ่ ง ภ า ย ใ น
ภายนอกเป!นพื ้นที ่ใช�งานที ่มี
ความยืดหยุ
น โดยปรับเปลี่ยน
ขนาดพื้นที่ชานเหล
านี้ให�ใหญ

กว
าตัวเรือนต�นแบบ เพื ่อให�
เหมาะกับนักเรียน 

อิท
ธิพ

ลง
ภูม

ิทัศ
น�วั

ฒ
นธ

รร
มใ

นช
มุช

นที่
มีผ

ลต
�อก

าร
ออ

กแ
บบ

 

แผ
นผ

ังร
วม

ขอ
งพื้

นที่
 

 
 
 
 
 

 เป!นส
วนที ่ผ ู �ขอรับบริการให�
ค ว า ม ส น ใ จ  โ ด ย ม ี ค ว า ม
เชื่อมโยงล�อไปกับผังของชุมชน
เดิม แต
ส
วนที ่ยังต�องปรับคือ
พื้นที่ริมน้ำซึ่งต�องระวังการเข�า
ใช�พื้นที่ของนักเรียน และระยะ
ระหว
างอาคาร เพราะช
วงหน�า
ฝนระดับน้ำอาจสูงขึ้นมาก  

เส
�นท

าง
แล

ะล
าน

  
 
 
 
 

 ถ ู กนำมา ใช � สร � า งม ิ ต ิ แ ละ
บรรยากาศในการใช�พื ้นที ่ใน
โครงการ ซึ่งนักศึกษาถ
ายทอด
ข �อม ูลออกมาได � ใกล � เค ียง
สภาพแวดล�อมในชุมชน 

กา
รเป

ลีย่
นร

ะด
ับพื้

นที
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ถ ู กนำมา ใช � สร � า งม ิ ต ิ แ ละ
บรรยากาศในการใช�พื ้นที ่ใน
โครงการ ซึ่งนักศึกษาถ
ายทอด
ข �อม ูลออกมาได � ใกล � เค ียง
สภาพแวดล�อมในชุมชน 

ท่ีมา : ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ  (2565) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 วัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับการออกแบบสถาป�ตยกรรม  

กรอบแนวคิดท่ีศึกษาสะท�อนการท่ีภูมิประเทศหลอมสร�างวัฒนธรรมภายในพ้ืนท่ี แล�วจึงเกิดเป!นรูปแบบเฉพาะของ
งานสถาป)ตยกรรม การวิจัยน้ีน้ีเห็นความสอดคล�องน้ันในกายภาพ และพบว
าส
วนท่ีสำคัญคือวัฒนธรรมการใช�ชีวิตบนข
วงลาน
ที่สอดคล�องกับการผลิตและจัดเก็บพืชผล ซึ่งเป!นงานที่กินเวลา ใช�แรงงานชุมชน จึงเป!นส
วนที่ดึงชุมชนมารวมกันนอกจาก
ความเช่ือและศาสนา 

6.2 โรงเรียนชุมชนในพระพุทธศาสนา  
กรอบแนวคิดท่ีศึกษาท่ีช้ีถึงการวางหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงสะท�อนถึงการใช�พ้ืนท่ี แต
การศึกษาในพ้ืนท่ีกลับ

พบลักษณะการใช�พื้นที่เป!นส
วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะความสะดวก ใช�การดูแลจัดการน�อย ง
ายต
อการ
เข�าใจและสื่อสาร ส
วนนี้เครือข
ายสงฆ จากทั้งฝ)|งเชียงตุงและเชียงใหม
มีผลในการขับเคลื่อนให�เกิดโรงเรียนวิถีพุทธในพื้นท่ี
ชุมชนบ�านจ
อน โดยเป!นจุดรวมให�ชุมชนมีความสามัคคีในการขับเคลื่อนแต
ละกิจกรรมในชุมชน 

6.3 ป�จจัยท่ีมีผลต�อการออกแบบ  
จากป)จจัยสำคัญที่มีการเน�นย้ำ 7 ป)จจัยสามารถแบ
งได�เป!น 2 ส
วนคือ ป)จจัยภายในชุมชนที่ ป)จจัย (A) ชุมชน

เจ�าของพ้ืนท่ี เป!นกลไกหลักสำคัญท่ีตรงตามกรอบแนวคิดการวิจัย แต
งานวิจัยพบว
าตัวแปรน้ีมีความเปราะบางเสี่ยงต
อการ
สูญสลาย โดยป)จจัย (E) เครือข
ายสงฆ  ป)จจุบันยังมีอิทธิพลสูงและสามรถช
วยประคับประคอง ซึ่งป)จจัยนี้ในกรอบการวิจัย
เบ้ืองต�นพบเพียงความสัมพันธ ระหว
างสงฆ  ความเช่ือ ประเพณีและชุมชน แต
ในการศึกษาพบลักษณะการเช่ือมโยงระหว
าง
ประเทศและอิทธิพลต
อรูปแบบค
านิยมในชุมชน 

6.4 แนวทางการออกแบบสถาป�ตยกรรมท่ีเชื่อมโยงกับป�จจัยภายในพ้ืนท่ีศึกษา  
พบว
าการจัดการผังรวมของพื้นที่เพื่อการใช�สอย ต�องให�ความสำคัญกับการเปลี่ยนระดับพื้น ทิศทาง เส�นทางและ

ลาน ส
วนการสื่อสารวัฒนธรรมผ
านทางสายตาส
วนท่ีเห็นได�ชัดท่ีสุดคือ สัดส
วนอาคาร วัสดุและเปลือกอาคาร ซ่ึงจะเช่ือกับการ
ใช�พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีมีขนบความเช่ือกำกับเอาไว�อีกช้ัน 
 

7. ข)อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช)ประโยชน� 
การวิจัยพบว
ามีผลที่สำคัญ 4 ส
วน คือ ป)จจัยทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการออกแบบสถาป)ตยกรรม, ป)จจัยทาง

พระพุทธศาสนา, ความสัมพันธ ระหว
างป)จจัย และแนวทางการออกแบบสถาป)ตยกรรมท่ีเช่ือมโยงกับป)จจัยภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
ผลการศึกษาพบโครงข
ายความร
วมมือของคณะสงฆ จากเชียงตุงและเชียงใหม
 เป!นผู�ประคองหลักในการดำเนินชีวิตของ
ชุมชน จนชุมชนสามารถสอดร�อยกับสภาพแวดล�อมกลายเป!นภูมิทัศน วัฒนธรรมที่จับต�องได�ในเชิงกายภาพ ผลวิจัยอธิบาย
ความสัมพันธ ระหว
างป)จจัย และประมวลความเชื ่อมโยงระหว
างป)จจัยแล�วพบว
ามีอยู 
 7 ป)จจัย สามารถแบ
งอิทธิพล 
เชิงกายภาพท่ีจับต�องได�เป!น 2 หมวด คือ อิทธิพลภูมิทัศน วัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด�วย แผนผังรวมของพ้ืนท่ี การเปลี่ยน
ระดับพ้ืน เส�นทางและลาน และอิทธิพลสถาป)ตยกรรมพ้ืนถ่ิน ประกอบด�วย การใช�พ้ืนท่ี สัดส
วนอาคาร วัสดุและเปลือกอาคาร 
โดยข�อค�นพบที่สำคัญจากงานวิจัยนี้ชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว
างวัฒนธรรม ภูมิทัศน วัฒนธรรมและงานสถาป)ตยกรรมพื้นถ่ิน
ระหว
างเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม
 การถอดป)จจัยเพื่อใช�ประกอบสร�างสถาป)ตยกรรมในวัฒนธรรมที่มีความคล�ายกัน
สามารถประกอบและสื่อสารให�เป!นที่ประจักษ และยอมรับได�ง
าย แต
งานวิจัยยังพบว
าการศึกษาและสื่อสารสัญลักษณ  
เชิงวัฒนธรรมจำเป!นอย
างยิ่งที่ต�องใช�ความละเอียดรอบคอบทั้งในการเลือกใช�กระบวนการ การดำเนินงาน และการเลือก
ช
วงเวลาในการดำเนินการ 
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การยอมรับการทำนาโยนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ACCEPTANCE OF FARMERS' PARACHUTE RICE CULTIVATION IN NOEN NGAM SUBDISTRICT 

RAMAN DISTRICT OF YALA PROVINCE. 
 

 

ยูไรดา  ขาเดร;1*, นาซอฟะห;  ขาเดร;2, นาซีฮะห;  มูดอ3, สุธาธิรักษ;  สุวรรณวงศ;4 และวิไลวรรณ  วิไลรัตน;5 

Yuraida  Khaday1*, Nasofah  Khaday2, Naseehah  Mudo3, Suthathirak  Suwannawong4 

and Wilaiwan  Wilairat5 

บทคัดย_อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดและความเป$นมาของการทำนาโยน 2) ศึกษาข้ันตอนการทำนาโยน  

3) ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรท่ีมีต,อการทำนาโยน พ้ืนท่ีศึกษาตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กลุ,มตัวอย,างท่ีใช1
ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู1ทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 10 ครัวเรือน วิเคราะห�ข1อมูล 
และนำเสนอข1อมูลบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว,า 1) แนวคิดและความเป$นมาของการทำนาโยนเกิดจากการให1 
ความร,วมมือระหว,างศูนย�เรียนรู1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค1าเกษตรรามันกับศูนย�เมล็ดพันธุ�ข1าวป8ตตานีผ,านโครงการ
นาแปลงใหญ, ซึ่งได1มีการลงมาสาธิตการทำนาโยนในพื้นที่และได1ให1การสนับสนุนต1นทุนในการทำนาโยน เป$นระยะเวลา 3 ป<  
2) ข้ันตอนในการทำนาโยน มีดังน้ี 1 การเตรียมเพาะต1นกล1า 2 การเตรียมแปลงนา 3 การโยนต1นกล1า 4 การดูแลรักษา และ 5 
การเก็บเก่ียว 3) การยอมรับของเกษตรกรในการทำนาโยน มีป8จจัยดังน้ี 1 ต1นทุน การทำนาโยนมีต1นทุนต่ำกว,าการทำนาแบบ
ทั่วไป ทั้งในเรื่องของเมล็ดพันธุ� ปุ?ย และค,าใช1จ,ายอื่น ๆ 2 แรงงาน การปลูกข1าวแบบนาโยนมีการใช1แรงงานน1อย และ 3 
ผลผลิต ให1ผลผลิตมากกว,าการทำนาดำ 
 

คำสำคัญ : การยอมรับ, เกษตรกร, นาโยน 
 

Abstract 
The purposes of this study were 1) To study the concept and background of parachute rice 

cultivation. 2) To study the parachute rice method 3) To study the acceptance of farmers towards parachute 
rice method around Noen Ngan Sub-district, Raman District, Yala Province. The samples used in the study 
were farmers who planted tossing rice seedling in Noen Ngam subdistrict. In Raman District, Yala Province,  
10 households analyzed the data and presented descriptive narratives. The results showed that 1) the 
concept and background of casting farming stemmed from collaboration between learning centers. 
Enhancing the production efficiency of Raman agricultural products with Pattani Rice Seed Center through 
the Large Plot Project, which was launched in demonstration. 2) The procedures for parachute rice are as 
follows: 1 preparation of seedling cultivation, 2 preparation of farming, 3 seedling throwing, 4 caring and 5 
harvesting, 3) farmers' acceptance of parachute farming, there are factors as follows: 1 Cost. Farming costs 

 

1 - 4 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
5 อาจารย�สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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less than conventional farming in terms of seeds, fertilizers and other costs. 2 Parachute rice planting leds 
to lower labor. is less labor intensive and 3 Yield is more productive than the transplanting rice method 
cnormal cultivation. 
 

Keyword: Acceptance, Farmers, Parachute rice cultivation. 
 

1. บทนำ 
“ข1าว” ในประเทศไทยเป$นสิ่งที่อยู,คู,กับคนไทยมาตั้งแต,อดีตจนถึงป8จจุบัน เพราะสังคมไทยเป$นสังคมเกษตรกรรม 

ประชาชนส,วนใหญ,ทำการเกษตรเป$นอาชีพหลัก จากข1อมูลสำนักงานเศรษฐกิจ (2555) พบว,า ทั้งประเทศมีเนื้อที่เพาะปลูก
ข1าวนาป< ในป< 2555 มีเน้ือท่ีประมาณ 62 - 63 ล1านไร, ซ่ึงตั้งแต,อดีตคนส,วนมากจะรู1จักวิธีการปลูกข1าวด1วยวิธีการทำนาดำ แต,
ในป8จจุบันเกษตรกรและหน,วยงานที่เกี่ยวข1องได1มีการปรับปรุงวิธีการปลูกข1าวเพื่อให1ได1ผลผลิตที่ดี การทำนาโยนเป$นอีกหน่ึง
วิธีใหม,ในการทำนาในยุคป8จจุบัน ซึ่งข1อดีของการทำนาโยนคือระยะห,างของต1นข1าวที่มีมากกว,าก็ทำให1ข1าวสามารถแตกกอได1 
ท้ังยังใช1ต1นทุนและแรงงานน1อยอีกด1วย เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีได1จากนาโยนจะมีปริมาณมากกว,านาดำ เน่ืองจากนาดำจะมี
การแตกกอท่ีน1อย เพราะใช1ต1นกล1าท่ีแก,กว,าต1นกล1าของนาโยนในการปลูก ส,งผลให1ผลผลิตน1อยตามไปด1วย 

การทำนาโยนมีต1นกำเนิดท่ีประเทศญี่ปุsนและประเทศจีน โดยวิธีการปลูกข1าวแบบโยนต1นกล1าเป$นนวัตกรรมท่ีเข1ามา
ในประเทศไทยได1ไม,นาน และยังไม,เป$นที่แพร,หลายในวงกว1างเพราะเกษตรกรส,วนใหญ,ไม,ทราบถึงข1อดีของการทำนาโยนต1น
กล1า ทั้งนี้จากการทดลองทำนาโยนของประเทศญี่ปุsนและประเทศจีน พบว,า การทำนาโยนทำให1ต1นข1าวเติบโตอย,างแข็งแรง 
และยังสามารถต1านทานต,อวัชพืชและแมลงศัตรูพืชระบาด โดยอาศัยเทคนิคการเพาะปลูกแบบระบบชีวภาพ เน1นปรับปรุง 
บำรุงดินให1มีคุณภาพมากขึ้น ปรับสภาพแปลงนาข1าวให1โปร,งโล,งและแสงแดดส,องถึงผิวดินและน้ำ เพื่อทำให1ระบบนิเวศในนา
ข1าวอุดมสมบูรณ� (เชาว�วัช หนูทอง และคณะ, 2553) ซึ่งวิธีการทำนาโยนมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเพาะต1นกล1า
ในถาดเพาะควรย,อยดินแห1งให1ละเอียดแล1วหว,านดินตามลงไปให1เต็มเสมอปากหลุมพอดีและใส,เมล็ดพันธุ�ข1าวตามลงไป 
เพาะจนเมล็ดพันธุ�ข1าวโตเป$นต1นกล1าประมาณ 3 - 5 นิ้วใช1ระยะเวลาประมาณ 12 - 15 วันจึงจะสามารถนำต1นกล1าไปโยนใน
แปลงนา ขั้นตอนที่สอง คือขั้นตอนการเตรียมแปลง ก,อนทำนาให1พักนาให1แห1งอย,างน1อย 1 เดือนและให1ขังน้ำในแปลง 1 คืน 
ต,อจากน้ันไถเตรียมดินเหมือนนาดำปกติและสามารถโยนต1นกล1าได1ในวันถัดไป ข้ันตอนท่ีสามคือข้ันการโยนต1นกล1า วิธีการโยน
ให1เดินถอยหลังกำมือละ 5 - 15 หลุม โยนต1นกล1าขึ้นสูงต1นกล1าจะกระจายตัวลงตรงหรือเอนเล็กน1อย หลังจาก 1 - 2 วัน  
ให1เติมน้ำทันทีและเพ่ิมระดับน้ำข้ึนเรื่อย ๆ จนถึง 5 - 10 เซนติเมตรให1รักษาระดับน้ำจนถึงข1าวโตคลุมพ้ืนท่ีนาหรือจนถึงก,อน
เกี่ยว 15 - 20 วัน ขั้นตอนที่สี่คือการปฏิบัติดูแลรักษาควรใส,ปุ?ยรองพื้นก,อนโยนต1นกล1า 1 วัน ขณะปรับเทือกและการปฏบัิติ
ดูแลรักษาเช,นเดียวกันกับการทำนาวิธีอ่ืน ๆ ทุกประการ ข้ันตอนท่ีห1าคือข้ันตอนการเก็บเก่ียว เมื่อข1าวออกรวงและสุกเต็มท่ีจะ
ใช1เวลาประมาณ 120 วัน เกษตรกรก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการเก็บเกี่ยวแต,ละครั้งต1องใช1รถเกี่ยวข1าว เนื่องจากต1นข1าวมี
ขนาดเล็กและปริมาณมาก รวมถึงการวางตัวของต1นข1าวไม,เป$นระเบียบจึงไม,เหมาะต,อการเก็บเกี่ยวด1วยมือ เมื่อรวงข1าวสุก
เต็มท่ีแล1ว ต1องเก็บเก่ียวให1เสร็จภายใน 3 วัน เพราะต1นข1าวจะโค1งและหักง,าย (เชาว�วัช หนูทอง และคณะ, 2553) 

ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป$นท่ีราบลุ,มมีภูเขาและเนินเขาสูงล1อมรอบเป$นพ้ืนท่ี
ที่อุดมสมบูรณ�ไปด1วยการเกษตร จึงมีการรับวิธีการทำนาแบบโยนต1นกล1าเข1ามาใช1ในการทำนาของพื้นที่ แต,ในช,วงระยะแรก
เกษตรกรส,วนใหญ, ยังไม,ยอมรับวิธีการทำนาแบบการโยนต1นกล1า เพราะเกษตรกรส,วนใหญ,มองว,าการทำนาแบบโยนต1นกล1า
เป$นการทำนาท่ีมีรูปแบบแปลกไปจากการทำนาแบบดั้งเดิม และอาจเป$นเพราะเกษตรกรในพ้ืนท่ียังไม,ทราบถึงข1อดีของการทำ
นาโยน อีกท้ังการทำนาโยนยังไม,เป$นท่ีรู1จักมากในกลุ,มเกษตรกรพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แต,ในช,วงระยะ
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หลังกลุ,มเกษตรผู1นำแนวคิดการทำในรูปแบบโยนต1นกล1าเข1ามาในพื้นที่มีความพยายามอย,างมากในการขยายพื้นที่การทำนา
โยนและการทำให1เกษตรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หันมาใช1การปลูกข1าว ด1วยวิธีการโยนต1นกล1ากันมาก
ข้ึน ซ่ึงเป$นผลหลังจากระยะเวลา 3 ป< เกษตรกรส,วนใหญ,ในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หันมาใช1วิธีการปลูก
ข1าวแบบการโยนต1นกล1าส,งผลให1เกษตรกรมีเวลาในการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช,น กรีดยาง ตัดเย็บเสื้อผ1า เป$นต1น ส,งผลเพ่ิม
รายได1ในครอบครัวและเป$นการส,งเสริมคุณภาพชีวิตให1ดียิ่งข้ึนนับเป$นทางเลือกใหม,ของการทำนาแบบยั่งยืนในพ้ืนท่ีตำบลเนิน
งาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทำให1อาชีพการทำนาในพื้นที่เกิดความเข1มแข็งในด1านเศรษฐกิจและตอบโจทย�การลดต1นทุนเพ่ิม
ผลผลิตจากการทำนาโยน 

จากความเป$นมาดังกล,าวทำให1คณะวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการทำนาโยน ขั้นตอนการทำนาโยน และ
ป8จจัยที่ทำให1เกษตรกรยอมรับการทำนาโยนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให1ข1อมูลเหล,านี้เกิด
ประโยชน�แก,ผู1ที่สนใจในเรื่องการทำนาโยนและเป$นแนวทางในการขยายพื้นที่การทำนาโยนในตำบลเนินงาม อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลามากยิ่งข้ึนต,อไป 
 

2. วัตถุประสงค;ของการวิจัย 
2.1 ศึกษาแนวคิดและความเป$นมาของการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
2.2 ศึกษาข้ันตอนการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
2.3 ศึกษาการยอมรับของเกษตรกรท่ีมีต,อการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับปjจจัยในการยอมรับนวัตกรรมนาโยน 

ศิริน ทหายสนันท� และคณะ (2564) ได1กล,าวว,า ป8ญหาในการทำนาหรือปลูกข1าว คือ การขาดแคลนแรงงาน  
โดยการแก1ไขป8ญหาดังกล,าว จึงมีการนําเทคโนโลยีการทำนาแบบโยนต1นกล1าซึ่งเป$นเทคโนโลยีการผลิตวิธีใหม,ที่กำลังเป$นท่ี
สนใจของเกษตรกรกลุ,มเล็ก ๆ เนื่องจากเป$นนวัตกรรมการทำนาที่ช,วยปuองกันป8ญหาการเกิดวัชพืช และการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาลได1เป$นอย,างดี อีกทั้งสามารถทำนาได1ต,อเนื ่องป<ละ 3 - 4 ครั ้งต,อป< ซึ ่งทำให1ผลผลิตข1าวเพิ่มขึ ้นในเขต
ชลประทานโดยไม,ต1องใช1สารเคมีทุกชนิด ส,งผลให1คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล1อมที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป$นทางเลือกหนึ่งของการทำนา
แบบยั่งยืนและทำให1อาชีพเกษตรกรเกิดความเข1มแข็งทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การให1ความสำคัญกับความรู1ความเข1าใจต,อ
องค�ประกอบและต,อการยอมรับเทคโนโลยี การทำนาแบบโยนต1นกล1าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก จึงทำให1เราทราบแนว
ทางการส,งเสริมเทคโนโลยีชนิดน้ี สู ,การปฏิบัติเพื ่อเพิ ่มการผลิตข1าวให1มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในการวิจัยในครั้งนี ้มี 
การเผยแพร,องค�ความรู1ที่ได1จากการวิจัยไปสู,หน,วยงานที่ทำหน1าที่ในการส,งเสริมเพื่อหวังผล การเปลี่ยนแปลงในการวางแผน
เชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข1าวของเกษตรกรได1อย,างเป$นระบบและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อค1นหา
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข1าวแบบโยนต1นกล1าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก 

สิน พันธุ�พินิจ (2544) ได1กล,าวว,า โดยทั่วไปเกษตรกรส,วนใหญ,จะยอมรับเทคโนโลยีเกษตรตั้งแต,วันรับรู1จนถึงวัน
ตัดสินใจรับไปปฏิบัติตามกระบวนการการถ,ายทอดเทคโนโลยีเร็วหรือช1าแตกต,างกันขึ้นอยู,กับความพร1อมของเกษตรกรและ
ป8จจัยภายนอกอื่น ๆ สรุปได1ว,ากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีเป$นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มตั้งแต,การรับรู1 
ข,าวสารของเทคโนโลยีพิจารณาอย,างรอบคอบแล1วจึงตัดสินใจยอมรับหรือไม,ยอมรับเทคโนโลยีนั้นไปปฏิบัติ การยอมรับ
เทคโนโลยีจึงเป$นกระบวนการตัดสินใจโดยอิสระของเกษตรกรไม,มีใครจะบังคับให1เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีได1อย,างยั่งยืน  
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3.2 บริบทพ้ืนท่ีศึกษา 
ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีลักษณะเป$นที่ราบลุ,ม พื้นท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกข1าวในระดับ

ปานกลางโดยการผลิตข1าวในพ้ืนท่ีจะอยู,ภายใต1การดูแลของศูนย�เรียนรู1การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค1าเกษตร สินค1าหลัก
ที่ผลิตในพื้นที่ตำบลเนินงาม เป$นข1าวนาป< นาดำ นาหว,าน และนาโยน โดยมีพื้นที่ 34,862 ไร, ข1อมูลจากเว็บไซต�ของศูนย�
เรียนรู1การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค1าเกษตร (2563) มีเกษตรกรท่ีทำนาโยนท้ังหมด 10 ครัวเรือน จุดเด,นของศูนย�เรียนรู1
คือการใช1เทคโนโลยีเพื ่อลดต1นทุนในการผลิตข1าวและการทำการเกษตรในรูปแบบไร,นาสวนผสม โดยจะมีแนวทางใน 
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต1นทุนการผลิต และการผลิตข1าวให1ได1คุณภาพดี อีกทั้งสภาพแหล,งน้ำ 
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภคมีอยู,เป$นจำนวนมาก สามารถนำไปใช1เพ่ือการทำนาได1เป$นอย,างดี  
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ_มตัวอย_าง 

ผู1ให1ข1อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู1ทำนาโยนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 10 ครัวเรือน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

4.2 ขอบเขตดnานเนื้อหา 
4.2.1 ศึกษาแนวคิดการทำนาโยนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง รวมถึงสัมภาษณ�เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีทำนาโยน 

4.2.2 ศึกษาข้ันตอนของการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.2.3 ศึกษาป8จจัยท่ีมีผลต,อการยอมรับการทำนาโยนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใชnในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ เป$นการศึกษาตามระเบียบวิจ ัยเชิงคุณภาพ ผู 1ว ิจัยได1มีการใช1เครื ่องมือในการศึกษา ดังน้ี  
(1) แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร1าง (2) การสัมภาษณ�เชิงลึก (3) การสังเกตแบบมีส,วนร,วม (4) การบันทึกภาพ และ  
(5) การบันทึกข1อมูล 

4.4 การเก็บรวบรวมขnอมูล 

4.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข1องกับแนวคิดการทำนาโยน ขั ้นตอนในการทำนาโยนและป8จจัย 
ในการยอมรับการทำนาโยน 

4.4.2 สำรวจพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และติดต,อศูนย�เรียนรู1การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค1าเกษตร และปราชญ�ชาวบ1านท่ีมีความรู1เก่ียวกับการทำนาโยน เกษตรกรท่ีมีความรู1ประสบการณ�การทำนาโยนและคนรุ,น
ใหม,ในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.4.3 จัดทำแบบสัมภาษณ�เชิงลึกสำหรับผู1ให1ข1อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำนาโยนแนวคิดการทำนาโยน ขั้นตอน 
การทำนาโยน ป8จจัยท่ีมีผลต,อการยอมรับการทำนาโยนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

4.4.4 ลงพื้นที่เพื ่อเก็บข1อมูลในการสัมภาษณ� ประกอบด1วยข1อมูลปฐมภูมิ เป$นการเก็บรวบรวมข1อมูลจาก 
การสัมภาษณ�เชิงลึกผู1ท่ีมีความรู1เก่ียวกับแนวคิดการทำนาโยน ข้ันตอนการทำนาโยน ป8จจัยท่ีมีผลต,อการยอมรับการทำนาโยน
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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4.5 การวิเคราะห;ขnอมูล 
4.5.1 จัดกลุ,มข1อมูล เรียบเรียงข1อมูล จัดลำดับเน้ือหาท่ีต1องการศึกษา 
4.5.2 นำข1อมูลวิจัยที่เกี่ยวข1องมาวิเคราะห�ร,วมกับข1อมูลที่ได1จากการสัมภาษณ�เชิงลึกในประเด็นคำถามที่วางไว1 

ตามวัตถุประสงค� โดยใช1การวิเคราะห�เนื้อหา (content analysis) เพื่อนำไปสู,การตอบคำถามวิจัยและวัตถุประสงค�ของการ
วิจัยที่ต1องการศึกษาเกี ่ยวกับแนวคิดการทำนาโยน ขั้นตอนการทำนาโยน ป8จจัยที่มีผลต,อการยอมรับการทำนาโยนของ
เกษตรกร และนำข1อมูลท่ีได1จากการวิเคราะห�มาเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการยอมรับนวัตกรรมการทำนาโยนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  

สามารถแบ,งออกเป$น 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงค�ดังน้ี 
5.1 แนวคิดและความเปqนมาการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แนวคิดและความเป$นมาในการทำนาโยน เกิดจากอดีตหัวหน1าศูนย�เรียนรู1การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสนิค1าเกษตร 
รามัน (ศพก.) เมื่อป< 2560 หัวหน1าศูนย�ได1เข1าร,วมประชุมเก่ียวกับการเกษตรโดยในการประชุมมีการนำเสนอการทำนาแบบนา
โยน ซ่ึงได1ผลตอบรับดีในบริเวณภาคกลาง จึงมีแนวคิดท่ีจะนำรูปแบบการทำนาโยนเข1ามาในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา โดยมีการประสานงานกับศูนย�เมล็ดพันธุ�ข1าวป8ตตานี ซึ่งได1ให1ความร,วมมือกับศูนย�เรียนรู1การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค1าเกษตรรามัน (ศพก.) ผ,านโครงการนาแปลงใหญ, ซึ่งโครงการดังกล,าวได1มีการลงมาสาธิตการทำนาโยนในพื้นท่ี 
ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และได1ให1การสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ�ข1าว ปุ?ย รวมถึงค,าใช1จ,ายอื่น ๆ ในการ
ทำนาโยนเป$นระยะเวลา 3 ป< และได1ผลตอบรับเป$นอย,างดีจากเกษตรกรในพื้นท่ี ชาวบ1านมีการปรับตัวในการทำนาแบบเดิม
จากการทำนาดำอย,างเดียว เป$นการทำนาดำควบคู,กับการทำนาโยน สาเหตุที่ไม,สามารถทำนาโยนได1ทั้งหมดนั้น เนื่องจาก
ปริมาณน้ำในแต,ละป<ที่มีปริมาณน้ำมากหรือน1อยไม,เท,ากัน และการทำนาโยนต1องการน้ำน1อยกว,านาดำ หากป<ใดปริมาณน้ำ
มากจะไม,สามารถทำนาโยนในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได1 แต,หากปริมาณน้ำน1อยสามารถเพิ่มพื้นที่การทำนาโยนได1มากยิ่งข้ึน 
นอกจากปริมาณน้ำแล1ว สภาพพื้นที่ก็มีความเกี่ยวข1องกับการทำนาโยนเช,นกัน ตัวอย,างเช,น พื้นที่ท่ีมีความสูงจะเป$นพื้นที่ท่ี
สามารถปลูกนาโยน เน่ืองจากน้ำจะไม,ขังและพ้ืนท่ีต่ำจะเป$นการปลูกนาดำ เน่ืองจากนาดำสามารถรับน้ำได1มากกว,านาโยน 

การทำนาของเกษตรกรในตำบลเนินงาน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป$นการทำนาที่เก็บไว1รับประทานภายใน
ครัวเรือนป<ต,อป< ในแต,ละป<จะมีการทำนาป<ละ 1 ครั้ง การทำนาเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของเกษตรกร ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ,นสู,รุ,น เพียงแต,ป8จจุบันเกษตรกรมีการรับวิธีการทำนาแบบใหม,เข1ามาปรับใช1 เพื่อลด
ต1นทุนและเพ่ิมผลผลิต ตอบสนองการใช1ชีวิตของเกษตรกรในยุคป8จจุบัน 

5.2 ขั้นตอนในการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ขั้นท่ี 1 การเตรียมเพาะตnนกลnา เป$นการเตรียมถาดเพาะกล1าโดยการพรวนดินแห1งให1ละเอียด ดินท่ีเหมาะจะนำมา 

เพาะกล1าควรเป$นดินเหนียวเพราะดินเหนียวมีคุณสมบัติในการยึดเกาะต1นกล1าได1ดีและดินต1องไม,มีเมล็ดข1าวหรือวัชพืชปะปน 
จากนั้นนำถาดเพาะกล1ามาวางกับพื้นที่ที่เตรียมไว1โดยพ้ืนที่จะต1องเป$นพื้นที่ที่เรียบเสมอกัน ขั้นต,อไปใส,ดินลงในถาดเพาะกล1า
ประมาณครึ่งถาด จากนั้นหว,านเมล็ดพันธุ�จำนวน 1-2 เมล็ดต,อหลุม ซึ่งจะใช1เมล็ดพันธุ�ประมาน 3-4 กิโลกรัม/ไร, และโรยดิน
ใส,ให1เต็มเสมอปากหลุมพอดี โดยระวังไม,ให1ดินล1นปากหลุม เพราะจะทำให1รากข1าวพันกัน เมื่อนำต1นกล1าไปโยนดัง (รูปท่ี 1) 
จากนั้นรดน้ำให1ชุ,ม การให1น้ำระยะแรกจะต1องให1น้ำในลักษณะเป$นฝอยละเอียด โดยระวังไม,ให1เมล็ดข1าวกระเด็นและไม,ให1น้ำ
ท,วมแผ,นถาด และต1องรักษาความชื้นจนกว,าข1าวจะงอก การเพาะต1นกล1าจะเพาะในแปลงนาโดยไม,มีการขนย1าย เมื่อต1นกล1า
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อายุ 15-25 วัน มีความสูงประมาณ 12 เซนติเมตร สามารถนำไปโยนได1ทันที หากเกิน 25 วัน ต1นกล1าจะแก,และมีการแตกกอ
น1อย ซ่ึงจะส,งผลให1ปริมาณของผลผลิตน1อย ซ่ึงต1นกล1า 60 ถาดสามารถโยนได1ประมาณ 1 ไร, 
 

 
รูปท่ี 1 วิธีการเตรียมเพาะต1นกล1า 
ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

ขั้นที่ 2 การเตรียมแปลงนา ก,อนการทำนาควรมีการพักแปลงนาให1แห1งอย,างน1อย 1 เดือน เพื่อให1ข1าววัชพืชพ1น
ระยะฟ8กตัว จากนั้นให1ใส,น้ำในแปลงนาสูงประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร โดยพักน้ำไว1 1 คืนและปล,อยให1น้ำแห1งเอง เพื่อให1
วัชพืชงอกขึ้นมาเต็มที่ (ไม,ควรพ,นสารเคมีปuองกันและกำจัดศัตรูพืช) แล1วทำการไถพลิกหน1าดินครั้งแรกเพื่อกำจัดวัชพืช 
จากน้ันไถกลบเพ่ือเป$นการกลบฟางข1าวหรือพืชไร,ท่ีมีอยู,ในไร,นา เพ่ือให1เกิดกระบวนการย,อยสลายในดินซ่ึงจะกลายเป$นแหล,ง
ของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารของพืช ต,อมาปรับเทือกให1สม่ำเสมอมากท่ีสุด (รูปท่ี 2) และทำการใส,ปุ?ยครั้งท่ี 1 ก,อนโยนต1น
กล1า เพื่อให1ต1นกล1ามีการแตกราก ในกรณีที่เป$นดินร,วนปนทรายหรือดินทรายหลังปรับเทือกสามารถโยนกล1าได1ทันที แต,หาก
เป$นดินเหนียวสามารถโยนต1นกล1าได1ในวันรุ,งเช1า 
 

 
รูปท่ี 2 วิธีการเตรียมแปลงนา 
ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

ขั้นที่ 3 การโยนตnนกลnา การโยนต1นกล1าในแปลงควรมีน้ำเล็กน1อยสูงประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งวิธีโยนต1นกล1าทำโดยการ
ตวัด หงายมือโยนต1นกล1าข้ึนสูงกว,าระดับศีรษะ ต1นกล1าจะกระจายตัวพุ,งลงตั้งตรงกับเอนเล็กน1อย (รูปท่ี 3) หากเห็นว,าต1นกล1า
ห,างกัน  ให1โยนเพิ่มเติมได1 ซึ่งเกษตรกร 1 คน จะใช1เวลาโยนต1นกล1าประมาณ 2 ชั่วโมงต,อไร, และพื้นที่จำนวน 1 ไร, จะใช1ต1น
กล1าประมาณ 60 ถาด 
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รูปท่ี 3 วิธีการโยนต1นกล1า 
ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

ขั้นที่ 4 การดูแลรักษา หลังโยนต1นกล1า 1 - 2 วัน ให1เติมน้ำในแปลงนาทันที จากนั้นให1เพิ่มระดับน้ำขึ้นเรื่อย ๆ  
โดยการสังเกตปริมาณน้ำ หากน้ำเริ่มลดลงให1เพ่ิมปริมาณน้ำตามความสูงของต1นกล1าและรักษาระดับน้ำให1คงท่ี ซ่ึงเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จะใช1น้ำจากบ,อของโครงการนาแปลงใหญ,ท่ีได1ขุดไว1ในป<แรกของการทดลองทำ
นาโยน โดยเติมน้ำให1สูงประมาณ 1 คืบจนกว,าข1าวจะคลุมผืนนา หลังจาก 25 วันใส,ปุ?ยครั้งที่ 2 เพื่อที่จะให1ต1นกล1าแตกกอ  
ต1นกล1าแต,ละกอจะมีการแตกขยายเพิ ่มประมาณ 15 - 21 กอ จากนั ้นใส,ปุ ?ยครั ้งที ่ 3 การใส,ปุ ?ยด1วยโดรน (รูปท่ี 4)  
เป$นการประหยัดเวลาและต1นข1าวจะได1รับปุ?ยอย,างทั่วถึง เพื่อช,วยในการเจริญเติบโตของรวงข1าว ซึ่งในการใส,ปุ?ยแต,ละครั้งจะ
ใช1ปุ?ยหมัก ได1แก, มูลวัว กากยาง พด.1 (สารเร,งพืช) เมื่อรวงข1าวสุกเหลืองเต็มท1องนา จึงสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได1 
 

 
ภาพท่ี 4 วิธีการใส_ปุrยโดยใชnโดรน 
ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

ขั้นที่ 5 การเก็บเกี่ยว เมื่อข1าวออกรวงและสุกเต็มที่จะใช1เวลาประมาณ 120 วัน เกษตรกรก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ซึ่งการเก็บเกี่ยวแต,ละครั้งต1องใช1รถเกี่ยวข1าว (รูปท่ี 5) เนื่องจากต1นข1าวมีขนาดเล็กและปริมาณมาก รวมถึงการวางตัวของต1น
ข1าวไม,เป$นระเบียบ จึงไม,เหมาะต,อการเก็บเก่ียวด1วยมือ เมื่อรวงข1าวสุกเต็มท่ีแล1วต1องเก็บเก่ียวให1เสร็จภายใน 3 วัน เพราะต1น
ข1าวจะโค1งและหักง,าย  
 



 

344 

 
ภาพท่ี 5 วิธีการเก็บเกี่ยว 
ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

5.3 การยอมรับของเกษตรกรในการทำนาโยนพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
ปjจจัยท่ีมีผลทำใหnเกษตรกรยอมรับการทำนาโยน ไดnแก_  

1) ตnนทุน การทำนาโยนมีต1นทุนต่ำ เนื ่องจากการทำนาโยนลดค,าใช1จ,ายในทุกส,วนอีกทั ้งในช,วง
ระยะเวลา 3 ป<แรกเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได1รับการสนับสนุนจากศูนย�เมล็ดพันธุ�ข1าว
ป8ตตานีในค,าใช1จ,ายทุกส,วน เช,น ค,าเมล็ดพันธุ� ค,าถาดเพาะต1นกล1า ค,าปุ?ย ค,าน้ำ ค,ารถเกี่ยวข1าว เป$นต1น รวมถึงการจัดการ
พ้ืนท่ีในการทำนา เพราะการทำนาโยนจะใช1พ้ืนท่ีน1อยกว,าการทำนาแบบท่ัวไป เน่ืองจากวิธีการปลูกไม,ได1เป$นระเบียบ และต1น
กล1าของนาโยนจะโตขึ้นแบบใกล1ชิดกัน ด1วยเหตุผลนี้ส,งผลให1การใช1น้ำในการทำนามีการลดลงตามไปด1วย เพราะนาโยนจะใช1
ต1นกล1าที่อายุอ,อน ลำต1นจะเตี้ยจึงไม,สามารถใช1น้ำในปริมาณมากได1 ซึ่งป8จจุบันเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและสานต,อ
วิธีการทำนาแบบนาโยนได1  

2) แรงงาน การใช1แรงงานการปลูกข1าวแบบนาโยนมีจำนวนแรงงานน1อย เน่ืองจากเกษตรกร 1 คนสามารถ
โยนต1นกล1าได1ประมาณ 2 ชั่วโมงต,อไร, โดยไม,ต1องมีการจ1างแรงงานเพิ่มเติม ช,วยลดค,าใช1จ,ายในส,วนของค,าจ1างแรงงานและ
ประหยัดเวลาในการทำนา จากเหตุผลดังกล,าวส,งผลให1เกษตรในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถนำเวลาท่ี
เหลือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ  และยังเป$นผลดีต,อตัวเกษตรกรเองในเรื่องสุขภาพ เนื่องจากเกษตรกรส,วนใหญ,อยู,ในช,วงวัยกลางคนถึง
วัยสูงอายุไม,ต1องมีการดำนาให1ปวดหลังเพราะวิธีการทำนาแบบเดิมต1องมีการโค1งตัวในการทำนาทำให1เป$นผลด1านลบต,อสุขภาพ
ของเกษตรกร 

3) ผลผลิต ผลผลิตที่ได1จากการทำนาโยน อับดุลเลาะห� เปอะรอบิง (2564) ได1กล,าวไว1ว,า “จำนวน
ผลผลิตนาดำได1 300 กิโลกรัม ต,อ 1 ไร, และนาโยนได1 500 กิโลกรัมต,อ 1 ไร,” ซ่ึงผลผลิตท่ีมีจำนวนมากข้ึน เกิดจากป8จจัยต,าง ๆ 
เช,น การแตกกอของต1นกล1า ต1นข1าวจากการทำนาโยนมีความแข็งแรงสามารถควบคุมปริมาณวัชพืชได1และลดความเสียหาย
ของต1นข1าวได1ดี เป$นต1น จากป8จจัยดังกล,าวทำให1ผลผลิตจากการทำนาโยนมีจำนวนผลผลิตที่สูงกว,าการทำนาดำ ส,งผลให1
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีข1าวรับประทานท้ังป< ลดค,าใช1จ,ายในการซ้ือข1าวสารได1 และหากป<
ใดมีผลผลิตเหลือ เกษตรกรก็จะนำผลผลิตไปส,งขาย และสามารถนำได1รายได1มาเป$นทุนในการทำนาครั้งถัดไป 
 

ตารางท่ี 1 ข1อดีและข1อเสียในการทำนาโยน 

ขnอดี ขnอเสีย 
1. ใช1เวลาในการทำนาน1อยกว,านารูปแบบอ่ืนๆ 1.ไม,สามารถทำนาในท่ีท่ีน้ำมากได1 
2. ลดต1นทุนและแรงงานในการทำนา 2. ต1นข1าวเจริญเติบโตไม,เป$นระเบียบ ยากต,อการเก็บเก่ียว 
3. ต1นกล1าสามารถแตกกอได1เยอะ  
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ขnอดี ขnอเสีย 

4. ผลผลิตเยอะกว,านารูปแบบอ่ืน เช,น นาดำ เป$นต1น  
5. ไม,ต1องโค1งตัวในการทำนา ลดป8ญหาด1านสุขภาพของ
เกษตรกรท่ีทำนา 

 

ท่ีมา : ยูไรดา ขาเดร� (2564) 
 

แม1ว,าเกษตรกรจะยอมรับการทำนาโยนมากขึ้นแต,เกษตรกรในพื้นท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยังมี
การทำนาโยนควบคู,กับนาดำเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายในการทำนา จากการสัมภาษณ�หัวหน1าศูนย� วาหะ ดอเลาะ
เจ{ะแต (2564) ได1ให1ข1อมูลว,า พื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไม,สามารถทำนาโยนทั้งหมดได1 เพราะจำเป$น
จะต1องสำรองนาดำไว1 เพื่อเป$นการรับมือกับฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช,น สภาพอากาศ น้ำ เนื่องด1วยสภาพ
อากาศที่มีความแปรปรวน ทำให1คนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จะไม,ทำนาโยนในไร,นาของตนเอง
ท้ังหมด ตัวอย,างเช,น เกษตรกรมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 10 ไร, จะแบ,งพ้ืนท่ีออกเป$น 5 ไร, สำหรับทำนาโยนและอีก 5 ไร, สำหรับการทำ
นาดำ เพราะนาโยนจะต1องมีการควบคุมระดับน้ำมากกว,านาดำ หากในป<นั้นมีปริมาณ น้ำฝนมากก็จะทำให1พื้นที่ทำนาโยนน้ัน
เกิดความเสียหาย แต,หากป<นั้นน้ำน1อยจะปรับเปลี่ยนมาใช1นาโยนเพราะนาดำต1องใช1น้ำปริมาณมาก ด1วยเหตุนี้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงต1องมีการทำนาโยนควบคู,กับการทำนาดำ อีกท้ังในเรื่องภูมิป8ญญาของคนใน
พื้นที่ได1ให1ข1อมูลว,าคนในพื้นที่จะมีความเชื่อในเรื่องการนับป<ตามนักษัตร เช,น ป<มะโรง มะเส็ง เป$นป<งูใหญ,และงูเล็กจะมี
ปริมาณน้ำฝนมากกว,าป<อ่ืน ๆ ซ่ึงข1อมูลดังกล,าวเป$นภูมิป8ญญาของคนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค�ท่ี 1 พบว,า แนวคิดและความเป$นมาของการทำนาโยนในพ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา เกิดจากการให1ความร,วมมือกันระหว,างศูนย�เรียนรู1การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค1าเกษตรรามันกับศูนย�เมล็ด
พันธุ�ข1าวป8ตตานีผ,านโครงการแปลงใหญ, ซึ่งได1มีการลงมาสาธิตการทำนาโยนในพื้นที่โดยทางศูนย�เมล็ดพันธุ�ข1าวป8ตตานีได1ให1
การสนับสนุนในเรื่องของต1นทุนในการทำนาโยนเป$นระยะเวลา 3 ป< และได1ผลตอบรับเป$นอย,างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบล
เนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชาวบ1านมีการปรับตัวในการทำนาแบบเดิมจากการทำนาดำอย,างเดียวเป$นการทำนาดำ
ควบคู,กับการทำนาโยน ซึ่งสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ พนิต บรรณสาร (2557) เรื่องป8จจัยท่ีมีผลต,อการยอมรับการปลูก
ข1าวด1วยวิธีโยนกล1าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบว,า หากเกษตรกรมีประสบการณ�ด1านการเพาะปลูก
มากเท,าไหร,เกษตรกรจะทราบว,าควรเลอืกปลูกข1าวด1วยวิธีใดท่ีเหมาะสม กับสภาพพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีหรือเหมาะสมกับสภาพดินใน
พ้ืนท่ีของตน 

สำหรับผลการศึกษาขั้นตอนในการทำนาโยนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว,า มี 5 ขั้นตอน
ดังน้ี ข้ันท่ี 1 การเตรียมเพาะต1นกล1า เริ่มจากการเตรียมถาดเพาะกล1าโดยการพรวนดินแห1งให1ละเอียด จากน้ันใส,ดินลงในถาด
เพาะกล1าประมาณครึ่งถาดและหว,านเมล็ดพันธุ�จำนวน 1 - 2 เมล็ดต,อหลุม ซึ่งจะใช1เมล็ดพันธุ�ประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม / ไร, 
และโรยดินใส,ให1เต็มเสมอปากหลุมพอดีโดยระวังไม,ให1ดินล1นปากหลุม เพราะจะทำให1รากข1าวพันกัน เมื่อนำต1นกล1าไปโยน ข้ัน
ที่ 2 การเตรียมแปลงนา ควรมีการพักแปลงนาให1แห1งอย,างน1อย 1 เดือน จากนั้นให1ใส,น้ำในแปลงนาสูงประมาน 5-10 
เซนติเมตร เมื่อน้ำแห1งทำการไถพลิกหน1าดินครั้งแรกเพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นไถกลบ เพื่อให1เกิดกระบวนการย,อยสลายในดิน 
ต,อมาปรับเทือกให1สม่ำเสมอมากท่ีสุด ข้ันท่ี 3 การโยนต1นกล1า ขณะโยนต1นกล1าในแปลงควรมีน้ำเล็กน1อยสูงประมาณ 3 น้ิว ซ่ึง
วิธีโยนต1นกล1า ทำโดย การตวัดหงายมือโยนต1นกล1าขึ้นสูงกว,าระดับศีรษะ ต1นกล1าจะกระจายตัวพุ,งลงตั้งตรงกับเอนเล็กน1อย 
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ขั้นที่ 4 การดูแลรักษา หลังโยนต1นกล1า 1-2 วัน ให1เติมน้ำในแปลงนาทันที จากนั้นให1เพิ่มระดับน้ำขึ้นเรื่อย ๆ โดยการสังเกต
ปริมาณน้ำ หากน้ำเริ่มลดลงให1เพ่ิมปริมาณน้ำตามความสูงของต1นกล1าและรักษาระดับน้ำให1คงที่ ขั้นที่ 5 การเก็บเกี ่ยว  
การเก็บเก่ียวแต,ละครั้งจะต1องใช1รถเก่ียวข1าว เน่ืองจากต1นข1าวมีขนาดเล็กและปริมาณมาก รวมถึงการวางตัวของต1นข1าวไม,เป$น
ระเบียบ จึงไม,เหมาะต,อการเก็บเก่ียวด1วยมือ เมื่อรวงข1าวสุกเต็มท่ีแล1วต1องเก็บเก่ียวให1เสร็จภายใน 3 วัน เพราะต1นข1าวจะโค1ง
และหักง,าย ซ่ึงสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ สุพัดชา โอทาศรี (2554) เรื่อง การดำรงอยู,ของอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษา
ชาวนาจังหวัดลพบุรี พบว,า หลังจากใส,เมล็ดพันธุ�ข1าว ให1หว,านดินลงไปให1เต็มเสมอกับปากหลุมพอดีอย,าให1ดินล1นปากหลุม 
เพราะจะทำให1รากข1าวพันกัน เวลาโยนต1นกล1ามันจะไม,กระจายตัวจากนั้นรดน้ำให1ชุ,ม การให1น้ำระยะแรกไม,ให1น้ำท,วมแผ,น
ถาดและต1องรักษาความชื้นจนกว,าข1าวจะงอกและการปรับพื้นที่นาหรือปรับเทือกให1สม่ำเสมอจะทำให1สามารถควบคุมน้ำใน
พื้นที่นาได1สะดวกและทำการใส,ปุ?ยครั้งที่ 1 ก,อนโยนต1นกล1า ซึ่งการโยนกล1า โยนให1สูงกว,าศีรษะ ต1นกล1าจะพุ,งลงโดยใช1ส,วน
รากที่มีดินติดอยู,ลงดินก,อน หากเห็นว,าต1นกล1าห,างกันให1โยนเพิ่มเติมได1 ต1องเพิ่มระดับน้ำอย,างสม่ำเสมอให1อยู,ที่ระดับครึ่งนึง
ของต1นข1าว เพื ่อการควบคุมวัชพืช หลังจาก 25 วันใส,ปุ ?ยครั ้งที่ 2 เพื ่อที ่จะให1ต1นกล1าแตก และใส,ปุ?ย ครั ้งที ่ 3 เพื ่อช,วย 
ในการเจริญเติบโตของรวงข1าว หลังจากใส,เมล็ดพันธุ�ข1าว ให1หว,านดินลงไปให1เต็มเสมอกับปากหลุมพอดีอย,าให1ดินล1นปากหลุม 
เพราะจะทำให1รากข1าวพันกัน เวลาโยนต1นกล1ามันจะไม,กระจายตัวจากนั้นรดน้ำให1ชุ,ม การให1น้ำระยะแรกไม,ให1น้ำท,วมแผ,น
ถาดและต1องรักษาความช้ืนจนกว,าข1าวจะงอก 

นอกจากนี้ผลการศึกษาการยอมรับของเกษตรกรในการทำนาโยนพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
มีป8จจัยดังนี้ 1) ต1นทุน การทำนาโยนมีต1นทุนต่ำ ซึ่งสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ พิสิทธิ์ เข1มมี (2556) เรื่องการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกข1าวนาโยนของเกษตรกรในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พบว,า การปลูกข1าวนาโยนของเกษตรกรมี
ต1นทุนเฉลี่ย 3,992.02 บาทต,อไร, ซึ่งเป$นต1นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับราคาข1าวในป8จจุบัน ทำให1เกษตรกรส,วนใหญ,มีกำไรจาก 
การทำนาโยน อีกทั้งในช,วงระยะเวลา 3 ป<แรก (2561) เกษตรกรในพื้นท่ี ได1รับการสนับสนุนจากศูนย�เมล็ดพันธุ�ข1าวป8ตตานี 
รวมถึงพื้นที่และน้ำในการทำนาโยนใช1ในปริมาณที่น1อยและในช,วงระยะเวลา 3 ป<หลัง (2564) เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
และสานต,อวิธีการทำนาแบบนาโยนจนถึงป8จจุบัน 2) แรงงาน การใช1แรงงานการปลูกข1าวแบบนาโยนมีจำนวนแรงงานน1อย 
เนื ่องจากเกษตรกร 1 คนสามารถโยน ต1นกล1าได1ประมาณ 2 ชั ่วโมงต,อไร, โดยไม,ต1องมีการจ1างแรงงานเพิ่มเติม ช,วยลด
ค,าใช1จ,ายในส,วนของค,าจ1างแรงงานและประหยัดเวลาในการทำนา จากเหตุผลดังกล,าวส,งผลให1เกษตรในพื้นที่ตำบลเนินงาม 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สามารถนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมอื่น ๆ และยังเป$นผลดีต,อตัวเกษตรกรในเรื ่องสุขภาพ 
เนื่องจากเกษตรกรส,วนใหญ,อยู,ในช,วงวัยกลางคนถึง วัยสูงอายุ ซึ่งสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ อุดมศักดิ์ วงพิศาล และ
คณะ (2559) เรื่อง การถ,ายทอดภูมิป8ญญาท1องถิ่นด1านการทำนาข1าวอินทรีย�ของชาวนาในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
พบว,าสถานภาพของชาวนาข1าวอินทรีย�ในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยระหว,าง 43 - 61 ป< วิธีการทำนาแบบเดิม
ต1องมีการโค1งตัวทำให1เป$นผลด1านลบต,อสุขภาพของเกษตรกร ซ่ึงสอดคล1องกับการศึกษาการวิจัยของ ธนุพงษ� ลมอ,อน (2562) 
เรื่อง การเรียนรู1ของชุมชนผ,านกระบวนการผลิตข1าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลปsาตันนาครัว อำเภอแม,ทะ 
จังหวัดลำปาง พบว,า การทำนาดำส,วนใหญ,จะต1องก1มตัวลงเพ่ือปลูกข1าวอยู,ตลอดเวลาจนเกิดป8ญหาสำคัญท่ีตามมา คือ อาการ
ปวดหลังและเอวจนต1องหยุดพักการทำนาหรือต1องหาแรงงานให1ช,วยปลูกข1าวส,วนเกษตรกรผู1สูงอายุถึงขั้นต1องหยุดทำนาและ
ทิ้งร1างผืนนาไว1เพราะความจำยอมต,อความเจ็บปวด 3) ผลผลิต ผลผลิตที่ได1มีจำนวนมากขึ้น เกิดจากป8จจัยต,าง ๆ เช,น  
การแตกกอของต1นกล1าต1นข1าวจากการทำนาโยนมีความแข็งแรงสามารถควบคุมปริมาณวัชพืชได1และลดความเสียหายของต1น
ข1าวได1ดี ซึ่งสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ สุดารัตน� ตรีเพชรกุล และคณะ (2555) เรื่อง การส,งเสริมกระบวนการเรียนรู1เพ่ือ
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การพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษาการทำนาโยนอินทรีย�ของชุมชนหินแร, ตำบลท,ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว,า 
การทำนาโยนมีการเพาะกล1าก,อนนำลงแปลงนาทำให1ต1นกล1ามีความแข็งแรงจึงช,วยลดการเกิดโรคได1 

แม1ว,าเกษตรกรจะยอมรับการทำนาโยนมากขึ้นแต,เกษตรกรในพื้นท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ยังมี
การทำนาโยนควบคู,กับนาดำเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายในการทำนาจากการสัมภาษณ�หัวหน1าศูนย� วาหะ ดอเลาะ
เจ{ะแต (2564) ได1กล,าวว,า “พ้ืนท่ีตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ไม,สามารถทำนาโยนท้ังหมดได1เพราะจำเป$นจะต1อง
สำรองนาดำไว1 เพื ่อเป$นการรับมือกับฤดูกาลที ่มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา” ซึ ่งสอดคล1องกับการศึกษาวิจัยของ   
อุดมศักดิ ์ วงพิศาล และคณะ (2559) เรื ่อง การถ,ายทอดภูมิป8ญญาท1องถิ ่นด1านการทำนาข1าวอินทรีย�ของชาวนาใน 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว,า ความปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศส,งผลกระทบต,อการจัดการน้ำทั้งชาวนาฝนและ
ชาวนาน้ำชลประทาน เช,น ถ1ามีมากจะท,วม มีน1อยก็แล1ง เป$นต1น เนื่องด1วยสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนทำให1คนในพื้นท่ี
ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จึงต1องมีการทำนาโยนควบคู,กับการทำนาดำ 
 

7. ขnอเสนอแนะ 
7.1 ขnอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมการทำนาโยนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเนินงามอำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา สามารถนำไปใช1เป$นข1อมูลในการศึกษาการทำนาแบบโยนต1นกล1า เพ่ือเป$นข1อมูลพ้ืนฐานในการทำนาในรูปแบบใหม,ท่ีลด
ต1นทุนเพิ่มผลผลิต ซึ่งสามารถนำข1อมูลที่ได1ไป ต,อยอดรวมไปถึงช,วยเป�ดมุมมองแนวคิดใหม, ๆ ให1เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ  
ได1ศึกษา ดังนั้นควรได1รับการสนับสนุนจากหน,วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข1อง เพื่อให1การทำนาโยนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอ 
รามัน จังหวัดยะลา เป$นท่ีรู1จักมากยิ่งข้ึนและสามารถนำไปต,อยอดเป$นหลักสูตรท1องถ่ินได1 

7.2 ขnอเสนอแนะสำหรับวิจัยคร้ังต_อไป 
7.2.1 ในการวิจัยครั้งต,อไปควรมีการศึกษาในเรื่องของวิถีชีวิตความเป$นอยู,ของคนในพื้นที่ตำบลเนินงาม อำเภอ

รามัน จังหวัดยะลา ท่ีมีผลต,อการสืบทอดวัฒนธรรมการทำนาจากรุ,นสู,รุ,น 
7.2.2 ในการวิจัยครั้งต,อไปควรมีการศึกษาในเรื่องความร,วมมือของคนในตำบลในการทำเกษตรกรรม 
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ภาพสะท�อนพญานาคสู�ภูมิทัศน�วัฒนธรรมผ�านภาพยนตร�เรื่องนาคี 2 และความรู�สึกต�อสถานท่ีแหล�ง
ท�องเท่ียวคำชะโนด บ�านดุง จังหวัดอุดรธานี 

REFLECTING ON THE NAGA TO CULTURAL LANDSCAPE IN THE FILM “NAKEE 2” AND 
SENSE OF PLACE TO TOURISM AT KUMCHANODS, BAN DUNG, UDON THANI PROVINCE 
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บทคัดย�อ 
การสร�างภาพยนตรเป�นผลมาจากความนิยมการรับรู �ของผู �คนผ�านความเชื ่อ ความศักดิ ์สิทธิ ์ของพญานาคใน

วัฒนธรรมของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต�มาตั้งแต�ก�อนประวัติศาสตร งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะ
ภูมิทัศนวัฒนธรรมผ�านภาพยนตรนาคี 2 และความรู �ส ึกต�อสถานท่ีของนักท�องเที ่ยวภูมินิเวศวัฒนธรรมที ่คำชะโนด  
วิธีการศึกษาโดยเลือกภาพยนตรเรื่องนาคี 2  ท่ีทำรายได�สูงสุดในป8 2561 ใช�หลักการวิเคราะหจากแนวคิดภูมิศาสตรภาพยนต 
(Movies Geography) และความรู�สึกต�อสถานท่ี (Sense of place) ของนักท�องเท่ียว โดยใช�แบบสอบถามกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท�องเท่ียวคำชะโนด จำนวน 287 คน เพ่ือวิเคราะหข�อมูลทางสถิติใช� t-test เมื่อจำนวนกลุ�มท่ีเปรียบเทียบมี 2 กลุ�ม
และวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เมื ่อจำนวนกลุ�มที ่เปรียบเทียบมากกว�า 2 กลุ�ม พบว�า  
ผลการวิเคราะหภาพสะท�อนลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมจากภาพยนตรนาคี 2 ส�วนใหญ�เป�นด�านกายภาพและวัฒนธรรม  
คิดเป�นร�อยละ 34 เท�ากัน แบบผสมผสานสังคมและวัฒนธรรม คิดเป�นร�อยละ 23 และสังคม คิดเป�นร�อยละ 9 ตามลำดับ และ
ผลการวิเคราะหความรู�สึกต�อสถานที่ระหว�างภาพยนตรเรื่องนาคี 2 และท�องเที่ยวคำชะโนดนั้น ผู�ชมภาพยนตรได�รับอิทธิพล
ต�อการตัดสินใจเดินทางมาท�องเท่ียว มีมุมมองรูปแบบพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิสถานท่ีกับความเช่ือ ข�อค�นพบงานวิจัย คือ ภาพยนตเป�น
ภาพสะท�อนตำแหน�งแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงสามารถส�งเสริมแนวทางการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให�เป�นการท�องเท่ียว
เชิงอัตลักษณตามความเช่ือเรื่องพญานาค  
 

คำสำคัญ: นาคี 2, ภาพยนตร, ภาพสะท�อนภูมิทัศนวัฒนธรรม, ความรู�สึกต�อสถานท่ี  
 

Abstract 
Film productions were the result of popular perceptions of people through belief, sacred to the 

Naga in the culture of Southeast Asia since prehistoric times. The two objectives of this study were an 
analysis of cultural landscape characteristic toward the film “Nakee 2” and the tourists’ impression of the 
cultural landscape, located at Kumchanods. Due to the highest-grossing film in 2018, Nakee 2 was selected 
as the research subject. The two data analysis were a concept of movie geography and sense of place from 

 

1 ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย ภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 - 4 ปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตรพัฒนาเพือ่การจัดการทรัพยากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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tourists. The research tool was a questionnaire. The data were collected from 287 tourists at Kumchanods. 
There were two types of statistical analysis: t-test (a comparison between two groups), and Analysis of 
Variance –ANOVA (a comparison more than two groups). The findings revealed that there were three 
reflections of cultural landscape characteristic from the film “Nakee 2”; those were 34% of the same 
average in its physical and culture, 23% apparent in the integration between society and culture, and 9% 
apparent in society. In line with the sense of place between the film of “Nakee 2” and tourism at 
Kumchanods, the film was influent on the film viewers’ decisions to take a tour towards their viewpoints 
of the sacred and impressive place. In conclusion, this study showed that the film became a reflection of 
tourism spot, which could promote and be a guideline from cultural tourist attractions to identity tourism 
through a belief on the Naga. 
 

Keywords: Naga, film, reflection of cultural landscape, sense of place 
 

1. บทนำ 
ตำนานเป�นสิ่งที่สะท�อนให�เห็นถึงความเชื่อ การปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีความเกี่ยวข�องกับสถานที่ที ่มีความ

เกี่ยวข�องกับประวัติศาสตรและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนำมาใช�ในการอธิบายเรื่องราวต�าง ๆ ในสังคม (Essebo, 
2019; ปฐม หงษสุวรรณ, 2562) ตามเรื่องเล�าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิพญานาคเป�นสัตวที่มีฤทธิ์เดชมหาศาล เป�นลักษณะกึ่งเทพกึ่งสัตว  
มีที ่อยู �อาศัยเป�นทิพยที ่มีความเกี ่ยวข�องกับโลกมนุษย คำว�า “นาค” หมายถึง เปลือย หรือแก�ผ�า เพราะคนพื้นเมืองมี
เครื่องนุ�งห�มน�อยช้ินจนเกือบเปลือยเปล�าเหมือนงูเง้ียว ซ่ึงแสดงถึงผู�ประเสริฐหรือคนโดยสมบูรณ และ “นาค” ใช�เรียกแทนว�า 
“งู” เพราะงู เป�นภาษาต�องห�าม (สุจิตต วงษเทศ, 2543) นาคจึงเป�นสัญลักษณท่ีมีความเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ทำหน�าท่ี
ปกป|อง คุ�มครอง ดูแลผู�คนและทรัพยากรให�มีความอุดมสมบูรณในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยเฉพาะกลุ�ม
คนลุ �มแม�น้ำโขง เรื ่องความเชื ่อนาคได�สะท�อนผ�านเรื ่องเล�าในรูปแบบของวรรณกรรมท�องถิ ่น พิธีกรรม การแสดง 
สถาป}ตยกรรมวัดอารามในพระพุทธศาสนาและปราสาทอารยธรรมขอมสำคัญ ๆ เช�น ปราสาทพนมรุ�ง ปราสาทพิมาย นครวัด 
เป�นต�น (พงศสวัสดิ์ ราชจันทร, 2565; อเนก รักเงิน, 2555)  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรการบูชางูเป�นสัตวศักดิ์สิทธ์ิ เริ่มตั้งแต�กลุ�มชนดั้งเดิมมีถ่ินฐานอยู�ในทะเลสาบเตียนฉือ 
ตอนใต�มณฑลยูนานของประเทศจีน ได�มีการอพยพตั้งถิ ่นฐานตามสองฝ}�งจนถึงปากแม�น้ำโขง สิ ้นสุดที่บริเวณแก�งลี ่ผี  
แขวงจำปาสัก ประเทศลาวจนถึงอ�าวไทย ต�อมามีการอพยพและติดต�อกับชาวอินเดีย มีการเปลี่ยนการเรียกว�า การบูชางู  
เป�นการบูชาพญานาค (อนัญญา ปานจีน, 2553) บริเวณตั้งแต�ฝ}�งจังหวัดหนองคายจนถึงอุบลราชธานี ได�พบภาชนะหม�อและ
ไหที่มีลวดลายเป�นรูปงูพัน ดังหนังสืออุรังคธาตุกล�าวว�า “เมืองสุวรรณภูมินี้เป�นที่อยู�แห�งนาคทั้งหลาย” (สุจิตต วงษเทศ, 
2543) เมื่อถึงวันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 11 จะมีประชาชนท้ังคนไทยและชาวต�างชาติท่ีได�รับข�อมลูจากสือ่ต�างๆ เดินทางไปท�องเท่ียว
ประเพณีถ�ายทอดเรื ่องราวบั้งไฟพญานาค ซึ ่งมีความเชื ่อว�าแม�น้ำโขงเป�นที่อาศัยของพญานาคราชและถือว�าเป�นวันท่ี
พระพุทธเจ�าเสด็จลงมาจากสวรรคเหล�าพญานาคในแม�น้ำโขงต�างชื่นชมโสมนัส พร�อมใจกันจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับ 
(รณรงค เคนรักษา และปรีชา วรารัตนไชย, 2563; อนัญญา ปานจีน, 2553) 

แนวคิดภูมิศาสตรภาพยนตร (movies geography) เป�นส�วนหน่ึงของการศึกษาภูมิศาสตรวัฒนธรรม สามารถศึกษา
สถานท่ี ภาพสะท�อนท้ังทางภูมิทัศน และวิถีชีวิตท่ีปรากฏผ�านภาพยนตร นอกจากน้ีสามารถวิเคราะหความสัมพันธของมนุษย
กับกิจกรรมต�าง ๆ บนพื้นที่ จนเกิดเอกลักษณของสถานที่ (place identity) การรับรู� ความเชื่อ ความผูกพันของสถานท่ี 
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(place attachment) จะเห็นว�าความเป�นสถานที่นั ้น ถูกกล�าวถึงโดยในลักษณะ “ความสัมพันธ” ระหว�างกายภาพของ
สถานที่โลกธรรมชาติหรือสภาพแวดล�อมที่มนุษยสร�างขึ้นกับมนุษยผู�ให�คุณค�าสถานที่นั้น ๆ ความสัมพันธมีทั้งความทรงจำ 
ความหมาย บรรยากาศ เรื่องราว การรับรู� (Relph, 1997; SHAO et al., 2010) การสร�างสื่อมโนทัศนเรื่องราวพญานาคผ�าน
ภาพยนตรเก่ียวข�องกับนาค เริ่มตั้งแต�ป8 2509 - 2561 ได�แก� งูผี (2509) นางพญางูผี (2527, 2533) และนาคี 2 2 ได�รับความ
นิยมและทำรายได�สูงสุดในป8 2561 จำนวน 417 ล�านบาท เป�นเรื่องราวที่ต�อจากละครเรื่องนาคี 2ที่ฉายผ�านโทรทัศนในป8 
2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาเรื่องเล�าขานกันมานานตามตำนาน “ดอนไม�ป�า” เชื่อในเรื่อง
พญานาคและเรื่องเล�าของเจ�าแม�นาคี 2ที่ชาวบ�านต�างศรัทธานับถือมาเป�นเวลานานจนถึงป}จจุบัน” (รัตติยา อังกุลานนท, 
2562) 

เมื่อมีกระแสนิยมจากสื่อทั้งละครและภาพยนตรเรื่องนาคี 2 นางเอกรำบวงสรวงถวาย นักร�องหญิง จินตหรา พูนลาภ 
ร�องเพลงช้ำใจที่คำชะโนด และกระแสหวยคำชะโนด ทำให�มีกลุ�มคนเชื่อเรื่องพญานาคพ�อปู�ศรีสุทโธ แม�ย�าปทุมมา ตำนาน
เมืองคำชะโนด เดินทางมาสักการะเป�นจำนวนมาก เพราะเช่ือว�าเป�นเมืองพญานาคท่ีมีอยู�จริง จากการบอกเล�าผ�านวรรณกรรม
ต�าง ๆ เช�น ผีจ�างหนัง บ�อน้ำศักดิ์สิทธ์ิ บังบัด ตำนานวังนาคิน เป�นต�น  จึงมีการสร�างวาทกรรมเก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิในพ้ืนท่ี 
โดยเน�นความสัมพันธของคนกับอำนาจเหนือธรรมชาติ จนนำมาสู�การเกิดพิธีกรรมต�าง ๆ และมีการผสมผสานเรื่องราว
ประวัติศาสตร อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมเข�ากับการท�องเที่ยว สิ่งเหล�านี้เป�นการเพิ่มมูลค�าความเชื่อศรัทธาและความ
ศักดิ์สิทธ์ิของพญานาคในรูปแบบต�าง ๆ ท้ังทางด�านความเช่ือทางศาสนา วิถีชีวิตของชุมชน และค�านิยม (สุชาติ บุษยชญานนท, 
2560; มัชฌิมา วีรศิลป�, 2561; อรรถพงศ  ศรีตะลาลัย และ ชวลีย ณ ถลาง, 2563) ดังน้ันสื่อละครและภาพยนตมีอิทธิพลต�อ
แนวคิดและพฤติกรรมของความเชื่อเรื่องนาคของคนในสังคมในแต�ละยุคสมัย เป�นรูปแบบการนำเสนอช�วยทำให�เรื่องราว
สมจริงหรือทำให�เช่ือว�าเป�นจริง ทำให�เกิดทัศนคติ การรับรู� ความรู�สึกต�อสถานท่ี (sense of place) และต�องการประสบการณ 
(Holly Hyunjung Im & Kaye Chon, 2008; อนุชิต สิงหสุวรรณ และทวีศักดิ์ เผือกสม, 2563) จึงเป�นการสร�างแรงจูงใจให�
เกิดการเดินทางท�องเท่ียวไปสถานท่ีตามความเช่ือพญานาค  

งานวิจัยจึงเห็นความสำคัญของการวิเคราะหภาพสะท�อนพญานาคสู�ภูมิทัศนวัฒนธรรมผ�านฉากภาพยนตเรื่องนาคี 2 
2 และความรู�สึกต�อสถานที่แหล�งท�องเที่ยวคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี เป�นการวิเคราะหสถานที่จากปรากฎการณตำนาน 
ความเชื่อพญานาค ลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมผ�านภาพยนตรนาคี 2 จากแนวคิดภูมิทัศนวัฒนธรรมที่มองเห็นโครงสร�าง 
รูปร�างพ้ืนท่ี และสิ่งท่ีมองไม�เห็น คือ ความเช่ือและความรู�สึกนึกคิด และสะท�อนให�เห็นมุมมองและพฤติกรรมของนักท�องเท่ียว 
เพ่ือสามารถนำไปเป�นแนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการท�องเท่ียวพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิเรื่องพญานาค 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะหลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมผ�านภาพยนตรนาคี 2  
2.2 เพ่ือวิเคราะหความรู�สึกผ�านสถานท่ีของนักท�องเท่ียวภูมินิเวศวัฒนธรรมพญานาคกับรูปแบบพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิจากแหล�ง

ท�องเท่ียวท่ีคำชะโนด  
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ข�อมูลภาพยนตร� การเลือกภาพยนตรเรื่องนาคี 2 เป�นเรื่องราวที่เกี่ยวข�องกับความเชื่อพญานาคและสถานที่ มี

รายได�สูงสุดทำรายได�สูงสุดในป8 2561 จำนวน 417 ล�านบาท  
3.2 กลุ�มตัวอย�าง การเก็บข�อมูลความรู�สึกต�อสถานที่ คือ กลุ�มนักท�องเที่ยวชาวไทย เดินทางมาท�องเที่ยวและไหว�

สักการะแหล�งท�องเท่ียวบริเวณคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ในช�วงวันหยุดตั้งแต�วันท่ี 5 - 7 ธันวาคม และวันท่ี 10 - 13 ธันวาคม 
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2563 ตั้งแต�เวลา 08.00 - 16.30 น. จำนวน 300 คน โดยกลุ�มตัวอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และสมัครใจ
ตอบแบบสอบถาม 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
3.3.1 ทำการแกะสคริปตฉากภาพยนตนาคี 2 2 ป8 2561 เพ่ือเตรียมวิเคราะหลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมจากฉาก 
3.3.2 ดำเนินการสร�างแบบสอบถามแบบมีโครงสร�าง เพื่อสอบถามกลุ�มนักท�องเที่ยวที่เดินทางมาท�องเที ่ยว 

คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี โดยแบ�งข�อมูลออกเป�น 3 ส�วน คือ ตอนที่ 1 ข�อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 วัตถุประสงคของการเดินทาง
ท�องเท่ียว (purpose) สถานท่ีต�องการไปเยี่ยมชม (place) ความถ่ี (frequency) แหล�งข�อมูล (source) โดยมีลักษณะเป�นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ตอนท่ี 3 อิทธิพลของภาพยนตรต�อการตัดสินใจเดินทาง และตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะ หลังจาก
นั้นนำไปทดสอบแบบสอบถามกลุ�มตัวอย�าง (pretest) จำนวน 30 ชุด ได�นำเครื่องมือไปสอบถามกับนักท�องเที่ยวที่มาเที่ยว
งานออกพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลังจากน้ันทำการปรับแบบสอบถามให�ตรงตามวัตถุประสงค  

3.4 วิธีดำเนินการวิจัย 
3.4.1 การวิเคราะหลักษณะภูมิทัศนวัฒนธรรมผ�านภาพยนตรเรื่องนาคี 2 2 อาศัยแนวคิดวรรณกรรมวิจารณ  

การประเมินค�าฉากและสถานที่ (ธัญญา สังขพันธานนท, 2539) สามารถแบ�งออกเป�น 4 ประเภท คือ 1) ประเภทกายภาพ 
ได�แก� ถ้ำ แหล�งน้ำ ภูมิประเทศ  ปรากฎการณธรรมชาติ และ ป�าไม�และพืชพรรณ 2) ประเภทสังคม ได�แก� วิถีชีวิต และอาชีพ 
3) ประเภทวัฒนธรรม ได�แก� สถาป}ตยกรรมและประติมากรรม ประเพณี พิธีกรรม และ4) แบบผสมสผาน ศาสนาและ 
ความเชื่อ ประติมากรรมและพิธีกรรม เพื่อแสดงให�เห็นถึงภาพสะท�อนลักษณะภูมิทัศนแต�ละประเภทและแสดงถึงอัตลักษณ
ของท�องถ่ิน 

3.4.2 การวิเคราะหความรู�สึกต�อสถานที่ของนักท�องเที่ยวมุมมองพญานาค รูปแบบพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิจากแหล�ง
ท�องเที่ยวคำชะโนด ทำเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามกลุ�มนักท�องเที่ยวที่เดินทางมาท�องเที่ยวแบบตัวต�อตัว (face to face) 
จำนวน 300 ชุด มีข�อมูลท่ีถูกต�อง 287 คน คิดเป�น 96% ทำการวิเคราะหการเปรียบเทียบการตัดสินใจเดินทางของคนท่ีอาศัย
แต�ละภูมิภาคจากแบบสอบถาม โดยข�อมูลที่ได�จากการศึกษานำมาวิเคราะหแบบ t-test และวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) และวิเคราะหความแตกต�างค�าเฉลี่ยของกลุ�มด�วยวิธี Duncan New Multiple Rang Test 
(DMRT) ทดสอบท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห�ลักษณะภูมิทัศน�วัฒนธรรมผ�านภาพยนตร�นาคี 2 

ผลการวิเคราะหล ักษณะภาพสะท�อนภูมิท ัศนว ัฒนธรรมผ�านภาพยนตรเร ื ่องนาคี 2 จำนวน 151 ฉาก  
จากการประเมินค�าการใช�ฉากและสถานที่บรรยากาศ พบว�า ฉากที่สะท�อนลักษณะบ�งชี้ทางภูมิศาสตร มีจำนวน 61 ฉาก  
ส�วนใหญ�เป�นด�านลักษณะกายภาพ ได�แก� ถ้ำ แหล�งน้ำ ปรากฎการณธรรมชาติ ป�าไม�และพืชพรรณ และภูมิประเทศ  
ด�านวัฒนธรรม ได�แก� ประเพณี พิธีกรรม สถาป}ตยกรรมและประติมากรรม คิดเป�นร�อยละ 34 เท�ากัน แบบผสมผสานสังคม
และวัฒนธรรม คิดเป�นร�อยละ 23 และสังคม ได�แก� วิถีชีวิต และอาชีพ คิดเป�นร�อยละ 9 ตามลำดับ ลักษณะของฉากสะท�อน
ให�เห็นประเภทสถาป}ตยกรรมและประติมากรรมท่ีมีการสร�างสัญลักษณภาพตัวแทนพญานาคเป�นรูปป}�นเจ�าแม�แอไค� และภาพ
แกะสลักเรื่องราวความรักระหว�างคนกับพญานาค ซึ่งเป�นระบบสัญลักษณเกี่ยวข�องกับแนวคิดทางพุทธศาสนา จึงทำให�มี 
การสร�างรูปพญานาคทอดยาวไปตามราว ดังภาพสะท�อนท่ีปรากฏในฉาก ดังแสดงในรูปท่ี 1 
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ภาพสะท�อนจากฉากภาพยนตรประเภทแหล�งที่อาศัยและสถานที่พญานาคตามลักษณะกายภาพ พบว�า สถานที่อยู�
บริเวณพื้นที่ชนบทของภูมิภาคอีสาน พื้นที่ที่มีความเชื่อเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ ส�วนใหญ�ประกอบด�วยถ้ำ แหล�งน้ำและ
แม�น้ำโขง ป�าไม� ภูเขา และปรากฏการณทางธรรมชาติ ตัวอย�าง พญานาคกับถ้ำ จะอาศัยอยู�บริเวณถ้ำหินปู มีรู โพรงลึกเจาะ
เข�าไปในภูเขา มีน้ำไหลผ�านตลอดทั้งป8 บริเวณรอบ ๆ ถ้ำจะมีประเภทป�าเบญจพรรณหรือป�าเต็งรัง มีลักษณะเป�นไม�ยืนต�น  
ลำต�นสูง ได�แก� ไม�ไผ� หนามเค็ด และเถาวัลย เป�นต�น สถานท่ีภาพยนตรได�ถ�ายทำอยู�บรเิวณอุทยานแห�งชาติถ้ำธารลอด จังหวัด
กาญจนบุรี ขณะน้ีแหล�งท�องเท่ียวเป�นท่ีนิยมของกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

   
ภาพท่ี 1 การวิเคราะหประเมินค�าฉากและสถานท่ีในภาพยนตรนาคี 2 
ท่ีมา : สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณล ีและคณะ, 2564 
 

ภาพสะท�อนจากฉากภาพยนตรด�านพญานาคเป�นสัตวดุร�ายและน�ากลัว พบว�า พญานาคจะอยู�บริเวณภูเขา หน�าผา
สูงชัน ที่ห�างไกลจากหมู�บ�าน มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องของการไล�ผีหรือสิ่งชั่วร�ายในหมู�บ�านที่เชื่อว�ามีพญานาคเป�นท่ี
สามารถแปลงเป�นคนและสัตวได� เป�นสัตวดุร�าย สามารถฆ�าคน โดยคนท่ีชุมชนเช่ือว�าการทำลายพญานาค โดยการนำไปมัดแพ
แล�วนำไปทำพิธีเผา นอกจากนี้ปรากฏในฉากปรากฎการณทางธรรมชาติ โดยแทนสัญญะทางอารมณของพญานาคที่ไม�พอใจ
กับการกระทำของมนุษย โดยการใช�อิทธิฤทธิ์แสดงปรากฏการณกระแสน้ำวน การเกิดฟ|าแลบฟ|าร�อง สร�างความสะพรึงกลัว
ให�กับผู�คน 

ภาพสะท �อนจากฉากภาพยนตรด �านว ัฒนธรรมของชนบทอ ีสานท ี ่ม ีความผ ูกพ ันก ับพญานาค พบว�า  
ด�านสถาป}ตยกรรม ภาพยนตฉายให�เห็นถึงสถานท่ีอุทยานประวัติศาสตรพนมรุ�ง จังหวัดบุรีรัมย เป�นปราสาทแบบศิลปะเขมร
โบราณ มีราวสะพานเป�นรูป “นาคราช 5 เศียร”มีความเช่ือว�าเป�นทางเช่ือมระหว�างโลกมนุษยกับพระพุทธเจ�า ภาพตัวแทนเจ�า
แม�นาคี 2หรือพระนางแอไค� มีรูปร�างส�วนบนเป�นมนุษยและส�วนร�างเป�นหางใหญ�คล�ายงู จากวรรณคดีเรื่องพระนางแอไค�กับ
ขุนเทือง นอกจากน้ียังเห็นภาพสะท�อนการได�รับอิทธิพลความเช่ือโบราณเรื่องพญานาคระหว�างไทยอีสานกับชาวเขมร 

ภาพสะท�อนจากฉากภาพยนตรด�านพิธีกรรม พบว�า ส�วนใหญ�พื้นที่ชนบทจะมีการประกอบอาชีพทำนา จึงต�องมี
ประกอบพิธีแฮกนา คือ การทำพิธีขอเจ�าที่เจ�าทางในเรื่องการทำนาทำเกษตร จะทำให�เกิดสิริมงคล ให�การไถนาเป�นไปด�วยดี 
ช�วยให�กล�าในนาพ�นจากแมลง ตลอดจนผลผลิตงอกงามดี และมีการปลูกไม�มงคลบริเวณรอบบ�าน เช�น ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ 
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ดอกพุด ดอกรัก เป�นต�น เพื่อนำมาใช�เป�นเครื่องสักการะบูชา และยังเป�นการส�งเสริมอาชีพให�กับคนในท�องถิ่นทำพานบายศรี
ขายให�แก�นักท�องเที่ยว ในภาพยนตสะท�อนให�เห็นฉากของแม�ค�าได�นำดอกไม� พวงมาลัย และพานบายศรีมาขาย เพื่อให�
นักท�องเที่ยวและผู�ที่มาเยี่ยมชมปราสาทได�ซื้อและนำไปบูชาเจ�าแม�นาคี 2ที่อยู�ในปราสาท นอกจากน้ีสะท�อนให�เห็นความ
เชื่อมโยงของความเชื่อเรื่องของรูพญานาค ที่เป�นจุดที่พญานาคเจาะขึ้นเพื่อมาปกป}กรักษาองคพระใหญ�ทำให�เกิดประเพณี
การละเล�นผีตาโขน อำเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย 

ภาพสะท�อนจากฉากภาพยนตรด�านศาสนาพุทธและพราหมณ พบว�า พญานาคกับศาสนาพุทธ จากสัญญะผู�ที่เป�น
พญานาคต�องบวชเป�นพระ แสดงถึงความรัก ความเมตตาและปกป|องรักษามนุษย “ลำเจียกได�ปรากฏตัวต�อหน�าทศพล ซ่ึงเป�น
คนที่ลำเจียกรักมากในอดีต ซึ่งป#จจุบันทศพลได�บวชเป�นพระ และได�ห�ามลำเจียกถึงการทำร�ายและฆ�าผู�คนเพราะทศพลรู�ว�า
ลำเจียกได�อุทิศตัวเป�นพญานาค เพื่อแก�แค�น และเพื่ออยากให�ทศพลรัก” และมีพราหมณ ผู�ที่เป�นที่พ่ึงของชุมชนด�านจิตใจ 
เป�นหมอทรงที่ทำนายดวงชะตาพื้นที่ชุมชนและขับไล�สิ่งชั่วร�ายออกจากพื้นที่  “ชาวบ�านชื่อว�าหมู�บ�านโดนคำสาปซึ่งได�มีผู�คน
ถูกฆ�าตายเป�นจำนวนมาก จึงได�พากันมากราบไหว�พราหมณ4 และมีการมาขอให�พราหมณ4ได�ดูว�าผู�ใดเป�นผู�ท่ีฆ�าคนในหมู�บ�าน” 
  

4.2 ผลการวิเคราะห�ความรู�สึกต�อสถานท่ีของนักท�องเท่ียวภูมินิเวศวัฒนธรรมพญานาคกับรูปแบบพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์จาก
แหล�งท�องเท่ียวท่ีคำชะโนด 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะของนักท�องเที่ยวที่เดินทางมาท�องเที่ยวคำชะโนด พบว�า ส�วนใหญ�เป�นเพศ
หญิง เป�นวัยกลางคนท่ีมีอายุระหว�าง 31 - 50 ป8 ระดับการศึกษามัธยมตอนต�นและตอนปลาย ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
และรับจ�างท่ัวไป และค�าขายหรือทำธุรกิจส�วนตัว ภูมิลำเนาส�วนใหญ�เป�นอยู�ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดประสงคของ
การท�องเท่ียว เพ่ือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและขอเลขหวย ความถ่ีของการเดินทางมาแหล�งท�องเท่ียว 1 - 2 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะของนักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี 

ข�อมูลท่ัวไป % จุดประสงค�การเดินทาง % 

เพศ  จุดประสงค�ของการท�องเท่ียวคำชะโนด  
  ชาย 36.2   พักผ�อนหย�อนใจ / ท�องเท่ียวในวันหยุด 23.0 
  หญิง 63.8   เพ่ือเยี่ยมสถานท่ีท่ีมีความเช่ือเรือ่งพญานาค 17.0 
อายุ    เพ่ือขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ขอหวย ขอพร 54.7 
   20 - 30 ป8 21.0   เพ่ือหาความรู�หรือแลกเปลีย่นความรู�กับบุคคลอ่ืน 5.3 
   31 - 40 ป8 26.0 ความถี่ของการเดินทางมาท�องเท่ียวคำชะโนด  
   41 - 50 ป8 23.0   ไม�เคย 20.2 
   51 - 60 ป8 16.4   1-2 ครั้ง 38.0 
   60 ป8ข้ึนไป 13.6   3-4 ครั้ง 16.3 
ระดับการศึกษา    5 ครั้งข้ึนไป  25.5 
  ประถมศึกษา 6.0 แหล�งข�อมลูการวางแผนเดินทางท�องเท่ียว  
  มัธยมศึกษาตอนต�น 23.0   ละคร / ภาพยนตร นาคี 2 10.0 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 31.0   หนังสือท�องเท่ียว 3.0 
  อนุปริญญา-ปวส. 17.0   บริษัททัวร 3.0 
  ปริญญาตร ี 5.0   อินเทอรเน็ต 24.0 
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ข�อมูลท่ัวไป % จุดประสงค�การเดินทาง % 
  ปริญญาโท 1.0   จากเพ่ือน คนรู�จัก 48.0 
  ปริญญาเอก 17.0   อ่ืน ๆ  12.0 
อาชีพ  สถานท่ีท่ีคุณสนใจมากท่ีสุดในคำชะโนด  
   นักเรียน / นักศึกษา 8.0   ศาลเจ�าปู�ศรีสุทโธ 69.0 
   เกษตรกร 19.0   บ�อน้ำศักดิ์สิทธ์ิ 17.4 
   แม�บ�าน / พ�อบ�าน 4.0   มุมขอหวย ทางเดินไม� 2.4 
   ค�าขาย / ธุรกิจส�วนตัว 25.0   แผงล็อตเตอรี ่ 1.4 
   ข�าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 13.0   ลานไหว�บูชาพญานาค  3.5 
   พนักงานบริษัทและรับจ�างท่ัวไป 31.0   อ่ืน ๆ 6.3 
รายได�ต�อเดือน  ระดับความคาดหวังของสถานท่ีท�องเท่ียว  
   ต่ำกว�า 5,000 บาท 21.3   ต่ำกว�าท่ีคาดหวัง 4.5 
   5,001 - 10,000 บาท 16.4   ปานกลาง 23.0 
   10,001 - 15,000 บาท 15.7   มากกว�าท่ีคาดหวัง 72.5 
   15,001 - 20,000 บาท 11.0 เคยชมภาพยนตร�นาคี 2หรือไม�  
   20,001 - 25,000 บาท 7.0   ไม�เคย 69.0 
   25,000 ข้ึนไป 28.6   เคย 31.0 
ภูมิลำเนา   เมื่อชมภาพยนตร�ท�านคาดหวังอะไรมากท่ีสุด  
   ภาคเหนือ 2.7   อยากเห็นสถานท่ีเหมือนกับในละครหรือภาพยนตร 45.0 
   ภาคใต� 3.1   อยากท�องเท่ียวสถานท่ีเก่ียวกับพญานาค 45.6 
   ภาคกลาง 21.9   อ่ืน ๆ  9.4 
   ภาคตะวันออก 7.3 มุมมองรูปแบบพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ ์  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65.0 สถานท่ีสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ (38%) อิทธิฤทธ์ิ (16%)  

ความเช่ือ (43%) อ่ืน ๆ (3%) 
 

ผลการวิเคราะหความรู�สึกต�อสถานท่ีของนักท�องเท่ียว บริเวณคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี พบว�า ภาพยนตรเรื่องนาคี 
2 เป�นภาพสะท�อนความสัมพันธระหว�างภาพตัวแทนความรู�สึกต�อสถานที่กับปรากฎการณในรูปแบบของสัญลักษณที่สร�าง
ความเชื่อพญานาคของสังคม ซึ่งการสร�างความสัมพันธระหว�างโลกมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติในมุมมองพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ
ก�อให�เกิดรูปแบบท�องเท่ียว ส�วนใหญ�เป�นสถานท่ีกับการอุปมาโลกแห�งจินตภาพในคติความเช่ือ คิดเป�นร�อยละ 4 รองลงมาคือ 
สถานท่ีสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ คิดเป�นร�อยละ 38 และสถานท่ีสามารถแสดงอิทธิฤทธ์ิ คิดเป�นร�อยละ 16 โดยสถานท่ีท่ี
นักท�องเที่ยวเดินทางเข�าไปใช�พื้นที่ตามความสนใจมากที่สุด คือ ศาลเจ�าปู�ศรีสุทโธ คิดเป�นร�อยละ 69 รองลงมาได�แก� บ�อน้ำ
ศักดิ์สิทธ์ิ คิดเป�นร�อยละ 17.4 และอ่ืน ๆ ได�แก� วัดป�าคำชะโนดและศาลเจ�าปู�ศรีสทุโธเก�า คิดเป�นร�อยละ 6.3 และลานไหว�บูชา
พญานาค คิดเป�นร�อยละ 3.5 จะเห็นได�ว�าข�อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธของพื้นที่กับการสร�างโลก
จินตนาการจากการสร�างภาพยนตให�เห็นภาพท่ีชัดเจน จนปรากฏแหล�งท�องเท่ียวออกมาอย�างเป�นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 2 ความแตกต�างระหว�างลักษณะนักท�องเท่ียวท่ีเคยชมและไม�เคยชมภาพยนตรกับการตัดสินใจเดินทางท�องเท่ียว 

การตัดสินใจการเดินทางท�องเท่ียว ลักษณะนักท�องเท่ียว ค�า t P-value 
ไม�เคย เคย 

ภาพยนตรมีอิทธิพลต�อการท�องเท่ียว 2.64 3.81 6.40 <0.01 
หลังจากดลูะคร / ภาพยนตร เดินทางมาเท่ียว 2.11 3.49 7.44 <0.01 
ท�านต�องการกลับมาท�องเท่ียวอีกครั้ง  4.07 4.34 2.23 0.03 

 

ท่ีมา : สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณล ีและคณะ (2564) 
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแตกต�างระหว�างลักษณะนักท�องเที่ยวที่เคยชมและไม�เคยชมภาพยนตร พบว�า 
นักท�องเที่ยวที่เคยชมภาพยนตรและหลังจากชมภาพยนตมีอิทธิพลต�อการเดินทางมาท�องเที่ยวและมีความต�องการกลับมา
แหล�งท�องเท่ียวคำชะโนด เน่ืองจากภาพยนตรสามารถดึงดูดให�เห็นภาพสะท�อนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิจึงเกิดความเช่ือเรื่องพญานาค 
 

ตารางท่ี 3 อิทธิพลของภาพยนตรเรื่องนาคี 2ต�อการตดัสินใจในการเดินทางท�องเท่ียว 

อิทธิพลของภาพยนตร�ต�อการตัดสินใจ 
ในการเดินทางท�องเท่ียว 

ความถี่ในการชมภาพยนต� P-value 

0 1-2 3-4 ≥5 
ภาพยนตรมีอิทธิพลต�อการมาท�องเท่ียว 2.65b 3.79a 3.79a 4.38a 0.0001 
หลังจากดลูะคร / ภาพยนตร เดินทางมาท�องเท่ียว 2.11b 3.46a 3.50a 4.25a 0.0001 
ท�านต�องการกลับมาท�องเท่ียวอีกครั้ง  4.08 b 4.26 ab 4.71a 4.38 ab 0.0182 

ab สัญลักษณ4ในแถวเดียวกันท่ีแตกต�างกัน แสดงความความแตกต�างทางสถิติ  

ท่ีมา : สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณล ีและคณะ (2564) 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของภาพยนตรต�อการตัดสินใจเดินทางท�องเที่ยวคำชะโนด พบว�า การชม
ภาพยนตเรื่องนาคี 2 ตั้งแต� 1 ครั้งข้ึนไป มีอิทธิพลต�อความต�องการไปท�องเท่ียวคำชะโนดไม�แตกต�างกัน แต�การชมภาพยนตร
เรื่องนาคี 2 ตั้งแต� 1 ครั้งข้ึนไป มีอิทธิพลต�อการไปท�องเท่ียวมากกว�าการไม�เคยชมภาพยนตร ส�วนกลุ�มท่ีเคยชมภาพยนตร 3 - 
4 ครั้งมีความต�องการกลับมาท�องเที่ยวคำชะโนดมากกว�ากลุ�มที่ไม�เคยดูภาพยนตรเรื่องนาคี 2 อย�างไรก็ตามกลุ�มที่เคยดู
ภาพยนตรตั้งแต� 1 - 10 ครั้ง มีความต�องการกลับมาท�องเท่ียวอีกครั้งไม�แตกต�างกัน  
 

ตารางท่ี 4 ความแตกต�างระหว�างภูมิภาคต�อนักท�องเท่ียวท่ีตัดสินใจเดินทางมาท�องเท่ียว 

ภูมิภาค การตัดสินใจเดินทางมาท�องเท่ียว ลักษณะของนกัท�องเท่ียว 

ความต�องการ
มาท�องเท่ียว 

อิทธิพลของ 
ภาพยนต� 

การเดินทางมา
ท�องเท่ียว 

ต�องการกลับมา 
อีกคร้ัง 

ความถี่ของการ
ชมภาพยนต� 

เหนือ 4.13 3.13 2.88 4.00 1.88a 

ใต� 4.56 3.00 2.44 4.56 2.56a 

กลางและตะวันตก 4.38 3.29 3.22 4.19 2.40a 

ตะวันออก 4.48 3.52 3.10 4.14 2.10ab 

อีสาน 4.34 3.53 3.05 4.29 2.92b 
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ภูมิภาค การตัดสินใจเดินทางมาท�องเท่ียว ลักษณะของนกัท�องเท่ียว 
ความต�องการ
มาท�องเท่ียว 

อิทธิพลของ 
ภาพยนต� 

การเดินทางมา
ท�องเท่ียว 

ต�องการกลับมา 
อีกคร้ัง 

ความถี่ของการ
ชมภาพยนต� 

P-value 0.8200 0.6400 0.7000 0.6800 0.0061 
ab สัญลักษณ4ในคอลัมภ4เดียวกันท่ีแตกต�างกัน แสดงความความแตกต�างทางสถิติ  

ท่ีมา : สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณล ีและคณะ (2564) 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความแตกต�างระหว�างภูมิภาคต�อนักท�องเท่ียวท่ีตัดสินใจเดินทางมาท�องเท่ียว พบว�า 
ทุกภูมิภาคมีความต�องการมาท�องเที่ยวคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะภาคใต� เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องพญานาค แต�
ระยะทางไกลจากแหล�งท�องเที่ยว จึงมีความต�องการมาแหล�งท�องเที่ยวมากที่สุด ในขณะที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกได�รับ
อิทธิพลของภาพยนต และต�องการกลับมาอีกครั้งไม�แตกต�างกัน อย�างไรก็ตามภาคอีสานมีการความถี่ชมภาพยนตรมากกว�า
ภาคเหนือ ใต� และกลาง แต�ภาคอีสานกับภาคตะวันออกไม�แตกต�างกัน เนื่องจากแหล�งท�องเที่ยวคำชะโนดมีตำแหน�งที่ตั้งอยู�
ภาคอีสานและได�รับอิทธิพลความเชื่อพญานาคจากลำน้ำโขง ทำให�มีความต�องการและเดินทางมาท�องเที่ยวสูงกว�าภาคอื่น ๆ 
จะเห็นได�ว�าปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมระยะทางยิ่งใกล�แหล�งท�องเที ่ยว ทำให�เกิดแรงดึงดูดและมีความต�องการเดินทาง
ท�องเที ่ยวมากขึ ้น นอกจากนี ้ภาพยนตรเป�นสื ่อการแพร�กระจายคติความเชื ่อความศักดิ ์สิทธิ ์พญานาคแบบขยายตัว 
(expansion diffusion) ไปยังพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืน ๆ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
นาค คือ สัตวศักดิ์สิทธิ์ที่พัฒนามาจากงูอันเป�นสัญญะของความอุดมสมบูรณมาแต�ก�อนประวัติศาสตร เมื่อได�รับ

อิทธิพลจากอินเดีย จึงมีการเปลี่ยนจากคำว�า งู เป�นภาษาต�องห�าม เรียกว�านาคแทน ซึ่งเป�นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์ตาม
กระแสหลักที่มีความเชื่อตั้งแต�โบราณโดยไม�ละทิ้งสิ่งที่ยึดถือมาแต�เก�าก�อน จึงส�งผลให�การเล�าตำนานนาคได�รับความนิยม
จนถึงกระแสยุคโลกาภิวัตน ภาพยนตรเรื่องนาคี 2 เป�นเรื่องราวเก่ียวกับคนกลายร�างเป�นนาค นาคเกิดมาในร�างของมนุษยและ
เรื่องโลกของนาคในใต�บาดาล การข�ามภพ ข�ามชาติ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องเล�าท่ีปรากฏเป�นการอพยพของกลุ�มชาติพันธุของ
เชื้อสายของนาคและการต�อสู�แย�งชิงดินแดนและลดความขัดแย�งด�วยการรวมเป�นกลุ�มครอบครัวเดียวกัน จนทำให�มีการขยาย
อาณาบริเวณเพิ่มขึ้น โดยการแพร�กระจายความเชื่อจากเรื่องเล�าตำนานพญานาคจากรุ�นสู�รุ �น แสดงออกในรูปแบบของการ
ประกอบพิธีกรรมเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณลุ�มน้ำโขง จนทำให�เกิดสังคมและวัฒนธรรม (สมปอง มูลมณี, 2561;  
พงษสวัสดิ์ ราชจันทร, 2564) เรื่องเล�าตำนานก�อให�เกิดการสร�างพื้นที่วัฒนธรรม ซึ่งพญานาคเป�นสัญลักษณของพิธีกรรมท่ี
แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธท่ีมนุษยมีต�ออำนาจเหนือธรรมชาติและก�อให�เกิดความเป�นป�กแผ�นของสังคม  

การวิเคราะหภูมิทัศนภาพยนตร (cinematic landscape) สามารถเห็นลักษณะภูมิทัศนของสถานที่ ความรู�สึกนึก
คิดที่ถูกตีความว�าเป�นตัวแทนของวัตถุบนโลกจริงและทัศนียภาพที่เกิดขึ ้นบนพื้นผิวโลกที่มีความเกี่ยวข�องกับวัฒนธรรม 
ลักษณะสภาพแวดล�อมในชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ (Escher, 2006) ซึ่งสอดคล�องกับ อนุชิต สิงหสุวรรณ และทวีศักดิ์ 
เผือกสม (2563) มัชฌิมา วีรศิลป� (2563) และ สันติ ทิพนา (2564) กล�าวว�า สื่อได�มีส�วนสำคัญในการเผยแพร�เรื่องราวของ
พญานาค ได�แก� เพลงลูกทุ�ง เฟซบุ�คสื่อท�องถิ่นรายงานเรื่องราวลึกลับของป�าชะโนด โดยเฉพาะอย�างยิ่งกระแสความนิยมใน
เรื่องนาคี 2 ท่ีเป�นละครและภาพยนตร นำไปสู�การสร�างภูมิทัศนวัฒนธรรมภาพสะท�อนถึงจินตภาพและทำให�เกิดความรู�สึกต�อ
สถานที่ว�าเป�นจริง เป�นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคที่อยู�ลักษณะพื้นที่ถ้ำ ป�าไม� ภูเขา จนทำให�นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต�างประเทศหลั่งไหลเข�ามาเพ่ือกราบไหว�บูชา จนทำให�หน�วยงานด�านการท�องเท่ียวยกฐานะให�พ้ืนท่ีป�าคำชะโนดเป�นแหล�ง
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ท�องเท่ียวประเภท Unseen Thailand (เบญจภัคค เจริญมหาวิทย, 2563) นอกจากน้ีการชมภาพยนตมีอิทธิพลและกระตุ�นให�
มีความต�องการเดินทางและความรู�สึกต�อสถานท่ีท�องเท่ียว สอดคล�องกับงานวิจัยของ HollyHyunjung Im and Kaye Chon. 
(2008) ภาพยนตรเรื ่อง The Sound of Music เป�นแหล�งท�องเที ่ยวดึงดูดให�มาท�องเที ่ยวที่ Salzburg ประเทศออสเตรีย 
ถึงแม�ว�าเรื่องพญานาคเป�นเพียงตำนานที่มีพื้นที่และเวลาประวัติศาสตรที่ยาวนาน การนำเสนอสื่อผ�านความเชื่อปาฎิหารย 
พลังอำนาจทางธรรมชาติ มักประสบความสำเร็จในแง�รายได�อันเป�นผลมาจากความสอดคล�องกับความนิยมการเสพสื่อของคน
ไทย ทำให�ชุมชนได�สร�างพื้นที่ท�องเที่ยวตามโลกแห�งจินตภาพในคติความเชื่อและความศรัทธาต�อพื้นที่ ส�งผลให�เกิดการการ
ขยายตัวด�านการท�องเที่ยว โดยมีทั้งหน�วยงานภาครัฐ เอกชน เข�ามาลงทุนเป�นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร�างรายได�ให�กับ
ประเทศและชุมชนท�องถ่ิน 
 

6. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
ข�อเสนอแนะควรศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด�านการท�องเที่ยวพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเรื่องพญานาค

ผ�านโปรแกรมการท�องเที่ยว เทศกาลต�าง ๆ งานวิจัยเป�นการสะท�อนให�กับหน�วยงานภาครัฐและท�องถิ่น เห็นถึงความรู�สึกต�อ
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของนักท�องเท่ียว เพ่ือวางแผนปรับตัวต�อการขยายฐานการท�องเท่ียวเท่ียวท่ีมีกระแสนิยมและรกัษาพ้ืนท่ีมรดก
วัฒนธรรมให�มีความยั่งยืน 
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การประยุกตระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป&จจัยท่ีมีอิทธิพลใน 
การเลือกหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ/ 

APPICATION OF GROINFORMATIC TO STUDY THE DISTRIBUTION PATTERN OF PRIVATE 
DORMITORY AND THE FACTORS AFFECTING THE DECISION TO RENT:  

A CASE STUDY OF PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY HAT YAI CAMPUS 
 

 

อติวิชญ  มิตรงาม1* และสุดาพร  รามันเศษ2 
Atiwit  Mitngam1*and Sudaporn  Ramanset2 

 

บทคัดย/อ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� (1) เพื่อจัดทำทำฐานข%อมูลหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

วิทยาเขตหาดใหญ- ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร (2) เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร�วิทยาเขต หาดใหญ- ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร (3) เพื่อศึกษาป7จจัยที่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- การจัดทำฐานข%อมูลและแผนที่แสดงตำแหน-งหอพักโดยใช%ระบบ (Global 
Positioning System : GPS) และระบบ (Geographic Information Systems : GIS) การวิเคราะห�การกระจายตัวของ
หอพักใช%เครื่องมือ (Nearest Neighbour Analysis) และศึกษาป7จจัยที่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษาได%ใช%
เครื่องมือแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว-า หอพักนักศึกษาบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในระยะรัศมี 
1.5 กิโลเมตร นั้นมีจำนวน 93 หอพัก พบว-าหอพักมีรูปแบบกระจายตัวเปUนกลุ-มก%อน (Clustered distribution) ค-าดัชนี 
(Nearest Neighbor Ratio) เท-ากับ 0.502131 และได%ค-า (z- score) เท-ากับ >2.58 โดยบริเวณด%านข%างมหาวิทยาลัย  
(ฝ7_งถนนปุณณกัณฑ�) มีหอพักหนาแน-นท่ีสุด การศึกษาป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักโดยการวิเคราะห�จากแบบสอบถาม 
พบว-า นักศึกษาท่ีได%ตอบแบบสอบถามส-วนใหญ-เปUนเพศหญิง โดยป7จจัยท่ีนักศึกษาให%ความสำคัญมากท่ีสุดคือ ทำเลของสถาน
ที่ตั้งของหอพักมีความเหมาะสม ใกล%ตลาด ใกล%ศูนย�การค%า ใกล%มหาวิทยาลัย (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.43) รองลงมาคือ หอพักที่มี
ระบบความปลอดภัยท่ีได%รับมาตรฐาน (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.33) 
 

คำสำคัญ : การกระจายตัว, หอพัก, การศึกษาป7จจัย 
 

Abstract 
The purposes of this research were (1) to develop a database of private dormitories around Prince 

of Songkhla University, Hat Yai Campus within a radius of 1.5 kilometers, (2) to study the distribution pattern 
of private dormitories, and (3 )  to study the factors affecting students’ decisions in choosing private 

 

1 อาจารย�ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 นักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
* Corresponding author, e-mail: atiwit.mi@skru.ac.th 
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dormitories as their accommodation. Global Positioning System (GPS) and Geographic Information Systems 
(GIS) were employed for conducting the database and the map showing dormitories’ positions. Moreover, 
Nearest Neighbor Analysis was used for analysing distribution patterns. The questionnaire was also used for 
collecting data about factors affecting students’ decisions’ in choosing the dormitories from the sample 
group. 

The findings revealed that there were 93 private dormitories around Prince of Songkhla University, 
Hat Yai Campus within a radius of 1.5 kilometers. The distribution pattern was clustered distribution (Nearest 
Neighbor Ratio = 0.502131 and z- score =>2.58). The densest area was Punnakan road which was near the 
university. As the majority of the sample group was female students, the locations of the dormitories were 
the most important factor which the students thought about: the dormitories should locate near markets, 
shopping centers, and the university (4.43%), followed by safety systems of the dormitories (4.33%). 
 

Keywords: distribution of dormitories, dormitory, factors study 
 

1. บทนำ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- เปUนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีขนาดใหญ- ตั้งอยู-ในอำเภอเมืองหาดใหญ- 

จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ใกล%เคียงเปUนจำนวนมาก ในปv พ.ศ. 2564 ข%อมูล
สถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ทุกระดับการศึกษา มีจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 18,916 คน โดย
แยกออกเปUน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 16,322 คน ปริญญาตรี (ต-อเนื่อง) 89 คน ปริญญาโท 1,405 คน ปริญญาเอก 770 
คน ประกาศนียบ ัตรบ ัณฑิตช ั ้นส ูง 319 คนและประกาศนียบ ัตรบัณฑิต 11 คน (กองทะเบ ียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ-, 2564) ซึ่งนักศึกษาส-วนมากที่มาศึกษาต-อจะเปUนคนต-างพื้นที่ จึงมักจะ
ประสบป7ญหาในการเลือกที่อยู-อาศัยหรือหอพัก เพราะฉะนั้นหอพักจึงเข%ามามีบทบาทสำคัญต-อนักศึกษาเปUนอย-างยิ่ง (กษิดิ์
เดช เนตรทิพย�, 2558) 

หอพักเอกชนเปUนทางเลือกท่ีได%รับความนิยมท่ีสุดจากนักศึกษา เพราะเปUนบ%านแห-งท่ีสองของนักศึกษา เปUนส-วนหน่ึง
ที่ประสบระหว-างชีวิตของนักศึกษา เปUนสถานที่ที่นักศึกษาจะต%องใช%เวลาอยู-นานกว-าในสถานที่ศึกษา เจ%าของหรือผู%จัดการ
หอพักจึงต%องทำหน%าที่เปรียบเสมือนผู%ปกครองของนักศึกษาเพราะจะต%องคอยดูแลหอพักให%มีส-วนส-งเสริมทางการศึกษา ด%าน
สิ่งแวดล%อมและส-งเสริมนักศึกษาได%พัฒนาชีวิตให%สมบูรณ� ดังนั้นหอพักที่ดีจึงควรจัดให%มีความสวยงามเปUนระเบียบ มีความ
สะดวกสบาย สร%างความเปUนส-วนตัว ดูแลด%านความปลอดภัยให%แก-นักศึกษา (ลัดดาวัลย� ประกอบมูล, 2556) 

จากป7ญหาและความสำคัญที่กล-าวมาข%างต%น การศึกครั้งนี้จึงมุ-งเน%นศึกษาการกระจายตัวของหอพักเอกชนในพื้นท่ี
รอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในรัศมี 1.5 กิโลเมตร เพื่อจัดทำฐานข%อมูลหอพักเอกชน ศึกษารูปแบบ
การกระจายตัวและศึกษาป7จจัยที่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�วิทยาเขตหาดใหญ- 
ผลการศึกษาสามารถนำไปเปUนข%อมูลเบื้องต%นในการตัดสินใจเลือกเช-าหอพักของนักศึกษาและเปUนประโยชน�แก-เจ%าของหอพัก 
ในการนำข%อมูลผลจากการวิจัยไปปรับใช%ให%เหมาะสมกับหอพักของตนเพื่อให%สามารถตอบสนองความต%องการของนักศึกษา
ได%มากข้ึน 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื ่อจัดทำฐานข%อมูลหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในรัศมี 1.5 
กิโลเมตร 

2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต หาดใหญ- ใน
รัศมี 1.5 กิโลเมตร 

2.3 เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาสงขลานครินทร� วิทยาเขต หาดใหญ- 
 

3. แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
การประยุกต�ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป7จจัยที่มีอิทธิพลในการเลือก

หอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ได%ทำการทบทวนเอกสารและรวบรวม
งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง ดังต-อไปน้ี 

3.1 ข^อมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ/  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�เริ่มก-อสร%างอยู-อาคารครั้งแรกท่ีจังหวัดป7ตตานี ต-อมามีการก-อสร%างมหาวิทยาลัยท่ีศูนย�

ตำบลคอหงส� อำเภอหาดใหญ- จังหวัดสงขลา โดยเริ่มก-อสร%างในปv 2512 เมื่อการก-อสร%างบางส-วนแล%วเสร็จในปv 2514 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2514 อาจารย�และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร� ปvที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย%ายมาอยู-ประจำที่ศูนย�
หาดใหญ- ส-วนนักศึกษาปvที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย%ายตามลงมาในปลายปvการศึกษา 2514 สำหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร�ซึ่งเริ่มเป~ดรับรุ-นแรกในปv 2512 จำนวน 60 คน และบุคลากรหน-วยต-างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย%ายมายังศูนย�
หาดใหญ-ในปv 2514 เช-นเดียวกัน จึงถือว-ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ย%ายที่ทำการมาอยู-อำเภอหาดใหญ- จังหวัด สงขลา 
อย-างถาวรภายในปv 2514 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, มปป.) ป7จจุบันเปUนวิทยาเขตที่ใหญ-ที ่สุด 
ประกอบด%วย 16 คณะ ได%แก- คณะวิศวกรรมศาสตร�, คณะวิทยาศาสตร�, คณะแพทยศาสตร�, คณะพยาบาลศาสตร�, คณะ
วิทยาการจัดการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะเภสัชศาสตร�, คณะทันตแพทยศาสตร�, คณะการจัดการสิ่งแวดล%อม, คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร, คณะศิลปศาสตร�, คณะนิติศาสตร�, คณะเศรษฐศาสตร�, คณะการแพทย�แผนไทย, คณะเทคนิคการแพทย� 
และคณะสัตวแพทยศาสตร� 

3.1.1 ท่ีต้ัง 
เลขท่ี 15 ถนนกาญจนวณิชย� ตำบลคอหงส�  อำเภอหาดใหญ- จังหวัดสงขลา 90110 

3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหอพัก 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 หมายถึง หอพักเอกชน ดังต-อไปน้ี 
“หอพักเอกชน” หมายความว-า หอพักท่ีผู%ประกอบกิจการหอพักเปUนบุคคลท่ัวไปซ่ึงไม-ใช-สถานศึกษา 

มาตรา 34 หอพักเอกชนที่จะได%รับใบอนุญาตต%องเปUนไปตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย-างน%อยต%อง
ประกอบด%วย 

1) ช่ือและประเภทของหอพัก 
2) จำนวนห%องพัก 
3) สถานท่ีตั้ง สิ่งแวดล%อมและสุขลักษณะของหอพัก 
4) ห%องนอน ห%องน้ำและห%องส%วม 
5) สถานท่ีสำหรับรับประทานอาหารหรือต%อนรับผู%เยี่ยมเยียนและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนสำหรับผู%พัก 
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6) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 
3.3 แนวความคิดด̂านการกระจายตัว 

ฑันฑิกา เดชะศิริ (2550) กล-าวถึงแนวคิดการวัดการกระจายไว%ในทิศทางเดียวกันว-า เปUนการวัดการกระจายของสิ่ง
ต-าง ๆ ในพื้นที่ โดยลักษณะการกระจายของสิ่งต-าง ๆ บนพื้นโลกพิจารณาจากการกระจายใน 2 ลักษณะ คือ ความหนาแน-น 
(dense) และการกระจาย (sperse) โดยนำวิธีการทางคณิตศาสตร�และสถิติมาใช%อธิบายลักษณะการกระจายตัวหรือการ
รวมตัวของสิ่งต-าง ๆ ทำให%มีความถูกต%องมากข้ึน โดยลักษณะการกระจายพ้ืนฐานมี 3 ประการ 

1) การกระจายที่เปUนระบบและระเบียบ (uniform distribution) โดยที่ระยะห-างจากจุดหนึ่งกับจุด
ข%างเคียงท่ีอยู-ใกล%ท่ีสุดของทุกจุดท่ีทำการศึกษาจะมีระยะโดยประมาณเท-ากัน 

2) การกระจายแบบท่ัวไป (random distribution) จุดต-าง ๆ จะกระจายอยู-โดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีศึกษา 
3) การกระจายแบบเปUนกลุ-มก%อน (clustered distribution) โดยที่ระยะห-างระหว-างจุดใดหนึ่งกับจุด

อ่ืนข%างเคียงค-อนข%างสั้นและท่ีอาจพบได% คือ พ้ืนท่ีส-วนหน่ึงซ่ึงเปUนส-วนใหญ-ของพ้ืนท่ีศึกษาจะไม-มีจุดปรากฏอยู-เลย 
Stephen Wise and Max Craglia (2008, 26) ได%กล-าวถึงการวัดการกระจายของข%อมูลที ่มีลักษณะเปUนจุด  

ค-าการกระจายออกมาในรูปของดัชนีท่ีเรียกว-า ดัชนีของจุดอ่ืนข%างเคียงใกล%ท่ีสุด (Nearest neighbor index) จะเปUนวิธีการใน
การจัดแบ-งกลุ-ม โดยเทคนิคน้ีจะตัดสินใจว-ากลุ-มใดท่ีจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม- ๆ โดยการตรวจสอบจำนวนบางจำนวนของ
กรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล%เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวม (Count up) ของจำนวนเงื่อนไขหรือกรณีต-าง ๆ 
สำหรับแต-ละกลุ-มและกำหนดเง่ือนไขใหม- ๆ ให%กลุ-มท่ีเหมือนกันกับกลุ-มท่ีใกล%เคียงกันมากท่ีสุด โดยการหาวิธีการวัดระยะห-าง
ระหว-างแต-ละข%อมูลให%ได%และจากน้ันคำนวณค-าออกมา ซ่ึงวิธีน้ีจะเหมาะสำหรับข%อมูลแบบตัวเลข โดยค-าดัชนีจะเริ่ม ตั้งแต- 0 - 
2.15 โดยค-า 0 จะบอกถึงลักษณะการกระจายเปUนกลุ-มก%อน ถ%าค-าดัชนีเข%าใกล% 1 จะบอกถึงการกระจายตัวแบบทั่วไป ถ%าค-า
ดัชนีเข%าใกล% 2.15 จะบอกถึงการกระจายท่ีเปUนระบบและระเบียบ โดยค-าดัชนีของจุดอ่ืนข%างเคียงใกล%ท่ีสุด ซ่ึงสามารถคำนวณ
ได%จากสมการ ดังน้ี 
 

R=Dobs / Dran 
  เมื่อ R คือ ค-าดัชนี Nearest Neighbor 
  Dobs คือ ระยะทางโดยเฉลี่ยจากจุดต-าง ๆ ไปยังจุดที่ใกล%ที่สุด (หาได%จากการรวมระยะห-างที่วัดได%ท้ัง
หมดแล%วหารด%วยจำนวนคู-ของจุดท่ีวัด) 
  Dran คือ ระยะทางโดยเฉลี่ยของจุดจากจุดข%างใน Random distribution 
 

[Dran = 1 / (2 N /A)] 
  โดย N คือ จำนวนจุดท้ังหมด 
         A คือ เน้ือท่ีท้ังหมดของพ้ืนท่ีศึกษา 
 

3.4 ฐานข^อมูล 

วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2555) กล-าวว-า ฐานข%อมูล (Database) หมายถึง ชุดของข%อมูลท่ีมีความสัมพันธ�กันท่ีถูกนำมา
จัดเก็บไว%ด%วยกัน เพื่อให%สามารถใช%ข%อมูลเหล-านี้ร-วมกันได%อย-างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอย-างของฐานข%อมูลอย-างง-าย
และเกี่ยวข%องกับชีวติประจำวัน ได%แก- สมุดโทรศัพท�ซึ่งเปUนการจัดเก็บรวบรวมรายชื่อและเบอร�โทรศัพท�ของผู%ที่เราติดต-อ  
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เปUนต%น โดยทั่วไปเมื่อข%อมูลมีขนาดใหญ-ขึ้น การสร%างฐานข%อมูลมักจะกระทำโดยใช%เครื่องคอมพิวเตอร�เข%ามาช-วยเพื่อให%
สามารถจัดเก็บและใช%ข%อมูลเหล-าน้ีร-วมกันตลอดจนสามารถค%น คืนได%อย-างรวดเร็ว 

3.5 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
การวิจัยน้ีได%นำแนวคิด เทคนิค และวิธีการทางด%านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช% โดยการนำระบบกำหนดตำแหน-งบน

ผิวโลกมาใช%ทำการเก็บข%อมูลของหอพัก ซึ่งประกอบด%วยข%อมูล ค-าพิกัดตำแหน-ง ชื่อหอพัก ที่อยู- ราคาและช-องทางติดต-อ 
จากนั้นนำข%อมูลที่ได%เข%าสู-โปรแกรมประมวลผลทางภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดทำในรูปแบบของฐานข%อมูลและทำการแสดงผล
ตำแหน-งของหอพักในรูปแบบแผนท่ี แล%วนำข%อมูลตำแหน-งหอพักท่ีได%มาทำการวิเคราะห�การกระจายตัวหอพัก เพ่ือให%ทราบถึง
รูปแบบการกระจายตัวของหอพัก จากนั้นทำการศึกษาป7จจัยที่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยา
สงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- โดยการใช%แบบสอบถาม 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข^อง 

กษิดิ์เดช เนตรทิพย� (2558) ได%ทำการศึกษาเรื่อง การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของหอพักนักศึกษาและป7จจัยที่มีอิทธิพล
ต-อการเข%าพักอาศัย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบว-า มีหอพักนักศึกษารอบมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 546 
หอ เปUนหอพักหญิง 77 หอ หอพักชาย 26 หอ และหอพักรวม 443 หอ พบว-า หอพักมีการกระจายแบบเปUนกลุ-มก%อนหรือ
กระจุกอยู-เปUนกลุ-ม บริเวณประตูหกตลาดเมืองทองมีหอพักหนาแน-นมากที่สุด การศึกษาป7จจัยที่มิทธิพลต-อการเลือกหอพัก 
โดยทำการวิเคราะห�จากแบบสอบถาม โดยส-วนใหญ-นักศึกษาผู%ที่ตอบแบบสอบถามจะเปUนเพศหญิง ป7จจัยท่ีนักศึกษาให%
ความสำคัญมากท่ีสุด คือ ป7จจัยในเรื่องใกล%มหาวิทยาลัยและราคา ร%อยละ 11.85 โดยเปUนป7จจัยท่ีมีความสำคัญมาก ป7ญหาท่ี
พบมาก คือ เรื่องท่ีจอดรถไม-เพียงพอสำหรับนักศึกษาร%อยละ 43.70 

ลัดดาวัลย� ประกอบมูล (2556) ได%ทำการศึกษาเรื ่อง ป7จจัยที่ใช%ในการตัดสินใจเลือกเช-าหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว-า กลุ-มตัวอย-างส-วนใหญ-เปUนเพศหญิง มีอายุ 18 - 22 ปv มีรายได%ต-อเดือน 
5,000 - 10,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู-ในเขตภาคกลางและส-วนใหญ-ศึกษาอยู-ที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (ศูนย�รังสิต)  
ในภาพรวมพบว-า นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสำคัญของป7จจัยท่ีใช%ในการตัดสินใจเลือกเช-าหอพักท้ัง 7 ด%านอยู-
ในระดับความสำคัญปานกลาง มีความคิดเห็นในด%านราคาอยู-ในระดับความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด%านผลิตภัณฑ�อยู-ใน
ระดับความสำคัญมาก ส-วนด%านช-องทางการจัดจำหน-าย ด%านการส-งเสริมการตลาด ด%านบุคคล ด%านลักษณะทางกายภาพและ
ด%านกระบวนการมีความคิดเห็นอยู-ในระดับความสำคัญปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว-า ระดับความสำคัญของ
ป7จจัยที่ใช%ในการตัดสินใจเลือกเช-าหอพัก ขึ้นอยู-กับป7จจัยด%าน อายุ รายได% ภูมิลำเนา สถาบันการศึกษา อย-างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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3.7 กรอบแนวคิด 
 

 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การประยุกต�ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป7จจัยที่มีอิทธิพลในการเลือก

หอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- มีข้ันตอนกระบวนการดำเนินงานดังต-อไปน้ี 
4.1 ขั้นตอนการจัดทำข^อมูลเชิงพ้ืนท่ีและฐานข^อมูล 

4.1.1 รวบรวมข%อมูลท่ีเก่ียวกับท่ีตั้งและรายละเอียดท่ีเก่ียวข%องกับหอพัก 
4.1.2 ลงพ้ืนท่ีเก็บค-าพิกัดหอพัก โดยใช%เครื่องรับสัญญาณ GPS 
4.1.3 จัดทำฐานข%อมูลหอพัก ในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในรูปแบบข%อมูล

เชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ประกอบด%วยข%อมูล พิกัดท่ีตั้ง ช่ือหอพัก ประเภท ท่ีตั้ง ราคา และช-องทางการติดต-อ 
4.1.4 จัดทำแผนท่ีของหอพัก 

4.2 วิเคราะหการกระจายตัว 
4.2.1 นำฐานข%อมูลที่ตั้งของหอพัก ที่ได%จากการเก็บค-าพิกัดตำแหน-ง มาวิเคราะห�การกระจายตัวของหอพัก

บริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- 
4.2.2 ทำการวิเคราะห�การกระจายตัวของหอพักด%วยการใช%วิธีการวิเคราะห�การกระจายทางพื้นที่ (Spatial 

Distribution) ด%วยการวิเคราะห�ค-าจากดัชนีความใกล%เคียง (Nearest Neighbor Index Analysis) ว-าการกระจายตัวของ

การประยุกต�ระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป7จจัยท่ีมีอิทธิพลใน

การเลือกหอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร� วิทยาเขตหาดใหญ- 

เก็บค-าพิกัด X,Y ที�ตั�งของหอพกั 

โดยใชเ้ครื�องรบัสญัญาณ GPS. 

จัดทำฐานข%อมูลท่ีตั้งของหอพัก

บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

ศึกษาป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต-อการ

เลือกหอพัก 

วิเคราะห�รูปแบบการกระจาย

ตัวของหอพักบริเวณ
จัดทำแบบสอบถาม 

จัดทำแผนท่ีฐานข%อมลูท่ีตั้งของ

หอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

กำหนดกลุ-มประชากรเพ่ือทำ

แบบสอบถาม 
จัดทำแผนท่ีการกระจายตัวของ

หอพักบริเวณมหาวิทยาลัย 

รวบรวมและวิเคราะห�

แบบสอบถาม 

สรุปผลจากแบบสอบถาม สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
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หอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- มีการกระจายตัวในลักษณะใด ได%แก- การกระจายแบบเปUน
ระบบระเบียบ (Uniform Distribution) การกระจายแบบทั่วไป (แบบสุ-ม) (Random Distribution) หรือการกระจายแบบ
เกาะกลุ-ม (Clustered Distribution) 

4.3 ประชากรและกลุ/มตัวอย/างท่ีใช^ในการวิจัย 
4.3.1 กลุ-มประชากรที่ใช%ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขต

หาดใหญ- จำนวน 16,390 คน 
4.3.2 กำหนดขนาดกลุ-มตัวอย-าง โดยคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาด

เคลื่อนไม-เกิน 5% โดยได%ขนาดกลุ-มตัวอย-างประชากรจำนวน 163 กลุ-มตัวอย-าง 
4.3.3 วิธีการสุ-มตัวอย-างในการศึกษาครั้งน้ี ใช%วิธีการเลือกกลุ-มตัวอย-างแบบสุ-ม 

4.4 ออกแบบสอบถาม 
เพื่อนำข%อมูลมาวิเคราะห�ป7จจัยที่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพัก โดยจะแบ-งเนื้อหาออกเปUนส-วน 3 ส-วน ส-วนที่ 1 

สอบถามข%อมูลส-วนบุคคล ส-วนท่ี 2 สอบถามป7จจัยในการเลือกหอพัก ส-วนท่ี 3 สอบถามป7จจัยด%านทัศนะคติ  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การประยุกต�ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป7จจัยที่มีอิทธิพลในการเลือก

หอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- สามารถแบ-งผลการศึกษาออกเปUน 3 ส-วน
ตามวัตถุประสงค� ดังน้ี 

5.1 สำรวจและจัดทำฐานข^อมูลหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผู %ว ิจ ัยได %ทำการรวบรวม สำรวจ ข%อม ูลเก ี ่ยวกับที ่ต ั ้งของหอพักเอกชน บร ิเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในระยะรัศมี 1.5 กิโลเมตร พบว-า มีหอพักท้ังหมด 93 หอพัก โดยแบ-งออกเปUนหอพักหญงิ 
13 หอพักและหอพักรวม 70 หอพัก (รูปท่ี 1) และจัดทำฐานข%อมูลหอพักเอกชนให%อยู-ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร� ซ่ึงมี
ข%อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ประกอบด%วยข%อมูล พิกัดท่ีตั้ง ช่ือหอพัก ประเภท ท่ีตั้ง ราคา และช-องทางการติดต-อ 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงตำแหน-งหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในรศัมี 1.5 กิโลเมตร 
ท่ีมา : อติวิชญ� มิตรงาม และสุดาพร รามันเศษ (2565) 
 

5.2 ศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลการวิเคราะห�ค-าดัชนีความใกล%เคียง โดยใช%วิธีการนำจุดพิกัดหอพักที่ได%มาจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดจุด โดยใช%

เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis ในโปรแกรมประมวลผลด%านภูมิสานสนเทศ มาใช%ในการวิเคราะห� พบว-ามีค-าดัชนี 
(Nearest Neighbor Ratio) เท-ากับ 0.502131 และได%ค-า (z- score ) เท-ากับ >2.58 (รูปท่ี 2) ซึ่งสามารถพิจารณาได%จาก
เกณฑ�ที่กำหนดไว% แสดงว-ารูปแบบการกระจายตัวของหอพักรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ในระยะ 
1.5 กิโลเมตร นั้นมีการกระจายตัวเปUนการกระจายแบบเปUนกลุ-มก%อน (Clustered distribution) เนื่องมาจากหอพักจะนิยม
สร%างรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะอำนวยความสะดวกให%กับกลุ-มนักศึกษาท่ีต%องการอยู-หอพักท่ีไม-ใช-หอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให% 
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รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะห�รปูแบบการกระจายตัว 
ท่ีมา : อติวิชญ� มิตรงาม และสุดาพร รามันเศษ (2565) 
 

5.3 ศึกษาป&จจัยท่ีมีอิทธิพลต/อการเลือกหอพัก 
การศึกษาป7จจัยที ่มีอิทธิพลต-อการเลือกหอพักโดยทำการศึกษาจากแบบสอบถามออนไลน� ได%ทำการเก็บ

แบบสอบถามออนไลน�จำนวน 163 ชุด จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว-า นักศึกษาผู%ท่ีตอบแบบสอบถามส-วน
ใหญ-จะเปUนเพศหญิง (จำนวน 117 คน คิดเปUนร%อยละ 71.8) และผู%ตอบแบบสอบถามส-วนใหญ-อยู-ระหว-างชั้นปvที่ 4 (จำนวน 
78 คน คิดเปUนร%อยละ 47.8) ผลการศึกษาด%านป7จจัยในการเลือกหอพัก มีผลการศึกษาดังน้ี 

- ด%านลักษณะของหอพัก พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลีย่ 
พบว-า ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงท่ีสุด คือ หอพักท่ีมีระบบความปลอดภัยท่ี
ได%รับมาตรฐาน (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.33) รองลงมาคือ ขนาดห%องพักที่มีความเหมาะสม 
(ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.21) 

- ด%านราคา พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า ป7จจัย
ที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ หอพักที่มีค-าทำสัญญาที่เหมาะสม (ค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 4.10) รองลงมาคือ หอพักที่เงินมัดจำค-าห%องที่เหมาะสมต-อราคาห%อง (ค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 4.07) 

- ด%านทำเลที่ตั้ง พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า 
ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ ทำเลของสถานที่ตั้งของหอพักมีความ
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เหมาะสม ใกล%ตลาด ใกล%ศูนย�การค%า ใกล%มหาวิทยาลัย (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.43) รองลงมาคือ 
ทำเลท่ีตั้งท่ีมีเส%นทางคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทาง (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.37) 

- ด%านการบริการ พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า 
ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ หอพักที่มีการบริการที่มีความถูกต%อง
แม-นยำในการส-งมอบห%องพักและบริการให%ผู%เช-า (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.18) รองลงมาคือ มี
ความพร%อมรับกับป7ญหาและสามารถแก%ไขป7ญหาได%ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด (ค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 4.10) 

- ด%านบุคลากรที่ให%บริการ พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย 
พบว-า ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ พนักงานที่มีใจรักบริการและมี
มนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีต-อทุกคน (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.25) รองลงมาคือ พนักงานมีความสามารถใน
การแก%ไขป7ญหาทุกอย-างได%เปUนอย-างดี (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.18) 

- ด%านคุณภาพการบริการ พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับ
ค-าเฉลี่ย พบว-า ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ การบริการอปุกรณ�และ
เครื่องมือท่ีใช%ช-วยอำนวยความสะดวกต-าง ๆ ท่ีมีความคงทนแข็งแรง (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.15) 
รองลงมาคือ การออกแบบและตกแต-งห%องที่มีความสวยงามและทันสมัย (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 
4.12) 

- ด%านความรู% พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า 
ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ ผู%พักอาศัยสามารถเข%ารับบริการต-าง ๆ 
ได%อย-างสะดวก (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.19) รองลงมาคือ การบริการด%านต-าง ๆ ภายในหอพักท่ี
มีความเหมาะสมกับผู%พักอาศัย (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.14) 

- ด%านความเชื่อ พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า 
ป7จจัยที่มีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงที่สุด คือ การให%บริการที่ดีและใจใส-ของพนักงาน
เพราะทำให%ตัวนักศึกษาตัดสินใจเลือกหอพัก (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.21) รองลงมาคือ ความเช่ือ
เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่ช-วยให%มั่นใจในการเลือกใช%บริการหอพัก (ค-าเฉลี่ย
เท-ากับ 4.19) 

- ด%านการปฏิบัติ พบว-า ในภาพรวมจะอยู-ในระดับมากและผลสรุปตามลำดับค-าเฉลี่ย พบว-า 
ป7จจัยท่ีมีความสัมพันธ�ต-อการตัดสินใจสูงท่ีสุด คือ นักศึกษารู%สึกพอใจในการเลือกใช%บริการ
เช-าอาศัยในหอพัก (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.15) รองลงมาคือ นักศึกษาจะแนะนำให%ผู%อื่นมาใช%
บริการหอพักเดียวกัน (ค-าเฉลี่ยเท-ากับ 4.12) 

 

6. อภิปรายผล 
การประยุกต�ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของหอพักและป7จจัยที่มีอิทธิพลในการเลือก

หอพักของนักศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- จากผลการศึกษา ผู%วิจัยนำประเด็นท่ี
น-าสนใจมาอภิปรายผลได%ดังน้ี 
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6.1 การจัดทำฐานข^อมูลหอพักเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว ิทยาเขตหาดใหญ- พบว-า  
ในระยะรัศมี 1.5 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัย มีหอพักทั้งหมด 93 หอพัก โดยจัดทำฐานข%อมูลในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร� ซึ่งมีข%อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ประกอบด%วยข%อมูล พิกัดที่ตั้ง ชื่อหอพัก ประเภท ที่ตั้ง ราคา และ
ช-องทางการติดต-อ ซึ่งการจัดทำฐานข%อมูลมีลักษณะคล%ายคลึงกับการจัดทำฐานข%อมูลของ โสภาวดี โชติกลาง (2558) ที่ได%
ศ ึกษาเร ื ่ องการพ ัฒนา WEB MAP SERVICES เพ ื ่อ เผยแพร -ข %อม ูลแหล -งท -องเท ี ่ ยวช ุมชนในพ ื ้นท ี ่ชายฝ 7 _ งทะเล 
ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด แต-จะแตกต-างกันในเรื่องของประเภทของฐานข%อมูล 

6.2 การกระจายตัวของหอพักของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- พบว-า ใน
ระยะรัศมี 1.5 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัย มีหอพักทั้งหมด 93 หอพัก มีลักษณะการกระจายตัวของหอพักแบบเปUนกลุ-มก%อน 
(Clustered distribution) ซึ่งจะกระจายตัวเปUนกลุ-มก%อนอย-างหนาแน-นบริเวณด%านข%างมหาวิทยาลัย (ฝ7_งถนนปุณณกัณฑ�) 
เน ื ่ องจากบร ิ เ วณด ั งกล - าว เป Uนบร ิ เ วณท ี ่ ม ี ผ ู % คนอาศ ัยอย ู - หนาแน -น ม ีส ิ ่ งอำนวยความสะดวกต - า ง  ๆ เช-น  
ร%านสะดวกซื้อ ร%านขายยา เปUนต%น ซึ่งสอดคล%องกับ กษิดิ์เดช เนตรทิพย� (2558) ที่ได%ศึกษาเรื่อง การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ
หอพักนักศึกษาและป7จจัยท่ีมีอิทธิพลต-อการเข%าพักอาศัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได%กล-าวว-า ลักษณะการกระจาย
ตัวของหอพักมีการกระจายแบบเปUนกลุ-มก%อนหรือการกระจายแบบกระจุกอยู-ในพื้นที่ศึกษา โดยจะกระจุกเปUนกลุ-ม ๆ ย-อย 
บริเวณท่ีอยู-อาศัยหนาแน-นมากและท่ีอยู-อาศัยหนาแน-นปานกลาง 

6.3 ป&จจัยในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ/ โดยภาพรวมอยู-ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปUนรายด%าน พบว-า ด%านทำเลที่ตั้ง ด%านลักษณะหอพัก ด%านคุณภาพการบริการ ด%านการบริการ ด%าน
บุคลากรที่ให%บริการและด%านราคา พบว-าอยู-ในระดับมากเช-นเดียวกัน แสดงว-ากลุ-มนักศึกษาเลือกทำเลที่ตั ้งที ่อยู -ใกล%
มหาวิทยาลัย หอพักท่ีมีค-าทำสัญญาท่ีเหมาะสม มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได%มาตรฐาน การบริการอุปกรณ�และเครื่องมือท่ี
ใช%ช-วยอำนวยความสะดวกต-าง ๆ ท่ีมีความคงทนแข็งแรง การบริการท่ีมีความถูกต%องแม-นยำในการส-งมอบห%องพักและบริการ
ให%ผู%เช-า พนักงานท่ีมีใจรักบริการและมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี และหอพักท่ีมีค-าทำสัญญาท่ีเหมาะสมกับห%องพัก สอดคล%องกับสุนิศา 
ตรีธนพัฒน�และประสพชัย พสนุนท� (2558) ที่ได%ศึกษาเรื ่อง ป7จจัยที่มีผลต-อการตัดสินใจเช-าหอพักเอกชนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� ท่ีได%กล-าวว-า นักศึกษาต%องการหอพักท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ี
ได%มาตรฐาน ราคาห%องพักมีความเหมาะสมสอดคล%องกับสภาพหอพัก มีเส%นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง พนักงาน
ประจำหอพักควรมีใจรักบริการและมีมนุษยสัมพันธ�ที ่ดีต-อทุกคน รวมถึงช่ือเสียงและภาพลักษณ�ของหอพักต%องมีความ
น-าเช่ือถือและมีความถูกต%องแม-นยำในการส-งมอบห%องพักและบริการให%ผู%เช-า 
 

7. ข^อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช^ประโยชน 
7.1 จากการศึกษาป7จจัยในการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ- ผู%ประกอบการ

หอพักสามารถนำผลการศึกษาท่ีได%ไปปรังปรุงหอพักให%เหมาะสม สอดคล%องกับความต%องการของนักศึกษา 
7.2 ข%อค%นพบในการศึกษาครั้งต-อไป ควรมีการศึกษาในเรื่องของป7จจัยอำนวยความสะดวกบริเวณโดยรอบหอพัก 
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แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง  
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ยุทธภูมิ  เผ่าจินดา1*, ศุภณัฐ  กาญจนวงศ์2 และศุภชัญา  ปรัชญคุปต์3 
Yuttapoom  Powjinda1*, Supanut  Kanchanawong2 and Supaschaya  Prachchayakup3 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองสูงขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มี  

ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองเพิ่มมากขึ้น ที่ว่างในเมืองลดลงส่งผลให้พื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง เทศบาลตำบล  
บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มการขยายตัวจากการเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
สถานะการณ์พื้นที่สีเขียวในปัจจุบันพบว่าเทศบาลตำบลบ้านกลางมีพื้นท่ีสีเขียว 19,182,598 ตารางเมตร สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
เพื่อบริการสาธารณะคิดเป็นรอ้ยละ 0.06 ของพื้นที่สีเขียวท้ังหมด คิดเป็นพื้นท่ีสีเขียวสาธารณะตอ่ประชากร 0.93 ตารางเมตร
ต่อคน ถือว่าต่ำเมื่อเทียบตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะหแ์ละ
หาศักยภาพของพื้นที่สีเขียวนำไปสู่การเสนอผังพื้นที่สีเขียวและแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 

จากการศึกษานโยบาย แนวทางพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพื้นที่โดยการรวบรวมข้อมูล การสำรวจและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ร่วมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อค้นหา รักษา ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพในชุมชนพบพื้นที่สีเขียวที่มี
ศักยภาพแบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวยั่งยืนและพื้นที่สีเขียวในหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนมีศักยภาพสำหรับการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามความคิดเห็นของชุมชนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำมาสู่การวางผังพื้นที่สีเขียวในเมือง  
เพื่อการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนสาธารณะและเอกชน เพื่อรักษาพื้นท่ีสีเขียวเศรษฐกิจของชุมชน และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
สาธารณะจนสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะเป็น 18 ตารางเมตรต่อคน สุดท้ายได้เสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียว
เพื่อให้ได้พื้นท่ีสีเขียวสาธารณะยั่งยืนตามแนวคิด Water Sensitive Design 

 

คำสำคัญ : พื้นที่สีเขียว, การอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว, การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

Abstract 
Currently, rising migration for city living contributes rapid expanding of urban space and land use 

demands. Decrease of urban space causes to lower of urban green space rationally. Periphery of the Ban 
Klang Sub district-Municipal Office, Mueang District, Lamphun Province is an urban community where 
potentially encounters urban expanding of the Northern Region Industrial Estate setting. Today green space 

 
1 - 3 อาจารย์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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scenario of the Ban Klang Sub district-Municipal Office’s administration is 19,182,598 Square meters (sq.m); 
green space for public service is 0.06%, calculated ratio the public green space to population is 0.93sq.m 
per capita. This ratio is defined as a “low” level to the Thailand green urban space standard. Consequently, 
the research is to study potential of green space analysis for conservation and development. 

According to the local policy study, local development guideline, the green space concept, 
potential space analysis on collecting data, survey, and input of geographic information system, including 
workshop with local stakeholders that intends to search, protect, restore, and develop potential green 
space of the community, there are 4 potential cases selection. The 4 cases are 1) sustainable green space 
with potential conservation, 2) sustainable green space and green space of the national property, 3) 
potential green space for economic community, conservation, and agriculture area protection, 4) potential 
green space with the community workshop participation. These requirements lead to design a new 
sustainable green space conservation plan for urban public and private sector. Including with protection of 
community’s green economic area and public green space development, finally outcome of the new urban 
planning proceeded increasing of public green space to be 18sq.m per capita. Lastly, the research presented 
concept of the Water Sensitive Design as a key guideline for the sustainable public green space 
development. 
 

Keyword: Green Space, Green space conservation , green space development 
 

1. บทนำ 
พื้นที ่สีเขียว (green space) มีประโยชน์ในหลายมิติ เช่น ด้านสิ ่งแวดล้อม เป็นที ่อยู ่อาศัยของสัตว์ ป้องกัน  

การพังทลายของหน้าดิน ช่วยซับน้ำฝนลดการไหลบ่าของน้ำผิวดิน ด้านสังคมเป็นพ้ืนท่ีนันทนาการของชุมชน ทำให้เมืองน่าอยู่ 
ด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อพื้นที่โดยรอบพื้นที่สีเขียวให้มีราคาสูง (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2550) สำหรับประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองอยู่ที่ 15 ตารางเมตรต่อคน (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) อย่างไรก็ตามในเมืองที่มีการขยายตัวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มีการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
ไปเพื่อสิ่งก่อสร้างและงานทางด้านอุตสาหกรรมกลับพบปัญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีสีเขียว 

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคเหนือและพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นจังหวัดที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เป็นที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีพื้นที่ประมาณ 1,788 ไร่ และพื้นที่สวนอุตสาหกรรมของเอกชน 2,200 ไร่ มีมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมร้อยละ 68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
ลำพูน, 2563) ทำให้มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมากส่งผลต่อความต้องการที่อยู่
อาศัยและพื้นที่บริการประชากรประเภทพื้นที่สีเขียวเช่นกัน เทศบาลตำบลบ้านกลางถือเป็นพื้นที่ที่เจริญเติบโตขึ้นรอบนอก
นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเมืองอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  
การพัฒนาทางกายภาพเพื่อการอยู่อาศัยเป็นไปอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มการเกิดโครงก ารจัดสรร
ประเภทต่างๆ เพิ่มมากข้ึนในอนาคต แต่เมื่อพิจารณาสถานะการณ์พื้นที่สีเขียวในปัจจุบันพบว่าเทศบาลตำบลบ้านกลางมีพื้นที่
สีเขียว 19,182,598 ตารางเมตร โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อจำนวนประชากรเพียง 0.93 ตารางเมตรต่อคน 
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(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2564) ถือเป็นตัวเลขที ่ต่ำ 
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองของประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 วิเคราะห์และหาศักยภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  
2.2 เสนอผังพื้นที่สีเขียวเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน

เขตเมือง 
2.3 เสนอแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวตัวอย่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
พื้นที่สีเขียว หมายถึง พ ื้นที่ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที ่มนุษย์สร้างขึ ้นหรือกำหนด ขึ้นในเมืองหรือชุมชนปกคลุม 

ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยสามารถแยกพื้นที่สีเขียวเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นริ้วยาว
ตามแนวสาธารณูปการ พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2562) จากนิยามและประเภทของพื้นที่สีเขียวดังกล่าวจะ
นำไปสู่แนวทางในการค้นหา รักษาและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองต่อไป 

นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองจำเป็นต้องศึกษาความพร้อมทางด้านนโยบายของพื้นที่และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง
ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “เมืองอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนำวัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อ
ประชาชน เปียมล้นคุณภาพชีวิต” และยังมีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อพื้นที่สี
เขียวไว้ เช่น การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะในท้องถิ่น การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวในเมือง 

นอกจากเทศบาลยังมีหน่วยงานหลักภายในพื้นที่ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองได้คือ  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การเลือกพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวทุกภาคส่วน โดยทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการกล่าวถึงประเด็น  
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco - Industry) กำหนดมิติทางกายภาพด้านพ้ืนที่สีเขียว นอกเหนือจากที่มีเกณฑ์บังคับให้
มีพื้นที่สีเขียวตามที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อบังคับ / ข้อกำหนด / กฎหมาย โดยยึดกฎหมายที่เข้มที่สุดเป็นเกณฑ์แล้ว  
ยังสามารถได้คะแนนเพิ่มจากเกณฑ์บังคับในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้มากกว่าได้ถึงร้อยละ 5 การนับพื้นที่สีเขียวสามารถนับรวม
พื้นที่สีเขียวภายนอกนิคมฯ ภายในรัศมี 5 กม. ได้โดยจะต้องมีการดำเนินงานและดูแลรักษาอย่างต่อเนื ่องเพื่อให้เกิด  
ความยั่งยืน ส่วนในการจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเขตพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ ( Eco-Belt)  
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถเป็นปัจจัยในการเลือกพื้นที่สีเขียวเพื่อนำมาพัฒนาและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

สำหรับแนวคิดในการได้มาซึ่งพื้นที่สีเขียวในเมืองมีขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา  ที่ว่างตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น บริเวณ
โบราณสถาน สถาบันการศึกษา ริมแม่น้ำ ที่ว่างสาธารณะ เพื่อสงวนรักษา โดยใช้เครื่องมือ เช่น กำหนดมาตรฐาน มาตรการจูง
ใจ กฎหมาย และทำการพัฒนา เช่น การปรับปรุงท่ีว่างสาธารณะ โดยอาศัยหลักการความร่วมมือของชุมชน การใช้ประโยชน์
ร่วมกับที่ว่างที่พัฒนาแล้ว (William H. Claire, 1973) ด้าน John G. Kelcay ได้ศึกษาเรื่องพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่และมีศักยภาพ
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ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้ โดยเป็นพื้นที่ที่พอจะหาได้ (Variable) หรือมีศักยภาพในการพัฒนา เช่น ที่ว่างที่
ถูกทิ้งร้าง บริเวณที่จะมีการฟื้นฟู ที่ดินขนาดเล็ก ที่โล่งว่างริมทางน้ำ ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  (John G. Kelcey, 1978)  
โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพคือการยกระดับพื้นที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่มีพืชพรรณที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิด
และปริมาณ โดยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบหลักและได้รับการดูแล บำรุงรักษาให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดล้อม ที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้
ประโยชน์ที่ดินทั้งทางตรงและ ทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ในเมืองและชุมชน ผู้มาเยือน ตลอดจน 
เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2562) และเป้าหมาย 
เชิงปริมาณเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำผังชุมชนพร้อมตัวช้ีวัดตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนของ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 เป้าหมายเชิงปริมาณพร้อมตัวช้ีวัดตามแนวทางของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะสั้น (1 - 5 ปี) ระยะกลาง (6 - 10 ปี) ระยะยาว (11 - 20 ปี) 
1. พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนในเขตเมืองและชุมชน (ร้อยละต่อการใช้ที่ดินในเมือง) 

- เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ 11 - เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ 15 - เมืองขนาดเล็ก ร้อยละ 25 
2. พ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ ฯ ในภาพรวมของประเทศ (ตารางเมตรต่อคน) 

ไม่น้อยกว่า 5 ไม่น้อยกว่า 10 ไม่น้อยกว่า 15 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
1) วิเคราะห์นโยบาย แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่สีเขียวในเมืองโดย

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวและการจัดหาพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในเมือง  การสืบค้นนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวของทางภาครัฐ สืบค้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ยุทธศาสตร์และแผนจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเชิงเส้น ฐานข้อมูล
ประกอบ ร่วมกับการสำรวจพ้ืนท่ีและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

3) กำหนดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการวางผัง จากการประชุมหารือ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

4) การออกแบบพื้นที่สีเขียวตัวอย่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง จากการประชุมหารือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 รายละเอียดพ้ืนที่ศึกษา 
เทศบาลตำบลบ้านกลางมีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 19.18 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากรปี พ.ศ. 

2562 จำนวน 11,365 คน มีแม่น้ำกวงเป็นแหล่งน้ำผิวดินหลักไหลผ่านตลอดแนวทิศตะวันตกของพื้นที่และมีคลองแมต่ีบเป็น
เส้นทางน้ำไหลผ่านแนวตะวันออก-ตะวันตกของเทศบาล การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง 3 ลำดับแรกคือ 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 50.81 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 23.76 
และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.48 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีไร่ มีอาณาเขตติดต่อ (เทศบาล
ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน, 2562) ดังนี ้
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  ทิศเหนือ   ติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงยอง และ เทศบาลตำบลบา้นกลาง 
  ทิศใต้      ติดต่อ อบต. หนองหนาม 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงยอง 
 

 

รูปที่ 1 แสดงเขตปกครองตำบลบา้นกลาง 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 
 

4.2 วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ 
จากแนวคิดในการได้มาซึ่งพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) การสำรวจ และการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่  
การค้นหาพื้นที่ที่มีศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยจำแนกพื้นที่ที่มีศักยภาพตามประเภทของพื้นที่สีเขียว เพื่อหา
พื้นที่สีเขียวที่ควรอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมในการพัฒนาตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจากการนำเข้า
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสรุปพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น 4 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมืองเพื่อรักษาสมดุล
ทางระบบนิเวศ พิจารณาจากพื้นที่เรือนยอดของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นตัวแทนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมือง สามารถ
แบ่งพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเป็น 2 ประเภท คือ พื้นที่สีเขียวยั่งยืนสาธารณะในที่ดินของรัฐที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบ และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ดินของเอกชนหรือที่ดินส่วนบุคคล โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
ทั้งหมด 1,671,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.71 ของพื้นที่ท้ังหมด แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืนสาธารณะร้อยละ 1.88 พื้นที่
สีเขียวยั่งยืนส่วนบุคคลร้อยละ 6.83 ของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนทั้งหมด 

กรณีที่ 2 พื้นที่สีเขียวยั่งยืนและพื้นที่สีเขียวในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ที่มีศักยภาพในการอนุรักษแ์ละ
พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยพื้นที่สีเขียว
กรณีนี้ถือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีสำคัญเพราะเทศบาลและชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้ โดยผ่านการขออนุญาตใช้
ต่อกรมทีด่ิน กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด ท้ังนี้สามารถจำแนกพ้ืนท่ีตามประเภทและศักยภาพในการพัฒนาได้ดังนี้ 
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- พื้นที่สีเขียวสาธารณะควรอนุรักษ์และมีศักยภาพในการพัฒนาลำดับที่ 1 (เดิมเป็นพื้นที่สี
เขียวยั่งยืนและอยู่ในระยะเดินทางของชุมชนไม่เกิน 400 เมตร) เช่น เสื้อบ้านต้นฮั่ง สระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ 

- พื้นที่สีเขียวสาธารณะและอรรถประโยชน์ที่ควรอนุรักษ์และมีศักยภาพในการพัฒนา เช่น 
สุสานบ้านหนองติ่ง สุสานบ้านข้ีเหล็ก  

- พื้นที่สีเขียวสาธารณะและอรรถประโยชน์ที่ควรอนุรักษ์และควรพัฒนานำรอ่ง เช่น โรงเรียน
วัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดร่องส้าว หอดงกรรมสาธารณะประโยชน์ 

กรณีที่ 3 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพสำหรับการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร รองรับน้ำท่วมและสามารถเป็นแนวกันชนสำหรับนิคมอุตสาหกรรม สามารถจำแนกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่
เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรมากท่ีสุดไปถึงน้อย โดยพิจารณาจากข้อมูลชุดดินและพื้นที่เสีย่งน้ำท่วมซ้ำซาก สำหรับพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลบ้านกลางมีสดัส่วนพ้ืนท่ีที่เหมาะสมสำหรบัการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมเรยีงลำดับจากมากไปน้อยดงันี้ (รูปที่ 2) 

ลำดับที่ 1 พื้นที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมน้อย มีพื้นที่มากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใน
เทศบาลมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก 

ลำดับที่ 2 พ้ืนท่ีเหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมปานกลาง กระจุกตัวอยู่บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่ 
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของดินในระดับปานกลางและไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก
ระดับ 1 

ลำดับที่ 3 พื้นที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมมาก กระจายตัวอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเทศบาล 
เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนั้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ ทั้งยังอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากระดับ 2 และ 3 
 

 
รูปที่ 2 แผนที่แสดงผังพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 



 

379 

กรณีที่ 4 พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามความคิดเห็นของชุมชนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ ประกอบด้วย พื้นที่ริมแม่น้ำกวง พื้นที่ริมคลองแม่ตีบตลอดแนว ศูนย์
กีฬาและนันทนาการจามเทวี และวัดศรีชุม 

4.3 กำหนดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการวางผัง 
การประมวลผลจากการสัมภาษณ์ การร่วมประชุมหารือ และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความคาดหวังพื้นที่สีเขียวที่จะเกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีกำหนดไว้คือ “ชุมชนร่วมใจ 1 ชุมชน 1 สวน อย่างย่ังยืน” ภายใต้แนวคิด “พื้นที่สีเขียว + น้ำ + คน” 
โดยที่  พื้นที่สีเขียว คือการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณและคุณภาพ น้ำ พื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำควรอยู่คู่กัน 
เพื่อคำนึงถึงหลักอุทกวิทยา การบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้ง การรักษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการใช้พืชพรรณ 
รวมถึงพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำจะกลายเป็นถิ่นอาศัยให้แก่สัตว์ คน พื ้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำรวมกันก่อให้เกิดพื้นที่ที่
ตอบสนองกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงวิถีชีวิตและการท่องเที่ยว เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่พื้นที่ ผ่านการมีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการจนถึงการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 

การค้นหาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา สำหรับพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพใน 3 กรณีที่ควรรักษาจากการจำแนกในขั้นต้น ได้แก ่
- กรณีที่ 1 พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

ในเมืองเพื่อรักษาสมดุลทางระบบนิเวศ 
- กรณีที่ 2 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนท่ีมีศักยภาพสำหรับการอนุรักษ์และคุ้มครอง

พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อความมั่นคงทางอาหาร รองรับน้ำท่วมและสามารถเป็นแนวกันชน
นิคมอุตสาหกรรม 

- กรณีที่ 3 พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามความคิดเห็นของชุมชนส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อ
เศรษฐกิจของชุมชน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร รองรับน้ำท่วมและสามารถเป็นแนวกันชน
นิคมอุตสาหกรรม 

การค้นหาเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที ่สีเขียวสาธารณะ สำหรับพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพใน 2 กรณีที ่ควรรักษาจาก 
การจำแนกในข้ันต้น ได้แก่ 

- กรณีที ่ 2 พื ้นที่สีเขียวยั่งยืนและพื้นที่ส ีเขียวในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)  
ที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะ 

- กรณีที่ 4 พื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามความคิดเห็นของชุมชนส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวใน
หนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง (นสล.) 

เนื่องจากพื้นที่สีเขียวยั่งยืนและพื้นที่สีเขียวในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ที่มีศักยภาพในการปพัฒนาเป็น
พื้นที่สีเขียวยั่งยืนหรือพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะมีจำนวนมากจึงได้ทำการประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่สีเขียวกรณีนี้มาพัฒนา 
ดังนี ้

1) การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวในเมือง การเลือกทำเลที่ตั้งของพื้นที่สีเขียวในเมือง ควรจะเลือกที่ตั้งที่มีการ
เข้าถึงพื้นที่ของประชากรเมืองได้อย่างสะดวก ใช้การเทียบเคียงให้พื ้นที่สีเขียวที่จะพัฒนาในเทศบาลกับลำดับขั้นของ
สวนสาธารณะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ สวนสาธารณะระดับละแวกบ้าน (Neighborhood Park) เป็นสวนสาธารณะพื้นฐาน
ควรจัดให้มีในชุมชน โดยมีเนื้อที่ต่ำกว่า 12.5 ไร่ ระยะเดินทางประมาณ 800 เมตร หรือใช้เวลาในการเดินเท้าไม่เกิน 5 - 10 
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นาที สวนสาธารณะระดับชุมชน (Community parks) เป็นสวนสาธารณะพื้นฐานที่ควรจัดให้มีในชุมชนหรือในท้องถิ่น  
ควรมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 12.5 ไร่ ขอบเขตการให้บริการประมาณ 1,500 - 2,500 เมตร 

2) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมจึงได้นำเกณฑ์อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่กำหนดให้นับพื้นที่สีเขียวภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรมาเพิ่มคะแนนได้นอกเหนือจากเกณฑ์ที่บังคับ 

3) แหล่งน้ำ การพัฒนาพื้นทีสีเขียวแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีอยู่กับพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดดุลยภาพ
ของระบบนิเวศธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้นพื้นที่ควรมีแหล่งน้ำผิวดินหรืออยู่ติดกับแหล่งน้ำผิวดินสาธารณะและสามารถพัฒนา
ควบคู่กับหลักการของ “Water Sensitive Design” 

4) ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับ การเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวมีเป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เป็นหลัก โดยผ่านการการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเทศบาลตำบลบ้านกลาง 

ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ เพื ่อเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในเมือง 
จำเป็นต้องรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนเพ่ือนำไปสู่การอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ประกอบด้วย 

1) ผังพื้นที่สีเขียวยั่งยืนสาธารณะในที่ดินของรัฐที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์รวม 361,000 ตารางเมตร 
ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ในที่ดินของรัฐประเภทพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 
ได้แก่ พื ้นที่สีเขียวยั่งยืนธรรมชาติริมน้ำแม่ยาก พื้นที่สีเขียวยั่งยืนธรรมชาติริมเหมือง
ร่องส้าว และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนธรรมชาติริมแม่น้ำกวง 

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ในที่ดินของรัฐประเภทพื้นที่สีเขียวริ้วยาวตาม
แนวสาธารณูปการ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวยั่งยืนแนวถนนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และพื้นที่
สีเขียวยั่งยืนแนวถนนหมายเลข 11 

- พื้นที่สีเขียวยั่งยืนที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ได้แก่ 
เสื้อบ้านต้นฮั่งหมู่ที่ 2 สุสานบ้านหนองเดิ่ง สุสานบ้านขี้เหล็กหมู่ที่ 3 และสุสานฝ้ายคำ
แลนด์หมู่ที่ 8 

2) ผังพื ้นที ่ส ีเขียวยั ่งยืนในที ่ดินของเอกชนหรือที ่ดินส่วนบุ คคลที ่มีศักยภาพในการอนุรักษ์รวม 
1,310,000 ตารางเมตร 

ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบด้วยพื้นที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม
มากที่สุด และพื้นท่ีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมมาก ที่ควรรักษาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร รองรับน้ำท่วมและสามารถเป็น
แนวกนัชนสำหรับนิคมอุตสาหกรรม (รูปที ่3) 
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รูปที่ 3 ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 
 

ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เทศบาลมี
พื้นที่สีเขียวสาธารณะตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) 
และจากการระดมความคิดเห็นที่มีศักยภาพ ได้แก่ พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดศรีชุม โรงเรียน
วัดร่องส้าว สถาบันอาชีวภาคเหนือ สระน้ำสาธารณประโยชน์ วัดศรีชุม ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีสามารถพัฒนาเป็น
สวนสาธารณะระดับชุมชนได ้ส่วนพ้ืนท่ีริมแม่น้ำกวงและพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสยี
สามารถพัฒนาผ่านความร่วมมือระหว่างเทศบาลและการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

5.2 การออกแบบพ้ืนที่สีเขียวตัวอย่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง 
เพื่อให้ชุมชนได้เห็นภาพร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเชิงคุณภาพ จำเป็นต้องแสดงแนวทางการออกแบบพื้นที่  

สีเขียวเพื่อเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับปริมาณในบางพื้นที่ ดังนี้ 
1) แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ เดิมเป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์ 

มีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 38.8 ตารางวา พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะระดับละแวกบ้าน แนวคิดหลักคือการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืน
และแหล่งน้ำผิวดินเดิมในพื ้นที ่ สร้างพื ้นที ่ใช้งานเอนกประสงค์โดยรอบสระน้ำเพื ่อให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์  
ที่หลากหลาย ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ ปรับขอบสระให้สามารถ
รองรับระดับน้ำท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามฤดูกาล ใช้พืชพรรณในการช่วยรักษาคุณภาพน้ำไหลบ่าบนผิวดินก่อนลงสระ การเลือก
วัสดุพื้นผิวท่ีสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ ตามแนวคิด Water Sensitive Design (รูปที ่4) 
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รูปที่ 4 แสดงผังบริเวณพื้นท่ีสีเขียวสระน้ำสาธารณประโยชน์  เทศบาลตำบลบ้านกลาง 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 
 

2) แนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำกวงและพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนแห่งที่ 2 ของเทศบาล โดยการร่วมมือกัน
ระหว่างเทศบาลและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ แนวคิดหลักยังคงเป็นการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนและแหล่งน้ำผิวดินเดิมใน
พื้นที่ สร้างพื้นที่ใช้งานเอนกประสงค์พื้นที่ริมน้ำกวง ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
พืชและสัตว์ สร้างแนวกันชนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน เป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวสาธารณประโยชน์ ในเมืองและ
การมีพื้นที่สีเขียวเชิงคุณภาพ (รูปที ่5) 
 

 
รูปที่ 5 ภาพแสดงแนวตัดคลองแม่ตีบพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่สามารถใช้เป็นแนวกันชนนิคมฯและแนวทางการจัดการน้ำ  

ในกรณีน้ำท่วม 
ที่มา : คู่มือการใช้ประโยชน์ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (2564) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์และหาศักยภาพพื้นที่สีเขียวของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบพื้นที่สี

เขียวที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครองและพัฒนาและมีความจำเป็นในการทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่าง
เร่งด่วนในการรักษาพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเดิมไว้ รวมถึงควรฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ส่วนพื้นที่สีเขี ยวสาธารณะจากเดิม
เทศบาลตำบลบ้านกลางมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะ 0.93 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายระยะสั้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน 
ถ้าในระยะสั้นถึงระยะกลางเทศบาลตำบลบ้านกลางสามารถขับเคลื่อนพ้ืนที่สีเขียวสาธารณะตามผังชุมชนที่ทีมที่ปรึกษาเสนอ
และขับเคลื่อนโครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวได้ จะสามารถเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสาธารณะเป็น 
18 ตารางเมตรต่อคน สุดท้ายกรณีที่สามารถพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกวงและพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียรว่มกับการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้ จะมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะเป็น 59.45 ตารางเมตรต่อคน (คิด
ประชากรในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ)  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากเป้าหมายเชิงปรมิาณ

และคุณภาพแล้ว ในระยะยาวเทศบาลตำบลบ้านกลางควรสร้างโครงข่ายพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง เพื่อเกิดการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ของพื้นที่สีเขียวในเมืองผ่านพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามจุดสีเขียวต่าง ๆ ในผังชุมชน ตามระยะการให้บริการ
เทียบเคียงกับสวนสาธารณะระดับละแวกบ้าน โดยมีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนธรรมชาติริมน้ำแม่ยาก ริมเหมืองร่องส่าว และริมแม่น้ำ
ปิง เป็นแกนหลักของโครงข่ายเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง และสนับสนุนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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ป�จจัยท่ีมีผลต�อการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแลแบบวนเกษตร 
และแบบเชิงเดี่ยวตำบลบ(านด�านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� 

FACTOR AFFECTING DURIAN PRODUCTIONS LONG-LUBLAE AND LIN-LUBLAE ON 
AGROFORESTRY AND MONOCULTURE, BANDANNAKHAM SUBDISTRICT, MUANG DISTRICT, 

UTTARADIT PROVINCE, THAILAND 
 

 

ครรชิต  พิระภาค1* 
Kunchit  Pirapake1* 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยเรื่องป�จจัยการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแลแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว ตำบลบ$านด%านนาขาม 

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดทำฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร�ทุเรียนพันธุ�หลงลับแล ทุเรียนพันธุ�
หลินลับแลรายแปลง และเพื่อวิเคราะห�ป�จจัยที่มีผลต%อการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและพันธุ�หลินลับแลแบบวนเกษตรและ
แบบเชิงเดี่ยวในเขตลุ%มน้ำขนาดเล็ก โดยการสำรวจพื้นที่ภาคสนามรายแปลงจากกลุ%มเกษตรกร จำนวน 120 แปลง แบ%งเป6น
การปลูกในรูปแบบวนเกษตรจำนวน 94 แปลง และแบบเกษตรเชิงเดี่ยวจำนวน 26 แปลง พบว%ารูปแบบการปลูกทุเรียนแบบ
วนเกษตรมีต$นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ำกว%ารูปแบบการปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยว โดยมีต$นทุนเฉลี่ย 29,531.91 บาท / แปลง / ป@ 
และ 42,576.92 บาท / แปลง / ป@ ตามลำดับ พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนของเกษตรกรกลุ%มตัวอย%างมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,978 ไร% พ้ืนท่ีปลูก
เฉลี่ย 16 ไร%ต%อแปลง แรงงานที่ใช$ในการปลูกทุเรียนอยู%ระหว%าง 1 - 3 คนต%อแปลง รายได$ของเกษตรกรจากการขายทุเรียน  
มีรายได$เฉลี่ยรวมสูงถึง 70,625 บาท / แปลง / ป@ เกษตรกรมีรายจ%ายเฉลี่ยรวมสูงถึง 32,833.33 บาท / แปลง / ป@ เน่ืองจาก
มีพื้นที่และจำนวนต$นทุเรียนจำนวนมาก รูปแบบแปลงปลูกทุเรียนแบบวนเกษตรประกอบด$วยไม$ใหญ%และไม$เรือนยอด 3 
ระดับ ส%วนรูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยวเป6นการปลูกทุเรียนเพียงอย%างเดียว  
 

คำสำคัญ : ป�จจัยที่มีผลต%อการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแล, การปลูกทุเรียนแบบวนเกษตรและแบบเกษตร
เชิงเดี่ยว, ระบบภูมิสารสนเทศ 

 

Abstract 
The study of factor affecting durian productions Long-Lublae and Lin-Lublae on agroforestry and 

monoculture, Bandannakham Subdistrict, Muang District, Uttaradit Province, Thailand. The purposes of the 
research were 1) to storage of durian Long-Lublae and Lin-Lublae by parcel and 2) to analyze factor affecting 
durian Long-Lublae and Lin-Lublae productions agroforestry and monoculture crops in small watersheds. 
Create database of the geographic information system on spatial data from field survey 120 parcel divided 
into Agroforestry 94 parcel and Monoculture crops 26 parcel and questionnaires. The study results were as 

 

1 ผู$ช%วยศาสตราจารย�, อาจารย�ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 
* Corresponding author, e-mail: chitkopp@gmail.com 
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follows:  First, database of the geographic information system parcel of durian consisted of parcel owner, 
name, address, number of plants durian in parcel, production factor, cost of production, income, 
expenditure, planting durian pattern. Database of the geographic information system parcel of durian used 
to online Farmer Database Systems. Second, planting durian pattern agroforestry have average cost of 
production is lower monoculture crops to 29,531.91 bath / parcel / year and 42,576.92 bath / parcel / year 
respectively. Durian growing area 1,978 rai; Average area of 16 rai/parcel; Labor used to grow durian 1 - 3 
persons / parcel; Average Income from the sale of durian is 70,625 bath / parcel / year; Average expenditure 
is 32,833.33 bath / parcel / year. Last, planting durian pattern Agroforestry consisted of tree and Canopy 3 
levels. Monoculture crops consisted durian only. For Comparison parcel of Durian Long-Lublae and  
Lin-Lublae Agroforestry and Monoculture crops in small watersheds growing on Huai Kha Phai, Huai 
KhonThung, Huai Khaoma, Huai jamphangnoi, Huaiphakouy, Huai Pong, Huai Yakchay, Huai Maerid, 
Nongnamkeaw, Huai KeangPa. 
 

Keyword: Factor affecting durian productions Long-Lublae and Lin-Lublae, Agroforestry and Monoculture 
crops, Geo-informatics systems 

 

1. บทนำ 
จังหวัดอุตรดิตถ�มีพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับแล ตามแนวเทือกเขาผีป�นน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอ 

ลับแล ได$แก% ตำบลแม%พูล ตำบลฝายหลวง ตำบลนานกกก อำเภอเมือง ได$แก% ตำบลน้ำริด ตำบลบ$านด%านนาขาม ตำบลขุนฝาง 
และอำเภอท%าปลา ได$แก% ตำบลนางพญา (ครรชิต พิระภาค, 2555) 

ผู $คนในพื้นที่ยังคงสร$างความมั่นคงในด$านอาหารด$วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ ่งมีลักษณะเด%นกว%าพื้นที ่อื ่น ๆ 
โดยเฉพาะเอกลักษณ�ด$านรสชาติ พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากที่สุดเป6นไม$ผลที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันแนวเทือกเขา ซึ่งป�จจุบัน 
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ� ได$แก% ทุเรียนพันธุ�หลงลับแล พันธุ�หลินลับแล และพันธุ�หมอนทอง ลองกอง ลางสาด 
และหอมแดง ป�จจุบัน มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังหมดประมาณ 70,000 ไร% พ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ� ใน
ป@ พ.ศ. 2559 ทำรายได$มากกว%า 2,000 ล$านบาท (ผู$จัดการออนไลน�, 2557) 

พื้นที่แปลงปลูกทุเรียนหลงลับแลมีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร� นั่นคือปลูกตามภูเขา ทั้งไหล%เขาจนถึงยอดเขา 
มองดูกลืนไปกับป|าไม$ตามธรรมชาติ และไม%มีรั้วกั้น แต%ชาวบ$านจะรู$กันเองว%าพื้นที่ใครเป6นเจ$าของ ลักษณะเช%นนี้จึงอาจถือได$
ว%า มีเพียงที่นี่เท%านั้นเป6นแห%งเดียวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย%างยิ่งเกษตรกรที่น่ี ได$รับการส%งเสริมในเรื่องของการดูแลสวน
แบบวนเกษตร โดยไม%มีการใช$ปุ }ยและยาฆ%าแมลง เพื ่อหลีกเลี ่ยงอันตรายจากสารเคมีที ่ตกค$าง และเป6นการรักษา
สภาพแวดล$อมตามธรรมชาติเอาไว$อีกทางหน่ึงด$วย 

ป�จจุบันเกษตรกรผู$ปลูกทุเรียนเริ่มประสบป�ญหาด$านป�จจัยการผลิต ได$แก% ศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียนหรือหนอนใต$ อากาศหนาวจัด อากาศร$อนและแห$งแล$ง ไฟป|า ดอกร%วง ปริมาณผลผลิตต่ำ เหตุผลดังกล%าวก%อให$เกิด
งานวิจัยเชิงพื้นท่ี เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปลูกทุเรียนในหลากหลายประเด็น หากแต%ยังไม%ปรากฏผลเป6นรูปธรรม และเกดิการ
นำไปใช$ประโยชน�เชิงพ้ืนท่ี 

ในยุคป�จจุบัน รัฐบาลมีนโยบายที่ส%งเสริมและสนับสนุนให$หน%วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  
ทั้งหน%วยงานส%วนกลาง ส%วนภูมิภาค และส%วนท$องถิ ่น ใช$ข$อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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สิ่งแวดล$อม และภัยพิบัติเน่ืองจากเป6นข$อมูลท่ีมีความถูกต$อง สามารถปรับปรุงให$เป6นป�จจุบันทันต%อเหตุการณ�ได$อย%างต%อเน่ือง 
การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช$น้ัน สามารถตอบคำถามต%าง ๆ ในเชิงพ้ืนท่ีท้ังทางตรงและทางอ$อม เช%นการเปลี่ยนแปลง
การใช$ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การถือครองที่ดิน การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางกายภาพ 
การเปลี่ยนแปลงด$านภูมิอากาศ การเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม เป6นต$น (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน), 2553) 

การประยุกต�ใช$เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข$ามาเชื่อมโยงกับการเก็บข$อมูล และวิเคราะห�พื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ� 
หลงลับแล น%าจะเป6นการสร$างผลผลิตให$เพียงพอต%อความต$องการ นำไปสู%ความมั่นคงด$านอาหารของคนในพื้นที่อย%างยั่งยืน 
เช%น การทำแนวเขตท่ีดินทำกินให$ชัดเจน ชนิดพันธุ�ทุเรียนท่ีปลูก พ้ืนท่ีปลูก ปริมาณผลผลิต ลักษณะบ%งช้ีทางภูมิศาสตร� โดยใช$
เครื่องมือทางสังคมควบคู%กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือด$านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช%น  
แผนท่ี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� การกำหนดตำแหน%งพิกัดบนพ้ืนผิวโลกด$วยดาวเทียม ภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง 

การศึกษาร%วมกับเกษตรกรผู$ปลูกทุเรียนและภาคีทุกภาคส%วน ที่เกี่ยวข$องในพื้นท่ี โดยมีคำถามวิจัยว%า การจัดเก็บ
ข$อมูลป�จจัยการผลิตเก่ียวกับการปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับและพันธุ�หลินลับแลรายแปลง ท้ังแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยวจะ
สามารถนำมาเปรียบเทียบข$อดีข$อเสีย และนำไปสู%กระบวนการจัดการของชุมชนได$ชัดเจน และเป6นการเสริมสร$างการปลูกการ
ทุเรียนหลงลับแลและหลนิลบัแลให$มีความยั่งยืน สมดุลท้ังทรัพยากรน้ำ ดิน ผลผลิตทางการเกษตรในอนาคตได$หรอืไม% อย%างไร 
เกษตรกรและภาคีเครือข%ายสามารถการจัดเก็บข$อมูลป�จจัยการผลิตเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับและพันธุ�หลินลับแล
รายแปลงท้ังแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยวได$หรือไม%อย%างไร 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือจัดทำฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ข$อมูลทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแลรายแปลง 
2.2 เพ่ือวิเคราะห�ป�จจัยท่ีมีผลต%อการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและพันธุ�หลินลับแลแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาและทบทวนเอกสารวิชาการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยการผลิต

ทุเรียนพันธุ�หลงลับแล-หลินลับแลแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยวตำบลด%านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� ช%วยให$
มองเห็นภาพการเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว%างเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญและข$อค$นพบในอดีตที่ผ%านมากับงานวิจัยที่ได$
ดำเนินการในครั้งน้ี 

3.1 ระบบวนเกษตรกับการอนุรักษ�และฟ��นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและน้ำเพ่ือการเกษตร 
3.3 ป�จจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
3.4 การประยุกต�ใช$เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ%มน้ำ การจัดการทรัพยากรการเกษตร และเพื่อการจัดการ

เชิงพ้ืนท่ี 
ผู$วิจัยได$พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมุ%งเน$นการจัดเก็บข$อมูลป�จจัยการผลิตเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนพันธุ� 

หลงลับและพันธุ�หลินลับแลรายแปลงทั้งแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยวเพื่อนำไปสู%กระบวนการจัดการของชุมชนได$ชัดเจน 
ดังรูปท่ี 1 
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รุปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย  
4.1 ผู$วิจัยใช$การวิจัยเป6นวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการเชิงปริมาณ ได$แก% การรวบรวมข$อมูลป�จจัยการผลิตทุเรียนมีหน%วย

วิเคราะห�เป6นรายแปลง การลงสำรวจพ้ืนท่ีภาคสนามรายแปลงจากกลุ%มเกษตรกรผู$ปลูกทุเรียนโดยใช$แบบสอบถามจากเกษตร 
และสร$างฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ได$แก% ข$อมูลถนน ทางน้ำ ขอบเขตตำบล ข$อมูลขอบเขตป|าไม$ถาวรและเขตป|าสงวน
แห%งชาติจากกรมป|าไม$ แนวแปลงปลูกทุเรียน เจ$าของที่ดิน ชนิดพันธุ�ทุเรียน อายุของต$นทุเรียน จำนวนต$นในแต%ละแปลง 
จำนวนผลผลิตในแต%ละช%วง ปริมาณผลิต ต$นทุนการผลิต ปุ }ย ยาฆ%าแมลง เครื ่องจักร การถือครองที่ดิน ค%าจ$างแรงงาน  
การจำหน%าย ราคาผลผลิต พิกัดตำแหน%งแปลง รูปแบบการปลูก พืชล$มลุก ไม$พื้นถิ่น โรคและแมลง สัตว�ป|า ข$อมูลปริมาณ
น้ำฝน เส$นชั้นความสูง คุณภาพดิน การเปรียบเทียบป�จจัยการผลิตการปลูกทุเรียนแบบวนเกษตรและการปลูกแบบเชิงเดี่ยว 
โดยวิเคราะห�ป�จจัยท่ีมีผลต%อการตัดสินใจผลิตทุเรียนของเกษตรกร ต$นทุนและผลตอบแทน  

4.2 ประชากรและกลุ%มตัวอย%าง ประชากรเป�าหมายท่ีใช$ในการศึกษา ได$แก% แปลงปลูกทุเรียนของเกษตรกรในกลุ%มคนรัก
ทุเรียนตำบลบ$านด%านนาขามจากเกษตรกรที่เป6นเจ$าของที่ดินด$วย (ใช$การกำหนดขนาดตัวอย%างแบบจำเพาะเจาะจง) จำนวน 
120 แปลง แบ%งเป6นการปลูกทุเรียนในรูปแบบวนเกษตร จำนวน 94 แปลง และรูปแบบการปลูกทุเรียนแบบเกษตรเชิงเดี่ยว 
จำนวน 26 แปลง 

4.3 เครื่องมือที่ใช$ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช$การรวบรวมและการวิเคราะห�ข$อมูล ได$แก% เครื่องกำหนดตำแหน%งพิกดับน
พ้ืนผิวโลก (GPS) เครื่องคอมพิวเตอร� แบบสอบถามเชิงปริมาณ โปรแกรมวิเคราะห�ข$อมูลด$านภูมิสารสนเทศ  
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4.4 การวิเคราะห�ข$อมูลและสถิติที่ใช$ในการวิเคราะห�หาเส$นทางลำห$วยขนาดเล็กในพื้นที่แปลงปลูกทุเรียนโดยใช$ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร� และซ$อนทับกับรูปแปลงปลูกทุเรียนท่ีเก็บข$อมูลเพ่ือวิเคราะห�ป�จจัยการผลิต 

สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห�ข$อมูลคือสถิติเชิงอนุมาณ ได$แก% ค%าความถ่ี ร$อยละ และค%าเฉลี่ย โดยแสดงข$อมูลด$วยตาราง 
แผนภูมิ และกำหนดพิกัดแปลงปลูกทุเรียนด$วยวิธีการทางแผนท่ี (Cartographic method) 
 

5. ผลการวิจัย 
การสร$างฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ที่เกี่ยวข$องกับพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและทุเรียนพันธุ� 

หลินลับแลระดับแปลง เป6นข$อมูลท่ีได$จากการลงสำรวจพ้ืนท่ีภาคสนามรายแปลงจากเกษตรกรผู$ปลูกทุเรียนตำบลบ$านด%านนา
ขาม จำนวน 120 แปลง แบ%งเป6นการปลูกในรูปแบบวนเกษตรจำนวน 94 แปลง และแบบเกษตรเชิงเดี่ยวจำนวน 26 แปลง 

ฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�รายแปลง ประกอบด$วย ชื่อเจ$าของที่ดิน ชื่อที่อยู% จำนวนต$นที่ปลูกทุเรียนแต%
ละแปลง ป�จจัยการผลิต ต$นทุนการผลิต รายได$ รายจ%าย รูปแบบการปลูกทุเรียน ฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�แปลง
ปลูกทุเรียนนำไปใช$เป6นระบบฐานข$อมูลเกษตรกรออนไลน� และฐานข$อมูลในการพัฒนาระบบฐานข$อมูลเชิงพ้ืนท่ีออนไลน�โดยมี
การแสดงผลในรูปแบบเวปไซต� เพ่ือให$ผู$ใช$รับทราบข$อมูลและสามารถนำไปใช$ประโยชน�ได$ง%าย 
 

 

 
รูปท่ี 2 ข$อมูลระบบสารสนเทศภมูิศาสตร�แปลงปลูกทุเรยีนหลงลับแลและทุเรียนพันธุ�หลินลับแลในพ้ืนท่ีตำบลด%านนาขาม 
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รูปท่ี 3 แผนที่แสดงรูปแบบ (Spatial pattern) แปลงปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและทุเรียนพันธุ�หลินลับแลแบบวนเกษตร

และแบบเกษตรเชิงเดี่ยว 
 

ฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�แปลงปลูกทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลนำไปใช$เป6นฐานข$อมูลในการ
พัฒนาระบบฐานข$อมูลเชิงพ้ืนท่ีแบบออนไลน�ในรูปแบบเวปไซต�ให$ผู$ใช$สามารถเข$าถึงได$ง%าย ดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 การเช่ือมโยงฐานข$อมูลแปลงปลูกทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและทุเรียนพันธุ�หลินลับแลกับระบบฐานข$อมูลออนไลน� 
 

การวิเคราะห�แบบสอบถามจากเกษตรกลุ%มคนรักทุเรียนตำบลบ$านด%านนาขามพบว%า จำนวนต$นทุเรียนในแปลงปลูก
ของเกษตรกรส%วนใหญ%เป6นทุเรียนพันธุ�หมอนทองจำนวน 10,761 ต$น รองลงมาเป6นทุเรียนพันธุ�พื้นเมือง จำนวน 2,723 ต$น 
ทุเรียนพันธุ�หลงลับแลจำนวน 2,416 ต$น และจำนวนน$อยที่สุดคือทุเรียนพันธุ�หลินลับแลจำนวน 668 ต$น จำนวนต$นทุเรยีนท่ี
ให$ผลผลิตแล$วส%วนใหญ%เป6นทุเรียนพันธุ�หมอนทองจำนวน 3,298 ต$น รองลงมาเป6นพันธุ�หลงลับแลจำนวน 1,270 ต$น และ
จำนวนต$นที่ยังไม%ให$ผลผลิตมากที่สุดเป6นทุเรียนพันธุ�หมอนทอง จำนวน 4,170 ต$น ซึ่งเป6นทุเรียนที่เกษตรกรเสียบยอดจาก
ทุเรียนพันธุ�พ้ืนเมืองแต%ยังไม%ให$ผลผลิต รองลงมาเป6นทุเรียนพันธุ�พ้ืนเมือง จำนวน 1,521 ต$น ซ่ึงเกษตรเริ่มปลูกได$ไม%เกิน 3 ป@
เพ่ือเตรียมเสียบยอดเป6นทุเรียนพันธุ�หมอนทองและทุเรียนพันธุ�หลงลับแลในอนาคตดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จำนวนทุเรียน 

พันธุ�ทุเรียน จำนวน (ต(น) ให(ผลผลิตแล(ว (ต(น) ยังไม�ให(ผลผลิต 
(ต(น) 

ทุเรียนพันธุ�หลงลับแล 2,416 1,270 1,041 
ทุเรียนพันธุ�หลินลับแล  668 62 72 
ทุเรียนพันธุ�หมอนทอง  10,761 3,298 4,170 
ทุเรียนพันธุ�พ้ืนเมือง  2,723 433 1,521 

รวม 16,568 5,063 6,804 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

ป�จจัยการผลิตทุเรียนพันธุ�หลงลับแลและพันธุ�หลินลับแลประกอบด$วยต$นทุนการผลิต ค%าปุ}ยและยา ค%าแรงงาน  
ค%าขนส%ง พื้นที่ปลูก จำนวนแรงงาน รายจ%ายในการปลูกทุเรียน รายได$ในการปลูกทุเรียน เมื่อเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบ 
การปลูกแบบวนเกษตรและรูปแบบการปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยวด$วยแผนท่ี พบว%า ป�จจัยการผลิตทุเรียนของเกษตรกรท่ีมีการ
ปลูกแบบวนเกษตรมีต$นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ำกว%าการปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยว มีต$นทุนเฉลี่ย 29,531.91 บาท / แปลง / ป@ 
และ 42,576.92 บาท / แปลง / ป@ ตามลำดับ เมื่อแยกเป6นค%าปุ}ย / ยา การปลูกแบบวนเกษตรมีค%าเฉลี่ยต่ำกว%าการปลูกแบบ
เกษตรเชิงเดี่ยว มีต$นทุนเฉลี่ย 7,612.90 บาท / แปลง / ป@ และ 9,250 บาท / แปลง / ป@ ตามลำดับ ค%าแรงงานการปลูกแบบ
เชิงเดี่ยว มีต$นทุนเฉลี่ยสูงกว%าการปลูกแบบวนเกษตร มีต$นทุนเฉลี่ย 14,117.74 บาท / แปลง / ป@ และ 11,912.5 บาท / 
แปลง / ป@ ตามลำดับ และค%าขนส%งการปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยว มีต$นทุนเฉลี่ยสูงกว%ารูปแบบการปลูกแบบวนเกษตร มีต$นทุน
เฉลี่ย 4,758.06 บาท / แปลง / ป@ และ 3,022.22 บาท / แปลง / ป@ ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ต$นทุนการผลิตทุเรียนเฉลี่ยต%อแปลงเปรียบเทียบการปลูกทุเรียนรูปแบบวนเกษตรและรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยว 

ลำดับ ข(อมูลป�จจัยการ
ผลิตทุเรียน 

วนเกษตร เกษตรเชิงเด่ียว 
จำนวนเฉลี่ย (บาท / แปลง / ปj) จำนวนเฉลี่ย (บาท / แปลง / ปj) 

1 ต$นทุนการผลิต 29,531.91 42,576.92 
2 ค%าปุ}ย / ยา 7,612.90 9,250 
3 ค%าแรงงาน 14,117.74 11,912.5 
4 ค%าขนส%ง 4,758.06 3,022.22 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนของเกษตรกร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 1,978 ไร% พ้ืนท่ีปลูกเฉลี่ย 16 ไร%ต%อแปลง แรงงานท่ีใช$ในการ
ปลูกทุเรียนอยู%ระหว%าง 1 - 3 คนต%อแปลง รายได$ของเกษตรกรจากการขายทุเรียน มีรายได$เฉลี่ยรวมสูงถึง 70,625 บาท / 
แปลง / ป@ เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมาก เจ$าของแปลงมีต$นทุนสูง รวมถึงมีทุเรียนที่ผลผลิตแล$วจำนวนมากและราคา
ผลผลิตมีราคาสูง รายจ%ายการปลูกทุเรียนของเกษตรกรพบว%า มีรายจ%ายเฉลี่ยรวมสูงถึง 32,833.33 บาท / แปลง / ป@  

แหล%งเงินทุนในการปลูกทุเรียนส%วนใหญ%เกษตรกรใช$เงินทุนของตนเอง ซ่ึงมาจากเงินรายได$จากการขายผลผลิตในป@
ท่ีผ%านมา และมีบางส%วนกู$จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) และเงินกองทุนหมู%บ$าน ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แหล%งเงินทุนในการปลูกทุเรียน 

ลำดับ แหล�งเงินทุนในการปลูก จำนวน (แปลง) 

1 ตนเอง 100 
2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 46 
3 กองทุนหมู%บ$าน 7 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

แหล%งน้ำที่ใช$ในการปลูกทุเรียนส%วนใหญ%เกษตรกรอาศัยน้ำจากลำห$วยที่ไหลมาตามธรรมชาติ จำนวน 44 แปลง  
ใช$น้ำจากสระที่ขุดขึ้นในแปลงปลูกทุเรียนจำนวน 20 แปลง รวมถึงการเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่แปลงปลูกอีกจำนวน 3 แปลง 
ดังตารางท่ี 4  

 

ตารางท่ี 4 แหล%งน้ำท่ีใช$ในการปลูกทุเรียน 

แหล�งน้ำท่ีใช(ในการปลูกทุเรียน จำนวน (แปลง) 
ลำห$วย 44 
สระ 20 

บ%อบาดาล 3 
ประปาภเูขา 7 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

ความถี่ในการให$น้ำทุเรียนส%วนใหญ%ให$น้ำอาทิตย�ละครั้งเพราะพื้นที่แปลงปลูกทุเรียนมีลำห$วยไหลผ%านหรืออยู%ใกล$  
ลำห$วยทำให$มีความช้ืนสูง เว$นแต%ในฤดูแล$งบางรายจะให$น้ำถ่ีข้ึน ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ความถ่ีในการให$น้ำทุเรียน 

ความถี่ในการให(น้ำทุเรียน จำนวน (แปลง) 

อาทิตย�ละครั้ง 32 
เดือนละครั้ง 7 
10 วันครั้ง 7 
15 วันครั้ง 6 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

ชนิดปุ}ยที่ใช$ในการปลูกทุเรียนเกษตรกรใช$ปุ}ยมูลสัตว�จำนวน 80 แปลง ปุ}ยเคมีจำนวน 72 แปลง ปุ}ยชีวภาพจำนวน 
47 แปลง และเกลือ จำนวน 1 แปลง ดังตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 6 ชนิดปุ}ยท่ีใช$ในการปลูกทุเรียน 

ชนิดของปุlยท่ีใส�  จำนวน (แปลง) 

มูลสตัว� 80 
ชีวภาพ 47 

เคม ี 72 
เกลือ 1 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

รูปแบบการปลูกทุเรียนแบบวนเกษตรประกอบด$วยไม$ใหญ%และไม$เรือนยอด 3 ระดับ เนื่องจากพื้นที่ส%วนใหญ%เป6น
เขตภูเขาสูงช้ันและอยู%ในเขตป|าสงวนแห%งชาติป|าห$วยเกียงพาและป|าน้ำไคร$ ดังตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ช้ันเรือนยอดไม$ 3 ระดับ 

ชั้นเรือนยอดไม( ชนิดไม( 
ไม$พ้ืนถ่ิน (ไม$ป|า)  มะเดื่อ ยางนา งุ$น มะหาด มะค%า แดงน้ำ ปอแก$ว ยมหอม คอแลน 
 สัก ตะแบก จำป@ ประดู% สมอ 
ไม$ผล  ทุเรียน มังคุด มะไฟ ลองกอง ลางสาด ขนุน เงาะ ส$มโอ ขนุน  
 กระท$อน มะม%วง 
ไม$ล$มลุก (พืชกินได$หรือสมุนไพร)  ผักกูด ผักหนาม กล$วยป|า สับปะรด ตะค$าน กาแฟ เพกา พริก ข%า  
 มะเขือพวง มะละกอ มะนาว หวาย ตาล ค$อ ต$นเมี่ยง 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

รูปแบบการปลูกเชิงเดี่ยวเป6นการปลูกทุเรียนเพียงชนิดเดียวพื้นที่แปลงปลูกส%วนใหญ%อยู%ใกล$หมู%บ$านและถนนเข$าถึง
ได$ง%าย แปลงปลูกทุเรียนทั้งแบบวนเกษตรและแบบเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งหมดอยู%ในเขตป|าสงวนแห%งชาติป|าห$วยเกียงพาและ 
ป|าห$วยไคร$ มีความสูงของพ้ืนท่ีสูงสุด 788 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ภาพ 5 )เมื่อเปรียบเทียบแปลงปลูกทุเรียนแบบ 

วนเกษตรและแบบเกษตรเชิงเดี่ยวแยกตามลุ%มน้ำขนาดเล็ก พบว%าส%วนใหญ%ปลูกบริเวณห$วยกอไผ% ห$วยขอนขว$าง ห$วยคอม$า 

ห$วยจำผางน$อย ห$วยจำผางใหญ% ห$วยป|ากล$วย ห$วยโปร%ง ห$วยแม%ริด หนองน้ำเขียว ห$วยแยกซ$าย ห$วยเกียงพาดังตารางท่ี 8  
 

ตารางท่ี 8 ลำห$วยท่ีอยู%ใกล$เคียงกับสวนทุเรียน 

ลำดับท่ี ชื่อลำห(วย จำนวนแปลง 
1 กอไผ% 15 
2 แม%ริด 15 
3 จำผางน$อย 12 
4 ขอนขว$าง 11 
5 คอม$า 11 
6 จำ 10 
7 จำผางใหญ% 10 
8 โปร%ง 10 
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ลำดับท่ี ชื่อลำห(วย จำนวนแปลง 

9 หนองน้ำเขียว 9 
10 เกียงพา 7 
11 ป|ากล$วย 5 
12 แยกซ$าย 5 

ท่ีมา : ครรชิต พิระภาค (2560) 
 

 
รูปท่ี 5 แปลงปลูกทุเรียนซ$อนทับกับแบบจำลองความสูงเชิงเลข 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ข$อถกเถียงเชิงทฤษฎีจากงานวิจัยนี ้ พบว%าข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ที่สร$างขึ้นในงานวิจัยนี้เป6นไปตาม

ลักษณะข$อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�โดยใช$ชั้นข$อมูลประเภทต%าง ๆ ในการแทนปรากฏการณ� 3 กลุ%ม ได$แก% จุด เส$น 
พ้ืนท่ี 

งานวิจัยนี้มีความสอดคล$องกับงานของถาวร อ%อนประไพ และคณะ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการระบบ
สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางเกษตรโดยชุมชน: นัยต%อการนำไปสู%นโยบายสาธารณะ และสอดคล$องกับงาน
ของจรัลธร บุญญานุภาพ และประสิทธิ์ ทองเล%ม (2556) ที่ศึกษาการประเมินศักยภาพดินและแนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
กำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและพ้ืนที่คุ$มครองบริเวณแหล%งต$นน้ำบนพื้นที่ภูเขาสูงชันของตำบลแม%พูลและตำบลฝายหลวง 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ� ซึ่งมีการสร$างฐานข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ในพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห�การจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและหลักการวางผังชุมชนแบบมีส%วนร%วม 
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งานวิจัยมีความสอดคล$องกับงานครรชิต พิระภาค และคณะ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใน
การจัดการแหล%งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวบริเวณด%านถาวรภูดู% ตำบลบ$านม%วงเจ็ดต$น อำเภอบ$านโคก จังหวัดอุตรดิตถ�  
ซึ่งมีการจัดทำข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ทางกายภาพของพื้นที่ ได$แก% ข$อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�ทางกายภาพ 
ประกอบด$วย เส$นชั้นความสูง ธรณีสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา ข$อมูลชุดดิน พื้นที่รับน้ำ แหล%งน้ำใต$ดิน แหล%งน้ำผิวดิน 
ข$อมูลถนน ขอบเขตการปกครอง ตำแหน%งหมู%บ$าน โรงเรียน สถานท่ีสำคัญ แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ข$อมูลการใช$ประโยชน�
ท่ีดินป@ พ.ศ. 2557 แบบจำลองอุทกศาสตร� ข$อมูลศักยภาพแหล%งน้ำ ข$อมูลความต$องการน้ำ ข$อมูลน้ำต$นทุน 

การปลูกทุเรียนของเกษตรกรในรูปแบบวนเกษตรสอดคล$องกับแนวคิดระบบวนเกษตรกับการอนุรักษ�และฟ��นฟู  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ว%าเป6นแนวคิดและทางเลือกปฏิบัติทางการเกษตรแบบหนึ่งซ่ึง
รูปแบบจะแตกต%างกันไปในแต%ละท$องถ่ิน โดยระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเป6นรูปแบบย%อยตามองค�ประกอบของกิจกรรม
หลักได$ ในงานวิจัยน้ีคือระบบการปลูกพืชควบหรือปลูกป|า - นาไร% (Agrisilvicultural systems) เช%นการปลูกพืชเกษตรแทรก
ภายในสวนป|า ซ่ึงสามารถทำได$หลายรูปแบบ คือ ปลูกผสมโดยการสุ%มอย%างไม%เป6นระเบียบระหว%างต$นไม$ป|ากับพืชเกษตร 
 

7. ข(อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช(ประโยชน� 
งานศึกษาในอนาคตควรขยายพื้นที่การศึกษา พื้นที่ปลูกทุเรียนหลงลับแลและพันธุ�หลินลับแลในรูปแบบการปลูก

แบบวนเกษตรและรูปแบบการปลูกแบบเชิงเดี่ยวให$ครอบคลุมทั้งหมด รวมถึงขยายการศึกษาไปยังทุเรียนพันธุ�หมอนทอง 
พื้นเมือง หรือพันธุ�อื่น ๆ และในอนาคตควรมีการจัดทำข$อมูลเชิงพื้นที่ปลูกไม$ผลเศรษฐกิจทุกชนิดของจังหวัดอุตรดิตถ�และ
ให$บริการแผนที่ผ%านระบบอินเตอร�เน็ต เพื่อนำเสนอข$อมูล GIS ผ%านโปรแกรมประเภท web browser หรือ applications  
ท่ีสามารถสืบค$น ปรับแก$ข$อมูลให$ทันสมัย ง%ายต%อการใช$งานกับผู$ใช$ทุกภาคส%วน 

ข$อเสนอแนะเชิงนโยบายต%อสังคม การศึกษาในลักษณะงานวิจัยเช%นนี้ ควรมีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช$
เป6นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี โดยการมีส%วนร%วมของภาคีเครือข%าย ผู$มีส%วนได$ส%วนเสียทั้งหมด เพื่อให$เกิด
ความร%วมมือกันของชาวบ$าน หน%วยงานภาครัฐและผู$มีส%วนได$ส%วนเสียทั้งหมดเข$ามามีบทบาทในการใช$และให$ข$อมูลที่ถูกต$อง
และทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

การนำผลการวิจัยไปใช$ประโยชน� องค�การบริหารส%วนตำบลบ$านด%านนาขามใช$ข$อมูลในการวางแผนการตัดสินใจ
เก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนท้ังการปลูกแบบวนเกษตรและการปลูกแบบเกษตรเชิงเดี่ยว รวมถึงการพยากรณ�ผลผลิตท่ี
จะออกสู%ตลาดในฤดูกาลถัดไป และกลุ%มคนรักทุเรียนตำบลบ$านด%านนาขามนำข$อมูลแปลงปลูกทุเรียนของสมาชิกมาเป6นข$อมูล
การตัดสินใจและสามารถคาดการณ�ผลผลิตของกลุ%มในแต%ละฤดูกาล 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ผู$วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ประจำป@ พ.ศ. 2560 ท่ีสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

โครงการน้ี 
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การประยุกตใช�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและสมการการสูญเสียดินสากลในพ้ืนท่ีแม$น้ำตรัง 
A STUDY OF APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND  

THE UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION IN TRANG RIVER 
 

 

จิรกฤษณ  คงนคร1 และหทัยกาญจน  วิริยะสมบัติ2* 
Jirakrit  Kongnakokrn1 and Hathaikarn  Wiriyasombut2* 

 

บทคัดย$อ 
การประยุกต
ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
และสมการการสูญเสียดินสากล Analysis of Universal Soil Loss 

Equation (USLE) เพื่อประเมิน การชะลางพังทลายของดิน บริเวณลุ;มแม;น้ำ จังหวัดตรัง มีจุดมุ;งหมายเพื่อเปรียบเทียบ  
ระดับความรุนแรงท่ีเกิดจากการชะลางพังทลายของดินในปA พ.ศ. 2563 จากการใชประโยชน
ท่ีดิน โดยศึกษาจากปJจจัยปริมาณ
น้ำฝน ปJจจัยความคงทนต;อการชะลางพังทลายของดิน ปJจจัยการจัดการพืช และปJจจัยความลาดชันและความยาวของ 
ความลาดชัน พบว;า ศักยภาพการชะลางพังทลายของดินโดยการประเมินการสูญดินสามารถจัดระดับความรุนแรงได 5 ระดับ
โดยพื้นที่ส;วนใหญ;มีอัตราการชะลางการพังทะลายมีอัตราการชะลางพังทะลายในระดับรุนแรงนอยและปานกลางตามลาดับ 
โดยพื้นที่ท่ีมีการสูญเสียดินในระดับรุนแรงจะเกิดในช;วงเดือนธันวาคม ในบริเวณทิศตะวันออกเนื่องจากบริเวณนี้ติดกับ
เทือกเขาบรรทัดขอบเขตติดกับจังหวัดพัทลุง การประโยชน
ท่ีดินจากพ้ืนท่ีปOาไม ไปเปPนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม จึงทาใหปJญหาการชะลาง
พังทลายของดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปPนปJญหาท่ีเกิดข้ึนอย;างต;อเน่ือง ท้ังจากสภาพธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย
ท่ีเปPน
ปJจจัยเร;งใหเกิดการชะลางพังทลายของดินรุนแรงข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีขาดการอนุรักษ
ดินและพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 
 

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
, สมการการสูญเสียดินสากล, สูญดิน 
 

Abstract 
Application of Geographic Information System and Analysis of Universal Soil Loss Equation (USLE) 

to assess soil erosion The river basin area, Trang Province, aims to compare The severity of soil erosion in 
2020 from land use by studying the factors of rainfall Soil erosion fastness factor Plant management factor 
and slope factor and slope length. The results showed that soil erosion potential by soil erosion assessment 
can be classified into 5  levels of intensity, with most areas having severe erosion rate and severe erosion 
rate. low and moderate respectively Respectively, areas with severe soil loss occurred during December. In 
the east, because this area is adjacent to the Banthat Mountain Range, adjacent to Phatthalung Province 
Land use from forest areas to an agricultural area Therefore, the problem of soil erosion in agricultural areas 
is a continuous problem. Both natural conditions and human activities are factors that accelerate soil 
erosion, especially in areas that lack soil conservation and areas with high slopes. 
 

Keyword: Geographic Information System, Universal Soil Loss Equation (USLE), soil loss 
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1. บทนำ 
แม;น้ำตรังเปPนหน่ึงในแม;น้ำท่ีอยู;ทางภาคใตของประเทศไทย โดยแม;น้ำตรังเปPนแม;น้ำสายหลักของจังหวัดตรงั มีความ

ยาวประมาณ 123 กิโลเมตร เมื่ออยู;ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว;า แม;น้ำหลวง เมื่อไหลเขาเขตจังหวัดตรังเรียกว;า 
แม;น้ำตรัง เดิมแม;น้ำสายนี้ มีความกวางราว 50 เมตร แต;ปJจจุบันบางแห;งเหลือความกวางเพียง 30 เมตร (เทศบาลนครตรัง) 
โดยแม;น้ำตรังมีตนกำเนิดมาจาก 2 จังหวัด ไดแก; ตนแม;น้ำตรังมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราชดานตะวันตก จาก น้ำตกโยง 
อำเภอทุ;งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช และจากเทือกเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ และบรรจบกับลำน้ำที่มาจากเทือกเขา
บรรทัด จังหวัดพัทลุง ตนกำเนิดแม;น้ำตรังที่เกิดจากเทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ก;อใหเกิดน้ำตกที่ขึ้นชื่อหลายแห;ง เช;น 
น้ำตกเขาช;อง น้ำตกปากแจ;ม ในพ้ืนท่ีของเขตรักษาพันธุ
สัตว
ปOาเขาบรรทัด เปPนตน และ ตนน้ำของแม;น้ำตรัง มีสาขาท่ีเกิดจาก
เทือกเขาในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีสำคัญ ไดแก; คลองท;าเลา คลองทุ;งโจน คลองวังหีบ และคลองปาง โดยคลองท;าเลา เปPน
คลองสาขาที่ยาวที่สุดของแม;น้ำตรัง มีตนน้ำเกิดจากเขาวังหีบในเขตอำเภอทุ;งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แม;น้ำตรัง มีลำน้ำ
สาขาในจังหวัดตรัง ที่สำคัญ 8 สายไดแก; คลองชี คลองท;าประดู; คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลำภูรา คลอง
นางนอย น้ำคลองสว;าง แม;น้ำสายนี้ ไหลผ;านทองที่จังหวัดตรัง 5 อำเภอ คือ อำเภอรัษฎา อำเภอหวยยอด อำเภอวังวิเศษ 
อำเภอเมืองตรัง และ อำเภอกันตัง แลวไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ำกันตัง อำเภอกันตัง (เทศบาลนคร
ตรัง, 2559) 

แม;น้ำตรัง ตั้งอยู;ทางทางภาคใตตะวันตกหรือฝJqงอันดามันของประเทศไทยจึงมีพื้นที่อยู;ภายใตอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีความช้ืนสัมพัทธ
เฉลี่ยรายปA 80 เปอร
เซ็นต
และปริมาณฝนเฉลี่ยรายปA 
2,879.6 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ที่ติดแม;น้ำตรังส;วนใหญ;เปPนพื้นที่ลุ;มราบต่ำน้ำท;วมถึงในฤดูน้ำหลากประมาณช;วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน น้ำในแม;น้ำตรังจะเอ;อลนตลิ่ง ท;วมพื้นที่อาศัย และ พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบานบริเวณที่แม;น้ำตรังทุกปA 
(เทศบาลนครตรัง, 2559) จากปJญหาดังกล;าว ผูทำวิจัยเห็นว;าปJญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แม;น้ำตรัง เปPนปJญหาที่เกิดขึ้นอยู;เปPน
ประจำทุกปA จากปJจจัยทางกายภาพท่ี ส;งผลกระทบต;อมนุษย
ท้ังทางตรงและทางออมทาใหเกิดอันตรายต;อคุณภาพชีวิตของผูท่ี
อาศัยอยู;ในพื้นที่ริมตลิ่งแม;น้ำตรัง จึงจำเปPนตองมีแนวทางการปvองกันและแกไขที่จะช;วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู;ในพ้ืนท่ี งานวิจัยในครั้งน้ี จึงมีแนวคิดในการใชเทคนิคภูมิสารสนเทศหาเปอร
เซนความรุนแรงของการสูญ
ดินแม;น้ำตรังในช;วงเดือนของปA 2563 โดยใชสูตรสมการสูญดินสากล (USLE) ในพื้นที่ดวยระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร

เพ่ือเปPนขอมูลในการปvองกันผลกระทบและแกไขใหกับหน;วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบต;อไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 ศึกษาสภาพความรุนแรงการสญูดนิบริเวณแม;น้ำตรังในปA พ.ศ. 2563 
2.2 เปรียบเทียบการสูญดินตั้งแต;เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในปA พ.ศ. 2563 

 

3. กรอบแนวคิด 
3.1 สาเหตุการสูญดิน 

การสูญดิน เปPนกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของหนาดินบนพื้นผิวโลก การที่ดินถูกกัดเซาะ 
เปPนร;องหรือถูกขุดเปPนบริเวณกวางเปPนการเปลี่ยนแปลงของผิวดินอย;างหนึ่ง ซึ ่งเกิดขึ ้นเนื ่องจากสาเหตุ 2 ประการคือ  
การพังทลายที ่เก ิดขึ ้นตามธรรมชาติ และการพังทลายที ่เก ิดขึ ้นโดยมนุษย
 (Accelerated or Man-made Erosion)  
ซึ่งการพังทลายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก; น้ำฝน  ลม แรงดึงดูดของโลก แม;น้ำ ลำธาร เปPนตน เช;น พื้นดินแตกระแหง
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เน่ืองจากลม พ้ืนดินริมฝJqงน้ำถูกกัดเซาะเน่ืองจากน้ำ หนาดินถูกน้ำฝนพัดพาไปการพังทลายท่ีเกิดข้ึนโดยมนุษย
 ไดแก; การตัดไม 
การทำการเกษตร การทำเหมืองแร; การหักรางถางปOา การขุดถนน การขุดเหมืองแร; การระเบิดเขา การขุดท่ีอยู;อาศัยของสัตว
 
เปPนตน เมื ่อเกิดการพังทลาย (Erosion) มักมีการเคลื่อนยายของวัตถุที ่เกิดการผุกร;อนแลว (Weathered materials)  
โดยขบวนการท่ีเกิดข้ึนบนผิวดิน ซ่ึงมีตัวการต;าง ๆ พัดพาวัสดุเหล;าน้ีใหเคลื่อนท่ีไปจากท่ีเดิม 

3.2 ผลกระทบของการการสูญดิน 
การสูญของดินที่เกิดตามธรรมชาติเปPนปJจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งทำใหผิวโลกมีระดับ 

ที่ต่ำลง แต;ปJจจัยที่สำคัญที่ทำใหเกิดความเสียหายเร็วขึ้นคือการกระทำของมนุษย
 โดยส;งผลกระทบต;อระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในชีวิตของประชากรในประเทศ ไดแก; ทำใหดินมีความอุดมสมบูรณ
ลดลง เก็บความชื้นไดไม;ดี ไม;เหมาะสมต;อ 
การทำการเกษตร เนื่องจากการซึมผ;านหนาดินของน้ำต่ำ อีกทั้งทำใหคุณสมบัติของดินในลำน้ำเสื่อมสภาพ ทั้งในทางเคมี  
ทางชีวะกายภาพมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดินที่ใชในการเพาะปลูกมีโครงสรางต่ำรวมถึงน้ำในลำน้ำไม;เหมาะสมต;อ
การทำการเกษตร นอกจากน้ันการไหลบ;าของน้ำหนาดินกระจายออกนอกพ้ืนท่ีมากข้ึนทำใหการสูญเสียหนาดินมีมากข้ึนดวย 
ความเปPนไปไดที่ดินจะเก็บน้ำไวมีนอย เนื่องจากการซึมผ;านของน้ำหนาดินมีอัตราท่ีนอยลง ก;อใหเกิดมลพิษในแหล;งน้ำ 
เน่ืองจากมีการปล;อยสารเคมีเปPนพิษลงสู;แหล;งน้ำ อีกท้ังบริเวณพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนตามอ;างเก็บน้ำจะมีตะกอนท่ีถูกพัดพามาโดยมี
อัตราของ ตะกอนที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต;อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงระบบไฟฟvาที่เปPนปJจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน
โดยตัวการสำคัญท่ีทำใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน คือ การไหลบ;าของน้ำ 

3.3 การศึกษาการสูญดินของหน�าดิน 
การศึกษาการชะลางพังทลายของหนาดินเปPนการประเมินค;าการสูญดิน เริ่มตนจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ระดับผิวดินอย;างง;าย ๆ และต;อมาไดมีการทดลองทางวิทยาศาสตร
ขึ้นจนกระท่ังถึงการใชสมการการประเมินการสูญเสียดิน
และการประยุกต
ใชสมการต;าง ๆ เช;น 

3.3.1 การคาดคะเนแบบง;าย มักมาจากการสังเกตจากปJจจัยสิ่งแวดลอม และ การวัดแบบหยาบ ๆ โดยสังเกต
จากการชะลางพังทลายบนหนาดินและทางไหลของน้ำบนหนาดิน เช;น การสังเกตจากกอนหินหรือรากไมที่โผล;ขึ้นมาเหนือ
หนาดินเรื่อย ๆ การสังเกตเห็นปริมาณตะกอนท่ีไหลมาทับถมรวมกัน รวมไปถึงการวัดร;องน้ำท่ีขยายข้ึนจากการถูกกัดเซาะแลว
นำมาคำนวณปริมาณดินท่ีสูญเสีย หรือการใชตะปูฝJงลงไปในดินเพ่ือวัดระดับของหนาดินท่ีสูญเสียไปจากการถูกกัดเซาะ 

3.3.2 การสรางแปลงทดลองเก็บตะกอนดิน เปPนการศึกษาการชะลางพังทลายของดินโดยการสรางแปลงทดลอง
เอเก็บตะกอนดินเปPนตัวอย;างหรือตัวแทนบ;งบอกปริมาณหรืออัตราการชะลางังทลายของพื้นที่ ที ่ทำการศึกษาในช;วง
ระยะเวลาหนึ่ง พื้นที่บริเวณที่จะสรางแปลงทดลองตองมีสภาพที่เปPนตัวแทนทั้งสภาพของความลาดชัน ลักษณะดินและ 
พืชพันธ
 ท่ีปกคลุมดิน ซ่ึงแปลงทดลองจะมีขนาดท่ีแตกต;างกันไปข้ึนกับวัตถุประสงค
ของการศึกษากำลังคนและงบประมาณท่ีมี
อยู;ในการศึกษาจากแปลงทดลองน้ีจะใชพืชพันธ
เปPนตัวช้ีถึงการสูญเสียดิน 

3.3.3 การใชสมการสูญเสียดิน เปPนการศึกษาการชะลางพังทลายของดินโดยใชสมการทางคณิตศาสตร
ในการ
ประเมินการสูญเสียดินที่มีมาเปPนเวลานานแลวในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มมีการใชสมการในปA 1940 สมการดังกล;าวเริ่มตนโดย
การพัฒนาและปรับปรุงจากสมการอย;างง;าย ๆ แต;เน่ืองจากการชะลางพังทลายของดินเปPนขบวนการท่ีซับซอน จึงมีการพัฒนา
ปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั้งมีการศึกษาของ Wischmeier และ Smith (1965)  ที่ไดศึกษาวางแปลงทดลองการสูญเสียดิน 
10000 แปลงต;อปA เปPนเวลาหลายสิบปAทำใหไดขอมูลทางสิติของตัวแปรต;าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กันจนสามารถนำมาสรางเปPน
สมการคาดคะเนการสูญเสียดิน และไดมีการนำมาประมวลพัฒนาเปPนสมการการสูญเสียดินสากลขึ้น (Universal Soil 
Equation, USLE) อันเปPนจุดเริ่มตนท่ีไดนำมาใชอย;างแพร;หลายท่ัวโลก 
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3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
เสาวลักษณ
 สระทองเทียน (2559) ไดศึกษาการประยุกต
ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
และสมการการสูญเสียดิน

สากลเพื่อประเมิน การชะลางพังทลายของดิน บริเวณลุ;มน้ำแควนอย จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ;งหมายเพื่อเปรียบเทียบ ระดับ
ความรุนแรงที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน จากการใชประโยชน
ที่ดินในปA พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2556 โดยศึกษาจาก 
ปJจจัยปริมาณน้ำฝน ปJจจัยความคงทนต;อการชะลางพังทลายของดิน ปJจจัยการจัดการพืชและปJจจัยความลาดชันและความ
ยาวของความลาดชัน 

วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกล และคณะ (2559) การประเมินการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดวย Cs137 
ดำเนินการในพื้นที่เกษตรจังหวัดนครสวรรค
ในลุ;มน้ำเจาพระยา โดยการเก็บตัวอย;างดินตามแนวตัดขวางความลาดเทของ 
พื้นที่ (Transect) จำนวน 8 แนวตัดขวางความลาดเท การศึกษาประกอบดวย สภาพแวดลอมของพื้นท่ี ศึกษาปริมาณซีเซียม 
137 สมบัติดินทางกายภาพและเคมี อัตราการกระจายของดิน (Soil Redistribution Rate, SRD) จากการใช Mass Balance 
II model และความสัมพันธ
ระหว;างอัตราการกระจายของดินกับสมบัติดิน 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 เตรียมข�อมูล เปPนการจัดทำขอมูลภูมิสารสนเทศของปJจจัยที่เกี่ยวของกับสมการการสูญเสียดินสากลจำนวน 6 

ปJจจัย ไดแก; 
4.1.1 ปJจจัยชะลางพังทลายของฝน (rainfall erosivity factor, R-factor) เปPนตัวเลขแสดงถึงความสามารถของ

ฝนในการก;อใหเกิดการกัดชะในปAหน่ึง ๆ วิเคราะห
ไดจากสมการ 
 

R-factor = 0.163X - 0.0375  โดยท่ีค;า X คือ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 
 

4.1.2 ปJจจัยความคงทนต;อการถูกชะลางพังทลายของดิน (Soil Erodibility, K-Factor) เปPนค;าท่ีประเมินไดจาก
การทดลอง โดยคิดจากอัตราการสญูเสยีดนิต;อหน;วยดัชนีการชะลางพังทลาย (Erosion Index) จากแปลงทดลองมาตรฐานท่ีมี
ความยาว 72.6 ฟุต บนพื้นที่ความลาดเทสม่ำเสมอ 9 เปอร
เซ็นต
 มีการไถพรวนขึ้นลงตามแนวความลาดเทอย;างต;อเนื่อง
ตลอดเวลา เพ่ือมิใหพืชข้ึนไม;นอยกว;า 2 ปA ในช;วงเวลาท่ีทำการวัดปริมาณการสูญเสียดินในลักษณะดังกล;าวของแปลงทดลองน้ี 
ค;าของ L,S,C และ P ถูกกำหนดใหมีค;าเท;ากับ 1 ซ่ึงปJจจัยความคงทนต;อการถูกชะลางพังทลายของดินจะผันแปรตามชนิดดิน 

4.1.3 ปJจจัยความยาวความลาดเท (Slope Length Factor, L-factor) เปPนค;าท่ีไดจากอัตราส;วนของการสญูเสยี
ดินระหว;างการสูญเสียดินที่เกิดจากสภาพความยาวความลาดเทในสนามกับการ สูญเสียดินที่เกิดจากความยาวความลาดเท 
72.6 ฟุต ซ่ึงเปPนดินชนิดเดียวกันมีความลาดเท และมีสภาพอ่ืน ๆ เหมือนกัน โดยสามารถวิเคราะห
ไดจาก 
 

L-factor = ( λ/22.1)m 
โดยท่ี ค;าm = 0.5 ในกรณีความลาดเท > 5%, 0.4 ในกรณีความลาดเท > 3.5-4.5%, 0.3 ในกรณีความ

ลาดเท > 1-3%, 0.2 ในกรณีความลาดเท > 1% และ ค;า λ คือ ความยาวความลาดเท 
 

4.1.4 ปJจจัยความชัน (Slope Gradient Factor, S-factor) เปPนค;าท่ีไดจากอัตราส;วนของการสญูเสยีดนิระหว;าง
การสูญเสียดินที่เกิดจากสภาพความลาดเทในสนามกับการสูญเสียดินที่เกิดจากความลาดเท 9 เปอร
เซ็นต
 ซึ่งเปPนดินชนิด
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เท;ากัน มีความยาวความลาดเทและสภาพอื่น ๆ เหมือนกัน โดยสามารถทำการวิเคราะห
จากแบบจำลองความสูงเชิงเลข 
(Digital Elevation Model) เพ่ือนำไปวิเคราะห
รอยละของความชัน (Slope, S) เพ่ือเขาสู;สมการ 
 

S-factor = (0.43 + 0.3S + 0.43S2) / 6.617 
 

4.1.5 ปJจจัยการจัดการพืช (Cropping Management Factor, C-factor) เปPนค;าที่ประเมินไดจากอัตราส;วน
การสูญเสียดินระหว;างการสูญเสียดินท่ีเกิดข้ึนในสนาม ซ่ึงในการวิเคราะห
ขอมูลน้ีจะแปรผันกับการใชประโยชน
ท่ีดิน 

4.1.6 ปJจจัยการปฏิบัติการควบคุมการชะลางพังทลายของดิน (Conservation Practice Factor, P-factor) 
เปPนค;าที่ประเมินไดจากอัตราส;วนการสูญเสียดินระหว;างการสูญเสียดินที่เกิดจากแปลงที่ทำการอนุรักษ
ดิน เช;น การไถพรวน
ตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับเปPนแถบตามแนวระดับหรือการ แบบขั้นบันได กับการสูญเสียดินที่เกิดจากการไถพรวนและ
ปลูกพืชขนานไปกับทิศทางของความลาดเท และเปPนดินชนิดเดียวกันภายใตสภาพแวดลอมเหมือน ๆ กัน ซ่ึงจะแปรผันกับการ
ใชประโยชน
ท่ีดิน 

4.2 วิเคราะห
ขอมูล ทำการวิเคราะห
ขอมูลท่ีกำหนดค;าแลวโดยใชสูตรสมการสูญดินสากลดวย โปรแกรม Arcgis 10.8 
โดยจะวิเคราะห
ทั้งหมด 12 เดือน ในปA พ.ศ. 2563 จากนั้นการวิเคราะห
ค;าความรุนแรงของการสูญดินในแต;ละเดือนโดยค;ามี
ความรุนแรงจะแบ;งตามเกณฑ
ของกรมพัฒนาที่ดิน (2553) จำนวน 5 ระดับ ไดแก; นอยมาก (very slight) นอย (slight)  
ปานกลาง (moderate) รุนแรง (severe) และรุนแรงมาก (very severe) 

4.3 สรุปผลขอมูล เปPนการนำปริมาณการสูญดินของท้ัง 12 เดือนมาเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของการสูญดิน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห
การสูญดิน โดยใชสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation, USLE)  

 

     
รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงค;าความรุนแรงของการสูญดินของ เดือน มกราคม กุมภาพันธ
 และมีนาคม พ.ศ.2563 (จากซายไปขวา)
ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร (2564) 
 

วิธีการใชโมเดลทางคณิตศาสตร
ที่มี 6 ปJจจัย ไดแก; ปJจจัยชะลางพังทลายของฝน (R) ปJจจัยความคงทนต;อการถูก 
ชะลางพังทลายของดิน (K) ปJจจัยความยาวความลาดเทและความชัน (LS) ปJจจัยการจัดการพืช (C) และปJจจัยการปฏิบัติการ
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ควบคุมการชะลางพังทลายของดิน (P) เมื่อทำการจำแนกตามกรมพัฒนาที่ดิน พบว;า พื้นที่ในลุ;มน้ำตรังตลอดทั้งปAมีระดับ
ความรุนแรงนอย ในระดับการสูญดิน 2 - 5 ตันต;อไร;ต;อปA รองลงมาคือระดับความรุนแรงนอยมาก มีระดับการสูญดนิ นอยกว;า 
2 ตันต;อไร;ต;อปA และรุนแรงมากท่ีมีระดับการสูญดิน มากกว;า 60 ตันต;อไร;ต;อปA 
 

 
รูปท่ี 2 แผนท่ีแสดงค;าความรุนแรงของการสูญดินของ เดือนเมษายน พฤษภาคา และมิถุนายน พ.ศ. 2563 (จากซายไปขวา) 
ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร (2564) 
 

 
รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงค;าความรุนแรงของการสูญดินของ เดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.2563 (จากซายไปขวา) 
ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร (2564) 
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รูปท่ี 4 แผนท่ีแสดงค;าความรุนแรงของการสูญดินของ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2563 (จากซายไปขวา) 
ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร (2564) 
 

เมื่อพิจารณาช;วงอัตราการสูญดินแต;ละเดือนของปA พ.ศ. 2563 พบว;า ทุกเดือนมีพื้นที่มากกว;ารอยละ 70 ของพื้นท่ี
ท้ังหมดท่ีมีระดับความรุนแรงนอย โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม กุมภาพันธ
 และเมษายน ของปA พ.ศ. 2563 ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิดการสูญ
ดินในระดับรุนแรงนอยคิดเปPนรอยละ 85.17, 79.97 และ79.49 ของพื้นที่ทั้งหมด ส;วนพื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงการสูญดิน
ในระดับรุนแรงมากในประมาณมากท่ีสุดในเดือนธันวาคม คิดเปPนรอยละ 3.90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 

 
รูปท่ี 5 แผนภูมิแสดงค;าความรุนแรงของการสูญดินในแต;ละเดือนของปA พ.ศ. 2563 
ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร (2564) 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห
รอยละการสูญดินของจังหวัดตรังในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปA พ.ศ. 2563 

ระดับความ
รุนแรง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

น�อยมาก 17.67 15.18 14.81 15.72 17.88 17.79 17.86 17.6 18.34 18.85 16.16 16.13 

น�อย 77.58 79.97 80.19 79.48 77.41 77.47 77.39 77.67 76.86 76.11 78.06 77.1 

ปานกลาง 1.24 1.05 1.16 1.04 1.19 1.23 1.19 1.15 1.22 1.37 1.24 1.22 

รุนแรง 1.25 1.78 1.73 1.75 1.59 1.59 1.64 1.61 1.64 1.77 2.62 1.65 

รุนแรงมาก 2.26 2.02 2.11 2.01 1.93 1.92 1.92 1.97 1.94 1.9 1.92 3.9 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา :  จิรกฤษณ
 คงนคร, (2564) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูล โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ทำการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสมการสูญดินสากล 

(USLE) ในระยะ 12 เดือนของ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดตรังที่มีพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินเปPนการเกษตร ซึ่งส;วนใหญ;เปPนการ
ปลูกยางพารา ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทดลองการใชสมการการสูญดินสากลซ่ึงมีความเหมาะสม ในการคาดการณ
ปริมาณการสูญดิน 
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาได พบว;า ผลสภาพปJญหาความรุนแรงการสูญดินบริเวณจังหวัดตรังใน
ปA พ.ศ. 2563 จากการทำการวิจัยหาระดับความรุนแรงท้ังหมด 5 ระดับ พ้ืนท่ีการสูญดินของพ้ืนท่ีแม;น้ำตรังเฉลี่ยท้ังปAมีระดับ
ความรุนแรงนอย นอยมากและรุนแรงมาก ซ่ึงในพ้ืนท่ีการสูญดินในระดับความรุนแรงมากท่ีสุดคือเดือนธันวาคม รองลงมา คือ 
เดือนมกราคม และมีนาคม ตามลำดับ ซ่ึงเมื่อพิจารณาปJจจัยแต;ละตัวพบว;า อัตราการสูญดินในพ้ืนท่ีแม;น้ำตรังจะมีการผันแปร
ตามปJจจัยฝน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเสาวลักษณ
 สระทองเทียน (2559) ว;าปJจจัยน้ำฝนเปPนปJจจัยหลักท่ีก;อใหเกิดการ
สูญดิน 
 

7. ข�อเสนอแนะ 
7.1 ควรทำการเปรียบเทียบของเดือนแต;ละเดือนในปAน้ัน ๆ ใหไดมากกว;า 1 ปA เพ่ือใหไดถึงความถูกตอง ของการสูญดิน

เพ่ิมมากข้ึน 
7.2 นอกจากการวิเคราะห
อัตราการสูญดินแลวยังตองเพิ่มธาตุอาหารที่สูญไปกับการส ูญดินเพื่อสามารถนำไปใชในการ

วางแผนการเกษตร 
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การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน�วัฒนธรรม กรณีศึกษา กำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 
CULTURAL LANDSCAPE CHANGES:  

A CASE STUDY OF THE CITY WALL - MOAT OF SONGHKHLA (SINGHANAKORN)  
 

 

กมลนาวิน  อินทนูจิตร1*, มานพ  อDอนแกEว2 และบรรจง  ทองสรEาง3 
Kamonnawin  Inthanuchit1*, Manop  Onkeaw2 and Banchong  Thongsang3 

 

บทคัดยDอ 
ภูมิทัศน
วัฒนธรรมรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) มีคุณค$าและความสำคัญทางประวัติศาสตร
 เป)นพื้นท่ี

ได.รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน กรมศิลปากรและกำหนดขอบเขตแนวเขตคูเมืองเก$า กรมธนารักษ
 บทความน้ีศึกษา
ลักษณะและป4จจัยที่มีผลต$อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมจากภาพถ$ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ$าย
ดาวเทียมจากกูเกิลเอิร
ธ แบบจำลองสามมิติและภาพถ$ายจากอากาศยานไร.คนขับ และการสำรวจภาคสนาม ผลการศึกษา 
พบว$า การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา ที่มีผลต$อรูปแบบการใช.
งาน ทำให.ลักษณะภูมิทัศน
เปลี่ยนไป โดยมีป4จจัยประกอบด.วย 1) ป4จจัยจากผู.ที่เกี่ยวข.องกับภูมิทัศน
วัฒนธรรม ได.แก$ ชุมชน
เมืองโดยรอบ 2) ป4จจัยจากนโยบายของหน$วยงานรัฐ ได.แก$ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ และกรมศิลปากร  
3) ป4จจัยจากการท$องเท่ียว ได.แก$ การส$งเสริมการท$องเท่ียว และ 4) ป4จจัยทางสังคมจากการขยายตัวของเมือง 
 

คำสำคัญ : การเปลี่ยนแปลง, ภูมิทัศน
วัฒนธรรม, กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา 
 

Abstract 
The cultural landscape around the city wall - Moat of Songkhla (Sinhanakorn) has historical value 

and significance and registered archaeological site by department of fine arts and boundaries of old moat 
by department of Treasury. This article studies the nature of cultural landscape from aerial photography by 
the military map department, satellite images from Google Earth, 3D-models and photographs from UAV 
and field surveys. The results showed that changes in the cultural landscape changed around the city wall 
- Moat of Songkhla affecting usage patterns, changing landscapes, materials, vegetation and open spaces, 
with factors affecting changes, including 1) factors from those involved in the cultural landscape, like the 
modern urban communities surrounding the city wall - Moat of Songkhla, 2) factors from government 
policies, including the National Economic and Social Development Plan and the Department of Fine Arts, 
3) Tourism Factors including Tourism Promotion, and 4) Social Factors from Urban Expansion. 
 

Keyword: Change, Cultural Landscape, The City Wall - Moat of Songkhla 

 

1 กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดล.อม คณะวิทยาศาสตร
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2 หน$วยอนุรักษ
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1. บทนำ 
ภูมิทัศน
วัฒนธรรม คือความสัมพันธ
ระหว$างสภาพแวดล.อมและวัฒนธรรม โดยมีวัฒนธรรมหรือค$านิยมทุกสิ่งทุก

อย$างทั้งที่เป)นรูปธรรมและนามธรรม อันเป)นสิ่งที่ผู.คนในกลุ$มยึดถือร$วมกัน เป)นผู.กระทำต$อสภาพแวดล.อมหรือธรรมชาติ  
เพื ่อสร.างความเจริญงอกงามและในการพัฒนาสังคมมนุษย
 ผลลัพธ
ที ่แสดงออกมาในรูปของภูมิท ัศน
ท ี ่มองเห็น  
(อนุวัฒน
 การถัก และทรงยศ วีระทวีมาศ, 2558) ซึ่งภูมิทัศน
วัฒนธรรมนั้นเป)นพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ที่ประกอบด.วยแหล$ง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เช$น ปoาชุมชน แหล$งน้ำคูคลอง บ.านเรือน ศาสนสถาน โบราณสถาน เป)นต.น (Taylor, 
2009); (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2552) กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) เป)นแหล$งสิ่งแวดล.อมศิลปกรรม ประกอบด.วย  
ตัวศิลปกรรม และสภาพแวดล.อม ที่อยู$โดยรอบและที่เกี่ยวข.อง คือ ปริมณฑล รอบตัวศิลปกรรม หรือ อาณาบริเวณเมืองเก$า 
หรือชุมชนเมือง ที่แหล$งศิลปกรรม ดังกล$าวตั้งอยู$ (กมลนาวิน อินทนูจิตร และคณะ, 2562) และเป)นส$วนสำคัญของข.อมูล 
การประเมินคุณค$าขององค
ประกอบมรดกทางวัฒนธรรมย$านชุมชนเก$าสู$มรดกจังหวัดสงขลา (กมลนาวิน อินทนูจิตร และคณะ, 
2564) 

กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) เป)นหลักฐานใช.ความรู.และทักษะจากวัฒนธรรมของตน เสริมสร.างและ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางกายภาพโดยสอดรับกับศักยภาพของธรรมชาติ จนกลายมาเป)นลักษณะการตั้งถิ ่นฐานที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว เสริมส$วนประวัติศาสตร
สำคัญสำหรับการค.าขายทางทะเล การปกครองและการพัฒนา ในฐานะเป)นศูนย
กลาง
การค.าชายฝ4vงทะเลบริเวณตอนใต.ของอ$าวไทย (รายงานการกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร), 
2546) ถือเป)นพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ที่มีศักยภาพส$งผลเชิงบวกต$อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่และชุมชนรอบ 
ด.วยความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกท้ังการเพ่ิมข้ึนของประชากรอย$างรวดเร็ว ส$งผลให.
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมทั้ง ด.านสภาพแวดล.อมทางกายภาพ ด.านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนอาจจะส$งผล
กระทบต$อความเป)นเอกลักษณ
ของพ้ืนท่ีรอบกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร)  

จากป4ญหาดังกล$าว ผู.วิจัยเล็งเห็นว$า การจัดการภูมิทัศน
วัฒนธรรมอย$างยั่งยืนจะต.องศึกษาขอบเขตท้ังด.านกายภาพ 
สังคม จึงได.นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาลักษณะและป4จจัยท่ีมีผลต$อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมจากภาพถ$าย
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ$ายดาวเทียมจากกูเกิลเอิร
ธ แบบจำลองสามมิติและภาพถ$ายจากอากาศยานไร.คนขับ 
และการสำรวจภาคสนาม เพื่อช$วยในการตัดสินใจและวางแผนฟxyนฟู พัฒนาและอนุรักษ
สำหรับผู.บริหารหรือหน$วยงานท่ี
เกี่ยวข.อง สามารถใช.ในการตัดสินใจของผู.บริหารและสร.างการมีส$วนร$วมของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมใน
พ้ืนท่ีต$อไป 
 

2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและป4จจัยที่ส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรม กรณีศึกษา กำแพงเมือง - คูเมือง

สงขลา (สิงหนคร) 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 

กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ตั้งอยู$ในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ตรงข.ามเมืองสงขลาฝ4vงบ$อยางในป4จจุบัน ตัวเมืองตั้งอยู$ที่ราบเชิงเขาค$ายม$วง ที่ปลายแหลมสันทรายสทิงพระ ซึ่งเป)น
ปากทางเข.าออกทะเลของทะเลสาบสงขลา โดยสร.างกำแพงเมือง-คูเมืองล.อมรอบบริเวณที่ราบเชิงเขาซึ่งเป)นที่ราบตะกอน 
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สันทรายไปจรดตีนเขาค$ายม$วงในทิศใต.และโอบล.อมเนินเขาน.อยไว.เป)นส$วนด.านตะวันตกของตัวเมือง มีคลองต$อเชื่อมจากคู
เมืองไปตามแนวเชิงเขาค$ายม$วงไปออกทะเลสาบสงขลาบริเวณปากทางออกสู$ทะเล ดังแสดงในแผนที่โบราณบริเวณเมือง
สงขลา วาดโดย มองซิเออร
 เดอ ลามาร
 แสดงเอกลักษณ
แห$งเมืองปzอมที่มีปzอมปxนใหญ$ ถึง 18 ปzอม (รูปที่ 1) นับเป)นที่ตั้ง
เหมาะสมสำหรับการสร.างเมือง มีความสำคัญในฐานะเป)นเมืองท$าค.าขายมาแต$อดีต สิงขร” (Singora) เป)นคำในภาษา
สันสกฤตแปลว$า ภูเขา บริเวณน้ีเป)นเมืองท$ามาก$อนสมัยอยุธยาโดยเฉพาะในเขตสทิงพระ แต$มาในสมัยอยุธยา กลุ$มชาวมุสลิมนำ
โดย ดาโต}ะ โมกอล ได.ตั้งเมืองขึ้นที่บริเวณหัวเขาแดงเมื่อ พ.ศ. 2162 - 2185 ได.พัฒนาเมืองสร.างปzอมกำแพงเมือง - คูเมือง
ด.วยหินสอปูนในส$วนเมืองด.านตะวันออก เริ่มต.นประวัติศาสตร
สำคัญสำหรับการค.าขายทางทะเล การปกครองและการพัฒนา 
ในฐานะเป)นศูนย
กลางการค.าชายฝ4vงทะเลบริเวณตอนใต.ของอ$าวไทย ตรงกับสมัยพระเจ.าทรงธรรม ซึ่งช$วงเวลาดังกล$าว  
เจ.าเมืองสงขลา คือ สุลัยมาน แข็งเมือง ประกอบกับในช$วงเวลาน้ันมีโจรสลัดชุกชุมและเข.าปล.นเมือง ท้ังหมดเป)นเหตุผลทำให.
เกิดการสร.างปzอมกำแพงเมืองล.อมรอบเมืองและภูเขา (ยงยุทธ ชูแว$น 2529; คณะกรรมการฯ 2545; กรมศิลปากร 2555;  
ชม ณ สงขลา 2457) ในระยะนั้นทำให.พระเจ.าปราสาททองส$งกองทัพมาโจมตีหลายครั้งแต$ไม$สำเร็จ แม.จะขอความร$วมมือ
จากฮอลันดาก็ตาม เพ่ือเตรียมการรับมือกับกองทัพของอยุธยา ปรากฏว$าในป� พ.ศ. 2222 เจ.าเมืองสงขลาได.สั่งให.มีการเตรียม
รักษาเมือง โดยสั่งให.นำปxนใหญ$ขึ้นไปตั้งบนเขา (กรมศิลปากร, 2555) แต$แล.วในป�ถัดมาสมเด็จพระนารายณ
ก็สามารถพิชิต
เมืองได.สำเร็จ ด.วยชัยภูมิที่เหมาะสมในการเป)นเมืองท$า ใกล.บริเวณปากทะเลสาบสงขลาและเส.นทางคาบสมุทรไปสู$ทะเลอัน
ดามัน สงขลาเป)นเมืองท่ีเหมาะสมต$อการเป)นเมืองท$าน้ำลึกอย$างยิ่ง ดังท่ี เวเรต
 ได.อธิบายไว.ว$า “...เมืองสงขลาน้ีมีท$าเรือซ่ึงดู
จะเปนท$าเรือท่ีดีมากแต$เรือใหญ$ๆ จะต.องเข.าออกได.จึงจะเปนท$าเรือท่ีดี  แต$ได.มีคนบอกกับข.าพเจ.าว$าเรือท่ีมีระวางเพียง 500 
- 600 ตันได.เคยเข.าออกแล.ว” (หอพระสมุดวชิรญาณ, 2470, 114-115) ทำให.ฝรั่งเศสเชื่อว$าเมืองนี้จะสามารถพัฒนาขึ้นเป)น
เมืองท$าช้ันนำได.ในอนาคต (Jacq-Hergoualc’h, 1993, 187) เป)นเหตุผลท่ีทำให.ฝรั่งเศสเองก็พยายามลงทุนกับเมืองน้ี ดังเห็น
ได.จากท่ีเวเรต
บันทึกไว.ว$า “เมื่อข.าพเจ.าได.ถึงเมืองสงขลาแล.วก็ให.ลงมือสร.างปzอมทีเดียว แต$การสร.างปzอมน้ีข.าพเจ.าจะได.ค$อย
ทำค$อยไปอย$างช.าท่ีสุด เพ่ือคอยรับคำสั่งของท$านก$อน เมื่อข.าพเจ.าจะไปเมืองสงขลาน้ันข.าพเจ.าจะได.พาเอนยินเนียนายช$างไป
ด.วยคน 1 เอนยินเนียผู.น้ีท$านราชทูตได.ถวายตัวไว.ต$อพระเจ.ากรุงสยามแล.ว และเป)นคนท่ีฉลาดมาก ในการก$อสร.างต$าง ๆ น้ัน
ข.าพเจ.าจะได.กระทำตามคำแนะนำของเอนยินเนียคนน้ีทุกอย$าง” (หอพระสมุดวชิรญาณ, 2470, 114-115) การทำปzอมอย$าง
ช.าที่สุดนั้น ก็เพราะฝรั่งเศสต.องการสร.างเมืองสงขลาให.ดีที่สุดนั่นเอง แม.ผ$านกาลเวลาบริเวณกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา  
(สิงหนคร) จึงยังเป)นที่ตั้งชุมชนเกิดใหม$หลายครั้ง และมีการสร.างท$าเรือ “ติณสูลานนท
” ขึ้นที่ชายฝ4vงทะเล บริเวณที่ตั้งเมือง
เก$าซ่ึงถูกทำลายไปในอดีต (รายงานการกำหนดขอบเขตท่ีดินกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร), 2546) 
 

 
รูปท่ี 1 กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ในแผนท่ีโบราณบริเวณเมืองสงขลา (สิงหนคร) พ.ศ. 2230 โดย มองซิเออร
 

เดอ ลาร
มาร
 วิศวกรชาวฝรั่งเศส  
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ชนาธิป ไชยยานุกิจ, 2559 
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3.2 การวางแผนถDายภาพเพ่ือสรEางแบบจำลองสามมิติ 
การถ$ายภาพนั้นจะเป)นการทำงานในรูปแบบของการจำลองแบบหลักการฉายแสงด.วยวิธีการเชิงทัศน
ซึ่งหมายถึง 

การจำลองภาพหรือการจำลองสถานการณ
เสมือนขณะท่ีมีการบันทึกภาพ ท้ังน้ีเพ่ือให.ได.ข.อมูลพ้ืนฐานด.านเรขาคณิตท่ีสามารถ
ไปใช.ประมวลผลภาพดังกล$าวได.ถูกต.องแม$นยำ อุปกรณ
ถ$ายภาพ วิธีการถ$ายภาพและการเตรียมภาพหรือการแก.ไขความ
บิดเบือนของภาพมีความสำคัญก$อนนำไปประมวลผล (สุภานัน รัตนพงษ
วณิชและคณะ, 2565) ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 2 ก.มุมมองประเภทภายนอกอาคาร / โบราณสถาน ข.มุมมองประเภทภายในอาคาร / โบราณสถาน ค.มุมมอง

ประเภทวัตถุ / โบราณสถาน 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก สุภานัน รัตนพงษ
วณิช และคณะ (2565) 
 

3.3 กรอบแนวคิด 
 

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวคิด 

 

 
 
 

2-ก 2-ข 2-ค 

กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร 

ข.อมูลภาพถ$ายทางอากาศสี (Aerial orthophoto) พ.ศ. 2509, 2517, 2538 และ 2558 
ข.อมูลภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� พ.ศ. 2547 - 2564 

และ ข.อมูลแบบจำลองพ้ืนผิว 3 มติิ (Digital Surface Model: DSM) 

การวิเคราะห
ข.อมลูเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบเหตุการณ
จากภาพถ$าย ทางอากาศ แผนท่ีการสำรวจทางกายภายและ
สังเกตการณ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนรอบกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 

การเปลีย่นแปลงและป4จจัยท่ีส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงภมูิทัศน
วัฒนธรรม  
กรณีศึกษา กำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 

ภาพถ$ายทางอากาศ 
กรมแผนท่ีทหาร 

UAV 

การสำรวจในภูมิประเทศรอบกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร)  
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป)นงานวิจัยเชิงคุณภาพมุ$งเน.นการเก็บข.อมูลภาคสนามในพื้นที่เป)นหลัก โดยศึกษาภูมิทัศน
วัฒนธรรม 

กรณีศึกษา กำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต$อดีตจนถึงป4จจุบัน โดยมีวิธีการวิจัย ดังน้ี 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัย 

การเก็บภาพเพื่อสร.างแบบจำลองสามมิติใช.อากาศยานไร.คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) จำนวน 2 
เคร ื ่อง ได .แก $  DJI MAVIC AIR (U11X) หมายเลขเคร ื ่อง 0K1DEC92B0170 และ DJI MAVIC PRO หมายเลขเคร ื ่อง 
08QDE2U01200WQ (แสดงในรูปที่ 4-ก) ซึ่งรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม$มีนักบิน
สำหรับงานข.อมูลสิ่งแวดล.อมศิลปกรรม โดยคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
 และกิจการโทรคมนาคม
แห$งชาติ ใช.แอพพลิเคชั่นสำหรับวางแผนแนวบิน เช$น โปรแกรม Pix4Dcapture และ DJI GO4 (แสดงในรูปที่ 4-ข) และ
ซอฟแวร
สำหรับการประมวลผลภาพโฟโตแกรมเมตรี เช$น โปรแกรม Autodesk Recap Pro Photo 
 

 
รูปท่ี 4 ก.อากาศยานไร.คนขับ (UVA) ข.แอพพลิเคช่ันสำหรับวางแผนแนวบิน Pix4Capture 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Pix4Dcapture 
 

4.2 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวขEองกับขอบเขตท่ีดินกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา 
รายงานการกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) (2546) และประกาศกรมศิลปากร เรื่อง  

ขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ราชกิจจานุเบกษา (2535) สามารถนำมาซ.อนทับ (Overlay) กับภาพถ$าย
ดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 102 ไร$ 2 งาน 53 ตารางวา 
 

 
รูปท่ี 5 ขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ซ.อนทับกับภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ก.แนวขอบเขตท่ีดินกำแพง

เมือง - คูเมือง กรมธนารักษ
 ข.แนวขอบเขตโบราณสถาน กรมศิลปากร 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro 

4-ก 3-4-ข 

ก.แนวขอบเขตท่ีดินกำแพงเมือง-คูเมือง กรมธนารักษ
 ข.แนวขอบเขตโบราณสถาน 
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4.3 การสำรวจในภูมิประเทศของรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 
การสำรวจในภูมิประเทศ เพ่ือตรวจสอบข.อมูลการศึกษาขอบเขตด.วยภาพถ$ายอากาศจากยานไร.คนขับและภาพถ$าย 

เพื่อแสดงลักษณะขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงในส$วนต$าง ๆ ของเมือง โดยบันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 ดังแสดงในรูปท่ี 6 
 

 

  

  

  
 

รูปท่ี 6 การสำรวจในภูมิประเทศของรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ก.แนวคูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทย  
ข.แนวคลองระบายบริเวณด.านทิศเหนือของเมือง ค.แนวคูเมือง-กำแพงเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง  
ง.สภาพคูเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จ.คูเมืองหน.าปzอมปxนหมายเลข 9 ฉ.บริเวณมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ท่ีมา : ถ$ายโดย คณะผู.วิจัย 
 

จากการสำรวจในภูมิประเทศของเมืองสงขลา (สิงหนคร) ตั้งอยู$บริเวณทิศเหนือเชิงเขาค$ายม$วงหรือหัวเขาแดง 
ทางด.านทิศตะวันออกติดอ$าวไทย ในอดีตมีร$องรอยการเป)นเมืองท$าขนาดใหญ$ ในภาพท่ี 6-ก. แสดงแนวปzอมท่ีสร.างบนเชิงเขา
และแนวคูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทย ป4จจุบันซ.อนทับกับชุมชน ภาพท่ี 6-ข. แสดงแนวคลองระบายน้ำทางทิศเหนือของเมือง 
ป4จจุบันถูกบุกรุกและล้ำเข.าไปในแนวคลองและถนนท่ีตัดไปยงัท$าเรือน้ำลกึ ภาพท่ี 6-ค. แสดงแนวกำแพงเมืองช้ันใน (ส$วนท่ี 2) 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง กำแพงเมืองส$วนยอดเสริมสูงด.วยหินสอปูน ป4จจุบันซ.อนทับกับชุมชน ภาพท่ี 6-ง. แสดงสภาพ 
คูเมือง-กำแพงเมือง ส$วนที่ 1 ด.านทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังปรากฏแนวคูเมือง ป4จจุบันเป)นพื้นที่โล$งและซ.อนทับกับชุมชน 
ภาพที่ 6-จ. แสดงแนวคูเมืองภายหลังการปรับปรุงหน.าปzอมปxนหมายเลข 9 มีสภาพดี เนื่องจากได.รับการบูรณะจากกรม

6-ก. 

ก. 

6-ข. ข. 

6-ค. 

ค. 

6-ง. 

ง. 

6-จ. 

จ. 

6-ฉ. 

ฉ. 

แนวขอบเขตท่ีดินกำแพงเมือง-คูเมือง  
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ศิลปากร ภาพที่ 6-ฉ. บริเวณมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบการบุกรุกและการครอบครองเพื่อใช.ประโยชน
บ$อดิน  
มีความเสี่ยงต$อการพังทลายของช้ันดินซ่ึงมีโบราณสถานเขาน.อยอยู$บนเนินเขาอาจจะได.รับความเสียหายได. 
 

4.4 เปรียบเทียบเหตุการณ�จากภาพถDาย ทางอากาศ แผนที่การสำรวจทางกายภายและสังเกตการณ�กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) 

การใช.ประโยชน
ที่ดินจากข.อมูลภาพถ$ายทางอากาศสี (Aerial orthophoto) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2509, 2517, 2538 
และ 2558 ข.อมูลภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� พ.ศ. 2547 - 2564 และข.อมูลแบบจำลองพ้ืนผิว 3 มิติ (Digital Surface 
Model: DSM) โดยใช.เทคนิควิเคราะห
การซ.อนทับ (Overlay) และ การจำแนกด.วยสายตา (Visual Classification)  

 4.4.1 ขEอมูลภาพถDายทางอากาศสี (Aerial orthophoto) พ.ศ. 2509, 2517, 2538 และ 2558 
  

  

  
 

ภาพท่ี 7 ขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับภาพถ$ายทางอากาศสี กรมแผนที่ทหาร ก.พ.ศ. 2509 ข. พ.ศ. 2517 
ค. พ.ศ. 2538 ง. พ.ศ. 2558  

ท่ีมา : ดัดแปลงจากภาพถ$ายทางอากาศ กรมแผนท่ีทหาร พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2558  
 

จากข.อมูลขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับภาพถ$ายทางอากาศสี กรมแผนท่ีทหาร พบว$า ในช$วง พ.ศ. 
2509 และ พ.ศ. 2517 สภาพขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลายังมีแนวอย$างเด$นชัดตลอดช$วงแนวคูเมือง ท้ังในส$วนของแนว
คูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทยและด.านทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังปรากฏแนวคูเมือง 

จากภาพถ$ายทางอากาศสี กรมแผนที่ทหาร ในช$วง พ.ศ. 2538 และ 2558 พบการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน

วัฒนธรรมอย$างเด$นชัดภายหลังการท$าเรือน้ำลึก ขึ้นที่ชายฝ4vงทะเล บริเวณที่ตั้งเมืองเก$าซึ่งถูกทำลายไปในอดีต ทำให.แนว 
คูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทยถูกบุกรุกและล้ำเข.าไปในแนวคลองของแนวถนนท่ีตัดเข.าไปยังท$าเรือน้ำลึก แนวกำแพงเมือง -  

7-ก. พ.ศ.2509 7-ข. พ.ศ.2517 

7-ค. พ.ศ.2538 7-ง. พ.ศ.2558 
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คูเมืองช้ันนอกทางทิศใต.ของส$วนท่ี 1 ถูกไถเป)นท่ีราบเป)นส$วนใหญ$ แนวคลองระบายน้ำบริเวณทิศเหนือถูกสร.างเป)นอาคารของ
หน$วยงานไปรษณีย
 แนวเขตกำแพงเมือง - คูเมืองช้ันนอกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของส$วนท่ี 1 ไม$เหลือสภาพ ส$วนแนวเขต
กำแพงเมือง - คูเมืองชั้นใน ทางทิศเหนือส$วนที่ 1 ยังคงสภาพ แนวคลองระบายทางทิศตะวันออกเกิดการป�ดกั้นของสันทราย 
และแนวกำแพงเมือง - คูเมืองช้ันใน ทางทิศตะวันออกของส$วนท่ี 1 ถูกไถปราบพ้ืนท่ีสร.างอาคารศูนย
ข.อมูลประจำท.องถ่ิน 

4.4.2 ขEอมูลภาพถDายดาวเทียมกูเกิลเอิร�ธ ชDวงปn พ.ศ. 2547-2564  
แบ$งเป)น 3 ช$วง ได.แก$ ช$วงป� 2547-2553, ช$วงป� 2556-2560 และ ช$วงป� 2561 - 2564 
ก. ชDวงปn 2547 - 2553 

 

   
ภาพท่ี 8 ขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� 2547-2553 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro 
 

ข. ชDวงปn 2556 - 2560 
 

   
ภาพท่ี 9 ขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� 2556-2560 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro 
 

ค. ชDวงปn 2561 - 2564 
 

   
ภาพท่ี 10 ขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� 2561-2564 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro 
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จากข.อมูลขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลาซ.อนทับกับข.อมูลภาพถ$ายดาวเทียมกูเกิลเอิร
ธ ช$วงป� พ.ศ. 
2547 - 2564 เป)นข.อมูลภาพภายหลังการท$าเรือติณสูลานนท
 แนวคูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทยถูกบุกรุกและลำ้เข.าไปในแนว
คลองของแนวถนนที่ตัดเข.าไปยังท$าเรือน้ำลึก แนวกำแพงเมือง - คูเมืองชั้นนอกทางทิศใต.ของส$วนที่ 1 ถูกไถเป)นที่ราบเป)น
ส$วนใหญ$ มีพ้ืนท่ีได.รับการฟxyนฟูอย$างเด$นชัดเช$น แนวคูเมือง - กำแพงเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง และบริเวณคูเมือง
หน.าปzอมปxนหมายเลข 9 อย$างไรก็ตาม บริเวณมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกบุกรุกและไม$เหลือสภาพ 

4.4.3 ขEอมูลแบบจำลองพ้ืนผิว 3 มิติ (Digital Surface Model: DSM) 
การสร.างแบบจำลอง 3 มิติเพื่อตรวจสอบข.อมูลการศึกษาขอบเขตด.วยภาพถ$ายอากาศจากยานไร.คนขับ

และภาพถ$าย เพื่อแสดงลักษณะขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงในส$วนต$าง ๆ ของเมือง โดยบันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 - 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปท่ี 11  
 

 

 

 
ภาพท่ี 11 แบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ ก.แนวคูเมือง - กำแพงเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ข.บริเวณมุมเมืองทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากโปรแกรม Autodesk Recap Pro Photo 
 

ผลการเปรียบเทียบขนาดระหว$างสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมขนาดจริงและแบบจำลองที่สร.างขึ้นจากพอยต
คลาวด
โดย
กำหนดให.ขนาดจริงเป)นข.อมูลชุดตัวแปรต.นและข.อมูลท่ีได.จากแบบจำลองท่ีสร.างข้ึนจากพอยต
คลาวด
เป)นข.อมูลชุดทดลองวัด
ระยะจากแบบจำลองสามมิติจากพอยต
คลาวด
เมื่อเปรียบเทียบกับค$าตั้งต.นจากแบบจำลองสามมิติจากแบบก$อสร.างนั้นมีค$า
ความคลาดเคลื่อนน.อยกว$า ±1%  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย โดย การสำรวจภาคสนาม วิเคราะห
การซ.อนทับ (Overlay) และ การจำแนกด.วยสายตา (Visual 

Classification) พบว$า สภาพพื้นที่ได.เปลี่ยนแปลงไปอย$างมากจากภาพถ$ายทางอากาศ พ.ศ. 2509 จากอดีตแนวกำแพงเมือง 
- คูเมืองสงขลา มีความเด$นชัดตลอดช$วงแนวคูเมือง ภายหลังการท$าเรือน้ำลึก แนวคูเมืองติดชายฝ4vงทะเลอ$าวไทยถูกบุกรุกและ
ล้ำเข.าไปในแนวคลองของแนวถนนที่ตัดเข.าไปยังท$าเรือน้ำลึก แนวกำแพงเมือง - คูเมืองชั้นนอกทางทิศใต.ของส$วนที่ 1  

11-ก. 

11-ข. 

ก. 

ข. 

แนวขอบเขตท่ีดินกำแพงเมือง-คูเมือง  
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ถูกไถเป)นที่ราบเป)นส$วนใหญ$ บริเวณมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถูกบุกรุกและไม$เหลือสภาพ มีพื้นที่ได.รับการฟxyนฟูอย$าง
เด$นชัด เช$น แนวคูเมือง - กำแพงเมืองทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง และบริเวณคูเมืองหน.าปzอมปxนหมายเลข 9 

ผลการเปรียบเทียบขนาดระหว$างสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมขนาดจริงและแบบจำลองที่สร.างขึ ้นจากพอยต
คลาวด
  
มีค$าความคลาดเคลื่อนน.อยกว$า ±1% สามารถนำไปใช.ในประเมินองค
ประกอบสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมแบบเร$งด$วนได. 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช.ประโยชน
ที่ดินรอบกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา 

การเปลี่ยนแปลงเป)นอย$างมากภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วโดยมีผลต$อรูปแบบการใช.งาน ทำให.ลักษณะภูมิทัศน
 วัสดุ พืชพรรณ 
และพื้นที่โล$งเปลี่ยนแปลงไป โดยมีป4จจัยประกอบด.วย 1) ป4จจัยจากผู.ที่เกี่ยวข.องกับภูมิทัศน
วัฒนธรรม ได.แก$ ชุมชนเมือง
สมัยใหม$โดยรอบกำแพงเมือง-คูเมืองสงขลา 2) ป4จจัยจากนโยบายของหน$วยงานรัฐ ได.แก$ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ การก$อสร.างท$าเรือน้ำลึก การกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) โดยกรมธนารักษ
 และ 
การขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตโบราณสถานบริเวณเมืองสงขลาเก$า ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร โดยกรมศิลปากร  
3) ป4จจัยจากการท$องเท่ียว ได.แก$ การส$งเสริมการท$องเท่ียว บริเวณเมืองสงขลาเก$า ตำบลหัวเขา และ 4) ป4จจัยทางสังคมจาก
การขยายตัวของเมืองรวมถึงการใช.ประโยชน
ที ่ดินที่ไม$เหมาะสม เช$น การใช.พื้นที่เพื่อทำบ$อดิน และการปรับสภาพเพ่ือ 
การครอบครองพ้ืนท่ี เป)นต.น 
 

7. ขEอเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใชEประโยชน� 
ผลการศึกษาทำให.ทราบการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
วัฒนธรรมบริเวณกำแพงเมือง - คูเมืองสงขลา (สิงหนคร) ในอดีต

จนถึงป4จจุบัน เพ่ือช$วยในการตัดสินใจและวางแผนฟxyนฟู พัฒนาและอนุรักษ
สำหรับผู.บริหารหรือหน$วยงานท่ีเก่ียวข.อง สามารถ
ใช.ในการตัดสินใจของผู.บริหารและสร.างการมีส$วนร$วมของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีต$อไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้เป)นส$วนหนึ่งของพันธกิจการเฝzาระวังสิ่งแวดล.อมศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาของหน$วยอนุรักษ


สิ่งแวดล.อมธรรมชาติและศิลปกรรมท.องถ่ินประจำจังหวัดสงขลา 
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บทคัดย̀อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณ และความพึงพอใจของ

ผู#บริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี กลุ2มตัวอย2างเป3นผู#บริโภค
ไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม จำนวน 323 คน ทำการสุ2มกลุ2มตัวอย2างแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช#ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห�ข#อมูลโดยใช#สถิติค2าความถี่ ค2าร#อยละ ค2าเฉลี่ย และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข#อมูลแบบ
บรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว2า ผู#บริโภคส2วนใหญ2เป3นเพศหญิง อายุระหว2าง 5 - 12 ป> ระดับการศึกษาชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษา ชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อกโกแลต ช2วงเวลาที่ซื ้อไอศกรีม 13.00 - 14.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต2อ 
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีม คือ ตนเอง โอกาสท่ีรับประทานไอศกรีมจะรับประทานปกติ ใช#จ2ายเงินในการรับประทานไอศกรีม 10 
บาท / ครั้ง รับประทานไอศกรีมเฉลี่ย 3 - 4 ครั้ง / สัปดาห� ชอบบรรจุภัณฑ�ประเภทถ#วย เวลาเฉลี่ยในการรับประทานไอศกรมี
น#อยกว2า 5 นาที ชอบก#อนไอศกรีมขนาดเล็ก และท#อปปFGงในไอศกรีมท่ีชอบ คือ ข#าวเหนียว โดยความพึงพอใจของผู#บริโภคใน

การเลือกซื ้อไอศกรีม พบว2า ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.56, S.D. = 0.40) เมื ่อพิจารณาเป3นรายด#านพบว2า  

ความพึงพอใจในด#านราคา มีระดับความสำคัญอยู2ในระดับมากท่ีสุด (�̅ = 4.60, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ด#านการให#บริการ

ของผู#ขาย (�̅ = 4.55, S.D. = 0.34) และด#านผลิตภัณฑ� (�̅ = 4.52, S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ผู#บริโภค, ไอศกรีมโบราณ  
 

Abstract 
This research aimed to study the behavior of consumers in purchase selection for antique ice cream 

and the consumer satisfaction in purchase antique Ice Cream for Hasan Ice Cream Shop, Bana, Mueang, 
Pattani. The samples consisted of 323 be a consumer of ice cream antique For Hasan Ice Cream Shop who 
were selected by convenience sampling method. The tool was the questionnaire. The data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Descriptive statistics were used to present 
the data. The results showed that most consumers were female with ranging from 5 - 12 years old. 

 

1 - 4 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
5 อาจารย�สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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Kindergarten to elementary school students like chocolate ice cream, the time when buying ice cream 
13.00 - 14.00 hrs. Chances of eating ice cream are normally eaten. Spend 10 baht / time eating ice cream 
on average 3 - 4 times / week like cup packaging. The average time to eat ice cream is less than 5 minutes, 
preferring small ice cream cubes and toppings in my favorite ice cream is glutinous rice. Consumer 

satisfaction with the choice of ice cream showed that the overall picture is at the highest level. (�̅ = 4.56, 

S.D. = 0.40). On a side - by - side basis, price satisfaction has the highest priority (�̅= 4.60, S.D. = 0.30), 

second only to vendor service (�̅ = 4.55, S.D. = 0.34) and product side (�̅= 4.52, S.D. = 0.57), respectively. 
 

Keyword: Behavior, Satisfaction, Consumer, Antique ice cream 
 

1. บทนำ 
ประเทศไทยตั้งอยู2ในภูมิอากาศเขตร#อนและมีสภาพอากาศที่ร#อนอบอ#าวตลอดทั้งป> ส2งผลทำให#ในอดีตที่ผ2านมาคน

ไทยหาวิธีดับกระหายคลายร#อนโดยการรับประทานอาหารว2าง เช2น ข#าวแช2 แตงโม หวานเย็น เป3นต#น ซ่ึงของว2างคลายร#อนอยู2
คู2กับสังคมไทยมาช#านาน แต2ด#วยสภาวะการดำเนินชีวิตในสังคมไทยป1จจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด#วยการมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและได#รับวัฒนธรรมต2างชาติเข#ามา จึงทำให#มีการคิดค#นอาหารว2างที่ช2วยดับกระหายคลายร#อน ที่มีชื่อเรียกสั้น ๆ  
“ไอติม” หรือไอศกรีม (อทิตยา จินดามณี, 2553)  

ไอศกรีมเริ่มเข#าเมืองในไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังเสด็จประพาสอินเดีย และสิงคโปร� ซึ่งสมัยนั้นน้ำแข็งยังผลิตข้ึน
เองไม2ได#ในประเทศไทย จึงสั่งเครื่องทำน้ำแข็งเข#ามาและทำเสวยเฉพาะเจ#าขุนมูลนาย ต2อมาเมื่อคนไทยมีโรงงานทำน้ำแข็ง 
ในช2วงแรก ๆ เป3นการผลิตไอศกรีมกะทิ และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากกะทิใส ๆ ก็มีการใส2ลอดช2อง เม็ดแมงลัก และขนุน
ฉีก จนถึงในยุครัชกาลท่ี 7 ได#มีไอศกรีมแท2ง หรือไอศกรีมหลอดเกิดข้ึน โดยใช#น้ำหวานใส2หลอดสังกะสีและเขย2าให#แข็ง มีเสียง
กระดิ่งสั่น เป3นสัญญาณการเรียกลูกค#า ไอศกรีมถือว2าเป3นอาหารว2างอย2างหนึ่งที่ให#พลังงานและคุณค2าทางโภชนาการ  
โดยส2วนผสมหลักในไอศกรีมคือนมที่อุดมไปด#วยโปรตีน เป3นสารอาหารที่จำเป3นต2อร2างกาย นอกจากนี้ความเย็นและความ
หวานของไอศกรีมยังสามารถลดความเครียดและส2งผลดีต2ออารมณ�ที่สามารถสร#างความสุข (กมลฉันท� ประเสริฐศักดิ์, 2558) 
ป1จจุบันมีการผลิตไอศกรีมโดยฝ>มอืคนไทยและมีการพัฒนาไอศกรีมหลากหลายรูปแบบ อาทิเช2น ไอศกรีมผลไม# (มังคุด มะขาม 
เสาวรส) ไอศกรีมผัด ไอศกรีมทอด ไอศกรีมไขมันต่ำ เป3นต#น ไอศกรีมยังถือเป3นขนมหวานที่มีความเป3นสากล โดยได#รับความ
นิยมจากคนท่ัวโลก ตั้งแต2ระดับเด็กไปจนถึงผู#ใหญ2 อีกท้ังพฤติกรรมของผู#บริโภคในป1จจุบันนิยมรับประทานไอศกรีมตามความ
ต#องการ หรือตามแต2โอกาสและเหตุผลต2าง ๆ เช2น ความชอบส2วนตัว เป3นแหล2งนัดพบปะสังสรรค� ในป1จจุบันไอศกรีมมีการ
พัฒนามาอย2างต2อเน่ือง มีการนำไอศกรีมตักใส2แก#ว ใส2ถ#วย แถมด#วยการใส2ขนมประเภทลอดช2อง ขนุน ถ่ัวลิสง เม็ดบัว ถ่ัวแดง
ลงไปบนหน#าไอศกรีม และยังมีการพัฒนาสูตรและปรับปรุงสูตร นอกเสียจากจะอนุรักษณ�รสชาติดั้งเดิมแล#วยังมีการพัฒนา
รสชาติใหม2 ๆ เพื่อที่จะเพิ่มพูนรสชาติให#อร2อยมากยิ่งขึ้นและเพื่อให#เหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพอากาศของสังคมไทย 
ซึ ่งส 2วนใหญ2ผ ู #บร ิโภคมีพฤติกรรมความชื ่นชอบไอศกรีมประเภทนม เช2น วนิลลา ช็อกโกแลต และสตรอว�เบอร�รี  
(คณิศา สุดสงค�, 2563) และผู#บริโภคชอบไอศกรีมที่มีลักษณะเป3นไอศกรีมผสมเนื้อผลไม# โดยรสชาติที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ 
เสาวรส และบลูเบอร�รี (เสาวนีย� ไกรศรีพันธ�, 2553) 

แวซีซัด แวดาโอะ (2564, สัมภาษณ�) ได#เล2าเก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปของร#านฮาซันไอศกรีม คือ ร#านฮาซันไอศกรีมตั้งอยู2
บ#านเลขท่ี 31/22 หมู2ท่ี 5 บ#านกูวิง ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี เป3นร#านไอศกรีมขนาดเล็กท่ีจัดตั้งข้ึนเมื่อประมาณ 
21 กว2าป>ท่ีแล#ว โดยมีนายแวซีซัด แวดาโอะ เป3นเจ#าของธุรกิจร#านไอศกรีม และด#วยความท่ีในหมู2บ#านกูวิงมีเพียงแค2ร#านฮาซัน
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ไอศกรีมเพียงเจ#าเดียวที่ผลิตไอศกรีมกะทิ โดยไอศกรีมกะทิที่ผลิตขึ้นมาล#วนมีรสชาติที่แตกต2างกัน ได#แก2 รสกะทิ รสเผือก  
รสช็อกโกแลต รสสตรอว�เบอรี่ รสวนิลลา และรสรวมมิตร ซ่ึงเป3นรสชาติดั้งเดิมท่ีผลิตข้ึนมาตั้งแต2เริ่มก2อตั้งร#าน แต2ในส2วนของ
ไอศกรีมรสรวมมิตรจะเป3นรสท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะในวันหรือเทศกาลท่ีสำคัญ เช2น เทศกาลวันฮารีรายอ เพราะประชากรท่ีอยู2ใน
พ้ืนท่ีหมู2บ#านกูวิงจะนับถือศาสนาอิสลามเป3นส2วนใหญ2 นอกจากน้ีแล#วไอศกรีมโบราณท่ีผลิตข้ึนสำหรับการจำหน2ายในแต2ละวัน
ล#วนมีรสชาติที่แตกต2างกันออกไป คือ จะมีการผลิตขายเพียงแค2วันละ 2 รสชาติสลับกันไปในบรรดารสชาติที่ได#คิดค#นสูตร
ขึ้นมา ร#านฮาซันไอศกรีมจะมีช2องทางในการจำหน2าย คือ การใช#รถเข็นในการจำหน2ายไอศกรีมไปตามหมู2บ#านและอาจจะมี 
การขายนอกหมู2บ#านตามความเหมาะสม จากช2องทางการขายดังกล2าวทำให#มีเพียงแค2ผู #บริโภคในหมู2บ#านกูวิงและพื ้นท่ี
ใกล#เคียงเท2าน้ันท่ีรู#จักร#านฮาซันไอศกรีม 

จากเหตุผลดังที่กล2าวมาข#างต#น จะเห็นได#ว2า ร#านฮาซันไอศกรีมเป3นร#านเดียวในหมู2บ#านที่ผลิตไอศกรีมโบราณ และ
สามารถเข#าถึงผู#บริโภคได#ง2าย ทำให#ผู#จัดทำวิจัยเล็งเห็นที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู#บริโภคที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกต2างกันท่ีมีต2อรสชาติไอศกรีมในแต2ละรสชาติ รวมถึงความพึงพอใจของผู#บริโภคเก่ียวกับราคา ผลิตภัณฑ� และ
การให#บริการของผู#ขาย เพื่อพัฒนารสชาติของไอศกรีมให#มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการจัดทำแบบสอบถามและลงพื้นท่ี
หมู2บ#านกูวิง ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี ซึ่งเป3นแนวทางหนึ่งที่ทำให#ทราบถึงความต#องการที่แท#จริงของผู#บริโภค
และใช#เป3นแนวทางหน่ึงสำหรับการพัฒนารสชาติไอศกรีมให#ตรงต2อความต#องการของผู#บริโภค 

ดังน้ันทางผู#จัดทำวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะรับรู#ถึงพฤติกรรมของผู#บริโภค และความพึงพอใจของผู#บริโภคท่ีมีต2อราคา 
ผลิตภัณฑ� และการให#บริการของผู#ขาย เพื่อไปต2อยอดเป3นแนวทางในการพัฒนารสชาติและปรับปรุงรสชาติให#ตอบสนองต2อ
ความต#องการของผู#บริโภคท่ีแท#จริง 
 

2. วัตถุประสงคEของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู#บริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม หมู2บ#านกูวิง ตำบลบานา อำเภอ

เมือง จังหวัดป1ตตานี 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม หมู2บ#านกูวิง ตำบลบานา 

อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตรE 

3.1.1 ความหมายของประชากรศาสตรE 
ประชากรศาสตร� หมายถึง การวิเคราะห�ประชากรในเรื ่องขนาดโครงสร#างการกระจายตัว และ 

การเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงท่ีสัมพันธ�กับป1จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ป1จจัยทางประชากรอาจเป3นได#
ท้ังสาเหตุและผลของปรากฏการณ�ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (พรพิณ ประกายสันติสุข, 2550, หน#า 21) 

3.1.2 ลักษณะทางด�านประชากรศาสตรE 
วราภรณ� เอ้ือกานต� และอิสระ อุดมประเสริฐ (2553, อ#างถึงใน คณิศา สุดสงค�, 2553, หน#า 5-7) กล2าวว2า 

มนุษย�มีความแตกต2างกันในด#านบุคลิกภาพและสภาพวิทยาทางร2างกาย สติป1ญญา สังคม อารมณ�และป1จจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ความแตกต2างน้ีเกิดจากการเรียนรู#จากสภาพแวดล#อมท่ีแตกต2างกัน ซ่ึงทำให#บุคคลมีทัศนคติ ค2านิยม ความเช่ือ ความพึงพอใจ 
และบุคลิกภาพต2างกัน โดยลักษณะทางประชากรศาสตร�ประกอบด#วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัวสถานภาพ รายได#อาชีพ 
ระดับการศึกษา องค�ประกอบเหล2าน้ีเป3นเกณฑ�ท่ีนิยมนำมาใช#ในการแบ2งส2วนการตลาด 
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู�บริโภค 
3.2.1 ความหมายความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได#ให#ความหมายของความพึงพอใจหมายถึง รักและชอบใจ 
จิราพร กำจัดทุกข� (2552) กล2าวว2า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู#สึกที่เป3นการยอมรับความรู#สึกที่ยินดี

ความรู#สึกชอบในการได#รับบริการหรือได#รับการตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต#องการท่ีบุคคลน้ันได#ตั้งไว# 
3.2.2 ความหมายความพึงพอใจของผู�บริโภค 

อลิษา ฐิติมานะกุล (2558) ได#กล2าวถึงความหมายของความพึงพอใจของผู#บริโภคคือ การตัดสินใจของ
ลูกค#าหลังการใช#สินค#าหรือบริการซึ่งเป3นผลจากการเปรียบเทียบระหว2างการรับรู #ต2อการปฏิบัติของผู #ให#บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค#ากับความคาดหวังของลูกค#า โดยถ#าสินค#าและบริการสร#างความพึงพอใจได#มากกว2าที่ลูกค#าคาดหวงัจะ
ทำให#เกิดความประทับใจ (Delighted Customer) แต2ถ#าผลที่ได#จากสินค#าและบริการต่ำกว2าที่ลูกค#าคาดหวังจะทำให#ลูกค#า
เกิดความไม2พอใจ 

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู�บริโภค 
3.3.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให#ความหมายพฤติกรรมว2า หมายถึง การกระทำหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกล#ามเน้ือ ความคิด และความรู#สึก เพ่ือตอบสนองต2อสิ่งเร#า เช2น สิ่งแวดล#อมมีอิทธิพลต2อพฤติกรรมของมนุษย� 

พฤติกรรม คือ อาการ บทบาท ลีลา ท2าที การประพฤติ การปฏิบัติ การกระทำที่แสดงออกให#ปรากฎ
สัมผัสด#วยประสาทสัมผัสทางใดทางหน่ึง (กันยา สุวรรณแสง, 2538, หน#า 92) 

3.3.2 ความหมายของผู�บริโภค 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได#ให#ความหมายของผู#บริโภคไว#ว2า ผู#ซื้อหรือผู#ได#รับบริการ

จากผู#ประกอบธุรกิจหรือผู#ซึ่งได#รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู#ประกอบธุรกิจเพื่อให#ซื้อสินค#าหรือรับบริการ รวมถึงผู#ใช#
สินค#าหรือผู#ได#รับบริการจากผู#ประกอบธุรกิจโดยชอบ 

3.3.3 ความหมายของพฤติกรรมผู�บริโภค 
จักรกฤษณ� นาคประเสริฐ (2556) ได#ให#ความหมายพฤติกรรมผู#บริโภคว2า หมายถึง กิริยาการแสดงออก

ของผู#บริโภคแต2ละคนท่ีเก่ียวข#องโดยตรงกับการใช#สินค#าและบริการ รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกใช#บริการ ค2าใช#จ2ายในการใช#
บริการต2อครั้ง และการแนะนำหรือบอกต2อ 

พฤติกรรมผู#บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวข#องโดยตรงกับการจัดหาให#ได#มา 
และการใช#ซึ่งสินค#าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาก2อนแล#ว และซึ่งมีส2วนในการกำหนดให#มีการ
กระทำดังกล2าว (ธงชัย สันติวงศ�, 2540, หน#า 29, อ#างถึงใน อทิตยา จินดามณี, 2553) 

3.3.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู#บริโภค เป3นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทำให#เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ� โดยมีจุดเริ่มต#น

จากการเกิดสิ่งกระตุ#น ท่ีทำให#เกิดความต#องการสิ่งกระตุ#นท่ีผ2านเข#ามาทางความรู#สึกนึกคิดของผู#บริโภคเปรียบเสมือนกล2องดำ
ซึ่งผู#ผลิตหรือผู#ขายไม2สามารถคาดคะเนได#ว2าความรู#สึกนึกคิดของผู#บริโภคจะได#รับอิทธิพลจากลักษณะต2าง ๆ ของผู#ซื้อ หรือ
การตัดสินใจของผู #ซ ื ้อ จุดเร ิ ่มต#นอยู2ในสิ ่งท่ีมากระตุ #นทำให#เกิดความต#องการก2อน แล#วทำให#เกิดการตอบสนอง  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน�, 2538, อ#างถึงใน ชัยณรงค� ทรายคำ, 2552, หน#า 8) 
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3.3.4 ความหมายของราคา 
ราคา หมายถึง เป3นจำนวนที่ต#องจ2ายเพื่อให#ได#ผลิตภัณฑ� / บริการ หรือเป3นคุณค2าทั้งหมดที่ลูกค#ารับรู#

เพ่ือให#ได#ผลประโยชน�จากการใช#ผลิตภัณฑ� / บริการคุ#มกับเงินท่ีจ2ายไป เช2น คุณค2าท่ีรับรู#ในสายตาของลูกค#า ต#นทุนสินค#าและ
ค2าใช#จ2ายที่เกี่ยวข#อง รวมไปถึงการแข2งขัน (Armstrondgand, 2009, P. 616, อ#างถึงใน จักรฤกษณ� นาคประเสริฐ, 2556, 
หน#า 31) 

3.4.5 ความหมายของผลิตภัณฑE 
ผลิตภัณฑ� หมายถึง สิ่งท่ีผู#ผลิตทำการเสนอขายในตลาดเพ่ือสร#างการสนใจ การจัดหา เพ่ือให#ผู#บริโภคเกิด

การสนใจในสินค#าและบริการ แล#วทำให#เกิดการซื้อขาย และเกิดความพึงพอใจ โดยรวมถึงสิ่งที่สามารถจับต#องได#และจับต#อง
ไม2ได# เช2น บรรุจภัณฑ� สี ราคา คุณภาพ ตราสินค#า บริการและชื่อเสียงของผู#ขาย ซึ่งต#องมีอรรถประโยชน�และมีคุณค2าใน
สายตาของลูกค#า (Armstrondgand, 2009, P. 616, อ#างถึงใน จักรฤกษณ� นาคประเสริฐ, 2556, หน#า 31) 

3.4.6 ความหมายของช`องทางการจัดจำหน`าย 
ช2องทางการจัดจำหน2าย คือ กลุ2มของธุรกิจ หรือบุคคลที่ทำการขนย#ายสินค#าและบริการท่ีออกไปสู2ยัง

ตลาด ซึ่งเส#นทางของผลิตภัณฑ�และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ�ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด อาจจะเป3นการผ2านพ2อค#าคนกลาง โดยใน
ระบบช2องทางการจัดจำหน2าย ซึ่งอาจจะใช#ช2องทางตรงหรือทางอ#อมจากผู#ผลิตไปยังผู#บริโภค (Kotler and Keller, 2009,  
P. 787, อ#างถึงใน จักรฤกษณ� นาคประเสริฐ, 2556, หน#า 33) 

3.4.7 ความหมายของการบริการ 
อทิตยา จินดามณี (2553) ได#ให#ความหมายของการบริการว2า หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว2างบุคคล 2 

ฝ}าย ท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธ�ต2อกัน กิจกรรมดังกล2าวไม2มตีัวตน เป3นสิ่งท่ีจับต#องไม2ได# และไม2มีใครเป3นเจ#าของ เพ่ือตอบสนองความ
ต#องการในเรื่องต2าง ๆ โดยผลิตภัณฑ�บริการน้ันจะมีสินค#าเป3นองค�ประกอบด#วยหรือไม2ก็ได#  

3.4.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง  
มนตรี ทองโคตร, ชื่นจิตร อังวราวงศ� และเปรมใจ สัจจะอารีวัฒน� (2559, หน#า 233-240) ได#ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมและป1จจัยท่ีส2งผลต2อการตดัสนิใจเลือกร#านไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก2น โดยกลุ2ม
ตัวอย2างที ่ใช#ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก2น จำนวน 400 คน โดยทำการเก็บรวบรวมข#อมูลด#วย
แบบสอบถาม ซึ่งสถิติที่ใช#ในการวิเคราะห�ข#อมูล ได#แก2 ร#อยละ ค2าเฉลี่ย และส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว2า นักศึกษามี
พฤติกรรมการรับประทานไอศกรีมเพื่อการผ2อนคลายหรือคลายร#อน ช2วงเวลาที่ไปใช#บริการ คือ วันหยุดเสาร� - อาทิตย�  
และวันหยุดนักขัตฤกษ� ส2วนป1จจัยที่งผลต2อการตัดสินใจเลือกร#านไอศกรีม เป3นป1จจัยด#านบุคลากรในการบริการเป3นป1จจัยท่ี
สำคัญท่ีสุด รองลงมาคือด#านช2องทางการจัดจำหน2าย และด#านกระบวนการสำคัญน#อยท่ีสุด 

กมลฉันท� ประเสริฐศักดิ์, เบญจวรรณ สุจริต และศิริกานดา แหยมคง (2558) ได#ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ�ส2วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเข#าใช#บริการไอศกรีมโฮมเมด ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ� จังหวัดอุตรดิตถ� 
ผลการวิจัยพบว2า ผู#ตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2เป3นเพศหญิง อายุต่ำกว2า 20 ป> อาชีพเป3นนักเรียน / นักศึกษา กำลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รายได#เฉลี่ยต2อเดือนน#อยกว2า 5,000 บาท สถานภาพโสด และพฤติกรรมในการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดพบว2า 
ชอบรับประทานไอศกรีมร#านสเวนเซ2นส� ชอบไอศกรีมนม ชอบไอศกรีมโฮมเมด เพราะมีรสชาติดีกว2าไอศกรีมทั่วไป ค2าใช#จ2าย
ต2อครั้ง 20 - 50 บาท เลือกร#านไอศกรีมแบบไม2เฉพาะเจาะจง ในเวลาว2างช2วงกลางวัน โดยเลือกซื้อไอศกรีมด#วยตนเอง และ
หาข#อมูลร#านไอศกรีมจากการสอบถามเพ่ือนหรือคนรู#จัก 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ข�อมูลและแหล`งข�อมูล 

4.1.1 ข�อมูลปฐมภูมิ 
สอบถามประชากรที่เป3นผู#บริโภคไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม หมู2บ#านกูวิง ตำบลบานา อำเภอเมือง 

จังหวัดป1ตตานี โดยใช#แบบสอบถาม  
4.1.2 ข�อมูลทุติยภูมิ 

เป3นข#อมูลที่ได#จากการเก็บรวบรวมข#อมูลจากเอกสาร บทความวิจัย วิทยานิพนธ� รวมทั้งแหล2งข#อมูลต2าง ๆ 
มาประกอบใช#ในการศึกษาอ#างอิงและเป3นแนวทางในการดำเนินงาน 

4.2 ประชากรและกลุ`มตัวอย̀าง 
กลุ2มตัวอย2างที่ใช#ในการศึกษาครั้งนี ้ เป3นผู#บริโภคไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม หมู2บ#านกูวิง ตำบลบานา  

อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี ซึ่งผู#วิจัยไม2ทราบจำนวนประชากรที่แน2นอน จึงใช#สูตรคำนวณที่ไม2ทราบขนาดกลุ2มตัวอย2างของ 
W.G Cochran และกำหนดระดับความเช่ือมั่นและความผิดพลาดสูงสุดท่ียอมรับได#ท่ีร#อยละ 95 และให#มีความคลาดเคลื่อนท่ี 

±5% (คณิศา สุดสงค�, 2563) ภายหลังการคำนวณเสร็จเรียบร#อย ได#ขนาดกลุ2มตัวอย2างจำนวน 323 คน และทำการเก็บ
ข#อมูลตามแบบสะดวก 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
เครื่องมือท่ีใช#ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใช#แบ2งเป3น 4 ส2วน ได#แก2 
ส`วนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป3นแบบสำรวจรายการ  
ส`วนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผู#บริโภคไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด

ป1ตตานี มีลักษณะเป3นแบบสำรวจรายการ  
ส`วนที ่  3 คำถามเกี ่ยวกับความพึงพอใจของผ ู #บร ิโภคไอศกร ีมโบราณ ร #านฮาซันไอศกร ีม ตำบลบานา  

อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี มีลักษณะเป3นแบบมาตรส2วนประมาณค2า  
ส`วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะอื่น ๆ ในด#านรสชาติ ด#านราคา ด#านการให#บริการของผู#ขาย 

ด#านช2องทางการจัดจำหน2าย ด#านลักษณะเน้ือสัมผัสของไอศกรีมท่ีชอบหรืออยากให#ปรับปรุง และด#านสิทธิพิเศษสำหรับลูกค#า 
มีลักษณะเป3นแบบปลายเปFด  

4.4 การวิเคราะหEข�อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู#วิจัยนำข#อมูลมาวิเคราะห�โดยใช#โปรแกรม Microsoft Excel และใช#สถิติในการวิเคราะห�ข#อมูลดังน้ี 
4.1.1 การวิเคราะห�ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถามจากกลุ2มตัวอย2าง และการวิเคราะห�ข#อมูลพฤติกรรมของ

ผู#บริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี ใช#สถิติการแจกแจงความถ่ี 
และค2าร#อยละ  

4.1.2 การวิเคราะห�ข#อมูลความพึงพอใจของผู#บริโภคในการเลือกซื ้อไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศรีม  

ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี ใช#สถิติค2าเฉลี่ย (�̅) และค2าส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช#เกณฑ�การให#คะแนน
ดังต2อไปน้ี (อทิตยา จินดามณี, 2553) 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
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ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน#อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน#อยท่ีสุด 

ระดับการให#คะแนนเฉลี่ยในแต2ละระดับช้ัน ใช#สูตรการคำนวณช2วงกว#างของช้ัน และกำหนดเกณฑ�การแปล
ความหมายของคะแนน ตามระดบัความพึงพอใจ ดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 มีระดบัความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 มีระดบัความพึงพอใจน#อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 มีระดบัความพึงพอใจน#อยท่ีสุด 

นอกจากน้ี คณะผู#วิจัยได#นำเสนอข#อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห� เพ่ือแสดงให#เห็นถึงความสำคัญของข#อมูลได#
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผู#วิจัยนำเสนอผลการวิจยั ดังน้ี 

1) ข#อมูลทั่วไปของผู#บริโภคไอศกรีมโบราณร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี 
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 323 คน พบว2ากลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2เป3นเพศหญิง จำนวน 189 คน คิดเป3นร#อยละ 58.51 และ
เพศชายจำนวน 134 คน คิดเป3นร#อยละ 41.49 มีอายุระหว2าง 5 - 12 ป>มากท่ีสุด จำนวน 143 คน คิดเป3นร#อยละ 44.27 และ
มีระดับการศึกษาอนุบาลถึงประถมศึกษามากท่ีสุด จำนวน 134 คน คิดเป3นร#อยละ 41.49 

2) พฤติกรรมของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง 
จังหวัดป1ตตานี พบว2ากลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อกโกแลตมากที่สุด จำนวน 144 คน คิดเป3นร#อยละ 
44.58 รองลงมา คือ รสกะทิ จำนวน 54 คน คิดเป3นร#อยละ 16.72 ช2วงเวลาท่ีซื้อไอศกรีม 13.00 - 14.00 น. มากท่ีสุด จำนวน 
64 คน คิดเป3นร#อยละ 19.81 รองลงมา คือ เวลา 15.00 - 16.00 น. จำนวน 60 คน คิดเป3นร#อยละ 18.58 บุคคลที่มีอิทธิพล
ต2อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมโบราณ คือ ตนเองมากที่สุด จำนวน 205 คน คิดเป3นร#อยละ 63.47 รองลงมา คือ เพื่อน จำนวน 
99 คน คิดเป3นร#อยละ 30.65 โอกาสที่รับประทานไอศกรีมโบราณ จะรับประทานปกติ โดยไม2มีโอกาสพิเศษมากที่สุด จำนวน 
251 คน คิดเป3นร#อยละ 77.71 รองลงมา ในช2วงเวลาว2าง จำนวน 48 คน คิดเป3นร#อยละ 14.86 สถานท่ีท่ีรับประทานไอศกรีม
โบราณ คือ ที่บ#านมากที่สุด จำนวน 298 คน คิดเป3นร#อยละ 92.26 รองลงมา คือ โรงเรียน จำนวน 14 คน คิดเป3นร#อยละ 
4.33 ใช#จ2ายเงินในการรับประทานไอศกรีมโบราณมากท่ีสุด 10 บาท/ครั้ง จำนวน 120 คน คิดเป3นร#อยละ 37.15 รองลงมา 5 
บาท / ครั้ง จำนวน 97 คน คิดเป3นร#อยละ 30.03 โดยเหตุผลที่รับประทานไอศกรีมโบราณ ช2วยให#ร2างกายสดชื่นมากที่สุด 
จำนวน 151 คน คิดเป3นร#อยละ 46.75 รองลงมา คือ ไอศกรีมมีรสชาติอร2อย จำนวน 122 คน คิดเป3นร#อยละ 37.77 
รับประทานไอศกรีมเฉลี่ย 3-4 ครั้ง / สัปดาห�มากที่สุด จำนวน 193 คน คิดเป3นร#อยละ 59.75 รองลงมา คือ 1 - 2 ครั้ง / 
สัปดาห�จำนวน 86 คน คิดเป3นร#อยละ 26.63 ชอบบรรจุภัณฑ�ประเภทถ#วย เพราะสะดวกในการรับประทานมากที่สุด จำนวน 
159 คน คิดเป3นร#อยละ 49.23 รองลงมา คือ โคน เพราะโคนเวลารับประทานร2วมกับไอศกรีมทำให#รสชาติไอศกรีมกลมกล2อม
มากขึ้น จำนวน 73 คน คิดเป3นร#อยละ 22.60 มีช2องทางการซื้อไอศกรีมโบราณที่ชอบเป3นแบบหาบเร2มากที่สุด จำนวน 203 
คน คิดเป3นร#อยละ 62.85 รองลงมา คือ ซ้ือหน#าร#าน เพราะท่ีพักอาศัยตั้งอยู2ใกล#ร#านไอศกรีม จำนวน 120 คน คิดเป3นร#อยละ 
37.15 เวลาเฉลี่ยในการรับประทานไอศกรีมโบราณ คือ น#อยกว2า 5 นาทีมากที่สุด จำนวน 206 คน คิดเป3นร#อยละ 63.78 
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รองลงมา คือ 6 - 10 นาที จำนวน 90 คน คิดเป3นร#อยละ 27.86 เหตุผลท่ีซื้อไอศกรีมโบราณร#านเดิม เพราะความเอาใจใส2ของ
ผู#ขายมากท่ีสุด จำนวน 147 คน คิดเป3นร#อยละ 45.51 รองลงมา คือ ทางร#านมีการขายเป3นประจำทุกวัน จำนวน 111 คน คิด
เป3นร#อยละ 34.37 ระยะเวลาที่เดินทางไปซื้อไอศกรีมโบราณ 1-3 นาทีมากที่สุด จำนวน 267 คน คิดเป3นร#อยละ 82.66 
รองลงมา 4 - 6 นาที จำนวน 36 คน คิดเป3นร#อยละ 11.15 ถ#ามีเจ#าอ่ืนมาขายไอศกรีมโบราณจะไม2ตัดสินใจซ้ือ เพราะไม2แน2ใจ
ว2าร#านอื่นอร2อยเท2ากับร#านฮาซันหรือไม2มากที่สุด จำนวน 229 คน คิดเป3นร#อยละ 70.90 รองลงมา ตัดสินใจซื้อ เพราะ
ความรู#สึกอยากกิน จำนวน 94 คน คิดเป3นร#อยละ 29.10 ชอบก#อนไอศกรีมขนาดเล็กมากที่สุด จำนวน 214 คน คิดเป3นร#อย
ละ 66.25 รองลงมาก#อนไอศกรีมขนาดใหญ2 จำนวน 109 คิดเป3นร#อยละ 33.75 หลังรับประทานอาหารยังคงรับประทาน
ไอศกรีม เพราะรับประทานเพื่อให#รู#สึกมีความสุขหลังรับประทานของคาวเสร็จมากที่สุด จำนวน 208 คน คิดเป3นร#อยละ 
64.40 รองลงมาจะไม2รับประทาน เพราะอ่ิมจากการรับประทานอาหาร จำนวน 115 คน คิดเป3นร#อยละ 35.60 ส2วนช2วงเวลา
ฝนตกจะไม2รับประทานไอศกรีม เพราะมีความรู#สึกหนาวมากที่สุด จำนวน 177 คน คิดเป3นร#อยละ 54.80 รองลงมาจะยังคง
รับประทาน เพราะความรู#สึกอยากรับประทาน จำนวน 146 คน คิดเป3นร#อยละ 45.20 ท#อปปFGงในไอศกรีมโบราณที่ชอบ คือ 
ข#าวเหนียวมากท่ีสุด จำนวน 141 คน คิดเป3นร#อยละ 43.65 รองลงมา คือ ข#าวโพด จำนวน 60 คน คิดเป3นร#อยละ 18.58 และ
วันท่ีรับประทานไอศกรีมโบราณ คือ วันอาทิตย�มากท่ีสุด จำนวน 77 คน คิดเป3นร#อยละ 23.84 รองลงมา คือ วันจันทร� จำนวน 
61 คน คิดเป3นร#อยละ 18.89  

3) ความพึงพอใจของผู#บริโภคในการเลือกซ้ือไอศกรีมโบราณร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง 

จังหวัดป1ตตานี พบว2ามีค2าเฉลี ่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅=4.56, S.D.=0.40) โดยมีรายละเอียดของแต2ละด#าน  
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผู#บริโภคในการรับประทานไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง 
จังหวัดป1ตตานี 

 

ความพึงพอใจของผู�บริโภคในการรับประทาน 
ไอศกรีมโบราณ ร�านฮาซันไอศกรีม 

ค̀า (��) ค̀า (S.D.) ระดับความพึงพอใจ ลำดับ 

1. ความพึงพอใจในด#านราคา 4.60 0.30 มากท่ีสุด 1 
2. ความพึงพอใจในด#านผลิตภัณฑ� 4.52 0.57 มากท่ีสุด 3 
3. ความพึงพอใจในด#านการให#บริการของผู#ขาย 4.55 0.34 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.56 0.40 มากท่ีสุด  
 

จากตารางท่ี 1 พบว2า ผู#บริโภคไอศกรีม ร#านฮาซันไอศกรีมมีความพึงพอใจภาพรวมอยู2ในระดับมากท่ีสุด (�̅ = 4.56, 

S.D. = 0.40) โดยจำแนกเป3นความพึงพอใจในด#านราคา มีระดับความสำคัญอยู2ในระดับมากที่สุด (�̅ = 4.60, S.D. = 0.30) 

รองลงมาคือ ความพึงพอใจในด#านการให#บริการของผู#ขาย (�̅ = 4.55, S.D. = 0.34) และความพึงพอใจในด#านผลิตภัณฑ� (�̅ 
= 4.52, S.D. = 0.57) ตามลำดับ  

เมื่อแยกพิจารณาเป3นความพึงพอใจย2อยของแต2ละด#าน ที่ผู#บริโภคร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง 
จังหวัดป1ตตานี โดยเรียงลำดับรายละเอียดของระดับความสำคัญในแต2ละด#านดังต2อไปน้ี 

3.1) ความพึงพอใจในด#านราคา พบว2า ผู#บริโภคไอศกรีม ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอ

เมือง จังหวัดป1ตตานีมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู2ในระดับมากท่ีสุด (�̅ = 4.60, S.D.= 0.30) ซ่ึงสามารถจำแนกออกเป3นแต2
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ละด#าน ได#แก2 ราคาของไอศกรีมมีความเหมาะสมกับปริมาณไอศกรีมมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅ = 4.68, S.D.= 0.26) 

รองลงมา คือ ราคาของไอศกรีมมีราคาเหมาะสมกับผู#ซื้อทุกระดับ (�̅ = 4.63, S.D. = 0.29) และราคาของไอศกรีมมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของไอศกรีม (�̅ = 4.49, S.D. = 0.31) ตามลำดับ 
3.2) ความพึงพอใจในด#านผลิตภัณฑ� พบว2า ผู#บริโภคไอศกรีม ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา 

อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู2ในระดับมากที่สุด (� �= 4.52, S.D. = 0.57) ซึ่งสามารถจำแนก

ออกเป3นแต2ละด#าน ได#แก2 ไอศกรีมมีสีสันท่ีสวยงามและน2ารับประทานมีระดับความสำคัญมากท่ีสุด (� � = 4.60, S.D. = 0.54) 

รองลงมา คือ ไอศกรีมมีความเพียงพอต2อความต#องการของผู#บริโภค (� �= 4.59, S.D. = 0.55) ไอศกรีมมีคุณภาพ ได#มาตรฐาน 

สะอาด และปลอดภัย (�̅ = 4.52, S.D. = 0.59) ไอศกรีมมีความหลากหลายในรสชาติ (� � = 4.47, S.D. = 0.57) และไอศกรีม

มีความหลากหลายในเรื่องของท#อปปFGง (�̅ = 4.42, S.D. = 0.59) ตามลำดับ 
3.3) ความพึงพอใจในด#านการให#บริการของผู#ขาย พบว2า ผู#บริโภคไอศกรีม ร#านฮาซันไอศกรีม 

ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู 2ในระดับมากที่สุด (� �= 4.55, S.D. = 0.34)  
ซึ่งสามารถจำแนกออกเป3นแต2ละด#าน ได#แก2 ผู#ขายไอศกรีมบริการด#วยความรวดเร็วและถูกต#องมีระดับความสำคัญมากที่สุด 

(� �= 4.58, S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ผู#ขายไอศกรีมมีความตั้งใจ ห2วงใย และใส2ใจต2อการให#บริการกับลูกค#า (�̅ = 4.55, 

S.D. = 0.33) และผู#ขายไอศกรีมมีการตอบสนองต2อความต#องการของลูกค#าได#ทันท2วงที (� �= 4.53, S.D. = 0.35) ตามลำดับ 
4. ข#อเสนอแนะของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณ ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด

ป1ตตานี พบว2าผู#บริโภคส2วนใหญ2ต#องการเพิ่มรสชาติไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยว เช2น รสมะนาว รสมะม2วง และรสองุ2น นอกจากน้ี
ผู#บริโภคต#องการให#ไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดมากขึ้นและให#มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษ เช2น ซื้อ 10 แถม 1 รวมไปถึงช2อง
ทางการจัดจำหน2ายที่ควรเพิ่มช2องทางการขายเป3นแบบออนไลน� เพื ่อเป3นการสร#างความประทับใจให#กับผู #บริโภคและ
ภาพลักษณ�ของผู#ขาย  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษา เรื ่อง ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู #บริโภคในการเลือกซื ้อไอศกรีมโบราณ  

ร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี สามารถสรุปและอภิปรายผลจากการวิจัยได#ดังน้ี 
1) ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณร#านฮาซันไอศกรีม ตำบลบานา 

อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี พบว2า ผู#บริโภคส2วนใหญ2ชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อกโกแลต ช2วงที่ซื้อไอศกรีมเวลา 13.00 - 
14.00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลต2อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมโบราณ คือ ตนเอง โอกาสที่รับประทานไอศกรีมโบราณจะรับประทาน
ปกติ โดยไม2มีโอกาสพิเศษ สถานท่ีท่ีรับประทานไอศกรีมโบราณ คือ ท่ีบ#าน สอดคล#องกับการศึกษาวิจัยของจุไรรัตน� รัตนายน 
(2559) เรื่อง ป1จจัยส2วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต2อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�ไอศกรีมในจังหวัดปทุมธานี ท่ีพบว2า ผู#บริโภค
ส2วนใหญ2ตัดสินใจซื้อไอศกรีมรสช็อกโกแลต ช2วงเวลาที่เลือกรับประทาน 13.01 - 16.00 น. อิทธิพลต2อการตัดสินใจเลือก
รับประทานไอศกรีม คือ ตนเอง โอกาสท่ีรับประทานไอศกรีมจะรบัประทานปกติ โดยไม2มีโอกาสพิเศษ และสถานท่ีรับประทาน
ไอศกรีม คือ ท่ีบ#าน และสอดคล#องกับการศึกษาวิจัยของจิตพนธ� ชุมเกตุ และสกาว ขาวพราย (2557) เรื่อง ป1จจัยท่ีมีอิทธิพล
ต2อพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศกรีมของร#าน Bitter* sweet ของผู#บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค� ที่พบว2า รสชาติท่ี
ผู#บริโภคเลือกซื้อบ2อยที่สุด คือ รสช็อกโกแลต โดยใช#จ2ายเงินในการรับประทานไอศกรีมโบราณ 10 บาท / ครั้ง มีเหตุผลท่ี
รับประทานไอศกรีมโบราณ ช2วยให#ร2างกายสดชื่น รับประทานไอศกรีมโบราณเฉลี่ย 3 - 4 ครั้ง / สัปดาห� ชอบบรรจุภัณฑ�
ประเภทถ#วย เพราะสะดวกในการรับประทาน มีช2องทางการซื ้อไอศกรีมโบราณที ่ชอบเป3นแบบหาบเร2 เวลาเฉลี ่ยใน 
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การรับประทานไอศกรีมโบราณ คือ น#อยกว2า 5 นาที เหตุผลที่ซื้อไอศกรีมโบราณร#านเดิม เพราะความเอาใจใส2ของผู#ขาย 
ระยะเวลาท่ีเดินทางไปซ้ือไอศกรีมโบราณ 1 - 3 นาที ถ#ามีเจ#าอ่ืนมาขายไอศกรีมโบราณจะไม2ตดัสนิใจซ้ือ เพราะไม2แน2ใจว2าร#าน
อื่นอร2อยเท2ากับร#านฮาซันหรือไม2 ชอบก#อนไอศกรีมขนาดเล็ก หลังรับประทานอาหารยังคงรับประทานไอศกรีม เพราะ
รับประทานเพื่อให#รู #สึกมีความสุขหลังรับประทานของคาวเสร็จ ส2วนช2วงเวลาฝนตกจะไม2รับประทานไอศกรีม เพราะมี
ความรู #สึกหนาว ท#อปปFGงในไอศกรีมโบราณที่ชอบ คือ ข#าวเหนียว และวันที่รับประทานไอศกรีมโบราณ คือ วันอาทิตย� 
สอดคล#องกับการศึกษาวิจัยของมนตรี ทองโคตร ช่ืนจิตร อังวราวงศ� และเปรมใจ สัจจะอารีวัฒน� (2559) เรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภคไอศกรีมและป1จจัยท่ีส2งผลต2อการตัดสินใจเลือกร#านไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก2น ท่ีพบว2า นักศึกษาส2วน
ใหญ2ใช#บริการ คือ วันหยุดเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ� 

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู#บริโภคในการเลือกซื้อไอศกรีมโบราณร#านฮาซันไอศกรีม ตำบล 

บานา อำเภอเมือง จังหวัดป1ตตานี พบว2า มีค2าเฉลี่ยในภาพรวมอยู2ในระดับมากท่ีสุด (�̅ = 4.56) และเมื่อพิจารณาเป3นราย

ด#าน พบว2า 1) ความพึงพอใจในด#านราคา มีค2าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีความสำคัญอยู2ในระดับมากที่สุด (� �= 4.60) ทั้งนี้อาจเป3น
เพราะด#านราคาเป3นด#านที่สามารถตอบสนองในเรื่องของไอศกรีมมีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพที่ทำให#ผู#บริโภค
สามารถซื้อได#ทุกระดับช2วงอายุ ซึ่งสอดคล#องกับการศึกษาวิจัยของอทิตยา จินดามณี (2553) เรื่อง ความพึงพอใจที่มีผลต2อ
พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิร�ตของลูกค#าร#าน Red mango ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว2า ค2าเฉลี่ยโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู2ในระดับมากที่สุด กล2าวคือ ความพึงพอใจของผู#บริโภคขึ้นอยู2กับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 
รวมไปถึงความเหมาะสมกับผู#ซื้อทุกระดับ เพราะราคา (Price) คือ คุณค2าในรูปตัวเงินท่ีผู#บริโภคจะเปรียบเทียบระหว2างคุณค2า
ของผลิตภัณฑ�กับราคาของผลิตภัณฑ�นั้น ถ#าคุณค2าสูงกว2าราคา ผู#บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู#ขายต#องคำนึงถึงด#านราคา

เป3นหลัก นอกจากน้ี 2) ความพึงพอใจในด#านผลิตภัณฑ� มีความสำคัญอยู2ในระดับมากท่ีสุด (� �= 4.52) ท้ังน้ีเป3นเพราะว2าสีสัน 
ความหลากหลายของรสชาติ ความหลากหลายของท#อปปFGง และไอศกรีมมีความเพียงพอต2อความต#องการ รวมไปถึงความ
สะอาดของไอศกรีมที่มีผลต2อความพึงพอใจของผู#บริโภคที่ผู#ขายควรให#ความสำคัญ ซึ่งสอดคล#องกับรายงานวิจัยของเพลินพิศ 
โพธิ์วัน และพรพรรณ โพธิ์วัน (2563) เรื่องความพึงพอใจของผู#ใช#บริการร#านไอศกรีม บาสกิ้น ร็อบบิ้นส�ในประเทศไทย ท่ี
พบว2า ผลิตภัณฑ�ส2งผลต2อความพึงพอใจของผู#มาใช#บริการ เพราะคุณภาพผลิตภัณฑ�ของสินค#าเป3นสิ่งสำคัญที่ควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ให#มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และ 3) ความพึงพอใจในด#านการให#บริการของผู#ขาย โดยมีความสำคัญอยู2ในระดับมากท่ีสุด 

(� �= 4.55) ทั้งนี้อาจเป3นเพราะการที่ผู#ขายไอศกรีมมีความห2วงใย บริการด#วยความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองได#อย2าง
รวดเร็วตามท่ีผู#บริโภคต#องการ ซ่ึงผู#ขายควรท่ีจะให#ความสำคัญเช2นเดียวกัน โดยสอดคล#องกับรายงานวิจัยของจักฤกษณ� นาค
ประเสริฐ (2556) เรื่องป1จจัยที่มีผลต2อพฤติกรรมการใช#บริการร#านไอศกรีมพรีเมี ่ยม ในศูนย�การค#าเซ็นทรัลพลาซา เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบว2า ผู#บริโภคส2วนใหญ2ให#ความสำคัญกับความเอาใจใส2และความกระตือรือร#นของพนักงาน 
เพราะพนักงานเป3นส2วนหน่ึงในการกระตุ#นให#เกิดการใช#บริการได#เช2นกัน เพ่ือให#เกิดความประทับใจแก2ผู#ใช#บริการร#านไอศกรีม 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชนE 
7.1 ข�อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู#บริโภคที่มีต2อไอศกรีมโบราณในแต2ละช2วงอายุมีผลต2อการตัดสินใจ
ซื้อและมีความชอบที่แตกต2างกันออกไป ทั้งน้ีในด#านรสชาติ ควรเพิ่มรสชาติที่มีรสชาติเปรี้ยว เช2น รสมะนาว และผลไม# เช2น 
มะม2วง องุ2น นอกจากนี้เนื้อสัมผัสของไอศกรีมโบราณควรมีความละเอียดมากขึ้นและควรมีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษ เช2น ซื้อ 10 
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แถม 1 รวมไปถึงช2องทางการจัดจำหน2ายท่ีควรเพ่ิมช2องทางการขายเป3นแบบออนไลน� เพ่ือเป3นการสร#างความประทับใจให#กับ
ผู#บริโภคและภาพลักษณ�ของผู#ขาย 

7.2 การนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชนE 
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช#ประโยชน�ในการต2อยอดธุรกิจของครอบครัวต2อไปในอนาคต และยังทำให#ทราบ

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู#บริโภคที่แท#จริงในการบริโภคไอศกรีมโบราณว2าผู#บริโภคมีความพึงพอใจและชื่นชอบ
ไอศกรีมรสชาติใด เพื่อให#เกิดการพัฒนารสชาติให#ดีขึ้นกว2าเดิมในอนาคต นอกจากนี้แล#วยังเป3นการเปFดโอกาสในการสร#าง
อาชีพให#กับบุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะทำธุรกิจเก่ียวกับไอศกรีมโบราณ  
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การประยุกตใช� Solver หาจุดคุ�มทุนในการขนส งสินค�าตู�คอนเทนเนอร  

ระหว างสถานี ICD ลาดกระบัง - สถานีแหลมฉบัง 

APPLYING SOLVER FOR ANALYSIS THE BREAK - EVEN POINT IN CONTAINER SHIPPING 

BETWEEN ICD LAT KRABANG STATION - LAEM CHABANG STATION 

 

 

ศุวิมล  จันทรแดง1* และถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย2 

Suvimon  Jandang1* and Thiranan  Tiwaratreewit2 
 

บทคัดย อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค� (1) เพ่ือจัดสรรจำนวนขบวนท่ีเป#ดเดินให&มีต&นทุนท่ีต่ำท่ีสุด (2) เพ่ือสร&างรูปแบบการคำนวณ

โดยใช&โปรแกรม Solver ในการตัดสินใจเดินรถ จากการศึกษาป7ญหาโดยใช&การวิเคราะห�แบบ Why - Why Analysis  
จากการวิเคราะห�ข&อมูลพบวCาการเดินรถแบบเกCาเฉลีย่ได& 520 ขบวนตCอเดือน ทำให&กิจการขาดทุนเฉลี่ยเปHนมูลคCา 15,891,720 
บาทตCอเดือน ผู&วิจัยจึงสร&างแบบจำลองสมการเชิงเส&น (Linear Programming) ในการแก&ใขป7ญหา โดยนำข&อมูลต&นทุนคงท่ี
และต&นทุนผันแปร ปR 2564 และใช&โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลข&อมูล จากผลการศึกษาพบวCาหากใช&โปรแกรม 
เชิงเส&นเข&ามาชCวยในการจัดสรรสามารถทำให&โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลการเดินรถแบบใหมCเฉลี่ยได& 1,090 
ขบวนตCอเดือน มีต&นทุนรวมทั้งหมดคิดเปHนมูลคCา 60,085,168 บาทตCอเดือน ซึ่งรายได&ของกิจการเทCากับต&นทุนที่เกิดข้ึน
ทั้งหมดพอดี และอัตราการบรรทุก (Load Factor) ร&อยละ 90 เนื่องจากอัตราการบรรทุกของการรถไฟฯ ในป7จจุบันมีผลตCอ
การตัดสินใจเดินรถ 
 

คำสำคัญ : ฟ7งก�ชัน Solver, จุดคุ&มทุน, เครื่องมือทำไม - ทำไม, สมการเชิงเส&น 
 

Abstract 
This research aims (1) to allocate trains to the lowest cost (2) to create calculation patterns using 

the Solver program to make decisions between ICD Ladkrabang stations - Laem Chabang Station According 
to a study of the problem using Why - Why Analysis, the data analysis showed that the average of 520 old 
- fashioned buses per month resulted in a loss of 15,891,720 baht per month. The researchers then created 
linear programming models to solve problems by using fixed-cost and variable-cost data in 2021 and using 
Excel Solver to process data. The total cost amounted to Baht 60,085,168 per month, which is equal to the 
total cost incurred and the load factor of 90% due to the load rate of the railway. At present, it affects the 
decision. 
 

Keyword: Solver, Break Even Point, Why-Why Analysis, Linear Programming 
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1. บทนำ 
ป7จจุบันสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง หรือ ไอซีดี ลาดกระบัง (อังกฤษ: Inland Container Depot: 

ICD) เปHนสถานีรถไฟช้ันพิเศษของการรถไฟแหCงประเทศไทยท่ีสร&างข้ึนเพ่ืออำนวยความสะดวก ให&บริการแกCผู&สCงออก ผู&นำเข&า 
และบุคคลทั่วไป ในกิจกรรมทุกอยCางเกี่ยวกับสินค&าประเภทตู&คอนเทนเนอร� ทั้งขาเข&า และขาออก เสมือนทCาเรือบก ตั้งอยูCใน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีเน้ือที่จำนวน 645 ไรC ได&ถูกออกแบบไว&เพื่อรองรับปริมาณคอนเทนเนอร�ได&ปRละประมาณ 
400,000 ถึง 600,00 ทีอียู (นับเปHนหนCวยคอนเทนเนอร�ขนาด 20 ฟุต) ป7จจุบันได&รับการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถ  
ให&รองรับตู &สินค&าได&ปRละประมาณ 1 ล&านทีอียู (การรถไฟแหCงประเทศไทย, 2564) ที ่ผCานมาการรถไฟฯ ยังมีบทบาทใน 
การขนสCงน&อยมากเมื่อเทียบกับการขนสCงทางถนน มีป7ญหาอุปสรรคหลายด&านในการที่จะเพิ่มบทบาทของกิจการการรถไฟฯ 
ไมCวCาจะเปHนเรื่องของการขาดการลงทุนที่เพียงพอ ภาวะการขาดทุนที่เรื้อรังมานาน ความอCอนแอขององค�กร ภาวะขาดการ
พัฒนาบุคลากรในองค�กรให&มีขีดความสามารถทันตCอการเปลี่ยนแปลงอยCางรวดเร็ว 

จากการศึกษาเรื่องต&นทุนจะพบวCาต&นทุนด&านการจัดการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�เปHนต&นทุนที่สูง และสCวนใหญC
ต&นทุนคงที่จะสูงที่สุด เนื่องจากคCาใช&จCายที่ต&องเสียไมCสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดต&นทุนได& ทำให&เกิดป7ญหาเรื่องการจัดการด&าน
ต&นทุน มีผลทำให&เกิดภาวะขาดทุนสะสม และไมCสามารถตรวจสอบต&นทุนที่เกิดขึ ้นได&ทั ้งหมด รวมทั้งไมCได&มีการกำหนด
จุดคุ&มทุน ดังน้ันจึงจำเปHนท่ีจะต&องพิจารณาถึงความคุ&มคCาของการดำเนินกิจการในการหาความคุ&มทุนทางการเงิน เปHนเกณฑ�ท่ี
ใช&ตัดสินใจมักเลือกผลตอบแทนท่ีเหมาะสมคุ&มคCาท่ีสุด เพ่ือหาความคุ&มคCาในการลงทุนน้ันต&นทุนต&องไมCน&อยกวCาหน่ึงถึงถือเปHน
การลงทุนที่คุ&มคCา การหาประสิทธิผลของการลงทุนความคุ&มคCาควรพิจารณาการลงทุนที่ใช&ต&นทุนที่ต่ำที่สุดแตCผลตอบแทน
เทCากัน สำหรับการวิเคราะห�หาจุดคุ&มทุนนั้นถือเปHนการวิเคราะห�ต&นทุนระหวCาง ต&นทุนคงที่ ผันแปร ราคา ปริมาณ และกำไร 
ในการดำเนินกิจการจะต&องคำนึกถึงวCาจำนวนการเป#ดเดินท่ีทำให&รายรับเทCากับต&นทุนพอดี เรียกวCาจุดคุ&มทุน  

จากป7ญหาดังกลCาวผู&วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางของการวิเคราะห�จุดคุ&มทุน โดยพิจารณาในรูปแบบมูลคCาเงิน
ลงทุน คCาใช&จCายหรือต&นทุนที่ต่ำที ่สุดเพื ่อให&ได&ประโยชน�หรือกำไรสูงสุด ดังนั้นผู&วิจัยจึงเห็นวCาควรมีการศึกษาเรื่องการ
ประยุกต�ใช& Solver หาความคุ&มคCาคุ&มทุนในการเป#ดขบวนรถ โดยการใช&โปรแกรมเข&ามาชCวยในการวิเคราะห�สมการเชิงเส&น
จุดคุ&มทุน เปHนการวิเคราะห�แบบเชิงปริมาณ จะสามารถชCวยในเรื่องหลักการตัดสินใจนำข&อมูลมาประมวลผล เพื่อให&ได&ตาม
วัตถุประสงค� 1) เพื่อจัดสรรจำนวนขบวนที่เป#ดเดินให&มีต&นทุนที่ต่ำที่สุด 2) เพื่อสร&างรูปแบบการคำนวณโดยใช&โปรแกรม 
Solver ในการตัดสินใจเดินรถ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข&องพบวCา มีการประยุกต�ใช& Solver หาต&นทุนที่ต่ำที่สุดในการเทคอนกรีต เพื่อศึกษา

การจัดสรรทรัพยากรในงานให&มีต&นทุนที่ต่ำที่สุด โดยการวิเคราะห�ข&อมูล และกำหนดตัวแปร การกำหนดวัตถุประสงค�และ

กำหนดข&อจำกัดหรือขอบเขตของตัวแปร เข&ามาประยุกต�ใช&รCวมกับฟ7งก�ชัน Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เข&ามา

ประยุกต�หาต&นทุนและชCวยในการตัดสินใจพบวCาการจัดสรรทรัพยากรในงานด&านเทคอนกรีตมีต&นทุนที่ลดลง และการนำ

เครื่องมือ Slover ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือประหยัดคCาใช&จCายในอนาคตและยังเปHนประโยชน�ในการวางแผนด&านต&นทุนครั้ง

ต Cอไป (บุญอนันต� เปรื ่องระบิล และคณะ, 2560) ในสCวนการวิเคราะห�ต&นทุนคงที ่เปHนต&นทุนหรือคCาใช&จ Cายที ่ไมCมี 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต&นทุนน้ีจะเกิดข้ึนเปHนจำนวนท่ีคงท่ีต&นทุนน้ีถึงแม&จะมีการผลิตเปHนจำนวนมากหรือจำนวนน&อยเพียงใดก็

จะต&องเสียคCาใช&จCายในอัตราเทCาเดิม และต&นทุนผันแปรเปHนต&นทุนหรือคCาใช&จCายท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการ

ผลิต ถ&าให&บริการขนสCงมากต&นทุนชนิดน้ีก็มากด&วย ถ&าผลิตบริการขนสCงน&อยต&นทุนน้ีก็น&อย ถ&าไมCได&ให&บริการเลยก็ไมCต&องจCาย

ต&นทุนน้ีเลยได&แกC คCาน้ำมันเช้ือเพลิง และต&นทุนรวมเปHนต&นทุนหรือคCาใช&จCายตCาง ๆ โดยรวมเอาต&นทุนคงท่ีและต&นทุนผันแปร
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มารวมกันถือเปHนต&นทุนของการบริการทั้งหมด และต&นทุนเที่ยวกลับเปHนต&นทุนหรือคCาใช&จCายที่ได&รวมเอาลักษณะของคCาเสีย

โอกาสเข&าไปด&วย ในกรณีของการขนสCง หมายถึง การที่ต&องบรรทุกผู&โดยสาร สินค&าหรือบริการ ไปสCงยังจุดหมายปลายทาง

แล&วในเที่ยวกลับนั้นไมCได&บรรทุกอะไรกลับมาเลย กรณีนี้จึงต&องมีการคิดถึงต&นทุนเที่ยวกลับรวมไว&ในการคิดต&นทุนคCาบริการ

ขนสCงด&วย (นีรนุช คชวงศ� และศักดิ์ชาย รักการ, 2564) ผู&วิจัยจึงเห็นวCาควรมีการศึกษาต&นทุนของการขนสCงสินค&า การหาความ

คุ&มคCาคุ&มทุนของการดำเนินกิจการ โดยการวิเคราะห�จุดคุ&มทุน ต&นทุนคงท่ี ต&นทุนผันแปร โดยพิจารณาจากต&นทุนทั้งหมด  

เพ่ือนำข&อมูลมาวางแผนการตัดสินใจเป#ดเดินขบวนรถไฟให&มีความคุ&มคCาคุ&มทุน ในสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือจัดสรรจำนวนขบวนท่ีเป#ดเดินให&มีต&นทุนท่ีต่ำท่ีสุด 
2.2 เพ่ือสร&างรูปแบบการคำนวณโดยใช&โปรแกรม Solver ในการตัดสินใจเดินรถ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

การศึกษาวิจัยเพื่อการวิเคราะห�จุดคุ&มทุนในการเป#ดเดินรถของเส&นทางการให&บริการเที่ยวไปจากสถานีรถไฟ ICD
ลาดกระบัง - เที่ยวกลับจากสถานีรถไฟแหลมฉบัง เฉพาะต&นทุนคCาใช&จCายในการดำเนินงานขนสCงสินค&าตู &คอนเทนเนอร� 
ป7จจุบันผู&ให&บริการมุCงหวังในการทำธุรกิจให&โตในชCวงเวลาหลายปRที่ผCานมาบรรดาผู&บริหารองค�กร จำเปHนจะต&องคำนึกถึงการ
วิเคราะห�ความคุ&มคCาของการลงทุน โดยพิจารณาจาก ต&นทุนคงที่ ต&นทุนผันแปร เพื่อให&ได&ประโยชน�และกำไรสูงสุด ดังน้ัน
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การศึกษาสมการเชิงเส&นเพ่ือชCวยในการตัดสินใจท่ีแมCนยำ ประยุกต�ใช&รCวมกับฟ7งก�ชัน Solver เปHนเครื่องมือท่ีคำนวณหาต&นทุน
ท่ีต่ำท่ีสุด เพ่ือเปHนแนวทางในการกำหนดจำนวนท่ีเป#ดเดิน มีต&นทุนท่ีคุ&มคCาคุ&มทุนชCวยในการตัดสินใจเป#ดเดินรถ 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 วิธีการดำเนินงานวิจัย คือ การรวบรวมข&อมูลต&นทุนและคCาใช&จCายในการเป#ดเดินรถขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�  

สร&างแบบจำลองสมการเชิงเส&นเพื่อเปHนตัวแบบในการตัดสินใจ สร&างสเปรดชีต และนำข&อมูลมาคำนวณโดยใช& Excel Solver 
มีข้ันตอนการวิจัยดังตCอไปน้ี 
 

 
รูปท่ี 2 ข้ันตอนการดำเนินการวิจยั 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

4.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ มตัวอย าง 

4.2.1 ประชากรที่ใช&ในงานวิจัยนี้ คือ ต&นทุนที่เกี่ยวข&องกับการเดินรถ ระหวCางสถานี ICD ลาดกระบัง - สถานี
แหลมฉบัง จำนวน 30 ขบวน 

4.2.2 กลุCมตัวอยCางท่ีใช&ในงานวิจัยน้ี คือ ต&นทุนท่ีเก่ียวข&องกับการเดินรถ ระหวCางสถานี ICD ลาดกระบัง - สถานี
แหลมฉบัง ในปR 2564 จำนวน 30 ขบวน ได&แกC ต&นทุนคงที่และต&นทุนผันแปร เนื่องจากจำนวนการเดินรถในป7จจุบันทั้งขาไป
และขากลับ มีการจัดสรรทรัพยากร 30 ขบวนตCอวัน 
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4.3 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการดำเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ผู&วิจัยได&นำเครื่องมือมาใช&ในการวิจัยดังตCอไปน้ี 
4.3.1 เครื่องมือในการหาสาเหตุของป7ญหา Why - Why Analysis เปHนเครื่องมือที่ใช&ในการวิเคราะห�หาสาเหตุ

ของการเกิดป7ญหา โดยสร&างคำถามถึงสาเหตุท่ีแท&จริงของป7ญหา 
4.3.2 เครื่องมือในการแก&ป7ญหา โปรแกรมเชิงเส&น (Linear Programming) เปHนเครื่องมือที่ใช&แก&ป7ญหาที่ต&อง

ตัดสินใจ นั้นจะต&องมีคำตอบเปHนจำนวนเต็มเทCานั้นไมCสามารถเปHนคำตอบที่เปHนทศนิยม ยกตัวอยCางเชCน ป7ญหาที่จะต&องเปHน
จำนวนคน จำนวนยานพาหนะ 

4.3.3 เปHนเครื่องมือที่ใช&เปHนแนวทางในการคำนวณจุดคุ&มทุน (Break Even Point) เปHนการคำนวณคCาใช&จCาย
เก่ียวกับต&นทุนตCาง ๆ จำนวนรอบการขนสCง และกำไรจากการขนสCงเพ่ือดูวCากิจการจะต&องเดินรถจำนวนเทCาไร 

4.3.4 ฟ7งก�ชัน Microsoft Excel Solver เปHนสCวนหน่ึงของชุดของคำสั่ง เพ่ือใช&หาคำตอบหรือผลลัพธ�ท่ีดีท่ีสุด 
4.4 การรวบรวมข�อมูล 

การสัมภาษณ�และเก็บรวบรวมข&อมูลทุติยภูมิ ที ่เกี ่ยวข&องกับคCาใช&จCายที่เกิดขึ ้นในฝ}ายการเดินรถขนสCงสินค&า  
โดยข&อมูลที่ใช&ในการนำมาใช&จำแนก ได&แกC ต&นทุนคงที่ ต&นทุนผันแปร เปHนข&อมูลต&นทุน เดือนมกราคม - ธันวาคม ปR 2564 
เปHนเวลา 1 ปR ไมCนับคCาใช&จCายอื่น ๆ ที่ไมCเกี่ยวข&อง เชCน ดอกเบี้ยเงินกู& คCาบำเหน็จบำนาญ จากการเก็บรวบรวมข&อมูลใน 
การวิจัยครั้งน้ี 

4.5 การวิเคราะหข�อมูล 

ผู&วิจัยทำการสำรวจและรวบรวมข&อมูลเกี่ยวกับต&นทุนของกิจกรรมการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�ในการเดินรถ
ในชCวงปRงบประมาณ 2564 โดยคCาใช&จCายในการเดินรถและคCาใช&จCายในการบริหารงานท่ีได&รับเฉลี่ยออกมาเปHนรายขบวนมีการ
จัดการเดินรถท้ังสิ้น 6,240 ขบวนตCอปR เฉลี่ยเดือนละ 520 ขบวน ได&สรุปต&นทุนมาดังตCอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ข&อมูลต&นทุนในการเดนิรถ ระหวCางสถานี ICD ลาดกระบัง-สถานีแหลมฉบัง 

รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปbงบประมาณ เฉลี่ยต อเดือน 

ต&นทุนคงท่ี 364,528,320 30,377,360 
ต&นทุนผันแปร 169,996,320 14,166,360 

ท่ีมา : สถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง 
 

จากตารางท่ี 1 ต&นทุนคงท่ีเฉลี่ยตCอเดือนคิดเปHนจำนวนเงิน 30,377,360 บาทตCอเดือน ต&นทุนผันแปรคิดเปHนจำนวน
เงิน 14,166,360 บาทตCอเดือน เมื่อเฉลี่ยตCอขบวน คิดเปHนขบวนละ 27,243 บาท คCาใช&จCายผันแปรจะเปลี่ยนไปตามการ
จัดสรรการเดินรถ เน่ืองจากเปHนคCาใช&จCายท่ีต&องเสียเมื่อมีการขนสCงสินค&า 
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5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาป7ญหาทำการวิเคราะห�ป7ญหาด&วยทฤษฎี Why - Why Analysis (ศรัณญา สุขการณ�, 2558) 

 

 
รูปท่ี 3 วิเคราะห�ป7ญหาด&วยทฤษฎี Why-Why Analysis 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

จากรูปท่ี 3 แสดงการวิเคราะห�เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท&จริงท่ีสCงผลให&เกิดป7ญหา เน่ืองจากสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCอง
ลาดกระบังยังไมCมีการคำนวณจุดคุ&มทุนในการเป#ดเดินรถ ทำให&เกิดการขาดทุนสะสมในธุรกิจการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�
สายตะวันออก คิดเปHนมูลคCาเฉลี่ย 15,891,720 บาทตCอเดือน จึงมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มกระบวนการตัดสินใจหา
จุดคุ&มทุน โดยการประยุกต�ใช&แนวคิดสร&างตัวแปรสมการเชิงเส&นสำหรับการจำลองตัวแบบการตัดสินใจอยCางแมCนยำรCวมกับ
ฟ7งก�ชัน Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel  

5.1 สร�างแบบจำลองสมการเชิงเส�น 

ผู&วิจัยได&ศึกษาและนำตัวโปรแกรมเชิงเส&น (Linear Programming) มาจำลองตัวแบบของข&อมูลต&นทุนการจัดสรร
การเดินรถของสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง เส&นทางระหวCางสถานี ICD ลาดกระบัง - สถานีแหลมฉบัง สร&างข้ึน
จะทำการคำนวณจุดคุ&มทุน โดยการนำข&อมูลต&นทุนใหมCในปRที่ต&องการคำนวณ เพื่อหาจำนวนการเป#ดขบวนเดินรถ ภายใต&
เง่ือนไขด&านต&นทุนคงท่ีและต&นทุนผันแปรตามท่ีจุดประสงค�ต&องการ และประยุกต�ใช&เพ่ือสร&างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส&น สำหรับ
กำหนดตัวแปรการจำลองโปรแกรมเชิงเส&นในการตัดสินใจเป#ดเดินรถตามวัตถุประสงค� (นภดล รCมโพธ์ิ, 2557) (พิศาล สีนวล, 
2559) มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) 
ตัวแปรตัดสินใจเก่ียวกับการเป#ดเดินรถ โดยคCาใช&จCาย Y� จะเกิดข้ึนเมื่อมีการเป#ดเดินรถ X� แสดงในอสมการ (1) 

 

X� = จำนวนเป#ดเดินรถ i = 1………..………………………………..…..……….…………(1) 
 

ฟ7งก�ชันจุดประสงค� (Objective Function) 
ตัวแบบจำลองมีจุดประสงค�เพื่อหาจุดคุ&มทุนที่ต่ำที่สุด โดยหาจากต&นทุนคงที่และต&นทุนผันแปรที่ผันแปรไปตาม

จำนวนการเป#ดเดินรถ แสดงในอสมการ (2) 
MIN: 85,661X�……………………………………….…………..……………………………(2) 
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เง่ือนไขบังคับ (Constraints) 
ข&อจำกัดด&านตัวแปรตัดสินใจท้ังหมดต&องมีคCามากกวCาศูนย�หรอืเทCากับศูนย� และเปHนจำนวนเต็ม แสดงในอสมการ (3) 

 

Y� = �1, ��  
  0 
0, ��  �  0  ………ใ…………………………..……………………………………. (3) 

 

5.2 สร�างแบบสเปรดชีต  

จากการจำลองทางสมการเชิงเส&น จะทำการสร&างสเปรดชีตลงใน Microsoft Excel Worksheet โดยการสร&าง
สเปรดชีตมีสCวนที่ต&องการกรอกข&อมูลของต&นทุนที่เกิดขึ้นในการเดินรถ เชCน ต&นทุนคงที่ ต&นทุนผันแปร รายได& กำไร และ
เปอร�เซ็นต�อัตราการบรรทุก (Load Factor) และมีสCวนที่จะได&คำตอบออกมา คือจำนวนเป#ดเดินรถในจุดคุ&มทุนแตCละเดือน 
รวมถึงสามารถแก&ไขข&อมูลตCาง ๆ ได&ในชCองหมายเลข 4 เพื่อเปHนทางเลือกในการแก&ไขข&อมูล ต&นทุนคงที่ และต&นทุนผันแปร  
ให&สอดคล&องกับข&อมูลในป7จจุบัน 
 

 
รูปท่ี 4 ภาพรวมของสเปรดชีตท่ีสร&างข้ึน 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

จากรูปท่ี 4 ภาพรวมของสเปรดชีตท่ีสร&างข้ึนเพ่ือประยุกต�ใช&รCวมกับฟ7งก�ชัน Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel 
แสดงสCวนรายละเอียดตามหมายเลข ดังตCอไปน้ี 

1) เปHนสCวนของตัวแปรตัดสินใจ ในการเป#ดเดินรถจำนวนที่อยูCในจุดคุ&มทุน โดยการคำนวณตามเงื่อนไข
ตามคำสั่ง Solver ในสCวนหมายเลข 1 

2) เปHนสCวนจำนวนเปอร�เซ็นต�ของข&อมูลอัตราการบรรทุก (Load Factor) ในการยกขนสินค&าตู&คอนเทน
เนอร�ซึ่งมีผลการสอดคล&องกันกับรายได&การขนสCงในสCวนหมายเลข 2 

3) เปHนสCวนรายได&ท่ีเปลี่ยนไปตามจำนวนของอัตราการบรรทุก (Load Factor) และจำนวนของการเป#ด
เดินรถท่ีเกิดข้ึนจริงในการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร� โดยจะมีสูตรท่ีใช&สำหรับสเปรดชีตหมายเลข 3 สCวนน้ีแสดงในรูปท่ี 5 
 

Call Formula 

D6 = D4*VLOOKUP(D5,$H$12:$R$22,11,FALSE) 

รูปท่ี 5 สูตรในสCวนของสมการเป�าหมายในสเปรดชีต 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
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4) เปHนสCวนคCาใช&จCาย เชCน ต&นทุนคงท่ี และต&นทุนผันแปร ในการดำเนินงานการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร� 
หากกรอกข&อมูลในปRป7จจุบันคCาใช&จCายก็ปรับเปลี่ยนไปตามต&นทุนในปRนั้น ๆ ซึ่งข&อมูลต&นทุนผันแปรจะเปลี่ยนไปตามจำนวน 
การเป#ดเดินรถ โดยจะมีสูตรท่ีใช&สำหรับสเปรดชีตหมายเลข 4สCวนน้ีแสดงในรูปท่ี 6 
 

Call Formula 

D8 =SUM(D4*27243) 

รูปท่ี 6 สูตรในสCวนของสมการเป�าหมายในสเปรดชีต 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

5) เปHนสCวนแสดงผลจุดคุ&มทุน เทCากับ ศูนย� โดยจะมีสูตรที่ใช&สำหรับสเปรดชีตหมายเลข 5 สCวนนี้แสดง
ในรูปท่ี 7 

 

Call Formula 

D10 =SUM(D9-D6) 

ภาพท่ี 7 สูตรในสCวนของสมการเป�าหมายในสเปรดชีต 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

6) เปHนสCวนสรุปการแสดงผลจำนวนเป#ดเดินรถที่มีจำนวนเปHนคูC เนื่องจากการเป#ดเดินรถนั้นจะต&องมี
คำตอบเปHนจำนวนเต็มเทCานั้นไมCสามารถเปHนคำตอบที่เปHนทศนิยม ยกตัวอยCางเชCน ป7ญหาที่จะต&องเปHนจำนวนยานพาหนะ  
โดยจะมีสูตรท่ีใช&สำหรับสเปรดชีตหมายเลข 6 สCวนน้ีแสดงในรูปท่ี 8 
 

Call Formula 

D12 =ROUNDUP(D4/2,0)*2 

D13 =IF(ROUNDDOWN(D12/30/2,0)*2=ROUNDUP(D12/30/2,0)*2,ROUNDUP(D12/30/2,0)*2
,ROUNDDOWN(D12/30/2,0)*2 & "-" & ROUNDUP(D12/30/2,0)*2) 

รูปท่ี 8 สูตรสCวนสรุปการแสดงผลจำนวนเป#ดเดินรถท่ีมีจำนวนเปHนคูC 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

5.3 คำนวณโดยการใช& Excel Solver  
เมื่อทำการกรอกข&อมูลจำนวนเป#ดเดินรถ และกำไรที่จุดคุ&มทุนเทCากับศูนย�ลงในสเปรดชีต จากนั้นกำหนดสมการ

วัตถุประสงค�และสมการเง่ือนไขท้ังหมดลงในโปรแกรม Excel Solver  
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รูปท่ี 9 หน&าตCางโปรแกรม Excel Solver 
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง (2564) 
 

จากรูปท่ี 9 เปHนสCวนหน&าตCางเครื่องมือใช&ในการเลือกสCวน Set Objective ใสCฟ7งก�ชันวัตถุประสงค�ในหนึ่งเซลล�  
ในอสมการ (1) ในสCวน To เลือก Min เมื ่อต&องการใช&ฟ7งก�ชันวัตถุประสงค�มีคCาน&อยที่สุดหรือต่ำสุด สCวน By Changing 
Variable cell เมื ่อต&องการใสCตำแหนCงตัวแปรในการตัดสินใจในอสมการ (1) และสCวน Subject to the Constraints  
เปHนสCวนเง่ือนไขบังคับใสCตามอสมการ (3) น&อยกวCาหรือเทCากับศูนย� 

5.4 เปรียบเทียบผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลกCอนและหลังปรับปรุง 

รายการ Before After Excel Solver หน วย 

จำนวนเป#ดขบวนรถ 520 1090 ขบวนตCอเดือน 
รายได& 28,652,000 60,085,168 บาทตCอเดือน 
ต&นทุนคงท่ี 30,377,360 30,377,360 บาทตCอเดือน 
ต&นทุนผันแปร 14,166,360 29,707,808 บาทตCอเดือน 
ต&นทุนรวมท้ังหมด 44,543,720 60,085,168 บาทตCอเดือน 
กำไร / ขาดทุน -15,891,720 0 บาทตCอเดือน 

 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการคิดต&นทุนแบบเกCาเฉลี ่ยเป#ดเดินรถที่ 520 ขบวนตCอเดือน ซึ ่งเกิด 
การขาดทุนเฉลี ่ยเปHนมูลคCา 15,891,720 บาทตCอเดือน และวิธีการคิดแบบนำโปรแกรม Excel Solver เข&ามาชCวยใน 
การคำนวณผลสามารถหาจุดคุ&มทุนในการเป#ดเดินรถที่ต่ำที่สุด เฉลี่ยคือ 1,090 ขบวนตCอเดือน มีต&นทุนรวมทั้งหมดคิดเปHน
มูลคCา 60,085,168 บาทตCอเดือน ซ่ึงรายได&ของกิจการเทCากับต&นทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดพอดี 

5.5 สรุปผลการวิจัย 

จากการใช&โปรแกรมเชิงเส&น และ Excel Solver จะแสดงหน&าตCางการแสดงผลการคำนวณหาจุดคุ&มทุนเมื่อมีการ
กรอกข&อมูลลงในชCองท่ีกำหนดไว& เพ่ือแสดงผลจำนวนการเดินรถท่ีคุ&มทุน อีกท้ังยังชCวยคำนวณผลในระยะเวลาสั้นๆ โดยเมื่อทำ
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การหาคำตอบจากการใช& Excel Solver ของคCาใช&จCายในการขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�เมื่อนำข&อมูลป7จจุบันมากรอกใสCชCองท่ี
กำหนดไว&เมื่อนำข&อมูลต&นทุนที่ได&รวบรวมมาตั้งแตCเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวามคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลา
ดำเนินงานท้ังสิ้น 1 ปR มาทำการวางแผนการคำนวณหาจุดคุ&มทุน โดยการกรอกข&อมูลต&นทุนคงท่ี และ ผันแปรลงในสเปรดชีต 
และหาคำตอบจากการใช& Excel Solver ซึ่งจะได&ผลลัพธ�ออกมาวCาในแตCละขบวนตCอเดือน ต&องทำการตัดสินใจเป#ดเดินรถใน
แตCละเดือน เปHนจำนวณกี่ขบวนตCอวัน โดยการหาจำนวนขบวนในการเดินรถนี้จะทำใหมCทุกๆเดือน เพื่อตรวจสอบวCาจะต&อง
ตัดสินใจเดินรถ จึงจะอยูCในจุดคุ&มทุน มีการปรับเปลี่ยนจำนวนตัดสินใจเดินรถจากเดิมหรือไมC และมีการปรับเปลี่ยนจุดคุ&มทุน
จะชCวยในการตัดสินใจ เพ่ือไมCให&ขาดทุนสะสมจากการขนสCงสินค&าท่ีต&องดำเนินการในป7จจุบัน การขนสCงสินค&าตู&คอนเทนเนอร�
ในแตCละเดือนของสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง จะเห็นได&วCาใช&โปรแกรมเชิงเส&นเข&ามาชCวยในการจัดสรรสามารถ
ทำให&โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลการเดินรถแบบใหมCเฉลี่ยได& 1,090 ขบวนตCอเดือน มีต&นทุนรวมทั้งหมดคิด
เปHนมูลคCา 60,085,168 บาทตCอเดือน แสดงหน&าตCางดังรูปท่ี 10 
 

 
รูปท่ี 10 หน&าตCางแสดงผลการคำนวณการตดัสินใจ  
ท่ีมา : ศุวิมล จันทร�แดง. (2564) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการประยุกต�ใช& Excel Solver พบวCาเปHนไปตามวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว& เพื่อหาจุดคุ&มทุนการขนสCงสินค&า 

ตู&คอนเทนเนอร� และสร&างรูปแบบการคำนวณโดยใช&โปรแกรม Solver ในการตัดสินใจเดินรถ ระหวCางสถานี ICD ลาดกระบัง - 
สถานีแหลมฉบัง จากการศึกษาป7ญหาโดยใช&การวิเคราะห�แบบ Why - Why Analysis จากการวิเคราะห�ข&อมูลพบวCาการเดิน
รถแบบเกCาเฉลี่ยได& 520 ขบวนตCอเดือน ทำให&กิจการขาดทุนเฉลี่ยเปHนมูลคCา 15,891,720 บาทตCอเดือน ผู&วิจัยจึงศึกษาแนว
ทางการแก&ป7ญหาคือการใช&โปรแกรมเชิงเส&นสามารถนำมาเปHนตัวแบบสมการสำหรับเง่ือนไขและประมวลผลด&วยการใช& Excel 
Solver สามารถเปHนเครื่องมือท่ีใช&ในการตัดสนิใจได&อยCางมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาพบวCาใช&โปรแกรมเชิงเส&นเข&ามาชCวย
ในการจัดสรรสามารถประยุกต�ใช&โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลการเดินรถแบบใหมCเฉลี่ยได& 1,090 ขบวนตCอ
เดือน มีต&นทุนรวมทั้งหมดคิดเปHนมูลคCา 60,085,168 บาทตCอเดือน ซึ่งรายได&ของกิจการเทCากับต&นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดี 
และอัตราการบรรทุก (Load Factor) ร&อยละ 90 และสามารถเป#ดเดินรถเพ่ิมได&และชCวยเพ่ิมกำไร ซ่ึงสอดคล&องในด&านการใช&
เครื่องมือเชCนเดียวกับงานวิจัยของฐิติยา ธีระรังสิกุล (2564) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร&างเครื่องมือเพ่ือชCวยในการวางแผน
ดำเนินการขนดิน โดยการจัดสรรจำนวนเท่ียวท่ีเหมาะสมสำหรับการขนดินไปยังแตCละโครงการในแตCละเดือนท่ีมีความแตกตCาง
กันของ ระยะทางในการขนสCง ระยะเวลาดำเนินโครงการ และปริมาณดินที่ต&องการ การขนสCงดินจะอยูCภายใต&เงื่อนไขของ
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ข&อจำกัดของจำนวนทรัพยากรของบริษัท ซ่ึงสามารถขนสCงดินได&เฉลี่ยจำนวน 2,100 เท่ียวตCอเดือน และหากจำนวนการขนดิน
รวมในแตCละเดือนมีปริมาณเกินขีดจำกัดของทรัพยากรที ่มีอยู Cของบริษัท ทางบริษัทจะใช&บริการจากบริษัทรถรCวม  
ซึ ่งมีคCาใช&จCายสูงกวCาการใช&ทรัพยากรของบริษัท จึงได&นำโปรแกรมเชิงเส&นเข&ามาชCวยเปHนเครื ่องมือในการแก&ไขป7ญหา 
การวางแผนขนดิน โดยนำข&อมูลของการขนสCงดินของบริษัทในชCวงระยะเวลา 2 ปR รวมทั้งสิ้น 16 โครงการมาทำการสร&าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร� และวางแผนขนดินผCานการใช& Excel Solver จากผลการศึกษาพบวCาหากใช&โปรแกรมเชิงเส&น 
เข&ามาชCวยในการวางแผนสามารถทำให&ระยะเวลาการดำเนินการขนดินรวมท้ังหมด 16 โครงการเสร็จสิ้นกCอนกำหนดประมาณ 
2 เดือน และลดคCาใช&จCายในการขนดินรวมทุกโครงการร&อยละ 1.44 คิดเปHนจำนวนเงินท้ังสิ้น 3,319,517 บาท และสอดคล&อง
ในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเชCนเดียวกับงานวิจัยของจุฑารัตน� บุษยารักษ� (2553) การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
(Optimization) สามารถทำได&โดยการใช&เครื่องมือท่ีเรียกวCาการโปรแกรมเชิงเส&น (Linear Programming) ซ่ึงเปHนวิธีท่ีรู&จักกัน
ดีในชุดเครื่องมือในการหาคำตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีเรียกวCาการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร� โดยสามารถนำการโปรแกรมเชิงเส&น
มาใช&งานรCวมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจได& ในสCวนของการวิจัยดำเนินงานทั้งน้ี เพราะวCาในหลายวงการได&นำวิธีการน้ี 
มาใช&และประสบความสำเร็จแล&วอยCางมากในนักบริหาร วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร�ในหลาย ๆ หนCวยงานได&ประยุกต�ใช&
วิธีการทางโปรแกรมเชิงเส&นตรง ในการแก&ป7ญหาทางการจัดสรรป7จจัยหรือทรัพยากร 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน 
ควรมีการพิจารณาความเปHนไปได&ในอนาคตด&วยยกตวัอยCางเชCน ความต&องการในอนาคต หรือต&นทุนคงท่ีและผันแปร

ในอนาคตมีทิศทางเปHนอยCางไร เพื่อให&การจัดสรรรถขนสCงสินค&าเปHนไปในลักษณะตามความเหมาะสม และตัดสินใจเลือกได&
อยCางแมCนยำมากยิ่งข้ึน 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับน้ี สำเร็จลงได&ด&วยดีเนื่องจากได&รับความกรุณาอยCางสูงจาก ถิรนันท� ทิวาราตรีวิทย� เปHนอาจารย�ท่ี

ปรึกษา และบริษัทกรณีศึกษาสถานีบรรจุและแยกสินค&ากลCองลาดกระบัง (ICD) ที่กรุณาสละเวลาให&ข&อมูลด&วยความเต็มใจ 
และให&คำปรึกษาตลอดจนให&ความชCวยเหลือในข&อบกพรCองตCาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยฉบับนี้สามารถดำเนินไปได&อยCางเสร็จ
สมบูรณ� ขอกราบขอบพระคุณทCานเปHนอยCางสูงไว& ณ ท่ีน้ี 
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การปรับปรุงระบบการทำงานเพ่ือพัฒนาระบบและวางแผนการขนส�งพัสดุ 

ให การจัดส�งมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา : บริษัทเบสเอ็กซ/เพรส 

IMPROVEMENT OF THE WORK SYSTEM TO DEVELOP THE SYSTEM AND PLAN THE PARCEL 

DELIVERY FOR THE MOST EFFICIENT DELIVERY. CASE STUDY : BEST EXPRESS CO., LTD. 
 

 

สุดารัตน/  หลอดชา1* และกิตินันธ/  มากปรางค/2 

Sudarat  hodcha1* and Kittinun  Markprang² 
 

บทคัดย�อ 
การศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงานเพ่ือพัฒนาระบบและวางแผนการขนส�งพัสดุให!การจัดส�งมีประสิทธิภาพ

สูงสุด กรณีศึกษา : บริษัทเบสเอ็กซ-เพรส (Best Express) ได!รวบรวมขั้นตอนการทำงาน เพื่อวิเคราะห-ป<ญหา มีวัตถุประสงค-
เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาระบบการวางแผนการขนส�งพัสดุให!เกิดการจัดส�งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห-
ป<ญหาด!วยเครื่องมือแผนผังก!างปลา พบป<ญหาคือเส!นทางและสถานที่ตั ้งของศูนย-กระจายสินค!าที ่ไม�เหมาะสมต�อพื ้นท่ี 
การให!บริการมีการจราจรท่ีหนาแน�นซ่ึงเป@นอุปสรรคสของการให!บริการ และพนักงานคัดแยกพัสดุไม�ถูกต!องจึงทำให!การจัดส�ง
ไปยังปลายทางล�าช!า ได!นำแนวคิดทฤษฎี PDCA มาใช!ในการปรับปรุง กระบวนการทำงานเดิมก�อนปรับปรุงใช!เวลา 3 ชั่วโมง 
30 นาที จะเห็นได!ว�ากระบวนการทำงานเดิมก�อนปรับปรุงนั ้นจะมีการทำงานหลายขั้นตอน และในบางขั้นเป@นกระบวน 
การทำงานท่ีซ้ำซ!อนกัน หลังจากการปรับปรุงได!ลดระยะเวลาในการทำงานในบางข้ันตอน ซ่ึงใช!เวลาในการทำงานทุกข้ันตอน
รวมท้ังสิ้น 2 ช่ัวโมง 20 นาที สามารถลดข้ันตอนการทำงาน และระยะเวลาในการทำงานถึง 1 ช่ัวโมง 10 นาที 
 

คำสำคัญ : ระบบเก็บเงินปลายทาง, บริการเสริม, ประกันภัยสินค!า 

 

Abstract 

A study on the improvement of the working system to develop the system and plan the parcel 
transportation for the most efficient delivery. Case study : Best Express Company aims to improve the 
system and develop the parcel transportation planning system to achieve The most efficient delivery The 
problem was analyzed with the Fish Bone Diagram tool. The PDCA theory was applied to solve the problem. 
The pre-improvement work took approximately 3 hours and 30 minutes. It takes a total of 2 hours and 20 
minutes to work every step of the way. and working time up to 1 hour 10 minutes 
 

Keyword: Cash on Delivery System, Value Added Services, Product Insurance  
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1. บทนำ 

เบสท- เอ็กซ-เพรส เป@นของบริษัท เบสท- โลจิสติกส- (ประเทศไทย) จำกัด ผู!ให!บริการด!านซัพพลายเชน และผู!นำเสนอ
แนวทางการแก!ป<ญหาทางด!านโลจิสติกส-แถวหน!าของโลกท่ีมีกลุ�มอาลีบาบาเป@นผู!ถือหุ!นใหญ� อันดับ 1 เริ่มเปjดให!บริการตั้งแต�
เดือน มิถุนายน 2561มีศูนย-กระจายสินค!า 4 แห�ง ได!แก� กรุงเทพฯ ขอนแก�น พิษณุโลก และสุราษฎร-ธานี มีร!านค!ารับส�งพัสดุ 
จำนวน 500 แห�ง ศูนย-แฟรนไชส- 71 แห�ง เบสท- เอ็กซ-เพรส เป@นธุรกิจในเครือเบสท- กรุqป ก�อตั้งโดย Mr. Johnny Chou อดีต
รองประธานกูเกิลประเทศจีน ด!วยทุนจดทะเบียนกว�า 183 ล!านเหรียญดอลล�าร-สหรัฐฯ ป<จจุบัน เบสท- กรุqป ได!รับการการันตี
ความสำเร็จด!วยรางวัลต�าง ๆ อาทิเช�นรางวัลระบบจัดการคลังสินค!าอันดับ 1ของจีน, ผู!ดำเนินธุรกิจการขนส�งโลจิสติกส-ขนาด
ใหญ�เป@นอันดับท่ี 2 ของจีน เป@นต!น ขณะเดียวกันเบสท- กรุqป ได!ก!าวเข!าสู�ตลาดหลกัทรัพย-นิวยอร-กเป@นท่ีเรยีบร!อย ซ่ึงป<จจุบันมี
ผู !ร�วมลงทุนกว�า 20 บริษัทชั้นนำในจีนทั้งผู!นำด!าน E-Commerce อย�าง Alibaba บริษัทขนส�งโลจิสติกส-รายใหญ�อย�าง 
(Cainiao) และบริษัทผู!ผลิตชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส-รายใหญ�อย�าง Foxcon เป@นต!น ด!านเบสท- เอ็กซ-เพรส มีจุดให!บริการขนส�ง
เอ็กซ-เพรสในจีนมากกว�า 25,000 แห�งครอบคลุมท่ัวประเทศทุกมณฑลของจีน โดยมีคลังสินค!าแบบคลาวน-มากกว�า 330 แห�ง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว�า 170 เมือง มีพนักงานเต็มเวลากว�า 10,000 คน มีศูนย-ปฏิบัติการมากกว�า 100 แห�ง มีพ้ืนท่ีกระจายสินค!า
และคลังมากกว�า 1ล!านตารางเมตร Best-Express-Thailand (2564) บริษัทต!องมีการบริหารองค-กรให!มีประสิทธิภาพ และ
เกิดความหน!าเช่ือถือ ซ่ึง Best Express เป@นท้ังผู!รับและส�งพัสดุ ในการทำงานต!องการความแม�นยำอย�างมากในการเพ่ิมข!อมูล
ของผู!รับหรือผู!ส�งพัสดุ ถ!าหากเกิดความผิดพลาดในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง อาจทำให!เกิดความเสียหายตามมาทีหลังได! ป<ญหา
ที่เกิดขึ้นนี้เป@นป<ญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ยังขาดประสิทธิภาพ ด!วยระยะทางในการเข!าถึงพื้นที่ให!บริการกับลูกค!า
นั้นค�อนข!างไกลและซับซ!อนบ!าง และซึ่งในพื้นที่อาจเข!าถึงยากรถยนต-หรือรถจักรยานยนต-ไม�สามารถเข!าไปส�งพัสดุได! และ
ป<ญหาในขั้นตอนกระบวนการทำงานในบางขั้นตอนส�งผลให!เกิดความล�าช!าต�อการจัดส�งพัสดุซึ่งส�งผลให!ประสิทธิภาพใน 
การทำงานของพนักงานไม�ได!มาตรฐาน ป<ญหาที่ตามมาคือลูกค!าร!องเรียนถึงสถานะของการจัดส�งพัสดุที่ล�าช!า ซึ่งทำให!จัดส�ง
พัสดุล�าช!าและส�งผลให!องค-กรเสียภาพลักษณ- 
 

2. วัตถุประสงค/ของการวิจัย 
เพ่ือปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาระบบการวางแผนการขนส�งพัสดุให!การจัดส�งท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู !วิจัยได!ทำการศึกษาค!นคว!า ทฤษฎี แนวความคิด บทความและเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข!องเรื ่องการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนส�งและลดต!นทุนค�าขนส�ง เพ่ือนำมาใช!เป@นแนวทางในการแก!ป<ญหาและส�งเสริมงานวิจัย ดังน้ี 
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส/ 

การจัดการโลจิสติกส-โลจิสติกส- (Logistics) เป@นแนวคิดเรื่องการกระจายสินค!ายุคใหม� สมาคมผู!เช่ียวชาญการจัดการ
โซ�อุปทานแห�งสหรัฐอเมริกา ได!นิยามความหมายเป@นที่ยอมรับกว!างขวางในป<จจุบันว�า การบริหารการจัดการโลจิสติกส-เป@น
ส�วนหน่ึงของการบริหารการจัดการระบบโซ�อุปทานมีกระบวนการวางแผนการนําเสนอและการควบคุมการไหลท้ังไปและกลับ
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเก็บรักษาสินค!าบริการและข!อมูลที่เชื่อมโยงกันตั้งแต�จุดเริ่มต!นจนถึงจุดของ 
การบริโภค โดยเสียค�าใช!จ�ายตํ่าสุด เพ่ือตอบสนองความต!องการของผู!บริโภคอย�างสูงสุด 
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3.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข องกับการใช ผังก างปลา 

แผนภูมิก!างปลาเป@นหน่ึงในเครื่องมือท่ีช�วยวิเคราะห-สาเหตุท่ีแท!จริงของป<ญหา เป@นกระบวนการท่ีมีโครงสร!างช�วยใน
การช�วยระบุป<จจัยพ้ืนฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ-ไม�พึงประสงค- การทำความเข!าใจถึงป<จจัยต�างๆท่ีเอ้ือต�อการทำงานท่ีเป@น
สาเหตุของความล!มเหลวของระบบสามารถช�วยพัฒนาการดำเนินการท่ีสนับสนุนการแก!ไขได! 

3.3 แผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) 

แผนภูมิกระบวนการเป@นเครื่องมือในการบันทึกข!อมูลอย�างละเอียด ประกอบไปด!วยสัญลักษณ-คำบรรยายและ
ลายเส!นท่ีบ�งบอกถึงรายละเอียด ของข้ันตอนในกระบวนการผลิต ช�วยให!สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได!ชัดเจน
ตั้งแต�ต!นจนจบเพื่อนำไปสู�การการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให!ดีขึ้น โดยแผนภูมิแต�ละใบจะถูกออกแบบมาเพ่ือ
วัตถุประสงค-ในการใช!งานแตกต�างกัน เช�นแผนภูมิการประกอบแผนภูมิผลิตภัณฑ-พหุคูณ แผนภูมิการเดินทาง แผนภูมิ
กระบวนการทำงาน แผนภูมิกระบวนการไหล เป@นต!น 

3.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข องกับ PDCA 

PDCA คือ วงจรบริหารสี่ขั ้นตอนที่ประกอบไปด!วย Plan (การวางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ 
Action (การดำเนินการ) วงจรการบริหารงานคุณภาพใช!ในการควบคุมและพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ-อย�างต�อเนื่อง 
PDCA ทั้งสี่ขั ้นตอนเป@นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได! เพื่อให!องค-กรสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงได!อย�างประสบ
ความสำเร็จเน่ืองจากว�าทุกวงจร PDCA มีการตั้งเปzาหมายและการวัดผลอย�างชัดเจน ผู!บริหารและพนักงาน สามารถวัดผลได! 
สิ่งทีทำอยู�น้ันสร!างผลลัพธ-อย�างไรบ!าง (เพ่ิมยอดขาย ลดค�าใช!จ�าย) สามารถแตกกระบวนการ PDCA ออกมาเป@นกระบวนการ
เล็กน!อยได!สามารถวัดผลได!มากข้ึน 

3.5 การลดความสูญเปล�าด วยหลักการระบบ ECRS 

การทำงานโดยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานเป@นสิ่งจำเป@นใน
กระบวนการผลิต จึงจำเป@นที่ต!องทำเพื่อให!สามารถ ตอบสนองให!ตรงความต!องการของลูกค!า ในการนี้ผู!ปฏิบัติงานจะต!องมี
ความรู!ความเข!าใจในงานที่ตนปฏิบัติ และสามารถศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได!ด!วยตนเอง ดังนั้นเทคนิค
การลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจึงมีความจำเป@นที่ผู!ปฏิบัติงานจะต!องทราบและสามารถนำไปประยุกต-ใช!
งานกับกระบวนการผลิตในหน�วยงาน ECRS ช�วยลดต!นทุนที่ไร!ประโยชน-ลง ช�วยประหยัดทั้งทรัพยากรต�าง ๆ แรงงาน เวลา 
และต!นทุนอื่น ๆ ที่แตกต�างกันไปตามแต�ละองค-กร ลดความสูญเปล�าในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีประโยชน-อีกหลายอย�าง
ด!วยกัน ช�วยให!ระบบการทำงานในองค-กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป@นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น การทำงานมีความคล�องตัวข้ึน 
สามารถเพิ่มผลผลิตและกำไรให!องค-กรต�อไปได!ในอนาคต ช�วยทำให!เวลาที่เสียไปมีคุณค�ามากยิ่งขึ้น มีการทำงานที่รวดเร็วข้ึน 
ทำให!พนักงานเหน่ือยน!อยลง และบริการลูกค!าได!ดียิ่งข้ึน 

3.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส�ง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส�งสินค!า โดยทั่วไปการขนส�ง (Transportation) หมายถึงการเคลื่อนย!ายคน (People) สัตว- 
สิ่งของ (Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยังสถานท่ีอีกแห�งหน่ึง หากพิจารณาจากคำนิยามน้ีแค�ผิวเผิน อาจก�อให!เกิดความเข!าใจผิด
ขึ้นมาได!ว�า การขนส�งเป@นการเคลื่อนย!ายคน สัตว-หรือสิ่งของจากอาคารแห�งหนึ่งเท�านั้น แต�แท!ที่จริงแล!วการขนส�งยังมี
ความหมาย กว!างขวางโดยครอบคลุมไปถึง การขนส�ง การขนถ�าย การเคลื่อนย!ายคนหรือสิ่งของภายในอาคารภายในบ!าน 
ภายในที่ทำงานหรือ ภายในโรงงานด!วย ดังนั้นหากยึดคำจำกัดความถูกต!องแล!วการที่ คนเราเดินอยู�ภายในบ!านการใช!รถเข็น
ช�วยบรรทุกของเมื่อเข!าไปซ้ือสินค!าหรือการท่ีกรรมกรขนถ�าย สินค!าท่ีท�าเรือก็นับเป@นส�วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส�ง 
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3.7 กรอบแนมวคิดวิจัย 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู!วิจัยได!ทำการศึกษาข้ันตอนการทำงาน ภายในบริษัทเบสเอ็กเพรส ระยะเวลาตั้งแต�วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 

15 มีนาคม 2565 
1) ศึกษาการทำงานศึกษาสภาพการทำงานโดยรวมของบริษัท เบสเอ็กซ-เพรส (Best Express) พบ

ข้ันตอนกระบวนการทำงานระบบการทำงาน และป<ญหา 
2) เก็บรวบรวมข!อมูลกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย 
3) ศึกษาทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวข!อง 
4) วิเคราะห-หาสาเหตุและผลกระทบของกระบวนการทำงาน โดยเครื่องมือแผนผังก!างปลา (Fish Bone 

Diagram) 
5) เมื่อทราบสาเหตุของป<ญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทำงานท่ีก�อให!เกิดความสูญเปล�าและระยะเวลา

ที่ใช!ในการส�งพัสดุเก็บรวบรวมข!อมูลหลังการปรับปรุงด!วยแผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) และการลดความสูญเปล�า
ด!วยหลักการระบบ ECRS 

6) วิเคราะห-เปรียบเทียบผลการดหเนินงานด!วย ทฤษฎีท่ีเก่ียวข!องกับ PDCA 
7) สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและเสนอ 
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4.1 ศึกษาสภาพปlญหาและวิเคราะห/สาเหตุของปlญหาโดยใช  Fishbone Diagram 
 

 
รูปท่ี 2 สภาพป<ญหาและวิเคราะห-สาเหตุของป<ญหาโดยใช! Fishbone Diagram 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 

 

รูปท่ี 2 ศึกษาสภาพปlญหาและวิเคราะห/สาเหตุของปlญหาโดยใช  Fishbone Diagram 

จากภาพการวิเคราะห-ป<ญหาโดยใช! Fishbone Diagram การศึกษาสภาพป<ญหา พบว�า (1) ศูนย-กระจายสินค!าน้ี
เป@นศูนย-กระจายสินค!าภายในกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปj ซ่ึงมีสภาพการจราจรท่ีหนาแน�นและสภาพการจราจรท่ีติดขัดซ่ึง
เป@นอุปสรรคส�วนนึงของการให!บริการของที่นี่ ศูนย-กระจายสินค!านี้ตั้งอยู�ที่ถนนโพธิ์แก!ว 3 แยก 6 แขวงคลองกุ�ม เขตบึงกุ�ม  
ได!ให!บริการกระจายสินค!า สำหรับพื้นที่ทั้งหมด 11 พื้นที่ป<ญหาที่เกิดขึ้นนี้เป@นป<ญหาที่เกิดจากสถานที่ตั้งของศูนย-กระจาย
สินค!าท่ีไม�เหมาะสมต�อพ้ืนท่ีการให!บริการในบางพ้ืนท่ี ระยะทางในการเข!าถึงพ้ืนท่ีให!บริการกับลูกค!าน้ัน บางพ้ืนท่ีห�างข!างไกล 
และมีสภาพการจราจรหนาแน�นและติดขัด รวมถึงเป@นศูนย-กระจายสินค!าท่ีมีปริมาณสินค!าจัดส�งจำนวนมาก ทำให!จำนวนรอบ
ในการจัดส�งพัสดุหลายรอบ ซ่ึงในบางครั้งมีพัสดุท่ีจะต!องส�งในรอบต�อไปมีจำนวนไม�มากพนักงานจัดส�งพัสดุจะไม�จัดส�ง และทำ
การจัดส�งในวันถัดไป (2) ป<ญหาท่ีเกิดจากพนักงานคัดแยกพัสดุไม�ถูกต!อง หากนำส�งพัสดุแล!วพบป<ญหาพัสดุท่ีอยู�ของผู!รับพัสดุ
ไม�ชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการทำงานผิดพลาดของพนักงานคัดแยกพัสดุ และพัสดุท่ี 

4.2 การเก็บรวบรวมข อมูล 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข!อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยน้ี ได!เก็บข!อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
4.2.1 ข อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ข!อมูลจำนวนพัสดุจัดส�งท้ังหมดภายในศูนย-กระจายสินค!า Bess Express สาขาบางกะปj ท้ังท่ีเป@นต�อเดือนและต�อวัน 
4.2.2 ข อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

1) ข!อมูลทุติยภูมิแหล�งข!อมูลที่นำมาใช!ในการปรับปรุงสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ได!นํามาจากหนังสือ 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องรวมถึงข!อมูลอินเทอร-เน็ต เพ่ือนํามาปรับปรุงและแก!ไขป<ญหา 

2) ข!อมูลการจัดส�งพัสดุ เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
4.2.3 ทฤษฎีท PDCA PDCA 

ช�วยในการดําเนินงานได!อย�างมีระบบ และมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการทำงานได!อย�างต�อเน่ือง 
โดยใช!โครงสร!างของ PDCA มาวิเคราะห- 

4.2.4 Process Chart 
ช�วยในการบันทึกกระบวนการในการทำงานซ่ึงสามารถเข!าใจได!ง�าย โดยแสดงถึงข้ันตอนการทำงานตั้งแต�ต!นจนจบ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ได!นําข!อมูลมาวิเคราะห-และปรับปรุงแก!ไขป<ญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งล�าช!าผลจาก 

การดําเนินงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งของพนักงานได!ดีข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด!านการจัดส�งพัสดุท่ีล�าช!า ซ่ึงเกิด
จากป<ญหาข้ันตอนการทำงาน เวลาในกระบวนการทำงานท่ีมากเกินไปและส�งผลต�อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานท่ี
ไม�ได!มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส�งและลดกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่ทำให!เกิดการสูญเสียของเวลาที่ใช!
เวลานานให!น!อยที่สุด สรุปผลการดําเนินงานในการแก!ไขป<ญหาดังนี้ โดยในการปรับปรุงนี้ ทางผู!วิจัยในนําทฤษฎีการลด 
ความสูญเปล�าด!วยหลักการของ ECRS ด!วยการรวมข้ันตอนกระบวนการทำงานเข!าด!วยกัน เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ในการปรับปรุงน้ี ได!รวมข้ันตอนดังน้ี 

1) Scan barcode ของสินค!าท่ีเป@นถุง (Container หรือ Bag) รวมกับการ Scan barcodeที ่เป@น 
Parcel (รายชิ ้น) เข!าด!วยกัน โดยทำการ Scan ไปพร!อมกัน ซึ ่งในกระบวนการเดิม นั ้นต!องรอScan สินค!าที ่เป@นถุง 
(Container หรือ Bag) ให!เรียบร!อยก�อน แล!วถึงจะทำการ Scan barcode ท่ีเป@น Parcel (รายช้ิน) ได! 

2) การรวมขั ้นตอนการคัดแยกสินค!า (Sorting) รวมกระบวนการคัดแยกพัสดุตาม Shot code  
และคัดแยกพัสดุตามเส!นทางการจัดส�งเข!าด!วยกัน เนื่องจากได!มีการกำหนดเส!นทางการจัดส�งที่ เป@นโซนพื้นที่บริการของ
พนักงานท่ีชัดเจนข้ึน 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงข!อมูลกระบวนการทำงานเดิมก�อนปรับปรุง 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
 

จากรูปจะเห็นได!ว�ากระบวนการทำงานก�อนปรับปรุงนั้นจะมีการทำงานมีงานหลาขั้นตอน และในบางขั้นเป@น
กระบวนการทำงานท่ีซ้ำซ!อนกัน เช�น ข้ันตอนทำการสแกนพัสดุรับแบบถุงและแบบสแกนรับแบบช้ิน ข้ันตอนการคัดแยกพัสดุ
ตาม Shot code และคัดแยกพัสดุตามเส!นทางการจัดส�ง ซึ่งทำให!มีระยะเวลาในการทำงานที่มากเกินไปซึ่งระยะเวลาที่ใช!ใน
การทำงานกระบวนการทำงานเดิมก�อนปรับปรุงใช!เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที 
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รูปท่ี 4 แสดงข!อมูลกระบวนการทำงานเดิมหลังการปรับปรุง 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
 

จากรูปจะเห็นได!ว�าข!อมูลกระบวนการทำงานเดิมหลังการปรับปรุงหลังจากการรวมขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ!อนเข!า
ด!วยกัน และลดระยะเวลาในการทำงานในบางขั้นตอน ซึ่งใช!เวลาในการทำงานทุกขั้นตอนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 20 
นาที ซ่ึงสามารถลดข้ันตอนการทำงาน และระยะเวลาในการทำงานถึง 1 ช่ัวโมง 10 นาที 
 

 
รูปท่ี 5 กระบวนการทำงานเพ่ือให!เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ (FLOW CHART) 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
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รูปท่ี 6 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process chart) 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
 

การตั้งมาตรฐานและติดตามผลหลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อรักษามาตรฐานในการดําเนินงานสามารถ
กำหนดกระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม�ซึ่งพิจารณาจากวิธีการปรับปรุงแก!ไข โดยใช!หลัก 5W1H เพื่อใช!เป@นมาตรฐานใน
การทำงานและขยายผลไปยังกระบวนการอื่นได!การตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานด!วยหลักการ 5W1H WHAT จัดส�งพัสดุถึง
ลูกค!าผู!รับปลายทางในรูปแบบ Door - to - Door WHO เจ!าหน!าที่ที่เกี ่ยวข!องกับกระบวนการจัดส�งพัสดุ WHERE ศูนย-
กระจายพัสดุของบริษัทขนส�ง Best Express สาขาบางกะปj เมื่อมีพัสดุที่ต!องนําจัดส�งถึงลูกค!าปลายทาง WHY เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดส�งของพนักงาน HOW สร!างโซนพื้นที่รับผิดชอบในการจัดส�งของพนักงานให!ชัดเจนเพื่อลด
ระยะทางของการจัดส�งรวมถึงระยะเวลาของการเข!าพ้ืนท่ีท่ีจะต!องนําส�งสินค!าถึงมือผู!รับปลายทางท้ังน้ีเพ่ือให!เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของพนักงาจัดส�งและทำการบันทึกการประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยต�อวัน : เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังรูปต�อไปน้ี 
 

 
รูปท่ี 7 บันทึกการประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยต�อวัน : เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
ท่ีมา : สุดารัตน- หลอดชา (2565) 
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มีการบันทึกการและจัดทำรายงานเพื่อนํามาวิเคราะห-ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ทุก ๆ วัน ซึ่งข!อมูลที่นํามาตรวจสอบนั้นระบุถึงเวลาเริ่มต!นที่ออกจากพื้นที่ศูนย-กระจายพัสดุและเวลาเสร็จสิ้นที่กลับถึงพื้นท่ี
ศูนย-กระจายพัสดุ รวมถึงเวลาท่ีได!ทำการจัดส�งพัสดุในช้ินแรกและช้ินสุดท!ายและจำนวนพัสดุท่ีนําออกส�งท้ังหมดภายในแต�ละ
วันซึ่งสามารถนําข!อมูลทั้งหมดนี้มาวิเคราะห-เพื่อปรับปรุงสู�กระบวนการการปฏิบัติงานที่ถูกต!องและเหมาะสมกับระยะทาง 
เวลาและจำนวนสินค!าท่ีนําส�งท้ังหมดในแต�ละวันของพนักงานแต�ละคนได!ซึ่งหลังจากกระบวนการปรับปรับปรุงสามารถจัดส�ง
พัสดุสำเร็จได!ถึงประมาณ 99.06 เปอร-เซ็นต- 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาค!นคว!าเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนาระบบและวางแผนการขนส�งพัสดุให!การจัดส�งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา : บริษัทเบสเอ็กซ-เพรส โดยมีวัตถุประสงค-เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการวาง
แผนการขนส�งให!เกิดการจัดส�งพัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาข!อมูลกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน
รวมถึงการปรับปรุงแก!ไขกระบวนการทำงานให!เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ป<ญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการทำงานท่ียังขาด
ประสิทธิภาพ ด!วยระยะทางในการเข!าถึงพื้นที่ให!บริการกับลูกค!านั้นค�อนข!างไกล จึงทำให!เกิดจำนวนรอบในการจัดส�งของรถ
จัดส�งพัสดุนั้นมีจำนวนมากและอาจจัดส�งพัสดุไม�ทันภายในวันนั้น ผู!ศึกษาได!ทำการรวบรวมเก็บข!อมูล โดยแบ�งตามเส!นทาง
การจัดส�งพัสดุตามพ้ืนท่ีในระแวกท่ีใกล!เคียงกัน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีอาจเข!าถึงยาก รถยนต-หรือรถจักรยานยนต-ไม�สามารถเข!าไปส�ง
พัสดุได! และป<ญหาในขั้นตอนกระบวนการทำงานในบางขั้นตอนส�งผลให!เกิดความล�าช!าต�อการจัดส�งพัสดุซึ ่งส�งผลให!
ประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงานไม�ได!มาตรฐาน ป<ญหาท่ีตามมาคือลูกค!าร!องเรียนถึงสถานะของการจัดส�งพัสดุท่ีล�าช!า 
ซ่ึงส�งผลทำให!องค-กรเสียภาพลักษณ- จากการเก็บรวบรวมข!อมูล ซ่ึงผู!วิจัยได!คิดหาแนวทางในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการขนส�ง
โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส�งของรถ จากเดิมรถยนต-ที่ต!องดำเนินการส�งพัสดุที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ� และพัสดุที่มี
น้ำหนักมากเองทั้งหมด ซึ่งในบางพื้นที่นั้นรถยนต-ไม�สามารถเข!าถึงได! ดังนั้นจึงได!ปรับปรุงโดยให!รถจักรยานยนต-ที่จากเดมิส�ง
เพียงพัสดุชิ้นเล็ก ช�วยดำเนินการส�งพัสดุที่มีขนาดกลางและไม�มีน้ำหนักที่มากเกินไปในพื้นที่ที่รถยนต-ไม�สามารถเข!าถงึได!และ
รถยนต-ก็ต!องช�วยรถจักรยานยนต-ที่ไม�สามารถนําพัสดุไปดำเนินการจัดส�งได!หมดในเที่ยวเดียว ทำให!สามารถลดระยะทาง  
ลดระยะเวลาการทำงาน และในส�วนของการปรับปรุงและลดขั้นตอนกระบวนการทำงานได!มีการบันทึกการทำงานและจัดทำ
รายงาน เพ่ือนํามาวิเคราะห-ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทุก ๆ วัน ซ่ึงสามารถนําข!อมูลท้ังหมด
น้ีมาวิเคราะห-เพ่ือปรับปรุงสู�กระบวนการทำงานท่ีถูกต!องและเหมาะสมกับระยะทาง เวลา และจำนวนสินค!าท่ีนําส�งท้ังหมดใน
แต�ละวันของพนักงานแต�ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดส�งพัสดุ 
 

7. ข อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช ประโยชน/ 
ทางบริษัทต!องทำการศึกษาตำแหน�งสถานท่ีตั้งของศูนย-กระจายสินค!าให!เหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีให!บริการกระจายสินค!า

หรือจัดส�งสินค!าไปยังปลายทางนั้น ๆ โดยคำนึงถึงระยะทาง ปริมาณงานรวมถึงระยะเวลาในการเข!าถึงพื้นที่นั้น ๆ เพื่อจัดส�ง
สินค!า ซึ่งทั้งหมดนี้จะส�งผลต�อต!นทุนในการ ขนส�งของบริษัท มีผลทำให!ต!นทุนการขนส�งเพิ่มขึ้น และการจัดเส!นทางในการ
จัดส�งพัสดุของพนักงานต!องทำการจัดเส!นทางให!มีความชัดเจน โดยต!องมีการเก็บข!อมูล และสามารถนํามาวิเคราะห- เพื่อให!
ทราบถึงระยะทาง เวลา และจำนวนงานท่ีจัดส�ง รวมไปถึงต!องทำการวิเคราะห- ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจัดส�ง
ในแต�ละวันได! 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยฉบับน้ีสามารถสำเร็จลุล�วงไปด!วยดี เน่ืองจากได!รับความกรุณาเป@นอย�างสูงจาก อาจารย-กิตินันธ- มากปรางค- 

อาจารย-ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ที่กรุณาให!คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก!ไขข!อบกพร�องต�าง ๆ ด!วยความเอาใจใส�
อย�างดียิ่ง ผู!วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุ�มเทของอาจารย-ขอกราบขอบพระคุณเป@นอย�างสูงไว! ณ ท่ีน้ี 

ผู!วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บริษัท เบสเอ็กซ-เพรส (Best Express) ที่ให!ความอนุเคราะห-และให!คำปรึกษาให!ข!อมูล
ต�าง ๆ ท่ีเอ้ือต�อการทำวิจัยจนสามารถทำให!วิจัยน้ีสำเร็จลุล�วงไปได!ด!วยดี 

ผู!วิจัยหวังเป@นอย�างยิ่งว�างานวิจัย การปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาระบบวางแผนการขนส�งพัสดุให!การจัดส�ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษัท เบสเอ็กซ-เพรส (Best Express) ฉบับนี้จะสามารถสร!างประโยชน-ให!แก�ผู !ที ่มี 
ความสนใจและสามารถใช!ให!เกิดประโยชน-ต�อส�วนรวมได!แล!วนั้น จึงขอยกเอาคุณความดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการวิจัยครั้งน้ี
ให!แก�ผู!ที่ได!กล�าวถึงทั้งหมดข!างต!น แต�หากงานวิจัยนี้มีข!อบกพร�องประการใด ทางผู!วิจัยขอน!อมรับผิดและยินดีที่จะรับฟ<ง
คำแนะนำจากทุกท�านท่ีได!เข!ามาศึกษา เพ่ือเป@นประโยชน-ในการพัฒนางานวิจัยต�อไป 
 

9. เอกสารอ างอิง 
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STREAMLINING THE PARCEL RETURN PROCESS PACKAGE TYPE RETURN  
CASE STUDY: BEST EXPRESS COMPANY 
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Kunnipha  Chinsamrong1* and Thiranan  Tiwaratreewit2 
 

บทคัดย�อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return เพื่อระบุถึงที่มาของป-ญหาท่ี

แท 1จร ิง 2) เพ ื ่อปร ับปร ุงประสิทธ ิภาพกระบวนการส $งค ืนพ ัสด ุ  Return ด 1านข ั ้นตอนและเวลาการทำงาน และ  
3) เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณเข1า - ออกของพัสดุ Return ก$อนและหลังทำการปรับปรุง เพ่ือวัดผลลัพธ�ท่ีเกิดจากข้ันตอนการทำงาน
ที่ลดลง รวมถึงระยะเวลาที่ลดลง โดยมีกระบวนการวิจัยดังน้ี ศึกษากระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return เพื่อนำมา
วิเคราะห�โดยการเขียนแผนภูมิกระบวนการไหล ใช1แผนผังก1างปลาวิเคราะห�หาสาเหตุของป-ญหาและลดความสูญเปล$าด1วย
หลักการ ECRS ผลการศึกษาพบว$าก$อนปรับปรุงพบข้ันตอนการทำงานท้ังหมด 8 ข้ันตอน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 7 ข้ันตอน 
และเปรียบเทียบเวลาการทำงานก$อนปรับปรุงมีเวลาการทำงานรวม 3.54 ชั่วโมง หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 2.56 ชั่วโมง  
คิดเปHนร1อยละ 27.68 และเปรียบเทียบปริมาณเข1า - ออกของพัสดุ Return ก$อนปรับปรุงมีปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 36.36 
เปอร�เซ็นต� หลังปรับปรุงเพ่ิมปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 95.80 เปอร�เซ็นต� 
 

คำสำคัญ : การปรับปรุงประสิทธิภาพ, ความสูญเปล$า 8 ประการ, แนวคิดแบบลีน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the Return Parcel Return work process to identify 

the root cause of the real problem, 2) to improve the efficiency of the Return Parcel Return process in 
terms of workflow and time, and 3) to compare the incoming- Issue of return parcel before and after 
renovation to measure the results of reduced workflow including the reduced time. The results showed 
that before the improvement, there were 8 work steps, after the improvement was reduced to 7 steps, and 
compared to the working time before the improvement, there was a total working time of 3.54 hours, after 
the improvement was reduced to 2.56 hours, representing 27.68%. and comparing the volume of parcels 
in and out of Return parcels, before the adjustment, the average parcel return volume was 36.36 percent, 
after the improvement, the average parcel return volume was increased by 95.80 percent. 
 

Keyword: Performance Improvement, 8 Wastes, Lean Thinking 
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1. บทนำ 
เบสท� เอ็กซ�เพรส (Best Express) ให1บริการคลังสินค1าและกระจายรูปแบบซัพพลายเชนท่ีมีประสิทธิภาพการจัดการ

ทรัพยากรการขนส$งและการกระจายสินค1าให1แก$องค�กรต$าง ๆ จัดส$งพัสดุถึงมือลูกค1าปลายทางได1ทั่วประเทศไทย ในการส$ง
พัสดุให1กับลูกค1าเกิดป-ญหาที่ว$าลูกค1าปฏิเสธรับพัสดุ หรือผู1ส$งต1องการยกเลิกส$งพัสดุ จึงมีการตีกลับพัสดุมายังสาขาต1นทาง 
เพ่ือนำส$งคืนพัสดุท่ีมีการตีกลับให1กับทางผู1ส$งพัสดุ ทำให1เกิดพัสดุ Return ค1างอยู$ท่ีสาขาต1นทางจำนวนมาก ไม$มีการจัดการใน
การส$งพัสดุขาออก แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) เปHนเครื่องมือหรือแนวทางการวางแผนการทำงานให1มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซ่ึงหมายถึงการใช1ทรัพยากรท่ีมีอยู$ให1คุ1มค$าและเกิดความสูญเสียท่ีไร1ซึ่งประโยชน�ให1น1อยท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดแบบลีนจึงเน1น
ย้ำไปที่การขจัดความสูญเปล$า หรือ Wastes ซึ่งสามารถแบ$งความสูญเปล$าที่ต1องขจัดในการทำงานออกได1เปHน 8 ข1อ ได1แก$  
1) ชิ ้นงานเสีย (Defects) 2) ขั ้นตอนในการทำงานที่มากเกินไป (Excess Processing) 3) การผลิตเกินกว$าความต1องการ 
(Overproduction) 4) ความค ิดสร 1างสรรค �ท ี ่ ไม $ ได 1นำมาใช 1ประโยชน� (None utilized talent, ideas, Creativities)  
5) การเคลื่อนไหวที่ไม$จำเปHน (Motions) 6) การขนย1ายบ$อย (Transportation) 7) สินค1าคงคลัง (Inventory) และ 8) การรอคอย 
(Waiting) โดยอาศัยเทคนิควิธีการลดความสูญเปล$าด1วยหลักการ ECRS คือหลักการที่ประกอบด1วย การกำจัด (Eliminate) 
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม$ (Rearrange) และการทำให1ง$าย (Simplify) จากที่กล$าวมาข1างต1นผู1วิจัยจึงสนใจศึกษา
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส$งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา : บริษัท เบสท� เอ็กซ�เพรส  
เพื ่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในการส$งคืนพัสดุ Return โดยผู1วิจัยได1นำแนวคิดแบบลีนมาประยุกต�ใช1กับกระบวน 
การทำงานและวิเคราะห�หากิจกรรมที่ไม$ก$อให1เกิดคุณค$าในกระบวนการทำงานของการส$งคืนพัสดุ Return เพื่อลดและกำจัด
ความสูญเปล$าในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระยะเวลาของข้ันตอนการทำงานให1เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

2. วัตถุประสงค'ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return เพ่ือระบุถึงท่ีมาของป-ญหาท่ีแท1จริง 
2.2 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการส$งคืนพัสดุ Return ด1านข้ันตอนและเวลาการทำงาน 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเข1า-ออกของพัสดุ Return ก$อนและหลังทำการปรับปรุงเพื่อวัดผลลัพธ�ที่เกิดจากขั้นตอน

การทำงานท่ีลดลง รวมถึงระยะเวลาท่ีลดลง 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
งานวิจัยน้ีได1ทำการศึกษา การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส$งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา: 

บริษัท เบสท� เอ็กซ�เพรส โดยได1ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัยดังน้ี  
3.1 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 

แผนภูมิกระบวนการ (Process Chart) เปHนเครื ่องมือสำคัญที ่ใช1ในการบันทึกข1อมูลได1อย$างละเอียด กระชับ
ประกอบด1วยสัญลักษณ� คำบรรยายและลายเส1น เพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อช$วยให1นักวิเคราะห�
สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได1อย$างชัดเจนตั้งแต$ต1นจนจบ และนำไปสู$การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให1ดีข้ึน แผนภูมิน้ีใช1วิเคราะห�ข้ันตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ช้ินส$วน พนักงาน และอุปกรณ� 

3.2 ทฤษฎีผังกeางปลา (Fish Bone Diagram) 
แผนภูมิก1างปลา เปHนหนึ่งในเครื่องมือที่ช$วยวิเคราะห�สาเหตุที่แท1จริงของป-ญหา เปHนกระบวนการที่มีโครงสร1างช$วย

ในการระบุป-จจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณ�ไม$พึงประสงค� ช$วยในการทำงานที่เปHนความขัดข1องของกระบวนการ
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สามารถช$วยพัฒนาการดำเนินการที่สนับสนุนการแก1ไขได1 เปHนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ�ระหว$างป-ญหากับสาเหตุของป-ญหา
ทั้งหมด ชื่อเรียกผังก1างปลานี้เนื่องจากเปHนผังที่มีลักษณะคล1ายปลาที่ประกอบด1วย หัวปลา โครงร$างกระดูก แกนกลาง และ
ก1างปลา โดยระบุป-ญหาที่หัวปลา ระบุสาเหตุหลักของป-ญหาเปHนลูกศรเข1าสู$กระดูกแกนกลาง และระบุสาเหตุย$อยที่เปHนไปได1 
ท่ีส$งผลกระทบให1เกิดป-ญหาน้ันเปHนลูกศรเข1าสู$สาเหตุหลัก 

3.3 แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) 
แนวทางท่ีขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล$า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานท่ีไม$ได1ก$อให1เกิด

คุณค$า โดยการทำให1ต1นทุนต่ำลง และจัดเรียงทุก ๆ กิจกรรมที่สร1างคุณค$า (Value) ให1กับผลิตภัณฑ� ให1มีประสิทธิภาพ 
ด1วยต1นทุนท่ีน1อยท่ีสุด เพ่ือสร1างมูลค$าให1กับลูกค1าโดยการใช1ทรัพยากรอย$างจำกัด ซ่ึงแนวคิดน้ีสามารถนำไปประยุกต�ใช1ได1กับ
ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยแนวคิดแบบลีนที่มีรากฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต1า ภายใต1แนวคิดเพื่อรักษา 
การไหลเวียนของสินค1า ให1เปHนไปอย$างต$อเนื่อง มุ$งเน1นการผลิตเฉพาะสิ่งที่จำเปHน ในปริมาณที่จำเปHน และในเวลาที่จำเปHน
เท$านั้น เพื่อขจัดความสูญเปล$าออกไป 5 หลักการพื้นฐานของระบบลีน (5 Lean Principles) 1) กำหนดคุณค$า (Identify 
Value) 2) วางแผนดำเนินงาน (Map The Value Stream) 3) สร1างขั ้นตอนการทำงาน (Create Flow) 4) ใช1ระบบดึง 
(Establish Pull) และ 5) มุ$งสู$ความสมบูรณ�แบบ (Seek Perfection)  

3.4 ความสูญเปล�า 8 ประการ (8 Wastes) 
ความสูญเปล$า 8 ประการ ได1แก$ 1) ของเสีย (Defects) 2) ข้ันตอนในการทำงานท่ีมากเกินไป (Excess Processing) 

3) การผลิตเกินกว$าความต1องการ (Overproduction)  4) ความคิดสร1างสรรค�ที่ไม$ได1นำมาใช1ประโยชน� (None utilized 
talent, ideas, Creativities) 5) การเคลื่อนไหวที่ไม$จำเปHน (Motions)  6) การขนย1ายบ$อย (Transportation) 7) สินค1าคง
คลัง (Inventory) และ 8) การรอคอย (Waiting) โดยความสูญเปล$าเหล$านี้ต1องกำจัดออกไปในกระบวนการผลิตแบบลีนให1
เหลือน1อยที่สุด ด1วยการวิเคราะห�ประเมินกิจกรรมทั้งในกระบวนการไหลหรือกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบให1
แน$ใจว$าการส$งมอบคุณค$าสินค1า หรือบริการให1กับลูกค1าเปHนไปอย$างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากกิจกรรมที่สูญเปล$า
หรือไม$ก$อให1เกิดมูลค$าในการผลิต 

3.5 การลดความสูญเปล�าดeวยหลักการ ECRS 
หลักการที่ประกอบด1วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม$ (Rearrange) และ การทำให1

ง$าย (Simplify) ซึ่งเปHนหลักการง$าย ๆ อธิบายดังน้ี การกำจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทำงานป-จจุบันและ 
ทำการกำจัดความสูญเปล$าทั้ง 8 ที่พบในการผลิตออกไป คือของเสีย ขั้นตอนในการทำงานที่มากเกินไป การผลิตเกินกว$า 
ความต1องการ ความคิดสร1างสรรค�ที่ไม$ได1นำมาใช1ประโยชน� การเคลื่อนไหวที่ไม$จำเปHน การขนย1ายบ$อย สินค1าคงคลัง และ 
การรอคอย การรวมกัน (Combine) สามารถลดการทำงานที่ไม$จำเปHนลงได1 โดยการพิจารณาว$าสามารถรวมขั้นตอนการ
ทำงาน ให1ลดลงได1หรือไม$ เช$น จากเดิมเคยทำ 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข1าด1วยกัน ทำให1ขั้นตอนที่ต1องทำลดลงจากเดิม 
การผลิตก็จะสามารถทำได1เร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหว$างขั้นตอนลง เพราะถ1ามีการรวมขั้นตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว$าง
ขั้นตอน ก็ลดลงการจัดใหม$ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม$เพื่อให1ลดการเคลื่อนที่ที่ไม$จำเปHน หรือ การรอคอย 
เช$นในกระบวนการผลิต หากทำการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทำขั้นตอนที่ 3 ก$อน 2 จะทำให1ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง 
เปHนต1น การทำให1ง$าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุงการทำงานให1ง$ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก (jig) หรือ 
fixture เข1าช$วยในการทำงานเพื่อให1การทำงานสะดวกและแม$นยำมากขึ้น ซึ ่งสามารถลดของเสียลงได1 จึงเปHนการลด 
การเคลื่อนท่ีท่ีไม$จำเปHนและลดการทำงานท่ีไม$จำเปHน 
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3.6 วิจัยท่ีเกี่ยวขeอง 
วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร� และศวิษฐ� ศรีเบญจภานนท� (2564) ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือลดความสูญ

เปล$าของกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค1าด1วยเทคนิค Operation Analysis (กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส$วน
ยานยนต�) วัตถุประสงค�เพ่ือลดความสูญเปล$า (7 Waste) ท่ีเกิดข้ึนจากการขนย1าย (Transportation) และข้ันตอนการทำงาน
ที่มากเกินไป (Over Process) ของกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค1าด1วยการสร1างมาตรฐานในการทำงาน โดยตั้งแต$
การจับเวลา และจดบันทึกข1อมูลการทำงานของพนักงานด1วยแบบฟอร�ม Operation Analysis Chart หลังจากการปรับปรุง
การทำงานด1วย ECRS เพื่อขจัดความสูญเปล$าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และสร1างมาตรฐาน ระยะทางที่ไกลที่สุดในการ
เดินจัดเก็บวัตถุดิบต$อหนึ่งพาเลทลดลงเหลือ 110 เมตร / พาเลท ใช1เวลา 6 นาที / พาเลท ส$งผลให1ใช1เวลาในการจัดเก็บ
วัตถุดิบลดลง ร1อยละ 65.83 มีระยะทางในการเดินจัดเก็บสินค1าลดลง ร1อยละ 47.82 

3.7 กรอบแนวคิด 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
ท่ีมา :  กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส$งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา : บริษัท เบสท� 
เอ็กซ�เพรส เพื่อลดความสูญเปล$าของกระบวนการทำงานด1านขั้นตอนและเวลาการทำงาน งานวิจัยฉบับนี้เปHนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวิธีการศึกษาดังน้ี  

4.1 ศึกษาสภาพของขั้นตอนการทำงาน ในส$วนของการส$งคืนพัสดุ Return บริษัท เบสท� เอ็กซ�เพรส (Best Express) 
ตั้งแต$ต1นกระบวนการไปยัง Customer และการเข1า - ออกของพัสดุ Return ทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข1องรวมถึง
เทคนิคเครื่องมือการวิเคราะห�ข1อมูลต$าง ๆ 
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4.2 การเก็บรวบรวมขeอมูล จดบันทึกปริมาณการเข1า-ออกของพัสดุ Return ของเดือนธันวาคม 2564 และศึกษา
ข้ันตอนการดำเนินงานก$อนทำการปรับปรุง  

4.3 วิเคราะห'ขeอมูล 
4.3.1 เขียนแผนภาพกระบวนการไหลของกระบวนการทำงานก$อนประยุกต�ใช1แนวคิดแบบลีนและระบุ

กระบวนการท่ีมีความสูญเปล$าแฝงอยู$ 
4.3.2 วิเคราะห�หาสาเหตุใช1แผนผังก1างปลาในการวิเคราะห�หาสาเหตุความสูญเปล$าคัดเลือกมาวิเคราะห� ป-ญหา

คือการส$งคืนพัสดุ Return ล$าช1าและมีปริมาณพัสดุค1างอยู$คลังสินค1าจำนวนมาก ซึ่งพบป-จจัยของสาเหตุ ดังนี้ 1) ป-จจัยด1าน
พนักงาน (People) 2) ป-จจัยด1านข้ันตอนการทำงาน (Process) และ 3) ป-จจัยด1านสถานท่ี (Place) 

4.3.3 วิเคราะห�ความสูญเปล$า 8 ประการ (8 Wastes) ของขั้นตอนการทำงาน โดยวิเคราะห�จาก 1) Defect  
มีของเสียมากเกินไป 2) Over production ผลิตสินค1ามากเกินไป 3) Waiting การรอคอย 4) None utilized talent ไม$รับ
ฟ-งความเห็นพนักงาน 5) Transportation ขนย1ายบ$อย 6) Inventory สินค1าคงคลังมากเกินไป 7) Motion การเคลื่อนไหว
มากเกินไป และ 8) Excess processing ข้ันตอนการทำงานมากเกินความจำเปHน 

4.3.4 ทำการออกแบบตารางการจดบันทึกการเข1า-ออกของพัสดุ Return เพื่อให1พนักงานจดบันทึกรายการ 
การเข1า-ออกของพัสดุ Return เพ่ือป�องกันการหลงลืม 

4.3.5 ทำการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานของการส$งคืนพัสดุ Return เพื่อให1มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยการลดความสูญเปล$าด1วยหลักการ ECRS 

4.3.6 สรุปผลการวิจัยและข1อเสนอแนะ เปรียบเทียบความสูญเปล$าที่แฝงในกระบวนการทำงาน เปรียบเทียบ
เวลาการทำงานและเปรียบเทียบปริมาณการส$งคืนพัสดุ สรุปผลการวิจัยและนำเสนอข1อเสนอแนะ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ศึกษาสภาพข้ันตอนการทำงานกระบวนการส$งคืนพัสดุ Return ตั้งแต$ต1นกระบวนการไปยัง Customer ดังแสดง  

ในรูปท่ี 2  
 

 
รูปท่ี 2 ข้ันตอนกระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return ก$อนปรับปรุง 
ท่ีมา :  กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
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จากภาพที่ 2 ผู1วิจัยได1ทำการศึกษากระบวนการทำงานของการส$งคืนพัสดุ Return ก$อนปรับปรุง พบขั้นตอนการ
ทำงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 พนักงานคลังนำพัสดุมายังสาขาใช1เวลาการทำงาน 33.31 นาที ขั้นตอนที่ 2  
เก็บพัสดุไว1หลังร1านใช1เวลาการเก็บ 50.12 นาที ขั้นตอนที่ 3 พนักงานสาขาป�ด POD พัสดุ Return เวลาการทำงาน 11.46 
นาที ขั้นตอนที่ 4 เก็บพัสดุ Return ที่ป�ด POD แล1วไว1หลังร1าน เวลาการเก็บ 58.59 นาที ขั้นตอนที่ 5 พนักงานสาขาหยิบ
พัสดุ เวลาการทำงาน 12.52 นาที ขั้นตอนที่ 6 พนักงานสาขาแยกประเภทพัสดุ เวลาการทำงาน 5.33 นาที ขั้นตอนที่ 7 
พนักงานสาขารวบรวมพัสดุ เวลาการทำงาน 3.27 นาที และขั้นตอนที่ 8 พนักงานนำส$งคืนพัสดุ ให1แก$ผู1ส$งสินค1า เวลาการ
ทำงาน 38.06 นาที โดยพบเวลาการทำงานเฉลี่ยรวม 3.54 ช่ัวโมง 

5.2 ทำการเขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return ดังแสดงในรูปท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return 
ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
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5.3 นำกระบวนการมาวิเคราะห�หาความสูญเปล$าในกระบวนการทำงานของการส$งคืนพัสดุ Return โดยผู1วิจัยเข1าไปร$วม
สังเกตการณ�และทำการสัมภาษณ�โดยตรงจากผู 1ปฏิบัติงานภายในสาขากรณีศึกษา พบว$ามีป-ญหาในการทำงานของ
กระบวนการทำงาน ด1านขั้นตอนการทำงาน (Process) ด1านพนักงาน (People) และ ด1านสถานที่ (Place) และทำการ
วิเคราะห�ป-ญหาท่ีเกิดข้ึนจากความสูญเปล$าด1วยเครื่องมือแผนผังก1างปลา เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท1จริง ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 4 วิเคราะห�ป-ญหาของกระบวนการทำงานด1วยแผนผังก1างปลา (Fish Bone Diagram) 
ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
 

จากรูปที่ 4 ผลการวิเคราะห�สาเหตุที่ทำให1เกิดป-ญหาการส$งคืนพัสดุ Return ล$าช1า และมีปริมาณพัสดุค1างอยู$หลัง
ร1านจำนวนมาก แบ$งออกเปHน 3 ป-จจัย ดังน้ี  

1) ป-จจัยด1านพนักงาน (People) เกิดจากสาเหตุหลักที่ 1 พนักงานไม$เพียงพอต$อการทำงาน มีสาเหตุ
ย$อยคือพนักงานนำส$งคืนพัสดุ คือพนักงานแผนกรับพัสดุ จึงทำให1การส$งคืนพัสดุได1แค$บางประเภท และสาเหตุหลักที่ 2 
พนักงานหยิบพัสดุไม$ครบ มีสาเหตุย$อยคือในการจัดเก็บพัสดุไม$มีการเก็บพัสดุไว1เปHนหมวดหมู$เดียวกัน เพ่ือง$ายต$อการหยิบ 

2) ป-จจัยด1านข้ันตอนการทำงาน (Process) เกิดจากสาเหตุหลักคือข้ันตอนการทำงานล$าช1ามีสาเหตุย$อย
คือมีข้ันตอนการป�ด POD พัสดุ Return ต1องรอคำสั่งจากหัวหน1างาน 

3) ป-จจัยด1านสถานที่ (Place) เกิดจากสาเหตุหลักคือพื้นที่จัดเก็บไม$เพียงพอ มีสาเหตุย$อยคือไม$มี 
การจัดเรียงพัสดุให1เปHนระเบียบตามประเภทของพัสดุ เปHนการวางกองไว1 

จากนั้นผู1วิจัยได1ระดมสมองโดยให1พนักงานสาขามีส$วนร$วมในการหาแนวทางการป�องกันร$วมกันเพื่อลดความสูญ
เปล$าท่ีแฝงอยู$ในกระบวนการทำงานและจัดทำสรุปเพ่ือนำเสนอแนวทางการป�องกันและแก1ไขป-ญหา ดังน้ี  

1) จัดการจำแนกพัสดุตามจำนวนของพนักงานเท$า ๆ กัน เพื่อให1พนักงานส$งคืนพัสดุได1ตรงตามของ
ประเภทพัสดุท่ีตนเองได1รับผิดชอบ และจัดข้ันตอนการทำงานใหม$ เพ่ือให1พนักงานไม$หยิบพัสดุตกหล$น 

2) ผู1วิจัยได1วิเคราะห�ความสูญเปล$า 8 ประการและทำการจัดขั้นตอนการทำงานใหม$ โดยทำการวิเคราะห�
ความสูญเปล$า 8 ประการของข้ันตอนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return 

3) ผู1วิจัยทำตารางจดบันทึกการเข1า - ออกของพัสดุ Return เพื่อนำข1อมูลมาวิเคราะห�และลดปริมาณ
การค1างของพัสดุ Return ด1วยเครื่องมือ ECRS 
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5.4 เมื่อทราบสาเหตุของป-ญหาแล1วผู1วิจัยจึงวิเคราะห�ความสูญเปล$าของกระบวนการทำงานด1วยเครื่องมือความสูญเปล$า 
8 ประการ (8 Wastes) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห�ความสูญเปล$า 8 ประการ (8 Wastes) จากกระบวนข้ันตอนการทำงาน 

ความสูญเปล�า  สาเหตุ 

1. ความสูญเปล$าจากการรอคอย เกิดความสูญเปล$าจากข้ันตอนการทำงานในข้ันตอนการป�ด POD 
พัสดุ Return ต1องรอคอยคำส$งจากหัวหน1างาน 

2. ความสูญเปล$าจากสินค1าคงคลังมาก
เกินไป 

ขั้นตอนการทำงานมีพัสดุ Return เข1ามายังสาขาทุกวันแต$มีการ
ส$งคืนน1อยมากจึงทำให1มีพัสดุค1างอยู$ที่สาขาจำนวนมากมีพื้นที่ไม$
เพียงพอต$อการจัดเก็บพัสดุ Return  

3. ความสูญเปล$าจากข้ันตอนการทำงานมาก
เกินความจำเปHน 

กระบวนการข้ันตอนการทำงานเกิดความสูญเปล$าจากการทำงาน
ที่เกินความจำเปHนมากที่สุด เพราะขั้นตอนการเก็บพัสดุไว1หลัง
ร1านที่พนักงานคลังนำพัสดุมาวางไว1สามารถกำจัดออกได1เลย
เพราะเปHนการรอคอยที ่นานและขั ้นตอนการป�ด POD พัสดุ 
Return จากท่ีได1ปรึกษากับหัวหน1างานแล1วน้ันสามารถทำการป�ด 
POD ได1เลยโดยไม$ต1องรอคำสั่งจากหัวหน1างาน 

ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
 

5.5 ทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานการส$งคืนพัสดุ Return ท่ีพบจากการวิเคราะห�ความสูญเปล$า 8 ประการด1วย
หลักการ ECRS เพ่ือกำจัดความสญูเปล$าจากกระบวนการทำงานให1มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 แนวทางการแก1ไขป-ญหาข้ันตอนการทำงานท่ีไม$ก$อให1เกิดคุณค$า ด1วยหลักการ ECRS 
ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเวลาของกระบวนการทำงานก$อนและหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนการทำงานก�อน 
ปรับปรุง 

เวลาก�อน
ปรับปรุง (นาที) 

ขั้นตอนการทำงานหลัง 
ปรับปรุง 

เวลาหลัง
ปรับปรุง (นาที) 

1. พนักงานคลังนำพัสดุมายังสาขา 33.31 1. พนักงานคลังนำพัสดุมายังสาขา 33.12 
2. เก็บพัสดุไว1หลังร1าน 50.12 2. พนักงานสาขาแยกประเภทพัสดุ 5.24 
3. พน ั ก ง านส าขาป � ด  POD พ ั สดุ  
Return 

11.46 3. พน ั ก ง านส าขาป � ด  POD พ ั สดุ  
Return 

11.09 

4. เก็บพัสดุเข1าพ้ืนท่ี 58.59 4. เก็บพัสดุเข1าพ้ืนท่ีตามประเภทพัสดุ 58.34 
5. พนักงานสาขาหยิบพัสดุ 12.52 5. พนักงานสาขาหยิบพัสดุ 5.56 
6. พนักงานสาขาแยกประเภทพัสดุ 5.33 6. พนักงานสาขารวบรวมพัสดุ 3.34 
7. พนักงานสาขารวบรวมพัสดุ 3.27 7. พน ักงานนำส $ งค ืนพ ัสดุ  Return 

ให1แก$ผู1ส$งสินค1า 
37.00 

8. พน ักงานนำส $งค ืนพ ัสด ุ  Return 
ให1แก$ผู1ส$งสินค1า 

38.06   

ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
 

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลาการทำงานก$อนและหลังการปรับปรุงเห็นได1ชัดว$าเวลาของขั้นตอนการหยิบ
พัสดุลดลงจาก 12.52 นาที ลดลงเหลือ 5.56 นาที เพราะมีการจัดเรียงขั้นตอนการทำงานใหม$ ขั้นตอนการทำงานแบบเดิม
ข้ันตอนการแยกประเภทพัสดุ อยู$ในข้ันตอนลำดับท่ี 6 ซ่ึงทำให1การจัดเก็บพัสดุท่ีไม$เปHนระเบียบตามหมวดหมู$ของประเภทพัสดุ 
จึงยากต$อการหยิบพัสดุ เพราะต1องค1นหาว$าอยู$ตรงไหน และทำให1เกิดการตกหล$นของพัสดุ Return เมื่อมีการปรับปรุงข้ันตอน
การทำงานใหม$แล1วน้ันข้ันตอนของการแยกประเภทพัสดุอยู$ในลำดับข้ันตอนการทำงานท่ี 2 ซ่ึงเปHนการตัดข้ันตอนการวางพัสดุ
ไว1หลังร1านออกจากขั้นตอนการทำงานเพราะทำให1เกิดการรอคอยในการทำงาน เมื่อพัสดุ Return พนักงานคลังนำพัสดุมาถึง
สาขาทำการแยกประเภทพัสดุตามช่ือของผู1ส$งเดียวกัน และทำการป�ด POD ของพัสดุ Return ได1เลย เวลาการทำงานท้ังหมด
จากเดิมใช1เวลา 3.54 ช่ัวโมง ลดลงเหลือ 2.56 ช่ัวโมง คิดเปHนร1อยละ 27.68 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการเข1า - ออกของพัสดุ Return  

ประเภทพัสดุ Return ปริมาณการเขeา - ออกก�อนปรับปรุง ปริมาณการเขeา - ออกหลังปรับปรุง 

เขeา ออก เขeา ออก 
A 66 0 71 68 
B 25 25 41 34 
C 25 19 43 40 
D 27  28 33 31 
E 28 29 32 29 
F 19 27 33 32 
G 20 19 32 31 
H 20 18 27 24 
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ประเภทพัสดุ Return ปริมาณการเขeา - ออกก�อนปรับปรุง ปริมาณการเขeา - ออกหลังปรับปรุง 
เขeา ออก เขeา ออก 

I 17 12 31 26 
J 22 8 31 29 

อ่ืน ๆ 63 41 65 65 

รวม 332 226 439 409 

ท่ีมา : กุลนิภา ชินสำโรง (2564) 
 

จากตารางท่ี 3 ปริมาณการเข1า-ออกของพัสดุ Return ซ่ึงทำการจัดการข้ันตอนการส$งคืนใหม$ จากเดิมท่ีไม$มีการระบุ
วันการออกของพัสดุอย$างชัดเจน ผู1วิจัยได1ทำการปรับปรุงการเข1า - ออกของพัสดุ Return ใหม$ โดยทำการกำหนดวันออกของ
พัสดุ Return 3 : 1 เมื่อมีการเข1ามาของพัสดุ Return ครบ 3 วัน จึงทำการส$งคืนพัสดุ Return ในวันที่ 4 โดยทำการสร1าง
ตารางการจดบันทึกการเข1า - ออกของพัสดุ Return เพื่อให1พนักงานทำการบันทึกการเข1า - ออกของพัสดุ Return ในแต$ละ
วันมีประเภทพัสดุใดเข1ามาบ1างและเข1ามาประเภทละกี่ชิ้น เพื่อได1ทราบรายละเอียดของการเข1า - ออกของพัสดุ Return  
อย$างชัดเจน ก$อนปรับปรุงมีปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 36.36 เปอร�เซ็นต� เมื่อทำการปรับปรุงการเข1า - ออกของพัสดุ 
Return สามารถเพ่ิมปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 95.80 เปอร�เซ็นต� 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการดำเนินการวิจัย ผู1วิจัยได1ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส$งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return 

กรณีศึกษา : บริษัท เบสท� เอ็กซ�เพรส (Best Express) ซึ่งผลการวิจัยเปHนไปตามวัตถุประสงค�เพื่อวิเคราะห�ป-ญหา และศึกษา
ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานซึ่งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�ได1ดังนี ้ จากการปรับปรุง
กระบวนการทำงานโดยใช1การวิเคราะห�ความสูญเปล$า 8 ประการ (8 Wastes) ของกระบวนการทำงาน ทราบถึงป-ญหาจาก
ขั้นตอนการทำงาน และกำหนดป-ญหาเพื่อนำมาการแก1ไข โดยใช1หลักการ ECRS แก1ไขป-ญหาความสูญเปล$าจากการ  รอคอย 
และความสูญเปล$าจากข้ันตอนการทำงานท่ีมากเกินไป สามารถกำจัดข้ันตอนการทำงานท่ีไม$ก$อให1เกิดคุณค$าได1 ก$อนปรับปรุง
มีข้ันตอนการทำงาน 8 ข้ันตอน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 7 ข้ันตอน ลดรอบเวลาการทำงานก$อนปรับปรุงใช1เวลาในการทำงาน
รวม 3.54 ชั่วโมง หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 2.56 ชั่วโมง คิดเปHนร1อยละ 27.68 สอดคล1องกับงานวิจัยของ ณัฐนันท� อิสระพงศ� 
และคณะ. (2562) ศึกษาเรื่องการลดเวลาในกระบวนการผลิตด1วยแนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา: การผลิตยางเรเดียล 
ผลการวิจัยพบว$าสามารถลดความสูญเปล$าจากการเคลื่อนย1าย ทำให1เวลาการผลิตลดลง 0.04 วินาทีต$อชิ้น ซึ่งเวลาการผลิต
ก$อนปรับปรุงนั้นอยู$ที่ 9.37 วินาทีต$อชิ้น หลังปรับปรุงมีเวลาการผลิต 7.14 วินาทีต$อชิ้น สามารถลดระยะเวลาการผลิตลง 
2.23 วินาทีต$อช้ิน หรือคิดเปHนร1อยละ 23.80 และสอดคล1องกับงานวิจัยของ สุวรรณา พลภักดี (2564) ศึกษาวิจัยเรื่องการลด
ความสูญเปล$าในกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดวัตถุประสงค�เพ่ือค1นหาและลดคามสูญเปล$าโดยการประยุกต�ใช1แนวคิดแบบ
ลีนใช1แนวทางการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ (ECRS) กำจัด รวมกัน จัดเรียงใหม$และทำให1ง$ายขึ้นผลจากการลดความ
สูญเปล$าโดยเวลานำของกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดลดลงจาก 230,598 วินาที เหลือ 228,588 วินาที (ลดลง 33.5 
นาที) หรือลดลงร1อยละ 0.88 ในส$วนของการปรับปรุงการเข1า-ออกของพัสดุ Return ผู1วิจัยได1ทำการจดบันทึกการเข1า - ออก
ของพัสดุ Return เพื่อทราบปริมาณการเข1า-ออกอย$างชัดเจน ก$อนปรับปรุงมีปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 36.36 เปอร�เซ็นต� 
เมื่อทำการปรับปรุงการเข1า-ออกของพัสดุ Return สามารถเพิ่มปริมาณการส$งคืนพัสดุเฉลี่ย 95.80 เปอร�เซ็นต� สอดคล1องกับ
งานวิจัยของ นนทิยา เทพพรมมา และป��นมณี อินเสือ. (2562) ได1ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการลดความสูญเปล$าในกระบวนการ
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ผลิตดด1วยแนวคิดแบบลีน : กรณีศึกษา โรงงานผลิตข1าวแต�นทวีพรรณ ผลการวิจัยการปรับปรุงกิจกรรมตามแนวทางที่ได1
เสนอแนะตามแนวคิดแบบลีน สามารถลดเวลาของกระบวนการผลิตลงได1 25.32 เปอร�เซ็นต� โดยกำจัดขั้นตอนย$อย และ 
รวมกิจกรรมย$อยเข1าด1วยกัน รวมถึงการปรับปรุงการทำงานให1ง$ายขึ้น เพื่อเปHนการเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตหรือทำ
ให1กระบวนการทำงานท่ีใช1เวลาเท$าเดิมแต$ได1ผลผลิตมากข้ึน 

7. ขeอเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใชeประโยชน' 
7.1 ขeอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชe 

7.1.1 ควรมีการนำเทคนิคลีนมาศึกษาต$อในการส$งคืนพัสดุหรือขั ้นตอนการทำงานอื ่น เพื ่อหาแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการทำงานให1สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให1บริการมากยิ่งข้ึน 

7.1.2 การลดความสูญเปล$าในกระบวนการทำงาน ต1องมีการอบรม และทำความเข1าใจกับงานอ่ืน ๆ กับพนักงาน
เพ่ือทำความเข1าใจในข้ันตอนการทำงาน 

7.1.3 ควรมีการส$งเสริมให1บุคลากรนำแนวคิดแบบลีน ไปใช1เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการ
ให1บริการลูกค1า 

7.2 ขeอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
7.2.1 ควรมีการศึกษาสภาพป-ญหา และกลุ$มประชากรเพ่ิมเติมมากข้ึน เพ่ือหาวิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ มาใช1ใน

การทำวิจัยให1ตรงต$อสภาพป-ญหาน้ัน ๆ 
7.2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีเก่ียวข1องในกระบวนการทำงานเพ่ือนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนา 
7.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู1ใช1บริการต$อการให1บริการในการส$งคืนพัสดุ Return เพ่ือช$วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการให1บริการต$อไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้ สามารถสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค� เนื่องจากได1รับความกรุณาเปHนอย$างสูงจากอาจารย�

ถิรนันท� ทิวาราตรีวิทย� อาจารย�ที่ปรึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย�ผู1สอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และ 
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�ทุกท$าน ผู1วิจัยจึงตระหนักถึงความตั้งใจจริงและ 
ความทุ$มเทของอาจารย�และขอกราบขอบพระคุณเปHนอย$างสูงไว1 ณ ท่ีน้ี 

ทางผู1วิจัยขอขอบพระคุณ เบสท� เอ็กซ�เพรส สาขาบางกะป� (Best Express) ที่มอบประสบการณ�ในการทำงาน 
ให1ข1อเสนอแนะและให1คำแนะนำข1อคิดต$าง ๆ ในการเปHนส$วนหนึ่งของกรณีศึกษาของงานวิจัยที่ได1ให1ความกรุณาที่ให1ข1อมูล
ด1วยความเต็มใจ จนทำให1การวิจัยน้ันสามารถรวบรวมข1อมูลเพ่ือทำงานวิจัยฉบับน้ีจนสำเร็จเสร็จสิ้น อีกท้ังได1ให1คำปรึกษาและ
คำแนะนำเปHนอย$างดี 

สุดท1ายน้ี หากว$างานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการส$งคืนพัสดุ ประเภทพัสดุ Return กรณีศึกษา : 
บริษัท เบสท� เอ็กซ�เพรส ฉบับน้ีจะสามารถสร1างประโยชน�ให1แก$ผู1ท่ีมีความสนใจและสามารถใช1ให1เกิดประโยชน�ต$อส$วนรวมได1
แล1วน้ัน ทางผู1วิจัยขอยกเอาคุณความดีท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากการวิจัยฉบับน้ี ให1แก$ผู1ท่ีกล$าวถึงท้ังหมดข1างต1น แต$หากว$างานวิจัย
ฉบับน้ีมีข1อบกพร$องไม$ว$าจะประการใด ทางผู1วิจัยขอน1อมรับข1อบกพร$องน1อมรับผิดและยินดีท่ีจะรับฟ-งข1อแนะนำจากทุกท$านท่ี
ได1เข1ามาศึกษา เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนางานวิจัยต$อไป 
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การปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คโดยการประยุกต�ใช� Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือน 
วาระซ/อมบำรุง กรณีศึกษา รถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 

IMPROVING INSPECTION PROCESS BY APPLYING MICROSOFT EXCEL FOR MAINTENANCE 
SCHEDULE ALERTS CASE STUDY CARGO BOGIES 

 

 

นิภาพร  ทัศเนียม1* และนิศากร  มะลิวัลย�2 
Niphaporn  Thatnaim1* and Nisakron  Maliwan2 

 

บทคัดย/อ 
งานวิจัยนี้เปนการประยุกต�ใช� Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุง กรณีคึกษา รถโบกี้บรรทุกตู�

สินค�า จากป6ญหาท่ีพบคือ ไม,มีโปรแกรมใหม,ๆใช�ในการทำงาน การเก็บข�อมูลลงในสมุด และการทำงานท่ีใช�การทำงานโดยคน 
(Manual) ผู�วิจัยได�ทำการวิเคราะห�สาเหตุของป6ญหาโดยใช�แผนผังก�างปลา การลดความสูญเปล,าด�วยหลัก ECRS แผนผัง 
การไหลของงาน (Flow Process Chart) และทฤษฎีหลักการวางแผนบำรุงเชิงปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) 
เพื่อประยุกต�ใช� Microsoft Excel ผลการศึกษาการทดลองไฟล�แจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุงพบว,าโปรแกรมสามารถตอบสนอง
การติดตามวาระซ,อมบำรุงได�อย,างครบถ�วนจากความผิดพลาดเฉลีย่ร�อยละ 20 ลดเหลือ-หเฉลี่ยร�อยละ 0 จากจำนวนท่ีส,งซ,อม
จริง รวมถึงบอกจำนวนรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�าทั้งหมดอัตโนมัติร�อยละ 100 ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อม
บำรุงทั้งหมด 10 ขั้นตอน ลดเหลือ 6 ขั้นตอน และผู�ใช�งานมีความเห็นว,าไฟล�แจ�งเตือนมีประโยชน�ต,อหน,วยงานของผู�ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยู,ในระดับดี (�̅=4.46) 
 

คำสำคัญ : กระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุง, Microsoft Excel, ประสิทธิภาพ 

 

Abstract 
This research is the application of Microsoft Excel for notification of maintenance period, in case of 

study of cargo truck bogies. from the problems found No new programs are used to work. storing information 
in a book and manual work. The researcher analyzed the cause of the problem using a fishbone diagram. 
Waste reduction by using ECRS principles, Flow Process Chart,  and Preventive Maintenance (PM) planning 
principles to apply Microsoft Excel. Able to respond to follow-up of maintenance agenda completely from 
an average of 20% of errors, reduced to an average of 0% from the actual number of repairs Including 
telling the number of bogies carrying all cargo containers 100% automatically, which improves the process 
of checking all maintenance periods in 10 steps, reducing it to 6 steps and users are of the opinion that the 
notification file is useful to the agency of the operator The overall survey response was at a good level.  
 

 

1 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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Keywords: Maintenance check process, Microsoft Excel, Efficiency 
1. บทนำ 

ป6จจุบันสถานีบรรจุและแยกสินค�ากล,อง ลาดกระบัง หรือ ไอซีดี ลาดกระบัง (Inland Container Depot: ICD) เปน
สถานีรถไฟชั้นพิเศษ ของการรถไฟแห,งประเทศไทยที่สร�างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให�บริการแก,ผู�ส,งออก ผู�นำเข�า และ
บุคคลทั่วไป ในกิจกกรมทุกอย,างเกี่ยวกับสินค�าตู�คอนเทนเนอร� ทั้งขาเข�า และขาออก เสมือนท,าเรือบก การขนส,งทางรถไฟ
เหมาะสำหรับการขนส,งสินค�าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล และขนส,งสินค�าได�จำนวนมากห ลายชนิด อุปกรณ�ท่ี
สำคัญในการขนส,ง หัวรถจักร และรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า (บทต.) มีคุณสมบัติเพื่อลากจูง และบรรทุกตู�คอนเทนเนอร�ขนาด 
20,40,45 ฟุต สามารถบรรทุกได� 22-28 ตัน เพื่อใช�ขนส,งตู�คอนเทนเนอร� และการรถไฟแห,งประเทศไทยให�สัมปทานเอกชน
ดำเนินงานบริหารสถานนีขนส,งสินค�าท้ัง 6 สถานีย,อย 

สถานีบรรจุและแยกสินค�ากล,อง ลาดกระบัง ให�บริการด�านขนส,งสินค�าตู �คอนเทนเนอร�ที่มีขบวนเดินจาก ICD 
ลาดกระบัง - ท,าเรือแหลมฉบัง - ICD ลาดกระบัง ไปกลับวันละ 30 ขบวน แต,ละขบวนมีจำกัดบรรทุกท่ี 64 TEU สิ่งสำคัญท่ีใช�
ในการขนส,งสินค�าตู�คอนเทนเนอร� คือ หัวรถจักรมีทั้งหมด 20 คัน และ รถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า (บทต.) 340 บทต เพื่อใช�ขน
สินค�า 32 บทต/ขบวน จำนวน 10 ชุด ในการขนส,งสินค�าตู�คอนเทนเนอร� ป6จจุบันมีการตรวจพบชุด บตท. ท่ีมีการเลยกำหนด
วาระซ,อมบำรุงนอกเขต ICD ที่ยังทำการขนส,งสินค�าตู�คอนเทนเนอร�แบบปกติ สูงสุดเฉลี่ย 20% จากจำนวนที่ส,งซ,อมจริง ซ่ึง
ทางสถานีที่ตรวจพบจะทำการยึด บทต. ที่เลยวาระซ,อมบำรุงและทำการส,งเรื่องแจ�งไปยังสถานี ICD เพื่อทำการนำหัวรถจักร
ไปราก บทต. กลับมาและนำไปซ,อมบำรุงตามกิจกรรมท่ีกำหนด 

จากที่กล,าวมาข�างต�นป6ญหาและสาเหตุมาจาก บทต ที่เลยวาระซ,อมบำรุง ทางสถานี ICD จำเปนต�องนำหัวรถจักร 
ไปราก บทต กลับมายังสถานี ICD เพ่ือทำการส,งซ,อมบำรุงตามวาระท่ีกำหนด ซ่ึงทำให�ทางสถานีขาดหัวรถจักรท่ีต�องให�บริการ
แก,ลูกค�าท้ัง 6 สถานีไป ทำให�ผลท่ีตามมาคือสถานีจะสูญเสียโอกาสการให�บริการแก,ลูกค�า และส,งผลให�เกิดความล,าช�าในการ
เดินขบวนขนส,งสินค�าเปนต�น ผู�วิจัยจึงนำป6ญหาและสาเหตุมาหาแนวทางแก�ไข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสการให�บริการลูกค�า
ของสถานี ICD และลดข�อผิดพลาดในการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงของรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า โดยการประยุกต�ใช�โปรแกรม
สำเร็จรูป Microsoft Excel 
 

2. วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาป6ญหาและสาเหตุรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าท่ีไม,ได�ซ,อมบำรุงตามวาระ 
2.2 เพ่ือจัดทำไฟล�แจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าให�ตรงตามวาระท่ีกำหนด 
2.3 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็ควาระการซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
3.1 ทฤษฎีหลักการการวางแผนการบำรุงร ักษาเชิงปOองกัน (Preventive Maintenance: PM) เปนกิจกรรมที ่มี

ความสำคัญต,อการลดค,าใช�จ,ายในการบำรุงรักษา และเปนการรักษาสภาพการเดินเครื่องให�เหมาะสมก,อนที่เครื่องจักรจะ
เสียหาย โดยต�องมีการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาตามช,วงเวลา เพ่ือลดโอกาสการชำรุดของเครื่องจักร 

3.2 การลดความสูญเปล,าด�วยหลักการ ECRS ว,า แนวคิดท่ีจะนำมาใช�เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให�มีประสิทธิภาพ 
กำจัดงานท่ีไม,จำเปนต�องทำหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานแล�วผลลพัธ�ท่ีได�ดีมากข้ึนกว,าเดิม สามารถนำแนวคิดน้ีไปใช�ได�ทันทีโดยไม,
ต�องลงทุนเพ่ิม เพียงแต,ปรับแนวเท,าน้ัน 
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3.3 แผนผังก�างปลา (Fishbone Diagram) แผนผังแสดงความสัมพันธ�ระหว,างคุณลักษณะของป6ญหา (ผล) กับป6จจัยต,าง ๆ 
(สาเหตุ) ท่ีเก่ียวข�อง 

3.4 แผนผังการไหลของงาน (Flow Process Chart) ผังงาน (Flowchart) เปนเครื่องมือแสดงข้ันตอน หรือกระบวนการ
ทำงานท่ีกระชับเข�าใจง,ายโดยใช�สัญลักษณ�ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และใช�ข�อความสั้น ๆ อธิบายข�อมูล ผลลัพธ� คำสั่ง หรือจุด
ตัดสินใจของข้ันตอน และเช่ือมโยงข้ันตอนด�วยเส�นท่ีมีลูกศรช้ีทิศทางการทำงานตั้งแต,เริ่มต�นจนจบกระบวนการ 

3.5 โปรแกรม Microsoft Excel หมายถึง โปรแกรมประเภทสเปรดชีส (Spreadsheet) หรือโปรแกรมตาราง ซึ่งเก็บ
ข�อมูลต,าง ๆ ลงบนแผนตารางงานคล�ายกับการเขียนข�อมูลลงไปในสสมุดท่ีมีการตีช,องตารางท้ังแนวนอนและแนวตั้งสะดวกต,อ
การคำนวณและการนำข�อมูลไปประยุกต�ใช�สามารถจัดข�อมูลต,าง ๆ ได�อย,างเปนหมวดหมู,และเปนระเบียบมากยิ่งข้ึน 

3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการประยุกต�ใช� Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือนวาระ

ซ,อมบำรุง กรณีศึกษา รถโบก้ีบรรทุกสินค�าตู�สินค�า โดยมีวิธีดำเนินงานดังต,อไปน้ี 
1) ศึกษาข�อมูลและความเปนมาของป6ญหา 
2) เก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือทำการวิเคราะห� 
3) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
4) วิเคราะห�ป6ญหาโดยใช�แผนผังก�างปลา 
5) ศึกษากระบวนการทำงานด�วยแผนผังการไหลและทำการปรับปรุงโดยการลดความสูญเปล,าด�วย

หลักการ ECRS 
6) สร�างไฟล�แจ�งเตือนโดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 
7) เก็บรวบรวมข�อมูลหลังปรับปรุง 
8) สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและนำเสนอ 

 ป6ญหาที่เกิดข้ึน  
- ไม,มีระบบการแจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุงที่ชัดเจน  
- การเก็บบันทึกข�อมูลวาระการซ,อมบำรุงในกระดาษ  
- ไม,มีโปรแกรมในการเก็บข�อมูล 
- วิธีการทำงานที่ใช�การคิดด�วยมือและสมอง 

ออกแบบและพัฒนา 
ผลที่ได�รับ 

ไฟล� Microsoft Excel แจ�งเตือนวาระซ,อม

บำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 

ข�อมูลวาระซ,อมบำรุง บทต.จำนวน 340 บทต. Microsoft Excel 

Input 

1. ข�อมูลจากการสำรวจและสอบถามจากพนักงาน  

2. ข�อมูลจากการตรวจเช็คและการบันทึกวาระการ
บำรุงโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 

 

การประมวลผล 

- การกรอก เลข บทต. (โบก้ีบรรทุกตู�สินค�า) 

- วันที่ครบกำหนดวาระ 

Out put 
- การแจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุง 
- จำนวน บทต. ที่ใช�งานได�ปกติ 
- จำนวน บทต. ทั้งหมด  
- จำนวนการซ,อมบำรุง 

Step 2 

Step 3 

Step 1 
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4.1 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการดำเนินงานวิจัย  
4.1.1 แผนผังก�างปลา (Fishbone Diagram) 
4.1.2 การลดความสูญเปล,าด�วยหลักการระบบ ECRS 
4.1.3 แผนผังการไหลของงาน (Flow Process Chart) 
4.1.4 ประยุกต�ใช� Microsoft Excel 
4.1.5 แบบประเมินความพึงพอใจการใช�งานของโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ,อม

บำรุง กรณีศึกษา รถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 
4.2 ประชากรและกลุ/มตัวอย/างท่ีใช�ในการศึกษา 

4.2.1 ประชากรที่ใช�ในการศึกษา ได�แก, กระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า และ
กลุ,มเปOาหมายที่ใช�ในการตอบแบบสอบถามคือพนักงานการรถไฟแห,งประเทศไทยที่ทำงานด�านฝ{ายปฏิบัติการการเดินรถ 
สถานีบรรจุและแยกสินค�ากล,อง ลาดกระบัง 

4.2.2 กลุ,มตัวอย,างที่ใช�ในการศึกษา ได�แก, วาระซ,อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า จำนวน 340 บทต. และ
กลุ,มเปOาหมายที่ใช�ในการตอบแบบสอบถาม โดยทำการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือพนักงานด�านฝ{าย
ปฏิบัติการการเดินรถ จำนวน 2 คน และผู�ท่ีมีส,วนเก่ียวข�องจำนวน 1 คน 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
การเก็บรวบรวมข�อมูลในครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทำการเก็บรวบรวมข�อมูล จากการสอบถามพนักงาน ถึงรายละเอียดการ

ทำงานที่ใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ และการเก็บรวบรวมข�อมูลจากสมุดบันทึกการจดวันครบวาระการซ,อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�
สินค�า การศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง การเรียนรู�วิธีการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel และการเก็บ
รวบรวมข�อมูลจำนวนรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าท่ีใช�กรอกข�อมูลในโปรแกรมท้ังหมด 340 บทต.  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 วิเคราะห�สภาพปmญหา 

 

 
รูปท่ี 2 การวิเคราะห�สภาพป6ญหา บทต ไม,ได�ซ,อมบำรุงตามวาระ 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากป6ญหาที่พบ ด�าน พนักงาน 1) มีพนักงานน�อย 2) พนักงานไม,รอบคอบ ด�าน วัสดุ 1) กระดาษใช�เก็บข�อมูล 
สาเหตุย,อยมาจาก กระดาษเน,าเป| }อย ตัวหนังสือจาง เขียนด�วยมือ และไม,มีการแจ�งเตือน 2) บทต. มีจำนวนเยอะ  
ด�าน เครื่องมือ/อุปกรณ� 1) ไม,มีเครื่องมือแจ�งเตือน ด�าน วิธีการ 1) ใช�กระดาษในการเก็บข�อมูล สาเหตุย,อยมาจาก ไม,มี
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โปรแกรม 2) รอพนักงานตรวจรถแจ�งวาระซ,อมบำรุง สาเหตุย,อยมาจาก ข�อมูลอยู ,ที ่พนักงานตรวจรถ 3) ใช�คนใน 
การตรวจสอบ สาเหตุมาจาก ไม,มีเครื่องมือช,วยในการตรวจสอบ 4) ไม,มีการแจ�งเตือน สาเหตุย,อยมาจาก ใช�กระดาษในการ
บันทึกข�อมูล และไม,มีระบบ / ซอฟต�แวร� 5) การทำงานหลายข้ันตอน สาเหตุย,อยมาจาก ใช�ระบบการทำงานแบบ Manual  

จากการวิเคราะห�ถึงสาเหตุของป6ญหา บตท. ไม,ได�ซ,อมบำรุงตามวาระท้ัง 4 ด�าน พบว,าป6ญหาหลัก ๆ มาจากการท่ีไม,
มีโปรแกรมช,วยในการทำงาน การท่ีใช�สมุดในการเก็บข�อมูล การใช�คนในการตรวจสอบ การทำงานท่ีไม,รอบคอบของพนักงาน 
การทำงานแบบเดิมท่ีไม,มีเทคโนโลยีช,วยในการทำงาน การไม,มีเครื่องมือในการแจ�งเตือน ทำให�การทำงานเกิดข�อผิดพลาด เช,น 
บทต เลยวาระซ,อมบำรุง แต,ยังนำมาใช�งานและเสี่ยงต,อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�เกิดการตรวจพบ บตท เลยวาระซ,อมบำรุง
นอกเขต ICD ผู�วิจัยจึงหาแนวทางในการแก�ป6ญหาโดยนำโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel มาสร�างเปนไฟล�ไว�สำหรับแจ�ง
เตือนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค�นและลดข�อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน จากการวิเคราะห�ป6ญหาและหาแนว
ทางแก�ไข ผู�วิจัยจึงได�จัดทำไฟล�โดยการใช�ฟ6งก�ช่ันต,างๆ ในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือใช�แสดงผลตามท่ีกำหนด
สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุง และศึกษากระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า  
 

5.2 ศึกษากระบวนการตรวจเช็ควาระซ/อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า ก/อนปรับปรุง 

 

 
รูปท่ี 3 การศึกษากระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า ก,อนปรับปรุง 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากรูปท่ี 3 ได�แสดงถึงกระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  
1) พนักงานตรวจรถทำการตรวจเช็ควาระของรถโบก้ีบรรทุกตู�คอนเทนเนอร� 
2) พนักงานนำข�อมูลวาระของรถโบก้ีบรรทุกตู�คอนเทนเนอร�บันทึกลงในสมุดส,วนตัว 
3) พนักงานทำการตรวจเช็ควาระของรถโบก้ีบรรทุกตู�คอนเนอร�ประจำวัน 
4) พนักงานทำการแจ�งกำหนดการครบวาระให�กับพนักงานฝ{ายปฏิบัติการ 
5) ฝ{ายปฏิบัติการนำข�อมูลมาทำการหาเลขรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าท่ีครบวาระ ในโปรแกรม Microsoft Excel 
6) ทำการตัดรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าท่ีครบวะระ 
7) ทำการจัดสรรชุดโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าใหม, 
8) นับจำนวน รถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า ด�วยวิธีการคิดด�วยมือ 
9) ตรวจสอบข�อมูล 
10) นำข�อมูลการจัดสรรชุดรถโบก้ีบรรทุกตู�คอนเทนเนอร�ส,งให�พนักงานตรวจรถเพ่ือทำการตัด 
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5.2.1 รูปแบบการแก�ไข  
จากที่ได�ทำการวิเคราะห�หาสาเหตุของป6ญหาด�วย แผนผังก�างปลา (Fishbone Diagram) ได�สาเหตุของ

ป6ญหาเพ่ือดำเนินการแก�ไขดังต,อไปน้ี 
1) พนักงานบันทึกข�อมูลลงในสมุดส,วนตัว 
2) การไม,มีโปรแกรมไว�ใช�สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุง 
3) การทำงานแบบ Manual 
4) การแยกข�อมูลหลายทาง 
จากป6ญหาท่ีได�กล,าวมาสาเหตุหลักมาจากไม,มีโปรแกรมไว�สำหรับการแจ�งเตือนท่ีชัดเจน การเก็บข�อมูลใน

กระดาษป6จจุบันสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปเข�ามาประยุกต�ใช�เพื่อเก็บข�อมูล ซึ่งมีฟ6งก�ชันให�เลือกหลากหลาย ง,ายต,อ 
การค�นหา สะดวก รวดเร็ว และเข�าใจง,าย เปนต�น จากที่กล,าวมาผู�วิจัยได�นำโปรแกรม Microsoft Excel มาจัดทำเปนไฟล�ไว�
สำหรับแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า และผู�วิจัยจึงนำวิธีการปรับปรุงความสูญเปล,าด�วยหลัก ECRS มาใช�ใน
การแก�ป6ญหาโดยการเลือกใช�เพียงตัว C (Combine) การรวมกัน และ S (Simplify) การทำให�ง,าย มาปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า โดยการนำโปรแกรม Microsoft Excel เข�ามาใช�งานเพื่อจัดทำเปนไฟล�ไว�
สำหรับแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าให�กระบวนการตรวจเช็คทำงานง,ายข้ึน 

5.2.2 การปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็ควาระซ/อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า 
 

 
หมายเหตุ                      คือ กระบวนการท่ีต�องทำการปรับปรุง 
             คือ กาปรับปรุงด�วย C (Combine) การรวมกัน และ S (Simplify) การทำให�ง,าย 
รูปท่ี 4 แผนภาพแสดงข้ันตอนปรับปรุงการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกสินค�า  
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

ตารางท่ี 1 ผลแสดงก,อนและหลังปรับปรุงเมื่อจัดกลุ,มโดยการใช�การปรับปรุงด�วยหลัก ECRS 
C&S ก/อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

C (Combine) 
รวมขั้นตอนการทำงาน  

- นำข�อมูลบันทึกลงในสมุด 
- ตรวจเช็ควาระของรถโบกี้บรรทุกตู�คอนเทนเนอร� 
- แจ�งฝ{ายปฏิบัติการ 

- ใช � โปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 

S (Simplify) 
ปรับปรุงวิธการทำงาน
ให�ง,ายขึ้น  

- นำข�อมูลที่ได�มาทำการหาเลขรถโบกี้บรรทุกตู�คอนเทนเนอร�ท่ี
ครบวาระ ในโปรแกรม Microsoft Excel 
- นับจำนวน บทต. โดยวิธีการ Manual 

- โปรแกรม Microsoft Excel คำนวณอัตโนมัติ 
- โปรแกรมสามารถแจ�งเตือนวันครบกำหนด
วาระ 

 

ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
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5.3 กระบวนการตรวจเช็ควาระซ/อมบำรุงรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�า หลังปรับปรุง 
 

 
รูปท่ี 5 การศึกษากระบวนการตรวจเช็ควาระซ,อมบำรุงรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า หลังปรับปรุง 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากภาพที่ 5 แสดงถึงกระบวนการทำงานของฝ{ายปฏิบัติการหลังปรับปรุง ผู�วิจัยใช�วิธีการปรับปรุงความสูญเปล,า
ด�วยหลัก ECRS โดยการเลือกใช�เพียง C (Combine) การรวมกัน และ S (Simplify) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) พนักงานตรวจรถโบก้ีทำการตรวจเช็ควาระของรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 
2) นำข�อมูลมาบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือเปนฐานข�อมูลท่ีใช�ในการทำงาน 
3) โปรแกรมทำการคำนวณและแจ�งเตือนอัตโนมัติ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
4) ทำการตัดและจัดสรรชุดโบก้ีประจำวัน / สัปดาห� 
5) นำข�อมูลการจัดสรรใหม,และส,งให�พนักงานตรวจรถเพ่ือทำการตัดและสับเปลี่ยนชุดโบก้ีบรรทุกตู�สินค�า 

การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทำงานด�วยการลดความสูญเปล,าด�วยหลักการระบบ ECRS พบว,ากระบวนการ
ทำงานก,อนปรับปรุงมีท้ังหมด 10 ข้ันตอน หลังจากการนำโปรแกรมเข�าทดลองใช�งานสามารถลดกระบวนการตรวจเช็คได�ถึง 4 
ข้ันตอน จากการนำหลัก C (Combine) การรวมกัน และ S (Simplify) การทำให�ง,าย มาใช�ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
หลังปรับปรุงพบว,ากระบวนการตรวจเช็คลดเหลือ 6 ข้ันตอน จากการนำโปรแกรม Microsoft Excel มาปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจเช็ควาระการซ,อมบำรุง 

5.3 ขั้นตอนการใช�งานในโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ/อมบำรุง 
จากการวิเคราะห�สภาพป6ญหาและเมื่อเก็บข�อมูลครบแล�วนำข�อมูลของกลุ,มตัวอย,าง บทต. จำนวนทั้ง 340 บทต.  

มาบันทึกลงในไฟล�แจ�งเตือนการครบวาระซ,อมบำรุง เพ่ือให�ฝ{ายปฏิบัติการและเจ�าหน�าท่ีได�ใช�งาน ดังต,อไปน้ี  

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ตัวอย,างการนำข�อมูลกรอกในไฟล�แจ�งเตือน 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

นาํขอ้มูลเลข 

บตท. และวนั

ครบกาํหนด

วาระ ใส่ใน

ลําดับ เลขแคร� วันครบกําหนดวาระ วัน/เดือน/ป� ป�จจุบัน ระยะวันครบกําหนดวาระ ข�อมูลเพ่ิมเติม

1 48003 2/6/2022 25/4/2022 38วัน

2 48006 31/5/2022 25/4/2022 36วัน

3 48008 18/9/2022 25/4/2022 146วัน

4 48011 24/11/2022 25/4/2022 213วัน

5 48012 20/8/2022 25/4/2022 117วัน

6 48013 1/5/2022 25/4/2022 6วัน

7 48020 22/12/2022 25/4/2022 241วัน

8 48022 18/10/2022 25/4/2022 176วัน

9 48026 24/5/2022 25/4/2022 29วัน

10 48034 30/7/2022 25/4/2022 96วัน

11 48038 26/5/2022 25/4/2022 31วัน

12 48040 2/11/2022 25/4/2022 191วัน

13 48044 28/9/2022 25/4/2022 156วัน

14 48045 9/8/2022 25/4/2022 106วัน

15 48050 31/12/2022 25/4/2022 250วัน

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งใหม่ 

ลบขอ้มูล 

คืนคา่ 

คน้หาก่อนหนา้ 

คน้หาตอ่ไป 

ปิด 

เงื อนไข 
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จากรูปท่ี 6 การนำข�อมูลกรอกในไฟล�แจ�งเตือน เพ่ือเปนฐานข�อมูลให�โปรแกรมทำการคำนวณวันครบวาระซ,อมบำรงุ 
และทำการแจ�งเตือนโดยอัตโนมัติในตารางชุดแคร,หมุนเวียนเดินขบวนรถระหว,าง ICD ลาดกระบัง กับ ท,าเรือแหลมฉบัง ดังรูปท่ี 7 
 

 

รูปท่ี 7 ตัวอย,างการแสดงผลครบวาระซ,อมบำรุงของ บทต. ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากรูปท่ี 7 เปนการนำไฟล�มาทดลองใช�เปนระยะเวลากว,า 3 สัปดาห�จะเห็นว,า ระบบทำการเตือนให�เข�ารับการบำรงุ
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด ดังต,อไปน้ี  

1) บทต. ท่ี 62291 ข้ึนสถานะ คือ “ถึงวาระซ,อมบำรุง” ณ วันท่ี 15 มีนาคม 
2) บทต. ที่ 62195 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 

วันท่ี 23 มีนาคม 
3) บทต. ที่ 62203 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 

วันท่ี 18 มีนาคม 
4) บทต. ที่ 62269 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 

วันท่ี 23 มีนาคม 
5) บทต. ที่ 62218 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 

วันท่ี 30 มีนาคม 

วันที่ 

ลําดับ ชุดท่ี 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดท่ี 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดท่ี 7 ชุดที่ 8 ชุดที่ 9 ชุดที่ 10 ชุดที่ 11 ชุดที่ 12 สํารอง ส0งซ0อม หมายเหตุ

1 48140 62192 48133 62182 62048 48034 48167 48172 48191 48166 48038 48158

2 48142 48214 48210 62195 62203 62269 62147 62220 48006 48022 48156 48195

3 62262 48054 48211 62258 48118 48044 48207 62240 48144 48198 62265 62143

4 48110 48139 48188 62293 48181 48075 48204 62094 62221 62247 62302 62062

5 48114 48123 48187 62157 62181 62187 48176 48177 62168 48199 62276 48161

6 48138 62043 62047 62280 62270 62273 62059 62148 62288 62284 62183

7 48185 62218 62033 48084 48206 62305 62035 62042 62266 48105 62174

8 62140 62133 62149 62176 62061 62213 62032 62114 48026 62078 62267

9 62129 62034 62139 62230 48155 48008 62023 48182 48104 62050 62283

10 62132 62013 62083 62211 62024 62170 62104 62199 62301 62065 62303

11 62146 62150 62089 48154 62063 62250 62291 48193 62285 62096 62278

12 48067 62241 62088 48127 62138 62166 62169 48170 62264 48136 62207

13 48012 62119 62120 48151 62111 48116 62227 48124 62197 62286 62202

14 48157 62113 62115 48045 62144 48163 62214 62219 48003 62294 62307

15 48153 62095 62036 62010 48148 48162 62235 62308 48137 62164 62290

16 48135 48085 62130 62215 48141 48102 62252 62216 48173 62159 62153  

17 48147 62271 48130 62296 48011 62074 62261 62238 62142 62165 48050

18 48128 62257 62255 62185 62234 62272 62300 48203 62017 62277 62177

19 48164 62001 62254 48089 48111 48112 62160 62233 48103 48159 48196

20 62046 62011 48013 68070 48145 62052 62248 62092 62127 62204 62226

21 62057 62122 62167 62097 62179 62051 62108 48168 48192 62151 48125

22 62128 62082 48117 62039 62188 62041 62171 62281 62075 62196 62194

23 48143 62100 62249 62067 48208 62025 62156 62237 62145 62251 62014

24 48212 62123 48113 62015 62263 62079 48205 62209 62126 48120 62012

25 62093 62084 62297 62020 62282 62107 62236 48129 62109 62198 48200

26 48152 48040 62134 62005 62287 62106 62231 48184 62117 62295 62003

27 62099 62224 62135 62016 62189 62006 62173 62212 62037 62245 62021

28 48180 62154 62155 48146 48175 48186 62172 62208 62018 62306

29 62002 48078 48134 62053 62175 62268 62259 62193 62121 62178

30 62073 48149 48190 48132 48095 62246 48097 62239 62007 62152

31 62223 48174 48183 48160 48171 48106 62158 48020 62137 62201

32 62275 48178 62141 62069 48121 48101 48189 48063 48109 62232

33

34

35

ขบวนรถท่ี

แคร0 62 14 22 20 23 18 0 20 25 20 21 24 0 21 2 207

แคร0 480 2 4 1 3 2 0 4 1 2 3 1 0 2 0 23

แคร0 481 16 6 11 6 12 0 8 6 10 8 7 0 4 3 90

รวม 32 32 32 32 32 0 32 32 32 32 32 0 27 5 320

13/04/2022 5:22:18ชุดแคร0หมุนเวียนเดินขบวนรถระหว0าง ICD.ลาดกระบัง กับ ท0าเรือแหลมฉบัง 15/03/2022 8:33:56

 

 

 

สัญลักษณ�แถบสสีถานะ 
ถึงวาระซ,อมบำรุง 

อยู,ในระยะ 15 วันทำการ 

ใช�งานได�ตามปกติ 

พิมพ�ข�อมูลซ้ำ 
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6) บทต. ที่ 62308 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 
วันท่ี 19 มีนาคม 

7) บทต. ที่ 62272 ขึ้นสถานะ คือ “อยู,ในระยะเวลา 15 วัน” ก,อนถึงวันที่ต�องเข�ารับการซ,อมบำรุง ณ 
วันท่ี 19 มีนาคม 

โดยจะแสดงผลในตารางชุดแคร ,หมุนเว ียนเดินขบวนรถระหว,าง ICD ลาดกระบัง ก ับ ท,าเร ือแหลมฉบัง  
โดยสัญลักษณ�แถบสีสถานะจะแจ�งเตือนดังน้ี 

1) สถานะการกำหนดวันท่ีต�องเข�ารับการบำรุง สถานะจะข้ึนเปนสีแดงเมื่อ “ถึงวาระซ,อมบำรุง” 
2) บทต. เมื่อระยะวาระซ,อมบำรุงอยู,ในช,วง 15 วัน สถานะจะแสดงเปนสีเหลือง “อยู,ในระยะ 15 วันทำการ” 
3) บทต. เหลือระยะวาระซ,อมบำรุงมากกว,า 15 วัน สถานะจะแสดงเปนสีขาว “ใช�งานได�ปกติ” 
4) ตารางชุดแคร,หมุนเวียนเดินขบวนรถระหว,าง ICD ลาดกระบัง กับ ท,าเรือแหลมฉบัง เมื่อพิมพ�ข�อมูล

ซ้ำสถานะจะแสดงเปนสีชมพู “พิมพ�ข�อมูลซ้ำ” 
ซ่ึงไฟล�น้ีได�ให�พนักงานทดสอบใช�งานจริง รายละเอียดไฟล�จะช,วยพนักงานในเรื่องการติดตามวาระการซ,อมบำรุงของ

รถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าและช,วยพนักงานสามารถวางแผนในการจัดสรรการใช�งานของรถโบก้ีบรรทุกตู�สินค�าได�ล,วงหน�า  
 

 
รูปท่ี 8 พนักงานฝ{ายปฏิบัติการเดนิรถทำการทดลองไฟล�แจ�งเตือน 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

5.3 ผลสรุปหลังปรับปรุง  
จากการทดลองไฟล�แจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุงพบว,าโปรแกรมสามารถที่จะตอบสนองการทำงานในการติดตาม

วาระซ,อมบำรุงได�อย,างมีประสิทธิภาพและครบถ�วนจากความผิดพลาดเฉลี่ย 20% ลดเหลือเฉลี่ย 0% จากจำนวนท่ีส,งซ,อมจริง 
รวมถึงสามารถบอกจำนวนรถโบกี้บรรทุกตู�สินค�าทั้งหมดอัตโนมัติและแม,นยำ โดยไม,ต�องอาศัยการนับจำนวนแบบการทำงาน
โดยคน เมื่อทำการเปรียบเทียบวิธีการทำงานแบบเดิมกับแบบใหม, พบว,าการติดตามและแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุงของวิธีการ
ทำงานแบบใหม,เปนอัตโนมัติ 100% เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเดิมท่ีให�การทำงานโดยคนถึง 100%  
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รูปท่ี 9 กราฟแสดงจำนวนการเกิดข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหว,างเดือนพฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากภาพที่ 9 กราฟแสดงจำนวนข�อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว,างเดือนพฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565 จาก
การเก็บข�อมูลควรมีระยะเวลาในการติดตามผลมากกว,า 1 เดือน เพ่ือเช็คความแม,นยำของโปรแกรมว,ามีประสทิธิภาพมากน�อย
เพียงใด 

5.4 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู�ใช�งาน 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�งานไฟล�แจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุง 

 
ท่ีมา : นิภาพร ทัศเนียม (2564) 
 

จากการทำแบบสอบถามจากผู�ใช�งานไฟล�แจ�งเตือนจำนวน 3 คน พบว,า การใช�งานไฟล�แจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุง

มีประโยชน�ต,อหน,วยงานของผู�ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู,ในระดับดี (�̅=4.46) เมื่อพิจราณาเปนรายข�อพบว,าพนักงานมี

ความพึงพอใจในระดับดีมากทั้งหมด 5 ข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังน้ี 1) สามารถแสดงผลข�อมูลได�รวดเร็ว (�̅=5.00)  

2) การแสดงผลข�อมูลในรูปแบบที่เข�าใจง,าย (�̅=5.00) 3) เนื ้อหาของไฟล�มีประโยชน�ต,อหน,วยงานของท,าน (�̅=4.67)  

4) ความรวดเร็วในการประมวลผลข�อมูล (�̅=4.67) 5) การปOองกันผู�ที่ไม,มีสิทธิในการกรอกข�อมูล (�̅=4.67) อยู,ในระดับดี

ทั ้งหมด 3 ข�อเรียงจากมากไปหาน�อยดังนี ้ 1) ความง,ายต,อการใช�งาน (�̅=4.00) 2) ความสวยงามในการแสดงผลข�อมูล 

(�̅=4.00) และ 3) ความง,ายในการกรอกข�อมูล (�̅=3.67) 
 

 

1 2 3

1 เน้ือหาของไฟล�มีประโยชน�ต�อหน�วยงานของท�าน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก

2 ความง�ายต�อการใช-งาน 4 5 3 4.00 1.00 ดี

3 สามารถแสดงผลข-อมูลได-รวดเร็ว 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก

4 การแสดงผลข-อมูลในรูปแบบท่ีเข-าใจง�าย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก

5 ความสวยงามในการแสดงผลข-อมูล 3 5 4 4.00 1.00 ดี

6 ความง�ายในการกรอกข-อมูล 4 4 3 3.67 0.58 ดี

7 ความรวดเร็วในการประมวลผลข-อมูล 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก

8 การป6องกันผู-ท่ีไม�มีสิทธิในการกรอกข-อมูล 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก

4.46 0.54 ดีรวม

ลําดับท่ี รายการ เกณฑ;ประเมิน 
คะแนนความพึงพอใจของพนักงานท่ีเก่ียวข�อง (คน)

ค0าเฉล่ีย S.D
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต�ใช� Microsoft Excel สำหรับการแจ�งเตือนวาระซ,อมบำรุง กรณีศึกษา รถโบก้ี

บรรทุกตู�สินค�า โดยทำการประยุกต�ใช�โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร�างไฟล�การแจ�งเตือนวาระการซ,อมบำรุงให�กับ
พนักงานฝ{ายปฏิบัติการการเดินรถ เพื่อทำการจัดสรรจำนวนชุด บทต. ที่ใช�ในการขนส,งสินค�า จากการศึกษาป6ญหาด�วย
แผนผังก�างปลา พบสาเหตุมาจากการที่ไม,มีโปรแกรมใหม,ๆใช�ในการทำงาน การเก็บข�อมูลลงในสมุด และการทำงานที่ใช� 
การคิดด�วยมือ ผู�วิจัยจึงศึกษากระบวนการทำงานด�วย Flowchart และทำการปรับปรุงการลดความสูญเปล,าด�วยหลักการ
ระบบ ECRS โดยการเลือกใช�เพียงตัว C (Combine) การรวมกัน และ S (Simplify) การทำให�ง,าย มาปรับปรุงกระบวน 
การทำงานของฝ{ายปฏิบัติการ ก,อนปรับปรุงพบว,ากระบวนการตรวจเช็ควาระการซ,อมบำรุงมีท้ังหมด 10 ข้ันตอน หลังจากการ
นำโปรแกรมเข�ามาทดลองใช�งาน พบว,าหลังปรับปรุงกระบวนการตรวจเช็คลดเหลือ 6 ขั้นตอน จากการนำข�อมูลมารวมกัน
และการสร�างความสะดวก รวดเร็ว ให�กับผู�ใช�งาน หลังจากการทดลองใช�งานไฟล�แจ�งเตือนท่ีพัฒนาข้ึน ผู�ใช�งานมีความเห็นว,า
ไฟล�แจ�งเตือนมีประโยชน�ต,อหน,วยงานของผู�ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู,ในระดับดี 4.46 มีความสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
กับคุณชุลีกร ซูโซติถาวร (2560) ได�ทำการศึกษาเก่ียวกับการเสนอแนวทางการแจ�งเตือนก,อนท่ีจะซ,อมบำรงุ กรณีศึกษา บริษัท 
ABC จำกัด เนื่องจากต�องการเสนอแนวทางการแจ�งเตือนก,อนที่จะซ,อมบำรุง จากป6ญหาที่พอคือ พนักงานขับรถลืมเลขไมล�ท่ี
จะเข�าศูนย�ซ,อมในรอบถัดไปและไม,มีการแจ�งเตือนระยะที่จะเข�าศูนย�ล,วงหน�าซึ่งการเข�าศูยน�ซ,อมไม,ตรงระยะอาจจะส,งผล
กระทบต,ออายุการใช�งานต,อเครื่องยนต� ทำการิเคราะห�สาเหตุของป6ญหาโดยใช� Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลักการ
วางแผนซ,อมบำรุงรักษาเชิงปOองกัน (Preventive Maintenance) เพื่อประยุกต�ใช�แนวคิด Microsoft office Excel Version 
2016 ในการสร�างไฟล�การแจ�งเตือนการเข�าเช็คระยะล,วงหน�าเส�นทางไทย - กัมพูชา (ด,านปอยเปต - พนมเปญ) ของรถหัวลาก
ในแต,ละทะเบียน พบว,า จากการสร�างไฟล�การแจ�งเตือนการเข�าเช็คระยะล,วงหน�าเส�นทางไทย - กัมพูชา (ด,านปอยเปต - 
พนมเปญ) สามารถนำไฟล�การแจ�งเตือนเข�าเช็คระยะไปใช�ได�จริงการทดลองใช�และการประเมินผลความพึงพอใจกับพนักงานท่ี
มีส,วนเกี่ยวข�องในแผนก จำนวน 7 คน พนักงานมีความพึงพอใจต,อไฟล�การแจ�งเตือนการเข�าเช็คระยะล,วงหน�าเส�นทางไทย - 
กัมพูชา (ด,านปอยเปต - พนมเปญ) โดยรวมอยู,ในระดับมากที่สุด 4.34 และสอดคล�องกับงานวิจัยของนภัส อินทราคม และ
ชมพูนุท อ่ำข�าง (2562) ได�ทำการศึกษาเรื่องการปรับปรุงกระบวนการกรอกข�อมูลเอกสารจ,ายน้ำมันทางเรือ เน่ืองจากต�องการ
ศึกษาขั้นตอนการออกเอกสาร Tanker Data Report และเพื่อแก�ไขแบบฟอร�มการกรอกข�อมูลของเอกสาร Tanker Data 
Report ในการจ,ายน้ำมันให�แก,เรือบรรทุกน้ำมันชนิด Bunker ที่เทียบท,า 6 และ 7 ท,าเรือแบบสะพาน (Jetty) คลังน้ำมนัศรี
ราชา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค�าปลีก จำกัด (มหาชน) ให�เปนป6จจุบัน และสามารถใช�งานได�สะดวกตอบสนองความ
ต�องการของผู�ใช�งาน โดยการนำ ผังก�างปลา (Cause & Effect Diagram) มาวิเคราะห�สาเหตุและผลกระทบของป6ญหา พบว,า
ช,องในการกรอกข�อมูลไม,สัมพันธ�กับลำดับในการกรอก, การใส,ข�อมูลซ้ำซ�อนกับเอกสารอื่นที่ทำการแสดงร,วมกัน เนื่องจาก
เอกสารไม,มีความเปนป6จจุบัน และความล,าช�าในการคำนวณปริมาณน้ำมัน เนื่องจากขาดการคำนวณปริมาณน้ำมันของเรือ
บรรทุกน้ำมันในโปรแกรม Microsoft Excel ผู�วิจัยจึงทำการปรับปรุงกระบวนการโดยใช�หลักการ ECRS ประกอบด�วย การ
กำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม, (Rearrange) และการทำให�ง,าย (Simplify) ) ส,งผลให�เกิดการตัด
กระบวนการที่มีความซ้ำซ�อน ทำการควบรวมกระบวนการ ทำให�เกิดการเรียงกระบวนการใหม, และนำตาราง (TABLE) ท่ี
เกี่ยวข�องในการคำนวณปริมาณน้ำมัน มาทำการผูกสูตรใน Microsoft Excel ส,งผลให�สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการ
กรอกข�อมูลเอกสารการจ,ายน้ำมันทางเรือ รวมได� 37.8 นาที หรือ 0.63 ช่ัวโมง 
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7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
สำหรับไฟล�แจ�งเตือนน้ี สามารถทำงานได�เพียงการรกรอกข�อมลู แก�ไข แสดงผล และพิมพ�ข�อมูลเท,าน้ัน ผู�ท่ีต�องการ

พัฒนาต,อยอด สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมความสามารถได�อีกหลายด�าน เช,น 
7.1 สามารถนำโปรแกรมไปพัฒนาเพ่ือให�ง,ายต,อการกรอกข�อมูลมากยิ่งข้ึน 
7.2 สามารถพัฒนาด�านความสวยงามของไฟล�แจ�งเตือน ซ่ึงจะทำให�ผู�ใช�งาน มีความพึงพอใจด�านความสวยงามเพ่ิมข้ึน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับน้ีสามารถสำเร็จลุล,วงไปด�วยดี เน่ืองจากการได�รับความกรุณาเปนอย,างสูงจากอาจารย� ดร.นิศากร มะลิวัลย� 

อาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณอาจารย�ผู�สอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส�และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ที่กรุณาให�คำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงข�อบกพร,องต,าง ๆ ด�วยความเอาใจใส, 
ผู�วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ,มเทของอาจารย� และขอกราบขอบพระคุณไว� ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณศิวดล ผลวัชนะ พ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝ�กงาน และขอบคุณพนักงานท่ีให�ความอนุเคราะห�ข�อมูล
ต,าง ๆ ท่ีเปนประโยชน�แก,ผู�วิจัยในการดำเนินการการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีให�สำเร็จลุล,วงไปด�วยดี 

ผู�วิจัยหวังว,างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน�อยู,ไม,น�อย จึงขอมอบส,วนดีทั้งหมดนี้ให�แก,เหล,าคณาจารย� ที่ได�ประสิทธิ
ประสาทวิชาจนทำให�ผลงานวิจัยเปนประโยชน�ต,อผู�ที่เกี่ยวข�องและขอมอบความกตัญ�ูกตเวทิตา แด,คุณบิดามารดา และ 
ผู�มีพระคุณทุกท,าน สำหรับข�อบกพร,องต,าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผู�วิจัยขอน�อมรับแต,เพียงผู�เดียวและยินดีจะรับฟ6งคำแนะนำจาก
ทุกท,านท่ีได�เข�ามาศึกษา เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนางานวิจัยต,อไป 
 

นิภาพร ทัศเนียม  
29 ตุลาคม 2564 
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ป�จจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช�บริการการเดินทางระหวางประเทศในชวงโควิด-19 ของ
ผู�โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางสายการบินท่ี

ให�บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต�นทุนต่ำ 
FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON SELECTION OF INTERNATIONAL TRAVELOING 
PATTERN DURING COVID-19 SITUATION OF THAI PASSENGERS IN BANGKOK AND SUBURB 

AREAS: THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN FULL SERVICES AND LOW-COST CARRIER 
 

 

วสวัตต์ิ  สุติญญามณี1* และสุรพจนO  ช�างเยาวO2 

Vasavat  Sutinyamanee1* and Surapoj  Changyao2 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุค 

โควิด-19 ของผู!โดยสารชาวไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลระหว%างสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบิน
ต!นทุน และเพื่อศึกษาป5จจัยที่ส%งผลต%อการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิด-19 ของ
ประชากรไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบกับ
สายการบินต!นทุนต่ำ โดยใช!กลุ%มตัวอย%างที่เป8นผู!โดยสารชาวไทยที่อาศัยอยู%ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช!วิธี 
การสุ%มตัวอย%างเป8นระบบแบบกลุ%ม (Cluster Sampling) จำนวน 500 คน เพ่ือนำมาวิเคราะห�ผลใช!สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
สหสัมพันธ�แบบพหุด!วยวิธี Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห�ถึงการตัดสินใจในการใช!บริการสายการบินใน 
การเดินทางระหว%างประเทศของประชากรไทยหลังยุคโควิด-19 ใน 2 รูปแบบ ได!แก% การใช!บริการสายการบินที่ให!บริการเต็ม
รูปแบบ และการใช!บริการสายการบินต!นทุนต่ำ โดยพบว%า ผู!โดยสารตัดสินใจที่จะเลือกการใช!บริการสายการบินต!นทุนต่ำ
มากกว%าสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ โดยมีป5จจัยในด!านประชากร โดยเฉพาะด!านอายุ ป5จจัยต!นทุนทางเศรษฐกิจ  
ป5จจัยด!านข!อจำกัดทางกายภาพ และการได!รับวัคซีนปWองกันโควิด-19 ของผู!โดยสารมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจใน 
การเลือกรูปแบบในการเดินทางระหว%างประเทศของประชากรไทยหลังยุคโควิด-19 ซึ่งเป8นสิ่งท่ีระบบขนส%งสาธารณะต!อง
คำนึงถึงป5จจัยดังกล%าวเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงการให!บริการเพ่ือเป8นรูปแบบการเดินทางท่ีตอบสนองผู!โดยสารทุกช%วงวัยหลัง
การแพร%ระบาดโควิด-19 ได!ต%อไป 
 

คำสำคัญ : การเดินทางทางอากาศ, การตัดสินใจ, สายการบินท่ีให!บริการเต็มรปูแบบ, สายการบินต!นทุนต่ำ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the decision making in choosing international travel services 

during the COVID-19 era of Thai passengers. in Bangkok and suburb areas between full-service airlines and 
low-cost airlines and to study the factors affecting the decision to choose international travel services during 

 

1 ผู!ช%วยศาสตราจารย�ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 อาจารย�ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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the COVID-19 era of Thai passengers in Bangkok and suburb areas: a comparative study between full-service 
airlines and airlines. low cost Using a sample of Thai passengers living in Bangkok and its vicinities by using 
a Cluster Sampling method for 500 people to analyze the results using descriptive statistics and multiple 
correlation statistics using the Ordered Logistic Regression method to analyze the decision-making in the 
use of airline services in international travel among the Thai passengers after the Covid-19 era in 2 choices 
of traveling: traveling by airlines that provide full service. It was found that passengers decided to choose 
a low-cost mode of travel over a full-service airline with the demographic factor especially in age economic 
cost factor Physical limitation factor and the passenger's exposure to the COVID-19 vaccine is related to the 
decision-making in international travel among Thai passengers during the COVID-19 era, which is something 
that public transport must take into account to improve the service to be a mode of transportation that 
responds to passengers of all ages after the Covid-19 epidemic. 
 

Keywords: Air Transportation, Decision Making, Full Services Carrier, Low-Cost Carrier 
 

1. ความเปgนมาและความสำคัญของป�ญหา 
การโดยสารสายการบินในป5จจุบันเป8นท่ีแพร%หลายและนิยมอย%างมาก ซึ ่งแตกต%างจากในอดีตที ่การเดินทาง 

ทางอากาศถูก จำกัดไว!เฉพาะในกลุ%มชนชั้นสูง เนื ่องจากอุตสาหกรรมการบินยังไม%เป8นที่แพร%หลายและมีค%าใช!จ%ายที่สูง  
เพราะด!วยเหตุผลทางด!าน ค%าใช!จ%ายในการเดินทางของประเภทนี้ทำให!ประชาชนทั่วไปที่มีรายได!สามารถเข!าถึงการเดินทาง
ทางอากาศได!ง%ายขึ้น สามารถขยายฐานลูกค!าให!กว!างมากขึ้นมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นมีผลทำให!รูปแบบการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงไปโดยการหันมา ใช!บริการสายการบินมาขึ้น ประเภทของผู!ที่ใช!บริการของสายการบินนั้นมีทุกเพศ  
ทุกช%วงวัย อันเน่ืองมาจากการเดินทางโดยเครือ่งบินก็ถือว%าเป8นการเดนิทางท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัยและใช!เวลาสัน้ท่ีสุดและใน
ป5จจุบัน ซ่ึงจะเห็นได!จากจำนวนของผู!โดยสารมีเพ่ิมมากข้ึนนอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในป5จจุบันราคาถูกลงมากแล!ว  
การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือว%าเป8นการเดินทางท่ีปลอดภัย ท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดด!วยเช%นกัน จึงทำให!จำนวนผู!ท่ีเดินทางโดย
เครื่องบินเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได!จากสถิติจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู!โดยสารระหว%างประเทศในประเทศไทยเพิ่มข้ึน
จาก 5.6 แสนเที ่ยวบิน 45 ล!านคนในปs พ.ศ. 2550 เป8น 7.6 แสนเที ่ยวบิน 71 ล!านคน ในปs พ.ศ. 2560 (สำนักงาน
คณะกรรมการการบินพลเรือนแห%งประเทศไทย, 2561) 

ปลายปs 2019 ผลกระทบใหญ%ของการเดินทางทางอากาศได!เกิดข้ึนอีกครั้งจากการแพร%ระบาดของไวรัสโคโรน%า หรือ 
COVID-19 ที่ทำให!ประเทศต%าง ๆ ทั่วโลกออกมาตรการควบคุมการแพร%ระบาดจนไปถึงปwดประเทศ ปwดเมือง หรือ มาตรการ 
ล็อกดาวน� รวมไปถึงนโยบายการห!ามเคลื่อนย!ายระหว%างเมือง การห!ามเดินทางข!ามประเทศ ข!ามจังหวัด จนไปถึงการปwดท%า
อากาศ จากมาตรการดังกล%าวอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงอย%างมากนั่นก็คืออุตสาหกรรมการท%องเที่ยว อุตสาหกรรม
การบิน ซึ่งจะเห็นได!จากจำนวนเที่ยวบินของสายการบินในประเทศต%างๆลดลงมากถึง 70 - 90% ของเที่ยวบินทั้งหมด และ 
ที่เห็นได!ชัด สายการบินต%างๆในประเทศไทย ไม%ว%าจะเป8น สายการบินไทย สายการบินกรุงเทพ สายการบินไทยแอร�เอเชีย  
สายการบินไทย ไลอ!อนแอร� ฯลฯ ต%างงดให!บริการทุกเท่ียวบินท้ังในประเทศและระหว%างประเทศ  

นอกจากมาตรการการจำกัดการเดินทางข!างต!น วิกฤตการณ� COVID-19 ยังเป8นป5จจัยที่สำคัญต%อพฤติกรรมของ
มนุษย�จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปสู %วิถีชีวิตใหม% (New Normal) ดังนั ้นจึงสามารถกล%าวได!ว%าพฤติกรรมการเดินทาง 
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ทางอากาศของผู!โดยสารและรูปแบบของการให!บริการของสายการบินหลังวิกฤตการณ� COVID-19 มีแนวโน!มที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย%างแน%นอนตลอดกาล หรือจนกว%าโรคระบาดจะสิ้นสุดซ่ึงก็ยังคงไม%มีใครทราบว%าจะสิ้นสุดเมื่อไหร% 

สำหรับการศึกษาในครั้งน้ีเป8นการศึกษาเพ่ือทำความเข!าใจอย%างลึกซ้ึง ท่ีจะทำให!เข!าใจถึงรูปแบบการเดินทางระหว%าง
ประเทศของประชากรไทยในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะอย%างยิ่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเน!นการเดินทาง 
ที่มีความสะดวกสบาย คุ!มค%า เน!นการซื้อด!วยเหตุผลโดยไม%ใช!อารมณ� โดยให!ความสำคัญกับความพึงพอใจเป8นหลัก มี
ความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันคำนึงถึงความมั่นใจด!านความปลอดภัย 
ความมั่นใจด!านบริการ ใส%ใจสุขภาพท่ีดี รวมท้ังมาตรการการคัดกรองโรค อีกท้ังผู!โดยสารกลุ%มน้ีไม%ต!องกังวลต%อค%าใช!จ%ายในการ
เดินทาง เน่ืองจากเป8นประชากรท่ีอยู%ในเขตเมือง จึงมีความใส%ใจ ในการเลือกรูปแบบการเดินทางต%าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

ด!วยเหตุนี้ ผู!วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและป5ญหาในป5จจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาป5จจัยที่ส%งผลต%อการตัดสินใจใน
การเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิด-19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : 
การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต!นทุนต่ำ เพื่อนำผลจากการวิจัยไปพัฒนา
ปรับปรุงการให!บริการของอุตสาหกรรมการบินเพ่ือรองรับผู!โดยสารทุกช%วงวัยหลังการแพร%ระบาดของโควิด-19 ต%อไป 
 

2. วัตถุประสงคOของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิด-19 ของประชากรไทย ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลระหว%างสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต!นทุน 
2.2 เพื่อศึกษาป5จจัยที่ส%งผลต%อการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิด-19 ของ

ประชากรไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบิน
ต!นทุนต่ำ 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู!วิจัยทำการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข!องกับงานวิจัยโดยใช!แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข!องดังน้ี 
1) แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ 
2) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู!บริโภค 
3) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมช%วงวัย 
4) งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการเดินทางทางอากาศ 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากแนวคิดทฤษีท่ีท่ีเก่ียวข!องกับ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง ผู!วิจัยสามารถสร!างเป8นกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยมี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังรปูท่ี 1 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : ผู!วิจัย 
 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 แบบแผนการวิจัย 

ป5จจัยท่ีส%งผลต%อการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิด-19 ของประชากรไทยใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต!นทุนต่ำ ผู!วิจัย
ใช!การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด!วยรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในการวิจัยในครั้งน้ี 
โดยเก็บข!อมูลในช%วงเดือน กุมภาพันธ� 2565 ถึง เมษายน 2565 

5.2 ประชากรและตัวอยาง 
เนื่องด!วยประชากรที่ใช!ในการศึกษาในครั้งนี้คือประชากรที่เป8นชาวไทยท่ีบรรลุนิติภาวะ คือมีอายุ 20 ปsขึ้นไป  

มีภูมิลำเนาอยู%ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป8นประชากรที่ไม%ทราบขนาดตัวอย%างที่แน%ชัดดังนั้นผู!วิจัยใช!สูตร 
การกำหนดขนาดตัวอย%างแบบไม%ทราบจำนวนประชากรของ แทนค%าโดยใช!สูตรที่ค%าความคาดเคลื่อนทางสถิติท่ี 5% ระดับ
ความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% โดยจะได!กลุ%มตัวอย%างทั้งหมดเป8น 500 ตัวอย%าง กลุ%มตัวอย%างท่ีเป8นชาวไทยท่ีบรรลุนิติภาวะ คือ  
มีอายุ 20 ปsขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู%ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อทำการสุ%มตัวอย%างแบบเป8นระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยเลือกจากประชากรที่อยู%ในพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธี Cluster Sampling 
เพื่อเลือกกลุ%มตัวอย%าง ได!เขตการศึกษา 3 เขตในกรุงเทพฯ ได!แก% เขตวัฒนา เขตบางเขน และเขตธนบุรี ในเขตปริมณฑล 2 
อำเภอได!แก% อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู!วิจัยใช!ข!อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท%องเท่ียวและ

การเดินทางของชาวไทยหลังยุคโควิด-19” ของผู!วิจัย โดยเครื่องมือวิจัยได!ผ%านการพิจารณาจากผู!ทรงคุณวุฒิ โดยมีค%า IOC  
อยู%ระหว%าง 0.75 - 1.00 ทุกข!อ และได!ค%าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 ซึ่งเป8นค%าที่ค%อนข!างสูงใกล!เคียงกับ 1 
และมากกว%า 0.75 จึงเป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข!อมูลได! (Crandall, 1981) 

5.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
การเก็บรวบรวมข!อมูลในครั้งนี้ผู!วิจัยได!ให!กลุ%มตัวอย%างเป8นผู!ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered) โดยใน

แบบสอบถ%ม แบ%งออกเป8น 2 ส%วน  
ส%วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข!อมลูทางประชากร ป5จจัยด!านทุนทางเศรษฐกิจ ป5จจัยด!านทุนมนุษย� และข!อจำกัดทางกายภาพ 
ส%วนท่ี 2 เป8นแบบคำถามเก่ียวกับการตัดสินใจการใช!บริการสายการบินในการเดินทางระหว%างประเทศ  

 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะทางประชากรของผู�โดยสาร  
ป�จจัยทางด�านทุนทางเศรษฐกิจ  

ป�จจัยทางด�านทุนมนุษย  
 ข�อจำกัดทางกายภาพ 

 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจในการเลือกใช�บริการการ
เดินทางระหว*างประเทศในยุคโควิด 19 ของ
ผู�โดยสาร 
- สายการบินท่ีให�บริการเต็มรูปแบบ 
- สายการบินต�นทุนต่ำ 
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5.5 การวิเคราะหOข�อมูล 
การวิเคราะห�ข!อมูลที่ใช!ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู!วิจัยใช!สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห�ถึงข!อมูลทางประชากรของ

ผู!ตอบแบบสอบถาม และสถิติสหสัมพันธ�แบบพหุด!วยวิธ ี Ordered Logistic Regression นำมาวิเคราะห�ในส%วนของ 
การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางทางอากาศระหว%างประเทศรวมท้ังนำเสนอผลการวิจัยต%อไป 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 สถิติเชิงพรรณนา 

ข!อมูลทางประชากร โดยด!านเพศ พบว%า มีเพศชาย จำนวน 227 คน คิดเป8นร!อยละ 46.00 และเพศหญิง จำนวน 
273 คน คิดเป8นร!อยละ 54.00 ด!านอายุ พบว%า อายุเฉลี ่ย 38.72 ปs กลุ %มตัวอย%าง มีอายุต่ำสุด 20 ปs อายุสูงสุด 76 ปs  
ด!านสถานภาพ พบว%า ส%วนใหญ%อยู%ในสถานภาพ สมรส / อยู%ด!วยกัน จำนวน 342 คน คิดเป8นร!อยละ 68.40 น!อยที่สุดคือ 
สถานะภาพ หย%าร!าง/หม!าย/แยกกันอยู% จำนวน 32 คน คิดเป8นร!อยละ 6.40 ป5จจัยด!านทุนมนุษย� ด!านการศึกษา พบว%า  
ส%วนกลุ%มตัวอย%างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด เป8นจำนวน 382 คน โดยคิดเป8นร!อยละ 76.40 น!อยที่สุดคือ  
กลุ%มตัวอย%างมีการศึกษาระดับระดับปริญญาเอกน!อยที่สุด เป8นจำนวน 15 คน โดยคิดเป8นร!อยละ 3 ป5จจัยด!านทุนทาง
เศรษฐกิจ ด!านอาชีพ พบว%า ส%วนใหญ%ประกอบอาชีพเป8นพนักงานเอกชน เป8นจำนวน 227 คน โดยคิดเป8นร!อยละ 45.40  
น!อยที่สุด คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 2 คน คิดเป8นร!อยละ 0.4 ด!านรายได!ต%อเดือน พบว%า กลุ%มตัวอย%างมีรายได!
เฉลี่ยต%อเดือนอยู%ท่ี 25,425.42 บาท ส%วนใหญ%มีรายได!ระหว%าง รายได!เฉลี่ยต%อเดือนสูงสุด 110,000 บาท รายได!เฉลี่ยต%อเดือน
ต่ำสุด 12,000 บาท ป5จจัยด!านข!อจำกัดทางกายภาพ พบว%า ส%วนใหญ%แข็งแรง จำนวน 224 คน คิดเป8นร!อยละ 44.80  
น!อยท่ีสุดคือ มีโรคประจำตัว จำนวน 35 คน คิดเป8นร!อยละ 7.00 ด!านการติดเช้ือโควิด-19 พบว%า เคยติดเช้ือ หรือ อยู%ระหว%าง
การกักตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 67 คน คิดเป8นร!อยละ 13.40 ไม%เคยติดเชื้อ 433 คน คิดเป8น ร!อยละ 86.60  
ด!านการฉีดวัคซีน พบว%า มีผู!ได!รับวัคซีนอย%างน!อย 1 เข็มแล!ว จำนวน 107 คน คิดเป8นร!อยละ 21.4 ยังไม%ได!รับวัคซีน จำนวน 
303 คน คิดเป8นร!อยละ 78.60 (จากคำถามปลายปwดให!เลือก) 

6.2 ผลการศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช�บริการการเดินทางระหวางประเทศในยุคโควิด-19 ของประชากรไทย 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลระหวางสายการบินท่ีให�บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต�นทุน 

ผลการวิเคราะห�การตัดสินใจเลือกรูปแบบการการเดินทางระหว%างประเทศของผู!โดยสารในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ค%าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 รูปแบบ พบผู!โดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตัดสินใจเลือกเดินทางกับสายการบิน
ต!นทุนต่ำ ในระดับมากท่ีสุดมีค%าเฉลี่ยรวม 2.63 ครั ้งในปs 2564 ที่มีการแพร%ระบาดโควิด-19 (ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 
0.23512) มากกว%า ตัดสินใจเลือกเดินทางทางกับสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบ ในระดับมากท่ีค%าเฉลี่ยรวม 1.12 ครั้งในปs 
2564 ท่ีมีการแพร%ระบาดโควิด-19 (ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.12245) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค%าเฉลี ่ยรวมการวิเคราะห�การตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผู!โดยสารในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลในช%วงการแพร%ระบาดโควิด-19 

รูปแบบการเดินทางระหวางประเทศ สายการบินท่ีให�บริการเต็มรูปแบบ 
(คร้ังตอปq) 

สายการบินต�นทุนต่ำ 
(คร้ังตอปq) 

คาเฉลี่ย 1.12 2.63 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.12245 0.23512 
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6.3 ผลการศึกษาป�จจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช�บริการการเดินทางระหวางประเทศในยุคโควิด-19 ของ
ประชากรไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางสายการบินที่ให�บริการเต็มรูปแบบกับสาย
การบินต�นทุนต่ำ 

การวิเคราะหOข�อมูล ด�วยวิธีทางสถิติ Ordered Logistic Regression 
การตรวจสอบความสัมพันธ�พหุร%วมเชิงเส!นของตัวแปรอิสระ (Multicolinearity) 
ก%อนการวิเคราะห�ข!อมูลโดยวิธี Multiple Regression Analysis ผู!วิจัยได!ทำการตรวจสอบความสัมพันธ�พหุร%วมเชิง

เส!นของตัวแปรอิสระ (Multicolinearity) โดยใช!เกณฑ�ที่จะพิจารณาตัวแปรที่เหมาะสมสามารถนำไปใช!ในการวิเคราะห� ก็คือ 
จะมีค%าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ร%วม (Correlation) ระหว%างคู%ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันต!องน!อยกว%า 0.50 ซ่ึงจากการทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ร%วม (Correlation) ระหว%างคู%ตัวแปรต!นหรือตัวแปรอิสระพบว%า มีค%าต่ำกว%า 0.50 ทุกตัว นั่นหมายถึง
ตัวแปรต!นหรือตัวแปรอิสระเป8นอิสระต%อกันมีความสัมพันธ�กันต่ำจึงสามารถใช!เป8นตัวแปรต!นหรือตัวแปรอิสระในการวิเคราะห�
ข!อมูลด!วยรูปแบบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได! (Aronson, Crandall, & Peletier, 1981) 

การทดสอบเพ่ือดูความเหมาะสมของการใช!การวิเคราะห�การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 
ก%อนที่ผู!วิจัยจะใช!การวิเคราะห�การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อใช!วิเคราะห�ผลการวิจัย

ผู!วิจัยได!ทดสอบเพื่อดูความเหมาะสมของการใช!การวิเคราะห�การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) หรือ 
Parallel Line พบว%า ค%า prob chi-square ได!ค%า 0.8243 ซึ่งหมายความว%าไม%มีนัยสำคัญทางสถิติ นั้นหมายถึงสามารถ การ
วิเคราะห�การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ใช!ในการหาความสัมพันธ�ระหว%างตัวแปรอิสระท่ีกำหนดกับตัว
แปรตามท่ีมีค%าแบ%งออกเป8นระดับมีความน%าเช่ือถือในทางสถิติ (Aronson, Crandall, & Peletier, 1981) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการประมาณค%า Ordered Logistic Regression ของป5จจัยที่มีอิทธิพลต%อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
ในการเดินทางระหว%างประเทศในยุคโควิก 19 ของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตัวแปรอิสระ สายการบินท่ีให�บริการเต็ม
รูปแบบ 

สายการบินต�นทุนต่ำ 

Odd Ratio Odd Ratio 
ป�จจัยด�านประชากร 

เพศ 
หญิง (กลุ%มอ!างอิง) 
ชาย 

 
 

1.0326 

 
 

0.9758 

อายุ 1.2576*** 0.9745*** 

สถานภาพสมรส 
โสด (กลุ%มอ!างอิง) 
สมรส / อยู%ด!วยกัน 
หย%าร!าง / หม!าย / แยกกันอยู% 

 
 

1.0742 
1.2123 

 
 

1.1542 
1.0098 

ป�จจัยด�านทุนทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
ว%างงาน / เกษียณอายุ (กลุ%มอ!างอิง) 
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ตัวแปรอิสระ สายการบินท่ีให�บริการเต็ม
รูปแบบ 

สายการบินต�นทุนต่ำ 

Odd Ratio Odd Ratio 
ประกอบอาชีพรับราชการ / หนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบอาชีพค!าขาย / อาชีพอิสระ 
ประกอบอาชีพรับจ!าง 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2.1823** 
1.2327** 
2.3459** 
2.7189 
1.1254 

1.2562** 
8.7823** 
2.3383** 
3.1657** 
1.0078 

รายได�เฉลี่ยตอเดือน 1.0002*** 1.0002*** 
ป�จจัยด�านทุนมนุษยO 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก (กลุ%มอ!างอิง) 
ต่ำกว%าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
- 

1.2236 
1.1233 
1.0042 

 
- 

0.8872 
1.0245 
1.0145 

ป�จจัยทางด�านข�อจำกัดทางกายภาพ 

ข�อจำกัดทางกายภาพ 
แข็งแรงดี (กลุ%มอ!างอิง) 
โรคปวดกระดูก  
โรคประจำตัว 
ต!องได!รับยาจากแพทย�เพ่ือรักษา 

 
 

2.9823** 
2.9761** 
2.8233** 

 
 

1.4278** 
1.5862** 
1.1523** 

การติดเชื้อโควิด-19 
เคยติดเชื้อ หรือ อยู%ระหว%างการกักตัวเนื่องจาก
ติดเช้ือ (กลุ%มอ!างอิง) 
ไม%เคยติดเช้ือ 

 
 
 

1.2742** 

 
 
 

1.1532* 

การได�รับวัคซีนโควิด-19 
ได!รับวัคซีนอย%างน!อย 2 เข็มข้ึนไปแล!ว (กลุ%มอ!างอิง) 
ได!รับวัคซีนแล!ว 1 เข็ม 
ไม%เคยได!รับวัคซีน 

 
 

0.9523** 
0.8413** 

 
 

0.9216** 
0.8145* 

Sample size 
Prob>chi2 
Pseudo-R2 
Log likelihood 

500 
0.0000 
0.3476 

-392.47853 

500 
0.0000 
0.3233 

-385.47581 
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จากตารางที่ 2 ซึ่งเป8นตารางสถิติสหสัมพันธ�แบบพหุ ด!วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึงป5จจัยที่มี
อิทธิพลต%อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางระหว%างประเทศของผู!โดยสารชาวไทย ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ในการเดินทางโดยสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต!นทุนต่ำ พบว%า ป5จจัยทางด!านประชากรใน
เรื่องของอายุของผู!โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆปsจะมีระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบิน
ที่ให!บริการเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นที่ 1.2576 เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01) ส%วนการเดินทางโดยวายการบินต!นทุนต่ำจะ
ลดลงร!อยละ 2.55 ต%ออายุของผู!โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปs (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01)  

สำหรับป5จจัยทางด!านทุนทางเศรษฐกิจในส%วนของรายได!เฉลี่ยต%อเดือนของผู!โดยสารที่เพิ่มขึ้นในทุกหน%วยจะทำให!
การตัดสินใจในการเลือกใช!บริการสายการบินในการเดินทางระหว%างประเทศเพิ่มขึ ้นในทุกรูปแบบ 1.0002 เท%า (ระดับ
นัยสำคัญ 0.01) ในด!านสถานภาพการทำงานหรืออาชีพ พบว%า ผู!โดยสารที่ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน ประกอบค!าขาย หรืออาชีพอิสระ เมื่อเทียบกับผู!โดยสารที่ว%างงาน หรือเกษียณอายุจะมีการตัดสินใจเดินทาง
โดยสารทั้งสองรูปแบเพิ่มขึ้น โดยผู!โดยสารท่ีประกอบอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีการตัดสินใจเพิ่มข้ึน 
2.1823 เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ในการใช!บริการสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และ 1.2562 เท%า (ระดับ
นัยสำคัญ 0.05) ในการใช!บริการสายการบินต!นทุนต่ำ ผู!โดยสารท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีการตัดสินใจ
เพิ่มขึ้น 1.2327 เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ในการใช!บริการสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และ 8.7823 เท%า 
(ระดับนัยสำคัญ 0.05) ในการใช!บริการสายการบินต!นทุนต่ำ และ ผู!ประกอบอาชีพค!าขาย หรืออาชีพอิสระ จะมีการตัดสินใจ
เพ่ิมข้ึน 2.3459 เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ในการใช!บริการสายการบินท่ีให!บริการเต็มรปูแบบ และเพ่ิมข้ึน 2.3383 
เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ในการใช!บริการสายการบินต!นทุนต่ำ ส%วนอาชีพที่เหลือเมื่อเทียบกับผู!โดยสารที่ไม%ได!
ประกอบอาชีพจะมีการตัดสินใจในใช!บริการสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบไม%แตกต%างกันอย%างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทาง
กลับกัน พบว%าผู!ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีการตัดสินใจเดินทางโดยสายการบินต!นทุนต่ำเพิ่มขึ้น 3.1657 เท%า (ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) เมื่อเทียบกับผู!โดยสารท่ีว%างงาน หรือเกษียณอายุ 

สำหรับผลการศึกษาป5จจัยทางด!านทุนมนุษย�ในเรื่องของระดับการศึกษานั้นพบว%าไม%มีผลต%อการตัดสินใจอย%างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และในด!านของป5จจัยทางด!านข!อจำกัดทางกายภาพ พบว%า ผู!โดยสารที่มีข!อจำกัดทางกายภาพทุกประเภท
จะทำให!การตัดสินในการเดินทางโดยสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบมากกว%าระดบัการตัดสินใจในการใช!บริการสายการบิน
ต!นทุนต่ำอย%างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในด!านการติดเชื้อโควิด-19 พบว%า การติดเชื้อโควิด-19 จะมีผลต%อการตัดสินใจในการระหว%างประเทศโดยสายท้ัง
สายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และการเดินทางโดยสายการบินต!นทุนต่ำ โดยผู!ที่ไม%เคยติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเทียบกบัผู!ท่ี
เคยได!รับเชื้อ หรืออยู%ระหว%างการกักตัวเนื้อจากติดเชื้อโควิด-19 จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 1.2742 (ระดับนัยสำคัญทางสถติิท่ี 
0.05) สำหรับสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบ และ 1.1532 เท%า (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) สำหรับสายการบินต!นทุน
ต่ำ ด!านการได!รับวัคซีนโควิด-19 พบว%ามีสัดส%วนต%อการตัดสินใจในการเดินทางภายในประเทศทั้ง 2 รูปแบบ โดยการเดินทาง
ระหว%างประเทศโดยสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบพบว%า ผู!ท่ีได!รับวัคซีนอย%างน!อย 1 เข็ม เมื่อเทียบกับผู!ท่ีเคยได!รับวัคซีน
อย%างน!อย 2 เข็ม จะมีการตัดสินใจลงลด 0.9523 เท%า หรือลดลง 4.77% (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ท่ีไม%เคยได!รับวัคซีน 
เมื่อเทียบกับผู!ท่ีเคยได!รับวัคซีนอย%างน!อย 2 เข็ม จะมีการตัดสินใจลงลด 0.8413 เท%า หรือลดลง 15.87% (ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.05) ในส%วนของสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และการตัดสินใจเมื่อเทียบผู!ที ่ได!รับวัคซีนอย%างน!อย 1 เข็ม  
เมื่อเทียบกับผู!ท่ีเคยได!รับวัคซีนอย%างน!อย 2 เข็ม จะมีการตัดสินใจลงลด 0.9216 เท%า หรือลดลง 7.84% (ระดับนัยสำคัญทาง
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สถิติท่ี 0.05) ที่ไม%เคยได!รับวัคซีน เมื่อเทียบกับผู!ที่เคยได!รับวัคซีนอย%างน!อย 2 เข็ม จะมีการตัดสินใจลงลด 0.8145เท%า หรือ
ลดลง 18.55% (ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) ในส%วนของสายการบินต!นทุนต่ำ 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาสรุปได!ว%าป5จจัยท่ีส%งผลต%อการตดัสนิใจในการเลือกใช!บริการการเดนิทางระหว%างประเทศของผู!โดยสาร

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบกับสายการบินต!นทุนต่ำ 
ได!แก% อายุของผู!โดยสาร โดยจากการศึกษาพบว%าผู!โดยสารจะตัดสินใจใช!บริการสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบเพ่ิมมากข้ึน
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปs กับการวิจัยของ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2562) ที่ศึกษาถึงการตัดสินใจในของกลุ%มผู!สูงอายุที่จะเดินทาง
ท%องเท่ียวเมื่อมีอายุท่ีมากข้ึนจะมีการตัดสินใจในการท%องเท่ียวมากข้ึน เป8นเพราะเป8นช%วงอายุท่ีมีเวลาในการเดืนทางท%องเท่ียว
มากกว%าช%วงอายุอ่ืน ๆ 

ป5จจัยต%อมาคือ สถานภาพการทำงาน / อาชีพ พบว%า ผู!โดยสารที่ประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน และค!าขาย หรือประกอบอาชีพอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ%มผู!โดยสารท่ีไม%ได!ประกอบอาชีพจะมีโอกาสท่ีจะมี
การตัดสินใจในใช!บริการสายการบินทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้น มากกว%ากลุ%มผู!โดยสารที่ไม%ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลของป5จจัยใน 
ด!านสถานภาพการทำงาน / อาชีพสอดคล!องกับการศึกษาของ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2563) ท่ีทำการวิจัยถึงรูปแบบการตัดสินใจ
ของผู!โดยสารในรูปแบบของการเดินทางทางอากาศของผู!สูงอายุทางโดยพบว%า ผู !โดยสารท่ียังประกอบอาชีพเป8นเจ!าของ
บริษัทเอกชน เน่ืองด!วยผู!โดยสารในกลุ%มดังกล%าวมีอำนาจในการตัดสินใจในการเดินทางเอง รวมท้ังออกค%าใช!จ%ายเอง บริษัทหรือ
ผู!โดยสารจะมีกระบวนการในการตัดสินใจก%อนการใช!บริการโดยเปรียบเทียบค%าใช!จ%ายก%อนการซื้อไม%ว%าจะเป8นด!านราคาค%าบัตร
โดยสาร ค%าดำเนินการในการเดินทางต%าง ๆ ก%อนที่จะตัดสินใจเลือกใช!บริการมากกว%าผู!โดยสารท่ีประกอบอาชีพรับราชการ  
ท่ีต!องปฏิบัติตามระเบียบ ข!อบังคับ และข!อกำหนดท่ีหน%วยงานกำหนดข้ึนเก่ียวกับการการเบิกจ%ายในการใช!บริการ อีกด!วย 

ป5จจัยท่ีส%งผลต%อการตัดสินใจในการเลือกใช!บริการการเดินทางระหว%างประเทศของผู!โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว%างสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบกับบสายการบินต!นทุนต่ำ นั้นรวมไปถึงทุน
ทางเศรษฐกิจในด!านของรายได!ต%อเดือนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ บาทก็จะทำให!มีโอกาสมีการตัดสินใจในการเดินทางทางอากาศ
ทั้งในรูปแบบโดยสารสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต!นทุนต่ำ เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งคล!องกับการศึกษาของ 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม% (2557) ที่ศึกษาถึงรายได!ต%อรูปแบบการเดินทางท%องเที่ยวของนักท%องเที่ยวต%างชาติ
ในประเทศไทย ที่มีผลการศึกษาที่พบว%ารายได!ต%อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ หน%วยก็จะทำให!มีโอกาสมีการตัดสินใจในของ
นักท%องเท่ียวต%างชาติท่ีเดินทางมาท%องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

แต%อย%างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผู!โดยสารที่มีป�ญหาทางด!านสุขภาพ และข!อจำกัดทางกายภาพในด!านต%าง ๆ กับ
ผู!โดยสารท่ีมีสุขภาพแข็งแรงแล!วน้ัน ผู!โดยสารท่ีมีป�ญหาทางด!านสุขภาพ และข!อจำกัดทางกายภาพจะมีโอกาสในการตัดสินใจ
ในการใช!บริการโดยสารสายการบินทั้งสองประเภท แต%จะเลือกใช!สายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบมากกว%าผู!โดยสารที่มี
สุขภาพแข็งแรง ซ่ึงสอดคล!องกับการศึกษาของ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2563) และ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2562) ท่ีศึกษาถึงการ
พยากรณ�รูปแบบการเดินทางของผู!โดยสารในอนาคต ที่ผู!สูงอายุจะเลือกใช!บริการการเดินทางในระดับพรีเมี่ยม มากกว%าผู!ท่ี
ไม%ได!อยู%ในกลุ%มผู!สูงอายุ อีกทั้งผู!โดยสารที่มีข!อจำกัดทางกายภาพจะมีการตัดสินใจท%องเที่ยวในรูปแบบที่มีการให!บริการท่ี
สะดวกสบายเหมาะกับสภาพทางกายภาพของตนเองอีกด!วย  
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8. ข�อเสนอแนะ 
8.1 ข�อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช� 

1) จากการวิจัยท่ีพบว%า ผู!โดยสารท่ีมีอายุเพ่ิมข้ึนจะมีการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางระหว%างประเทศ
โดยสายการบินต!นทุนต่ำท่ีลดลงในแต%ละปs ดังนั้นเพื่อเป8นการพัฒนาปรับปรุง เพื่อรองรับผู!โดยสารในทุกช%วงวัย โดยเฉพาะ
อย%างยิ่งผู!โดยสารสูงอายุซ่ึงจะเป8นกระแสหลักของผู!ใช!บริการท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน สายการบินต!นทุนต่ำควรมีการพัฒนาปรับปรุง
การให!บริการอย%างต%อเน่ืองโดยเฉพาะอย%างยิ่ง เน่ืองด!วยผู!โดยสารท่ีสูงอายุท่ีมีความต!องการการช%วยเหลือ และอำนวยความสะดวก 
ในการเดินทาง ดังนั้นสายการบินควรคำนึงถึงการพัฒนาปรับปรุงการช%วยเหลือในการเดินทางอำนวยความสะดวกให!แก%กลุ%ม
ผู!โดยสารดังกล%าวที่มากกว%าผู!โดยสารกลุ%มอื่น ๆ รวมทั้งมาตรการการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งการได!รับวัคซีนโควิด-19  
ท่ีท่ัวถึง เพ่ือสร!างความประทับใจ ความพึงพอใจ และความปลอดภัยในการให!บริการของผู!โดยสารได!ต%อเน่ือง 

2) จากการศึกษาพบว%า รายได!ต%อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผู!โดยสารที่ยังคงทำงานจะมีระดับของ
ของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางระหว%างประเทศทุกรูปแบบเพ่ิมข้ึน ดังน้ันท้ังสายการบินท่ีให!บริการเต็มรูปแบบและ
สายการบินต!นทุนต่ำควรคำนึงถึงอำนาจในการเดินทางของกลุ%มผู!โดยสารที่มีต!นทุนทางเศรษฐกิจ มีกำลังในการใช!จ%ายใน 
การเดินทางเป8นอย%างยิ ่ง ดังนั ้นสายการบินจึงควรให!ความสำคัญในความต!องการพื้นฐานในการเดินทาง และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกในการเดินทาง กับกลุ%มผู!โดยสารหลักของการขนส%งและการท%องเที่ยวที่จะเป8นผลต%อผลประกอบการขององค�กร
และเป8นตัวช้ีวัดถึงการให!บริการของระบบขนส%งอีกด!วย 

3) จากการศึกษาพบว%า กลุ%มผู!โดยสารที่มีข!อจำกัดทางกายภาพในทุกด!านนั้นจะมีระดับการตัดสินใจใน
การใช!บริการสายการบินที่ให!บริการเต็มรูปแบบมากกว%าสายการบินต!นทุนต่ำ อันเนื่องมากจากผู!โดยสารมีการคำนึงถึงสภาพ
ร%างกายของตนที่มีความต!องการในการรักษาสุขภาพให!มีความแข็งแรงเป8นบุคคลที่มีความสุขทั้งกายและใจ รวมทั้งการได!รับ
วัคซีนโควิด-19 และมาตรการการควบคุมโรคระบาดต%าง ๆ รวมถึงโควิด-19 ดังนั้นสายการบินควรต!นทุนต่ำควรคำนึงถึง 
ความต!องการของผู!โดยสารดังกล%าวที ่จะเป8นกลุ%มผู !ใช!บริการหลัก รวมถึงรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื ่น ๆ ควรมี 
การปรับปรุงสภาพแวดล!อม อาทิ สภาพของยานพาหนะ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของยานพาหนะ มาตรการ
ปWองกันและคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได!มาตรฐานเพียงพอ เป8นต!น เพื่อเอื้ออำนวยต%อการรักษาฐานผู!โดยสารและเพ่ิม
ปริมาณผู!โดยสารให!เป8นระบบขนส%งสาธารณะท่ีมีการพัฒนาอย%างยั่งยืนสำหรับคนทุกวัยต%อไป 

8.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
การศึกษาน้ีเป8นเพียงการศึกษากลุ%มของผู!โดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท%าน้ันยังมีกลุ%มผู!โดยสารในภูมิภาค

อ่ืน ๆ ในประเทศไทย หรือ ผู!โดยสารต%างชาติในภูมิภาคต%างๆของโลก เพ่ือเป8นการศึกษาวิจัยรูปแบบการเดินทางของผู!โดยสาร
ที่ครอบคลุมในผู!โดยสารที่มี อายุ ช%วงวัย เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีความแตกต%างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาใน 
เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงสาเหตุในการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู!โดยสารในยุคโควิด-19 ที่สมบูรณ�มาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และป5จจัยในการเดินทางในรูปแบบต%าง ๆ ของผู!โดยสารเพื่อได!ข!อมูลด!านการ
เดินทางของผู!โดยสารท่ีเจาะลึกมากยิ่งข้ึนต%อไป 
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BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) เพ่ือความสำเร็จของธุรกิจค(าปลีกแบบด้ังเดิมในยุคความปกติใหม6 
(NEW NORMAL) 

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) FOR THE SUCCESS OF TRADITIONAL RETAIL STORES IN NEW 
NORMAL ERA 
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บทคัดย6อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือนำ Business Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช.เพ่ือความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีก

แบบดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 (New Normal) และเพื่อการสร.างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลต7อความสำเร็จ
ของผู.ประกอบการธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคความปกติใหม7 (New Normal) เพื ่อสร.างความสำเร็จ แก.ป?ญหา
ผลตอบแทนธุรกิจ การสร.างการรับรู. และความพึงพอใจของกลุ7มลูกค.า โดยเริ่มต.นจากการศึกษาสภาพแวดล.อมทางธุรกิจ 
ข.อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ วิเคราะห�สภาพทางธุรกิจ และประเมินผลของกิจการ แล.วนำผลที่ได.มาทำการวิเคราะห� 
และระดมความคิดโดยใช. Business Model Canvas (BMC) ได.ภาพรวมทางธุรกิจเพื ่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ� และ 
การนำไปใช.ในการดำเนินธุรกิจของร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม 
 

คำสำคัญ : ธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิม, นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ, ยุคความปกติใหม7 
 

Abstract 
This study is an application of Business Model Canvas (BMC) for the Success of Traditional Retail 

Stores in New Normal Era for strategic customer and marketing planning of daily consuming products in 
retail business to solve a return of investment issue. The research also aims to comprehend and understand 
the preferences of each customer segments by examining environment of a business, analyses its condition, 
and assess the firm. The result was brought into an analysis and brainstorming by applying Business Model 
Canvas (BMC) to generate an overview of the business, which enables a construction of a strategic plan is 
an application of Traditional Retail Stores. 
 

Keyword: Traditional Trade, Business Model Canvas (BMC), New Normal Era 
 

1. บทนำ 
จากสถานการณ�ความรุนแรงในการแข7งขันของธุรกิจค.าปลีกในประเทศไทย ซึ่งมีร.านค.าทั้งสิ้นกว7า 400,000 ร.านค.า 

มีมูลค7าทางเศรษฐกิจรวมกว7า 2.8 ล.านล.านบาทในป^ 2562 และเพิ่มขึ้นร.อยละ 7.7% จากป^ 2561 คิดเปdนสัดส7วนร.อยละ 
16.5% ของ GDP ของประเทศไทย สูงเปdนอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสัดส7วนร.อยละ 25.3% (กรมพัฒนา

 

1 - 3 อาจารย�ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการป?ญญาภิวัฒน� 
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ธุรกิจการค.า กระทรวงพาณิชย�, 2563) โดยธุรกิจค.าปลีกในป?จจุบันสามารถแบ7งออกเปdน 2 รูแปบบ ได.แก7 ร.านค.าปลีกรูปแบบ
ใหม7 (Modern Trade) เช7น เซเว7น - อีเลฟเว7น โลตัส เซ็นทรัล บิ๊กซี เปdนต.น และร.านค.าปลีกรูปแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) เช7น ร.านโชวห7วย และร.านขายของชำขนาดเล็ก ซึ่งมีสัดส7วนมูลค7าร.อยละ 60% (กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวง
พาณิชย� 2564) ถึงแม.ว7าร.านค.าปลีกรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จะมีสัดส7วน และมูลค7าทางเศรษฐกิจมากกว7าร.านค.า
ปลีกรูปแบบใหม7 (Modern Trade) แต7แนวโน.มพฤติกรรมของผู.บริโภค มีวิถีการดำรงชีวิตที่เร7งรีบ ให.ความสนใจในการซ้ือ
สินค.าผ7านร.านค.ารูปแบบใหม7มากกว7า เพราะมีความหลากหลายของชนิดสินค.า มีความสะดวกสบายในการเข.าถึง และรูปแบบ
การค.าท่ีมีการประยุกต�ใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน� การขายสินค.าด.วยการพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ทำให.สามารถ
เข.าถึงผู.บริโภคได.อย7างทั่วถึง ประกอบกับในช7วงของการแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส7งผลให.
วิถีการดำรงชีวิต และเกิดผลกระทบต7อร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม ทำให.ต.องเลิกกิจการเพ่ิมข้ึนอย7างต7อเน่ือง สถิติการจดทะเบียน
เลิกกิจการ จังหวัดนนทบุรี 2564 พบว7าจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน.มการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง ในป^ 2564 เลิกกิจการ
รวม 97 แห7ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวงพาณิชย�, 2564) สาเหตุจากการแข7งขันที่รุนแรงของร.านค.าประเภทเดียวกัน 
และร.านค.าปลีกแบบสมัยใหม7ประกอบกับพฤติกรรมการซื้อสินค.า ทำให.เกิดความปกติเคยชินในการดำรงชีวิต และกลายเปdน
วิถีชีวิตใหม7ของผู.บริโภค (New Normal) การดำเนินธุรกิจค.าปลีกให.สามารถอยู7รอด และมีความสามารถในการแข7งขัน 
จำเปdนต.องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบ (การค.าปลีก การค.าส7ง และการค.าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2562) 
จะเห็นได.ว7า จังหวัดนนทบุรีมีจำนวนของสถานประกอบการประเภทการค.าปลีก มากท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางจำนวน 3,286 
แห7ง แบ7งออกเปdน อำเภอเมืองนนทบุรี 1,069 แห7ง อำเภอปากเกร็ด 786 แห7ง อำเภอบางบัวทอง 654 แห7ง อำเภอบางใหญ7 
357 แห7ง อำเภอบางกรวย 348 แห7ง อำเภอไทรน.อย 72 แห7ง ตามลำดับ (การค.าปลีก การค.าส7ง และการค.าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2562) และข.อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2564 
จังหวัดนนทบุรี เปdนจังหวัดท่ีมีการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการใหม7มากท่ีสุด จำนวน 102 แห7ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวง
พาณิชย�, 2564) พบว7าจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน.มการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง โดยมีจำนวนกิจการที่เลิกกิจการรวม 97 
แห7ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวงพาณิชย�, 2564) 

พ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปdนเทศบาลนครท่ีใหญ7เปdนอันดับ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู7ในชานเมือง
ซึ่งมีอาณาเขตติดต7อกับกรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564) และมีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เพื่อประกอบธุรกิจในพื้นที่กว7า 41,757 ราย และมีผู .ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมจำนวน 786 ราย ซึ ่งส7วนใหญ7เปdน
ผู.ประกอบการรายย7อย ไม7สามารถหลีกหนีการแข7งขันที่รุนแรงจากคู7แข7งขันทำให.ประสบกับป?ญหายอดขายที่ลดลง และ 
การปvดกิจการเพิ่มขึ ้นอย7างต7อเนื ่อง จากการวิจัยพบว7า ร.านค.าปลีกแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ประสบป?ญหา 
การแข7งขันที่รุนแรง จากร.านสะดวกซื้อ และห.างสรรพสินค.าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นการขยายตัวของร.านสะดวกซื้อและธุรกิจ 
แฟรนซ�ไ�ชส�ส7งผลกระทบต7อร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทำให.ผู.ประกอบการจำนวนหนึ่งต.องปvดกิจการหรือ
ปรับเปลี่ยนเปdนร.านสะดวกซื้อ เนื่องจากผู.ซื้อเริ่มคุ.นเคยกับความทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการที่เปdนแบบครอบครัวขาด
ระบบบริหารจัดการที่ดี และขาดการทำโปรโมชั่นส7งเสริมการขาย ประกอบกับพฤติกรรมของผู.บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู.บริโภค
ต.องการร.านค.าที่สวยงาม สะดวกสบาย มีสินค.าหลากหลายให.เลือกซื้อ ส7งผลให.ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
มีรายได.ลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็ต.องเลิกกิจการ โดยที่ผ7านมานั้นผู.ประกอบการส7วนใหญ7ขาดความรู. และการตระหนักถึง
ป?ญหาที่เกิดขึ้นจึงไม7ได.มีการวางแผนรับมือต7อสถานะการณ�ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)  
ในพ้ืนท่ีต7างๆ เริ่มพบผลกระทบในลักษณะดังกล7าว โดยได.เผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีคล.ายคลึงกัน คือร.าน
จะมีลูกค.าลดลง จนเมื่อถึงจุดหน่ึง ผู.ประกอบการก็จะตัดสินใจปvดกิจการ สอดคล.องกับสถิติการจดทะเบียนเลิกกิจการ จังหวัด
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นนทบุรี 2564 พบว7าจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน.มการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง ในป^ 2564 เลิกกิจการรวม 97 แห7ง  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวงพาณิชย�, 2564) สำหรับเครื่องมือท่ีจะช7วยในการวิเคราะห�หาคำตอบ คือ Business Model 
Canvas (BMC) ซึ่งเปdนรูปแบบ โมเดลที่ตอบโจทย�ภาพรวมของธุรกิจได.อย7างครบถ.วน จึงนำมาประยกุต�เพื่อวางแผนกลยุทธ�
ด.านการบริหารจัดการของกิจการ 

จากเหตุผลกล7าวมานี้ ผู .วิจัยจึงทำการวิจัยในหัวข.อเรื่อง การนำ Business Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช. 
เพื่อความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค� เพื่อนำ Business 
Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช.เพ่ือความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 (New Normal) และ
เพ่ือสร.างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมท่ีมีผลต7อความสำเร็จของผู.ประกอบการธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคความ
ปกติใหม7 (New Normal) ซึ่งผลที่ได.จากการวิจัยสามารถเปdนแนวทางสำหรับผู.ประกอบการธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม 
(Traditional Trade) ที ่สนใจประกอบธุรกิจ และการนำแบบจำลองธุรกิจใช.เพื ่อสร.างความสามารถในการแข7งขัน และ 
การพัฒนาธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให.ประสบความสำเร็จ 
 

2. วัตถุประสงคDการวิจัย 
2.1 เพื ่อนำ Business Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช.เพื ่อความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีกแบบดั ้งเดิมในยุค 

ความปกติใหม7 (New Normal) 
2.2 เพื่อสร.างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลต7อความสำเร็จของผู.ประกอบการธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม  

ในยุคความปกติใหม7 (New Normal) 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองเพื่อความสำเร็จธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิม ผู.วิจัยได.ทำการศึกษาเอกสาร

ทางวิชาการ แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องเพ่ือใช.เปdนแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยเรียงลำดับ ดังน้ี 
3.1 สภาวะการณDปiจจุบันของอุตสาหกรรมค(าปลีกในประเทศไทย 

สภาวะการณ�ป?จจุบันของอุตสาหกรรมค.าปลกีในประเทศไทย ในป̂ 2564 จากสถานการณ�การแพร7ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู.ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและกระจายตัวออกไปยังหลายจังหวัด ที่ส7งผลให.ธุรกิจค.าปลีก
สำหรับผู.ประกอบการค.าปลีกโดยเฉพาะผู.ประกอบการรายเล็กที่ประสบป?ญหาสภาพคล7อง และหากปรับตัวไม7ทันก็มีความน7า
เปdนห7วงที่จะไม7สามารถฟz{นตัวได. และต.องทยอยปvดกิจการลง สำหรับธุรกิจค.าปลีกในป^ 2563 มีขนาดของสัดส7วนที่หดตัวกว7า
ร.อยละ 10 จากป^ 2562 (ศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) เนื ่องจากได.รับผลกระทบเชิงลบจากมาตรการ Lockdown  
ทั่วประเทศ ทำให.ยอดขายในส7วนของหน.าร.านหายไป (ศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) แม.ว7าผู.ประกอบการหลายแห7งจะนำ
กลยุทธ�ออนไลน�เข.ามา ปรับใช. แต7ก็ยังไม7สามารถทดแทนยอดขายจากหน.าร.านได.ทั้งหมด ในช7วงปลายป^ 2563 เปdนช7วงท่ี
ธุรกิจค.าปลีกจะปรับตัวดีขึ ้น รวมถึงภาครัฐได.ออกมาตรการกระตุ.นการใช.จ7ายต7าง ๆ ทั้งมาตรการ “คนละครึ่ง” ที ่เอ้ือ
ประโยชน�ต7อร.านค.าปลีกรายย7อย ที่เน.นจำหน7ายสินค.าอุปโภคบริโภคที่จำเปdนในชีวิตประจำวัน เช7น ร.านธงฟ�า ร.านโชห7วย 
ร.านค.าปลีกขนาดเล็ก และมาตรการ “ช.อปดีมีคืน” ที่จะเอื้อประโยชน�ให.กับผู.ประกอบการค.าปลีกที่จดทะเบียนอยู7ในระบบ
และออกใบกำกับภาษีได. โดยมาตรการ ดังกล7าวช7วยกระตุ.นให.เกิดการใช.จ7ายในธุรกิจค.าปลีกในช7วงไตรมาสสุดท.ายได.ดีใน
ระดับหน่ึง แต7การแพร7ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม7ในเดือนมกราคม 2565 ทำให.การฟz{น
ตัวกลับมาของธุรกิจค.าปลีกต.องชะงักลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่ที่มีการพบผู.ติดเชื้อที่ถูกกำหนดเปdนพื้นที่ควบคุมสงูสุด 
พ้ืนท่ีควบคุม และพ้ืนท่ีเฝ�าระวังสูงตามการแบ7งโซนพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง (ศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) 
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อย7างไรก็ตาม แม.ว7าสถานการณ�ธุรกิจค.าปลีกจะกลับมาฟz{นตัวได.ดีขึ้นในช7วงไตรมาส 1 ป^ 2565 แต7สถานการณ�  
การแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม7ที่กลับมาในเดือนมกราคม 2565 จะส7งผลกระทบ
ต7อธุรกิจค.าปลีก ในจังหวัดที่มีการพบผู.ติดเชื ้อจำนวนมาก และมีอัตราการว7างงานที่สูง โดยผู.ค.าปลีกรายย7อยจะได.รับ
ผลกระทบเปdนกลุ7มแรก ๆ 
 

 
รูปท่ี 1 ดัชนีค.าปลีกในประเทศไทย ป̂ 2563 
ท่ีมา : ธนาคารแห7งประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน (2563) 
 

จำนวนผู.ประกอบการธุรกิจค.าปลีกของไทย สำหรับจำนวนผู.ประกอบการธุรกิจค.าปลีกของไทยใน ป^ 2563 พบว7า  
มีจำนวนทั้งสิ้น 905,740 ราย เปdนผู.ประกอบขนาดเล็ก (Mirco,S) มากที่สุด จำนวน 895,925 ราย ขนาดกลาง (M) จำนวน 
7,953 ราย และขนาดใหญ7 (L) จำนวน 1,862 ราย (ศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) ทั้งนี้ธุรกิจค.าปลีกส7วนใหญ7 จะเปdน
ผู.ประกอบการขนาดเล็ก กระจายครอบคลุมอยู7ทั่วประเทศและต.องเผชิญกับคู7แข7งในตลาดเดียวกันจำนวนมาก รวมทั้งมี
ข.อจำกัดด.านเงินทุน ซ่ึงเมื่อเจอกับสถานการณ� COVID-19 จึงทำให.ส7วนใหญ7เกิดป?ญหา สภาพคล7อง รวมท้ังอาจยังไม7มีความรู.
ในการปรับตัวผ7านการใช.เทคโนโลย ีมาช7วยเมื่อไม7สามารถขายผ7านหน.าร.าน หรือเปลี่ยนช7องทางการทำธุรกรรม ทางการเงินมา
เปdน Mobile Banking ทำให.ผู.ประกอบการค.าปลีกขนาดเล็ก หรือกลุ7ม SMEs ที่มีป?ญหาด.านการปรับตัวมีความน7าเปdนห7วงท่ี
จะไม7สามารถฟz{นตัวได.และต.องทยอยปvดกิจการลง 
 

 
รูปท่ี 2 จำนวนผู.ประกอบการค.าปลีกในประเทศไทย ป̂ 2559-2563 
ท่ีมา : ธนาคารแห7งประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนย�วิจัยธนาคารออมสิน. (2563) 
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3.2 คุณสมบัติของการเปlนผู(ประกอบการ 
องค�ประกอบของคุณลักษณะการเปdนผู .ประกอบการ 5 ด.าน ได.แก7 1. ความเปdนอิสระในการบริหารงาน 

(Autonomy) 2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) 3. การทำงานเชิงรุก (Proactiveness) 4. ความก.าวร.าวในการแข7งขัน 
(Competitive aggressiveness) และ 5. การยอมรับความเสี่ยง (Risk taking) (Miller, 1983) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 ความเปlนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ความเปdนอิสระในการทำงานของบุคคลหรือ  
กลุ7มบุคคล เพ่ือสร.างโอกาสจากแนวความคิดใหม7 ๆ ไปสู7ผลสำเรจ็ตามเป�าหมายของธุรกิจ สามารถการตัดสนิใจและดำเนินงาน
ได.อย7างเปdนอิสระ ซ่ึงจะส7งผลให.ประสิทธิภาพในการทำงานดีข้ึน  

3.2.2 ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) การท่ีผู.ประกอบการมีความพยายามท่ีจะนำเสนอสิ่งใหม7 ๆ ท่ีเกิด
จากจากประสบการณ� หรือการทดลอง แล.วนำไปสู7พัฒนาความคิดสร.างสรรค�โดยมีจุดมุ7งหมาย ให.เปdนกระบวนการทำงาน 
สินค.าหรือบริการใหม7 ๆ ซ่ึงความมีนวัตกรรมน้ันถูกยกย7องว7าเปdนคุณลกัษณะท่ีสำคัญประการหน่ึงของผู.ประกอบการ การสร.าง
สิ่งใหม7เข.าสู7ตลาด นวัตกรรมท่ีเกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาจากสิ่งดั่งเดิมให.ดีข้ึนหรือการสร.างความเปลี่ยนแปลง 

3.2.3 การทำงานเชิงรุก (Proactiveness) ลักษณะของการทำงานที่ให.ความสำคัญต7อการมองไปข.างหน.าเพ่ือ
แสวงหาความเปdนผู.นำในตลาด การมองหาโอกาสใหม7 ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข.อง หรือไม7เกี่ยวข.องกับธุรกิจที่ดำเนินงานอยู7ใน
ป?จจุบันเพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ�ใหม7 รวมถึงการสร.างตราสินค.าให.สามารถแข7งขันได. การทำงานเชิงรุก โดยการคาดการณ�ถึง
ความต.องการของตลาดในอนาคต หรือแม.กระทั่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อออกจากสภาพแวดล.อมเดิมไปสู7การสร.างสภาพแวดล.อม
ใหม7ของตนเอง 

3.2.4 ความก(าวร(าวในการแข6งขัน (Competitive Aggressiveness) ความพยายามใน การแข7งขันกับคู7แข7ง
ขันในธุรกิจท่ีมีการตอบสนองต7อการแข7งขันท่ีรุนแรงเพ่ือการพัฒนาตำแหน7งของธุรกิจหรือชนะคู7แข7งขันในตลาดความ ท่ีช7วยใน
การแข7งขันนั้นเปdนส7วนประกอบสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจการใช.กลยุทธ�ที่มีประสิทธิภาพ ความก.าวร.าวในการแข7งขัน
เปdนลักษณะทางของการต7อสู.เพ่ือตอบสนองเป�าหมาย 

3.2.5 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) การตัดสินใจและการปฏิบัติภายใต.สถานการณ�ที่ไม7แน7นอน หรือ
อาจต.องเผชิญกับความเสี่ยงต7าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยมีระดับความเต็มใจท่ีจะการยอมรับความเสี่ยงต7อการสูญเสีย 

3.3 รูปแบบหรือโมเดลธุรกิจบนผืนผ(าใบ (Business Model Canvas) 
Business Model Canvas เปdนเครื่องมือใหม7สำหรับผู.ประกอบการที่กำลังคิดจะลงทุน หรือการเริ่มต.นธุรกิจ หรือ

ปรับปรุงธุรกิจเดิมให.เติบโตมากยิ่งขึ ้น ถูกพัฒนาขึ้นมาให.เปdนเครื ่องมือสำเร็จรูป (Template) โดย Alex Osterwalder  
เพื่อมาเติมเต็มช7องว7างของโมเดลธุรกิจ (งานพัฒนาองค�ความรู.สำหรับ SME Knowledge Cente, 2561) ช7วยให.ผู.ประกอบการ
สามารถมองเห็นภาพรวม (Visualizing) ของธุรกิจได.ครบทุกมิติมากข้ึน ช7วยให.ผู.ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
ได.ข้ึน เปdนการตอบโจทย�สำคัญของการทำธุรกิจ น่ันคือ ทำอย7างไรให.มีกำไร Business Model Canvas จึงเปรียบเสมือนแผน
ลงทุนของผู.ประกอบการด.วย Business Model ที่สมบูรณ�ในลักษณะแยกเปdนกลุ7มย7อยก7อนลงรายละเอียดทั้ง 9 ข.อ นั่นคือ 
Business Model Canvas จะเริ่มจากการลงรายละเอียดต7าง ๆ  เพ่ือตอบคำถามสำคัญของการทำธุรกิจ 4 ข.อ น่ันคือ ทำสินค.า
อะไร ทำขายให.ใคร ทำอย7างไร และคุ.มค7าแค7ไหน ซ่ึงจะตอบคำถามเหล7าน้ันด.วยหลักการท้ังหมด 9 ข.อ ดังน้ี 

3.2.1 คุณค6าสินค(าหรือบริการ Value Proposition (VP) ระบุลงไปให.ได.ว7า สินค.าหรือบริการนั้นดีอย7างไร 
หรือสามารถให.อะไรกับลูกค.าได.บ.าง เปdนป?จจัยสำคัญที่จะทำให.ลูกค.าตัดสินใจซื้อสินค.าหรือบริการ เช7น ความแปลกใหม7ของ
สินค.า ใช.งานง7าย ช7วยลดต.นทุน ลดความเสี่ยง เปdนต.น 
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3.2.2 ทรัพยากรหลัก Key Resources (KR) ทรัพยากรของบริษัทมีความสำคัญต7อการทำให.แผนธุรกิจสำเร็จ 
ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรท่ีมีอยู7แล.ว และจำเปdนต.องมี ไม7ว7าจะเปdนเงินลงทุน หรือว7าเครื่องจักร เทคโนโลยีต7าง ๆ ก็ตาม ซ่ึงรวมไป
ถึงทรัพยากรบุคคลด.วย  

3.2.3 กิจกรรมหลัก Key Activities (KA) งานหลักของธุรกิจคืออะไร เช7น การผลิต การให.บริการ การจัดงาน
เลี้ยง การสร.างเครือข7าย ยกตัวอย7าง ธุรกิจรับจัดโต�ะจีน กิจกรรมหลักคือจะต.องทำอาหารจำนวนมากเปdนต.น 

3.2.4 พันธมิตร Key Partnerships (KP) กิจกรรมหลักบางอย7างเราไม7สามารถทำได.เอง หรือมีคนอื่นที่ทำได.
ดีกว7า เราจึงต.องหาหุ.นส7วนทางธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อให.เกิดประโยชน�สูงสุดแก7ธุรกิจ เช7น การจ.าง supplier 
หรือการหาคนร7วมหุ.นเพ่ือพัฒนาธุรกิจเปdนต.น 

3.2.5 กลุ6มลูกค(า Customer Segments (CS) การระบุกลุ7มเป�าหมายให.ชัดเจนว7าเราเปdนใคร การนำเสนอ
สินค.าท่ีตรงกลุ7มเป�าหมายความต.องการของผู.บริโภค ต.องวิเคราะห�กลุ7มเป�าหมายให.ชัดเจน 

3.2.6 ช6องทางการเข(าถึง Channels (CH) ช7องทางไหนที่จะช7วยให.ธุรกิจเข.าถึงลูกค.าได.บ.าง โดยจะต.องให.
ความสำคัญท้ังช7องทางการสื่อสาร และช7องทางการส7งมอบสินค.าไปถึงมือลูกค.า 

3.2.7 ความสัมพันธDกับลูกค(า Customer Relationships (CR) ธุรกิจจะต.องสร.างและรักษาความสัมพันธ�กับ
ลูกค.าในแบบไหนบ.าง ซ่ึงแต7ละกลุ7มเป�าหมายก็จะมีรูปแบบการรักษาความสัมพันธ�ท่ีแตกต7างกัน 

3.2.8 รายได(หลัก Revenue Streams (RS) หมายถึง รูปแบบของรายได.ท่ีธุรกิจจะได.รับกลับมา ซ่ึงเราจะต.อง
มองให.ออกว7ารายได.จะเช.ามาด.วยวิธีการใด เช7น ค7าสมาชิก ค7าเช7าสัญญาณ ค7าสินค.า ค7าบริการ รวมไปถึงค7าโฆษณาด.วย 
ยกตัวอย7างเว็บไซต�ท่ีเปvดให.คนเข.าชมได.ฟรี รายได.ท่ีเข.าเว็บไซต�จึงมาจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณา 

3.2.9 โครงสร(างต(นทุน Cost Structure (CS) ธุรกิจจะมีค7าใช.จ7ายในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีทั้งรายจ7ายท่ี
คงที่และไม7คงที่ เช7น ค7าน้ำ ค7าไฟ ค7าวัตถุดิบ ค7าเช7าสถานที่ รวมถึงค7าใช.จ7ายทางด.านการตลาดด.วยเช7นกัน เมื่อนำรายจ7าย
เหล7าน้ีไปลบกับ revenue streams ผลลัพธ�ท่ีได.คือผลประโยชน�ท่ีองค�กรจะได.รับกลับมา 
 

 
รูปท่ี 3 รูปแบบหรือโมเดลธุรกิจบนผืนผ.าใบ (Business Model Canvas) ของ Alex Osterwalder 
ท่ีมา : Alex Osterwalder, wiley. (2012) 
 

3.3 ยุคความปกติใหม6 ฐานวิถีชีวิตใหม6 New Normal รูปแบบการดำเนินชีวิตอย7างใหม7ที ่แตกต7างจากอดีตอัน
เน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีคนในสังคมคุ.นเคยอย7างเปdนปกติและเคยคาดหมายล7วงหน.าได.
ต.องเปลี่ยนแปลงไปสู7วิถีใหม7ภายใต.หลักมาตรฐานใหม7ที่ไม7คุ.นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม7นี้ ประกอบด.วยวิธีคิด วิธีเรียนรู.  
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช.ชีวิตแบบใหม7เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย7างยิ่งใหญ7และรุนแรงอย7างใด



 

495 

อย7างหน่ึง ทำให.มนุษย�ต.องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ�ป?จจุบัน จากสถานการณ�การแพร7ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 หรือ
โคโรนาไวรัส ช7วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย7างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร7กระจายไปในประเทศต7าง ๆ  
ทั ่วโลก ผู .คนเจ็บป�วยและล.มตายจำนวนมาก จนกลายเปdนความสูญเสียอย7างใหญ7หลวงอีกครั ้งหนึ ่งของมนุษยชาติ  
มนุษย�จำเปdนต.องป�องกันตนเองเพื่อให.มีชีวิตรอดด.วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆโดยสร.าง
เสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม7เพื่อให.ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู7ไปกับความพยายามรักษาและฟz{นฟูศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู7การสรรค�สร.างสิ่งประดิษฐ�ใหม7 ๆ เทคโนโลยีใหม7 ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน� วิธีการจัดการ 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเคยทำมาเปdนกิจวัตร จากความคุ.นเคยอันเปdนปรกติมาแต7เดิมในหลายมิติ ท้ังในด.านอาหาร การแต7งกาย 
การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล7าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ซึ่งสิ่งใหม7เหล7านี้ได.กลายเปdนความปรกติใหม7 ๆ จนในที่สุด 
เมื่อเวลาผ7านไปจนทำให.เกิดความคุ.นชินก็จะกลายเปdนส7วนหน่ึงของวิถีชีวิตปรกติของผู.คนในสังคม 

3.4 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข(อง 
3.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

เทพรัตน� เอื ้อธรรมถาวร และคณะ (2564) ได.ทำการศึกษาคุณลักษณะของผู .ประกอบการที ่มีต7อ
ความสำเร็จในการดาเนินธุรกิจค.าปลีกท.องถ่ิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว7าความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผู.ประกอบการ ประกอบด.วยความสม่ำเสมอ ใฝ�ใจในการเรียนรู. ความกล.าเสี่ยง การบริหารจัดการ ความเปdนตัวของตัวเอง 
ความมีนวัตกรรม ความใฝ�ใจในความสำเร็จ เก่ียวข.องกับการทำให.ผู.ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 

เทพรัตน� เอื ้อธรรมถาวร และคณะ (2564) ได.ทำการศึกษาคุณลักษณะของผู .ประกอบการที ่มีต7อ
ความสำเร็จในการดาเนินธุรกิจค.าปลีกท.องถ่ิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว7าความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผู.ประกอบการ ประกอบด.วยความสม่ำเสมอ ใฝ�ใจในการเรียนรู. ความกล.าเสี่ยง การบริหารจัดการ ความเปdนตัวของตัวเอง 
ความมีนวัตกรรม ความใฝ�ใจในความสำเร็จ เก่ียวข.องกับการทำให.ผู.ประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 

เขมิกา ธนธำรงกุล และคณะ (2563) ได.ทำการศึกษาโมเดลธุรกิจเพื่อสร.างความได.เปรียบในการแข7งขัน
ของธุรกิจจำหน7ายเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม7 พบว7า โมเดลธุรกิจในการจำหน7ายเครื่องจักรกลการเกษตร  
ผู .ประกอบธุรกิจคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ�ที ่มีคุณภาพ จำหน7ายสินค.าที ่มีคุณภาพ และการให.บริการหลังการขายช7วยสร.าง 
ความสัมพันธ�กับลูกค.า การสร.างโมเดลธุรกิจให.ได.เปรียบในการแข7งขัน เครื่องจักรกล การเกษตรต.องมีความแข็งแรง ทนทาน 
และมีประสิทธิภาพ มีการจำหน7ายสินค.าผ7านทางหน.าร.านที่ชัดเจน มีการติดตามการใช.สินค.าอย7างสม่ำเสมอ มีช7องทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย ผู.ประกอบธุรกิจต.องมีความรู.เฉพาะทาง มีเงินทุนท่ีใช.ในการประกอบธุรกิจ และความได.เปรียบของธุรกิจ
เกิดจากการสร.างความแตกต7างให.กับตัวธุรกิจ 

3.4.2 งานวิจัยต6างประเทศ 
Yuran Jin (2021) ได.ศึกษาการสร.างผ.าใบนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) พบว7า 

ผ.าใบนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ช7วยในการค.นหาป?ญหา วิเคราะห�ป?ญหาและแก.ป?ญหาให.กับธุรกิจ
ได. และยังสามารถสร.างโอกาสในการสร.างสรรค�นวัตกรรมท่ีมุ7งแก.ป?ญหา และช7วยกำหนดแนวทางในการวางแผนรูปแบบธุรกิจ
ใหม7ในอนาคต 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช.ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช.การเก็บข.อมูลเปdนการสัมภาษณ� 

เชิงลึก (In - Depth Interview) โดยเปdนการคัดเลือกสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยการสัมภาษณ�
เจาะลึกจากผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่มียอดขายมากกว7า 250,000 บาท ต7อเดือน ใช.วิธีการเลือกกลุ7มตัวอย7าง
แบบเจาะจง (Purposive Selection) กับผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู.ประกอบการธุรกิจทั้งหมด 786 ราย เปdนผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่มียอดขาย 
มากกว7า 250,000 บาท ต7อเดือนจำนวน 10 ราย จากน้ันนำข.อมูลไปสร.างแบบสอบถามเพ่ือสำรวจกลุ7มตัวอย7างมาจากตาราง 
Krejcie & Morgan โดยขนาดประชากรเป�าหมายท่ีสนใจจำนวน 10 ราย) สร.างแบบสอบถาม ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ�เจาะลึก
ร7วมกับการทบทวนวรรณกรรม ผู.วิจัยใช.แบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร.าง (Semi - Structured interviews) หรือบางครั้งนิยม
เรียกว7าการสัมภาษณ�แบบชี้นำ (Guided interview) โดยใช.วิธีการสัมภาษณ�แบบเชิงลึก (In - depthInterview) ผู.วิจัยได.
กำหนดประเด็นข.อคำถามแบบปลายเปvด (Open - Ended) โดยเปvดช7องว7างผู.ให.ข.อมูลหลักตอบได.อย7างอิสระทำให.ได.คำตอบ
ที่ละเอียดตามประสบการณ�ที ่ในการประกอบธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมของแต7ละบุคคล และผู.วิจัยมีการจดบันทึกและ
บันทึกเสียงของผู.ให.ข.อมูลหลัก โดยได.ทำการขออนุญาตผู.ให.ข.อมูลหลัก เพื่อรวบรวมรายละเอียดของข.อมูลต7าง ๆ ได.อย7างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 เคร่ืองมือท่ีใช(ในการวิจัย 
ใช.วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (In - Depth Interview) ซ่ึงแบ7งหัวข.อการสัมภาษณ�ออกเปdน 8 ส7วนดังน้ี  
ส7วนท่ี 1 หัวข.อภาวะผู.นำการรวมกล7ุมและการวางแผนเชิงกลยุทธ� 
ส7วนท่ี 2 หัวข.อการมุ7งเน.นลูกค.าและตลาด 
ส7วนท่ี 3 หัวข.อสารสนเทศและการวิเคราะห� 
ส7วนท่ี 4 หัวข.อการม7ุงเน.นทรัพยากรบุคคล 
ส7วนท่ี 5 หัวข.อการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส� 
ส7วนท่ี 6 หัวข.อการจัดการร.านค.าและการจัดวางสินค.า 
ส7วนท่ี 7 หัวข.อการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
ส7วนท่ี 8 หัวข.อผลลัพธ�ทางธุรกิจ 
ใช.วิธีสัมภาษณ�แบบตัวต7อตัวพร.อมกับมีการบันทึกเสียงบทสนทนาและจดบันทึก เพื่อนำมาใช.ถอดความสำหรับ 

การวิเคราะห�ข.อมูลต7อไป 
4.2 เก็บรวบรวมข(อมูล 

แบบสัมภาษณ� สำหรับการตอบคำถามแบบปลายเปvด (Open - End) ในการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยมีกลุ7มตัวอย7าง
จำนวน 10 คน (ผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีมียอดขาย มากกว7า 250,000 บาท ต7อเดือน)  

4.2.1 ติดต7อกับผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดมิเพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเข.าไปสัมภาษณ�กลุ7มตัวอย7าง 
และนัดตารางเวลาเข.าไปเพ่ือทำความรู.จักและแนะนำตัว (วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)  

4.2.2 เข.าไปสัมภาษณ�กลุ7มตัวอย7างตามเวลานัด ใช.เวลาสัมภาษณ�ต7อคนไม7เกิน 60 นาที โดยใช.วิธีการจดบนัทึก 
และใช.เครื่องบันทึกเสียง ในการบันทึกการสนทนา เพื่อนำมาใช.ถอดความ สำหรับการวิเคราะห�ข.อมูล ซึ่งหลังจากผู.วิจัยได.
สัมภาษณ�เรียบร.อยแล.ว แสดงความขอบคุณ พร.อมกับ มอบของที่ระลึกให.ผู.ถูกสัมภาษณ� ระยะเวลาการสัมภาษณ� 5 วัน  
(วันท่ี 1 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  
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4.2.3 สรุปผลการศึกษาจากข.อมูลสัมภาษณ�และนำเสนอแนะข.อมูลที ่ได .จากการศึกษา ระยะเวลาใน 
การประมวลผล 60 วัน (1 มกราคม - 1 มีนาคม พ.ศ. 2565)  

4.3 การวิเคราะหDข(อมูล  
การวิเคราะห�ข.อมูล เปdนการเก็บรวบรวมข.อมูลจากการสัมภาษณ�ท้ังหมดแล.วนำมาวิเคราะห�ข.อมูลตาม วัตถุประสงค�

ของการวิจัยท่ีวางไว. โดยเครื่องมือท่ีใช.มีการสร.างกรอบในการวิเคราะห�เน้ือหาจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องมาเพ่ือใช.เปdน
แนวทางในการสร.างประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ� โดยใช.การสัมภาษณ�ผู.ประกอบธุรกิจทั้ง 10 ราย ทำการรวบรวม
ข.อมูลเกี ่ยวกับโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของผู.ประกอบธุรกิจในการดำเนินกิจการ รวมถึงข.อมูลเกี ่ยวกับ
สภาพแวดล.อมภายนอกที่ส7งผลกระทบต7อธุรกิจ อีกทั้งในการทำธุรกิจผู .ประกอบธุรกิจสามารถสร.างความได.เปรียบใน 
การแข7งขันให.กับธุรกิจจากแบบฟอร�มการบันทึกและการบันทึกเสียงการโต.ตอบในประเด็นการสัมภาษณ� เริ่มต.นวิเคราะห�
ประเด็นหลักจากภาพรวมไปสู7การวิเคราะห�ประเด็นย7อยตามลำดับ แล.วนำเสนอในรูปแบบการบรรยายเนื้อหาเชิงพรรณนา 
จากน้ันนำข.อมูลมาวิเคราะห� เพ่ือสร.างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 

4.4 ข(อพิจารณาด(านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยD 
ผู.วิจัยได.คำนึงถึงจริยธรรมกับผู.ให.สัมภาษณ� โดยมีการติดต7อและขอความอนุเคราะห�ในการสัมภาษณ�ก7อนทำ 

การสัมภาษณ�จริง และได.แจ.งวัตถุประสงค�ของการวิจัยก7อนการสัมภาษณ�ผู.ให. สัมภาษณ�ทุกคน โดยที่ผู.วิจัยได.เปvดเผยข.อมูล
ตามท่ีผู.ให.สัมภาษณ�อนุญาตเท7าน้ัน และได.ขออนุญาตในการนำรูปภาพ และข.อความมานำเสนอในงานวิจัย ในส7วนของข.อมูลท่ี
ไม7สามารถเปvดเผยได.ผู.วิจัยได. ทำการเก็บไว.เปdนความลับโดยไม7ทำการเผยแพร7  

4.5 การนำเสนอข(อมูล 
ผู.วิจัยใช.วิธีการนำเสนอข.อมูลและผลการวิจัย แบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห� (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค�

ของการวิจัยท่ีวางไว. เพ่ือนำมาพัฒนาเปdนแบบจำลองธุรกิจท่ีช7วยให.ผู.ประกอบการธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมประสบความสำเร็จ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การนำ Business Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช.เพื่อความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีกแบบ

ดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 (New Normal) ของผู.ประกอบการธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จในเขตพื้นท่ี
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค�เพื่อศึกษาการนำ Business Model Canvas (BMC) มาประยุกต�ใช.เพ่ือ
ความสำเร็จของธุรกิจค.าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 (New Normal) และการสร.างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมท่ีมีผลต7อความสำเร็จของผู.ประกอบการธุรกิจการค.าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคความปกติใหม7 (New Normal) 

โดยงานวิจัยฉบับนี้ได.ใช.ระเบียบ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ในการเก็บรวบรวม
ข.อมูล โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In - depth Interview) กับผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จ 
จำนวน 10 ราย ได.แก7 ผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จ 

5.1 ผลการสัมภาษณDท่ีทำให(ผู(ประกอบการร(านค(าปลีกแบบด้ังเดิมท่ีประสบความสำเร็จ 
ผู.ประกอบการธุรกิจร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถสรุปได.ดังน้ี  
5.1.1 ด(านภาวะผู(นำการรวมกลุ6มและการวางแผนเชิงกลยุทธD พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ี

ประสบความสำเร็จ มีการนำรูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการของร.านสะดวกซื้อมาปรับใช.ในการวางแผน การจัดการ
กระแสเงินสด ระบบคลังสินค.า และการบริหารร.านมาประยุกต�ใช. ผู.ประกอบการที่มีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย7าง
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เปdนระบบ และการเลือกซื้อสินค.าที่มีต.นทุนเหมาะสมการตั้งราคาขายในร.าน การตั้งราคาอย7างสมเหตุสมผลจึงสามารถเข.าถึง
ลูกค.าได.มากกว7าร.านสะดวกซ้ือ และไม7ทําให.ผู.บริโภครู.สึกว7าราคา สินค.าน้ันแพงเกินกว7าคุณภาพของสินค.าท่ีผู.บริโภคได.รับไป 

5.1.2 ด(านการมุ6งเน(นลูกค(าและการตลาด พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จ มีการ
สำรวจและศึกษาความต.องการของลูกค.า ด.านกลยุทธ�การตลาด ในช7วงที่มีการแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให.เกิดผลกระทบในวงกว.าง เช7น ป?ญหาการว7างงาน ป?ญหากำลังซื้อของผู.บริโภคที่ลดลง ต.นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู.บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�บางประเภทท่ีสามารถเข.าถึง
ผู.บริโภคได. การเข.าถึงผู.บริโภคนั้นผู.ประกอบการต.องมีความสามารถในการนำสื่อโซเชียลมีเดียมาใช.ในการให.บริการแก7ลูกค.า 
การสร.างช7องทางการขายออนไลน� การใช.สื่อสังคมออนไลน�ในการสื่อสารประชาสัมพันธ�แก7ลูกค.าได.โดยตรง การบริการน้ัน
จะต.องคำนึงถึงหลักความต.องการของผู.บริโภค โดยต.องให.ข.อมูลรวมถึงการสื่อสารกับผู.บริโภคด.วยความมีใจในการให.บริการ
และคำนึงถึงความต.องการของลูกค.าเปdนหลัก การเข.าถึงผู.บริโภคน้ันอาจรวมถึงตัวผู.ขายหรือตัวผู.ให.บรกิารท่ีสามารถสื่อสารกับ
ผู.บริโภค ได.โดยตรงโดยการบริการนั้นจะต.องคํานึงถึงหลักความต.องการของผู.บริโภคเปdนหลักโดยจะต.องให.ข.อมูลรวมถึง
สื่อสารกับผู.บริโภคด.วยความมีใจบริการและคํานึงถึงความต.องการของลูกค.าเปdนหลัก 

5.1.3 ด(านสารสนเทศและการวิเคราะหD พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จ มีการนำ
เทคโนโลยีที่มีอยู7แล.วมาประยุกต�ใช.ให.เกิดประโยชน�ในการประกอบธุรกิจ เช7น การเพิ่มช7องทางขายผ7านสื่อสังคมออนไลน�  
การชำระค7าซื้อสินค.าผ7านแอพพลิเคชั่น สแกนคิวอาร�โค.ด มีการนำระบบการบริหารจัดการคลังสินค.ามีการใช.ระบบโปรแกรม
สำเร็จรูป POS และอุปกรณ�การคิดเงินมาใช. และมีส7วนช7วยในการบันทึกรายการยอดขาย มีระบบจัดการคลังสินค.าท่ีสามารถดู
รายงานยอดขาย รายงานสินค.าขายดี รายงานจำนวนสินค.าคงเหลือเพื่อการนำมาใช.ในการคัดเลือกสินค.ามาวางขายในร.าน  
ให.สอดคล.องกับยอดขาย และความต.องการของลูกค.า 

5.1.4 ด(านการมุ6งเน(นทรัพยากรบุคคล พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จ มีการฝ�กอบรม
ให.พนักงานในร.านมีความรู.เก่ียวกับรายละเอียดของสินค.า เพ่ือให.ข.อมูลประกอบการขายแก7ลูกค.าได. ให.ความสำคัญกับการให.บริการ
ด.วยความเต็มใจ และเปdนมิตร เปdนกันเองกับลูกค.า โดยเน.นความซื่อสัตย� การเอาใจใส7 และคุณภาพของผลิตภัณฑ�สินค.าที่อยู7
ภายในร.าน ท่ีทําให.ผู.บริโภคมีความพึงพอใจและต.องการกลับมาใช.บริการอีกครั้ง 

5.1.5 ด(านการจัดการกระบบการโลจิสติกสD พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่ประสบความสำเร็จ  
มีการสั่งซื้อสินค.าจากห.างค7าส7งที่สินค.ามีราคาถูก และมีบริการจัดส7งสินค.าถึงร.าน ควบคู7กับการซื้อสินค.าจากตัวแทนจำหน7าย
ทำให.ได.สินค.าท่ีมีราคาถูกกว7าท.องตลาด 

5.1.6 ด(านการจัดการร(านค(า และการจัดวางสินค(า พบว7าผู .ประกอบการค.าปลีกแบบดั ้งเดิมที ่ประสบ
ความสำเร็จ มีการจัดภาพลักษณ�ของร.านให.ถูกต.องตามหลัก 5ส ประกอบด.วย ความสวย ความสะอาด ความสว7าง ความสะดวก 
ความสบาย ผู.บริโภคมีความคาดหวังให.ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมมีการปรับปรุงร.านให.มีความทันสมัยได.เหมือนร.านสะดวกซ้ือ 
อยากให.มีร.านค.าที่สวดงาม มีการติดป�ายบอกราคาสินค.า สามารถเดินหยิบสินค.าได.เองเหมือนร.านค.าสะดวกซื้อ และอยากให.
ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงรักษาการบริการที่เปdนกันเองไว. การจัดเรียงสินค.าต.องมีการจัดแบ7งหมวดหมู7ของสินค.าให.ชัดเจน 
การออกแบบแผนผังและการจัดวางอุปกรณ�ต7าง ๆ ภายในร.าน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสอนค.า
ภายในร.านของลูกค.า ความสว7างในร.านเพียงพอ ได.มีการนำการจัดเรียงสินค.ามีการนำระบบ First In First Out (FIFO) หรือ
การเข.าก7อนออกก7อน คือวิธีจัดการและวัดมูลค7าของสินทรัพย� FIFO หมายถึงการนำสินค.าที่เข.าคลังก7อนมารีบใช.งานและ
หมุนเวียนก7อน เพื่อลดความเสื ่อมสภาพและรักษามูลค7าของสินทรัพย�โดยรวมใช. และในการบริหารด.านผลิตภัณฑ�ได.มี 
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การสำรวจ และสอบถามความต.องการของลูกค.าเพื่อจัดหาสินค.าที่เหมาะสมกับลูกค.าในพื้นที่ และตรงตามความต.องการ 
ท่ีแท.จริงของลูกค.า 

5.1.7 ด(านการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ี
ประสบความสำเร็จ ให.ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดภายในร.าน เช7น การกำหนดวันในการทำความสะอาดร.าน  
แล.วชั้นวางสินค.า รวมถึงอุปกรณ�อื่น ๆ ภายในร.านให.มีความสะอาด และมีการตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ�ภายในร.าน 
อยู7เสมอ 

5.1.8 ด(านผลลัพธDทางธุรกิจ พบว7าผู.ประกอบการค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จ ป?จจุบันธุรกิจร.านค.า
ปลีกแบบดั้งเดิมยังสามารถดํารงอยู7ได.โดยเจ.าของกิจการท่ีมีทุนหรอืทุน หมุนเวียนในร.านมากเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินธุรกิจ
ต7อได.อาจมาจากต.นทุนหมุนเวียนที่ได.มาจาก การกู.และทุนเริ่มต.นที่มีจํานวนมากพอในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการใช.ภายใน
ร.านที่มีอยู7แล.วจึงทําให. สามารถดําเนินธุรกิจมาได.จนถึงป?จจุบันจากการลดต.นทุนเรื่องของการเช7าท่ีรวมถึงการบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียนภายในร.านอย7างเปdนระบบและการเลือกซื้อของที่มีต.นทุนเหมาะสมจึงทําให.ส7งผลต7อ การตั้งราคาสินค.าภายใน
ร.านท่ีเข.าถึงผู.บริโภคได.มากกว7ากลุ7มร.านค.าสะดวกซ้ือ 

5.2 สร(างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลต6อความสำเร็จ การทำแบบ Building Blocks ของ Business 
Model Canvas (BMC) 
 

Business Model Canvas (BMC) ร(านค(าปลีกแบบด้ังเดิมในยุคความปกติใหม6 
Key Partner 
- ร.านค.าส7ง
สินค.าอุปโภค
บริโภค 
- ห.างค.าส7ง
สินค.าอุปโภค
บริโภค 

Key Activities 
- จัดโปรโมช่ันสินค.า 
- การตกแต7งร.าน 
- การลดต.นทุน 
- เพ่ิมช7องทางขาย
ออนไลน� 
- การบริหารร.านค.า 

VP Value Proposition 
- มีสินค.าครอบคลุม 
- บริการด ี
- ราคาถูก 
- ท่ีจอดรถสะดวก  
- สถานท่ีถูกหลัก 5ส 
- สถานท่ีไม7แออัดสบาย 
- ลูกค.าเดินเลือกซ้ือสิ้นค.าใน
ร.านได. 
- คุณภาพของสินค.า 
- มีช7องทางการชำระเงินท่ี
หลากหลาย 
- บริการดี รวดเร็ว 
- คุ.มค7าคุ.มราคา ควบคุมเงิน
ได. 
- การจัดวางสินค.าสวยงาม 
เปdนหมวดหมู7สั่งสินค.าผ7าน
โทรศัพท� ทางไลน�ได. 
(บริการลกูค.า ในชุมชน)  

Customer 
Relationships 
- พนักงานบริการมี 
ความเปdนกันเอง 
- โปรโมช่ัน 
- แนะนำสินค.าขายด ี
- ขายสินค.ายกแพ็ค 
- สื่อสังคมออนไลน� 

Customer 
Segments 
- กลุ7มแม7ค.าในตลาด 
- กลุ7มครอบครัว 
- กลุ7มผู.สูงอายุ 

Key Resources  
- พนักงาน 
- อุปกรณ�การขาย    
ภายในร.าน 
- สถานท่ี 
- ประสบการณ� ความรู.
ธุรกิจ 
- เงินทุน และกระแสเงิน
สด 
- ระยะเวลาการเปvดปvด 

Channels  
- ขายหน.าร.าน ป�าย
ประชาสมัพันธ�หน.า
ร.าน  
- การเพ7ิมช7องทาง 
เข.าถึงลูกค.า  
- บริการส7งในพ้ืนท่ี
ใกล.เคียง 
- สื่อสังคมออนไลน� 
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Business Model Canvas (BMC) ร(านค(าปลีกแบบด้ังเดิมในยุคความปกติใหม6 

- พนักงานของร.าน และ
ระบบร.าน 
- บริการเปdนกันเอง 

- การจำหน7ายสินค.าท่ี
เก่ียวข.องกัน เช7น เพ่ิมการ
ขาย น้ำแข็ง คู7กับเครื่องดื่ม 

Cost Structure 
- ต.นทุนการบริหารจัดการ 
- ต.นทุนค7าใช.จ7ายในการดำเนินธุรกิจ 
- ต.นทุนของเสียจากสินค.าท่ีขายไม7ได. 

Cost Structure 
-รายได.จากการขายสินค.าอุปโภคบริโภค 
-รายได.จากค7าบริการรับชำระบิล เติมเงิน
โทรศัพท�มือถือ 

รูปท่ี 3 แบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม Business Model Canvas (BMC) ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคความปกติใหม7 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพป?จจุบันของร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมต.องเผชิญกับการแข7งขันที่รุนแรงจากร.านสะดวกซื้อและห.างสรรสินค่ี

เพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง ธุรกิจร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมยังสามารถดํารงอยู7ได.โดยผู.ประกอบการที่มีทุน หรือทุนหมุนเวียนในร.าน
มากเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจต7อได.อาจมาจากต.นทุนหมุนเวียนที่มีจํานวนมากพอในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการใช.
ภายในร.านที่มีอยู7แล.วจึงทําให. สามารถดําเนินธุรกิจมาได.จนถึงป?จจุบันจากการลดต.นทุนเรื่องของการเช7าที่รวมถึงการบรหิาร
จัดการ ทุนหมุนเวียนภายในร.านอย7างเปdนระบบและการเลือกซื้อของที่มีต.นทุนเหมาะสมจึงทําให.ส7งผลต7อ การตั้งราคาสินค.า
ภายในร.านที่เข.าถึงผู.บริโภคได.มากกว7ากลุ7มร.านค.าสะดวกซื้อ จากการศึกษาผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมที่ประสบ
ความสำเร็จ สามารถนำมาสร.างแบบจำลองรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมที่มีผลต7อความสำเร็จโดยใช. Business Model Canvas 
(BMC) เพ่ือใช.ในการวางแผน การบริหารจัดการของร.านค.าปลีกแบบดังเดิมได. อาทิเช7น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ซ่ึงเปdนส7วนหน่ึง
ที่สําคัญในการส7งเสริมการขายอย7างมากในร.านค.าของร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม จากกลุ7มผลิตภัณฑ�บางอย7างจะเข.าถึงกลุ7ม
ผู.บริโภคบางกลุ7มเพียงเท7าน้ันโดยการเข.าถึง กลุ7มบริโภคบางกลุ7มจะต.องเลือกสินค.าท่ีมีความตรงตามต.องการของกลุ7มผู.บริโภค
ที่มีความเฉพาะต7อ สินค.านั้นซึ่งตรงกับกลยุทย�การขายด.านความต.องการของผู.บริโภค รวมถึงกลยุทธ�ในการตั้งราคาขาย ท่ี
ผู.บริโภคกลุ7มน้ันน้ันสามารถเข.าถึงได.โดยมีความสมเหตุสมผลและไม7ทําให.ผู.บริโภครู.สึกว7าราคา สินค.าน้ันแพงเกินกว7าคุณภาพ
ของสินค.าที่ผู.บริโภคได.รับไป การเข.าถึงผู.บริโภคนั้นอาจรวมถึงตัวผู.ขายหรือตัวผู.ให.บริการที่สามารถสื่อสารกับผู.บริโภค  
ได.โดยตรงโดยการบริการนั้นจะต.องคํานึงถึงหลักความต.องการของผู.บริโภคเปdนหลักโดยจะต.องให. ข.อมูลรวมถึงสื่อสารกับ
ผู.บริโภคด.วยความมีใจบริการและคํานึงถึงความต.องการของลูกค.าเปdนหลัก โดยเน.นความซ่ือสัตย�การเอาใจใส7และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ�สินค.าที่อยู7ภายในร.าน ที่ทําให.ผู.บริโภคมี ความถูกใจและต.องการกลับมาใช.บริการอีกครั้ง รวมถึงการประยุกต�ใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มช7องทางการขาย และการบริหารจัดการที่เปdนระบบ การจัดวางสินค.า จัดหมวดหมู7สินค.า  
การออกแบบร.านค.าตามหลัก 5ส มีส7วนช7วยในการดึงดูดลูกค.า และอำนวยความสะดวกให.แก7ลูกค.าได. โดยผู.ประกอบการ
ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถนำ Business Model Canvas (BMC) ไปประยุกต�ใช.ในการช7วยวางแผนการบริหารจัดการ
ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมได. 
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7. ข(อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช(ประโยชนD 
การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ใช.ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการสัมภาษณ�เจาะลึกจาก

ผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิม ใช.วิธีการเลือกกลุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กับผู.ประกอบการ
ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ�เจาะลกึ
ร7วมกับการทบทวนวรรณกรรม พบว7าผู.ประกอบการร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมท่ีประสบความสำเร็จ ล.วนแต7เปdนผู.ประกอบการท่ี
มีวิธีการบริหารจัดการร.านที่ดี และสามารถประยุกต�ใช.กลยุทธ�ทางการบริหารการตลาด และบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
การเพิ่มช7องทางการขายใหม7 ๆ และการรักษาเอกลักษณ�ความเปdนกันเองต7อลูกค.าอีกด.วย ซึ่งในการศึกษาครั้งต7อไปผู.วิจัยจะ
ทำการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อยืนยันกรอบแนวคิด Business Model Canvas (BMC) ร.านค.าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคความปกติ
ใหม7 เพ่ือเปdนแนวทางในการศึกษาครั้งต7อไป 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช�เทคนิค 2ARIC เพ่ือส,งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส�นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป:ท่ี 2 โรงเรียนป;ว 

DEVELOPMENT OF A HYBRID MATHEMATICAL LEARNING MANAGEMENT MODEL USING 
2ARIC TECHNIQUE TO PROMOTE LEARNING ACHIEVEMENT ON PARALLEL LINES FOR 

MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS AT PUA SCHOOL 

 

 

สุจิน  เป:Oยมอริยธน1* และสายชล  จินโจ2 
Sujin  Piamariyathon1* and Saichol  Jinjo2 

 

บทคัดย,อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�และความต*องการ

ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร� 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*
เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 โรงเรียนป"ว  
3) ทดลองใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC และ 4) ประเมินผลการใช*รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู *วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC กลุ8มตัวอย8างที่ใช*ในการวิจัยครั ้งนี ้คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป?ที่ 2 จำนวน 36 คน 1 ห*องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป?การศึกษา 2564 วิธีการสุ8มแบบแบ8งกลุ8ม โดยการจับสลาก
หน8วยห*องเรียน เครื่องมือที่ใช*ในการวิจัยได*แก8 1) แผนการจัดการเรียนรู* 2) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู*ออนไลน�ฯ โดยใช*
รูปแบบการจัดการเรียนรู *แบบไฮบริด เทคนิค 2ARIC 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ สถิติที ่ใช*ในการวิจัยได*แก8 ค8าเฉลี ่ย ร*อยละ ส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด*วย t-test 
ผลการวิจัยพบว8า 1) ความเหมาะสมของและความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*
เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน มีความเหมาะสมมากที่สุด (X =4.76, S.D.=0.36)  
2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC มีประสิทธิภาพ 81.50/82.65 สูงกว8า
เกณฑ�ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนด 3) การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว8ากลุ8มตัวอย8างมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว8าคะแนนก8อนเรียนอย8างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต8อการจัดการ
เรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC โดยรวมพบว8าอยู8ในระดับมาก (X =3.71,S.D.=1.17)  
 

คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบไฮบริด, เทคนิค 2ARIC, เส*นขนาน 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the problematic condition of mathematics teaching-

learning management and the need for developing a model of mathematics learning management; 2) to 
develop a hybrid mathematical learning management model by Using 2ARIC technique to promote learning 

 

1 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ8มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� โรงเรียนป"ว อำเภอป"ว จังหวัดน8าน 
2 ดร.,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา นักวิชาการอิสระ 
* Corresponding author, e-mail: sujinkk2@gmail.com 
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achievement on Parallel Lines for Mathayomsuksa 2 students at Pua School 3) to experiment with the 
hybrid math learning management model using 2ARIC technique; and 4) to evaluate the use of the model. 
Hybrid mathematics learning management by using 2ARIC technique. The samples used in this research 
were 36 students in Mathayom Suksa 2, 1 classroom, 2nd semester, academic year 2021. Group 
randomization method. by drawing the classroom unit The research tools were 1) Learning Management 
Plan 2) Online Learning Management System. Using a hybrid learning management model, 2ARIC technique, 
3) an achievement test and 4) a satisfaction questionnaire. The statistics used in the research were mean, 
percentage, standard deviation. and hypothesis testing with t-test. The results showed that 1) the 
appropriateness and consistency of the hybrid math learning management model using 2ARIC technique to 
promote learning achievement on the subject of parallel lines were appropriate. (X =4.76, S.D.=0.36) 2) 
The efficiency of hybrid mathematics learning management using 2ARIC technique was 81.50/82.65 above 
the specified 80/80 efficiency threshold. The learning achievement was found that the sample group's score 
after school was significantly higher than the score before school at the .05 level and 4) the students' 
satisfaction with the hybrid mathematics learning management. Using the 2ARIC technique, the overall level 
was found to be at a high level (X =3.71,S.D.=1.17). 
 

Keyword: Hybrid learning, 2ARIC Technique, Parallel Lines 
 

1. บทนำ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2553) มุ8งพัฒนาผู*เรียนทุกคน  

ซ่ึงเป|นกำลังของชาติให*เป|นมนุษย�ท่ีมีความสมดุลท้ังด*านร8างกาย ความรู* คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป|นพลเมืองไทยและเป|น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป|นประมุขมีความรู*และทักษะพื้นฐาน 
รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจำเป|นต8อการศึกษาต8อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ8งเน*นผู*เรียนเป|นสำคัญบนพ้ืนฐาน
ความเช่ือว8าทุกคนสามารถเรียนรู*และพัฒนาตนเองได*เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดมุ8งหมายพัฒนาผู*เรียนให*เป|นคนดี มีป"ญญา มี
ความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาต8อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป|นจุดหมายเพื่อให*เกิดกับผู*เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค8านิยมที่พึงประสงค� เห็นคุณค8าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู* ความสามารถ ในการสื่อสาร  
การคิด การแก*ป"ญหา การใช*เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัง
กาย การมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป|นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั ่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป|นประมุข มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิป"ญญาไทย การอนุรักษ�และ
พัฒนาสิ่งแวดล*อม มีจิตสาธารณะที่ มุ 8งทำประโยชน�สร*างสิ ่งที ่ดีงามในสังคม และอยู8ร8วมกันในสังคมอย8างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร�เป|นสาระการเรียนรู*กลุ8มหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได*กำหนดไว*ว8าเป|น
สาระการเรียนรู*พ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสถานศึกษาต*องใช*เป|นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร*างพ้ืนฐานการคิด รวมท้ังเป|น
กลยุทธ�ในการแก*ป"ญหาและวิกฤติของชาติ คุณภาพของผู*เรียนในวิชาคณิตศาสตร�เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป?แล*วผู*เรียน
ต*องมีความรู *ความเข*าใจในเนื ้อหาคณิตศาสตร�มีทักษะกระบวนการและเจตคติที ่ดีต8อคณิตศาสตร�ตระหนักในคุณค8า
คณิตศาสตร�และสามารถนำความรู*ทางคณิตศาสตร�ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนำความรู*ทางคณิตศาสตร�ไปเป|น
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เครื่องมือในการเรียนรู*สิ่งต8าง ๆ และเป|นพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น (กัญจน�ณิชา ชาวเรือ, 2560) คณิตศาสตร�เป|น
รายวิชาหลักที่ได*รับการยอมรับว8ามีส8วนในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีความสำคัญต8อการพัฒนาความคิดของมนุษย�
เป|นอย8างมาก ทำให*มนุษย�มีความคิดสร*างสรรค� คิดอย8างมีเหตุมีผล เป|นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห�
ป"ญหาและสถานการณ�ได*อย8างถี่ถ*วนรอบคอบ ทำให*สามารถคาดการณ� วางแผน ตัดสินใจ และแก*ป"ญหาได*อย8างถูกต*อง
เหมาะสม คณิตศาสตร�เป|นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข*อง คณิตศาสตร�
จึงมีประโยชน�ต8อการดำรงชีวิต และช8วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จากการสำรวจข*อมูลโดยใช*แบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ 8มสาระ
คณิตศาสตร� สหวิทยาเขตวรนคร ประกอบด*วย โรงเรียนป"ว โรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” โรงเรียน
พระธาตุพิทยาคม โรงเรียนบ8อเกลือ โรงเรียนทุ8งช*าง และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 34 คน พบว8า 
ป"ญหาด*านการเรียนการสอนครูยังขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีจะกระตุ*นให*เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการสอน ยังคงใช*เทคนิค
วิธีสอนแบบเดิมเน*นการคำนวณมากกว8าความเข*าใจ ข*อจำกัดด*วยเวลาการทำงานทำให*ครูไม8สามารถหาวิธีการใหม8 ๆ ป"ญหา
ด*านผู*เรียน นักเรียนจะเบื่อหน8ายวิธีการคำนวณหากเน*นมากเกินไป คิดว8าคณิตศาสตร�เป|นสิ่งที่ยาก ไม8ต*องการคิด วิเคราะห�
หรือแก*ป"ญหา ทำให*ไม8อยากเรียน ด*านสื่อการสอน ครูจะใช*หนังสือตำราจากสำนักพิมพ�ที่แตกต8างกันตามบริบทของโรงเรียน 
ไม8ได*มีการหยิบยกตัวอย8างที่ใกล*เคียงมาใช*เพื่อให*เห็นความชัดเจนของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร� สื่อมีน*อย ความต*องการที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร�นั้นต*องการปรับรูปแบบเทคนิควิธีการที่เหมาะสม กระตุ*นให*นักเรียนเกิดการ
เรียนรู*ในวิชาคณิตศาสตร�มากข้ึน มีการยกตัวอย8างนำสื่อชนิดต8าง ๆ เข*ามาปรับใช* อาจจะทำให*นักเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล*องกับจากการสัมมนาครู อาจารย�หัวหน*าหมวดคณิตศาสตร� นักการศึกษาและผู*เชี่ยวชาญจาก
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข*องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร�จำนวน 118 คน ในหัวข*อ เรื่อง “ทำอย8างไรให*เด็กไทยเก8ง
คณิตศาสตร�” และการสัมภาษณ�อาจารย� นักการศึกษาและผู*เชี่ยวชาญจาก 6 มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ได*ข*อเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนและการแก*ป"ญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร� เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ควรให*
นักเรียนมีส8วนร8วมในการเรียนการสอน ครูแนะนำและสาธิตแล*วให*นักเรียนปฏิบัติ ให*นักเรียนแสดงความคิดเองอย8างมีเหตุผล 
ให*นักเรียนฝ�กคิดวิเคราะห� ครูต*องอธิบายให*เข*าใจก8อนแล*วจึงให*จำ ครูอย8าด8วนสรุปเพราะจะทำให*นักเรียนไม8คิด มีการใช*สื่อ
บ*าง ใช*สภาพท่ีอยู8ในชีวิตจริงของนักเรียนมาใช*เป|นบริบทในการเรียน ให*ใช*สิ่งตีพิมพ�หรือสื่อโฆษณาเป|นแหล8งความรู*ในชุมชน 
ใช*ของจริงและของจำลองเป|นสื ่อการสอน ให*นักเรียนรู *จักคิดเอง ทำเอง แก*ป"ญหาเอง ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย  
ใช*วิธีการสอนแบบร8วมมือบ*างเพื่อให*นักเรียนรู*จักการทำงานร8วมกับเพื่อน ควรใช*การสอนแบบถามตอบและร8วมกันแสดง 
ความคิดเห็นบ*าง บางครั้งอาจสอนโดยแบ8งเป|นฐานโดยกำหนดให*ทำงานกลุ8มหมุนเวียน นักเรียนจะได*รู*จักการแบ8งงานและ
ช8วยเหลือกัน เน้ือหาบางเน้ือหาท่ีน8าเบ่ือ ควรนำ เกม เพลงมาช8วยบางโอกาส 

จากสภาพป"ญหาและความต*องการดังกล8าวมาซึ่งในป"จจุบันหลังจากที่องค�การอนามัยโรคประกาศให*โรคโควิด-19 
เป|นโรคระบาดร*ายแรง เนื่องจากการแพร8ระบาดที่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลก ไวรัสในตระกูลนี้มาจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันร*ายแรง หรือ โรคซาร�ส (Severe Acute Respiratory Syndrome -SARS) ซ่ึงมีสาเหตุจากเช้ือไวรัส
โคโรนาเช8นกัน โดยพบการระบาดครั้งแรกปลายป? ค.ศ. 2002 เริ ่มจากพื้นที่มณฑลกวางตุ*งของประเทศจีน ก8อนที่จะ
แพร8กระจายไปในหลายประเทศ องค�การอนามัยโลก ประกาศชื่อที่เป|นทางการสำหรับใช*เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจาก
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม8ว8า “โควิด - ไนน�ทีน” (COVID-19) จากสถานการณ�การระบาดของ COVID-19 คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให*สถานศึกษาป�ดการเรียนการสอนชั่วคราวตั ้งแต8วันพุธที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป|นระยะเวลาสองสัปดาห�และให*
สถานศึกษาดำเนินการป�องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย8างเคร8งครัด สำหรับในวงการการศึกษาทั้งใน
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ประเทศไทยและต8างประเทศ มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน�เข*ามาปรับใช* เพื่อดำเนินการเรียนการสอนต8อไปและ
ป"จจุบันการระบาดในประเทศไทยยังไม8สามารถท่ีจะควบคุมสถานการณ�การระบาดได* ซึ ่งมีผลเป|นไปได*ว8าอาจจะมี 
การปรับเปลี่ยนให*สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน�หรือปรับให*เข*ากับสภาวะการณ�ป"จจุบัน ซึ่งสอดคล*อง
กับแนวคิดการเรียนจัดการเรียนรู *แบบไฮบริด หรือ Hybrid learning หรือบางที่อาจจะเรียกว8า Blended learning คือ  
การเรียนแบบผสมผสานรูปแบบใหม8 เป|นการจัดการเรยีนรู*ท่ียืดหยุ8นและปรับเปลี่ยนได*ตามสถานการณ�ของชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป (สมใจ จันทร�เต็ม, 2553) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว8างการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional 
learning) กับการเรียนการสอนผ8านเครือข8ายอินเทอร�เน็ต (Web-Based learning) หรือการเรียนบนออนไลน� (Online 
learning) การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเป|นการสอนในช้ันเรียนท่ีมีครูบรรยายอยู8หน*าห*องเรียนและมีนักศึกษาน่ังเรียนและจด
คำบรรยาย เป|นการเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธ�กันระหว8างครูและผู*เรียนในห*องเรียน (Face - to - Face) ส8วนการเรียนการสอนผ8าน
เครือข8ายอินเทอร�เน็ต หรือการเรียนบนออนไลน�เป|นการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�  
(e-Learning) คือ การเรียนการสอนในลักษณะซึ่งการถ8ายทอดเนื้อหานั้นกระทำผ8านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส� เช8น ซีดีรอม 
เครือข8ายอินเทอร�เน็ตหรือทางสัญญาณโทรทัศน� หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based 
learning) รวมถึงการถ8ายทอดเรื่องราวและเน้ือหาในระบบการศึกษา ทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีสามารถนำเสนอโดยอาศัย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia technology) และเทคโนโลยีเชิงโต*ตอบ (Interactive technology) เป|นการเอื ้อให*
ผู *เร ียนสามารถค*นคว*าบทเรียนได*ตลอดเวลา ไม8จำกัดสถานที ่และตามศักยภาพของผู *เรียน ทำให*เกิดการเรียนรู *ใน
สภาพแวดล*อมที่เป|นพลวัต (Dynamic learning environment) โดยใช*เทคโนโลยีสมัยใหม8เข*าไปช8วยในระบบการจัดการ
เรียนรู* (Learning Management System: LMS) (ศิวาพัชญ� บำรุงเศรษฐพงษ� และคณะ. 2563)  

ดังนั้น ผู*วิจัยในฐานะครูในกลุ8มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� จึงได*นำแนวคิด สภาพป"ญหาและความต*องการดังท่ี
กล8าวมา ผนวกกับการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับใช*ในการเรียนการสอนในสภาพป"ญหาการแพร8ระบาดของไวรัสโควดิ-
19 ในป"จจุบัน โดยทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดร8วมกับเทคนิคการเรียนรู*โดยใช*เทคนิค 
2ARIC ที่ทำการวิเคราะห�และสังเคราะห�ขึ ้น เพื ่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป?ที่ 2 โรงเรียนป"ว โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป|นแนวทางให*กับครูในกลุ8มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร�โรงเรียนป"วได*
นำแนวทางไปใช*ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถต8อยอดงานวิจัยได*ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค�การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตร�และความต*องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู*วิชาคณิตศาสตร� 
2.2 เพื ่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู *วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 
2.3 เพ่ือทดลองใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC ท่ีพัฒนาข้ึน 
2.4 เพ่ือประเมินผลการใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC ท่ีพัฒนาข้ึน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว ครั้งน้ีผู*วิจัยได*ทำการรวบรวมแนวคิดไว*ดังน้ี 
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3.1 การจัดการเรียนรู�วิชาคณิตศาสตร� 
การสอนคณิตศาสตร�คือการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร�ที่มีวิธีการจัดการเรียนรู*หลากหลายรูปแบบซึ่งครูต*อง

จัดให*เหมาะสมกับความแตกต8างตามลักษณะของผู*เรียนหลักการสอนคณิตศาสตร�เห็นว8าควรสอนจากเรื่องง8ายไปสู8เรื่องยาก 
จากรูปธรรมไปสู8นามธรรม ใช*ความสนใจของผู*เรียนเป|นจุดที่จะนำไปสู8การเรียนการสอน ความต8อเนื่องของบทเรียนก็เป|นสิ่ง
สำคัญที่ครูต*องคำนึงถึง ควรให*ผู*เรียนได*ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทำได* ซึ่งมุ8งให*ผู*เรียนได*รู*จักคิด ค*นคว*าด*วยตนเอง โดยมีครูเป|นผู*
เสนอแนะ และในการจัดกิจกรรมควรยืดหยุ8นได*ตามความเหมาะสมของผู*เรียนด*วย ผู*วิจัยได*ทำการศึกษาแนวคิดการจัดการ
เรียนรู*คณิตศาสตร�ของ รองศาสตราจารย�วัชรี กาญจน�กีรติ (วัชรี กาญจน�กีรติ, 2554) ซึ่งได*เรียบเรียงไว*เกี่ยวกับ การเรียนรู*
คณิตศาสตร� ทำไมต*องเรียนคณิตศาสตร� เรียนรู*อะไรในคณิตศาสตร� คุณภาพผู*เรียน แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร� ความสำคัญและธรรมชาติของคณิตศาสตร� ลักษณะสำคัญของวิชาคณิตศาสตร� การเรียนรู*คณิตศาสตร� หลักและ
แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร� กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร� และป"ญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร� 
นำมาปรับใช*ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร� 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป|นความสามารถของนักเรียนในด*านต8าง ๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได*รับประสบการณ�จาก

กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต*องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสร*างเครื่องมือวัดให*มีคุณภาพ จึงจะ
ทำให*ผลท่ีได*ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรยีนการสอนท่ีจะทำให*นักเรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได*โดยการ
แสดงออกมาท้ัง 3 ด*าน คือ ด*านพุทธิพิสัย ด*านจิตพิสัย และด*านทักษะพิสัย สอดคล*องกับแนวคิดของ วิลสัน (Wilson, 1971, 
หน*า 643-696) ได*กล8าวว8าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร�เป|นความสามารถทางสติป"ญญาในการเรียนรู *ว ิชา
คณิตศาสตร�จากแนวคิดของวิลสันทำให*กล8าวได*ว8าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร�ก็คือผลสำเร็จจากการเรียนรู*ในวิชา
คณิตศาสตร�ที่ประเมินเป|นระดับความสามารถโดยวิลสันได*จำแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค�ทางพุทธพิสัยในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร�ระดับมัธยมศึกษาโดยอิงลำดับขั้นของพฤติกรรมด*านพุทธพิสัย ตามกรอบแนวคิดของบลูมไว*เป|น 4 ระดับ
ได*แก8 1) ความรู*ความจำด*านการคำนวณ 2) ความเข*าใจ 3) การนำไปใช* และ 4) การวิเคราะห� ทั้งนี้ผู*วิจัยจึงได*ทำการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร�และนำมาปรับใช*ในการศึกษาครั้งน้ี  

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบไฮบริด 
การเรียนจัดการเรียนรู*แบบไฮบริด หรือ Hybrid learning หรืออาจจะเรียกว8า Blended learning คือ การเรียน

แบบผสมผสานรูปแบบใหม8 เป|นการจัดการเรียนรู*ท่ียืดหยุ8นและปรับเปลี่ยนได*ตามสถานการณ�ของชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมใจ 
จันทร�เต็ม (2553) ได*อธิบายเกี่ยวกับ Hybrid learning หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว8าง 
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional learning) กับการเรียนการสอนผ8านเครือข8ายอินเทอร�เน็ต (Web - Based 
learning) หรือการเรียนบนออนไลน� (Online learning) การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเป|นการสอนในช้ันเรียนท่ีมีครูบรรยาย
อยู8หน*าห*องเรียนและมีนักนักเรียนนั่งเรียนและจดคำบรรยาย เป|นการเรียนที่มีปฏิสัมพันธ�กันระหว8างครูและผู*เรียนใน
ห*องเรียน (Face - to - Face) เช8นเดียวกับ ศิวาพัชญ� บำรุงเศรษฐพงษ� และคณะ (2563) อธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบไฮบริดไว*ว8าเป|นรูปแบบการจัดเรียนการสอนที่ทำให*เกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ�ที ่สมบูรณ� ซึ่งเป|นส8วนสำคัญใน 
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห� ความสามารถในการสื่อสาร การใช*เทคโนโลยีสมัยใหม8 การทำงานเป|นทีม การเรียนรู*
ร8วมกัน และการสร*างความรู*ใหม8 สิ่งเหล8านี้ล*วนเป|นป"จจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู*เรียนให*เป|นพลโลก (Global citizen) 
สามารถดำรงตนในโลกศตวรรษท่ี 21 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตวิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว ในครั้งน้ีเป|นการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการ
ท้ังหมด 4 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�และความต*องการในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

กลุ,มเปoาหมาย ได*แก8 ครูในกลุ8มสาระการเรียนรู*คณิตศาสตร� สหวิทยาเขตวรนคร ประกอบด*วย โรงเรยีน
ป"ว โรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนบ8อเกลือ โรงเรียนทุ8งช*าง  และ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 34 คน 

เครื ่องมือที่ใช� ได*แก8 แบบสอบถามสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�และความ
ต*องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย สำหรับทดลอง(Try-out) ได*แก8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 จำนวน 72 คน 2 
ห*องเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ป?การศึกษา 2563 โรงเรียนป"ว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน8าน 

กลุ,มตัวอย,างที่ใช�ในการวิจัย Try-out ได*แก8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 จำนวน 36 คน 1 ห*องเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ป?การศึกษา 2563 โรงเรียนป"ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน8าน คัดเลือกด*วยวิธีการจับ
สลากหน8วยห*องเรียน แต8ละห*องเรียนประกอบด*วยนักเรียนท่ีคละความสามารถจึงมีคุณสมบัติไม8แตกต8างกัน 

กลุ,มเปoาหมาย ได*แก8 ผู*เชี่ยวชาญด*านการศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดผลประเมินผล เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ได*แก8 1) แผนการจัดการเรียนรู* 2) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู*ออนไลน�ฯ 
โดยใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*แบบไฮบริด เทคนิค 2ARIC 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ และ 5) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริด
โดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

ระยะที่ 3 ทดลองใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู *วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได*แก8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 จำนวน 70 คน 2 ห*องเรียน ภาคเรียนท่ี 2 
ป?การศึกษา 2564 โรงเรียนป"ว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน8าน 

กลุ,มตัวอย,างท่ีใช�งานการวิจัยได*แก8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 จำนวน 36 คน 1 ห*องเรียน ภาคเรียน
ท่ี 2 ป?การศึกษา 2564 โรงเรียนป"ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน8าน วิธีการสุ8มแบบแบ8งกลุ8ม โดยการจับ
สลากหน8วยห*องเรียน แต8ละห*องเรียนประกอบด*วยนักเรียนท่ีคละความสามารถจึงมีคุณสมบัติไม8แตกต8างกัน 

ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได*แก8 รูปแบบการจัดการเรียนรู *ว ิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC  

เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 
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ตัวแปรตาม ได*แก8 1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู *แบบไฮบริดด*วยเทคนิค 2ARIC  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร� และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต8อรูปแบบการจัดการเรยีนรู*แบบไฮบริดด*วย
เทคนิค 2ARIC 

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป|นการวิจัยทดลอง (pre-experimental design) ใช*แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ8ม 

One Group Pre test - Post test Design ดังน้ี (ชัยยงค� พรหมวงศ�, 2556) 
 

กลุ,มทดลอง Pretest Treatment Posttest 
N T1 X T2 

 

 เมื่อ N แทน กลุ8มทดลอง 
   T1 แทน การทดสอบก8อนการทดลอง (Pre-test) 

   X    แทน ร ูปแบบการจัดการเร ียนร ู *ว ิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC  
เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 
   T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
1) ผู*วิจัยได*อธิบายชี้แจงทำความเข*าใจและข*อตกลงกับนักเรียนที่เป|นกลุ8มตัวอย8างเกี่ยวกับการเรียน 

เวลาเรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู*ซึ่งเป|นไปตามข้ันตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย 
2) ทำการทดสอบก8อนเรียน (Pre-test) โดยให*นักเรียนกลุ8มตัวอย8างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ือนำคะแนนท่ีได*เป|นคะแนนทดสอบก8อนเรียน 
3) ดำเนินการทดลองโดยใช*แผนการจัดการเรียนรู*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริด

โดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 โรงเรียนป"ว 
จำนวน 11 แผน 11 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 3 สัปดาห� ท่ีพัฒนาข้ึน 

4) เมื ่อสิ ้นสุดการจัดการเรียนรู *ตามการทดลองแล*ว ผู *ว ิจัยทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
ด*วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป|นชุดเดียวกับก8อนเรียน แล*วทำการบันทึกผลการสอบไว*เป|นคะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

5) นำคะแนนที่เก็บรวบรวมข*อมูลที่ได*จากการทดสอบก8อนเรียนและหลังเรียนด*วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห�โดยใช*วิธีการทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย ได*แก8 1) แผนการจัดการเรียนรู* 2) ระบบบริหารการจัดการเรียนรู*ออนไลน�ฯ 
โดยใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*แบบไฮบริด เทคนิค 2ARIC 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  

ระยะท่ี 4 ประเมินผลการใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

กลุ,มเปoาหมาย เป|นผู*เชี่ยวชาญด*านการสอนคณิตศาสตร�ในบริบทเดียวกันกับโรงเรียนป"ว ด*านหลักสูตร
และการสอน วิจัยและประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช*การสัมมนาผู*เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 



 

510 

เครื่องมือที่ใช� เป|นแบบประเมินผลการใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*
เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

4.2 การวิเคราะห�ข�อมูล 
4.2.1 วิเคราะห�หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 โรงเรียนป"ว ให*มีประสิทธิภาพตามเกณฑ� 80 / 
80 ด*วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูป 

4.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว8างก8อนเรียนและหลังเรียนโดยใช*สูตร t-test แบบ Dependent 
samples ด*วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูป 

4.2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต8อรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*
เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 โรงเรียนป"ว  
หาค8าเฉลี่ยและส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด*วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สำเร็จรูปแล*วนำไปเทียบกับเกณฑ�ท่ีกำหนด 

4.3 สถิติท่ีใช�ในการวิจัย 
4.3.1 สถิติพ้ืนฐาน ได*แก8 ค8าเฉลี่ย, ส8วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.3.2 สถิติท่ีใช*ในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ ได*แก8 1) วิเคราะห�ค8าความสอดคล*อง (IOC) ของแบบสอบถาม

และแบบทดสอบหาค8าความสอดคล*องระหว8างจุดประสงค�การเรียนรู *กับแบบทดสอบและแบบสอบถามแต8ละข*อ (IOC) 
พิจารณาค8าดัชนีความสอดคล*องระหว8าง 0.66 - 1.00 ข้ึนไป 2) หาค8าความยากง8าย (p) ขอบแบบทดสอบโดยมีค8าระดับความ
ยากตั้งแต8 0.36 – 0.76  3) หาค8าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบโดยมีค8าอำนาจจำแนกตั้งแต8 0.43 - 0.51 และหาค8า

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Kr-20) ด*วยค8าสัมประสิทธิ์แอลฟ�า (∝-Coefficient) พิจารณาค8า
มากกว8า 0.70 ข้ึนไป 

4.3.3 สถิติที่ใช*ในการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู* 80 / 80 (E1 / E2) และทดสอบสมมติฐาน
ค8าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ8มท่ีไม8เป|นอิสระจากกันด*วยสูตร t-test (Dependent sample) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร�และความต*องการในการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"วมีดังน้ี 
5.1.1 สภาพป"ญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ8มสาระคณิตศาสตร� สหวิทยาเขตวรนคร ประกอบด*วย 

โรงเรียนป"ว โรงเรียนเมืองแงง โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนบ8อเกลือ โรงเรียนทุ8ง
ช*าง และโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 34 คน พบว8า ป"ญหาด*านการเรียนการสอนครูยังขาดเทคนิค
วิธีการสอนที่จะกระตุ*นให*เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการสอน ยังคงใช*เทคนิควิธีสอนแบบเดิมเน*นการคำนวณมากกว8า 
ความเข*าใจ ข*อจำกัดด*วยเวลาการทำงานทำให*ครูไม8สามารถหาวิธีการใหม8 ๆ ป"ญหาด*านผู*เรียน นักเรียนจะเบื่อหน8ายวิธีการ
คำนวณหากเน*นมากเกินไป คิดว8าคณิตศาสตร�เป|นสิ่งท่ียาก ไม8ต*องการคิด วิเคราะห�หรือแก*ป"ญหา ทำให*ไม8อยากเรียน ด*านสื่อ
การสอน ครูจะใช*หนังสือตำราจากสำนักพิมพ�ท่ีแตกต8างกันตามบริบทของโรงเรียน ไม8ได*มีการหยิบยกตัวอย8างท่ีใกล*เคียงมาใช*
เพ่ือให*เห็นความชัดเจนของเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร� สื่อมีน*อย ความต*องการท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร�
นั้นต*องการปรับรูปแบบเทคนิควิธีการที่เหมาะสม กระตุ*นให*นักเรียนเกิดการเรียนรู*ในวิชาคณิตศาสตร�มากขึ้น ควรมีการ
ยกตัวอย8างนำสื่อชนิดต8าง ๆ เข*ามาปรับใช* ดังนั้นผู*วิจัยจึงได*ทำการศึกษาวิเคราะห�เอกสารงานวิจัยและทำการสังเคราะห�
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เทคนิควิธีการ 2ARIC ซ่ึงประกอบด*วย ข้ันท่ี 1 กระตุ*นความสนใจ (Arouse interest) ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติกิจกรรม (Action steps) 
ข้ันท่ี 3 ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล*ว (Review the lessons learned) ข้ันท่ี 4 ทดสอบรายย8อย (Individual testing) และ 
ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบและประเมินผล (Check and evaluate) จากน้ันนำข*อมูลเข*าสนทนากลุ8มดำเนินการตามระยะท่ี 2 พัฒนา
เครื่องมือการวิจัยและประเมินความเหมาะสม ความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*
เทคนิค 2ARIC ท่ีได*ดังตารางท่ี 1 

5.1.2 ผลการศึกษาองค�ประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC  
เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบ
ไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

1.หลักการ การจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริด 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
2.วัตถุประสงค�ของการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริด 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
3.เน้ือหาบทเรียนเรื่อง เส*นขนาน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
4.บทบาทครูในการจัดการเรยีนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบรดิ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
5.บทบาทผู*เรียนในการจัดการเรยีนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
6.การจัดการเรียนรู*แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
7.การวัดและประเมินผล 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.76 0.36 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�
แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 2 
โรงเรียนป"ว มีความเหมาะสมมากที่สุด (X =4.76, S.D.=0.36) สามารถสรุปได*ว8าผู*เชี่ยวชาญรับรององค�ประกอบทั้ง 7 ด*าน
สามารถนำไปใช*ในการวิจัยได* 

5.2 ผลการทดลองใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว มีดังน้ี 

5.2.1 ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู *ว ิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC  
เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 
 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู� (E1) ประสิทธิภาพผลลัพธ�ของการเรียนรู� (E2) 
81.50 82.65 

ประสิทธิภาพ E1 / E2 =  81.50 / 82.65 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC  
เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 โรงเรียนป"ว มีประสิทธิภาพ 81.50 / 
82.65 สูงกว8าเกณฑ�ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนด 

5.3 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยก8อนการทดลองได*ทำการทดสอบความรู*ด*วยแบบทดสอบ
ก8อนเรียนและหลังการทดลองทำการทดสอบด*วยแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป|นแบบทดสอบชุดเดียวกัน หลังจากน้ันนำคะแนน
ท่ีได*มาคำนวณหาค8าการแจกแจงของ t-test ผลการวิเคราะห�แสดงไว*ในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ8มตัวอย8าง 

กลุ,ม n 
X  D  

2
D  t Sig 

คะแนนก8อนเรียน 36 9.72 
566 9304 27.72* .00 

คะแนนหลังเรียน 36 25.44 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห�การตรวจสอบนัยสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยการแจกแจงของ t-
test พบว8ากลุ8มตัวอย8างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว8าคะแนนก8อนเรียนอย8างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป|นไปตามสมติ
ฐาน โดยค8าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก8อนเรียนมีค8าเฉลี่ย 9.72 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค8าเฉลี่ย 25.44 แสดงว8า
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว8าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก8อนเรียน  

5.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู* ผู*วิจัยได*ให*นักเรียนทำแบบสอบถามความพึง
พอใจ แล*วนำคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห�ผลทางสถิติเทียบกับเกณฑ�ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของกลุ8มตัวอย8างท่ีมีต8อการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 
2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
X  S.D. ความหมาย 

1.ครูแจ*งผลการเรียนรู*ให*นักเรียนทราบอย8างชัดเจน 3.66 1.14 มาก 
2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู*สนุกและน8าสนใจ 3.38 1.16 ปานกลาง 
3.มีการยกตัวอย8างให*ศึกษาเรียนรู*ก8อนเสมอ 3.69 1.10 มาก 
4.สื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและในบบเว็บไซต� 3.72 1.18 มาก 
5.ครูใช*คำถามชักถามนักเรียนบ8อย ๆ/ตั้งกระทู*ถาม-ตอบในระบบ 3.75 1.09 มาก 
6.ครูประยุกต�สาระท่ีสอนเข*ากับเหตุการณ�ป"จจุบัน/สภาพแวดล*อม 3.63 1.13 มาก 
7.ครูส8งเสริมนักเรียนได*มีการปฏิบัติจริง มีการจัดการ และการแก*ป"ญหา 3.60 1.10 มาก 
8.ครูให*นักเรียนฝ�กกระบวนการคิด คิดวิเคราะห� คิดสร*างสรรค� 3.63 1.13 มาก 
9.ส8งเสรมิให*นักเรยีนทำงานร8วมกันท้ังเป|นกลุ8มและรายบุคคล 3.43 1.21 ปานกลาง 
10.นักเรียนแสวงหาความรู*จากแหล8งเรียนรู*ต8าง ๆ ได*ในระบบเว็บไซต� 3.82 1.21 มาก 
11.ครูเป�ดโอกาสให*นักเรยีนชักถามป"ญหา 3.71 1.17 มาก 
12.ครูคอยกระตุ*นให*นักเรียนตื่นตวัในการเรียนเสมอ 3.83 1.24 มาก 
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รายการประเมินความพึงพอใจ 
X  S.D. ความหมาย 

13.นักเรียนมีส8วนร8วมในการวัดและประเมินผลการเรียน 3.77 1.21 มาก 
14.ครูมีการประเมินผลการเรียนด*วยวิธีการท่ีหลากหลายและยตุิธรรม 3.58 1.25 มาก 
15.การเข*าใช*งานของระบบเว็บไซต� krucan.org 3.74 1.15 มาก 
16.การทดสอบก8อนและหลังเรียนวัดผลประเมินผลทันทีไม8ยุ8งยาก 3.85 1.16 มาก 
17.การส8งการบ*าน ใบงาน แบบฝ�กในระบบเว็บไซต�ไม8ยุ8งยาก 3.86 1.21 มาก 
18.กลุ8มการทำงานในระบบเว็บไซต�ช8วยให*นักเรียนมคีวามรับผิดชอบ 3.75 1.21 มาก 
19.สามารถทบทวนเน้ือหาและเรยีนรู*ได*ตลอดเวลา 4.08 1.12 มาก 
20.การจัดการเรียนรู*ทำให*นักเรยีนมีความกล*าแสดงความคิดเห็น 3.66 1.16 มาก 

รวม 3.71 1.17 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต8อการจัดการเรียนรู*วิชาคณติศาสตร�แบบไฮบรดิโดยใช*
เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน โดยรวมพบว8าอยู8ในระดับมาก (X =3.71,S.D.=1.17) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ความเหมาะสมของและความสอดคล*องของรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 

2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที ่ 2 โรงเรียนป"ว มีความ
เหมาะสมมากที่สุด (X =4.76, S.D.=0.36) สามารถสรุปได*ว8าผู*เชี่ยวชาญรับรององค�ประกอบทั้ง 7 ด*านสามารถนำไปใช*ใน
การวิจัยได* ทั้งนี้เนื่องจากผู*วิจัยได*ทำการศึกษาสภาพป"ญหาและความต*องการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร�กับครูในกลุ8มสหวิทยาเขตวรนคร นำข*อมูลที่ได*มากำหนดร8างเป|นแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนรู *ว ิชา
คณิตศาสตร�แบบไฮบริด ดำเนินการสนทนากลุ8มกับผู*เชี่ยวชาญ พัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงระบบ 
นำไปทดลองใช*ก8อนนำไปใช*กับกลุ8มตัวอย8าง จึงทำการประเมินความเหมาะสมโดยผู*เชี ่ยวชาญทำให*ได*ผลตามที่กำหนด  
ซึ ่งสอดคล*องกับ กัญจน�ณิชา ชาวเรือ (2560) ได*ทำการศึกษาการพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช* 
การเรียนรู*แบบป"ญหาเป|นฐาน เพ่ือส8งเสริมความสามารถในการแก*ป"ญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได*ดำเนินการ
วิจัยและพัฒนา 4 ระยะเช8นกัน โดยผลการศึกษาพบว8า โมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช*การเรียนรู*แบบป"ญหา
เป|นฐาน เพื่อส8งเสริมความสามารถในการแก*ป"ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประกอบด*วย 3 องค�ประกอบ การจัดการ
เรียนรู*โมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช*การเรียนรู*แบบป"ญหาเป|นฐาน เพ่ือส8งเสริมความสามารถในการแก*ป"ญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ PLACRE 1) ขั้นเตรียมความพร*อมสำหรับการเรียนรู * (Preparation) 2)  
ขั้นเรียนรู*และเชื่อมโยง (Learn & Link) 3) ขั้นฝ�กปฏิบัติ (Action) 4) ขั้นสรุปความรู*(Conclusion) 5) ขั้นสะท*อนความคิด 
(Reflection) 6) ขั ้นประเมินผล (Evaluation) ซึ ่งสอดคล*องกับแนวคิดของ Taylor (2014) กล8าวว8า การเรียนการสอน
ออนไลน�จึงไม8ได*เป|นเพียงแค8การสร*างบทเรียนบนเว็บ เพ่ือให*ผู*เรียนเข*ามาศึกษาเน้ือหาบทเรียนเท8าน้ัน หากแต8ยังต*องมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู*เรียนเป|นสำคัญ สอดคล*องกับทฤษฎีการเรียนรู*ของ Skinner (2000) ที่กล8าวว8า  
การจัดการเรียนการสอนต*องเน*นการนำเสนอสิง่เร*า มีการจัดกิจกรรมอย8างต8อเน่ือง มีการเสริมแรงหรือให*รางวัล เพ่ือให*ผู*เรียน
เกิดความพึงพอใจ และอยากเรียนรู* บทเรียนออนไลน�เป|นสื่อรายบุคคลที่ผู*เรียนสามารถจัดการเรียนรู*ได*ด*วยตนเองตามความ
สนใจ และความถนัดของแต8ละบุคคล มุ8งเน*นให*ผู*เรียนมีโอกาสอ8าน และทำความเข*าใจเนื้อหาตามความสามารถของตนเอง 



 

514 

สามารถทบทวนเน้ือหาตามความต*องการ หรือจนกว8าจะเข*าใจ เมื่อผู*เรียนได*เข*าถึงสื่อการเรียนได*มากท่ีสุด จะทำให*ผู*เรียนเกิด
การจัดลำดับเน้ือหาอย8างเป|นระบบ ช8วยให*ผู*เรียนเกิดการจดจำเน้ือหาน้ันได*ดียิ่งข้ึน 

6.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื ่อง เส*นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที ่ 2 โรงเรียนป"ว มีประสิทธิภาพ 81.50 / 82.65 สูงกว8าเกณฑ�
ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากได*ดำเนินการสร*างและพัฒนาตามกระบวนการวิธีเชิงระบบ โดยศึกษารายละเอยีด
เก่ียวกับแนวคิดหลกัเก่ียวกับการสร*างชุดกิจกรรม ศึกษาพัฒนาการธรรมชาติของผู*เรยีน คัดเลือกเน้ือหา กำหนดกิจกรรมการเรียนรู* ให*
สอดคล*องกับวัตถุประสงค�การเรียนรู* นอกจากได*ผ8านกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบและปรับปรุงแก*ไขจากผู*เช่ียวชาญ เพ่ือดูความ
เหมาะสมขององค�ประกอบ และยังมีการทดสอบหาประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว*ทุกประการ ก8อนที่จะนำไปทดลองใช*จริง ซ่ึง
สอดคล*องกับ นิตยา สินลือนาม (2561) ได*ทำการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู*แบบผสมผสานด*วยเทคนิค KWDL เพ่ือ
เสริมสร*างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป?ท่ี 1 พบว8า การจัดการเรียนรู*แบบผสมผสาน
ด*วยเทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร*างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร�สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
(E1 / E2 ) เท8ากับ 82.00 / 81.33 เป|นไปตามสมมติฐานทีกำหนดไว* เช8นเดียวกับ เจิมจันทร� ขวัญแก*ว (2558) ได*ทำการศึกษา
การสร*างกิจกรรมการเรียนรู*แบบผสมผสานระหว8าง 5E และ STAD เรื่องการประยุกต�เกี่ยวกับอัตราส8วนและร*อยละ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป?ท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการแก*ป"ญหาทางคณิตศาสตร� ผลการศึกษาพบว8า การจัดกิจกรรมการเรียนรู*ท่ี
สร*างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�ท่ีกำหนด 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก8อนและหลังเรียนโดยใช*รูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบ
ไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน พบว8ากลุ8มตัวอย8างมีคะแนนหลังเรียนสูงกว8า
คะแนนก8อนเรียนอย8างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป|นไปตามสมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู*วิชา
คณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพ่ือต*องการส8งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพัฒนาข้ึนซ่ึงประกอบด*วย ข้ันท่ี 1 
กระตุ*นความสนใจ (Arouse interest) ครูกระตุ*นและเร*าความสนใจของผู*เรียนให*สนใจที่จะศึกษาบทเรียน ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
กิจกรรม (Action steps) ปฏิบัติกิจกรรมกลุ8ม โดยนักเรียนในกลุ8ม 4-5 คน ร8วมกันศึกษากลุ8มย8อยนักเรียนเก8งจะอธิบายให*
นักเรียนอ8อนฟ"งและช8วยเหลือซ่ึงกันและกันในการทำกิจกรรม ข้ันท่ี 3 ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล*ว (Review the lessons 
learned) นำเสนอเน้ือหา โดยการทบทวนพ้ืนฐานความรู*เดิม จากน้ันครูสอนเน้ือหาใหม8 ข้ันท่ี 4 ทดสอบรายย8อย (Individual 
testing) นักเรียนแต8ละคนจะทำแบบทดสอบด*วยตนเอง ไม8มีการช8วยเหลือกัน และข้ันท่ี 5 ตรวจสอบและประเมินผล (Check 
and evaluate) ตรวจสอบแบบทดสอบ ใบงาน กิจกรรมกลุ8ม สรุปและประเมินผล โดยทุกขั้นตอนครูจะคอยให*คำแนะนำ
อย8างใกล*ชิดและนักเรียนให*ความร8วมมือในการเรียนซ่ึงส8งผลดีต8อการศึกษาในครั้งน้ีจึงทำให*ผลการศึกษาเป|นไปตามสมมติฐาน
ที่กำหนด ซึ่งสอดคล*องกับ นิตยา สินลือนาม (2561) ได*ทำการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู*แบบผสมผสานด*วยเทคนิค 
KWDL เพื่อเสริมสร*างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1 พบว8าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการแก*โจทย�ป"ญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป?ท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู*แบบผสมผสานด*วยเทคนิค KWDL เพ่ือ
เสริมสร*างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร� สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป?ท่ี 1 มีค8าเฉลี่ยสูงกว8าก8อนเรียน เช8นเดียวกับ 
กัญจน�ณิชา ชาวเรือ (2560) ได*ทำการศึกษาการพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช*การเรียนรู*แบบป"ญหา
เป|นฐาน เพ่ือส8งเสริมความสามารถในการแก*ป"ญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว8า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู*เรียนที่เรียนผ8านโมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช*การเรียนรู*แบบป"ญหาเป|นฐานสูงกว8าก8อนการเรียนอย8างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต8อการจัดการเรียนรู*วิชาคณิตศาสตร�แบบไฮบริดโดยใช*เทคนิค 2ARIC เพื่อส8งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เส*นขนาน โดยรวมพบว8าอยู8ในระดับมาก (X =3.71, S.D.=1.17) ท้ังน้ีเน่ืองจาก ได*อธิบายช้ีแจง
ทำความเข*าใจและข*อตกลงกับนักเรียนที่เป|นกลุ8มตัวอย8างเกี่ยวกับการเรียน เวลาเรียน และวิธีการในการจัดการเรียนรู*ซ่ึง
เป|นไปตามข้ันตอนของกระบวนการจริยธรรมวิจัย ในระหว8างการจัดกิจกรรมการเรียนรู*แต8ละแผนผู*วิจัยในฐานะครูในรายวิชา 
ทำหน*าท่ีคอยให*คำช้ีแนะ แนะนำการปฏิบัติกิจกรรมกลุ8มให*กับนักเรียนในระหว8างการทำกิจกรรม และสร*างบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ชวนตั้งคำถามในกระทู*สำหรับถาม-ตอบมีห*องสนทนาสำหรับการพูดคุยของสมาชิกแต8ละกลุ8ม โดยมีการ
กำหนดการทำงานเป|นกลุ8ม มีแหล8งการเรียนรู*ที่ครูเป|นผู*อัพโหลดข*อมูลไว*ให*นักเรียนได*ศึกษาเพิ่มเติมบนระบบบริหารจัดการ
การเรียนรู*ออนไลน� www.krucan.org ทำให*นักเรียนคลายกังวลกับการเรียนได*เป|นอย8างดี จึงทำให*ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนอยู8ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล*องกับ สุชัญญา เยื้องกลาง (2560) ได*ทำการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานโดยใช*เกมิฟ�เคชั่นเป|นฐานเพื่อส8งเสริมทักษะการแก*ป"ญหาและทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร�สู8ชีวิตจริง
ระดับประถมศึกษา พบว8าผู*เรียนมีความพึงพอใจต8อระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นอยู8ในระดับมาก 
เช8นเดียวกับ กัญจน�ณิชา ชาวเรือ (2560) ได*ทำการศึกษาการพัฒนาโมเดลการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช*การเรียนรู*
แบบป"ญหาเป|นฐาน เพื่อส8งเสริมความสามารถในการแก*ป"ญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว8าผู*เรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนผ8านโมเดลในระดับมาก  
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน� 
การศึกษาครั้งน้ีเป|นการผสมผสานการจัดการเรียนรู*แบบออนไลน�ด*วยการจัดกิจกรรมผ8านระบบการจัดการเรียนรู*

ออนไลน�บนเว็บ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู*ในห*องเรียน (On - site) ซึ่งปรับเปลี่ยนตามแผนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เกิดขึ้นตามสถานการณ�การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให*เกิดป"ญหาในขณะที่ทำการเรียนการสอนแต8ไม8ส8งผลกระทบต8อ
รูปแบบที่พัฒนาดังนั้นหากผู*วิจัยที่ต*องการนำแนวคิดไปใช*ในการศึกษา จะต*องทำความเข*าใจกับผู*เรียนในกิจกรรมการเรียนรู*
แบบผสมผสาน ทำการศึกษาเว็บไซต� อัพโหลดข*อมูลเอกสารประกอบการเรียน สื่อการสอนต8าง ๆ ให*ครบและเข*าใจหลักของ
การใช*งานของระบบ www.krucan.org โดยต*องขออนุญาตจากผู*วิจัยเท8านั้นเนื่องจากแนวคิดในการจัดระบบการเรียนรู*
ออนไลน�ในเว็บผู*วิจัยได*นำเสนอและให*ทีมพัฒนาซอฟต�แวร�จัดทำโดยเฉพาะสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร�  
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัด การระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนแบบมีส�วนร�วมโดยใช"เทคโนโลยี 
ดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ0 เขต 1 
DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT MODEL OF PARTICIPATORY STUDENT CARE SYSTEM 

USING DIGITAL TECHNOLOGY OF WAT DON YANG SCHOOL UNDER THE OFFICE OF 
PRACHUAP KHIRI KHAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 

 

จุฑาทิพย0  อิทธิศุภเศรษฐ01* และสายชล  จินโจ2 
Jutatip  Idthisupaset1* and Saichol  Jinjo2 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมี

ส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 2) สร.างรูป แบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน
แบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 3) ทดลองใช.รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วย 
เหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง และ 4) ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง กลุ+มเป5าหมายที่ใช.ใน
การศึกษาได.แก+ ผู.บริหาร ครูโรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 16 คน ผู.ปกครองนักเรียนจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช.ในการวิจัย 
ได.แก+ 1) แบบสอบถามสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ�สภาพป"ญหาการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน 3) รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดย
ใช.เทคโนโลยีดิจิทัล 4) แบบประเมินความเหมาะสม และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ี+ใช.ในการวิจัยได.แก+ ค+าเฉลี่ย 
ร.อยละ ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว+า 1) รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วย เหลือนักเรียนแบบ มีส+วน
ร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนวัดดอนยาง มี 6 องค�ประกอบ ได.แก+ องค�ประกอบที่ 1 การติดตั้งระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Install a digital technology system: I) องค�ประกอบที่ 2 การวางแผนแบบมีส+วนร+วม (Participatory planning: 
P) องค�ประกอบที่ 3 การเรียนรู.แลกเปลี่ยนประสบการณ� (Learning and exchanging experiences: L) องค�ประกอบที่ 4 
การสร.าง แนวทางการพัฒนา (Creating development guidelines: C) องค�ประกอบที่ 5 การทำกิจกรรมและลงมือปฏิบตัิ 
(Activities and Actions: A) และองค�ประกอบที ่  6 การต ิดตามและประเม ินผล (Monitoring and Evaluation: M)  
2) ความเหมาะสมและความสอดคล.องของรูปแบบ การบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.

เทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรีย นวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅ =4.67, S.D.=0.49) สามารถสรุป ได.ว+า 
ผู.เชี่ยวชาญรับรององค�ประกอบทั้ง 6 ด.านสามารถนำไปใช.ในการวิจัยได. 3) ประเมินการใช.งานของระบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช+วยเห ลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความ

เหมาะสมมากที่สุด (�̅=4.56, S.D.=0.51) และ 4) ความพึงพอใจของผู.ใช.งานที่มีต+อระบบการบริหารจัดการระบบการดูแล

 

1 ผู.อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 
2 ดร.,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา นักวิชาการอิสระ 
* Corresponding author, e-mail: jutatipidthi2508@gmail.com 
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ช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยรวมพบว+าอยู+ในระดับมากที่สุด 

(�̅=4.71, S.D.=0.40) 
 

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน, การมีส+วนร+วม 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the problem of the management of the 

participatory student care system using digital technology. of Wat Don Yang School 2) Create a model for 
managing the system of participatory student care using digital technology. of Wat Don Yang School 3) to 
experiment with a model of the management of the participatory student care system using digital 
technology. of Wat Don Yang School and 4) to evaluate the management model of the participatory student 
care system using digital technology. of Wat Don Yang School The target groups used in the study were 16 
administrators, teachers of Wat Donyang School, and 30 students' parents. The research tools were  
1) a questionnaire on the problems of student care system administration; 2) an interview form on the 
problems of student support system administration; 3) a model of student support system administration 
using participative Digital technology 4) a suitability assessment form and 5) a satisfaction assessment form. 
The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation. The results of the research 
were as follows: 1) The management model of the participatory student care system by using digital 
technology of Wat Donyang School consisted of 6 components: Component 1 , Install a digital technology 
system: I) Component 2 Participatory Planning Participatory planning (P) Component 3 : Learning and 
exchanging experiences (L) Component 4: Creating development guidelines (C) Component 5: Activities and 
Actions : A) and component 6 , Monitoring and Evaluation (M) 2 ) Appropriate and consistent with the 
management model of the participatory student care system using digital technology of Wat Don Yang 

School. The overall average was the most appropriate (�̅ =4.67, S.D.=0.49) . It can be concluded that 
experts certify all six elements can be used in research. 3) Evaluate the usability of the student support 
administration system. participatory model using digital technology of Wat Don Yang School The overall 

average was the most appropriate (�̅ =4.56, S.D.=0.51) and 4 ) users' satisfaction with the digital technology-
based participatory student care administration system. of Wat Don Yang School Overall, it was found that 

it was at the highest level (�̅=4.71, S.D.=0.40). 
 

Keyword: Administration, Student Support System, Participation 
 

1. บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน.า 5) กำหนดในความมุ+งหมาย และ

หลักการจัดการศึกษาท่ีต.องเปuนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให.เปuนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร+างกาย จิตใจ สติป"ญญา ความรู. คุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู+ร+วมกับ ผู.อ่ืนได.อย+างมีความสุข (มาตรา 16) เพ่ือให.การดำเนินงานบรรลุ
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วัตถุประสงค�โรงเรียนจึงแบ+งโครงสร.าง การบริหารงานในโรงเรียนออกเปuน 4 ฝwาย คือ ฝwายบริหารงานวิชาการ ฝwายบริหารงาน
บุคคล ฝwายบริหารงานงบประมาณและฝwายบริหารท่ัวไป ซ่ึงฝwายบริหารงานท่ัวไปถือว+าเปuนฝwายงานท่ีมีบทบาทหน.าท่ีรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน การส+งเสริมและพัฒนานักเรียนให.มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการแก.ไขป"ญหาพฤติกรรมที่ไม+
เหมาะสมของนักเรียน ซ่ึงเปuนบทบาทท่ีสำคัญอย+างยิ่งต+อการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลอืนักเรียนให.บรรลุผลสำเรจ็ตาม
จุดมุ+งหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได.กำหนดแนวนโยบายระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนเพื่อ ให.มี
กระบวนการทำงานที่เปuนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานงานความร+วมมือของผู.ท่ีเก่ียวข.องทุกฝwายทั้งในโรงเรียน เช+น  
ครูผู.รับผิดชอบระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และนอกโรงเรียน เช+น ผู.ปกครอง ชุมชน หน+วยงาน
ท่ีเก่ียวข.อง ภาคีเครือข+าย ดูแลระบบการช+วยเหลือนักเรียน รวมถึงวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต+าง ๆ เช+น การรู.จักนักเรียน
เปuนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส+งเสริมนักเรียน การป5องกันและแก.ไขป"ญหานักเรียน และการส+งต+อนักเรียนอย+างมี
คุณภาพอันจะส+งผลให.ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  

ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนเปuนกระบวนการหน่ึงในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีครูท่ีปรึกษาเปuน
บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส+วนร+วมของบุคลากรทุกฝwายท่ีเกี ่ยวข.อง ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดนโยบายสำคัญในการ ให.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห+ง จัดให.มี
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย+างจริงจังต+อเน่ือง เพ่ือให.เกิดความยั่งยืน ซ่ึงนักเรียนทุกคนจะต.องได.รับการ
ดูแลช+วยเหลือ พิทักษ�ปกป5อง คุ.มครองอย+างรอบด.านด.วยกระบวนการที่ถูกต.อง เหมาะสม ทันการณ� และได.รับการพัฒนาใน
ทุกมิติเพื่อให.เปuนคนดีมีความสุข และปลอดภัย (กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 3, 2561, หน.า 18) อีกท้ังการดูแลช+วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต+อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักเรียนทุกคนให.
เติบโตอย+างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิต อย+างเปuนสุขในสังคม เปuนระบบที่มีกระบ วนการดำเนินงานท่ีชัดเจนประกอบด.วย 
การรู.จัก นักเรียนเปuนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส+งเสริมพัฒนานักเรียน การป5องกันและแก.ไขป"ญหา และการส+งต+อ 
(นิตยา คะเนนิล และวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2559, หน.า 350) ป"ญหาการดำเนินงานตามกระบ วนการของระบบการดูแลช+วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน พบป"ญหาเกี่ยวกับ กระบวนการรู.จักนักเรียนเปuนรายบุคคล พบว+าครูมีภาระงานมากทำให.ไม+สามารถ
ดำเนินการรู.จักนักเรียนได.อย+างทั่วถึง ครูขาดการบันทึกข.อมูลอย+างเปuนระบบและการเก็บรวบรวมข.อมูลด.านความสามารถ
พิเศษ กระบวนการคัดกรองนักเรียน พบป"ญหาความน+าเชื่อถือของข.อมูลการ วิเคราะห�นักเรีย น วิธีการวิเคราะห� นักเรียนไม+
หลากหลาย และการใช.ข.อมูลการคัดกรองนักเรียนไม+มีประสิทธิภาพ กระบวนการส+งเสริมและพัฒนานักเรียน พบป"ญหา  
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข.องกับระบบการดูแลช+วยเหลอืนักเรีย นไม+หลากหลาย ครูขาดทักษะด.านจิตวิทยาการให.คำปรึกษา 
และป"จจัยอ่ืน ๆ ภาย นอกส+งผลต+อความสำเร็จในการแก.ป"ญหานักเรียน เช+น ความร+วมมือของผู.ปกครอง สภาพชุมชน เปuนต.น 
กระบวนการป5องกันและแก.ไข พบป"ญหาสัมพันธภาพระหว+างครูกับนักเรียนไม+ไว.เนื้อเชื่อใจกันทำให.ไม+สามารถเป}ดใจร+วมกัน
แก.ป"ญหา ครูวัยวุฒิน.อยขาดประสบการณ�และความน+าเชื่อถือ อีกทั้งครูมีงานสอนมากเกินทำให.ไม+มีเวลาเพียงพอในการดูแล
นักเรียนอย+างใกล.ชิด นอกจากนี้ยังพบว+าโรงเรียนไม+มีกลวิธีท่ีหลากหลายในการดูแลช+วยเหลือนักเรียนกลุ+มเสี่ยงและกลุ+มมี
ป"ญหาอย+างใกล.ชิด และกระบวนการส+งต+อนักเรียน พบป"ญหา การขาดกระบวนการดำเนินการส+งต+อภายนอกอย+างเปuนระบบ
และครูขาดความรู.เกี่ยวกับกระบ วนการส+งต+อนักเรียน (ภูษณิศา คารวพงศ� และไสว ฟ"กขาว, 2558; ลัดดาวัลย� เพชรจันทร�, 
2559, ปรมาภรณ� สนธิ, 2560) จากป"ญหาข.างต.นจ ะพบว+า ครูเปuนบุคคลท่ีสำคัญในทุกข้ันตอนของกระบวนการดแูลช+วยเหลอื
นักเรียน ซ่ึงป"ญหาส+วนใหญ+คือภาระงานท่ีมาก ครูจะต.องรับผิดชอบงานสอนและงานสนับสนุนการศึกษาอ่ืน ๆ ดังน้ันครูจะไม+
มีเวลาในการพัฒนาตนเองให.มีองค�ความรู.เก่ียวกับงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน อย+างเพียงพอ และการให.ความสำคัญ
ในการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนให.มีประสิทธิผลเพ่ือนักเรียน 
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ป"ญหาการดำเนินการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 ซึ่งเปuนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จัดการศึกษาให.แก+นักเรียนตั้งแต+ระดับช้ัน
อนุบาลป�ที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน ในป�การศึกษา 2563 มีครูจำนวน 16 คน พบป"ญหา
การดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน คือ ครูมีความเข.าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนกัเรียน
ไม+เพียงพอ เช+น ครูมีความเข.าใจว+าระบบการดูแลช+วยเหลือ นักเรียนคือกิจกรรมเยี่ยมบ.าน นักเรียน กิจกรรมทุนนักเรียน
ยากจน และการแก.พฤติกรรมนักเรียนที่ไม+พึงประสงค� ซึ่งในความเปuนจริงระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนมีองค�ประกอบใน
การดูแลนักเรียนครอบคลุมหลายด.านทั้งความรู.ความสามารถและพฤติกรรม รวมทั้งสุขภาพด.วยเช+นกัน นอกจากนี้ยังพบ
ป"ญหาเก่ียวกับภาระงานของครูผู.สอนซ่ึงม ีช่ัวโมงงานสอนและงานอ่ืน ๆ จำนวนมากทำให.การตระหนักถึงความสำคัญของการ 
ดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนไม+มากพอ เพราะต.องให.ความสำคัญกับงานอ่ืน ๆ อีกหลายงาน ทำให.ไม+มีการสร.าง
เครื่องมือเก็บข.อมูลที่มีคุณภาพการคัดกรองนักเรียนอย+างเปuนระบบ และการช+วยเหลือนักเรียนอย+างเปuนกระบวนการรวมถึง
การส+งต+อและรายงานผล ซ่ึงสอดคล.องกับป"ญหาจากการ ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข.องข.างต.น ทำให.การดำเนินงานระบบการดูแล
ช+วยเหลือนักเรียน ซึ่งเปuนกระบวนการสำคัญของการพัฒนานักเรียน ในโรงเรียนไม+เกิดประสิทธิผล เนื่องจากประสิทธิผลของ
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน คือสิ่งที่เปuนผลสำเร็จของระบบ ดูแลช+วยเหลือนักเรียน ซ่ึงเปuนคุณค+าและประโยชน�ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนเปuนสำคัญ สำนักวิชาการ และมาตรฐานการ ศึกษา (2552, หน.า 13-14) ได.ระบุถึงคุณค+าของระบบการดูแล
ช+วยเหลือนักเรียน ไว.ดังนี้ 1) นักเรียนได.รับการดูแลช+วยเหลืออย+าง ทั่วถึงแ ละตรงตามสภาพป"ญหา 2) สัมพันธภาพระหว+าง
ครูกับนักเรียนเปuนไปด.วยดีและอบอุ+น 3) นักเรียนเรียนรู.อย+างมีความสุขและได.รับการส+งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย+าง
รอบด.าน 4) นักเรียนรู.จักตนเอง ควบคุม ตนเองได. มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ� (EQ) ซึ่งเปuนรากฐานของการ พัฒนา
ความเก+ง (IQ) คุณธรรม (MQ) และความมุ+งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ) และ 5) ผู.เก่ียวข.องมีส+วนร+วมในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนอย+างเข.มแข็งจ ริงจัง ด.วยความเสียสละ เอาใจใส+ จากที่กล+าวมาจะพบว+าประสิทธิผลของการดำเนินการระบบการ
ดูแลช+วยเหลือนักเรียน เกิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะต.องร+วมแรง ร+วมใจกันในการช+วยเหลือนักเรียน 

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได.นำระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนไปใช.ในโรงเรียนทุก
โรงเรียนโดยการดำเนินงานจะต.องได.รับความร+วมมือจากทุกฝwายท้ังครู พ+อแม+ผู.ปกครองและบุคลากรท่ีเก่ียวข.องโดยเฉพาะครู 
มีส+วนสำคัญอย+างยิ่งท่ีจะช+วยดูแลเอาใจใส+นักเรียนอย+างใกล.ชิดสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย+างสม่ำเสมอเพื่อรู .การ
เปลี่ยนแปลงและสามารถหาวิธีป5องกันหรือแก.ไขป"ญหาพฤติกรรมท่ีไม+พึงประสงค�ของนักเรียนได.ทันการณ� เน่ืองจากทุกป"ญหา
ล.วนมีสาเหตุและไม+ได.เกิดข้ึนทันทีทันใด แต+เปuนการสั่งสมประสบการณ�ท่ีมีผลเชิงลบต+อพฤติกรรม ท้ังด.านความคิด ความรู.สึก 
การกระทำ ถ.าไม+ได.รับการช+วยเหลือเบื้องต.น ป"ญหาก็จะมีความซับซ.อนมากยิ่งขึ้นยากแก+การแก.ไขในที่สุด การดำเนินงาน
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนจึงมีความสำคัญสำหรับการส+งเสริม ป5องกันและแก.ไขป"ญหานักเรียนที่มีความแตกต+างกัน  
โดยโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีบุคลากร จำนวนจำกัด ดังน้ันการทำงาน จึงต.องอาศัย ความร+วมมือร+วมแรง ร+วมใจกัน 
โดยการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมเปuนสิ่งสำคัญที่จะช+วยให.การดำเนินงานระบบการดูแล
ช+วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสามารถดำเนินการให.เกิดประสิทธิผลต+อผู.เรียน 
 

2. วัตถุประสงค0การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัลของ

โรงเรียนวัดดอนยาง 
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2.2 เพื่อสร.างรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัลของ
โรงเรียนวัดดอนยาง 

2.3 เพื่อทดลองใช.รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัลของ
โรงเรียนวัดดอนยาง 

2.4 เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดแูลช+วยเหลอืนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดจิิทัลของ
โรงเรียนวัดดอนยาง 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของ

โรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 การศึกษาครั้งนี้ผู.วิจัยได.ทำการ
รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับ 

3.1 ระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
การพัฒนานักเรีย นให.เปuนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด.านร+างกาย จิตใจ สติป"ญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีวิถีชีวิตที่เปuนสุขตามที่สังคมมุ+งหวัง โดยผ+านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการ ด.วยการส+งเสริม
สนับสนุนนักเรียนแล.ว การป5องกันและการช+วยเหลือแก.ป"ญหาต+าง ๆ ท่ีเกิดกับนักเรียนก็เปuนสิ่งสำคัญ เน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังด.านการสื่อสาร เทคโนโลยี ป"ญหาเศรษฐกิจ ป"ญหาการระบาดของสารเสพติด ป"ญหา
ครอบครัว ป"ญหาการแข+งขันทุกรูปแบบ ก+อให.เกิดความทุกข� ความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงล.วนแต+เปuนผลเสียต+อสุข ภาพจิต 
และสุขภาพกาย ของทุกคน จนนำไปสู+การเกิดป"ญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม ดังน้ัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ให.มีความสมบูรณ�พร.อมอย+างเปuนองค�รวมท้ัง ด.านร+าง กาย สติป"ญญา ความรู.ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให.มี
ทักษะในการดำรงชีวิต จึงจำเปuนที่ทุกโรงเรียน ในฐานะหน+วยงานที่ต.องรับผิดชอบ ในการสร.างเสริมคุณภาพชีวิตผู.เรียน และ
แก.วิกฤติสังคม จึงควรนำระบบดูแลช+วยเหลือนักเรยีนมาประยุกต�ใช.แ ละพัฒนาให.เหมาะสมกับบริบทของแต+ละโรงเรียน (กลุ+ม
ส+งเสริม การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3, 2561) ดังนั้น การดูแลช+วยเหลือนักเรียน 
จึงเปuนการส+งเสริม พัฒนา การป5องกัน และแก.ไขป"ญหาเพ่ือให.นักเรียนได.พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึง ประสงค� 
มีภูมิคุ.ม กันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ.นจากวิกฤติท้ังปวง เปuนกระบวนการ
ดำเนินงานดูแลช+วยเหลือนักเรียนอย+างเปuนระบบ มีข้ันตอนชัดเจน พร.อมท้ังม ีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และ
มีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได.โดยมี ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาเปuนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส+วนร+วมของ
บุคลากรทุกฝwายที่เกี่ยวข.องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได.แก+ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู.ปกครอง ชุมชน ผู.บริหาร และ
ครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได. 

3.2 ระบบบริหารและสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ภายในสถานศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษารอบสอง มีความต.องการเน.น 2 เรื่องหลักคือ คุณภาพการศึกษาและโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงจะ

เน.นไปท่ีคุณภาพครูเพราะเปuนป"จจัยสำคัญไปสู+คุณภาพของผู.เรีย น ซ่ึงถือเปuนตรรกะท่ีช้ีชัดอยู+แล.วว+า คุณภาพของครูจะส+งผล
ให.ผู.เรียนมีความรู. เก+ง มีคุณธรรม มีรากเหง.าของความเปuนไทย ขณะเดียวกันจ ะให.ทุกคนเข.าถึงการ ศึกษาที่ มีคุณภาพ  
เป}ดโอกาสให.ทุกฝwายเข.ามามีส+วนร+วมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรู.ไปจนตลอดชีวิตของเราในสังคมข.างนอก 
ซึ่งจะส+งผลถึงความสามารถในการแข+งขันของประชาชนในประเทศให.เพิ่มขึ้นด.วย นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
จะต.องทำให.เด็กของเราเปuนคนเก+ง ดีมีความสุข แนวความคิดปฏิรูปการศึกษาจึงจะต.องปรับเปลี่ยนใหม+ ไม+ใช+ถูกกำหนดกรอบ
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อยู+โดยเอาแต+ตามตัวบทกฎหมายการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดชัดเ จนมานานว+าต.องเน.นผู.เรียนเปuนหลัก (Student 
Centre) มีครูเปuนผู.อำนวยให.เกิดความรู. (Facilitator) นำหลักเรื่องการศึกษาของทุกคน และทุกคนเพ่ือการศึกษา (Education 
for all - All for education) เพ่ือให.ทุกภาคส+วนได.เข.ามามีส+วนร+วมจัดการการศึกษาของชาติแต+ยังมีป"จจัยสำคัญท่ีต.องนำมา 
พิจารณาอีกมาก เช+น คุณลักษณะประจำชาติของคนไทย (National characteristics) และกระบวนทัศน�ในกระแสหลัก 
โลกาภิวัตน� (Globalization - main streams) ล.วนเปuนองค�ประกอบสำคัญของการปฏิรปู การศึกษา การปฏิรูป การศึกษาใน
ระบบ (Formal Education) ซ่ึงจ ะต.องเปuนสิ่งท่ีใส+เข.าไป (In - put) สำหรับผู.เรียน และกระบวนในการจัดการศึกษาในระบบ
นี้เอง คือ สิ ่งท่ีอบรมสั่งสอน (Imposition Oriented Approach) ให.กับผู .เรียน กระบวนเหล+านี้จะหล+อหลอมเด็กให.เปuน
คุณลักษณะ ประจำชาติอัตลักษณ�ของความเปuนชาติ (Out - put) จะเปuนลักษณะพึงประสงค�ของความเปuนคนไทยอย+างท่ี
คาดหวัง ดังน้ัน จึงมีแนวคิดใหม+ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู.และการส+งเสริมและการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วนในการจัดการศึกษา 4 ประการ ได.แก+  
1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม+ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เปuนคนเก+ง ดีมีความสุข ดำรงรักษาความเปuนไทยและรู.เท+า
ทันกับสถานการณ�ของโลก 2) การพัฒนาครูยุคใหม+ โครงการครูพันธุ�ใหม+ ด.วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให.มี
ความพร.อมมากยิ่งข้ึนให.มีจิตวิญญาณแห+งความเปuนครูและเปuนวิชาชีพชั้นสูง 3) การพัฒนาสถานศึกษาและแหล+งเรียนรู. 
ยุคใหม+ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต.องได.รับการพัฒนาให.เปuนแหล+งเรียนรู.ท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาแหล+งเรียนรู.
อื่น ๆ เช+น ห.องสมุด พิพิธภัณฑ� สวนสัตว� อุทยานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เปuนต.น ให.เปuนศูนย�เรียนรู.สาหรับเด็กและ
ประชานชนท่ัวไป และ 4) การพัฒนาการบริหารจัดการใหม+ ท่ีมุ+งเน.นเรื่องการกระจายอำนาจ เพ่ือท่ีให.การบริหารสถานศึกษา
มีความคล+องตัวและเปuนอิสระมากที่สุดควบคู+ไปกับการเน.นธรรมาภิบาล ทั้งนี้การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ประการให.สำเร็จเปuน
รูปธรรม โดยมีเป5าหมาย 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาการเพ่ิม โอกาสทาง การศึกษาและเรียนรู.
และการส+งเสริมและการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วนในการจัดการศึกษา 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล  

ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 ครั้งน้ีเปuนการวิจัย และ
พัฒนาโดยดำเนินการ 4 ระยะ รายละเอียดดังน้ี 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยี
ดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยแบ+งการดำเนินงานวิจัยเปuน 2 ส+วนคือ 1) ศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบ 
การดูแลช+วยเหลือนักเรียนโดยใช.แบบสอบถามสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนสำหรับครูผู.สอน
โรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 16 คน และ 2) ศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนและ 
ความต.องการจำเปuนโดยใช.แบบสัมภาษณ�สภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนสำหรับการ
สัมภาษณ� ผู.ให.ข.อมูลได.แก+ ผู.ทรงคุณวุฒิท่ีม ีความรู.และประสบการณ�เก่ียวกับการบริหารระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน จำนวน 
5 คน 

ระยะที่ 2 สร.าง รูปแบบการบริหารจัดการระบบ การดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดย ใช.เทคโนโลยีดิจิทัล 
ของโรงเรียนวัดดอนยาง ดำเนินการออกเปuน 2 ส+วน ได.แก+ 1) ยกร+างรูปแบบโดยผู.วิจัย นำข.อมูลจากผลการศึกษาสภาพป"ญหา
และความต.องการจำเปuน แนวทางในการบริหารงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมจากระยะที ่ 1  
มาประกอบการยกร+าง และนำเสนอผู.เชี่ยวชาญเพื่อพิจาร ณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล.อง โดยการจัด
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สนทนากลุ+ม (Focus Group Discussion) จำนวน 8 คน และ 2) การตรวจสอบรูปแบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ
ความสอดคล.องของรูปแบบโดยใช.วิธีการสำรวจด.วยแบบประเมินกับผู.เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยได.แก+ 
รูปแบบการบริหารจัดการระบบดแูลช+วยเหลือนักเรยีนแบบมสี+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจทัิล และแบบประเมินความเหมาะสม 

ระยะที่ 3 ท ดลองใช.รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยี
ดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยการทดลองใช.กับกลุ+ม เป5าหมาย 2 กลุ+ม ได.แก+ 1) ผู.บริหาร ครูโรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 
16 คน ผู.ปกครองนักเรียนจำนวน 30 คน และ 2) ผู.เชี่ยวชาญด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช.ใน 
การวิจัยได.แก+ รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล เว็บระบบ 
การบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน www.iplcam.com และคู+ม ือการใช.งานระบบ 

ระยะที่ 4 ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรีย นแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยี
ดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยใช.แบบประเมินความพึงพ อใจของผู.ใช.งานท่ีมีต+อรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน กลุ+มเป5าหมายได.แก+ 
ผู.บริหาร ครูผู.สอนโรงเรียนวัดดอนยางจำนวน 17 คน ผู.ปกครองนักเรียน จำนวน 250 คน วิเคราะห�ข.อมูลโดยหาค+าเฉลี่ย  
ส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทียบกับ เกณฑ�ท่ีกำหนด 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการ ศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแ ลช+วยเหลือนักเรียนข องโรงเรียนวัดดอนยาง พบว+า 

ป"ญหาการดำเนินการระบบการดูแ ลช+วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 ซึ่งเปuนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จัดการศึกษาให.แก+นักเรียนตั้งแต+ระดับช้ัน
อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน ในป�การศึกษา 2563 มีครู จำนวน 16 คน พบป"ญหา 
การดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน คือ ครูมีความเข.าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน
ไม+เพียงพอ เช+น ครูมีความเข.าใจว+าระบบการดูแลช+วยเหลือ นักเรียนคือกิจกรรมเยี่ยมบ.านนักเรียน กิจกรรมทุนนักเรียน
ยากจน และการแก.พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม+พึงประสงค� ซ่ึงใ นความเปuนจริงระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน มีองค�ประกอบใน
การดูแลนักเรียน ครอบคลุมหลายด.านทั้งความรู. ความสามารถและพฤติกรรม รวมทั้งสุขภาพด.วยเช+นกัน นอกจากนี้ยังพบ
ป"ญหาเกี่ยวกับภาระงานของครูผู.สอนซ่ึงมีชั่วโมงงานสอนและงานอื่น ๆ จำนวนมากทำให.การตระหนักถึงความสำคัญของ 
การดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนไม+มากพอ เพราะต.องให.ความสำคัญกับงานอื่น ๆ อีกห ลายงาน ทำให.ไม+มี 
การสร.างเครื ่องมือ เก็บข.อมูลที่มีคุณภาพการ คัดกร องนักเรียนอย+างเปuนระบบ และการช+วยเหลือนักเรีย นอย+างเปuน
กระบวนการ รวมถึงการส+งต+อและรายงานผล 

5.2 ผลการสร.างรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล 
ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยผู.วิจัยได.ท ำการวิเคราะห�และสังเคราะห�เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง ร+วมกับการประชุมวางแผน
ร+วมกันกับคณะครูผู.สอน ผู.ปกครอง นำข.อมูลที่ได.ร+างเปuนแนวทางสำหรับการวิจัย จากนั้นนำข.อมูลร+วมสนทนากลุ +มกับ
ผู.เช่ียวชาญจำนวน 8 ท+าน เพ่ือ หารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยี
ดิจิทัลของโรงเรียนวัดดอนยาง พบว+าได. 6 องค�ประกอบ ดังนี้ องค�ประกอบที่ 1 การติดตั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Install a 
digital technology system: I) องค�ประกอบท่ี 2 การวางแผนแบบมีส+วนร+วม (Participatory planning: P) องค�ประกอบท่ี 
3 การเรียนรู .แลกเปลี ่ยนประสบการณ� (Learning and exchanging experiences: L) องค�ประกอบที่ 4 การสร.างแนว
ทางการพัฒนา (Creating development guidelines: C) องค�ประกอบที่ 5 การทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ (Activities 
and Actions: A) และองค�ประกอบที ่ 6 การติดตามและประเมนผล (Monitoring and Evaluation: M) จากนั ้นพัฒนา
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เครื่องมือสำหรับการวิจัยและดำเนินการตามวิธีการเชิงระบบทำการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล.องของรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนโดยผู.เช่ียวชาญ ผลการประเมินดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล.องของรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือ
นักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

การติดตั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (I) 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
การวางแผนแบบมสี+วนร+วม (P) 4.86 0.38 มากท่ีสุด 
การเรยีนรู.แลกเปลีย่นประสบการณ� (L) 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
การสร.างแนวทางการพัฒนา (C) 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
การทำกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ (A) 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
การติดตามและประเมินผล (M) 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.67 0.49 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล.องรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช .เทคโนโลยีดิจิทัลข องโรงเรียนวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 

(�̅=4.67, S.D.=0.49) สามารถสรุปได.ว+าผู.เช่ียวชาญรับรององค�ประกอบท้ัง 6 ด.านสามารถนำไปใช.ในการวิจัยได. 
5.3 ผลการทดลองใช.รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล 

ของโรงเรียนวัดดอนยาง ประเมินผลโดยผู.เช่ียวชาญรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินการใช.งานของระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดย
ใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

1.ระบบบริหารจัดการสำหรับ ผู.ดูแลระบบ 4.44 0.53 มาก 
2.ระบบบริหารจัดการสำหรับผู.บรหิาร 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
3.ระบบบริหารจัดการสำหรับครผูู.สอน 4.67 0.50 มาก 
4.ระบบบริหารจัดการสำหรับผู.ปกครอง 4.44 0.53 มาก 
5.การเข.าใช.งานของระบบ 4.44 0.53 มากท่ีสุด 
6.การใช.งานระบบการรู.จักนักเรยีนเปuนรายบุคคล 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
7.การใช.งานระบบการคัดกรองนักเรียน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
8.การใช.งานระบบการป5องกันและแก.ไขป"ญหา 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
9.การใช.งานระบบการพัฒนาและส+งเสริมนักเรียน 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
10.การใช.งานระบบการส+งต+อ 4.56 0.53 มากท่ีสุด 
11.การแสดงผลรายงาน 4.67 0.50 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

12.การใช.งานระบบชุมชนการเรยีนรู.ทางวิชาชีพ 4.33 0.50 มาก 

เฉลี่ย 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช.งานของระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วน

ร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅=4.56, S.D.=0.51) 
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู.ใช .งานท่ีมีต+อระบบการบริหารจัดการระบบการดแูลช+วยเหลอืนักเรียนแบบมีส+วน

ร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู.ใช.งานที่มีต+อระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมี
ส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง 

รายการประเมิน �̅ S.D. ความเหมาะสม 

ระบบสำหรับผู.บริหาร 
1.การเข.าใช.งานของระบบการบรหิารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลอืนักเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
2.การใช.งานเมนู ติดตาม ประเมินผลรายงานของระบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.การใช.งา นระบบชุม ชนแห+งการเรียนรู.ทางวิชาชีพออนไลน� 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ระบบสำหรับคร ู
1.การเข.าใช.งานของระบบการบรหิารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลอืนักเรียน 4.75 0.45 มากท่ีสุด 
2.การใช.งานระบบการรู.จักนักเรยี นเปuนรายบุคคล 4.69 0.48 มากท่ีสุด 
3.การใช.งานระบบการคัดก รองนักเรียน 4.69 0.48 มากท่ีสุด 
4.การใช.งานระบบการป5องกันและแก.ไขป"ญหา 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
5.การใช.งานระบบการพัฒนาและส+งเสริมนักเรียน 4.56 0.51 มากท่ีสุด 
6.การใช.งานระบบการส+งต+อ 4.75 0.45 มากท่ีสุด 
7.การใช.งานระบบชุมชนแห+งการเรียนรู.ทางวิชาชีพออนไลน� 4.69 0.48 มากท่ีสุด 

ระบบสำหรับผู.ปกครอง 
1.การเข.าใช.งานของระบบการบรหิารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลอืนักเรียน 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
2.การรายงานข.อมลูเก่ียวกับนักเรยีน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
3.การใช.งานระบบชุมชนแห+งการเรียนรู.ทางวิชาชีพออนไลน� 4.10 0.96 มาก 

เฉลี่ย 4.71 0.40 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู.ใช.งานที่มีต+อระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือ
นักเรียนแบบมส+วนร +วม โดยใช.เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยรวม พบว+าอยู+ ในระดับมากที ่สุด 

(�̅=4.71,S.D.=0.40) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 สภาพป"ญหาการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนยาง พบว+า ป"ญหาการ

ดำเนินการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ� เขต 1 ซึ่งเปuนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จัดการศึกษาให.แก+นักเรียนตั้งแต+ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 พบป"ญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน คือ ครูมีความเข.าใจเก่ียวกับการดำเนินงานระบบ
การดูแลช+วยเหลือนักเรียนไม+เพียงพอ เช+น ครูมีความเข.าใจว+าระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนคือกิจกรรมเยี่ยมบ.านนักเรียน 
กิจกรรมทุนนักเรียนยากจน และการแก.พฤติกรรมนักเรียนที่ไม+พึงประสงค� ซึ่งในความเปuนจริงระบบการดูแลช+วยเหลือ
นักเรียน มีองค�ประกอบในการดูแลนักเรียนครอบคลุมหลาย ด.านทั้งความรู. ความสามารถและพฤติกรรม รวมทั้งสุขภาพด.วย
เช+นกัน นอกจากนี ้ยังพบป"ญหาเกี ่ยวกับภาระงานของครูผู .สอนซึ ่งมีงานสอนและงานอื่น ๆ จำนวนมากชั ่วโมงทำให. 
การตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนไม+มากพอ เพราะต.องให.ความสำคัญกับงานอ่ืน ๆ 
อีกหลายงาน ทำให.ไม+มีการสร.างเครื่องมือเก็บข.อมูลที่มีคุณภาพการคัดกรองนักเรียนอย+างเปuนระบบ และการช+วยเหลือ
นักเรียนอย+างเปuนกระบวนการ รวมถึงการส+งต+อและรายงานผล ท้ังนี้การศึกษาครั้งนี้เปuนการ สำรวจสภาพป"ญหาสำหรับ
โรงเรียนวัดดอนยางเท+านั้น โดยการเก็บรวบรวมข.อมูลจากเอกสาร การสำรวจและการสัมภาษณ�ผู.ที่มีประสบการณ�เกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน และนำมาวิเคราะห�เนื้อหาที่ได.ร+างรูปแบบสำหรับการวิจัย ซึ่งสอดคล.องกับงานวิจัยของ 
โกมุท รุยอ+อน (2562) ได.ทำการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน โดยการมีส+วนร+วมของ
ชุมชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ ศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พบว+า สภาพป"ญหาโรงเรียนมีการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนเปuนขั ้นตอนแต+ขาดระบบและความต+อเนื ่องในการดำเนินการขาดท่ีปรึกษา ท่ีคอยให.
คำปรึกษา แก.ไขป"ญหาและพฤติกรรมอันไม+พึงประสงค�ของนักเรียน สำหรับความต.องการเกี่ยวกับ ระบบต.องการการมีส+วน
ร+วมของชุมชนในการแก.ป"ญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อยากให.ผู.ปกครอง ชุมชนมีส+วนร+วมในการจัดกิจกรรมกับครู นักเรียน  
จัดอบรมปฏิบัติการจัดกิจกรรม ส+งเสริม และพัฒนานักเรียน เช+นเดียวกับ จักรภพ เนวะมาตย� (2562) ได.ทำการพัฒนารูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช+วยเหลือผู.เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว+า 
ครูผู.สอนมีความต.องการดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือผู.เรียนอยู+ในระดับมากทุกด.าน และแนวทางการบริหาร 1) ควรมี
รูปแบบการบริหารโดยมีจุดมุ+งหมายท่ีชัดเจน 2) ควรมีคณะกรรมการบริหารจากบุคคลท่ีเก่ียวข.อง 3) ควรกำหนดขอบข+ายงาน
ระบบการดูแลช+วยเหลือผู.เรียน และ 4) ควรมีกระบวนการบริหารท่ีเปuนระบบ 

6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล.องรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน

แบบมีส+วนร+วมโดย ใช.เทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅=4.67, S.D.=0.49) 
สามารถสรุปได.ว+าผู.เชี่ยวชาญรับรององค�ประกอบทั้ง 6 ด.านสามารถนำไปใช.ในการวิจัยได. ทั้งนี้เนื่องจากผู.วิจัย ได.ดำเนินการ
ศึกษาสภาพป"ญหาและความต.องการจากระยะที่ 1 นำมาร+างรูป แบบและร+วมสนทนากลุ+ม กับผู.เชี่ยวชาญเพื่อให.ได.รูปแบบท่ี
ต.องการและทำการประเมินความเหมาะสม ความสอดคล.องของรูปแบบโดยผู.เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ�ทำให.ได.ผลการศึกษา
ท่ีต.องการและสาม ารถ นำไป ใช.งานวิจัยได. สอดคล.องกับแนวคิดการ พัฒนารูปแบบของวิลเลอร� (Willer, 1986 , p. 83) ได.
กล+าวว+าการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ+งออกเปuน 2 ขั้นตอนได.แก+ 1) การสร.าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความ
เท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ ซึ่งข้ันตอนท่ี 1 การสร.างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้ผู.วิจัย จะสร.างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก+อนเปuนรูปแบบตามสมมติฐาน โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข.อง นอกจากนี้อาจจะศึกษารายกรณี
หน+วยงานท่ีดำเนินการ ในเรื่องนั้น ๆ ได.เปuนอย+างดี ผลการ ศึกษาจะนำม าใช.กำหนดองค�ประกอบหรือตัวแปรต+าง ๆ ภายใน
รูปแบบ รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ�ระหว+างองค�ประกอบหรือตัวแปรเหล+าน้ัน หรือลำดับก+อนหลังของแต+ละองค�ประกอบใน
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รูปแบบ ดังน้ันการพัฒนารูปแบบในข้ันตอนน้ีจะต.องอาศัยหลักการของเหตุผลเปuนรากฐานสำคัญและข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได.พัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรกแล.วจำเปuนที่จะต.องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
ดังกล+าว ว+ามีความเหมาะสมหรือไม+ซึ่งการทดสอบอาจจะกระทำได.โดย การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด การประเมนิโดย
ผู.ทรงคุณวุฒิ การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข.อง และการทดลองใช.รูปแบบ การวิจัยในครั้งนี้ผู.วิจัยได.ดำเนินการ
พัฒนาร ูปแบบโดยใช.ท ั ้ง 2 ข ั ้นต อนจึงทำให.ผ ลการศึกษาเปuนไปตามที ่กำหนด ซึ ่งสอดคล.องกับงานวิจ ัยของ  
จักรภพ เนวะมาตย� (2562) ได.ท ำการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช+วยเหลือผู.เรียนของวิทยา ลัยเทคนิคตากสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช.กระบวนวิธีการวิจัยลักษณะเดียวกับ ผลการศึกษาพบว+า รูปแบบที่สร.าง ขึ้นมี 4 
องค�ประกอบ 

ได.แก+ 1) จุดมุ+งหมายของรูปแบบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) ขอบข+ายงาน และ 4) กระบวนการบริหาร และผลการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผู.ทรงคุณวุฒื มีความเห็นว+ารูปแบบมีความเหมาะสม เช+นเดียวกับ นิตยา คะเนนิล และวาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2559) ได.ศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารระดับดูแลช+วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซ่ึงพ บว+ารูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช+วย เหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬภาพรวมมีความเหมาะสมอยู+ในระดับมากเช+นกัน 

6.3 ผลการประเมินการใช.งานของระบบการบริหารจัดการ ระบบการดูแลช+วย เหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.

เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยเฉลี่ยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅=4.56, S.D.=0.51) ท้ังน้ี เน่ืองจากผู.วิจัย
ได.ร+วมมือกับทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ในการวางแผน ออกแบบ ระบบการบริหารจัดการระบบการ ดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมี
ส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยีดิจิทัล และร+วมประชุมหารือกับครูผู.สอนในโรงเรียนวัดดอนยาง เพื่อให.ข.อมูลที่สำคัญ จากน้ัน  
ทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ได.ทำการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต�แวร� ทำการทดสอบก+อนนำไปใช.งานจริง จึงทำให. 
ผลการประเมินการใช.งานอยู+ในเกณฑ�ท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคล.องกับงานวิจัย ของ ธนกฤต อ้ังน.อย (2563) ได.ทำการพัฒนารูปแบบ
การดำเนินงานระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนที่ม ีประสิทธิผลของโรงเรียนข นา ดเล็ก: กรณีศึกษาโรงเรียนบ.านวังจาน พบ 
ว+า รูปแบบท่ีได.มีความเปuนไปได.ในการนำไป ใช.ในระดับมากท่ีสุด เช+นเดียวกับ จักรภพ เนวะมาตย�. (2562) การพัฒนารูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช+วยเหลือผู .เรียนของวิทยาลัยเทคนิคตากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 
โกมุท รุยอ+อน (2562) ได.ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรีย นโดยการมีส+วนร+วม ของ
ชุมชน โรงรัยนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ซ่ึงพบว+า ผลการใช.งาน ของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน
ในการวิจัย อยู+ในระดับมากและมากท่ีสุดเช+นกัน  

6.4 ความพึงพอใจของผู.ใช.งานที่ม ีต+อระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วม โดยใช.

เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง โดยรวมพบว+าอยู+ในระดับมากที่สุด (�̅=4.71,S.D.=0.40) ทั้งนี้เนื่องจากผู.วิจัยใน
ฐานะผู.บริหาร ได.พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนโดย 1) ศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน 2) วาง
แผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียน 3) ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 4) นิเทศ กำกับ ติดตาม 5) ประเมิน
เพื่อทบทวน (ประเมินภายใน) และ 6) สรุปรายงาน / ประชาสัมพันธ� ร+วมกับครูผู.สอน ผู.ปกครองนักเรียนในระยะเวลาที่ผ+าน
มาจึงทำให.เมื่อพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้จึงได.รับ ความร+วมมือและจัดอบร มการใช.งานระบบการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช+วยเหลือนักเรียนโดยใช.เทคโนโลยีดิจทัิลอย+าง เปuนข้ันตอน ทำให.ผลการศึกษาเปuนไปตามสมมตฐิานท่ีกำหนด ซ่ึงสอดคล.องกับ
งานวิจัยของโกมุท รุยอ+อน (2562), จักรภพ เนวะมาตย, (2562) ธนกฤต อั ้งน.อย (2563) และนิตยา คะเนนิล และ 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2559) ซ่ึงได.ศึกษาความพึงพอใจพบว+า อยู+ในระดับมากและมากท่ีสุด เช+นกัน 
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7. ข"อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช"ประโยชน0 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช+วยเหลือนักเรียนแบบมีส+วนร+วมโดยใช.เทคโนโลยี

ดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 1 ครั้งนี้ดำเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาโดยสภาพป"ญหาเปuนเพียงป"ญหาของโรงเรียนวัดดอนยาง และนำระบบการบริหารจัดการ การดูแล
ช+วยเหลือนักเรียนด.วยการพัฒนาซอฟต�แวร�ระบบออนไลน�เฉพาะของโรงเรียนวัดดอนยางเท+าน้ัน ซ่ึงยังไม+ได.นำไปทดลองใช.กับ
โรงเรียนในบริบทเดียวกันหรือหลาย ๆ โรงเรียนดังน้ันหากได.นำไปทดลองใช.และปรับการทำงานอาจจะทำให.เกิดประสิทธิภาพ
และต+อยอดการวิจัยได. ทั้งนี้ผู.ท่ีสนใจจะต.องทำการศึกษาระบบบริหารที่พัฒนาขึ้นและต.องขออนุญาตจากผู.วิจัยก+อนในการ
กำหนดสิทธ์ิการใช.งาน 
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PROBLEMS OF RESEARCH MANAGEMENT IN YALA RAJABHAT UNIVERSITY 
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บทคัดย>อ 
วัตถุประสงคการวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาและรวบรวมป"ญหาด&านการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ

นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เก็บข&อมูลจากกลุ/มตัวอย/าง จำนวน 74 คน เป2นการ
สัมภาษณ 20 คน และใช&แบบสอบถาม 54 คน กลุ/มตัวอย/างส/วนใหญ/เป2นเพศหญิง ร&อยละ 74.1 อายุ 30-49 ป= ร&อยละ 77.8 
การศึกษาระดับปริญญาโท ร&อยละ 48.1 สังกัดคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ร&อยละ 38.9 มีประสบการณการ
ทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร&อยละ 38.9 พบว/า ป"ญหาการบริหารจัดการงานวิจัยอยู/ในระดับปานกลาง ด&านที่เป2น

ป"ญหามากท่ีสุดคือ ด&านการจัดการกำลังคน  �̅ = 3.00 และด&านท่ีเป2นป"ญหาน&อยท่ีสุด คือ ด&านติดตามประเมนิผล �̅ = 2.54 
และมีแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยคือ 1) ส/งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ 2) ขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยสู/การใช&
ประโยชน 3) สร&างแรงจูงใจแก/นักวิจัย 4) หาแนวทางจัดการคุณภาพงานวิจัยให&เหมาะสม และ 5) ปรับปรุงระบบการจัดสรร
ทุนวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ : ป"ญหา, การบริหารจัดการ, งานวิจัย 
 

Abstract 
This research aimed to study and compile problems of research management and guideline for 

research management in Yala Rajabhat University. Data were collected from 74 randomly selected samples,  
were collected by interviewing 20 people and a survey using questionnaires of 54 people, 74.1 % female, 
aged 30-49 years 77.8 %,  master's degree program 48.1 %, affiliated with the Faculty of Science Technology 
and agriculture 38.9 %, had work experience at Yala Rajabhat University 38.9%. The results to were most 

problematic aspect is Manpower management �̅ = 3.00 (moderate level) and the least problematic aspect 

is monitoring and evaluation �̅= 2.54 (moderate level). For the research management approach of the 
Southern Border Research and Development Institute. The sample group commented that 1) Integrated 
research should be promoted 2) Driving research results should be utilized 3) motivated the researchers 4) 
find appropriate guidelines for research quality management 5) improve Research fund allocation system, 
educational budget. 
 

Keyword: Problem, Management, Research 
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1. บทนำ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต& (สวพ.) เป2นหน/วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจด&านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

โดยการจัดระบบงานวิจัยให&มีคุณภาพและได&มาตรฐาน มุ/งเน&นสนับสนุนให&บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาและการนำไปใช&ประโยชนโดยการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร/
ผลงานวิจัย (กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, 2522) การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยล&วนแล&วแต/มีความสำคัญต/อการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ดวงเดือน ภูตยานันท และคณะ, 2554) ให&มีความเข&มแข็ง มีคุณภาพ และสามารถบรรลุผลสำเร็จ
ตามเปtาหมาย และผลผลิตจากงานวิจัยจะมีคุณภาพและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะเกิดจากตัวนักวิจัยเองแล&ว ป"จจัย
สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การที่มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557) ท่ีผ/าน
มาน้ันได&มีการกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ หรือแนวปฏิบัติต/าง ๆ เพ่ือให&การบริหารจัดการงานวิจัยเป2นไปด&วยความราบรื่น และ
เกิดประโยชนสูงสุดแก/นักวิจัย อย/างไรก็ตาม พบว/า การดำเนินงานต/าง ๆ ยังมีป"ญหาหลายประการอาจมีสาเหตุมาจากระบบ
หรือเครื่องมือที่ใช&ในการดำเนินงานยังไม/มีประสิทธิภาพ เช/น ระบบสารสนเทศด&านการวิจัย เครื่องมือที่ใช&ในการทดลองทาง
ห&องปฏิบัติการ บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากเจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบหรือขาดความรู&ความเข&าใจในการทำงาน 
บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากตัวนักวิจัยเองท่ีละเลยหรือไม/ใส/ใจในการติดตามข&อมูลข/าวสารท่ีเป2นสิทธิประโยชนของตนเอง หรือ
แม&กระทั่งการวางแผนนโยบายต/าง ๆ ที่เกี่ยวข&องกับพันธกิจการวิจัย ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม/สอดคล&องกับบริบทของการทำ
วิจัยในมหาวิทยาลัย ทำให&นักวิจัยไม/สามารถปฏิบัติได&ตามท่ีกำหนดไว&ในนโยบาย ป"ญหาหรืออุปสรรคต/าง ๆ เหล/าน้ีเป2นผลทำ
ให&การบริหารจัดการงานวิจัยขาดประสิทธิภาพ ส/งผลกระทบต/อการบริหารจัดการในด&านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยได& ด&วยเหตุน้ี 
คณะผู&วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงป"ญหาที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาจากตัวชี้วัด 
การบริหารจัดการของ Gulick และ Urwick (ค.ศ.1937) ที่เรียกย/อว/า POCDCORB ได&แก/ การวางแผน (Planning), การจัดองคการ 
(Organizing ), การจัดคนเข&าทำงาน (Staffing), การอำนวยการ (Directing), การประสานงาน (Coordinating), การรายงานผล 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) เพื ่อนำข&อมูลที่ได&มากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต& ให&มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนต/อไป 

2. วัตถุประสงคRการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาและรวบรวมป"ญหาด&านการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2.2 เพ่ือนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 
 
 
 
 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ>มตัวอย>าง 

ประชากรที่ใช&ในการศึกษาทั้งหมด 384 คน ได&แก/ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 357 คน ผู&บริหาร
หน/วยงาน จำนวน 18 คน และเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบงานวิจัย จำนวน 9 คน และได&ทำการคัดเลือกกลุ/มตัวอย/าง โดยวิธีการสุ/ม
แบบเจาะจงและใช&เกณฑการกำหนดร&อยละ 25% ของประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน&า 38) จำนวน 74 คน ได&แก/ 
นักวิจัย จำนวน 64 คน ผู&บริหาร จำนวน 6 คน และเจ&าหน&าที่ จำนวน 4 คน ซึ่งเป2นผู&ที่เกี่ยวข&องหรือรับผิดชอบภารกิจด&าน
การวิจัย 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ ซึ ่งมีกรอบในการสัมภาษณ 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ด&านการวางแผน / นโยบาย  

2) ด&านการจัดการองคกร 3) ด&านการจัดการกำลังคน 4) ด&านการอำนวยการ / ประสานงาน 5) ด&านติดตามประเมินผล และ 
6) ด&านงบประมาณ โดยผู&ตอบแบบสัมภาษณชุดนี้ ได&แก/ 1) ตัวแทนผู&บริหาร 2) ตัวแทนนักวิจัย 3) เจ&าหน&าที่ที่รับผิดชอบ
งานวิจัย ประจำคณะ / สำนัก / สถาบัน 

2) แบบสอบถาม สำหรับเก็บรวบรวมข&อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาจากกลุ/มตัวอย/างซ่ึงได&แก/ ผู&บริหาร เจ&าหน&าท่ี และนักวิจัย แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข&อมูลท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับป"ญหาการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับข&อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา 
4.3 การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

การหาความตรงด&านเนื้อหาของเครื่องมือ (Content Validity) แบบสอบถามเกี่ยวกับป"ญหาการบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช&โดยผู&ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ท/าน คํานวณหาค/าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (พวงรัตนทวีรัตน, 2540, หน&า 116-117) ได&เท/ากับ 0.71 และ 0.97 
ตามลำดับ หลังจากนั้นนําเครื ่องมือมาปรับปรุงแก&ไขตามขอเสนอแนะของผู&ทรงคุณวุฒิก/อนนําไปหาความเชื ่อมั ่นของ
แบบสอบถามและนําไปใช&จริง 

ป�จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 

- เพศ 

- อายุ (ป�) 

- ระดับการศึกษา 

- หน�วยงานท่ีสังกัด 

- ประสบการณ�ทำงานท่ี มรย. (ป�) 

- ตำแหน�งทางวิชาการ 

- ตำแหน�งทางบริหาร 

ป�ญหา/อุปสรรคจากการบริหารจัดการงานวิจัย 

- ด'านการวางแผน/นโยบาย 

- ด'านการจัดการองค�กร 

- ด'านการจัดการกำลังคน 

- ด'านอำนวยการ/ประสานงาน 

- ด'านติดตามประเมินผล 

- ด'านงบประมาณ 

แนวทางการแก'ไขป0ญหาการบรหิารจัดการงานวิจัย 
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การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู&ศึกษานําแบบสอบถามท่ีผ/านการหาความตรงตามเน้ือหาเรียบร&อย
แล&วไปทดสอบหาความเชื่อมั่นกับกลุ/มตัวอย/างจำนวน 30 คน แล&วนำมาคํานวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธิีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตนทวีรัตน, 2540, หน&า 125-126) ได&เท/ากับ 
.94 

4.4 การเก็บรวบรวมข`อมูล 
1) การเก็บรวบรวมข&อมูลโดยวิธีการสัมภาษณกลุ/มตัวอย/าง ได&แก/ ผู&บริหาร จำนวน 6 คน เจ&าหน&าท่ี 

จำนวน 4 คนและนักวิจัย จำนวน 10 คน ตามประเด็นข&อคําถามท่ีกำหนดไว&ในแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสร&าง 
2) การเก็บรวบรวมข&อมูลโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นด&วยแบบสอบถามจากนักวิจัย จำนวน 54 คน 

ซึ่งลักษณะคำถามเป2นแบบประเมินค/า (rating scale) 5 ระดับ คือ 1 หมายถึงระดับป"ญหาน&อยที่สุด 2 หมายถึงระดับป"ญหา
น&อย 3 หมายถึงระดับป"ญหาปานกลาง 4 หมายถึงระดับป"ญหามาก และ 5 หมายถึงระดับป"ญหามากท่ีสุด 

4.5 การวิเคราะหRข`อมูล 

1) วิเคราะหข&อมูลเชิงปริมาณ โดยใช&สถิติพื ้นฐาน ได&แก/ ค/าร&อยละ คะแนนเฉลี่ย (x�) และความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) วิเคราะหข&อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) นําข&อมูลท่ีจัดระเบียบแล&ว
มาเรียบเรียง ตีความตามหลักตรรกะ และวิเคราะหเป2นข&อสรุป 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการสำรวจข&อมูลโดยใช&แบบสอบถามจากกลุ/มตัวอย/างซึ่งส/วนใหญ/เป2นเพศหญิง ร&อยละ 74.1 อายุ 30 - 49 ป= 

ร&อยละ 77.8 มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร&อยละ 48.1 สังกัดคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ร&อยละ 38.9  
มีประสบการณการทำงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร&อยละ 38.9 ส/วนใหญ/มีตำแหน/งทางวิชาการคืออาจารย ร&อยละ 55.6 
เป2นนักวิจัย ร&อยละ 68.5 ในฐานหัวหน&าชุดโครงการ ร&อยละ 31.7 และมีประสบการณการทำวิจัยไม/ถึง 5 ป= ร&อยละ 75.9 
ได&ผลการศึกษาระดับป"ญหาการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ระดับป"ญหาการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข`อ ประเด็นป�ญหาการบริหารจัดการงานวิจัย �̅ S.D. ระดับป�ญหา 

 ด̀านการวางแผน/นโยบาย    
1 การกำหนดแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรด&านการวิจัย ไม/ได&ให&ผู&มีส/วนเกี่ยวข&องมีส/วน

ร/วมในทุกกระบวนการ 
2.91 1.10 ปานกลาง 

2 ไม/มีการถ/ายทอดแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรด&านการวิจัยให&ผู&เก่ียวข&องรับทราบ 2.50 1.16 น&อย 
3 แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตรด&านการวิจัยท่ีกำหนดไม/ได&ถูกนำไปสู/การปฏิบัติจริง 2.78 1.28 ปานกลาง 
4 นโยบาย/ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม/มีความชัดเจน ทำให&นักวิจัยไม/

สามารถวางแผนการวิจัยในระยะยาวได& 
2.89 1.28 ปานกลาง 

5 นโยบาย/ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยไม/มีการกำหนดเป2นจุดเน&นท่ีโดดเด/น  2.94 1.28 ปานกลาง 
6 นโยบายการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระของผู&บริหาร  3.37 1.15 ปานกลาง 
7 นโยบายการวิจัยไม/มีความทันสมัย ไม/ทันต/อสถานการณป"จจุบัน 2.80 1.12 ปานกลาง 
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ข`อ ประเด็นป�ญหาการบริหารจัดการงานวิจัย �̅ S.D. ระดับป�ญหา 

8 มีการแยกส/วนของแผนการวิจัยจากแผนในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ทำให&
การนำแผนไปปฏิบัติไม/เป2นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.93 1.37 ปานกลาง 

9 แผนการปฏิบัติงานไม/มีความยืดหยุ/นเป2นอุปสรรคต/อการปฏิบัติงานด&านการวิจัย 3.04 1.24 ปานกลาง 
10 ไม/มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานให&เหมาะสมกับบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 2.60 1.14 ปานกลาง 
11 แผนการวิจัยของมหาวิทยาลัยไม/สอดคล&องกับแผนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 

และระดับจังหวัด  
2.39 0.98 น&อย 

 เฉลี่ย 2.85 0.98 ปานกลาง 
 
12 

ด̀านการจัดการองคRกร 
โครงสร&างพ้ืนฐานท่ีจำเป2นสำหรับการวิจัยมีไม/ครบถ&วนและหรือไม/เพียงพอ 

 
2.93 

 
1.33 

 
ปานกลาง 

13 โครงสร&างหน/วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานด&านการวิจัยไม/ชัดเจน มีความ
ซ้ำซ&อน หรือไม/ครอบคลุมการดำเนินงานท้ังหมด 

2.78 1.25 ปานกลาง 

14 การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยไม/เพียงพอกับความต&องการ 3.02 1.19 ปานกลาง 
15 การกำหนดระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัยไม/สอดคล&องกับการดำเนินงาน

วิจัยในป"จจุบันหรือไม/มีความยืดหยุ/นตามสถานการณจริง  
2.93 1.16 ปานกลาง 

16 การกำหนดภาระงาน อำนาจ หน&าที่ ความรับผิดชอบ ขอบข/ายงานด&านการวิจยัไม/
ชัดเจน  

2.80 1.25 ปานกลาง 

 เฉลี่ย 2.89 1.13 ปานกลาง 
 

17 
ด̀านการจัดการกำลังคน 
การจัดสรรอัตรากำลังเพ่ือดำเนินงานบริหารจัดการด&านการวิจัยไม/เพียงพอกับภาระ
งานท้ังในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

2.83 1.28 ปานกลาง 

18 การส/งเสริมให&นักวิจัยมีการพัฒนาศักยภาพด&านการวิจัยไม/ทั ่วถึง และไม/มี
ประสิทธิภาพ 

2.96 1.27 ปานกลาง 

19 ขาดการส/งเสรมิศักยภาพเจ&าหน&าท่ีบริหารจัดการงานวิจัยท้ังในระดบัคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย  

2.87 1.24 ปานกลาง 

20 การจัดอัตรากำลังเจ&าหน&าท่ีไม/สอดคล&องกับภาระกิจท่ีต&องปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงานด&านการวิจัยท้ังในระดบัมหาวิทยาลยัและระดับคณะ 

2.76 1.15 ปานกลาง 

21 บุคลากรมีภาระงานมาก ไม/สามารถทำงานวิจัยได&เต็มท่ีหรือทำงานวิจัยท่ีมี
ผลกระทบสูงได& 

3.56 1.36 มาก 

 เฉลี่ย 3.00 1.08 ปานกลาง 
 
22 

ด̀านการอำนวยการ/ประสานงาน 
ขาดการเช่ือมโยงงานของหน/วยงานหรือผู&ท่ีเก่ียวข&องกับภาระกิจการวิจัยเข&าด&วยกัน 

3.07 1.11 ปานกลาง 

23 วิธีการในการประสานงานยังไม/มปีระสิทธิภาพ  2.94 1.22 ปานกลาง 
24 การแก&ไขป"ญหาข&อขัดข&องในการปฏิบัติงานด&านการวิจัยมคีวามล/าช&า  3.00 1.13 ปานกลาง 
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ข`อ ประเด็นป�ญหาการบริหารจัดการงานวิจัย �̅ S.D. ระดับป�ญหา 

25 การจัดเก็บข&อมูลด&านการวิจัยและการเผยแพร/ประชาสัมพันธข&อมลูข/าวสารยังไม/
เป2นระบบ ไม/สามารถอำนวยความสะดวกให&นักวิจัยและผู&ท่ีเก่ียวข&องได& 

2.89 1.33 ปานกลาง 

 เฉลี่ย 2.98 1.08 ปานกลาง 
 

26 
ด̀านติดตามประเมินผล 
ระบบการติดตามงานวิจัยยังไม/มีประสิทธิภาพ 

 
2.65 

 
1.14 

 
ปานกลาง 

27 การติดตามผลการดำเนินงานไม/เป2นไปตามแผนท่ีกำหนด 2.61 1.17 ปานกลาง 
28 การติดตามผลการดำเนินงานวิจัยมีความซ้ำซ&อนระหว/างมหาวิทยาลยักับหน/วยงาน

ระดับคณะ 
2.57 1.06 ปานกลาง 

29 รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานวิจัยไม/สอดคล&องกับแผนการวิจัย 2.41 1.06 น&อย 
30 ไม/มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานวิจยั 2.46 1.09 น&อย 
 เฉลี่ย 2.54 0.99 ปานกลาง 

 
31 

ด̀านงบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณด&านการวิจัยไม/เป2นไปตามแผน ยุทธศาสตร หรือ
นโยบายการวิจัย 

 
2.63 

 
1.09 

 
ปานกลาง 

32 การใช&งบประมาณด&านการวิจัยไม/เป2นไปตามแผนงบประมาณท่ีกำหนด 2.63 1.09 ปานกลาง 
33 การบริหารจัดการงบประมาณไม/มคีวามยืดหยุ/นทำให&การดำเนินงานด&านการวิจัยไม/

เป2นไปตามเปtาหมายท่ีกำหนด 
2.93 1.33 ปานกลาง 

34 กฎระเบียบท่ีมไีม/ครอบคลุมการใช&จ/ายท่ีเงินงบประมาณด&านการวิจัย 2.93 1.18 ปานกลาง 
35 การติดตาม ตรวจสอบการใช&งบประมาณยังไม/มีประสิทธิภาพ 2.59 1.21 ปานกลาง 
 เฉลี่ย 2.74 1.04 ปานกลาง 

 เฉลี่ยภาพรวม 2.83 0.94 ปานกลาง 
 

และผลการศึกษาจากการสัมภาษณกลุ/มตัวอย/างใน 2 ประเด็น คือ 1) สภาพป"จจุบันของการบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 2) แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได&ผลการสัมภาษณ ดังน้ี 

5.1 สภาพป�จจุบันของการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.1.1 ด̀านการวางแผน / นโยบาย สามารถจำแนกเปhนประเด็นได̀ดังนี้ 

1) กระบวนการกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรการวิจัยยังไม/มีประสทิธิภาพเท/าท่ีควร นักวิจัยบางส/วนยัง
ไม/ทราบนโยบาย / ยุทธศาสตรการวิจัย ไม/ได&มีส/วนร/วมในกระบวนกำหนดนโยบาย / ยุทธศาสตร ทำให&คิดว/ายุทธศาสตรท่ี
กำหนดข้ึนมาจากผู&บริหารหรือมาจากบางกลุ/ม และคิดว/าทิศทางการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดยังไม/ชัดเจน เป2นภาพกว&าง ๆ 
ไม/สามารถดำเนินการวิจัยให&ผลงานวิจัยออกมาเป2นรูปธรรมท่ีโดดเด/นได& 

2) ภาระงานของนักวิจัย ที่ค/อนข&างมาก มีทั้งภาระงานตามพันธกิจ ภาระงานที่ไม/อยู/ในแผน ภาระงานท่ี
เป2นโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย และภาระงานอ่ืนท่ีเป2นการให&ความร/วมมือ ทำให&ใช&เวลาของนักวิจัยไปมาก  
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“เราไม/รู&ว/าเวลาในการทำงานที่นอกเหนือจากพันธกิจหลักอยู/ในระดับไหน อยู/ระดับที่พอเหมาะ
พอควร หรือในระดับที่มากเกินไป ทำให&นักวิจัยไม/มีเวลาจะโฟกัสคุณภาพของงาน”  (ผู&บริหารคณะวิทยาการจัดการ, 2563, 
สัมภาษณ) 

“ปริมาณงานท่ีมากกว/าเวลาท่ีมีอยู/ ทำให&อาจารยหาช/องว/างเพ่ือวางแผนงานอย/างเป2นระบบค/อนข&าง
น&อย ทำให&งานท่ีทำยังไม/มีประสิทธิภาพเท/าท่ีควร” (ผู&บริหารคณะวิทยาการจัดการ, 2563, สัมภาษณ) 

การที่นักวิจัยจะพัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพจึงเป2นไปได&ยาก เนื่องจากขาดสมาธิ มีเวลาเขียน
ข&อเสนอโครงการวิจัยน&อย ต&องเร/งรีบเร/งรีบ เร/งด/วน เอาไม/ทัน และทำให&ถอดใจ และไม/ทำในท่ีสุด  แต/ท้ังน้ีภาระงานวิจัยเป2น
สิ่งท่ีมีความจำเป2น เป2นบทบาทโดยตรงของอาจารยและทุกภาคส/วนตั้งแต/ระดับหลักสูตร จึงต&องกำหนดตัวช้ีวัดให&อาจารยทำ
วิจัย มหาวิทยาลัยควรกำหนดให&เป2นตัวช้ีวัดรายบุคคลเพ่ือสร&างเป2นแรงจูงใจ 

“งานวิจัยทำยากอยู /แล&ว หากไม/กำหนดเป2น KPI รายบุคคลก็จะไม/มีคนทำ” (ผู &บริหารคณะ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร, 2563, สัมภาษณ) 

การใช&เกณฑการประเมิน (KPI) ที่จะออกมาชัดเจน จะทำให&นักวิจัยเห็นความจำเป2นที่จะต&องทำงาน
วิจัย ซ่ึงหากอาจารยไม/ทำจะส/งผลกระทบต/อการต/อสัญญาหรอืการประเมินความก&าวหน&า เป2นตัวช/วยในการผลักดันนักวิจัยให&
นักวิจัยรับผิดชอบในการทำงานวิจัยมากยิ่งข้ึน  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ จากการบ/มเพาะจากการเรียน และบางคน
ก็มีศักยภาพสูงมากด&วย เพียงแต/เมื่อวิจัยไม/ได&ถูกกำหนดให&เป2น KPI รายบุคคล จึงทำให&นักวิจัยการให&ความสำคัญน&อยลง และ
นักวิจัยท่ีทำงานวิจัยซ่ึงทำแล&วเหน่ือยแต/ทำแล&วไม/มีผลตอบแทนไม/ต/างกับคนท่ีไม/ทำวิจัย ขาดแรงจูงใจ ดังน้ันเรื่องการกำหนด 
KPI เป2นสิ่งสำคัญท่ีเติมให&นักวิจัยทำงานวิจัยมากข้ึน 

3) กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน นักวิจัยบางส/วนยังขาดการรับรู&เกี่ยวกับขั้นตอนหรือลำดับการ
ดำเนินงานด&านการวิจัย เช/น การส/งข&อเสนอโครงการ การดำเนินโครงการ การสรุปโครงการ และการนำผลงานเอาไปใช&
ประโยชน หรือเผยแพร/ผลงาน และท่ียังเป2นป"ญหามาโดยตลอดคือช/วงเวลาของการประกาศทุนวิจัยต/างท่ีมีช/วงเวลากระช้ันชิด 
ทำให&ไม/มีเวลาเขียนข&อเสนอโครงการ หรือเขียนได&ไม/มีคุณภาพเท/าท่ีควร และในการขอข&อมูลต/าง ๆ ที่ต&องการแบบรวดเร็ว 
ด/วน ซ่ึงข&อมูลบางอย/างต&องใช&เวลาในการรวบรวม 

4) ขาดการบูรณาการงานวิจัยระหว/างหน/วยงานและระหว/างศาสตร 
5) เครือข/ายงานวิจัยแต/ละศาสตรไม/เข&มแข็ง  

5.1.2 ด̀านการจัดการองคRกร สามารถจำแนกประเด็นได&ดังน้ี 
1) การจัดวางโครงสร&างของแต/ละหน/วยงานไม/เหมือนกัน ความแตกต/างกันของโครงสร&างหน/วยงาน

ระดับคณะและระดับสถาบันส/งผลให&มีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ต/างกัน เช/น การกำหนดตำแหน/งและบุคคลรับผิดชอบ
งานวิจัย บางหน/วยงานมีการกำหนดการทำงานแบบทีม แต/ในบางคณะมีการกำหนดบุคคลรับผิดชอบ และในหนึ่งคนทำงาน
หลายพันธกิจ ภารงานของบุคลากรไม/ชัดเจน การดำเนินงานของเจ&าหน&าที่ไม/ได&เป2นไปตามกรอบภาระงานจริง ทำให&การ
ดำเนินงานด&านการวิจัยมีความล/าช&าได& 

“โครงสร&างเรามี แต/คนมีน&อย” (ผู&บริหารคณะครุศาสตร, 2563, สัมภาษณ) 
2) ขาดการวางแผนการทำงานร/วมกันระหว/างคณะและหน/วยวิจัยของมหาวิทยาลัย 
3) ความยืดหยุ/นของโครงสร&างฝ�ายงานด&านการวิจัยระดับคณะ ที่ทำให&ผู&รับผิดชอบในตำแหน/งหน&าท่ี 

ต&องทำงานควบรวมการภารกิจด&านอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส/งผลต/อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด&านการวิจัย 

 



 

536 

5.1.3 ด̀านการจัดการกำลังคน  
1) ไม/มีการกำหนดแผนและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยของหน/วยงานในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
2) การจัดสรรอัตรากำลังและตำแหน/งบุคลากรบริหารจัดการไม/เพียงพอ เน่ืองจากเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ

งานวิจัยมีภาระงานหลักอ่ืนด&วย 
3) ขาดการสร&างนักวิจัยรุ/นใหม/โดยนักวิจัยรุ/นเก/า 

5.1.4 ด̀านการอำนวยการ / ประสานงาน 
1) ไม/สามารถให&ข&อมูลด&านการวิจัยได&ทันทีเน่ืองจากขาดระบบสารสนเทศการวิจัยท่ีมีความสมบูรณ 
2) การประชาสัมพันธข&อมูลข/าวสารยังไม/ทั่วถึง นักวิจัยบางส/วนยังไม/ทราบข&อมูลสำหรับการติดต/อ

ประสานงานในเรื่องต/าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัย 
5.1.5 ด̀านติดตามประเมินผล 

1) การรายงานผลต/าง ๆ ยังเป2นการรายงานตามแบบฟอรมเฉพาะของแต/ละหน/วยงาน ไม/มีการใช&ข&อมูล
ร/วมกัน ทำให&เกิดความซ้ำซ&อนและเสียเวลา 

2) ยังไม/มีการควบคุมคุณภาพของงานวิจัยเท/าที่ควร ขั้นตอนการพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบรูณโดย
ผู&ทรงคุณวุฒิใช&เวลานาน 

3) การดำเนินงานไม/เป2นไปตามแผน มักจะดำเนินการช&ากว/ากำหนด 
4) ขาดนโยบายและมาตรการการตรวจสอบและประเมินผลของงานวิจัย ควรทบทวนกระบวนการ

ประเมินท่ีไม/เก่ียวข&องกับผลการวิจัยก็ควรจะลดข้ันตอนออกไป เพ่ือให&นักวิจัยทำงานได&ง/ายข้ึน แต/ถ&าดีก็ควรทำต/อ 
5.1.6 ด̀านงบประมาณ 

1) ไม/มีการประเมินความคุ&มค/าของงบประมาณการใช& เนื่องจากยังไม/เห็นการนำไปใช&ประโยชนของ
งานวิจัยหลังจากสิ้นสุดโครงการอย/างเป2นรูปธรรม เช/นผลงานตีพิมพเป2นต&น  

2) การจัดสรรงบประมาณวิจัย ไม/ได&พิจารณาตามเกณฑหรือความต&องการ เช/น ไม/สอดคล&องกับเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาเนื่องจากเกณฑงบประมาณการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสูงกว/าสาขาสังคมศาสตร แต/การ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณวิจัยให&แก/ส/วนราชการนั้นใช&เกณฑอื่น ทำให&นักวิจัยบางส/วนอาจไม/ได&งบประมาณสนับสนุน 
เนื่องจากในป"จจุบันการของบประมาณวิจัยจากแหล/งทุนภายนอกมีความยากมากขึ้น ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยไม/สนับสนุน
งบประมาณอย/างเพียงพอนักวิจัยบางส/วนก็อาจไม/ได&ทำงานวิจัย และในการจัดสรรงบประมาณดังกล/าวควรมีการกำหนด
เปtาหมายท่ีชัดเจนด&วย  

5.2 แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.2.1 ด̀านการวางแผน / นโยบาย การใช&เกณฑการประเมิน (KPI) ท่ีชัดเจน จะทำให&นักวิจัยเห็นความจำเป2นท่ี

จะต&องทำงานวิจัย ซึ่งหากอาจารยไม/ทำจะส/งผลกระทบต/อการต/อสัญญาหรือการประเมินความก&าวหน&า เป2นตัวช/วยในการ
ผลักดันนักวิจัยให&นักวิจัยรับผิดชอบในการทำงานวิจัยมากยิ่งข้ึน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ จากการบ/มเพาะจากการ
เรียน และบางคนก็มีศักยภาพสูงมากด&วย เพียงแต/เมื ่อวิจัยไม/ได&ถูกกำหนดให&เป2น KPI รายบุคคล จึงทำให&นักวิจัยให&
ความสำคัญน&อยลง และนักวิจัยที่ทำงานวิจัยอยู/แล&วแต/ไม/มีผลตอบแทนไม/ต/างกับคนที่ไม/ทำวิจัย ขาดแรงจูงใจ ดังน้ันเรื่อง 
การกำหนด KPI เป2นสิ่งสำคัญท่ีจะทำให&นักวิจัยทำงานวิจัยมากขึ้น ควรกำหนดประเด็นวิจัยที่ต&องการให&โดดเด/นตั้งแต/ต&นน้ำ 
กลางน้ำ ปลายน้ำ และเป2นการกำหนดจากนักวิจัยไม/ใช/นโยบายจากผู&บริหาร การกำหนดยุทธศาสตรหรอืนโยบายด&านการวิจยั
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ควรมีการทำประชาคม นอกจากน้ีควรมีปฏิทินการวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือจัดทำเป2น Road Map เพ่ือลดความซ้ำซ&อนของ
การดำเนินงานและลดการใช&ทรัพยากรต/าง ๆ 

5.2.2 ด̀านการจัดการองคRกร มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการบริหารจัดการให&หน/วยงานทุกระดับสามารถใช&เป2น
แนวปฏิบัติได& ควรมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่เหมือนกัน เช/น แบบฟอรม ขั้นตอนต/าง ๆ ที่เหมือนกัน ควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อให&สามารถนำข&อมูลวิจัยมาใช&ประโยชนได&จริงและสามารถเผยแพร/ให&กับ
หน/วยงานทั้งภายในและภายนอกได& และสามารถเชื่อมโยงกับฐานอื่น ๆ เช/น Google scholar  ลดความซ้ำซ&อนของการขอ
ข&อมูลต/าง ๆ 

5.2.3 ด`านการจัดการกำลังคน การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควรดำเนินการพัฒนาอย/างเป2นระบบตั้งแต/ต&นน้ำ 
กลางน้ำจนถึงปลายน้ำหรือให&นักวิจัยสามารถดำเนินการได&ตามวัตถุประสงค โดยการพัฒนาอย/างต/อเน่ือง เช/น ตั้งแต/การเขียน
ข&อเสนอโครงการจนไปถึงการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร/ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ อาจมีการแบ/งกลุ/มการพัฒนา
ตามระดับศักยภาพ เช/น กลุ/มนักวิจัยมืออาชีพ กลุ/มนักวิจัยระดับกลาง และกลุ/มนักวิจัยรุ/นใหม/ นอกจากน้ีในส/วนของบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการงานวิจัยทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือ ระดับกอง ควรมีการเพิ่มอัตรากำลังเพ่ือ
สนองตอบและผลักดันประสิทธิภาพของงานวิจัยภายใต&กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

5.2.4 ด`านการอำนวยการ / ประสานงาน ควรมีกลไกในการส/งเสริมให&มีการวิจัยแบบบูรณาการระหว/างศาสตร
และระหว/างนักวิจัย รุ/นใหม/ นักวิจัยรุ/นกลาง และนักวิจัยอาวุโส และการเชื่อมโยงเครือข/ายนักวิจัยจากภายนอก รวมทั้งผู&มี
ส/วนได&ส/วนเสียกับนักวิจัย ตลอดจนควรมีการพัฒนาช/องทางการสื่อสารด&านการวิจัยภายในหน/วยงานและระบบสารสนเทศ
การวิจัยที่สามารถให&บริการนักวิจัยและบุคคลทั่วไปได& และการผลักดันการนำวิจัยไปสู/การใช&ประโยชนในรูปแบบต/าง ๆ และ
ควรเป2นหน/วยงานท่ีดูและรับผิดชอบด&านวิจัยเพียงอย/างเดียว เพ่ือให&มีประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนางานให&เต็มท่ีมาก
ข้ึน ชัดเจนมากข้ึน 

5.2.5 ด`านติดตามประเมินผล ควรมีการเชิญผู&ทรงคุณวุฒิที่ติดตามประเมินผลให&หลากหลายสาขา เพื่อให&มอง
งานวิจัยได&กว&างและได&แนวคิดการวิจัยใหม/ ๆ ควรมีการกำหนดมาตรการการนำงานวิจัยไปใช&ประโยชน เพื่อให&สามารถเก็บ
ข&อมูลรายงานแก/มหาวิทยาลัยได& ควรพัฒนาระบบฐานข&อมูลที่สามารถจัดเก็บงานวิจัยและสามารถใช&ในการค&นคว&าของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได& นอกจากนี้ควรมีกลไกการประเมินและการเผยแพร/ผลงานการวิจัย โดยการสร&างเกณฑหรือ
เงื ่อนไข ให&มีการเผยแพร/ผลงานวิจัย 1 ป= ภายหลังได&รับทุน เช/น การให&ค/าตอบแทนการตีพิมพผลงาน ระดับชาติและ
นานาชาติ 

5.2.6 ด`านงบประมาณ ควรสนับสนุนให&มีการของบประมาณจากแหล/งทุนวิจัยภายนอกมากขึ้น โดยสถาบันวิจัย 
ฯ ต&องทำหน&าท่ีเป2นหน/วยบริหารจัดการหางบประมาณให&กับนักวิจัย และสร&างแรงจูงใจในการทำวิจัยหรือการตีพิมพเผยแพร/
ผลงานวิจัย เช/น การให&ค/าตอบแทนการตีพิมพโดยจัดสรรจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือจัดสรรเป2นทุน
วิจัยคืนให&แก/นักวิจัย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพป�ญหาและแนวทางในการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.1 ด̀านการวางแผน / นโยบาย กระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการวิจัยยังไม/มีประสิทธิภาพเท/าท่ีควร 
การมีส/วนร/วมของผู&เก่ียวข&องยังน&อย จึงควรเน&นกระบวนการมีส/วนร/วมของผู&มีส/วนได&เสีย ให&นักวิจัยได&เข&ามามีบทบาทในการ
ร/วมจัดทำแผนระดับมหาวิทยาลัย เช/นเดียวกับการศึกษาของ อรทัย เลียงจินดาถาวร และคณะ (2559) ทิศทางการวิจัยท่ี
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มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยฯ กำหนดข้ึนยังไม/ชัดเจน ซ่ึงเป2นหน่ึงในประเด็นท่ีควรเร/งรัดดำเนินการดังเช/นเดียวกับการศึกษา
ของ สุพจน ทรายแก&ว และคณะ (2558) นอกจากนี้มองว/านโยบายการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระการบริหารของ
ผู&บริหาร ทำให&การดำเนินงานที่เกี่ยวข&องกับการวิจัยไม/ต/อเนื่อง ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ยึดตัวผู&&บริหารเป2นคน
ตัดสินใจท้ังหมด ให&อยู/ในรูปแบบลงมือปฏิบัติการทำงานร/วมกันแบบประชาคมตลอดทุกกระบวนการ (อรทัย เลียงจินดาถาวร 
และคณะ, 2559) นอกจากน้ี ควรมีการกำหนดประเด็นวิจัยท่ีต&องการให&โดดเด/นตั้งแต/ต&นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

6.2 ด`านการจัดการองคRกร ความแตกต/างระหว/างหน/วยงานด&านการวิจัยในระดับคณะและระดับสถาบัน ส/งผลให&มี
ประสิทธิภาพการดำเนินงานแตกต/างกัน เช/น การกำหนดตำแหน/งและบุคคลรับผิดชอบงานวิจัย บางคณะมีการกำหนดการ
ทำงานแบบทีมชัดเจน แต/ในบางคณะมีการกำหนดบุคคลรับผิดชอบแต/ยังต&องทำงานหลาย ๆ พันธกิจอยู/ ภาระงานของ
บุคลากรไม/ชัดเจน การดำเนินงานของเจ&าหน&าที่ไม/ได&เป2นไปตามกรอบภาระงานจริง ทำให&การดำเนินงานด&านการวิจัยมีความ
ล/าช&าได& 

6.3 ด`านการจัดการกำลังคน จากผลการสำรวจระดับป"ญหาการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ซึ่งพบว/าด&านที่เป2นป"ญหามากที่สุดคือ ด&านการจัดการกำลังคน ซึ่ง สุดที่รัก ธรรมสูน (2561) ก็พบว/าเป2นป"ญหาและอุปสรรค
เป2นอันดับสองต/อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร “การยางแห/งประเทศไทย”  ซึ่งป"ญหาที่พบได&แก/ ไม/มี
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลรับผดิชอบด&านการวิจัยของหน/วยงานท้ังในระดับมหาวิทยาลยัและระดบัคณะ การจัดสรรอัตรากำลงั
และตำแหน/งบุคลากรบริหารจัดการงานวิจัยไม/เพียงพอ เนื่องจากเจ&าหน&าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัยมีภาระงานหลักอื่นด&วย ควร
เพิ่มกำลังบุคลากรด&านบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งระดับ มหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือ ระดับกอง เพื่อสนองตอบและผลักดัน
ประสิทธิภาพของงานวิจัย ภายใต&กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

6.4 ด`านการอำนวยการ / ประสานงาน ช/องทางการสื่อสารด&านการวิจัยภายในหน/วยงานควรมีพัฒนาตลอดจนระบบ
สารสนเทศการวิจัยท่ีสามารถให&บริการนักวิจัยและบุคคลท่ัวไปได& และควรมีการประชาสัมพันธข&อมูลข/าวสารท่ัวถึง พัฒนาช/อง
ทางการสื่อสารที่เป2นทางการและเข&าถึงนักวิจัยตลอดจนอาจารยและบุคลากรภายใน (นินุช บุณยฤทธานนท และสชัฌุเศรษฐ 
เรืองเดชสุวรรณ, 2559) 

6.5 ด`านติดตามประเมินผล ป"ญหาการจัดเก็บข&อมูลรายงานวิจัยหรือรายงานต/าง ๆ ที่เกี่ยวข&อง การรายงานผลต/าง ๆ 
ยังเป2นการรายงานตามแบบฟอรมเฉพาะของแต/ละหน/วยงาน ไม/มีการใช&ข&อมูลร/วมกัน ทำให&เกิดความซ้ำซ&อนและเสียเวลา 
นอกจากน้ียังไม/มีการควบคุมคุณภาพของงานวิจัยเท/าท่ีควร ข้ันตอนการพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยผู&ทรงคุณวุฒิใช&
เวลานาน 

6.6 ด`านงบประมาณ ยังไม/มีการประเมินความคุ&มค/าของงบประมาณการใช& เนื่องจากยังไม/เห็นการนำไปใช&ประโยชน
ของงานวิจัยหลังจากสิ้นสุดโครงการอย/างเป2นรูปธรรม เช/นผลงานตีพิมพเป2นต&น นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณวิจัย 
สัดส/วนของงบประมาณการวิจัยที่จัดสรรไม/สอดคล&องกับเกณฑหรือความต&องการ เช/น เกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษา 
ด&านงบประมาณการวิจัย เมื่อพิจารณาตามสาขาการวิจัยพบว/าเกณฑงบประมาณการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรสูงกว/าสาขา
สังคมศาสตร แต/การพิจารณาอนุมัติงบประมาณไม/ได&เป2นไปตามเกณฑดังกล/าว และถ&าเปรียบเทียบตามหน/วยงานพบว/า การ
จัดสรรงบประมาณวิจัยไปยังแต/ละส/วนราชการไม/เท/ากัน ทำให&นักวิจัยบางส/วนอาจไม/ได&งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากใน
ป"จจุบันการของบประมาณวิจัยจากแหล/งทุนภายนอกมีความยากมากขึ้น ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยไม/สนับสนุนงบประมาณ
อย/างเพียงพอนักวิจัยบางส/วนก็อาจไม/ได&ทำงานวิจัย และในการจัดสรรงบประมาณดังกล/าวควรมีการกำหนดเปtาหมายท่ีชัดเจน
ด&วย การกำหนดกรอบงบประมาณชัดเจน เช/น งบบำรุงการศึกษาอาจจะจัดสรรให&กับนักวิจัยรุ/นใหม/เพื่อเป2นการบ/มเพาะ
นักวิจัยดังกล/าว ส/วนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงก็ควรหางบประมาณภายนอก นอกจากนี้ควรให&ผู&เกี่ยวข&องทุกภาคส/วนมีส/วนร/วม
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ในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให&ผู&เกี่ยวข&องทราบรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข&องกับการวิจัย และ
ควรมีการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณวิจัยให&นักวิจัยทราบด&วยเช/นกัน เพราะถ&าหากนักวิจัยเขียนงบประมาณไม/สอดคล&อง
กับเกณฑกำหนดให&เบิกจ/ายได& ก็จะทำให&ถูกตัดงบประมาณได& 
 

7. ข̀อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช̀ประโยชนR 
7.1 ควรนำข&อมูลจากการวิจัยนำเสนอต/อมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปกำหนดเป2นแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินงาน

บริหารงานจัดการงานวิจัย 
7.2 หาแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยให&มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
7.3 นำป"ญหาท่ีพบจากการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให&มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ (ถ̀ามี) 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถดำเนินการได&สำเร็จตามวัตถุประสงค คณะผู&วิจัยขอขอบคุณ ผู&ให&ข&อมูลทุกท/านท้ัง

ผู&บริหาร เจ&าหน&าที่ และนักวิจัย ที่ให&ความร/วมมือในการให&สัมภาษณและตอบแบบสอบถาม ขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต& มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให&ทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องนี้ ท&ายนี้ขอขอบคุณผู&เชี่ยวชาญทุกท/านที่ตรวจ
ประเมินเครื่องมือการวิจัยพร&อมให&ข&อเสนอแนะในการปรับปรุงแก&ไข 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. 8(4), 15-34. 
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แนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 
GUIDELINES FOR DEVELOPING RESEARCH FUNDING MODELS 

 

 

พรภุทชรี  โพธิ์ทอง1* และวศินรัฐ  นวลศิริ2 
Phonputchari  PoThong1* and Wasinrat  Nualsiri2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนดา้นการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำ
รูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 6 
หน่วยงาน มาทำการสังเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างการให้ทุนสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน 
และสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ และการจัดอันดับ  

ผลการวิจัยพบว่า การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะต้นน้ำ ได้แก่ ทุนอุดหนุนการ
วิจัย 2. ระยะกลางน้ำ ได้แก่ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการแปล ทุนสนับสนุนการตรวจ
ภาษา ค่าจัดเตรียมบทความ 3. ระยะปลายน้ำ ได้แก่ เงินรางวัลตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ หน่วยงานที่มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมากที่สุดคือ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละ
การสื่อสาร และคณะมนุษยศาสตร์ รองลงมาคือ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
ลดลงตามลำดับ เมื่อรวมงบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนรวมต่อ 1 โครงการ กรณีขอรับทุนสนับสนุนทุกกระบวนการพบว่า 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอันดับ 1 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถสรุปเป็นรายการได้ดังนี้  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ

หน่วยงาน เช่น หน่วยงานมุ่งเน้นสู่ความเป็นอาเซียน ดังนั้น นโยบายควรจะส่งเสริมให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ มากกว่าการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ  

2) ลดขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน อาจจะดำเนินการให้ทุนเมื่อผู้วิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
ในรูปแบบการให้เงินรางวัล หรือการให้แบบเหมาจ่าย 

3) ลดความซ้ำซ้อนในการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์
มากที่สุด 
 

คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนา, รูปแบบการให้ทุน, ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 
 

 
 

 
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ดร., รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
* Corresponding author, e-mail: phonputcharip@nu.ac.th  
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Abstract 
The objective of this research was to study the research funding model of various faculties in the 

field of humanities and Social Sciences at Naresuan University and to create guidelines for developing 
research funding models. The researcher used forms of funding for research from 6 departments from 
various faculties in humanities and social sciences at Naresuan University to analyze by using comparative 
tables. The statistics used are percentage and ranking.  

The results showed Research funding can be divided into 3 phases: 1. Upstream Phase:  which is 
research grants; 2. Midstream phase: which is funding for presentations in the country and abroad, 
translation grants, language examination fund, and also article preparation costs, and 3. Downstream phrase: 
which is including national and international publication awards, and national and international publication 
costs. The faculty with the most research funding models was Faculty of Business Administration Economics 
and Communication and Faculty of Humanities, followed by Faculty of Social Sciences, international 
college, Faculty of Education and Faculty of Law which decreased respectively. The results also revealed 
that Faculty of Business Administration Economics and Communication provided the most budget support  

Guidelines for developing research funding models can be summarized as follows: 
1) Promote and support research funding in accordance with the direction of the 

Faculties' operations, for example, the Faculties that focus on ASEAN. Therefore, the Faculties' policy should 
encourage instructors to publish articles in international journals rather than publishing an article in a 
national journal. 

2) Reduce the procedure and process of requesting funds. Funding may be approved 
once the researcher has completed the research as a reward or a rental.  

3) Reduce duplication of various types of grants in order to use the budget for the most 
benefit. 
 

Keyword: Development guidelines, Funding model, Research funding 

 

1. บทนำ 
การวิจัยเป็นกิจกรรมพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวิจัยเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ และได้องค์ความรูท้ีม่ี
เหตุมีผลจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกตใ์ช้ได้อย่างมั่นใจ การวิจัยและการพัฒนาจึงถือ
เป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ทั้งนี้ประโยชน์จากงานวิจัยมีมากมาย 
เช่น การใช้งานวิจัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและยุติธรรม การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ และ
ทำนายพฤติกรรมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดคะเนแบบสามัญสำนึก คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กำหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจ
ด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบัน
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ต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น  ๆ ของสถาบัน และ  
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

คณะมน ุษยศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยนเรศวร เป ็นหน ่วยงานท ี ่จ ัดต ั ้ ง โดยมต ิสภามหาว ิทยาล ัยนเรศวร  
เป็นสถาบันการศึกษาที่พันธกิจด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนต่าง  ๆ เช่น ทุน
ดำเนินโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย เงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น เนื่องจากในระหว่างปี 2566 - 
2570 จะมีการจัดทำแผนพัฒนากลยุทธ์ฉบับใหม่ เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมสามารถนำไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ 
“ผู้นำทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน” 

งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะฯ มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนให้เกิด
การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการวิจัย ที่มีการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ 
ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยกำหนดให้คณะ วิทยาลัย ที่กำหนดประเภททุน คุณสมบัติ และหรือ 
ตัวช้ีวัด ไม่เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือสนับสนุนงบประมาณเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะนั้น
ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับคณะหรือวิทยาลัยนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำมาใชแ้ล้ว 
2 ปี มีการออกประกาศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ วิทยาลัย จำนวน 54 ฉบับ (ท้ังมหาวิทยาลัย) และจาก 
(ร่าง) แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570 ที่คณะมนุษยศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจ  
“ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งการเป็นพลเมืองโลก สนับสนุนการทำวิจัยในสาขามนุษยศาสตรท์ี่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน” ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ปฏิบัติงานให้พันธกิจด้านวิจัยของคณะลุล่วงตามที่ตั้งไว้ จึงเห็นว่า การศึกษารูปแบบให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ
ต่างๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน่วยงานที่อยู่ใต้สังกัดเดียวกันและมีบริบทใกล้เคียงกัน) 
จะสามารถนำมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะอื่น ๆ ในกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.2 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 ข้อมูลหน่วยงาน (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มีการแบ่งกลุ่มคณะ / วิทยาลัย / โรงเรียน เป็น 4 

กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียน โดยใน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะประกอบด้วย 5 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 สำนักหอสมุด รายละเอียดดังนี้  

1) คณะนิติศาสตร์ 
2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 
3) คณะมนุษยศาสตร์ 
4) คณะศึกษาศาสตร์ 
5) คณะสังคมศาสตร์ 
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6) วิทยาลัยนานาชาติ 
7) สำนักหอสมุด 

3.1.2 ข้อมูลองค์กร (คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2517 พร้อมกับการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับ

การยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั
เอกเทศ และได้รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” จึงถูกยุบรวมกับคณะสังคมศาสตร์เป็น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และต่อมาในปี 2547 ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2547 ได้แก้ไขชื่อ “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เป็น“คณะมนุษยศาสตร์” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
และการดำเนินการจัดการศึกษา ปัจจุบัน ประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน เลขานุการคณะ เปิดดำเนินงานมา 32 ปี 
พันธกิจหลัก 
 

ตารางที่ 1 พันธกิจหลักคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด้าน รายละเอียด 

การจัดการศึกษา จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร ปรญิญาโท 4 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 3 
หลักสตูร ดังนี้  
- ปริญญาตรี: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี พม่า
ศึกษา นาฏศิลปไ์ทย ดุรยิางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล  
- ปริญญาโท : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา  
- ปริญญาเอก : ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา 

การวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศลิป์ 
การบริการวิชาการแก่สังคม การบริการวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป ์

ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ, (2563). 

 

วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
 

ตารางที่ 2 วิสัยทัศน์ และค่านิยม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด้าน รายละเอียด 
Vision ผู้นำทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 
Mission ผลิตบัณฑติให้มีทักษะแห่งการเปน็พลเมืองโลก สนับสนุนการทำวิจยัในสาขามนุษยศาสตร์ที่

มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

Core values Focus on Success มุ่งผลสมัฤทธิ์ ร่วมคิดร่วมทำ นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
Core competency ภาษา และศลิปวัฒนธรรม 

ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2563) 
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กระบวนการทำงานที่สำคัญด้านวิจัย ด้านคณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมีกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนของคณาจารย์และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เทียบเคียงกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ การวิจัยของประเทศ และเป้าหมายกฎเกณฑ์ของแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย นำมาเป็นเงื ่อนไขการพัฒนา
โครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการ คณะฯ มีการริเริ่มการพัฒนากระบวนการสนับสนุนนักวิจัย โดย
การให้ทีมของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสามารถทำหน้าที่ “ผู้จัดการโครงการ” ให้การสนับสนุนนักวิจัยและทีมวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ทุกโครงการวิจัยมีการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการ
รับรองจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะยังมีการพัฒนาการเผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารวิชาการของคณะฯ เพื่อให้มี
มาตรฐานจาก TCI และในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับสถาบันเครือข่าย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 14 ปี 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ 
 

ตารางที่ 3 ภาพรวมของบุคลากรสายวิชาการ 
สายวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการ รวม คิดเป็นร้อยละ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
คุณวุฒิ ป.ตร ี 3 0 0 0 3 2.08 
คุณวุฒิ ป.โท 57 10 1 0 68 47.22 
คุณวุฒิ ป.เอก 35 30 7 1 73 50.69 
รวม 98 40 8 1 144  

คิดเป็นร้อยละ 68.06 27.78 5.56 0.69 100 100.00 
ที่มา : รายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2563). 
 

รูปแบบการให้ทุนสนับสนนุด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย (วิจัยแบบเหมาจ่าย และวิจยัแบบเต็มรูปแบบ) 
2) ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
3) ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติ (ให้ทุนในรูปแบบเงินรางวัล) 
4) ทุนสนับสนุนการแปลและการตรวจสอบภาษา 

3.1.3 รูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของหน่วยงานในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งสิ้น 10 รูปแบบ  

โดยแต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการให้ทุน จำนวนทุน และวิธีการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนแตกต่างกัน ดังนี้  
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2) เงินรางวัลตีพิมพ์ (ระดับชาติ) 
3) เงินรางวัลตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) 
4) ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (ระดับชาติ) 
5) ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) 
6) ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในประเทศ 
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7) ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 
8) ทุนสนับสนุนการแปล 
9) ทุนสนับสนุนการตรวจภาษา 
10) ค่าจัดเตรียมบทความ 

3.1.4 รูปแบบการให้ทุนสนับสนนุด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยดังนี้ 
1) ทุนอุดหนุนการวิจัย 
2) เงินรางวัลตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) 
3) ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) 
4) ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 
5) เงินรางวัลสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
Benchmarking, Benchmark และ Best Practices 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ความหมายของคำว่า Benchmarking, Benchmark และ Best Practice 

สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 
Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่าเพื่อนำผลของการ

เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
Benchmark คือเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการวัดเปรียบเทียบความสามารถโดยมี

นัยที่แสดงถึงว่าผู้ที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุด คือต้นแบบท่ีผู้อื่นจะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง 
Best Practices คือวิธีการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือคือการปฏิบัติที่นำให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างเห็นได้ชัด มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นเลิศได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อถือไดได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้ส่งมอบเป็นจำนวนมากทำซ้ำได้ แสดงผลลัพธ์เชิง
ปริมาณที่เป็นท่ียอมรับ / วัดผลได้ 

Internal Benchmarking 
เป็นการเปรียบเทียบตัววัดหรือความสามารถในการปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกันหรือภายใต้กลุ่มบริษัทใน

เครือเดียวกัน พบทั่วไปในองค์กรช้ันนำที่มีเครือข่ายทั่วโลก ส่วนใหญ่จะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work 
Standard) ให้แก่องค์กรและกลุ่มภายในองค์กร เนื่องจากทุกหน่วยงานจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติจากผู้ที่เก่งกว่า และสร้างรูปแบบท่ี
เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ของกลุ่มขึ้นมาซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานท่ีทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรในกลุ่มต้อง
ปฏิบัติตาม (รณินทร์ กิจกล้า, ม.ป.ป. : ออนไลน์)  

3.3 การพัฒนาด้านการวิจัย 
การวิจัยเป็นภารกิจท่ีสำคัญต่อความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุมศึกษา วิจารณ์ พานิช (2540, หน้า 84) ไพทูรย์ สินลา

รัตน์ (2543 : 22-23) และสุกัญญา โฆวิไลกูล (2543, หน้า 8-18) อ้างถึงใน กษิมา วัฒนกุล (2551, หน้า 21-22) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) การจัดปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่ด้านการวิจัย 
2) การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมวิจัยขึ้นในมหาวิทยาลัย 
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3) การจัดรายวิชาด้านการวิจัย และข้อมูลที่ให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการวิจัย 
4) การจัดนักวิจัยเก่งเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแนะนำให้ความช่วยเหลือ 
5) การให้อาจารย์ฝึกทำวิจัยกับทีมวิจัยที่มีประสบการณ์สูง 
6) การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำวิจัยเป็นขั้นตอน 
7) จัดให้มีการพบปะและการประสานงานร่วมมือระหว่างอาจารย์นักวิจัยอาวุโสกับอาจารย์ใหม่ 
8) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์การค้นควา้ 

แสวงหาความรู้ใหม่ในกลุ่มอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 
9) การส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
10) การสนับสนุนค่าสมาชิกสมาคมทางการวิจัยหรือสมาชิกวารสารวิจัย 
11) การจัดสรรตำรา วารสารวิจัยสาขาต่าง ๆ ในห้องสมุดให้มีมากเพียงพอและมีความทันสมัย 
นอกจากกิจกรรมช่วยพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยแล้ว การสร้างแรงจูงใจจะทำให้อาจารย์ผลิตผลงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยอาจต้องเพิ่มรายได้พิเศษให้แก่อาจารย์ที ่ทำวิจัย และการปรับค่าล่วงเวลาโดยคิด

ค่าตอบแทนในเวลาที่ทำวิจัยบวกเพิ่มกับช่ัวโมงสอน 
2) การให้ใช้ผลงานวิจัยเป็นคุณสมบัติในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ 
3) การให้รางวัลตอบแทน ซึ่งจะเป็นการยกย่องและสร้างค่านิยมของการยอมรับในงานวิจัย และมีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
4) ให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพื่อให้รู้สึกซ่าการวิจัยคืองานประจำตามหน้าที่ มิใช่งานที่นอกเหนือจาก

งานสอนปกต ิ
5) การให้ทุนเดินทางไปเสนอผลงานเพื่อเป็นการจูงใจให้มีการผลิตผลงาน 
6) การสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ทุนผู้ช่วยนักวิจัย และปัจจัยอื่น  ๆ ให้ผู้ที่มีผลงานหรือมีศักยภาพให้

สามารถทำการวิจัยได้สะดวกและได้ผลดี มีความคล่องตัวในการทำงาน 
7) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ในรูปของวารสาร ตลอดจนการจัดให้ได้เสนอผลงนวิจัยในการประชุม

วิชาการ 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พบว่า แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประกอบไปด้วยตัวแปร 7 ประการ ตามกรอบแนวคิด 7s ของ 
McKinsey มีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์การและการจัดการที ่เอื ้อและจะส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ 1. กลยุทธ์  
2. โครงสร้าง 3. ระบบ 4. รูปแบบ 5. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 6. ทักษะ และ 7. ค่านิยมร่วม 

กษิมา วัฒนกุล (2551, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า สภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย แต่ความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยเป็นการพัฒนาที่จัดให้มากที่สุด แ ละตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญาอุปสรรคในการพัฒนาอาจารย์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
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ที่พบได้แก่ เวลาจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และ มีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ 

เติน ฮวางฮิว (2559, หน้า 158) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเวียดนาม
ภาคกลางตอนบน พบว่า อาจารย์มีความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการเลือกหัวข้อและการกำหนดปัญหาในการ
วิจัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและระเบียบวิธีวิจัย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ทำวิจัย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแปลความหมายของข้อมูล การให้รางวัลและยกย่องชมเชยกับผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ดังนั ้น การพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ได้แก่ พัฒนาความรู ้ความเข้าใจขั้นตอนการทำวิจัย ความรู ้ความสามารถใน
วิธีดำเนินการวิจัย ความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัย และความรู้ความสามารถในการเผยแพร่และประยุกตใ์ช้
ผลงานการวิจัย 

3.5 กรอบแนวคิด 
 

รูปแบบการให้ทุนสนับสนนุด้านการวิจัย  นโยบายการสนับสนุนด้านการวิจยัของคณะฯ 
   

  แนวทางการพัฒนารูปแบบการใหทุ้นวิจัย 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
ที่มา : พรภุทชรี โพธิ์ทอง, (2565) 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 

การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการศึกษารูปแบบให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะต่างๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำข้อมูลมาสร้างแนวทางการพัฒนรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้นำรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 
6 หน่วยงาน คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มาทำการสังเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างการให้ทุน
สนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ และสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ 

และการจัดอันดับ เมื่อได้ข้อมูลจะหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการสำรวจพบว่านอกจากการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานต่าง  ๆ ได้มีการ

สนับสนุนด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ในสังกัด ด้วยงบประมาณรายได้ของคณะฯ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย งบประมาณ และการจัดอันดับการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยโดย
พิจารณาจากงบประมาณสูงสุดที่ให้การสนับสนุน 

ลำดับ ประเภททุน คณะ
นิติศาสตร์ 

 

คณะ
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์

และการ
สื่อสาร 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 

คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 

คณะ
สังคมศาสตร์ 

 

วิทยาลัย
นานาชาติ 

1 ทุนอุดหนุนการวิจัย 5 
(20,000) 

1 
(300,000) 

3 
(50,000) 

2 
(100,000) 

2 
(100,000) 

4 
(30,000) 

2 เงินรางวัลตีพิมพ์ 
(ระดับชาติ) 

2 
(2,000) 

4 
(1,000) 

4 
(1,000) 

- 3 
(1,500) 

1 
(3,000) 

3 เงินรางวัลตีพิมพ ์
(ระดับนานาชาติ) 

5 
(4,000) 

1 
(40,000) 

3 
(5,000) 

- 2 
(8,000) 

4 
(5,000) 

4 ค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ ์(ระดับชาติ) 

- - - - 1 
(10,000) 

- 

5 ค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ ์(ระดับ
นานาชาติ) 

- 1 
(30,000) 

- 2 
(20,000) 

3 
(15,000) 

- 

6 ทุนสนับสนุนการ
นำเสนอผลงานใน
ประเทศ 

- 1 
 (15,000) 

1 
 (15,000) 

1 
 (15,000) 

- มี 
(ตามที่จ่าย

จริง) 
7 ทุนสนับสนุนการ

นำเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ 

- 1 
(50,000) 

2 
(15,000) 

2 
(15,000) 

มี 
(ร้อยละ 50 

จากค่าใช้จ่าย
จริง) 

มี 
(ตามที่จ่าย

จริง) 

8 ทุนสนับสนุนการ
แปล 

- 1 
(15,000) 

2 
(10,000) 

- - - 

9 ทุนสนับสนุนการ
ตรวจภาษา 

- - 1 
(5,000) 

- - - 

10 ค่าจัดเตรียม
บทความ 

- - - - - 1 
(8,000) 

รวมประเภททุน 3 7 7 4 6 6 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า จากรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 10 รูปแบบพบว่า หน่วยงานที่มีรูปแบบการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยมากท่ีสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และคณะมนุษยศาสตร์ รองลงมาคือ คณะ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ หน่วยงานที่มีการสนับสนุนงบประมาณสูงที่สุดคือ 
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คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้มีการให้ทุนสนับสนุน
ด้านการวิจัยเป็นอันดับ 1 ทั้งหมด 6 รูปแบบทุน คือ ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรางวัลตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) ค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์ (ระดับนานาชาติ) ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในประเทศ ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และ ทุน
สนับสนุนการแปล 
 

ตารางที่ 5  สรุปงบประมาณการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ โดยใช้ระดับการเผยแพร่เป็นเกณฑ์ 
        รูปแบบทุน 

 
การเผยแพร่ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนสนับสนนุ
การนำเสนอ

ผลงาน 

เงินรางวัล
ตีพิมพ์  

ทุนสนับสนนุการ
แปล / ตรวจสอบ

ภาษา 

รวมงบประมาณ
สนับสนุน 

ระดับชาติ (50,000) (15,000) (1,000) - 66,000 
ระดับนานาชาติ (50,000) (15,000) (5,000) (5,000 -10,000) 

 
75,000 – 
80,000 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า งบประมาณการสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ สามารถสรุปได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ 
คือ ทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน เงินรางวัลตีพิมพ์ และ ทุนสนับสนุนการแปล / ตรวจสอบภาษา และ
เมื่อรวมงบประมาณการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยใช้ระดับการเผยแพร่เป็นเกณฑ์ พบว่า ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ นักวิจัยจะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้สูงสุด 66,000 บาท ต่อโครงการวิจัย และผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ นักวิจัยจะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้สูงสุด 75,000 – 80,000 บาท ต่อโครงการวิจัย 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะต่างๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสร้างแนวทางการพัฒนรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำ
รูปแบบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 6 
หน่วยงาน มาทำการสังเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างการให้ทุนสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน 
ตามหลักทฤษฏีของ Internal Benchmarking เปรียบเทียบตัววัดหรือความสามารถในการปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ภายในองค์กร
เดียวกันหรือภายใต้กลุ่มเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ของกลุ่ม และสถิติที่ใช้คือ ค่า
ร้อยละ และการจัดอันดับ ผลการวิจัยพบว่า การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะต้นน้ำ ได้แก่ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย 2. ระยะกลางน้ำ ได้แก่ ทุนนำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการแปล ทุน
สนับสนุนการตรวจภาษา ค่าจัดเตรียมบทความ 3. ระยะปลายน้ำ ได้แก่ เงินรางวัลตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับระดับการจัดโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร การให้การ
สนับสนุนด้านการวิจัยของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในรูปแบบการสนับสนุน จำนวนงบประมาณ และจำนวนทุน 
รูปแบบวิธีการจัดการเอกสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบิกจ่ายตามระเบียบโดยยึดหลักการเบิกจ่ายตามแบบการเบิกจ่ายทุน
วิจัยที่ได้จากมหาวิทยาลัย (นักวิจัยจัดทำเอกสารและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อ สตง. เมื่อถูกเรียกดูเอกสาร) และ  
2. การเบิกจ่ายในรูปแบบเหมาจ่าย โดยจะทำการเบิกจ่ายเงินเมื่อนักวิจัยได้ดำเนินการเสรจ็สิ้นแลว้ นอกจากการให้ทุนด้านการ
วิจัยแล้ว ในแต่ละหน่วยงานจะมีกระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น  การประชาสัมพันธ์การ



 

551 

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับ เติน ฮวางฮิว (2559, หน้า 
158) ได้ทำการศึกษารูปแบบการพัฒนาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเวียดนามภาคกลางตอนบน พบว่า การให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชย กับผลงานวิจยัที่มีคุณภาพจะเป็นการสร้างแรงจูงในให้เกิดการทำผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยมากที่สุด และมี
งบประมาณสนับสนุนสูงที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หน่วยงานที่มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุน
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์ มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 7 รูปแบบ คณะสังคมศาสตร์ มีรูปแบบการให้ทุน
สนับสนุนด้านการวิจัย 6 รูปแบบ วิทยาลัยนานาชาติ มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 6 รูปแบบ คณะศึกษาศาสตร์ 
มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 4 รูปแบบ และคณะนิติศาสตร ์มีรูปแบบการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย 3 รูปแบบ 

จากการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า ผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ นักวิจัยจะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้สูงสุดถึง 66,000 บาท ต่อโครงการวิจัย และผลงานท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ นักวิจัยจะสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้สูงสุด 75,000 – 80,000 บาท ต่อโครงการวิจัย 
ซึ ่งสอดคล้องกับ กษิมา วัฒนกุล (2551, หน้า 21-22) ที ่ได้ทำการศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า การให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย การให้ทุนเดินทางไปเสนอผลงานมีผลต่อแรงจูงในในการ
ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ ได้แก่ เวลาจัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ไม่เหมาะสมทำให้
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และมีภาระงานมากทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอาจารย์  

และจากวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีความต้องการเป็นผู้นำทางวิชาการมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน 
ดังนั้น การพลักดันให้นักวิจัยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ  การสร้างความร่วมมือทาง
เครือข่ายวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถช่วยให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พบว่า แนวทางการสร้างความร่วมมือด้า นการวิจัยระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประกอบไปด้วยตัวแปร 7 ประการ ตามกรอบแนวคิด 7s ของ McKinsey มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กรและการจัดการที่เอื้อและจะส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ 1. กลยุทธ์ 2. โครงสร้าง 3. ระบบ 4. 
รูปแบบ 5. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 6. ทักษะ และ 7. ค่านิยมร่วม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยสามารถสรุปเป็นรายการได้ดังนี้  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานมุ่งเน้นสู่ความเป็นอาเซียน ดังนั้น นโยบายควรจะส่งเสริมให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร
ระดับนานาชาติ มากกว่าการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ  

2) ลดขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน อาจจะดำเนินการให้ทุนเมื่อผู้วิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ใน
รูปแบบการให้เงินรางวัล หรือการให้แบบเหมาจ่าย 

3) ลดความซ้ำซ้อนในการให้ทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์
มากที่สุด 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1 นำข้อมูลไปดำเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และต้นทุนการผลิตผลงานของนักวิจัยในคณะฯ 
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7.2 นำข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหาร เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ได้มีการสนับสนุนนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ (การให้
ทุนวิจัย) กระบวนการกลางน้ำ (การให้ทุนค่าแปล และค่าตรวจสอบภาษา) และกระบวนการปลายน้ำ (การให้ทุนนำเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ / การใหเ้งินรางวัลการตีพิมพ์) ซึง่ครอบคลุมทุกกระบวนการแล้ว ดังนั้นการพลักดันให้นักวิจัยมา
ขอทุนให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งรูปแบบการพลักดันให้เกิดการทำวิจัยสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ 
เช่น การจัดปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่ด้านการวิจัย การจัดนักวิจัยเก่งเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแนะนำให้ความช่วยเหลือ การให้อาจารย์
ฝ ึกทำวิจ ัยกับทีมวิจ ัยที ่ม ีประสบการณ์สูง  การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำวิจ ัยเป็นขั ้นตอน  จัดให้ม ีการพบปะและ 
การประสานงานร่วมมือระหว่างอาจารย์นักวิจัยอาวุโสกับอาจารย์ใหม่  การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย  
โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ในกลุ่มอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ 

7.3 การจัดทำกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการขอทุน จะทำให้คณะมีผลงานท่ีขอรับทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด�านความปลอดภัยแบบมีส�วนร�วมสำหรับโรงเรียนบ�านเนินพยอมและ
สาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ. เขต 2 

DEVELOPING A PARTICIPATORY SAFETY MANAGEMENT MODEL FOR BAN NOEN PHAYOM 
SCHOOL AND BUENG NAKHON BRANCH UNDER THE OFFICE OF PRACHUAP KHIRI KHAN 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2  
 

 

สุภรดา  วรรณพันธุ.1* และสายชล  จินโจ2 
Suparada  Wannaphan1* andSaichol  Jinjo2 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) ศึกษาสภาพป"ญหา ความต%องการเกี่ยวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม

สำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ�เขต 2  
2) สร%างรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 3) ทดลอง
ใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร และ  
4) ประเมินผลการใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมสี*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร
กลุ*มตัวอย*างที่ใช%ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู%บริหาร ครูผู%สอน จำนวน 14 คน ผู%ปกครองนักเรียนจำนวน 168 คน เครื่องมือที่ใช%ใน
การวิจัยได%แก* 1) แบบสอบถามสภาพป"ญหาด%านการบริหารงานด%านความปลอดภัย 2) รูปแบบการบริหารงานด%านความ
ปลอดภัย 3) แบบประเมินความเหมาะสม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช%ในการวิจัยได%แก* ค*าเฉลี่ย ร%อยละ  
ส*วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว*า 1) สภาพป"ญหา ความต%องการเกี่ยวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับ
โรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 พบว*า 
เน่ืองจากโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร เป<นโรงเรียนที่ตั้งอยู*ในถิ่นไกลจากชุมชน เสี่ยงต*อการเดินทางของนักเรียน
และครูผู%สอน สภาพแวดล%อมเป<นป=าและสวนของชาวบ%าน โอกาสเสี่ยงต*อภัยยาเสพติดเนื่องจากมีเขตแดนติดต*อ 2) รูปแบบ
การบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมข้ึนโดยกำหนดเป<น 6 ข้ันตอนประกอบด%วย ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป"ญหา
แบบม ีส *วนร *วม (Participative study of problem conditions: P) ข ั ้นตอนท ี ่  2 วางแผนทำงานแบบมีส *วนร *วม 
(Participative work plan : P) ข้ันตอนท่ี 3 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรู%ประสบการณ�แบบมีส*วนร*วม (Participatory learning 
exchange presentation : P) ขั ้นตอนที่ 4 กำหนดมาตรการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม (Establish common 
safety measures : E) ขั ้นตอนที่ 5 กำหนดกิจกรรมลงมือปฏิบัติแบบมีส*วนร*วม (Establish action activities : E) และ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลแบบมีส*วนร*วม (Evaluation : E) ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล%องของ
รูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น มีค*าเฉลี่ยรวมอยู*ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (X=4.67, S.D.=0.41) 3) ผลการประเมิน
การใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร มีค*าเฉลี่ย
รวมอยู *ในระดับความเหมาะสมมาก (X=4.48, S.D.=0.57) และ 4) ความพึงพอใจของกลุ *มเปdาหมายที ่มีต*อรูปแบบ 

 

1 ผู%อำนวยการโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 
2 ดร.,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา นักวิชาการอิสระ 
* Corresponding author, e-mail: suparada1967@gmail.com 
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การบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร โดยรวมพบว*าอยู*ในระดับ
มากท่ีสุด (X=4.53,S.D.=0.56) 
 

คำสำคัญ : การบริหารงาน, ด%านปลอดภัย, การมีส*วนร*วม 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1 )  to study the problem condition. Participatory Safety 

Requirements for Ban Noen Phayom School and Bueng Nakhon Branch Under the Office of Prachuap Khiri 
Khan Primary Educational Service Area 2  2) Create a participatory safety management model for Ban Noen 
Phayom School and Bueng Nakhon branch 3 )  Experiment with a participatory safety management model 
for Ban Noen Phayom School and Bueng branch Nakorn and 4)  to evaluate the use of participatory safety 
management model for Ban Noen Phayom School and Bueng Nakhon Branch. The sample group used in 
this research were 1 4  administrators, teachers, parents. The research instruments were 1 ) Safety 
management problem condition questionnaire 2 )  Safety management model 3 )  Appropriateness 
assessment form and 4 )  Satisfaction assessment form. The statistics used in the research were mean, 
percentage, standard deviation. The results of the research were as follows: 1 )  Conditions, problems, and 
participatory safety requirements for Ban Noen Phayom School and Bueng Nakhon Branch. Under the Office 
of Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area 2 , it was found that because Ban Noen Phayom 
School and Bueng Nakhon branch It is a school located far from the community. Risk of traveling for students 
and teachers The surroundings are forests and gardens of villagers. Opportunity to risk drug dangers due to 
its borders 2) Participation in safety management model, defined as 6 steps, consisting of Step 1, study the 
problem with participant. (Participative study of problem conditions: P) Step 2 :  Plan participatory work. 
Participative work plan (P) Step 3: Participatory learning exchange presentation (P) Step 4: Establish common 
safety measures measures : E) Step 5  defines established action activities (E) and step 6 , Evaluation 
(Evaluation) results to assess the suitability of and the conformity of Developed management style The 
average was at the most appropriate level (X=4.67, S.D.=0.41) 3) the results of the assessment of the use 
of participatory safety management model for Ban Noen Phayom School and Bueng Nakhon branch. The 
overall mean was at a high level of suitability (X=4.48, S.D.=0.57) and 4) the satisfaction of the target group 
towards the participatory safety management model for Ban Noen Phayom School and its branches. Bueng 
Nakhon Overall, it was found that it was at the highest level (X=4.53,S.D.=0.56). 
 

Keyword: Administration, Safety, Participation 
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1. บทนำ 
การดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชนในป"จจุบันอยู*ท*ามกลางสภาพแวดล%อมทางสังคมท่ีเสี่ยงต*อความไม*ปลอดภัยในชีวิต

และขาดการดูแลอย*างแท%จริง รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได%กำหนดหน%าท่ีของรัฐตามมาตรา 80 รัฐ
ต%องดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให%สอดคล%องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกท้ังต%องคุ%มครอง พัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให%การศึกษาปฐมวัย ส*งเสริม
ความเสมอภาค ทั้งหญิงและชาย เสริมสร%างและพัฒนาความเป<นปxกแผ*นของสถาบันครอบครัว นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห*งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีจุดมุ*งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให%เป<นมนุษย�ที ่สมบูรณ�ทั้งทางร*างกาย จิตใจสติป"ญญา ความรู%และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู*ร*วมกับผู%อื่นได%อย*างมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) การจ ัดสภาพแวดล%อมด %านความปลอดภัยและการจ ัดบร ิการด %านความปลอดภ ัยในโรงเร ียนเป <นส ิ ่งท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให%ความสำคัญรวมทั้งผู%ปกครองต*างมุ*งหวังให%บุตรหลานได%ศึกษาเล*าเรียนในสถานศึกษาที่ปลอดภัย 
ประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและร*างกายของนักเรียนจึงเป<นสิ่งท่ีโรงเรียนพึงตระหนักเป<นอย*างยิ่ง (สุเวช และคณะฯ, 2560) 
โรงเรียนเป<นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เป<นสถานที่เสริมสร%างความรู% ทัศนคติ พัฒนาป"ญญา ทักษะ
ชีวิต ให%กับนักเรียน โรงเรียนจึงเป<นสถาบันที่มีความสำคัญไม*ยิ่งหย*อนกว*าสถาบันครอบครัว เนื่องจากนักเรียนใช%เวลาอยู*กับ
โรงเรียนถึงวันละ 8-10 ช่ัวโมง โรงเรียนจึงมีส*วนเก่ียวข%องกับวิถีชีวิตของนักเรียนเป<นอย*างมาก  

 ดังน้ันการบริหารจัดการด%านความปลอดภัยในโรงเรียนเป<นการดำเนินการหรือมีมาตรการเพ่ือให%เกิดความปลอดภัย
หรือเพื่อปdองกันอุบัติเหตุที ่อาจะเกิดขึ ้นแก*นักเรียน บุคลากร รวมทั้งผู %ติดต*อประสานงานหรือมาใช%บริการในโรงเรียน  
การจัดบริการด%านความปลอดภัยในโรงเรียนนั้น โรงเรียนควรมีนโยบายให%ความสำคัญในการจัดการด%านความปลอดภัยเป<น
ลำดับแรกและดำเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวข%องกับการจัดบริการด%านความปลอดภัย เช*น มีการแจ%งให%ผู%ปกครองทราบถึงนโยบาย
การจัดการด%านความปลอดภัย ซึ่งจะเป<นการสร%างเสริมการมีส*วนร*วมของผู%ปกครอง สอดคล%องกับงานวิจัยซึ่งพบว*า ป"จจัยท่ี
ส*งผลต*อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน มี 3 ด%าน ได%แก* ภาวะผู%นำของครูการทำงานเป<นทีมของครูและการมีส*วนร*วม
ของผู%ปกครอง (ศิริพร อนุสภา, 2556) โรงเรียนควรประชาสัมพันธ�รณรงค�ด%านความปลอดภัยให%แก*นักเรียนอย*างต*อเนื่องมี 
การจัดบริการให%ความรู%เก่ียวกับความปลอดภัยและอุบัตเิหตุให%แก*นักเรยีน จัดครูเวรรับผิดชอบดูแลด%านความปลอดภัย การจัด
อบรมฝxกซ%อมปdองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต*างๆ มีการตรวจตราไม*ให%นักเรียนนำวัตถุอันตรายเข%ามาในโรงเรียน มีการจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให%แก*นักเรียน สนับสนุนให%นักเรียนจัดตั้งชมรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงเรียน เป<นต%น (ณัฎฐิยา แก%วถาวร, 2551; ศิริพร อนุสภา, 2556; เอมอัชฌา. 2557) ดังนั้นความปลอดภัย 
สู*สถานศึกษาหรือโรงเรียน เป<นสิ่งท่ีสถานศึกษาจะต%องจัดให%กับเด็กนักเรียนเพ่ือให%ผู%ปกครองเกิดความมั่นใจในการท่ีจะนำบุตร
หลานเข%ามาศึกษาในสถานศึกษา นอกจากให%การศึกษาทางด%านวิชาการและทำกิจกรรมแล%ว สถานศึกษาจำเป<นต%องให%ความ
ปลอดภัยแก*เด็กนักเรียนที่มาสถานศึกษาด%วย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได%กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าด%วย 
การรักษาความปลอดภัยแห*งชาติ พ.ศ.2556 บัญญัติไว%ในหมวดท่ี 5 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานศึกษา (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556 ,หน%า 8-10) ได%กล*าวว*า หัวหน%าหน*วยงานของรัฐเจ%าหน%าท่ีของรัฐจะต%องดำเนินการ
รักษาความปลอดภัยเกี ่ยวกับสถานที่ โดยวางแผนกำหนดมาตรการแก*ที ่สงวนอาคารและสถานที่ของหน*วยงานของรัฐ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ�และข%อมูลข*าวสารและกำกับดูแลให%เป<นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจน
คำสั่งของทางราชการที่เกี ่ยวข%องให%มีการสำรวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี ่ยวกับสถานที่ตามความ
เหมาะสม โดยขอคำแนะนำจากองค�การรักษาความปลอดภัยให%คำนึงถึงภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและจากการกระทำ
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ของมนุษย� เพื่อรักษาความปลอดภัยให%พ%นจากการจารกรรม โจรกรรม การก*อวินาศกรรม การก*อการร%ายหรือเหตุอื่นใด  
อันอาจทำให%เกิดความเสียหาย (อดิศร ดีปานธรรม, 2561 ,หน%า 3) 

 นอกจากนี้ความปลอดภัยสู*สถานศึกษา ไม*ใช*เพียงโรงเรียนอย*างเดียวเท*านั้นที่มีหน%าที่ดูแลนักเรียนให%ปลอดภัย 
แต*รวมถึงครอบครัวนักเรียน ชุมชน ก็ต%องเข%ามามีส*วนร*วมในการดูแลความปลอดภัยให%กับนักเรียนด%วย (อดิศร ดีปานธรรม, 
2561,หน%า 4) ซ่ึงการมีส*วนร*วมมีวัตถุประสงค�เพ่ือให%หน*วยงานภาครัฐ ประชาชนในท%องถ่ิน หน*วยงานภาคเอกชน และผู%มีส*วน
ได%ส*วนเสียเข%ามามีส*วนร*วมในโครงการเพื่อการพัฒนาตั้งแต*เริ่มดำเนินงานโครงการอย*างต*อเนื่อง เพื่อให%ได%มีโอกาสร*วม
รับทราบข%อมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะทำให%โครงการนั้น ๆ เกิดประโยชน�สูงสุดและส*งผลกระทบทางสังคมให%น%อยที่สุด 
นอกจากนี้ กระบวนการมีส*วนร*วมของประชาชนไม*ว*าจะเป<นระดับครอบครัว ระดับชุมชน หรือระดับประเทศนั้น ถือเป<น
กระบวนทัศน�ที่มีความสำคัญอย*างยิ่งต*อการพัฒนาประเทศในป"จจุบัน เพราะจะช*วยให%เกิดความรู%สึกความเป<นเจ%าของและ
ยินยอมปฏิบัติตามได%อย*างสมัครใจ และเป<นส*วนสำคัญที่จะทำให%การพัฒนาเป<นไปในแนวทางที่สนองต*อความต%องการของ
ประชาชนอย*างแท%จริง (จินตวีร� เกษมศุข, 2561,หน%า 20-21)  
 

2. วัตถุประสงค.การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพป"ญหา ความต%องการเก่ียวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและ

สาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 
2.2 เพ่ือสร%างรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 
2.3 เพื่อทดลองใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพะยอมและสาขา 

บึงนคร 
2.4 เพื่อประเมินผลการใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและ

สาขาบึงนคร 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 การศึกษาครั้งน้ีผู%วิจัยได%ทำการรวบรวมแนวคิด
เกี่ยวกับ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับมาตรการให%ความปลอดภัย 
รายละเอียดดังน้ี  

3.1 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได%กำหนดนโยบายประจำป�งบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร%างความสามารถในการแข*งขันของประเทศ ในอนาคต เป<นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล%องกับยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม*บทภายใต%ยุทธศาสตร�ชาติ(พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด%านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการ
ศึกษา แห*งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ*งสู* Thailand 4.0 ประกอบด%วย นโยบายท่ี 1 ด%านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย�และของชาติ นโยบายท่ี 2 ด%านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข*งขันของประเทศ นโยบายท่ี 3 ด%าน
การพัฒนาและเสริมสร%างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� นโยบายที่ 4 ด%านการสร%างโอกาสในการเข%าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายท่ี 5 ด%านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตร
กับสิ่งแวดล%อม และนโยบายที่ 6 ด%านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564)
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แผนการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได%กำหนดยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการศึกษาภายใต% 6 ยุทธศาสตร�หลักท่ี
สอดคล%องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให%แผนการศึกษาแห*งชาติบรรลุเปdาหมายตามจุดมุ*งหมาย  
วิสัยทัศน� และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยได%กำหนดใน ยุทธศาสตร� ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ ป"จจุบันภัยคุกคามต*อความมั่นคงรูปแบบใหม*ที่ส*งผลกระทบต*อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ%อนและ
รุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบต*าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม* ภัยจากไซเบอร�  
เป<นต%น ความมั่นคงของชาติจึงมิได%%ครอบคลุมเฉพาะมิติด%านการทหารหรืออำนาจอธิปไตยเท*านั้น แต**ยังครอบคลุมมิติต*าง ๆ 
ทั้งเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งในแต*ละมิติล%วน มีความสำคัญต*อการพัฒนา
ประเทศ 

3.2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับมาตรการให�ความปลอดภัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได%กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ

ลดความเสี่ยงด%านภัยพิบัติเพื่อให%เกิดความเสียหายน%อยที่สุด และนำไปสู*การพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังน้ี 1) บูรณาการ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข%าสู*กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชนท%องถิ่นและสาขาการผลิตต*าง ๆ พัฒนา
องค�ความรู% สนับสนุนการประเมินและจัดทำแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่และภาคการผลิตที่มีลำดับความสำคัญสูง  
2) เสริมสร%างขีดความสามารถในการเตรียมความพร%อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติในระดับ
พ้ืนท่ี ส*งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป<นศูนย�กลาง ส*งเสริมภาคเอกชนในการจัดทำแผนบริหารความต*อเน่ือง
ของธุรกิจ สร%าวจิตสำนึกความปลอดภัยสาธารณะ ส*งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท%องถ่ินในการร*วมกันดำเนินการ
ปdองกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให%มีความ
แม*นยำ น*าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ส*งเสริมกลไกการเข%าถึงข%อมูลข*าวสารผ*านเทคโนโลยีสมัยใหม* พัฒนาระบบฐานข%อมูล
ให%เป<นมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข%อมูลระหว*างหน*วยงาน ทั้งในและต*างประเทศได% พัฒนากลไก
บูรณาการความร*วมมือทุกภาคส*วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน และ 4) พัฒนาระบบการฟ��นฟบูรูณะ
หลังการเกิดภัย ให%สามารถตอบสนองต*อความต%องการของผู% %ประสบภัยได%อย*างทั่วถึงและเป<นธรรม ยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก*อสร%างและโครงสร%างพ้ืนฐาน 
รวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร%าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556 หน%า 15-17) ได%
วางแผนการ รักษาความปลอดภัยให%แก*นักเรียน โดยจะเน%นการมีส*วนร*วมระหว*างนักเรียน ครู ผู%ปกครอง ชุมชน และเครือข*าย 
เพื่อร*วมกันวางแผนปdองกัน ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงาน ซึ่งจะมี องค�ประกอบด%วยกัน 2 ประการ คือ 1) สาระสำคัญ
ของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานั้น จำเป<นต%อง มีมาตรการและกิจกรรม เพื่อให%รับประโยชน�สูงสุดตาม
เจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห*งชาติ พ.ศ. 2542 และที ่แก%ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติคุ%มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร%อมท้ังนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ันสาระสำคัญ
ของแผนงานควรมีความชัดเจนและความเป<นไปได%ในเชิงปฏิบัติ และ 2) รูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา สามารถเลือกรูปแบบ ของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให%เหมาะสม กับสภาพ 
ของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร� และความต%องการของท%องถ่ิน สรุปได%ว*า การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
ในสถานศึกษา เพื่อที ่จะให%นักเรียนมีความปลอดภัยนั้น โรงเรียนต%องเน%นการมีส*วนร*วมระหว*าง นักเรียน ครู ผู %บริหาร 
ผู%ปกครอง ชุมชน และเครือข*าย เพื่อแต*งตั้งคณะกรรมการ ที่จะช*วยกัน การวางแผน ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง หรือแผนใน 
การรักษาความปลอดภัย โดยต%องมีการอบรม บุคคลในหน*วยงานให%รู% เข%าใจ และปฏิบัติตามระเบียบได% 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เป<นการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการ
ท้ังหมด 4 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพป"ญหา ความต%องการเกี่ยวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนิน
พยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข%อมูล
จาก กลุ*มเปdาหมายซึ่งเป<นผู%บริหารหรือผู%ที่มีประสบการณ�เกี่ยวกับด%านความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 จำนวน 89 โรงเรียนโดยใช%แบบสอบถามสภาพป"ญหาด%าน
การบริหารงานด%านความปลอดภัยในโรงเรียนและความต%องการในการพัฒนาการบริหารจัดการด%านความปลอดภัย นำข%อมูล
มาวิเคราะห�ด%วยสถิติพ้ืนฐาน สังเคราะห�ร*วมกับเอกสารงานวิจัย 

ระยะที่ 2 สร%างรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขา
บึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 ดำเนินการแบ*งเป<น 2 ข้ันตอนคือ 1) นำข%อมูล
ร*างรูปแบบที่ได%จากระยะที่ 1 ร*วมสนทนากลุ*ม (Focus Group) กับผู%เชี่ยวชาญจำนวน 8 คนเพื่อหารูปแบบการบริหารงาน
ด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร จากน้ันดำเนินการพัฒนาเครื่องมือสำหรับ
งานวิจัย และประเมินความเหมาะสมและความสอดคล%องของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู%เช่ียวชาญจำนวน 7 คน 

ระยะที่ 3 ทดลองใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและ
สาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 ดำเนินการทดลองใช%กับ กลุ*มเปdาหมายท่ี
ใช%งานการวิจัยได%แก*  ผู %บริหาร ครูผู %สอนโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 จำนวน 14 คน ผู%ปกครองนักเรียนจำนวน 168 คน 

ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช%การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียน
บ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 ดำเนินการประเมิน
ความพึงพอใจกับกลุ*มเปdาหมายที่ใช%งานการวิจัยได%แก*  ผู%บริหาร ครูผู%สอนโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 จำนวน 14 คน ผู%ปกครองนักเรียนจำนวน 168 คน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพป"ญหา ความต%องการเกี่ยวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอม

และสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 พบว*า เนื่องจากโรงเรียนบ%านเนิน
พยอมและสาขาบึงนคร เป<นโรงเรียนที ่ตั ้งอยู *ในถิ ่นไกลจากชุมชน เสี ่ยงต*อการเดินทางของนักเรียนและครูผู %สอน 
สภาพแวดล%อมเป<นป=าและสวนของชาวบ%าน โอกาสเสี่ยงต*อภัยยาเสพติดเน่ืองจากมีเขตแดนติดต*อ โรงเรียนจึงมีความตระหนัก
ในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป<นเร*งด*วนที่ผู%ที่มีส*วนเกี่ยวข%องทุกฝ=าย จะต%องร*วมกันหาแนวทางที่เป<นรูปธรรม ในการ
ดูแลช*วยเหลือนักเรียนให%ได%เรียนรู%อย*างมีความสุข เป<นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให%ปลอดภัยท*ามกลาง
สภาพแวดล%อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก*อให%เกิดความเสียหายแก*นักเรียน จึงทำการวิเคราะห�และสังเคราะห�
แนวทางรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมขึ้นโดยกำหนดเป<น 6 ขั้นตอนประกอบด%วย ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพป"ญหาแบบมีส*วนร*วม (Participative study of problem conditions: P) ขั้นตอนที่ 2 วางแผนทำงานแบบมี
ส*วนร*วม (Participative work plan : P) ข้ันตอนท่ี 3 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู%ประสบการณ�แบบมสี*วนร*วม (Participatory 
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learning exchange presentation : P) ขั ้นตอนที ่ 4 กำหนดมาตรการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม (Establish 
common safety measures : E) ขั้นตอนที่ 5 กำหนดกิจกรรมลงมือปฏิบัติแบบมีส*วนร*วม (Establish action activities : 
E) และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลแบบมีส*วนร*วม  (Evaluation : E) จากนั้นทำการสนทนากลุ*มกับผู%เชี่ยวชาญเพื่อให%ได%
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนและประเมินความเหมาะสม ความสอดคล%องของรูปแบบโดยผู%เช่ียวชาญผลการประเมินดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล%องของรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมี
ส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ� เขต 2 

รายการประเมิน 
n = 7 

ความเหมาะสม 
X  S.D. 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป"ญหาแบบมีส*วนร*วม  4.57 0.53 มากท่ีสุด 
ข้ันตอนท่ี 2 วางแผนทำงานแบบมีส*วนร*วม  4.71 0.49 มากท่ีสุด 
ข้ันตอนท่ี 3 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู%ประสบการณ�แบบมสี*วนร*วม  4.43 0.53 มาก 
ข้ันตอนท่ี 4 กำหนดมาตรการด%านความปลอดภัยแบบมสี*วนร*วม  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
ข้ันตอนท่ี 5 กำหนดกิจกรรมลงมอืปฏิบัติแบบมสี*วนร*วม  4.86 0.38 มากท่ีสุด 
ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินผลแบบมสี*วนร*วม   4.43 0.53 มาก 

เฉลี่ย 4.67 0.41 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล%องของรูปแบบการบริหารงานด%านความ
ปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ� เขต 2 มีค*าเฉลี ่ยรวมอยู*ในระดับความเหมาะสมมากที ่สุด (X=4.67, S.D.=0.41) สามารถสรุปได%ว*า
ผู%เช่ียวชาญรับรองข้ันตอนท้ัง 6 ด%าน สำหรับการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนำไปใช%ในการวิจัยได% 

5.2 ผลการทดลองใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขา
บึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอม
และสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 

รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

1. ศึกษาสภาพป"ญหาแบบมสี*วนร*วม 4.43 0.57 มาก 
2. วางแผนทำงานแบบมีส*วนร*วม 4.47 0.57 มาก 
3. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู%ประสบการณ�แบบมสี*วนร*วม 4.43 0.57 มาก 
4. กำหนดมาตรการด%านความปลอดภัยแบบมสี*วนร*วม 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
5. กำหนดกิจกรรมลงมือปฏิบัติแบบมีส*วนร*วม 4.50 0.57 มาก 
6. การประเมินผลแบบมสี*วนร*วม   4.50 0.57 มาก 
7. ระบบการบริหารชุมชนการเรยีนรู%ทางวิชาชีพออนไลน� 4.47 0.57 มาก 
8. การรายงานผลการบริหารด%านความปลอดภัย 4.43 0.57 มาก 
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รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

9. ภาพรวมของการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมสี*วนร*วม 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
10.การใช%เทคโนโลยสีารสนเทศร*วมกับการบรหิารงาน 4.43 0.57 มาก 

รวม 4.48 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินการใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%าน
เนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 มีค*าเฉลี่ยรวมอยู*ในระดับ
ความเหมาะสมมาก (X=4.48, S.D.=0.57)  

5.3 ผลการหาความพึงพอใจของกลุ*มเปdาหมายที่มีต*อรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับ
โรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 นำคะแนน
ระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห�ผลทางสถิติเทียบกับเกณฑ�ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของกลุ*มเปdาหมายท่ีมีต*อรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม
สำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 

รายการ 
X  S.D. ความหมาย 

1. ด%านการศึกษาสภาพป"ญหาด%านความปลอดภัย 4.40 0.56 มาก 
2. วางแผนทำงานด%านความปลอดภัยร*วมกัน 4.43 0.57 มาก 
3. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู%ประสบการณ�ด%านความปลอดภัย 4.40 0.56 มาก 
4. กำหนดมาตรการด%านความปลอดภัย 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
5. นโยบายและการวางแผนการรกัษาความปลอดภัย 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
6. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรยีน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
7. มาตรการปdองกันและแก%ไขด%านความปลอดภัย 4.67 0.61 มากท่ีสุด 
8. การลงมือปฏิบัติด%านความปลอดภัยร*วมกันของทุกฝ=าย 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
9. การประเมินผลด%านความปลอดภัย  4.50 0.57 มาก 
10.ระบบการบริหารชุมชนการเรียนรู%ทางวิชาชีพออนไลน� 4.47 0.57 มาก 
11.การรายงานผลการบริหารด%านความปลอดภัย 4.47 0.57 มาก 
12.การใช%เทคโนโลยสีารสนเทศร*วมกับการบรหิารงาน 4.63 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.56 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของกลุ*มเปdาหมายที่มีต*อรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัย
แบบม ีส * วนร * วมสำหร ับ โ ร ง เ ร ี ยนบ % าน เน ินพยอมและสาขาบ ึ งนคร  โดยรวมพบว * าอย ู * ในระด ับมากท ี ่ สุ ด  
(X=4.53,S.D.=0.56) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผลการศึกษาสภาพป"ญหา ความต%องการเกี่ยวกับด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอม

และสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 พบว*า เน่ืองจากโรงเรียนบ%านเนิน
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พยอมและสาขาบึงนคร เป<นโรงเรียนที ่ตั ้งอยู *ในถิ ่นไกลจากชุมชน เสี ่ยงต*อการเดินทางของนักเร ียนและครูผู %สอน 
สภาพแวดล%อมเป<นป=าและสวนของชาวบ%าน โอกาสเสี่ยงต*อภัยยาเสพติดเน่ืองจากมีเขตแดนติดต*อ โรงเรียนจึงมีความตระหนัก
ในความสำคัญ จึงทำการวิเคราะห�และสังเคราะห�แนวทางรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมขึ้นโดย
กำหนดเป<น 6 ขั้นตอนประกอบด%วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพป"ญหาแบบมีส*วนร*วม (Participative study of problem 
conditions: P) ข้ันตอนท่ี 2 วางแผนทำงานแบบมีส*วนร*วม (Participative work plan : P) ข้ันตอนท่ี 3 นำเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู%ประสบการณ�แบบมีส*วนร*วม (Participatory learning exchange presentation : P) ขั้นตอนที่ 4 กำหนดมาตรการ
ด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม (Establish common safety measures : E) ขั้นตอนที่ 5 กำหนดกิจกรรมลงมือปฏิบัติ
แบบมีส*วนร*วม (Establish action activities : E) และขั ้นตอนที ่ 6 การประเมินผลแบบมีส*วนร*วม  (Evaluation : E) 
สอดคล%องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบของวิลเลอร� (Willer,1986,หน%า83) ได%กล*าวว*าการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ*ง
ออกเป<น 2 ข้ันตอนได%แก* 1) การสร%าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ ซ่ึงข้ันตอน
ท่ี 1 การสร%างหรือพัฒนารูปแบบในข้ันตอนน้ีผู%วิจัยจะสร%างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมาก*อนเป<นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข%อง นอกจากน้ีอาจจะศึกษารายกรณีหน*วยงานท่ีดำเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ได%เป<นอย*างดี 
ผลการศึกษาจะนำมาใช%กำหนดองค�ประกอบหรือตัวแปรต*าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ�ระหว*าง
องค�ประกอบหรือตัวแปรเหล*าน้ัน หรือลำดับก*อนหลังของแต*ละองค�ประกอบในรูปแบบ ดังน้ันการพัฒนารูปแบบในข้ันตอนน้ี
จะต%องอาศัยหลักการของเหตุผลเป<นรากฐานสำคัญ ซึ่งจะเห็นว*าการวิจัยในครั้งนี้ผู%วิจัยได%ดำเนินการพัฒนารูปแบบโดยได%
ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข%องและทำการศึกษาข%อมูลจากกลุ*มเปdาหมายที่ให%ข%อมูล
สำคัญจึงทำให%ผลการศึกษาเป<นไปตามท่ีกำหนดและยังสอดคล%องกับงานวิจัยของ สุวณีย� ศรรีวรมย� (2555) ได%ศึกษาสภาพและ
ป"ญหาการดำเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนกเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัด
นครพนม พบว*า สภาพการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนักเรียน โดยรวมและรายด%านอยู*ในระดับมาก 
สภาพความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนักเรียนโดยรวมแตกต*างอย*างมีนัยสำคัญทางสถิต และป"ญหาการดำเนินการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนักเรียน โดยรวมแตกต*างกันอย*างไม*มีนัยสำคัญทางสถิติสภาพการดำเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนักเรียนจำแนกตามสังกัดของโรงเรียน โดยรวมและรายด%าน แตกต*างกันอย*างมีนัยสำคัญทางสถิต 
จึงได%เสนอแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนักเรียน 5 ด%าน ได%แก* ด%านบริเวณโรงเรียน ด%าน
สภาพแวดล%อม ด%านเครื่องมือ เครื่องใช%และอุปกรณ�ต*าง ๆ ด%านการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีและด%านการร*วมกิจกรรม
สำคัญ เช*นเดียวกับ อดิศร ดีปานธรรม (2561 หน%า 155) ได%ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการด%านความ
ปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว*า สภาพป"จจุบันของการ
จัดการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู*
ในระดับมาก 

6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของและความสอดคล%องของรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วน
ร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขัีนธ� เขต 2 มี
ค*าเฉลี่ยรวมอยู*ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด (X=4.67, S.D.=0.41) สามารถสรุปได%ว*าผู%เชี่ยวชาญรับรองขั้นตอนทั้ง 6 
ด%าน สำหรับการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนำไปใช%ในการวิจัยได% สอดคล%องกับงานวิจัยของ อดิศร ดีปานธรรม (2561 หน%า 155) ได%
ทำการศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป� 2561 พบว*า สภาพป"จจุบันของการจัดการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก 2) รูปแบบการจัดการด%านความ
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ปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา ประกอบด%วย 4 ด%าน ได%แก* (1) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไขอุบัติเหตุใน
สถานศึกษา (2) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไข อุบัติภัยในสถานศึกษา (3) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไขป"ญหา
ทางสังคม (4) ป"จจัยด%านมาตรการรักษา และ 3)  รูปแบบการจัดการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา ได%รับ
การประเมิน และได%รับการรับรองโดยผู%เชี่ยวชาญที่เข%าร*วมสนทนากลุ*มครั้งที่สองทุกท*านว*ารูปแบบดังกล*าว เป<นรูปแบบที่ดี
และสามารถนำไปประยุกต�ใช%ได%ในสถานการณ�จริง สอดคล%องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบของวิลเลอร� (Willer, 1986,หน%า  
83) ได%กล*าวว*าการพัฒนารูปแบบโดยทั่วไปแบ*งออกเป<น 2 ขั้นตอนได%แก* 1) การสร%าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหา
ความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ ซึ่งขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได%พัฒนารูปแบบใน
ขั้นตอนแรกแล%วจำเป<นที่จะต%องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล*าว ว*ามีความเหมาะสมหรือไม*ซึ่งการทดสอบอาจจะ
กระทำได%โดย การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด การประเมินโดยผู%ทรงคุณวุฒิ การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ี
เก่ียวข%อง และ การทดลองใช%รูปแบบ ซ่ึงจะเห็นว*าการวิจัยในครั้งน้ีผู%วิจัยได%ดำเนินการพัฒนารูปแบบโดยใช%ท้ัง 2 ข้ันตอนจึงทำ
ให%ผลการศึกษาเป<นไปตามที่กำหนด เช*นเดียวกับ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 (2564) ได%ทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส*วนร*วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 พบว*า รูปแบบการบริหารแบบมีส*วนร*วมในโรงเรียน
คุณภาพของชุมชนประกอบด%วยองค�ประกอบหลัก 7 ส*วน คือ ชื่อรูปแบบ ความเป<นมาของรูปแบบ วัตถุประสงค�ของรูปแบบ
หลักการของรูปแบบ องค�ประกอบหลักของรูปแบบ แนวทางการประเมินรูปแบบ และเง่ือนไขความสำเร็จของรูปแบบ ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารแบบมีส*วนร*วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยการสัมมนาอิงผู%เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
มีความเหมาะสม ความเป<นไปได%ความสอดคล%องและความเป<นประโยชน� อยู*ในระดับมาก 

6.3 ผลการประเมินการใช%รูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและ
สาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 มีค*าเฉลี่ยรวมอยู*ในระดับความเหมาะสม
มาก (X=4.48, S.D.=0.57) สอดคล%องแนวคิดการพัฒนารูปแบบ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553,หน%า 10) ภายหลังที่ได%พัฒนา
รูปแบบในข้ันตอนแรกแล%วจำเป<นท่ีจะต%องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล*าวเพราะรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนถึงแม%จะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัยท่ีผ*านมา แต*ก็เป<นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึง
จำเป<นที่จะต%องตรวจสอบความเที่ยงของรูปแบบว*ามีความเหมาะสมหรือไม* เป<นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ*งหวังหรือไม* 
การเก็บรวบรวมข%อมูลในสถานการณ�จริงหรือทดลองใช%รูปแบบในสถานการณ�จริงจะช*วยให%ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญของ
องค�ประกอบย*อยหรือตัวแปรต*าง ๆ ในรูปแบบผู%วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม*โดยการตัดองค�ประกอบหรือตัวแปรที่พบว*า
ไม*มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน%อยออกจากรูปแบบจะทำให%รูปแบบมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ผู%วิจัยทำการ
ทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช%รูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช%จริงกับกลุ*มเปdาหมาย มีการดำเนินการตามกิจกรรมอย*าง
ครบถ%วนและนำข%อค%นพบที่ได%มาประเมินเพื่อปรับปรุงรูปแบบจึงทำให%ผลการศึกษาเป<นไปตามที่กำหนด ซึ่งสอดคล%องกับ
งานวิจัยของ อดิศร ดีปานธรรม (2561, หน%า155) ได%ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการด%านความปลอดภัย
แบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป� 2561 พบว*า รูปแบบการจัดการด%าน
ความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา ประกอบด%วย 4 ด%าน ได%แก* (1) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไขอุบัติเหตุใน
สถานศึกษา (2) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไข อุบัติภัยในสถานศึกษา (3) ป"จจัยด%านมาตรการปdองกันและแก%ไขป"ญหา
ทางสังคม (4) ป"จจัยด%านมาตรการรักษา และ รูปแบบการจัดการด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมในสถานศึกษา ได%รับการ
ประเมิน และได%รับการรับรองโดยผู%เชี่ยวชาญที่เข%าร*วมสนทนากลุ*มครั้งที่สองทุกท*านว*ารูปแบบดังกล*าว เป<นรูปแบบที่ดีและ
สามารถนำไปประยุกต�ใช%ได%ในสถานการณ�จริง เช*นเดียวกับ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (2564) ได%ทำการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส*วนร*วมในโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 พบว*าองค�การประกอบหลักการบริหารแบบ
มีส*วนร*วมในโรงเรียนคุณภาพของชุมชนประกอบด%วย 5 องค�ประกอบ คือ โลกทัศน�การร*วมเสริมสร%างพลังบวก การทำงาน
เป<นทีม การมีวิสัยทัศน�ร*วม การบรรลุผลสำเร็จ 

6.4 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของกลุ*มเปdาหมายที่มีต*อรูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วม
สำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร โดยรวมพบว*าอยู*ในระดับมากท่ีสุด (X=4.53,S.D.=0.56) ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ี
ผู%บริหาร ครูผู%สอน ผู%ปกครองและผู%ท่ีมีส*วนเก่ียวข%องได%ดำเนินการตามแผนการศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ท่ีได%กำหนด
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการศึกษาภายใต% 6 ยุทธศาสตร�หลักท่ีสอดคล%องกับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือ
ให%แผนการศึกษาแห*งชาติบรรลุเปdาหมายตามจุดมุ*งหมาย วิสัยทัศน� และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยได%กำหนดใน 
ยุทธศาสตร� ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ป"จจุบันภัยคุกคามต*อความมั่นคงรูปแบบใหม*ท่ี
ส*งผลกระทบต*อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ%อนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบต*าง ๆ ยาเสพติด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม* ภัยจากไซเบอร� เป<นต%น สอดคล%องกับงานวิจัยของ สุวณีย� ศรรีวรมย� (2555) ได%
ศึกษาสภาพและป"ญหาการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนกเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ได%เสนอแนวทางไว%ว*า แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยด%านอุบัติเหตุของนกัเรียน 
5 ด%าน ได%แก* ด%านบริเวณโรงเรียน ด%านสภาพแวดล%อม ด%านเครื่องมือ เครื่องใช%และอุปกรณ�ต*าง ๆ ด%านการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที ่และด%านการร*วมกิจกรรมสำคัญ และ ชัยว ัฒน� อ ุท ัยแสน (2561,หน%า20) ได %ทำการศึกษาเกี ่ยวกับ 
กลยุทธ�การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา พบว*า 1. กลยุทธ�การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบด%วย  
1) การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 2) การบริหาร ความเสี่ยง 3) การกำหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 
4) การ ประเมินความปลอดภัย 5) นโยบายด%านความปลอดภัย และ 6) การ ปdองกันความเสียหาย 2. รูปแบบความสัมพันธ�
ของกลยุทธ�การบริหารความปลอดภัย สถานศึกษา จากการวิเคราะห�เส%นทาง (Path Analysis) พบว*ากลยุทธ� ทั ้ง 6 มี
ความสัมพันธ�กัน จึงสรุปได%ว*าการศึกษาครั้งน้ีทำให%ผลท่ีได%เป<นไปตามสมมติฐาน 
 

7. ข�อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช�ประโยชน. 
การศึกษารูปแบบการบริหารงานด%านความปลอดภัยแบบมีส*วนร*วมสำหรับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและสาขาบึงนคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ� เขต 2 ครั้งน้ี ทดลองใช%ระบบกับโรงเรียนบ%านเนินพยอมและ
สาขาบึงนคร ยังไม*ได%นำไปทดลองใช%กับโรงเรียนในบริบทเดียวกัน หากต%องการนำไปใช%งานต%องขออนุญาตผู%วิจัยเพื่อกำหนด
สิทธิ์การใช%ระบบบริหารแบบมีส*วนร*วมชุมชนการเรียนรู%ทางวิชาชีพออนไลน� ก*อนซึ่งเป<นซอฟต�แวร�ระบบที่เขียนพัฒนาพร%อม
กับทีมพัฒนาโปรแกรมจึงจะสามารถนำไปใช%งานได%และรูปแบบที่ได%อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร�มของระบบด%านความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับแต*ละโรงเรียนได% 
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ผลกระทบของระบบทาสและการเหยียดเช้ือชาติต�อการอำพรางตนของมูลาโตใน PASSING 
DEVASTATING IMPACTS OF SLAVERY AND RACISM ON THE MULATTO’S PASSING IN 

PASSING 
 

 

พนิดา  ซิมาภรณ:1  
Phanida  Simaporn   

 

บทคัดย�อ 
บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อ 1 ศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร�ที่เก่ียวกับระบบทาสสถาบันทาสและ

การหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่เกิดมาเป)นเวลานานหลายร*อยป+ตลอดจนการที่คนผิวขาวกระทำต/อคนผิวดำอย/างโหดร*ายทารุณ 
2 วิเคราะห�ที่มาของลูกผสม (มูลาโต) ที่เกิดจากบิดาและมารดาที่มีเชื้อชาติและสีผิวต/างกัน และ 3 วิเคราะห�สาเหตุของ 
การอำพรางตนเป)นคนขาวของมูลาโต และป7ญหาที่พวกเขาเผชิญซึ่งนำพาพวกเขาไปสู/จุดจบอันน/าสะเทือนขวัญ บทความ
วิชาการฉบับน้ีมีจุดประสงค�ท่ีจะช้ีให*เห็นว/า ตัวละครท่ีเป)นมูลาโตท้ังสองคนใน Passing ซ่ึงได*แก/ไอรีน และแคลร�มีทัศนคติและ
มุมมองในเรื่องการอำพรางตนและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต/างกัน และป7ญหาและความกดดันที่ฝ7งลึกอยู/ในใจของแคลร�
เป)นป7จจัยท่ีส/งผลให*แคลร�พบจุดจบอันน/าสะเทือนใจ 
 

คำสำคัญ : ระบบทาส, การหยียดเช้ือชาติ, มูลาโต, การอำพรางตน, ยุครุ/งเรืองของชาวแอฟริกันอเมริกัน 
 

Abstract 
The purpose of this academic paper is to explore historical aspects of slavery as a dehumanizing 

institution and racism that has existed for centuries as well as physical and psychological trauma black 
people underwent. It also explores the existence of mulattoes having one parent black and another white. 
In addition, this paper analyzes factors causing mulattoes to pass as white and their hidden pain involving 
identity and sense of belonging. This academic paper aims to point out how the traumatic history has 
devastatingly affected the life of mulattoes who pass as white and how Clare finally faces the tragic ending. 
 

Keyword: slavery, racism, mulattoes, passing, Harlem Renaissance 
 

1. บทนำ 
นวนิยายเรื่อง Passing เป)นวรรณกรรมท่ีประพันธ�โดย เนลลา ลาร�เซน (Nella Larsen) ซ่ึงเป)นนักเขียนชาวอเมริกัน

ลูกผสมท่ีมีบิดาเป)นคนผิวสีจากหมู/เกาะเวสต� อินดีส� (West Indies) และมีมารดาเป)นคนผิวขาวท่ีครอบครัวอพยพจากประเทศ
เดนมาร�กเข*ามาอยู/ในอเมริกา ลาร�เซ็นเกิดที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส� เมื่อวันที่ 13 เมษายน 1891 และเสียชีวิตในป+ 1964  
เธอเป)นนักเขียนนวนิยายและเรื ่องสั้นที ่มีชื ่อเสียงในยุค Harlem Renaissance ซึ ่งเป)นยุคที่วัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน
อเมริกันเฟhiองฟูและเบ/งบานทั้งในด*านวรรณกรรม ดนตรี การแสดง และศิลปะ ในช/วงป+ 1918-1932 โดยมีเมืองฮาร�เล็มในรัฐ

 

1 รองศาสตราจารย� ดร., คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  
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นิวยอร�กเป)นศูนย�กลาง งานวรรณกรรมในยุค Harlem Renaissance ถือว/ามีความโดดเด/นและมีอิทธิพลต/อชาวแอฟริกัน
อเมริกันในยุคนั้นเป)นอย/างมาก นักเขียนและกวีที่มีชื่อเสียงต/างผลิตงานวรรณกรรมที่เป)นแรงบันดาลใจให*ชาวแอฟริกันใน
อเมริกาที่มีชาวอเมริกันผิวขาวเป)นใหญ/ นักเขียนและกวีที่ทรงอิทธิพล เช/น จีน ทูเมอร� (1894-1967) แลงสตัน ฮิวส� (1901-
1967) เคาน�ที  คัลเลน (1903-1946) เจสซี เรดมอน ฟอเซ็ต (1882-1961) และ เนลลา ลาร�เซน (1891-1964) ล*วนมีบทบาท
สำคัญในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันอเมริกัน และนำเสนอแง/มุมของชีวิตท่ีซับซ*อนของคนผิวดำในอเมริกา: 
“These writers were part of the larger cultural movement centered in New York City’s Harlem neighborhood 
and offered complex portraits of Black life in America” (Pruitt, 2022, p.1) นอกจากนี้วรรณกรรมในยุค Harlem 
Renaissance ยังสะท*อนให*เห็นถึงความขมขื่นที่ฝ7งรากลึกมาตั้งแต/สมัยที่ยังมีระบบทาส ตลอดจนความตื่นตัวในเรื่องการ
เหยียดเชื้อชาติที่นำไปสู/ความเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองในเวลาต/อมา: “The literature of the Harlem Renaissance 
drew much needed attention to the bitter legacy of slavery and racism, helping to lay the foundation for 
the later civil rights movement” (Pruitt, 2022, p.1) เนลลา ลาร�เซน ถือเป)นนักเขียนแห/งยุค Harlem Renaissance 
นวนิยายสองเรื่องที่สร*างชื่อเสียงให*เธอได*แก/ Quicksand (1928) และ Passing (1929) ในป+ 1930 ลาร�เซนได*รับรางวัล 
Guggenheim fellowship ซึ ่งเป)นรางวัลที่ยกย/องผู*ที ่มีความสามารถอันยอดเยี ่ยมในการสร*างสรรค�ผลงานที่ทรงคุณค/า     
ลาร�เซนนับได*ว/าเป)นนักเขียนสตรีชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได*รับรางวัลนี้ ในนวนิยายเรื่อง Passing ไอรีนและแคลร� ตัว
ละครเอกของเรื่องเป)นมูลาโต (Mulatto) ซึ่งหมายถึง ผู*ที่มีพ/อ (หรือแม/) เป)นคนผิวขาวและแม/ (หรือพ/อ) เป)นคนผิวดำ และ
เป)นตัวอย/างของการอำพรางตนว/าเป)นคนขาวในขณะที่แท*จริงแล*วพวกเขาเป)นผู*ที่มีเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกัน และใช*ชีวติอยู/
ในสังคมของคนผิวขาว เรื่องราวของมูลาโตปรากฏอยู/ในวรรณกรรมของชาวแอฟริกันอเมริกันมาตั้งแต/หลังสงครามกลางเมือง
ยุติลง และทาสผิวดำได*รับอิสระจนกระทั่งมาถึงยุค Harlem Renaissance ที่นักเขียนได*ให*ความสำคัญกับการอำพรางตนซ่ึง
เป)นพฤติกรรมที่สะท*อนสังคมและป7ญหาด*านอัตลักษณ�ของมูลาโต บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค�ที ่จะศึกษา
ประวัติศาสตร�อันขมข่ืนท่ีเก่ียวกับความโหดร*ายของระบบทาสและการเหยียดเช้ือชาติ ท่ีมาของมูลาโตและการอำพรางตนของ
แคลร�ท่ีสะท*อนป7ญหาอันซับซ*อนในแง/อัตลักษณ�จนนำพาเธอไปสู/จุดจบอันน/าสะเทือนขวัญในท*ายท่ีสุด 
 

2. ความโหดรTายทารุณของระบบทาสสู�สถานะลูกผสมมูลาโต 
2.1 ความโหดรTายทารุณของระบบทาส 

ตั้งแต/ช/วงปลายคริสต�ศตวรรษท่ี 18 จนถึงสมัยเริ่มสงครามกลางเมืองในป+ 1861 คนผิวดำหลายล*านคนในมลรัฐทาง
ตอนใต*ของอเมริกาทำงานในไร/ในฐานะแรงงานทาสของนายทาสที่เป)นคนผิวขาว แรงงานทาสมีชีวิตที่ไร*อิสรภาพถูกกดขี่ข/ม
เหง ถูกทารุณกรรม ถูกฆ/า ถูกพรากจากครอบครัว และถูกขายต/อให*นายทาสคนใหม/ราวกับเป)นผักปลาหรือสัตว� ใน
รัฐธรรมนูญของอเมริกาที่มีบทบัญญัติถึงเรื่องสถาบันทาส กฎหมายระบุว/านายทาสเป)นเจ*าของทาสอย/างถูกต*อง: “By law, 
slaves were the personal property of their owners in all Southern states except Louisiana. The slave masters 
held absolute authority over his human property… The master may sell him, dispose of his person, his 
industry, and his labor; the slave can do nothing, possess nothing, nor acquire anything but what must 
belong to his master” (Slavery in the American South, p.1) และแม*ว/าทาสผิวดำจะหลบหนีไปยังรัฐท่ีไม/มีทาส ก็ไม/ได*
หมายความว/าทาสรายน้ันจะหลดุจากความเป)นทาส: “ถ*าเป)นทาสแล*วก็ต*องเป)นตลอดไป ไม/มีสิทธิหลุดจากความเป)นทาสไม/ว/า
กรณีใดก็ตาม ซึ่งต/างกับของไทยตรงที่ว/าทาสไทยมีสิทธินำเงินมาไถ/ตัวเป)นไทได* แต/ทาสสหรัฐไม/มีสิทธิ”  (ระบบทาสเป)น
เครื่องมือที่ใช*ลดคุณค/าของมนุษย�ให*ลงมาเสมือนหนึ่งสัตว�, หน*า 100) เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให*สถาบันทาสมีความ
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แข็งแกร/งและสำคัญยิ่งต/อรัฐทางตอนใต*คือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกฝ�ายเป)นพืช
เศรษฐกิจที่ต*องพึ่งพาแรงงานทาสผิวดำเป)นหลัก: “...growing cotton was very labor intensive and cotton growers 
needed a large supply of labor to tend the fields. Enslaved African Americans supplied this labor (Pre-Civil 
War, African-American Slavery, p.1) จะเห็นได*ว/าเศรษฐกิจของมลรัฐทางตอนใต*ถูกขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรมที่พึ่งพา
แรงงานทาส ในขณะที่มลรัฐทางตอนเหนือมีการพัฒนาด*านอุตสาหกรรมและการค*าเชิงพาณิชย�ตลอดจน ด*านระบบการเงิน 
อาทิมีการจัดตั้งธนาคารและสถาบันการเงินมลรัฐทางตอนเหนือและตอนใต*จึงมีความแตกต/างกันอย/างเห็นได*ชัดทั้งด*าน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะในประเด็นเรื ่องสถาบันทาสที่มลรัฐทางตอนเหนือคัดค*าน: “The North had 
become increasingly industrial and commercial while the South had remained largely agricultural. More 
important than these differences, however, was African-American slavery. Northerners generally wanted to 
limit the spread of slavery; some wanted to abolish it altogether. Southerners generally wanted to maintain 
and even expand the institution. Thus, slavery became the focal point of a political crisis” (Civil War and 
Reconstruction, p.1) ความขัดแย*งดังกล/าวเป)นชนวนอย/างหนึ่งที่นำไปสู/สงครามกลางเมืองที่เริ่มขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 
1861 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 1865 โดยสมรภูมิรบส/วนใหญ/อยู/ในมลรัฐทางตอนใต* ดังนั้นเมื่อสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง 
โดยฝ�ายเหนือเป)นผู*ได*รับชัยชนะ มลรัฐทางตอนใต*จึงได*รับความเสียหายและความบอบช้ำอย/างหนัก 

ในช/วงก/อนสงครามกลางเมือง ความโหดร*ายป�าเถื่อนของระบบทาสได*ถูกสะท*อนผ/านงานวรรณกรรมหลายเรื่อง 
วรรณกรรมเหล/าน้ีตีแผ/ความไร*ศีลธรรมของระบบทาสท่ีลิดรอนอิสรภาพของมนุษย�ด*วยกัน และชีวิตอันทุกข�ทรมานของทาสใน
มลรัฐทางตอนใต* According to Shockley (1974), “Anti-slavery literature had the most profound effect upon 
the institution of slavery. The deluge of pamphlets, treatises, newspapers, almanacs, personal narratives, 
prose and poetry printed by anti-slavery societies as well as private individuals did much to bring the true 
barbarism of slavery and the need for abolishing it to the nation” (p.232). นวนิยายเรื่อง Uncle Tom’s Cabin; 
or, Life Among the Lowly (1851-1852) ของแฮร�เรียต บีเชอร� สโตว� นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกันและเป)นผู*เห็นด*วยกับ
การเลิกทาส มีอิทธิพลอย/างมากในการตีแผ/ความโหดร*ายของระบบทาสในมลรัฐทางตอนใต*ของอเมริกา แต/นวนิยายเล/มน้ีก็ถูก
ต/อต*านอย/างหนักโดยมลรัฐทางตอนใต*: “Its denouncement of slavery fueled the already confrontational spirit 
between the North and the South, who embraced and shunned the novel, respectively” (Anderson, p.4 ) . 
ในป+ต/อมาคือ 1853 นวนิยายอัตชีวประวัติเรื่อง Twelve Years a Slave โดย โซโลมอน นอร�ธัป ได*ถ/ายทอดประสบการณ�ท่ี
เกิดข้ึนจริงของผู*เขียนในช/วงท่ีเขาถูกลักพาตัวจากกรุงวอชิงตันดีซี และถูกนำไปขายเป)นทาสในไร/ท่ีมลรัฐลยุเซียนาเป)นเวลา 12 
ป+ นอร�ธัปเล/าถึงตลาดค*าทาสและการที่คนอเมริกันผิวขาวปฏิบัติต/อทาสผิวดำอย/างป�าเถื่อน Robichaux (2013) described 
Northup’s experience: “Taken to New Orleans first, then to plantations in central Louisiana, Northup 
describes picking cotton, the soul-corroding fear of beatings and the inner dialogue of a man living a horror 
story” (p.2). 

ในช/วง 25 ป+แรกของศตวรรษที่ 20 ในอเมริกา สหรัฐเป)นดินแดนที่ถูกแบ/งแยกด*วยสีผิว ในดินแดนทางใต*มีการตรา
กฏหมายที่ชื่อกฏหมายจิม โครว� (Jim Crow Laws) ที่บังคับใช*ในการแบ/งแยกเชื ้อชาติในตอนใต*ของประเทศและที่อื ่นๆ 
ระหว/างช/วงปลายยุคฟh�นฟูมลรัฐทางตอนใต*ในป+ 1877 และช/วงเริ่มต*นของการเรียกร*องสิทธิพลเมือง (Civil right) ในทศวรรษ 
1950 : “Jim Crow Laws were a collection of state and local statutes that legalized racial segregation. Named 
after a Black minstrel show character, the laws which existed for about 1 0 0  years, from the post-Civil War 
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era until 1968-were meant to marginalize African Americans by denying them the right to vote, hold jobs, 
get an education or other opportunities. Those who attempted to defy Jim Crow laws often faced arrest, 
fines, jail sentences, violence and death” (Jim Crow Laws). ตั ้งแต/ปลายทศวรรษ 1870 มลรัฐทางตอนใต*ได*ผ/าน
กฏหมายท่ีกำหนดให*มีการแบ/งแยกระหว/างชาวอเมริกันผิวขาวและชาวอเมริกันผิวสีในการใช*รถยนตร�สาธารณะ และโรงเรียน 
ชาวอเมริกันผิวสีหมายถึงผู*ใดก็ตามที่เชื่อได*ว/ามีบรรพบุรุษเป)นคนผิวดำจะถือว/าเป)นคนผิวสี (persons of colour) หลักการ
ของการแบ/งแยกระหว/างคนผิวขาวและผิวดำ มุ/งท่ีจะป�องกันไม/ให*คนผิวขาวและคนผิวดำติดต/อกันในลักษณะท่ีแสดงถึงความ
เท/าเทียมกัน: “The segregation principle was extended to parks, cemeteries, theatres, and restaurants in an 
effort to prevent any contact between Blacks and whites as equals” (Melvin, 2014, p.1) ส/วนในมลรัฐทางตอน
เหนือท่ีการแบ/งแยกเช้ือชาติมีความรุนแรงน*อยกว/าทางตอนใต* ตั้งแต/ยุคหลังสงครามกลางเมืองซ่ึงเป)นยุคฟh�นฟู มลรัฐทางเหนือ
ได*มีการตรากฎหมายต/อต*านการแบ/งแยกเชื้อชาติ แต/ในทางปฏิบัติกลับไม/มีการนำมาบังคับใช*ในหลายพื้นที่ทางเหนือของ
ประเทศ การแบ/งแยกเชื้อชาติเกิดขึ้นในเมืองขนาดใหญ/เป)นส/วนมาก ดังจะเห็นได*จากการที่คนผิวสีทางเหนือจะอาศัยอยู/ใน
ละแวกบ*านท่ีเป)นคนผิวสีเท/าน้ัน และไม/สามารถใช*สิ่งอำนวยความสะดวกร/วมกับคนผิวขาวได* 

2.2 ลูกผสมมูลาโตและปZญหาเชิงอัตลักษณ: 
ในป+ 1619 นิโกรรุ/นแรกที่เข*ามายังมลรัฐเวอร�จิเนียถูกนำไปที่เมืองเจมส�ทาวน� และหลังจากนั้น การมีความสัมพนัธ�

ระหว/างชายกับหญิงต/างเชื้อชาติหรือต/างสีผิว ซึ่งหมายถึงระหว/างผู*ชายผิวขาวและผู*หญิงนิโกรก็มีให*เห็นมากขึ้น เนื่องจาก
ในช/วงต*นศตวรรษที่ 17 ผู*หญิงผิวขาวมีจำนวนน*อย บุตรที่เกิดมาจะเป)นลูกผสมที่เรียกว/า มูลาโต และผู*เป)นพ/อไม/จำเป)นต*อง
รับผิดชอบเด็กลูกผสมของพวกเขาหรือแม/ของเด็กเหล/าน้ีจึงเท/ากับเป)นการสนับสนุนให*ผู*ชายผิวขาวมีความสัมพันธ�กับผู*หญิงนิ
โกรโดยไม/ต*องรับผิดชอบใดใด ในป+ 1691 ได*มีการออกกฏหมายท่ีห*ามไม/ให*มีการสมรสระหว/างชายและหญิงต/างเช้ือชาติหรือ
ต/างสีผิว (Anti-Miscegenation laws) กฏหมายได*ระบุบทลงโทษสำหรับคู/รักต/างเชื้อชาติหรือต/างสีผิว และผู*หญิงผิวขาวที่มี
ลูกผสมมูลาโตกับผู*ชายผิวดำ : “A 1691 Act prohibiting interracial marriage banished interracial married couples 
from the colony. Under the law, a white woman who had a mulatto child was fined and bound out to 
servitude if she could not pay; her child was also bound out” (Austin, 1987, p.1) ในช/วงก/อนสงครามกลางเมือง 
ผู*ชายผิวขาวมีความสัมพันธ�ทางเพศกับทาสผิวดำผู*หญิง เนื่องจากทาสเหล/านี้ถูกมองว/าเป)นเครื่องระบายอารมณ�ของผู*ชายผิว
ขาว นอกจากนี้การเพิ่มประชากรทาสถือเป)นเรื่องจำเป)นของระบบทาส ผู*ชายผิวขาวจึงมักใช*กำลังบังคับข/มขืนทาสผู*หญิงผิว
ด ำ  :  “The raping of African American women by enslavers, plantation owners, and other powerful whites 
during this period have cast an ugly shadow on genuine relationships between Black women and white 
men” (Nittle, 2021, p.1) ผลที่ตามมาคือ ลูกผสมมูลาโตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกฎหมายห*ามการสมรสระหว/างชายและหญิง
ต/างเชื้อชาติหรือต/างสีผิวมีผลบังคับใช*มาจนถึงศตวรรษที่ 20 ในป+ 1924 ได*มีการเพิ่มข*อความที่ให*คำนิยามของคำว/า “คนผิว
ขาว” ว/าหมายถึง ผู*ที่มีสายเลือดของคนผิวขาวเท/านั้น และห*ามการสมรสระหว/างผู*ที่มีสายเลือดของคนผิวขาวกับผู*ที่ไม/มี
สายเลือดของคนผิวขาว: “Additional glosses were added in the 1924 ‘Bill to Preserve the Integrity of the White 
Race,’ which defined ‘white’ to include only people without non-white blood, and prohibited the marriage 
of whites to any non-whites, with an exception for those will less than one sixteenth of American Indian 
Blood. White women were considered to be repositories of white racial legitimacy. This tacitly left white 
men free to produce mulatto children without impairing which racial purity” (Austin, 1987, p.1) 
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ถึงแม*ว/ารูปลักษณ�ภายนอกของมูลาโตจะเหมือนคนผิวขาวจนไม/มีใครสงสัยในสายเลือดท่ีแท*จริง แต/พวกเขามักจะมี
ป7ญหาในการใช*ชีวิตอันเนื่องมาจากการเหยียดเชื้อชาติ กล/าวคือ แม*คนทั่วไปที่ไม/รู*จักพวกเขาจะคิดว/าพวกเขาเป)นคนผิวขาว 
แต/เมื่อคนท่ัวไปเหล/าน้ันรับรู*ว/าพวกเขาแท*จริงแล*วเป)นลูกผสมระหว/างคนผิวขาวกับคนผิวดำ พวกเขาก็จะตกเป)นเหยื่อของการ
เหยียดเชื ้อชาติที ่ส/งผลให*ชีวิตต*องประสบกับชะตากรรมอันแสนสาหัส As Nittle stated (2019), “Rising numbers of 
multiracial people don’t mean that these individuals lack challenges. As long as racism exists, mixed – race 
people will pace some form of bigotry” (p.3). ผู*ที่เป)นลูกผสมเป)นหนึ่งในประชากรของอเมริกาที่มีป7ญหาในเชิงอัต
ลักษณ� เน่ืองจากพวกเขาเป)นผู*ท่ีถือกำเนิดมาจากพ/อแม/ท่ีมีเช้ือชาติและสีผิวต/างกัน ซ่ึงเท/ากับว/า ในตัวตนของพวกเขามีความ
เป)นสองด*าน (Twoness) W.E.B. Du Bois นักสังคมวิทยา นักประวัติศาสตร�และนักเคลื่อนไหวด*านสิทธิพลเมือง กล/าวว/าชาว
แอฟริกันอเมริกันเป)นเชื้อชาติที่ด*อยกว/าชาวอเมริกันผิวขาว และเผชิญกับป7ญหาด*านอัตลักษณ�ที่ Du Bois เรียกว/า จิตสำนึก
สองด*าน (Double consciousness) : “In Du Bois’ definition, being black and being American were two opposing 
identities, because national pride clashed with black inferiority” (Stephens, 2017, p.4). และเม ื ่อพ ิจารณาถึง
สถานะความเป)นสองด*านของผู*ที่เป)นลูกผสมมูลาโตแล*ว จะเห็นว/าลูกผสมมูลาโตเป)นผู*ที่มีป7ญหาด*านอัตลักษณ�ที่ซับซ*อน
เช/นกัน พวกเขามักจะถูกกดดันหรือบีบคั้นให*จำต*องเลือกที่จะอยู/ด*านคนผิวขาวหรือด*านคนผิวดำ: “Historically, mixed-
race individuals have been pushed to one side of the color-line or the other, forced to choose allegiance 
to a racial identity that shuns part of their whole self…In essence, biracial individuals live in perpetual 
contradiction” (Stephens, 2017, p.4). นอกจากน้ีเมื ่อเปรียบเทียบระหว/างลูกผสมท่ีเป)นชายกับที่เป)นหญิง จะพบว/า
ลูกผสมที่เป)นหญิงเผชิญกับสถานการณ�ที่ยากลำบากมากกว/า องค�ประกอบที่มีส/วนทำให*ลูกผสมที่เป)นหญิงเผชิญกับความ
ยากลำบาก ได*แก/ ความเป)นแม/และสถานภาพสมรส 

งานวรรณกรรมช/วงปลายศตวรรษที่ 19 ได*สะท*อนให*เห็นถึงชะตากรรมของมูลาโตที่น/าสะท*อนใจอันเนื่องมาจาก
ความเกลียดชังของคนขาวท่ีมีต/อคนผิวดำ เรื่องสั้นของลิเดีย มาเรียไชล�ด นักเขียนท่ีต/อต*านระบบทาสช่ือ The Quadroons ท่ี
ตีพิมพ�ในป+ 1842 ถือเป)นวรรณกรรมเรื่องแรกที่แสดงให*เห็นโศกนาฏกรรมของตัวละครที่เป)นมูลาโตในมลรัฐจอร�เจียทางตอน
ใต*ของอเมริกา โรซาลี ซ่ึงเป)นหญิงผิวดำลูกผสมอยู/กินกับเอ็ดเวิร�ด ชายผิวขาวฉันสามีภรรยาโดยไม/ได*เข*าพิธีแต/งงาน เน่ืองจาก
เป)นเรื่องต*องห*าม พวกเขามีบุตรสาวช่ือ ซาริฟา ซ่ึงเป)นลูกผสม หลังจากท่ีเอ็ดเวิร�ดเข*าสู/แวดวงการเมืองเขาจำเป)นต*องแต/งงาน
กับผู*หญิงผิวขาวแม*ว/าจะยังรักโรซาลีก็ตาม เมื่อโรซาลีเสียชีวิต เขาจึงรู*สึกเสียใจและไม/นานก็เสียชีวิต ส/วนซาริฟานั้นมีคนรู*
ประวัติว/าคุณยายของซาริฟาเป)นทาสผิวดำ จึงทำให*ซาริฟากลายเป)นผู*ที่มีสถานะเป)นทาสในทันที และถูกนำไปขายและถูก
บังคับให*ค*าประเวณีจนในที ่ส ุด เธอได*ต ัดสินใจฆ/าตัวตาย: “Xarifa was a raving lunatic. That pure temple was 
desecrated; that loving heart was broken; and that beautiful head fractured against the wall in the frenzy 
of despair. Her master cursed the useless expense she had cost him; the slaves buried her; and no one 
wept at the grave of her…” (Child, 1842) ในเรื ่องสั ้นชื ่อ “Desirée Baby” ของเคท โชแปง นักเขียนนวนิยายชาว
อเมริกัน ตัวละครหลักท่ีช่ือ อาร�มานด� โอบินยี แต/งงานกับเดซิเร บุตรสาวบุญธรรมของตระกูลวัลมอนเด ท่ีไม/มีใครรู*ว/าพ/อแม/ท่ี
แท*จริงของเธอเป)นใคร เมื่อเดซิเรคลอดบุตรชาย และทารกน*อยเริ่มโตข้ึน สีผิวก็เริ่มค/อยๆ ชัดเจนข้ึน อาร�มานด�เข*าใจว/าเดซิเร
มีสายเลือดของคนผิวดำ ดังน้ัน ทารกจึงมีสีผิวคล้ำเหมือนคนผิวดำ เขาแสดงความเกลียดชังและเย็นชาจนเดซิเรพาลูกน*อยหนี
จากไป ในตอนท*ายของเรื่องอาร�มานด�ได*พบว/าแท*จริงแล*วแม/ของเขาเป)นคนผิวดำท่ีแต/งงานกับพ/อของเขาท่ีเป)นคนผิวขาว จึง
ทำให*เขาเป)นลูกผสมมูลาโตไม/ใช/เดซเรอย/างท่ีเขาประณาม อาร�มานด�ไม/มีจุดจบอย/างซาริฟาท่ีฆ/าตวัตาย แต/ชะตากรรมของเขา
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ท่ีน/าเจ็บปวดคือ เขาเป)นผู*ทำลายครอบครัวของเขาอย/างโหดเห้ียม ทารกน*อยซ่ึงเป)นลูกผสมท่ีมีสายเลือดของคนผิวดำจากอาร�
มานด�ถูกเขาทอดท้ิงอย/างอำมหิต เขากลายเป)นป+ศาจร*ายท่ีแท*จริง 
 

3. มูลาโตกับการอำพรางตนใน Passing 
การปฏิบัติของคนผิวขาวต/อคนผิวดำอย/างโหดร*ายทารุณนอกจากจะสร*างความขมขื่นปวดร*าวและทรมานทั้งทาง

กายและทางใจแก/คนผิวดำอย/างหนักแล*ว ยังส/งผลให*ลูกผสมมูลาโตท่ีมีรูปลักษณ�ภายนอกเหมือนคนผิวขาว เลือกท่ีจะอำพราง
ตนเป)นคนขาวและซ/อนอัตลักษณ�ความเป)นคนเช้ือชาติแอฟริกา เพ่ือให*ตนเองรอดพ*นจากการตกเป)นเหยื่อของการเหยียดเช้ือ
ชาติ: “Routinely shocking and sometimes lurid in detail, reports abound over three centuries of mixed-race 
persons lacking discernible African heritage masquerading as white” (Fikes, 2014, p.1). การอำพรางตนเป)นคน
ขาวของมูลาโตเกิดขึ้นต/อเนื่องมาเป)นเวลานับร*อยป+ เนื่องจากพวกเขาไม/ต*องการตกเป)นเหยื่อของการเหยียดหยามเชื้อชาติ: 
“ …  a centuries-old process in the United States where African Americans with no visible African ancestry 
‘pass’ into the Caucasian race or other races to avoid the stigma associated with anti-black racial 
discrimination and social marginalization” (Fikes, 2014, p.1) นอกจากนี้มูลาโตยังปกป�ดเชื้อชาติที่แท*จริงของตนเพ่ือ
ประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคม เช/น เพื่อโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการทำงานที่ส/งผลให*พวกเขาสามารถมีชีวิต
ความเป)นอยู /ท ี ่ด ีเช/นเดียวกับคนขาว: “for light-skinned African Americans during the time of slavery and the 
intense periods of racial resegregation that followed, passing for white was a survival tool that allowed 
them to gain education and employment that would have been denied them had they been recognized 
as ‘colored people’ (Gianoulis, 2015, p.1) ในยุคฟh�นฟูหลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง มลรัฐทางตอนใต*มีแผนที ่จะ
แบ/งแยกเช้ือชาติอย/างถูกต*องตามกฏหมาย จึงได*มีการกำหนดคำนิยามของผู*ท่ีไม/ถือว/าเป)นคนผิวขาวอย/างชัดเจน เพ่ือคัดแยก
บุคคลตามเชื้อชาติและสีผิว ข*อกำหนดดังกล/าวส/งผลให*ผู*ที่มีสีผิวคล้ำแม*จะไม/ดำอย/างชัดเจน แต/มีลักษณะภายนอกที่บ/งบอก
ว/ามีเชื้อสายแอฟริกันจะถูกจัดว/าเป)นคนผิวดำ : In the post-Reconstruction South politicians schemed to legally 
segregate the races which necessitated defining who was not white using a combination of percentages and 
the infamous ‘one drop rule,’ condemning those with observable Negroid features to a life of greater 
hardship” (Fikes, 2014, p.1). ในสภาวะอันบีบค้ันเช/นน้ีลูกผสมท่ีมีผิวขาวและไม/เป)นท่ีผิดสังเกตจึงเลือกท่ีจะอำพรางตนเป)น
คนขาวเพื่อที่จะสามารถรอดพ*นจากชตากรรมอันสุดรันทด และเพื่อที่จะสามารถใช*ชีวิตอยู/ในโลกของคนผิวขาวที่เต็มไปด*วย
โอกาสและความหวังในชีวิต 

ในยุค Harlem Renaissance ซึ่งเป)นยุคที่รุ/งโรจน�ของชาวแอฟริกันอเมริกัน พวกเขามีความภาคภูมิใจในความเป)น
แอฟริกันอเมริกัน วัฒนธรรม และศิลปะของพวกเขา ซึ ่งสะท*อนภาพลักษณ�ที่แตกต/างจากภาพลักษณ�ของชาวแอฟริกัน
อเมริกันในอดีตที่เผชิญกับความเจ็บปวด และความโหดร*ายของการเหยียดเชื้อชาติ: “During this era, African Americans 
showed their existence and pride by using their black culture and arts. It was a way to overcome the 
negative stereotypes towards them that had been adhered to them for decades” (Fatmawati, 2017, p.96). 
อย/างไรก็ตาม ชาวแอฟริกันอเมริกันในยุครุ/งโรจน�ก็ยังคงได*รับผลกระทบจากการแบ/งแยกเช้ือชาติระหว/างคนผิวขาวและคนผิว
ดำตามกฏหมายจิมโครว�ท่ีมีผลบังคับใช*มาตั้งแต/ทศวรรษ 1880 (จนถึงทศวรรรษ 1960) ดังนั้นการอำพรางตนเป)นคนขาวจึง
ยังคงเป)นทางออกท่ีช/วยให*มูลาโตรอดพ*นจากการตกเป)นเหยื่อของความอยุติธรรมและการเหยียดเช้ือชาติ ปรากฏการณ�การอำ
พรางตนดังกล/าวได*ถูกนำมาเป)นแก/นหรือใจความหลักของวรรณกรรมในยุครุ/งโรจน�น้ี โดยตัวละครท่ีเป)นมูลาโตถูกตีแผ/ให*เห็น
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ถึงชีวิตอันน/าสลดหดหู/ในแง/มุมที่หลากหลาย เนลลา ลาร�เซนเป)นหนึ่งในนักเขียนของยุค Harlem Renaissance ที่ได*นำเรื่อง
การอำพรางตนมาเป)นแก/นของนวนิยายเรื่อง Passing ลาร�เซนสะท*อนภาพเชิงลึกของการอำพรางตนที่แตกต/างจากนักเขียน
อ่ืนๆ กล/าวคือ เธอไม/ได*มุ/งนำเสนอชีวิตของมูลาโตในสังคมของคนผิวขาว แต/มุ/งท่ีจะนำเสนอชีวิตของมูลาโตในสังคมของคนผิว
ด ำ :  “ …  the focus is not on how the passer is doing among whites, but rather on how black people who 
know the secret behave toward that person in social situations” (Pinckney, 2018, p.4) นวนิยายเรื่อง Passing 
นำเสนอการอำพรางตนของตัวละครหลักที่เป)นมูลาโต 2 คน คือ ไอรีน เรดฟ�ลด� และแคลร� เคนดรี ทั้งไอรีนและแคลร�มีโลก
ทัศน�และทัศนคติในการใช*ชีวิตในฐานะมูลาโตท่ีแตกต/างกัน 

ไอรีนเป)นมูลาโตที่ไม/ได*ประสบชะตากรรมอันน/าหดหู/ เธอมีความภูมิใจในเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกัน และมีบทบาท
สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพ่ือผลักดันให*คนผิวดำได*รับความเท/าเทียมกัน เธออาศัยอยู/ในเมืองฮาร�เล็มกับสามีและ
ลูกชายสองคน และมีชีวิตครอบครัวและฐานะทางการเงินที่มั่นคง การที่ไอรีนมีผิวขาวเหมือนชาวอเมริกันผิวขาวทำให*เธอ
สามารถอำพรางตนเป)นคนขาวได*อย/างปลอดภัย แต/เธอเลือกท่ีจะอำพรางตนเพ่ือความสะดวกเป)นครั้งคราวเท/าน้ัน ในบทท่ี 1 
ตอนที่ 2 ไอรีนอยู/ในชิคาโกและกำลังหาซื้อของฝากให*ลูกชาย อากาศที่ร*อนอบอ*าวและความเหนื่อยล*าทำให*เธอรู*สึกคล*ายจะ
เป)นลม คนขับแท็กซี่ที่รับเธอขึ้นมาได*ขับพาเธอไปยังโรงแรมเดรย�ตัน ซึ่งเป)นโรงแรมหรูสำหรับคนขาวเท/านั้น ทั้งคนขับแท็กซ่ี
และพนักงานโรงแรมท่ีเป)นคนขาวไม/สามารถล/วงรู*ได*เลยว/าไอรีนมีเช้ือสายแอฟริกันอเมริกัน ความรู*สึกของไอรีนเมื่อได*ข้ึนลิฟท�
ไปยังชั้นบนสุดของโรงแรมแสดงให*เห็นถึงโลกของคนขาวที่คนดำไม/มีสิทธิที่จะสัมผัสหรือเข*าถึงได*โรงแรมแห/งนี้เป)นตัวอย/าง
ของการแบ/งแยกระหว/างคนผิวขาวและคนผิวดำอย/างชัดเจน: 
 

Stepping out of the elevator that had brought her to the roof, she 
was led to a table just in front of a long window whose gently moving 
curtains suggested a cool breeze. It was, she thought, like being 
wafted upward on a magic carpet to another world, pleasant, quiet, 
and strangely remote form the sizzling one that she had left below 
(Larsen, 2000, p.58) 

 

ไอรีนมีความมั่นใจในความปลอดภัย เน่ืองจากเธอเช่ือว/าคนขาวไม/ฉลาดพอท่ีจะจับได*ว/าเธอเป)นคนเช้ือสายแอฟริกัน
อเมริกัน: “White people were so stupid about such things for all that they usually asserted that they were 
able to tell,… Never, when she was alone, had they even remotely seemed to suspect that she was a 
Negro” (Larsen, 2000, p.61) เมื่อแคลร�ถามไอรีนว/าเธอคิดที่จะอำพรางตนและใช*ชีวิตเหมือนคนขาวหรือไม/คำตอบของไอ
รีนแสดงให*เห็นว/าไอรีนมีทัศนคติเชิงลบต/อมูลาโตที่อำพรางตนและใช*ชีวิตอยู/ในสังคมของคนผิวขาว สำหรับไอรีน การนำพา
ตัวตนเข*าไปอยู/ในหมู/คนขาวเป)นสิ ่งที ่น/ารังเกียจ เธอไม/ต*องการแสวงหาสิ่งใดจากการอำพรางตนเนื่องจากเธอมีชีวิตท่ี
เพียบพร*อมและมั ่นคง: “Irene answered promptly: ‘No. Why should I?’ And so disdainful was her voice and 
manner that Clare’s face flushed and her eyes glinted. Irene hastened to add: ‘You see, Clare, I’ve 
everything I want’” (Larsen, 2000, p.61). 

แคลร�เป)นตัวแทนของมูลาโตที่มีชีวิตน/าสลดใจ เรื่องราวของแคลร�ถูกถ/ายทอดผ/านมุมมองของไอรีนซึ่งลาร�เซนเลือก
ให*เป)นผู*เล/าเรื่องบุคคลที่สามแบบจำกัดมุมมอง ชีวิตในวัยเด็กของแคลร�ที่อยู/ในเขต South side ซึ่งเป)นชุมชนของคนผิวดำมี
แต/ความยากลำบาก เนื่องจากแม/ของแคลร�เสียชีวิตและพ/อของเธอก็ทำงานเป)นนักการภารโรงที่มีรายได*ต่ำ เมื่อพ/อของเธอ
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เสียชีวิต ญาติผู*ใหญ/สองคนซ่ึงเป)นป�าของพ/อแคลร�และเป)นคนขาวได*นำเธอไปเลีย้ง เธอต*องออกจากชุมชนคนผิวดำไปมีชีวิตอยู/
ในสังคมของคนขาว แคลร�มีชีวิตท่ีอัตคัดขัดสนเน่ืองจากญาติท้ังสองคนน้ีมีฐานะยากจนอย/างไรก็ตาม พวกเขาไม/ได*แพร/งพราย
ให*ใครรู*ถึงเรื่องท่ีแคลร�เป)นมูลาโต เมื่อเธอพบรักกับจอห�นเบลลิวชาวหนุ/มผิวขาวท่ีเดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต* เธอจึงปกป�ด
เชื้อชาติของตนเองด*วยเห็นว/าการอำพรางตนเป)นคนขาวเป)นหนทางเดียวที่จะนำพาชีวิตเธอให*รอดพ*นจากความลำบากและ
ความแร*นแค*น: “Clare passes as white in the interest of increasing her socioeconomic status…The only way 
for Clare to surpass her peers is to cross over the color-line” (Stephens, 2019, p.32). แคลร�เล/าให*ไอรีนฟ7งถึง
การตัดสินใจอำพรางตนและออกจากเมืองไปพร*อมกับจอห�น ซึ่งต/อมาทั้งสองก็ได*แต/งงานกัน โดยจอห�นหารู*ไม/ว/าแคลร�นั้นมี
เช้ือสายแอฟริกัน: “I knew I wasn’t bad-looking and that I could ‘pass’. ´Rene, how when I used to go over to 
the south side, I used almost to hate all of you. You had all the things I wanted and never had had. It made 
me all the more determined to get them, and others” (Larsen, 2000, P.72). 

ชีวิตครอบครัวของแคลร�ดูจะมีความมั่นคงและสมบูรณ�แบบ สามีของเธอเป)นนักธุรกิจที่มั ่งคั่งและเดินทางไป
ต/างประเทศบ/อยครั้ง ส/วนลูกสาวคนเดียวของเธอก็มีผิวขาวเหมือนชาวอเมริกันผิวขาวโดยทั่วไป จึงทำให*ความลับของเธอไม/
เป)นที่สงสัย มุมมองและทัศนคติของแคลร�ในเรื่องการอำพรางตนนั้นแตกต/างจากไอรีนอย/างชัดเจน สำหรับแคลร� การเป)นคน
ผิวขาวช/วยให*เธอใช*ชีวิตง/ายกว/าการเป)นคนผิวดำ: “You’d surprised,’ Rene, how much easier that is with white 
people than with us. May be because there are so many of them, or may be they are secure, and so don’t 
have to bother” (Larsen, 2000, p.71). สิ ่งที ่แคลร�บอกไอรีนสะท*อนให*เห็นว/าการมีชีวิตเป)นคนขาวในสังคมที่มีการ
แบ/งแยกระหว/างคนผิวขาวและคนผิวดำ ทำให*เธอรู*สึกถึงอิสระในการใช*ชีวิต และอภิสิทธ์ิต/างๆ ท่ีคนผิวขาวมีเหนือคนผิวดำ ซ่ึง
ตรงกันข*ามกับชีวิตของคนผิวดำที่ถูกกดขี่แบ/งแยกไม/มีอิสระ ไม/มีความหวังหรือโอกาสในชีวิต และมีความเป)นอยู/ที่ลำบาก
ภายใต*กฎหมายจิมโครว� 

อย/างไรก็ตาม ลาร�เซนได*นำเสนอป7ญหาด*านอัตลักษณ�ของแคลร�ที่นำพาเธอไปสู/จุดจบอันน/าสะเทือนใจ กล/าวคือ 
แคลร�เผชิญกับวิกฤติแห/งการแสวงหาตัวตนที่แท*จริง เนื่องจากโดยเชื้อชาติแล*วเธอเป)นคนดำแต/เธอได*ละทิ้งเชื้อชาติและ
รากเหง*าของเธอโดยสิ้นเชิง และใช*ชีวิตแบบคนผิวขาวโดยการอำพรางตน ในส/วนลึกของจิตใจเธอตระหนักดีว/าเธอไม/ได*เป)น
ส/วนหน่ึงของท้ังโลกของคนผิวขาวและโลกของคนผิวดำ Stephens (2019) วิเคราะห�สภาวะท่ีไร*อัตลักษณ�ของตัวละครมูลาโต
ไว*ด ังนี ้ : “… many mixed-race characters are trapped in limbo, unable to make connections or live as their 
full self in neither white nor back spaces” (p.6). และเนื่องจากแคลร�ไม/ได*ติดตามสามีของเธอไปทุกครั ้งที ่เขาต*อง
เดินทางไปทำธุรกิจในต/างประเทศหรือรัฐอื่นๆ เธอจึงยิ่งรู*สึกโดดเดี่ยว ดังนั้นเมื่อแคลร�ได*พบกับไอรีนเพื่อนในวัยเด็กที่ชิคาโก 
เธอจึงเกิดความรู*สึกโหยหาโลกของคนผิวดำท่ีเธอทอดท้ิงมาความรู*สึกน้ีได*สร*างความเจ็บปวดให*แก/เธอ: 

For I am lonely, so lonely…cannot help longing to be with you again, 
as I have never longed for anything before; and I have wanted many 
things in my life…you can’t know how in this pale life of mine I am 
all the time seeing the bright pictures of that other that I once 
thought I was glad to be free of… It’s like an ache, a pain that never 
ceases. (Larsen, 2000, p.55) 
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ในบทสนทนาระหว/างมูลาโตสามคนคือ แคลร� ไอรีน และเกอร�ทรูด ลาร�เซน แสดงให*เห็นว/าแคลร�และเกอร�ทรูดท่ี 
อำพรางตนอยู/ในสังคมของคนผิวขาวต*องเผชิญกับความกลัวและความหวาดระแวงว/า ความลับเรื่องเชื้อชาติจะถูกเป�ดเผย 
โดยเฉพาะในระหว/างท่ีตั้งครรภ� เน่ืองจากสีผิวของทารกจะสามารถบ/งบอกถึงเช้ือชาติได* แคลร�เล/าให*ไอรีนฟ7งถึงความรู*สึกราว
กับตกนรกขณะท่ีเธอตั้งครรภ�: 

No, I have no boys and I don’t think I’ll ever have any. I’m afraid. I nearly 
died of terror the whole nine months before Margery was born for fear 
that she might be dark. Thank goodness, she turned out all right. But I’ll 
never risk it again. Never! The strain is simply too – too hellish. 
Gertrude Martin nodded in complete comprehension. (Larsen, 2000, 
p.82) 

 

การได*พบกับไอรีน ทำให*แคลร�เห็นโอกาสในการหวนคืนสู/รากเหง*าและสังคมของคนดำ เธอจึงพยายามท่ีจะติดต/อไอ
รีนและเข*าไปปรากฏตัวในกิจกรรมต/างๆ ในเมืองฮาร�เล็ม ซึ่งเป)นศูนย�กลางความเจริญรุ/งเรืองของคนผิวดำในช/วงทศวรรษ 
1920 แม*ว/าไอรีนจะเตือนแคลร�ว/า การปรากฏตัวของแคลร�จะส/งผลกระทบอย/างร*ายแรงต/อชีวิตครอบครัวของเธอ  เน่ืองจาก
ไอรีนตระหนักดีว/าสามีของแคลร�เป)นผู*ที่เกลียดชังและเหยียดหยามคนผิวดำอย/างรุนแรง ในบทที่จอห�นพบกับไอรีนและเกอร�
ทรูดท่ีบ*านของเขา เขาแสดงความเกลียดชังคนดำอย/างโจ/งแจ*งโดยหารู*ไม/ว/าเขากำลังอยู/ท/ามกลางวงล*อมของผู*หญิงเช้ือสายแอฟ
ริกันสามคนซึ่งรวมถึงแคลร�ภรรยาของเขาด*วย: “I don’t dislike them, I hate them. And so does Nig, for all she’s 
trying to turn into one. She wouldn’t have a nigger maid around her for love nor money. Not that I’d want 
her to. They give me the creeps. The black scrimy devils” (Larsen, 2000, p.87). หลังเหตุการณ�ดังกล/าวและไอรี
นกลับไปนิวยอร�กแล*ว แคลร�ได*ส/งจดหมายถึงไอรีนเพ่ือบอกว/าเธอมีความสุขและดีใจท่ีได*พบไอรีน และต*องการจะพบไอรีนอีก 
ข*อความท*ายจดหมายมีความสำคัญ เน่ืองจากสะท*อนให*เห็นถึงความรู*สึกสบัสนในชีวิตและความไม/แน/ใจว/าการอำพรางตนและ
การใช*ชีวิตในสังคมของคนขาวเป)นเส*นทางชีวิตที่ถูกต*องแล*วหรือไม/ เมื่อเทียบกับการใช*ชีวิตในรูปแบบของไอรีน: “It may 
be,’ Rene dear, it may just be, that, after all, your way may be the wiser and infinitely happier one. I’m not 
sure just now. At least not so sure as I have been” (Larsen, 2000, p.95). สำหรับแคลร�จะเป)นการดีกว/าหรือไม/ท่ีจะ
ใช*ชีวิตอยู/ในโลกของคนดำท่ีแวดล*อมไปด*วยผู*คนท่ีมีเช้ือชาติเดียวกัน แม*ว/าพวกเขาจะต*องเผชิญกับการเหยียดเช้ือชาติและการ
แบ/งแยกระหว/างคนผิวขาวกับคนผิวดำท่ีสร*างความเจ็บปวดให*กับพวกเขามาตั้งแต/อดีต 

อย/างไรก็ตาม แม*ว/าไอรีนจะมีความรู*สึกว/าข*อความในจดหมายแสดงความไม/จริงใจของแคลร� โดยเฉพาะในเรื่องท่ี
แคลร�ปรารถนาที่จะกลับเข*าสู/สังคมของคนดำ แต/ไอรีนตระหนักดีว/าเธอไม/สามารถทรยศแคลร� โดยการเป�ดโปงความลับ
เก่ียวกับเช้ือชาติท่ีแท*จริงของแคลร�ให*สามีของเธอได*รับรู* เน่ืองจากแคลร�เป)นผู*ท่ีมีเช้ือชาติเดียวกับเธอ 

She couldn’t betray Clare, couldn’t even run the risk of appearing 
to defend a people that were being maligned, for fear that that 
defence might in some infinitesimal degree lead the way to final 
discovery of her secret. She had to Clare Kendry a duty. She was 
bound to her by those very ties of race, which, for all her repudiation 
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of them, Clare had been unable to completely sever (Larsen, 2000, 
p.98). 

 

ในบทท่ี 2 ความตั้งใจอย/างแน/วแน/ท่ีจะกลับเข*ามาสู/โลกของคนดำ ทำให*แคลร�ตัดสินใจเดินทางมาพบไอรีนท่ีนิวยอร�ก
การปรากฏตัวของแคลร�ในนิวยอร�กและการได*พบปะคนผิวดำนับเป)นความเสี่ยงอย/างยิ่งต/อชีวิตครอบครัวของแคลร� ไอรีนได*
พยายามเตือนแคลร�หลายครั ้ง: “ I can’t help thinking that you ought not to come up here, ought not to run 
the risk of knowing Negroes” (Larsen, 2000, p.113). แต/แคลร�กลับพร*อมที่จะเสี่ยงเพราะเธอต*องการมีโอกาสได*สัมผัส
ใกล*ชิดกับคนดำ: “But Clare, it was plain, had shut away reason as well as caution. She shook her head… You 
don’t know, you can’t realize how I want to see Negroes, to be with them again, to talk with them, to hear 
them laugh” (Larsen, 2000, p.119). ความรู*สึกโหยหารากเหง*าของตนเองที่เก็บกดอยู/ในใจของแคลร�ทำให*แคลร�ยอมรับ
กับไอรีนว/าชีวิตของเธอในสังคมของคนขาวไม/มีความมั่นคง: “Really, ‘Rene, I’m not safe..” Her voice as well as the 
look on her face had a beseeching earnestness that made Irene vaguely uncomfortable “(Larsen, 2 0 0 0 , 
p.131). Fatmawati (2017) เปรียบเทียบลาร�เซนนักเขียนนวนิยายเรื่อง Passing และฟอเซ็ท นักเขียนนวนินายเรื่อง Plum 
Bun ในเรื่องการอำพรางตนของตัวละครหลักของพวกเขาไว*ดังนี้: “It is clearly seen that both authors prefer their 
protagonist who undergone passing started to talk pride in being a Negro and ‘come home’ to their true 
people” (p.112). 

ในบทที่ 3 ตอนที่ 3 เมื่อไอรีนและเฟลิซซึ่งเป)นคนผิวดำพบกับจอห�นสามีของแคลร�ตรงถนนเลขที่ 57 โดยบังเอิญ 
จอห�นมีท/าทางไม/พอใจและรับรู*ได*ในทันทีว/าไอรีนเป)นมูลาโตที่อำพรางตนเป)นคนขาวในวันที่เขาพบเธอและเกอร�ทรูดที่บ*าน
ของเขา การพบกันครั้งน้ีจะส/งผลเสียหายต/อแคลร�โดยตรง เน่ืองจากจอห�นสามารถคาดเดาได*ว/าแคลร�เองเป)นมูลาโตท่ีอำพราง
ตนและใช*ชีวิตอยู/กับเขามาตั้งแต/พบกันครั้งแรก ในบทที่ 3 ตอนที่ 4 ซึ่งเป)นตอนสุดท*ายของนวนินายแคลร� ไอรีนและไบรอัน
สามีของไอรีนไปงานเลี้ยงของครอบครัวฟรีแลนด�ที่อยู/ชั้นบนสุดของอาคาร แคลร�บอกไอรีนว/าจอห�นไปทำธุระท่ีฟ�ลาเดลเฟ+ย 
เธอจึงสามารถมางานเลี้ยงของฟรีแลนด�ได* แต/ไอรีนเตือนให*แคลร�ระวังเน่ืองจากฟ�ลาเดลเฟ+ยกับนิวยอร�กอยู/ไม/ไกลกันนัก และ
จะเกิดอะไรขึ้นหากจอห�นพบว/าแคลร�คือคนดำ แคลร�ตอบว/าเธอจะกลับมาใช*ชีวิตที่ฮาร�เล็มและจะสามารถทำทุกสิ่งตามใจ
ปรารถนา คำตอบของแคลร�แสดงให*เห็นว/าเธอไม/มีความกังวลใดใดเลย และไม/เห็นประโยชน�ของการอำพรางตนอยู/ในสังคม
ของคนขาวอีกต/อไป: “I’d do what I want to do more than anything else right now. I’d come up here to live. 
Harlem, I mean. Then I’d be able to do as I please, when I please” (Larson, 2000, p.157). ในงานเล ี ้ยงของ
ครอบครัวฟรีแลนด� ไอรีนรู*สึกหงุดหงิดที่เห็นไบรอันและแคลร�สนิทสนมกันเกินขอบเขต เธอเฝ�าครุ/นคิดถึงความเป)นไปได*ที่ท้ัง
ไบรอันและแคลร�จะมีความสัมพันธ�เชิงชู*สาวกัน ไอรีนไม/รู*สึกสนุกกับงาน เธอจึงเดินไปเป�ดหน*าต/างยาวเพื่อรับอากาศบริสทุธ์ิ 
หลังจากน้ันทุกคนในงานก็ได*ยินเสียงกริ่งประตูดังข้ึน ไอรีนได*ยินเสียงของจอห�นถามหาแคลร�ด*วยเสียงอันดังพร*อมกับก*าวเข*า
มาและตรงไปเผชิญหน*ากับแคลร� จอห�นได*ค*นพบความจริงอันเจ็บปวด: “ ‘So you’re a nigger, a damned dirty nigger!’ 
His voice was a snarl and a moan, an expression of rage and of pain” (Larsen, 2000, p.162). ขณะนั้นแคลร�ยื่น
อยู/ใกล*หน*าต/างยาวด*วยท/าทางสงบนิ่งราวกับไม/มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงรอยยิ้มจางๆ ซึ่งเป)นรอยยิ้มที่ทำให*ไอรีนทนไม/ได* ไอรีน
ยื่นมือไปแตะแขนของแคลร�และในวินาทีนั้นเอง ร/างของแคลร�ก็ตกลงสู/พื้นเบื้องล/างและเธอเสียชีวิตทันที “One moment 
Clare had been there, a vital glowing thing, like a flame of red and goal. The next she was gone” (Larsen, 
2000, p.163). การตายของแคลร�สะท*อนให*เห็นถึงจุดจบอันน/าสะเทือนใจของมูลาโตท่ีอำพรางตนเป)นคนขาว และต*องเผชิญ
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กับป7ญหาในด*านอัตลักษณ�ท่ีมีบ/อเกิดมาจากการอำพรางตนเป)นคนขาวและส/งผลกระทบอย/างร*ายแรงต/อชีวิตของเธอ ลาร�เซน
ไม/ได*เป�ดเผยถึงสาเหตุของการตายของแคลร�อย/างชัดเจน ผู*อ/านจึงรับรู*แต/ข*อสันนิษฐานจากทางฝ�ายเจ*าหน*าท่ีตำรวจและจาก
แขกเหรื่อที่อยู/ในเหตุการณ� มีความเป)นไปได*ที่จอห�นจะเป)นผู*ผลักแคลร� เนื่องจากมีความโกรธแค*นเป)นแรงจูงใจ หรือมีความ
เป)นไปได*ที่แคลร�จะเป)นลมหมดสติซึ่งจะถือเป)นอุบัติเหตุ ส/วนไอรีนนั้นรู*สึกสับสนในตนเอง และไม/สามารถบอกได*ว/า ขณะท่ี
เธอยื่นมือไปแตะแขนของแคลร�นั้นเป)นการผลักหรือไม/ ไอรีนได*แต/ย้ำกับตนเองว/าสิ่งที่เกิดขึ้นเป)นอุบัติเหตุ: “ ‘It was an 
accident, a terrible accident,’ she muttered fiercely. ‘It was.’” (Larsen, 2000, p.164). แต/ส ิ ่งที ่ช ัดเจนสำหรับ
ผู *อ/านคือไอรีนไม/รู *สึกเสียใจต/อการตายของแคลร�แต/อย/างใด: “Irene wasn’t sorry. She was amazed, incredulous 
almost” (Larsen, 2000, p.164). ชตากรรมอันน/าสะเทือนขวัญของมูลาโตเช/นแคลร�เป)นผลกระทบมาจากประเด็นเช้ือชาติท่ี
ฝ7งรากลึกมาตั้งแต/ยุคของระบบทาสและการเหยียดเช้ือชาติท่ีทำให*การอำพรางตนเป)นคนขาวของมูลาโตกลายเป)นทางเลือกท่ี
พวกเขาคาดหวังว/าจะนำไปสู /ความปลอดภัยและความหวังในชีว ิต: “Every character in the book, we realize, is 
infected by the pathologies of a society that insists difference demands fear, fear requires lying, and that 
passing for what one is not is safer than telling the complicated versions of truth available in a racially 
stratified society” (McIntire, 2012, p.790).  
 

4. บทสรุป 
ระบบทาสและการเหยียดเชื้อชาตินับเป)นความโหดร*ายทารุณที่มนุษย�กระทำต/อมนุษย�ด*วยกันมาเป)นเวลานบัร*อยป+ 

คนผิวขาวปฏิบัติต/อคนผิวดำราวกับพวกเขาไม/ใช/มนุษย�แต/เป)นสัตว�หรือผักปลาที่ไม/มีความรู*สึก ไม/ว/าจะเป)นการขนส/งทาสผิว
ดำจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง หรือการซื้อขายทาสในตลาดทาสหรือการใช*แรงงานทาสในไร/ ภาพของทาสผู*หญิงที่ถูกนายทาส
หรือเจ*าของไร/ข/มขืนมีให*เห็นเป)นเรื่องปกติ และบุตรที่เกิดมาจะเป)นลูกผสมที่เรียกว/ามูลาโต (Mulatto) ซึ่งก็จะมีสถานะเป)น
ทาสเช/นเดียวกับมารดา หลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลง และประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล�นประกาศเลิกทาสแต/การเหยียด
เชื้อชาติและสีผิวยังคงมีอยู/อย/างเข*มข*น โดยเฉพาะในรัฐทางตอนใต*ที่ไม/ต*องการให*มีการเลิกทาส ในสังคมของอเมริกามีความ
เชื ่อที ่ว/าคนผิวขาวเป)นเผ/าพันธุ �ของมนุษย�ที ่สูงส/งกว/าเผ/าพันธุ �ของคนผิวสีและควรมีอำนาจเหนือกว/าคนผิวสี (White 
Supremacy) มีการออกกฏหมายห*ามไม/ให*มีการแต/งงานระหว/างคนต/างสีผิว และมีการออกกฏหมายมาแบ/งแยกระหว/างคน
ผิวขาวกับคนผิวดำ (Jim Crow Laws) ซึ่งมีผลบังคับใช*ตั้งแต/ปลายศตวรรษที่ 19 คนผิวดำถูกกดขี่ข/มเหง ถูกลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพและมีชีวิตที่สิ้นหวังและไร*อนาคต สภาพอันเลวร*ายนี้ส/งผลให*ลูกผสมมูลาโตเลือกที่จะอำพรางตนและใช*ชีวิตอยู/ใน
สังคมของคนผิวขาว เรื่องราวของมูลาโตได*กลายเป)นแก/นของวรรณกรรมในยุค Harlem Renaissance ในนวนิยายเรื ่อง 
Passing ของเนลลาลาร�เซน แคลร�ตัวละครที่เป)นมูลาโตเลือกที่จะละทิ้งรากเหง*าของตนและอำพรางตนเพื่อที่จะสามารถใช*
ชีวิตอยู/ในสังคมของคนผิวขาว ในขณะท่ีเพ่ือนร/วมเช้ือชาติเดียวกันต*องเผชิญกับความเจ็บปวดอันเป)นผลมาจากการเหยียดสีผิว
ที่ฝ7งรากลึกมาเป)นเวลานับร*อยป+ อย/างไรก็ตาม การใช*ชีวิตที่ต*องอำพรางตนของแคลร�กลับกลายเป)นความเจ็บปวด ลูกผสม
อย/างเธอต*องเผชิญกับป7ญหาเชิงอัตลักษณ� ชีวิตของเธอในสังคมของคนขาวเป)นชีวิตที่ไร*ความสุขและไร*ความมั่นคง เนื่องจาก
เธอต*องพยายามปกป�ดเช้ือชาติของเธอตลอดเวลา หากวันใดท่ีสามีของเธอซ่ึงเป)นผู*ท่ีเกลียดชังและเหยียดคนผิวดำอย/างรุนแรง
ล/วงรู*ความลับและการอำพรางตนของเธอ ย/อมหมายความว/า ชีวิตครอบครัวของเธอเป)นอันแตกสลาย ในขณะเดียวกันเธอก็
เป)นที่รังเกียจและดูหมิ่นจากชุมชนคนผิวดำที่ไม/ยอมรับการละทิ้งเชื้อชาติและการอำพรางตนของเธอ ดังนั้น การที่เธอได*พบ
กับไอรีนเพื่อนในวัยเด็กทำให*แคลร�มีโอกาสที่จะหวนกลับไปยังโลกของคนผิวดำที่เธอละทิ้งมาแคลร�ปรากฏตัวขึ้นบ/อยครั้งใน
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ฮาร�เล็มจนไอรีนต*องเตือนให*เธอตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีสามีของเธอจะล/วงรู*ความลับของเธอ จนในท่ีสุดความโหยหารากเหง*า
ของแคลร�ได*นำพาเธอไปสู/จุดจบอันน/าสะเทือนใจ 
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CHINA 
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บทคัดยEอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาสถานภาพองค�ความรู เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีน ใช 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร รวบรวมข อมูลจากผลงานวิชาการต,าง ๆ ได แก, บทความวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ� 
งานค นคว าอิสระ และสารนิพนธ� โดยใช วิธีการนำเสนอเป3นพรรณนาวิเคราะห� ผลการศึกษาพบว,า หนังตะลุงของประเทศจีนมี
ประวัติความเป3นมาอย,างยาวนานกว,า 2,000 ป7 โดยวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีนมีความสัมพันธ�อย,างใกล ชิด
กับง้ิวจีน เช,น การใช สีในการออกแบบตัวละครหนังตะลุง การใช เครื่องดนตรีในการเล,นหนังตะลุง เป3นต น วรรณกรรมประเภท
หนังตะลุงของประเทศจีนมีพัฒนาการทั้งด านรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เป3นมรดกทางวัฒนธรรม
แห,งชาติ เป3นที่น,าจดจำ และเป3นความภาคภูมิใจของชนรุ,นหลัง ทั้งนี้ พบผลงานทางวิชาการที่ศึกษาวรรณกรรมประเภทหนัง
ตะลุงของประเทศจีน ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) การศึกษาเชิงประวัติ 2) การศึกษาเชิงพัฒนาการ 3) การศึกษาเชิงการดำรงอยู,
ของหนังตะลุง และ 4) การศึกษาในเชิงการแสดง ซึ่งองค�ความรู ดังกล,าวสามารถนำมาเป3นแนวทางแก,ผู ที่สนใจวรรณกรรม
ประเภทหนังตะลุงผู ต,อไป 
 

คำสำคัญ : วรรณกรรม, หนังตะลุง, ประเทศจีน 
 

Abstract 
This article aims to study the status of knowledge about shadow play literature of China. Use a 

documented research methodology. Collecting data from various academic works, such as academic 
articles, research articles, thesis, and independent research, by using descriptive-analytical presentation 
methods. The results showed that The shadow play of China has a long history of more than 2, 000 years. 
Chinese shadow play is closely related to Chinese opera, such as the use of color in the shadow play 
character design. The use of musical instruments in playing shadow shadow play, etc., China's shadow play 
has developed both in form and content. which changes according to the era. And it is a national cultural 
heritage be memorable and the pride of the next generation. This academic articles were found to study 
the literature of shadow play in China in 4 aspects as follows: 1) historical study 2) developmental study 3) 

 

1 นิสิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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study on the existence of shadow play and 4 )  Performance education. This knowledge can be used as a 
guideline for those who are interested in shadow play literature. 
 

Keyword: Literature, Shadow Play, China 
 

1. สEวนนำ 
หนังตะลุง หรือวัฒนธรรมการเล,นละครเงา (Shadow Play) เป3นศิลปะการแสดงอย,างหนึ่งที่ปรากฏในแหล,งอารย

ธรรมเก,าแก,ตั้งแต,สมัยโบราณ มีการแพร,กระจายไปยังประเทศต,าง ๆ เช,น ประเทศเปอร�เซีย ประเทศอาหรับ ประเทศพม,า 
ประเทศไทยและประเทศจีน ซ่ึงหนังตะลุงในแต,ละประเทศย,อมมีความแตกต,างกันตามวิธีการละเล,น นอกจากน้ัน ยังมีอิทธิพล
ต,อภูมิปgญญาท องถิ่นด วย หนังตะลุงเป3นการละเล,นที่มีความเป3นมาอย,างช านาน และเชื่อกันว,า หนังตะลุงในไทยอาจมีต น
กำเนิดจากชวา จากน้ัน ได เริ่มส,งอิทธิพลไปยังประเทศเพ่ือนบ าน พินิตตา สุขโกศล (2549 : 132) ได อธิบายเก่ียวกับหนังตะลุง
ว,า หนังตะลุง เป3นการแสดงประเภทหน่ึงท่ีนักวิชาการทางด านสื่อสารมวลชนจัดให อยู,ในประเภทของสื่อพ้ืนบ าน (Traditional 
media) ซ่ึงสามารถทําหน าท่ีบอกเล,าเรื่องราว และสะท อนสภาพวิถีชีวิตของสังคมในแต,ละยุคสมัยได เป3นอย,างดี เน้ือหาท่ีเกิด
จากการแสดงหนังตะลุง ยังเป3นอีก กระบวนการหนึ่งที ่จะนําเข าสู ,การสะท อนความเป3นอัตลักษณ�ของท องถิ ่น (Local 
identity) และท,ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปgจจุบัน ยังคงมีลมหายใจของหนัง
ตะลุงปรากฏอยู,ในฐานะผู ที่ทําหน าที่เป3นเสมือนตัวกลาง (Mediator) ระหว,างวัฒนธรรมกับความอยู,รอดทางสังคม แม ตัวบท
ตะลุงเกิดจากชีวิตรอบตัวมนุษย�และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม แต,สามารถกล,าวได ว,า หนังตะลุงเป3นสื่อท องถิ ่นท่ี
สามารถเข าถึงกับประชาชนได มากที่สุด วิธีการแสดงของนายหนังจะไม,ได ถูกบังคับทางความคิด กระบวนการแสดงหนังตะลุง
น้ัน ๆ ถือว,าเป3นการแสดงทัศนคติและประสบการณ�ชีวิตของนายหนัง โดยส,งสารผ,านตัวละครหนังตะลุงไปยังผู รับสาร 

วรรณกรรมหนังตะลุงของประเทศจีนมีประวัติความเป3นมาประมาณ 2,000 กว,าป7 ว,ากันว,า ในช,วงที่จักรพรรดิฮั่นอู,
（汉武帝）ขึ้นครองราชย�เป3นจักรพรรดิคนที่ 7 ของราชวงศ�ฮั่นตะวันตก สนมคนโปรดของพระองค�ได เสียชีวิตเนื่องจาก
ติดโรคร ายแรงชนิดหนึ่งที่ไม,สามารถที่จะรักษาได  ต,อมา พระองค�ไม,สนใจราชกิจต,าง ๆ คิดถึงแต,นางสนมที่เสียชีวิตไป มีวัน
หน่ึง อำมาตย�ออกไปทำภารกิจนอกวัง ระหว,างเดินทางไปยังท่ีหมาย เขาเห็นมีเด็กคนหน่ึงกำลังเล,นกับตุpกตาผ าอยู,ริมทาง และ
รู สึกว,าเงาของตุpกตาผ านั้น เหมือนทำให ตุpกตาตัวนี้กลายเป3นตุpกตาที่มีชีวิตอยู,จริง หลังจากได กลับมาถึงวัง อำมาตย�ก็หยิบผ า
ฝrายและผ าไหมเย็บตุpกตาตัวใหม,ท่ีมีหน าตาคล ายคลึงกับสนมคนโปรดของพระองค� ทาสีและนำก านไม มาใส,ท่ีบริเวณมือกับเท า
ของตุpกตาตัวนั้น จากนั้น อำมาตย�ได อัญเชิญพระองค�มารับชุมการแสดงตุpกตานี้ ซึ่งในที่ที่จัดการแสดง เขายังจัดตั้งผ าม,าน
สี่เหลี่ยมและจุดเทียนล อมรอบผ าม,าน เมื่อพระองค�มาถึง และได รับชมการแสดงเสร็จสิ้น แสดงความสนพระทัยอย,างมากจน
วางไม,ลง เมื่อเวลาขยับมาถึงปgจจุบันน้ี รุ,นหลังได จดบันทึกเรื่องราวน้ีลงไปไหนตำนาน และถือกันว,าเป3นต นกำเนิดแรกสำหรับ
หนังตะลุงของประเทศจีน  
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รูปท่ี 1 การแสดงหนังตะลุงในวรรณคดีเรื่องสามกpกและไซอ๋ิว 
ท่ีมา : http://www.canadarite.com/stls5/23869775.htm 
 

หนังตะลุงในประเทศจีนถือเป3นศิลปะการแสดงมรดกได รับความนิยมในท องถิ่นเป3นอย,างมาก ไม,แตกต,างจากหนัง
ตะลุงในประเทศไทยที่ได รับความนิยมในท องถิ่นต,าง ๆ เช,น วรรณกรรมหนังตะลุงในท องถิ่นภาคใต  ดังที่จรูญ หยูทอง-แสง
อุทัย (2558 : 11) ได กล,าวถึงหนังตะลุงของภาคใต ว,า หนังตะลุงเป3นศิลปะการแสดงที่เป3นเอกลักษณ�อย,างหนึ่งของชาวใต 
โดยเฉพาะชาวลุ,มน้ำทะเลสาบสงขลาที่พบว,าบริเวณลุ,มน้ำแห,งนี้เป3นถิ่นกำเนิดของนายหนังตะลุงจำนวนมากตั้งแต,อดีตจนถึง
ปgจจุบัน ตั้งแต,ยุคคบทางมะพร าว ตะเกียงมันวัว ขี้ใต น้ำมันยาง ตะเกียงเจ าพายุ จนมาถึงยุคเครื่องปgwนไฟและยุคไฟฟrาใน
ปgจจุบัน เด็ก ๆ และเยาวชนของดินแดนแห,งนี้เติบโตขึ้นมาท,ามกลางเรื่องเล,าและเรื่องราวจากนายหนังตะลุง เห็นได ว,า  
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรมหนังตะลุงในประเทศไทยปรากฏโดยมาก โดยเฉพาะการศึกษาหนังตะลุงในภาคใต  

อย,างไรก็ตาม ในกรณีของหนังตะลุงของประเทศจีน ยังไม,มีการศึกษาวิจัยกันอย,างเด,นชัดนัก ผู ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสถานภาพองค�ความรู เก่ียวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีน เน่ืองจากพบว,าหนังตะลุงในประเทศจีนก็มี
ลักษณะเด,นท่ีน,าสนใจ แต,ยังไม,มีการรวบรวมไว อย,างเป3นระบบ ซ่ึงจากการศึกษาพบว,า วรรณกรรมหนังตะลุงของประเทศจีน
ปรากฏตั้งแต,สมัยราชวงศ�ฮั่นตะวันตก ต,อมา ก็ส,งอิทธิพลในราชวงศ�ถังมากที่สุด และเจริญในราชวงศ�ชิงตามลำดับ เนื่องด วย
หนังตะลุงของจีนได มีความเจริญรุ,งเรืองในราชวงศ�ชิง แต,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมย,อมทำให กระแสความนิยมของหนังตะลุง
ได รับผลกระทบในยุคสมัยโบราณซ่ึงเป3นยุคท่ีขาดความสงบสุขด วยเช,นกัน  

Ma Ning (2563 : 367) ได กล,าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคปลายราชวงศ�ชิงว,า หนังตะลุงเริ ่มมีขึ ้นในช,วงปลาย
ราชวงศ�ชิง ขณะน้ัน เน่ืองจากความวุ,นวายทางสังคม รัฐบาลชิงได กำหนดเคอร�ฟzวและลัทธิบัวขาว (white lotus religion) ใน
ตอนนั้นมีอิทธิพลต,อสังคมค,อนข างมาก จากนั้น รัฐบาลชิงได สังหารนายหนังตะลุง และการแสดงหนังตะลุงก็เริ่มเงียบเหงา 
จนถึงสมัยสาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน หนังตะลุงได เริ่มพัฒนาขึ้นและเข าสู,ชีวิตผู คนอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลง
ของหนังตะลุงในแต,ละยุคแต,ละสมัยทำให ได เข าถึงชีวิตประจำวันของคนในปgจจุบันได น อยลง ใขณะเดียวกัน หนังตะลุงของ
ไทย ยังพบว,ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย,างต,อเนื่องตามยุคสมัยเช,นกัน ดังที่พิทยา บุษรารัตน� (2541 : 102) ได สรุป
ทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงในสมัยใหม,จากงานวิจัยเรื ่องรำหนัง : การแสดงหนังตะลุงของภาคใต ฝgwง
ตะวันตกว,า ในด านแนวโน ามและความเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงภาคใต ฝgwงตะวันตกนั้นกล,าว ได ว,า หนังตะลุงภาคใต ฝgwง
ตะวันตกจะไม,เฟ{wองฟูเช,นในอดีต แต,หนังตะลุงบางคณะจะสามารถดํารงอยู,ได โดยทําหน าที่ในการประกอบพิธีกรรมให กับ
ชาวบ านมากกว,าที่จะแสดงเพื่อความบันเทิงในด านการสืบทอดความเป3นหนังตะลุงก็จะอยู,ในวงจํากัดและจะเป3นกลุ,มผู มีเช้ือ
สายหรือสายตระกูล หนังตะลุงที่จะต องสืบทอดตามความเชื่อเก่ียวกับครูหมอหนัง นายหนังตะลุงและรวมทั้งคณะหนัง ตะลุง
จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการแสดงให ใกล เคียงกับหนังตะลุงภาคใต ฝgwงตะวัน ออกมากยิ่งขึ้น และการแสดงหนัง
ตะลุงไม,สามารถยึดเป3นอาชีพหลักได  ความเป3นหนังตะลุงหรือ วิชาการหนังตะลุงจะเข าสู,สถาบันการศึกษาและสถาบัน
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วัฒนธรรม เพ่ือการศึกษาและการอนุรักษ� หนังตะลุงและการแสดงพ้ืนบ านอ่ืน ๆ จะมีการรวมกลุ,มกันในรูปแบบต,าง ๆ มากข้ึน 
รวมทั้งการมีส,วนร,วมกับองค�กรในท องถิ่น ชุมชน ในการปกปrอง เลือกสรร และหาวิธีการในการดํารงอยู,และการผลิตซ้ำทาง
วัฒนธรรมเพื่อรักษาความเป3นอัตลักษณ�ในท,ามกลางความเป3นอเนกลักษณ�ของชุมชน ข อมูลดังกล,าวนี้ สอดคล องกับการ
เปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงจีนในแต,ละยุคสมัย อย,างไรก็ตาม หนังตะลุงยังเป3นสมบัติของชาติต,าง ๆ ที่ร,วมมือร,วมใจกันเพ่ือ
พัฒนาและอนุรักษ�ในสังคมสมัยใหม, อิทธิพลและบทบาทของหนังตะลุงก,อให เกิดรูปแบบการแสดงประเภทใหม, แต,นั่นไม,ได 
หมายความว,า หนังตะลุงจะขาดหายจากโลกใบนี้ไป มันกลายเป3นรูปแบบการแสดงที่ถูกปรับปรุงให เข ากับสมัยใหม,หรือเป3น
มรดกทางวัฒนธรรมแห,งชาติได ถูกบันทึกและจดจำในเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข อง ผู คนในสมัยใหม,นั้น จะภาคภูมิใจอย,างยิ่ง 
เพราะในยุคต,อมา หนังตะลุงจีนได ถูกบันทึกเป3นรายชื่อตัวแทนมรดกภูมิปgญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย�โดยองค�กรยูเนสโก
ประเทศของเขาได สืบทอดกับดำเนินการฟ{|นฟูหนังตะลุงไว  ซ่ึงเป3นส,วนหน่ึงของวัฒนธรรมของชาติ 

จากข อมูลข างต นทำให เห็นว,าวรรณกรรมหนังตะลุงมีที่มาอย,างยาวนาน ด วยเหตุนี้ ทำให ผู วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ผลงานทางวิชาการที่ศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงของประเทศจีนต,อไป ในการศึกษาครั้งนี้จะช,วยให ผู อ,านเห็นองค�ความรู 
เกี่ยวกับวรรณกรรมหนังตะลุงจีนที่เด,นชัดมากยิ่งขึ้น และยังอาจสามารถนำมาเปรียบเทียบกับวรรณกรรมหนังตะลุงของชาติ
อ่ืน ๆ ได อีกด วย 
 

2. การศึกษาในเชิงประวัติ 
หนังตะลุงมีอิทธิพลในสังคมจีนมาอย,างยาวนาน ในมณฑลภาคเหนือของจีนจะถือกันว,า หนังตะลุงเป3นการแสดง

ศิลปะพื้นบ านชนิดหนึ่ง และมณฑลที่พบบ,อยครั้ง ได แก, มณฑลซานตง มณฑลเหอเป}ย มณฑลส,านซี และมณฑลซานซี 
เนื่องจากหนังตะลุงได ปรากฏตัวในประเทศจีนตั้งแต,สมัยราชวงศ� ไม,ว,าจะเป3นราชสำนักหรือชุมชนท องถิ่น หนังตะลุงได รับ
ความนิยมจากคนสมัยนั้นอย,างมาก จากข อมูลที่ปรากฏในประวัติศาสตร� ประเทศจีนเป3นแหล,งเก,าแก,อารยธรรมแห,งหนึ่งที่มี
ประวัติความเป3นมาประมาณ 5,000 กว,าป7เป3นที่รู  จักกันทั่ว แม ได รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ศิลปะ
พื้นบ านบางประเภทก็ได ถูกบำรุงรักษาไว จนถึงปgจจุบัน เช,น หนังตะลุง และการตกแต,งหน าต,างแบบดั้งเดิมของชาวจีน (ที่น้ี
หมายถึงการเอากระดาษมาตัดเป3นลวดลายมาตกแต,งหน าต,าง)  

ในการศึกษาด านประวัติ พบจำนวน 1 เรื่อง ปรากฏในรูปแบบของบทความวิชาการ ผู ศึกษามักนิยมศึกษาต นกำเนิด 
สภาพความเป3นจริง หรือความสัมพันธ�ระหว,างอดีตและปgจจุบันของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและมีประวัติอันยาวนาน รวมถึง
การศึกษาในด านคุณค,า ข อดีกับข อบกพร,องต,าง ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากระบบสารสนเทศของประเทศจีนเป3นระบบปzด 
ทำให การเก็บข อมูลของหนังตะลุงในประเทศจีนค,อนข างจำกัด แต,ผู ศึกษายังได พบข อมูลที่น,าสนใจเกี่ยวกับหนังตะลุงจีนจาก
ง า น ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  Relationship between the features of Chinese traditional art and aesthetic psychology 
(ความสัมพันธ�ระหว,างรูปแบบของศิลปะจีนโบราณกับจิตวิทยาความงาม) ของ Cao Qing yun (2563 : 798) โดยการศึกษา
เชิงประวัติ ผู ศึกษาแบ,งออกเป3น 4 ลักษณะ ท่ีอิงกับมณฑลต,าง ๆ ดังน้ี 

2.1 หนังตะลุงมณฑลสEานซี 

มณฑลส,านซีเป3นพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและสืบทอดหนังตะลุงในประเทศจีน เพื่อให เห็นถึงรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครหนังตะลุง ตัวละครเหล,าน้ีจะมีลักษณะหัวโตและตัวเล็ก 
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รูปท่ี 2 การแสดงหนังตะลุงมณฑลส,านซี 
ท่ีมา : บทความวิชาการของ Cao Qing yun 
 

2.2 หนังตะลุงมณฑลเหอหนาน 
ปgจจุบันน้ี สำหรับมณฑลเหอหนาน หนังตะลุงในเมืองซีนเซ่ียน เมืองหลิงเป}า และเมืองถงไป}ถือเป3นศิลปะการละเล,น

แบบท องถิ่นที่ได รับความนิยมอย,างมาก ซึ่งตัวละครหนังตะลุงของเมืองถงไป}มีลักษณะเฉพาะมากที่สุด รูปร,างทั้งเตี้ยทั้งใหญ, 
และเป3นตัวละครท่ีมีวิชาอาคมท่ีเก,งกล า 
 

 
รูปท่ี 3 หนังตะลุงของเมืองถงไป}มณฑลเหอหนาน 
ท่ีมา : บทความวิชาการของ Cao Qing yun 
 

2.3 หนังตะลุงมณฑลซานซี 

ภาคใต และภาคกลางของมณฑลซานซีจะเป3นพ้ืนท่ีท่ีนิยมเล,นหนังตะลุงมากท่ีสุด ตัวละครหนังตะลุงโดยส,วนใหญ,ทำ
จากหนังวัว และถือกันว,าหนังตะลุงภาคใต เป3นตัวแทนภาพลักษณ�หนังตะลุงของมณฑลซานซีอีกด วย  
 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะตัวละครหนังตะลงุของมณฑลซานซี 
ท่ีมา : บทความวิชาการของ Cao Qing yun 
 

2.4 หนังตะลุงเมืองถังชานมณฑลเหอเปbย 

หนังตะลุงในมณฑลเหอเป}ย�เมืองถังชานถูกสร างข้ึนเมื่อปลายราชวงศ�หมิงและช,วงสาธารณรัฐจีนท่ีกำลังเจริญรุ,งเรือง
อยู, ในช,วงปลายราชวงศ�ชิง หนังตะลุงถือเป3นหนึ่งในหมวดหมู,ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในหนังตะลุงของจีน เนื่องจากตัวละครหนัง
ตะลุงทำจากหนังลา จึงเรียกอีกอย,างว,าการเล,นเงาลา สีหน าของตัวละครมักใช สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดำ และสีขาวห าสีเป3น
หลัก ท้ังน้ีเพ่ือให เห็นถึงมีบุคลิกท่ีเป3นเอกลักษณ�และแตกต,างกับตัวละครหนังตะลุงท่ีอ่ืนด วย 
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รูปท่ี 5 ลักษณะตัวละครหนังตะลงุของเมืองถังชานมณฑลเหอเป}ย� 
ท่ีมา : บทความวิชาการของ Cao Qing yun 
 

นอกจากหนังตะลุงมีบทบาทที่เด,นชัดในมณฑลเหล,านี้แล ว ก็ยังได ส,งอิทธิพลไปในมณฑลอื่น ๆ เช,น หนังตะลุงของ
ตระกูลแฮท่ีอำเภอหวนมณฑลกานซู,ก็ถือเป3นหน่ึงหนังตะลุงท่ีเก,าแก,ท่ีสุดในประเทศจีน ฉะน้ัน จึงมีการขนานนามให อำเภอน้ีว,า
เป3นอำเภอแห,งหนังตะลุง 
 

3. การศึกษาในเชิงพัฒนาการ 
การศึกษาในเชิงพัฒนาการ พบจำนวน 2 เรื่อง ท้ังรูปแบบของบทความทางวิชาการและวิทยานิพนธ� ได แก, บทความ

ของ อัศวิน ศิลปะเมธากุล (2552 : 38) เรื่อง การละเล,นหนังตะลุงในภาคใต เพื่อพัฒนาการเล,นร,วมสมัย พบว,า การเล,นหนัง
ตะลุงของไทย จะมีการนำเรื่องที่มีชื่อเสียง เช,น รามเกียรติ์มาเล,น สำหรับรูปที่ใช ในการเล,นหนังตะลุง จากเดิมที่เป3นการแกะ
หนังวัวหนังควายและฉลุลวดลายตลอดจนการลงสีท่ีเลียนแบบจากขนบประเพณีแบบโบราณ มีลักษณะแบนราบ มีพ้ืนท่ีความ
กว าง ความยาวรูปหนังตะลุง มีรูปแบบจิตนิยม อันเป3นลักษณะเด,นของศิลปะแบบตะวันออกโดยเฉพาะศิลปะไทย รูปหนัง
ตะลุงจะเป3นแบบ “รูปเดี่ยว” และมีชื่อเรียกเฉพาะแบบ เฉพาะตัว เช,น รูป�ษี รูปเจ าเมือง มเหสี เจ าชาย ผู หญิง รูปยักษ� 
เทวดา และตัวตลก 

ต,อมามีวิทยานิพนธ�ของ Wang Zheng (2559 : 5) ได ศึกษาเรื่อง Virtual Puppet: Interactive Chinese Shadow 
Puppetry Using Microsoft Kinect V2 เขากล,าวถึงพัฒนาการของหนังตะลุงจีนว,า หนังตะลุงปรากฏตัวครั้งแรกในสมัย
ราชวงศ�ฮั่นตะวันตกโบราณ ตำนานที่เกี่ยวข องเล,าเรื่องราวความรักของจักรพรรดิของราชวงศ�ฮั่น ยกย,องหนังตะลุงเพื่อระลึก
ถึงพระสนมอันเป3นที่รัก จากนั้น หนังตะลุงถูกออกแบบและใช เป3นสัญลักษณ�ของความเชื่อท่ีเกี่ยวกับเทพเจ าหรือพระเจ าบน
สวรรค� ท้ังน้ี เพ่ือเผยแพร,ศาสนาพุทธนิกายมหายานในสังคมจีน มาถึงราชวงศ�ซ,ง หนังตะลุงกลายเป3นรูปแบบความบันเทิงยอด
นิยมพร อมมีการร องเพลงพ้ืนบ านและการบรรยายท่ีคล ายคลึงกันกับการแสดงละครในสมัยน้ัน ต,อมาราชวงศ�หยวน หนังตะลุง
กลายเป3นรูปแบบความบันเทิงริมถนนท่ีได รับความนิยมมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง  

นอกจากนั้น ยังซึมซับประเพณีการเล,นศิลปะพื้นบ านของภูมิภาคต,าง ๆ ทั้งในประเทศและต,างประเทศอีกด วย 
สะท อนให เห็นถึงกระบวนการพัฒนา วิธีการการออกแบบและการแสดงที่หลากหลาย ในสมัยราชวงศ�ชิงและราชวงศ�หมิง 
โดยเฉพาะในราชวงศ�ชิง ถือว,าเป3นยุคทองของการเล,นหนังตะลุง และหนังตะลุงกำลังเป3นที่ยอมรับสำหรับบุคคลต,างวัยและ
ต,างระดับชั้นมากขึ้น ในระยะเวลานี้ มีคณะหนังตะลุงหรือกลุ,มครอบครัวหนังตะลุงเล็ก ๆ ที่นับไม,ถ วนได ร่ำรวยขึ้นมาในสมัย
น้ัน หน,วยงานท่ีเก่ียวข องเหล,าน้ีได มีโอกาสไปเล,นหนังตะลุงในงานเลี้ยงวันเกิด งานแต,งงาน และงานศพต,าง ๆ เป3นเวลาหลาย
วัน เพราะคนสมัยนั้นเข าใจว,า หากยิ่งเป3นเจ าของงานหรือเจ าของกิจการ นี่ถือเป3นช,องทางที่ดีสำหรับแสดงอำนาจ ความเป3น
มหาเศรษฐี และความสัมพันธ�ส,วนตัวในสังคม นอกจากนั้น แขกรับเชิญจะเพลิดเพลินกับการเล,นหนังตะลุงพร อมกับร,วมทาน
อาหารมื้อใหญ,และได ชมกิจกรรมเฉลิมฉลองอ่ืน ๆ ในช,วงปลายราชวงศ�ชิง รัฐบาลท องถ่ินบางแห,งเป3นห,วงว,ากลุ,มคนร ายจะมา
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รวมตัวกันและสร างปgญหาให กับสถานที่เล,นหนังตะลุงในกลางคืน จึงมีการสั่งห ามจัดการแสดงหนังตะลุง ที่แย,ไปกว,านั้น นาย
หนังตะลุงจำนวนมากถูกจับโดยไม,มีผล เหตุการณ�ครั้งนี้ ถือเป3นเหตุการณ�ที่ทำให งานแสดงหนังตะลุงได ถูกทำลายอย,าง
มหาศาล และเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 หนังตะลุงก็หายไปจากสายตาของประชาชน เนื่องจากสมัยนั้นประเทศจีนตกอยู,ใน
กระแสการต,อสู แย,งชิงอำนาจ จนถึง พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสต�จีนได รับชัยชนะจากวิกฤตดังกล,าวน้ี คณะหนังตะลุงท่ีเหลือ
ได เริ่มหยิบงานศิลปะชิ้นนี้มาแสดงอีกครั้ง จนกระทั่งเมื่อเกิดการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ได เริ่มส,งผลกระทบให กับสังคมและ
วัฒนธรรม ทำให คณะหนังตะลุงและบุคคลที่เกี่ยวข องได ถูกทำลายไปอีกครั้ง ตามเอกสารที่ปรากฏในบางพื้นที่ รัฐบาลในสมัย
นั้นอ างว,า ข อมูลที่ปรากฏในรายการหนังตะลุงเป3นสิ่งที่อยู,นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาล จึงสั่งให ทำลายอุปกรณ�การ
แสดงหนังตะลุงที่เกี่ยวข องด วยไฟ ในช,วงยุคมืด ศิลปะการแสดงพื้นบ านที่จำนวนมากถูกมองว,าเป3นกิจกรรมทางไสยศาสตร� 
และเพ่ืออยู,รอด บุคคลเหล,าน้ีจำเป3นต องปฏิบัติตนภายใต การควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงเน้ือหาและความเป3นสุนทรียภาพของหนัง
ตะลุงก็ได รับการเปลี่ยนแปลงไปอย,างสิ้นเชิง ต,อมา ในสมัยหลัง พ. ศ. 2513 คำสั่งเหล,านี้ได ถูกยกเลิก คณะหนังตะลุงท่ี
เก่ียวข องได หยิบหนังตะลุงข้ึนมาแสดงอีกครั้ง แต,ท่ีน,าเสียดายคือ สถานะของหนังตะลุงได เปลี่ยนไปจากเดิม เน่ืองจากถูกแทง
ท่ีด วยรูปแบบการแสดงสมัยใหม, 
 

 
รูปท่ี 6 งานแสดงหนังตะลุงในช,วงปลายราชวงศ�ชิง 
ท่ีมา : https://www.vjshi.com/watch/3159041.htm 
 

ปgจจุบันน้ี มีการจัดตั้งหน,วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือรักษาศิลปะการแสดงเหล,าน้ีไม,ให ขาดหายไป ในบางมณฑลของภาค
กลางในประเทศจีน มีแหล,งท,องเที ่ยวที ่เป3นบ านหนังตะลุงโดยมีนายหนังมืออาชีพร,วมจัดการแสดงหนังตะลุงให กับ
นักท,องเท่ียว นอกจากน้ี รุ,นหลังได พัฒนาหนังตะลุงเป3นรูปแบบการ�ตูน เพ่ือท่ีจะเข ากับยุคสมัยหรือทำให คนในสังคมรู จักหนัง
ตะลุงได มากข้ึน และถือเป3นวิธีการอย,างหน่ึงท่ีรักษาสถานภาพของหนังตะลุง 
 

4. การศึกษาในเชิงการดำรงอยูE 
การดำรงอยู, คือการรักษาและคุ มครองสิ่งใดสิ่งหน่ึงให อยู,ในสภาพท่ีสามารถทรงตัวต,อได  ซ่ึงการดำรงอยู,หนังตะลุงมี

การพัฒนาอย,างต,อเน่ืองตามยุคสมัย โดย อรทัย พรมเทพ (2553 : 42) กล,าวถึงการดำรงอยู,ของหนังตะลุงในงานวิจัยเรื่อง การ
เรียนรู ของผู แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู,ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยว,า การแสดงหนังตะลุงเป3นศาสตร�และศิลป�ที ่มี
คุณค,าต,อการดดำรงชีวิตของคนมาอย,างยาวนาน อาจกล,าวได ว,า การแสดงน้ีเป3นแหล,งรวบรวมความรู ในแบบแผนสมัยโบราณ
ที่สามารถนำมาปรับใช ในยุคสมัยปgจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได  การแสดงหนังตะลุงจากยุคอดีตมาสู,ยุคปgจจุบันนั้นได มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และวิถีชีวิตของผู คนท่ีเปลี่ยนแปลงไป เห็นได ว,า การดำเนินของหนังตะลุงได รับผลกระทบอย,าง
รุนแรง ไม,ว,าจะเป3นการเลือกวัสดุในการทำตัวละครหนังตะลุง การออกแบบรูปร,างลักษณะตามสถานะของตัวละคร และการ
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ใช สีก็ตาม ล วนได รับอิทธิพลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท,ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง การดำรงอยู,ของหนัง
ตะลุงกลายเป3นสิ่งที่ดำเนินการยากลำบาก ที่โชคดีคือ หนังตะลุงยังยึดบางลักษณะตามขนบประเพณีโบราณ สามารถกล,าวได 
ว,า การเปลี่ยนแปลงท่ีตลอดมาน้ี เป3นปรับตัวและการพัฒนาตนเองในสมัยปgจจุบัน 

ในการศึกษาเชิงการดำรงอยู, พบจำนวน 1 เรื่อง ในรูปแบบของวิทยานิพนธ� ได แก, วิทยานิพนธ�เรื่อง “Masters of 
Laoting Shadow Play” Experiencing traditional art practice in virtual space (สัมผัสประสบการณ�ศิลปะแบบดั้งเดิม
ในพื้นที่เสมือนจริง) ของ Chen Bi jun (2561 : 50) นักวิจัยได กล,าวถึงการดำรงอยู,ของ หนังตะลุงของอำเภอเล,าถิง เมืองถัง
ชาน มณฑลเหอเป}ย�ว,า ยังคงใช รูปแบบการแสดงละครแบบดั้งเดิมที่รวบรวมทั้งศิลปะ ดนตรี การแสดงเข าด วยกันเป3นหน่ึง
เดียว เน่ืองจากมีดนตรีท่ีอ,อนโยน ฝ7มือการแสดงท่ีสนุกสนานและเกินจริง และนิยมใช วัสดุโทนสีสว,างในการออกแบบตัวละคร
หนังตะลุง ทำให หนังตะลุงของพื้นที่นี้มีตัวเลือกฉากกับตัวละครโดยนับไม,ถ วน ซึ่งอำเภอนี้ถูกเรียกว,าเป3นส,วนสำคัญของ
วัฒนธรรมท องถิ ่นประเทศจีน และมีประวัติความเป3นมา 800 ป7 ได เริ ่มก,อตัวขึ ้นตั ้งแต,ราชวงศ�ซ,งใต  ส,งอิทธิพลหรือ
แพร,กระจายในราชวงศ�ชิง และเจริญรุ,งเรืองในราชวงศ�หมิง เมื่อได ผ,านการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อำเภอเล,าถิงมีการปรากฏ
ตัวของคณะหนังตะลุงประมาณ 80 คณะ ในช,วงเวลาดังกล,าวนี้ นายหนังตะลุงหลายคนได กลายเป3นผู เชี่ยวชาญและคนที่มี
ชื่อเสียงเฉพาะด าน จากข อความข างต น สามารถเห็นได ว,า หนังตะลุงของอำเภอเล,าถิง เมืองถังชานมณฑลเหอเป}ย� ได มี
วิวัฒนาการหลายยุคหลายสมัย แท จริงแล ว การดำรงอยู,ของหนังตะลุงในพ้ืนท่ีน้ี มีท่ีมาจากบทสวดให กับผู เสียชีวิตในสมัยก,อน 
และมีความสัมพันธ�อย,างใกล ชิดกับศาสนาพุทธนิกายมหายาน เนื่องจากในสมัยปลายราชวงศ�ฮั่นตะวันตก ศาสนาพุทธได เริ่ม
เข ามาส,งอิทธิพลในสังคมจีน ในช,วงเวลาต,อมา ผู ปกครองแผ,นดินของราชวงศ�เว,ย�เหนือนำมายกย,องอย,างมาก จึงทำให 
เหตุการณ�นี้กลายเป3นที่มาของหนังตะลุงของอำเภอนี้ และอิทธิพลหลักในการทำให บทสวดศพผู เสียชีวิตนี้ได กลายเป3นหนัง
ตะลุงในปgจจุบัน ล วนมีผลจากกิจกรรมทางศาสนาในสมัยน้ัน 
 

 
รูปท่ี 7 นายหนังตะลุงท่ีอำเภอเล,าถิง เมืองถังชานมณฑลเหอเป}ย�กำลังจัดงานแสดงหนังตะลุง 
ท่ีมา : http://travel.people.com.cn 
 

5. การศึกษาในเชิงการแสดง 
หนังตะลุงของประเทศจีน มิใช,แค,ได รับอิทธิพลจากศาสนาเพียงอย,างเดียว หากมองว,าหนังตะลุงเป3นสังคมแขนงหน่ึง

ท่ีรวบรวมสิ่งงดงามทางด านศิลปะท องถ่ิน จึงสามารถกล,าวได ว,า หนังตะลุงย,อมได รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงแขนงอ่ืนด วย
เช,นกัน เน่ืองจากหนังตะลุงเป3นประเภทการแสดงท่ีรวมอยู,ในหมู,การแสดงอุปรากร และศิลปะการแสดงแขนงอ่ืน ถือว,าเป3นอีก
สังคมหน่ึงท่ีมีการติดต,อสื่อสารและลักษณะเฉพาะส,วนท่ีใกล เคียงกับหนังตะลุง หนังตะลุงในจีนก็เช,นเดียวกัน ซ่ึงเป3นประเภท
อุปรากรท่ีมีบางลักษณะคล ายคลึงกับง้ิวจีนด วย 

การศึกษาในเชิงการแสดง พบจำนวน 1 เรื ่อง ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ ได แก, บทความของ Lisa 
Kronthal (2540 : 35) ช า วอ เ ม ร ิ ก ั น เ ร ื ่ อ ง  Conservation of Chinese shadow puppets from the Anthropology 
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Collection of the American Museum of Natural History พบว,า ผู ศึกษาได กล,าวถึงอิทธิพลที่หนังตะลุงได รับจากงิ้วจีน
ว,า ง้ิวจีนมีความสัมพันธ�กับหนังตะลุงอย,างใกล ชิด ศิลปะการแสดงท้ังสองแขนงน้ีได นำเรื่องราวจากประวัตศิาสตร�และตำนานท่ี
ใกล เคียงมาใช ในการแสดง ท่ีน,าสนใจคือ เมื่อการแสดงสองประเภทน้ีเริ่มออกสู,สายตาของผู ชม มักจะนิยมใช วิธีการแสดงแบบ
พูดและร อง โดยมีดนตรีประกอบเป3นองค�ประกอบสำคัญในการแสดง ส,วนเครื่องดนตรีที่ใช ร,วมกันจะมี กลอง ขลุ,ย ฆ อง แตร 
และเครื่องสาย ผู เชี่ยวชาญด านการออกแบบหุ,นเชิดได หยิบยกสี ท,าทางในการแสดง เครื่องแต,งกาย และวิธีการออกแบบ
หน ากากจากงิ้วจีนมาพัฒนาหนังตะลุงอย,างกลมกลืน เพราะมองว,าตัวละครในงิ้วจีนสามารถเคลื่อนไหวได อย,างหลากหลาย
และซับซ อน จากการสังเกตการใช สีท่ีใบหน ากับชุดเครื่องแต,งกายต,าง ๆ ผู ชมจะได เข าถึงกับความหมายของสีบนตัวละครและ
ลักษณะนิสัยของตัวละครได มากข้ึน นอกจากน้ี การแบ,งประเภทของตัวละครหนังตะลุงจะยึดตามตัวละครในง้ิวจีนอีกด วย ซ่ึง
มีจำนวน 4 ประเภทได แก, “เซิง” ตัวพระ “ตั้น” ตัวนาง “จิ ้ง” ตัวโกง และ “โฉ,ว” ตัวตลก สีของใบหน าที่โดดเด,นและ
เครื่องประดับที่หลากหลายทำให เห็นถึงบุคลิก ลักษณะ และตำแหน,งของตัวละคร เช,น สีแดงเป3นสัญลักษณ�ที่มีพลังอัน
มหาศาล สีดำเป3นสัญลักษณ�ของความซ่ือสัตย�สุจริต เห็นได ว,า หนังตะลุงกับง้ิวจีนผสมผสานจิตวิญญาณของเรื่องราวกับวิถีชีวิต
ของชุมชนเข าด วยกัน ทำให กลายเป3นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว,างแขนงต,าง ๆ ในการแสดงอุปรากร ที่น,าสนใจคือ หนังตะลุง
ของจีนยังได ส,งเสริมและสืบทอดจิตวิญญาณของพุทธศาสนานิกายมหายาน รวมถึงการแบ,งช้ันของสวรรค�และนรก 

ความสัมพันธ�ระหว,างง้ิวจีนกับหนังตะลุงเปรียบเสมือนพ่ีน องกัน เน่ืองจากในการศึกษาด านสังคม ผู วิจัยมองว,า สังคม
หนังตะลุงได รับอิทธิพลจากสังคมง้ิวจีน รวมท้ังวิธีการขับร อง การออกแบบตัวละคร การใช เครื่องประดับบ,งบอกสถานะของตัว
ละคร และการใช เครื่องดนตรี ฯลฯ ทำให หนังตะลุงท่ีเข ามาดำรงชีพในประเทศจีนได ซึมซาบความเป3นวัฒนธรรมจีนไป น่ันคือ 
วัฒนธรรมการเล,นง้ิวของชาวจีน ต,อจากน้ี เริ่มแพร,กระจายออกสู,สายตาของชุมชนท องถ่ิน กลายเป3นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ
ต องไม,ได ของประเทศจีน ซ่ึงอยู,ภายใต การดูแลรักษาของคณะหนังตะลุงประจำปgกก่ิง 
 

 
รูปท่ี 8 ตัวละครง้ิวจีนท่ีปรากฏในหนังตะลุง 
ท่ีมา : http://blog.sina.com.cn/s/blog_e742f7f30102v0xp.html 
 

แม หนังตะลุงของประเทศจีนเคยถูกทำลายอย,างมหาศาลในสมัยก,อน แต,ยังถือเป3นศิลปะการแสดงที่สำคัญสำหรับ
ชาวจีน กลมกลืนสิ่งงดงามจากศิลปะพื้นบ านแขนงอื่น ไม,ว,าจะเปลี่ยนแปลงไปอย,างไร หนังตะลุงยังได ส,งคุณค,าให กับรุ,นหลัง
ด วยเช,นกัน ในการศึกษาเชิงคติชนน้ี ผู วิจัยจะกล,าวถึงการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของหนังตะลุงท่ียังได ส,งผลกระทบให กับคน
รุ,นหลัง เชื่อว,าหนังตะลุงจีนกับหนังตะลุงไทยก็เช,นเดียวกัน เนื่องผ,านการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อาจปรากฏในสังคม
สมัยใหม,ได น อยลง ก็ยังย,อมส,งอิทธิพลให กับคนในสังคมอีกเช,นเคย 

การเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงในสมัยใหม, ซึ่งยังมีบทบาทและได ส,งผลกระทบให กับคนในสังคมอีกเช,นเคย และถือ
ว,าการเปลี่ยนแปลงของหนังตะลุงเป3นการอยู,รอดและเป3นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข ากับบริบทสังคมของสมัยใหม, เพราะหนัง
ตะลุงไม,ได ขาดหายจากสายตาของคนในสังคมไป แค,ถูกปรับปรุงเป3นวิธีการแสดงอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำให รุ,นหลังได นำไป
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ศึกษาและจดจำอย,างภาคภูมิใจ จากการศึกษาสถานภาพองค�ความรู เก่ียวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีนใน
ครั้งนี้ เนื่องจากความจำกัดด านข อมูลหนังตะลุงที่ปรากฏในประเทศจีน ทำให การดำเนินการของการค นหาแหล,งข อมูล
ค,อนข างลำบาก แต,ยังสามารถศึกษาและเรียบเรียงเป3นองค�ความรู ใหม,ได  กล,าวได ว,า ลักษณะของหนังตะลุงท่ีอยู,ในประเทศจีน
ไม,ต,างกับหนังตะลุงของประเทศไทย ซึ่งจะเน นในการนำเสนอพัฒนาการ การดำรงอยู, และการอนุรักษ�ของหนังตะลุงในยุค
สมัยต,าง ๆ ทั้งนี้ ผู วิจัยได พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหนังตะลุงจีนทั้งหมด 5 เรื่อง ได แก, วิทยานิพนธ� 2 เรื่องและบทความทาง
วิชาการ 3 เรื่อง นอกจากนั้น ยังพบแหล,งข อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยที่กล,าวถึงหนังตะลุงของไทย ทั้งหมด 5 เรื่อง ได แก,
วิทยานิพนธ� 1 เรื่องและบทความ 4 เรื่อง ดังข อมูลท่ีแสดงในแผนภูมิ 
 

 
รูปท่ี 9 แผนภูมิแสดงผลการศึกษาวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงในผลงานวิชาการต,าง ๆ 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาสถานภาพองค�ความรู เกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทหนังตะลุงของประเทศจีนน,าจะทำให ผู อ,านเข าใจหนัง

ตะลุงของประเทศจีนมากขึ้น แม จะมีงานเขียนทางวิชาการไม,มากนัก แต,การศึกษาในครั้งนี ้สามารถใช เป3นแนวทางใน
การศึกษาวรรณกรรมหนังตะลุงในบริบทอาเซียนได  ซ่ึงจากการศึกษาวรรณกรรมประเภทหนังตะลุง พบว,า มี 4 ลักษณะ ดังน้ี 

ลักษณะแรก คือ การศึกษาเชิงประวัติ ประเด็นน้ีทำให ทราบประเภทหนังตะลุงในประเทศจีน ซ่ึงอยู,ในมณฑลสำคัญ 
ได แก, 1) หนังตะลุงมณฑลส,านซี 2)  หนังตะลุงมณฑลเหอหนาน 3) หนังตะลุงมณฑลซานซี และ 4) หนังตะลุงเมืองถังชาน
มณฑลเหอเป}ย� โดยหนังตะลุงในมณฑลเหอเป}ย�เมืองถังชานถูกสร างขึ้นเมื่อปลายราชวงศ�หมิงและช,วงสาธารณรัฐจีนที่กำลัง
เจริญรุ,งเรืองอยู,และตัวละครหนังตะลุงส,วนมากทำจากหนังลา จึงได รับขนานนามว,าเป3นการเล,นเงาลา 

ลักษณะที่สอง คือ การศึกษาเชิงพัฒนาการ พบว,า หนังตะลุงมีพัฒนาการตั้งแต,อดีตจนถึงปgจจุบัน โดยปรากฏครั้ง
แรกในสมัยราชวงศ�ฮั่นตะวันตกโบราณ เรื่อยมา จนถึงชวงศ�หยวน ราชวงศ�ชิงและราชวงศ�หมิง โดยเฉพาะในราชวงศ�ชิง ถือว,า
เป3นยุคทองของการเล,นหนังตะลุง โดยในช,วงปลายราชวงศ�ชิง หนังตะลุงไม,ได รับความสำคัญเท,าท่ีควร เพราะรัฐบาลท องถ่ินไม,
สนับสนุนให มีการละเล,นหนังตะลุง จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 คณะหนังตะลุงจึงกลับมาแสดงอีกครั้ง และมีการปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงให ทันสมัยมากข้ึน เช,น การนำเสนอในรูปแบบการ�ตูน เพ่ือดึงดูดผู เสพ  

ลักษณะที่สาม คือ การศึกษาในเชิงการดำรงอยู, พบว,า หนังตะลุงยังยึดตามขนบประเพณีโบราณ ท,ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เช,น หนังตะลุงในอำเภอเล,าถิง เมืองถังชาน มณฑลเหอเป}ย�ท่ียังคงยึดขนบการแสดงแบบดั้งเดิม และ
ลักษะที่สี่ คือ การศึกษาในเชิงการแสดง พบว,า หนังตะลุงได รับอิทธิพลจากตัวละครในงิ้วจีน ได แก, ประเภท “เซิง” ตัวพระ 
“ตั้น” ตัวนาง “จ้ิง” ตัวโกง และ “โฉ,ว” ตัวตลก ทำให ศิลปะการแสดงสองแขนงน้ีกลมกลืนไปด วยกัน 

การศึกษาหนังตะลุงในผลงานวิชาการต�าง ๆ 

บทความ วิทยานิพนธ์



 

587 

หนังตะลุงเป3นมรดกภูมิปgญญาของชาติน้ัน ๆ สมควรท่ีจะสืบสานให ดำรงอยู,ต,อไป การศึกษาในครั้งน้ี สามารถใช เป3น
แนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับวรรณกรรมหนังตะลุงในแง,มุมต,าง ๆ รวมถึง อาจนำไปเปรียบเทียบวรรณกรรมหนังตะลุง
ในประเทศอาเซียน เพ่ือให เห็นลักษะร,วมท่ีเป3นสากล และอัตลักษณ�ประจำชาติต,อไปมากยิ่งข้ึน 
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ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต โดยใช(แนวคิดเรื่องภาพแทนในการวิเคราะห�นวนิยาย จากการนำเสนอสภาพชีวิตตัวละคร
ในฐานะครอบครัวขอทาน เป2นเด็กท่ีเกิดมาต(องรับผิดชอบชีวิตของคนในครอบครัว ภายใต(พยายามดิ้นรนต,อสู( อดทนต,อความ
ยากลำบากและเสียงวิพากษ�วิจารณ�ทางสังคม ผลการศึกษาพบว,า มีการนำเสนอภาพแทนตัวละครชาวจีนที่ปรากฏอยู,ใน
วรรณกรรมท้ังหมด 5 ลักษณะ ได(แก, 1) ภาพของคนท่ีขยันขันแข็งในการทำงาน 2) ภาพของคนท่ีดิ้นรนต,อสู(เพ่ือครอบครัว 3) 
ภาพของคนที่ไม,ยอมจำนนต,ออุปสรรคด(านการศึกษา 4) ภาพของคนที่มีความอดทนจากการถูกกลั่นแกล(งทางสังคม และ 5) 
ภาพของคนที่มีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ�ของตนเอง นอกจากน้ี ในการศึกษาวิธีการนำเสนอภาพแทนของไล,ตงจ้ิน 
ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต พบการนำเสนอภาพแทน 3 วิธีการ ได(แก, 1) การใช(พื้นที่ทางสังคมของตัวละคร 2) การ
นำเสนอผ,านอุดมการณ�ผู(เล,าเรื่อง และ 3) การอาศัยค,านิยมทางสังคมของชาวจีน ทั้งน้ี สะท(อนให(เห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีผลต,อวิถีชีวิตของคน แล(วคนเหล,าน้ีจำเป2นต(องปรับตัวตามสภาวะท่ีแปรเปลี่ยนอย,างต,อเน่ือง อันเป2นอิทธิพลท่ีทำให(
เกิดความเหลื่อมล้ำในการใช(ชีวิต 
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Abstract 
The purpose of this article is to study representations and how to present representations of 

Chinese people fighting for life in the novel Beggar Pauper. by using the concept of Representation Theory 
to analysis of the novel from presenting the character's life conditions as a beggar family. As a child born 
to be responsible for the life of the family under the struggle Tolerate hardships and social critiques. The 
results of the study found that There are 5  representations of Chinese characters that appear in the 
literature: 1) the image of a person who works hard, 2) the image of someone struggling for their family, 3) 
the image of someone who refuses to surrender. 4) the image of someone who is tolerant of social bullying 
and 5) the image of someone who believes in and adheres to their ideals. in addition, novel Beggar Pauper 
have Three methods of representation were found: 1 )  using the character's social space 2 )  presentation 
through the storyteller's ideology; and 3 )  relying on Chinese social values, reflecting the social changes 
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affecting people's way of life. Then these people need to adapt to the constantly changing conditions. 
which is the influence that causes inequality in life 
 

Keyword: Representation, Chinese fighting for life, Lai Dong jin 
 

1. ส�วนนำ 
หากกล,าวถึงชาวจีน ทุกคนมักจะมีความเข(าใจตรงกันว,า เป2นกลุ,มชนที่ขยันขันแข็ง มีวัฒนธรรมอันยาวนาน รวมถึง

จำนวนประชากรที่หนาแน,น ส,งผลต,อภาพลักษณ�ของชาวจีนออกมาในฐานะแบบอย,างในอดีต ในสมัยอดีต ชาวจีนส,วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป2นหลัก เนื่องจากเหตุการณ�ที่ไม,สงบเกิดขึ้นซ้ำ ๆ และอยู,ในช,วงเวลาของสงครามกลางเมืองจีน
(Chinese Civil War) ด(วยเหตุนี้ ชาวจีนแต,ละคนจึงมีความจำเป2นต(องต,อสู(กับความอยุติธรรมทางสังคม เพื่อสร(างฐานะท่ี
มั่นคง และเป2นคนที่สามารถพึ่งพาตนเองโดยไม,ยอมแพ(กับการดำรงอยู,ภายใต(อำนาจอื่น ๆ ภาพดังกล,าวเป2นภาพของชีวิตตัว
ละครไล,ตงจ้ินท่ีปรากฏในวรรณกรรมอย,างชัดเจน เป2นภาพของคนสู(ชีวิตท่ีได(รับผลกระทบจากปlจจัยต,าง ๆ ต(องรับผิดชอบชีวิต
สมาชิกในครอบครัว ใช(ชีวิตอยู,ภายใต(การกีดกันทางสังคม และสายตาที่ผู(คนดูถูกเหยียดหยาม แต,ทางที่เขาเลือกมิใช,ยอมแพ(
ต,อชะตากรรมอันเลวร(าย เขาตัดสินลุกขึ้นสู(ชีวิตด(วยความขยันหมั่นเพียร อดทนต,อความยากลำบากและเสียงวิพากษ�วจิารณ�
ทางสังคม จนได(ประสบความสำเร็จในชีวิต 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีกล,าวถึงวิถีชีวิตตลอดจนความเป2นอยู,ของชาวจีน พบมีการนำเสนอภาพแทนตัวละครชาว
จีนท่ีปรากฏอยู,ในวรรณกรรมค,อนข(างหลากหลาย สิ่งท่ีน,าสนใจคือ มีการสร(างภาพของชาวจีนในลักษณะต,าง ๆ โดยเฉพาะใน
ด(านบวกเป2นส,วนใหญ, ดังท่ี นวนิยายเรื่อง ไล,ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต (乞丐囝仔) ได(นำเสนอภาพเด็ก
คนหนึ่งที่เกิดมาไม,ได(เพื่อเป2นเด็ก ต(องรับผิดชอบหน(าที่อันหนักอึ้ง คือ น(อง ๆ พ,อตาบอด แม,ปlญญาอ,อน ทั้งหมด 14 ชีวิตใน
ครอบครัว ไล,ตงจิ้นเริ่มต(นชีวิตขอทานตั้งแต,อายุ 2 ขวบ เติบโตในสายตาเหยียดหยามและถูกรังแกมาตลอดระยะเวลา 40 ปo 
ในช,วงเวลาท่ีร,อนเร,พเนจรน้ี ไล,ตงจ้ินเป2นคนสู(ชีวิตท่ีไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต ดิ้นรนต,อสู(และใช(ความขยันหมั่นเพียรเพ่ือสร(างจุด
พลิกผันชีวิต ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จและกลายเป2นสิบสุดยอดบุคคลดีเด,นของไต(หวัน เมื่อยืนอยู,บนเวทีในพิธีมอบรางวัล
บุคคลดีเด,นของไต(หวัน ประสบการณ�ที่ปรากฏซ้ำ ๆ ชวนให(นึกถึงชีวิตในอดีตที่เคยร,วมทุกข�ร,วมสุขมาตลอด เสมือนภาพลวง
ตาท่ีนำจิตใจไปยึดติดกับความทรงจำเหล,าน้ันอีกครั้ง น,าอนิจจาจริง ๆ เขาต(องเผชิญและต,อสู(กับปlญหาทางสังคมท่ีร,วมกดดัน
การใช(ชีวิตเสมอ เพียงเพื่อให(คนในครอบครัวมีชีวิตรอดถึงวันรุ,งขึ้น เพราะเขาเชื่อว,า ทุกอย,างคว(าได(ต,อเมื่อเราพากเพียรและ
อดทนมุ,งมั่น ยาจกก็สามารถพลิกผันชีวิตที่ช,างสลดหดหู,เช,นนี้ได( เห็นได(ชัดว,า นวนิยายเรื่องน้ีเป2นเรื่องที่สร(างภาพของคนจีน
ชายขอบท่ีมีลักษณะโดดเด,นน,าสนใจโดยเฉพาะในด(านการสู(ชีวิต จึงมีการสร(างภาพแทนการเป2นชาวจีนสู(ชีวิตผ,านสภาพความ
เป2นจริงของครอบครัวและสังคมที่ผลักดันให(ไล,ตงจิ้นต,อสู(เพื่อเอาชนะชะตากรรม ในขณะเดียวกัน ยังถือเป2นการเสริมสร(าง
คุณสมบัติด(านนักสู(ชีวิตของไล,ตงจิ้นผ,านภาษา แวดล(อมในการใช(ชีวิตของตัวละคร ฯลฯ ในฐานะการเล,าเรื่องด(วยขนบวรรณ
ศิลปqอย,างเร(าใจ 

ภาพตัวแทน (Representation) ภาพแทนมิใช,สิ่ง/ผลผลิตที่เคยเป2นอยู, มีอยู, หากแต,เป2นผลผลิตที่มีการประกอบ
สร(างขึ้นมาใหม,อยู,ตลอดเวลา (reproduce) ไม,ว,าจะเป2นรูปภาพ ข(อเขียน หลักฐานซึ่งภาพแทนนั้นจะออกมาเป2นอย,างไร ก็
ย,อมแล(วแต,ว,าภาพแทนนั้นจะถูกนำเสนออย,างไรและหากพูดในแง,ของภาษา อาจกล,าวได(ว,าภาพแทนนั้นจะออกมาเป2น
อย,างไรก็ย,อมแล(วแต,การให(คำนิยาม การเล,าเรื่อง หรือการพูดถึงสิ่งน้ัน ๆ น่ันเอง (กาญจนา แก(วเทพ, 2549 อ(างถึงใน ละออง
ดาว จิตต�พิริยะการ 2562 : 19) ข(อความดังกล,าวแสดงให(เห็นว,า ภาพแทนเป2นเรื่องของการประกอบสร(าง ซึ่งการสร(างภาพ
แทนในฐานะชาวจีนสู(ชีวิตมักประกอบด(วยลักษณะที่ไม,ยอมแพ( และบุคลิกที่โดดเด,นในการใช(ชีวิตของตัวละครชาวจีน โดยอิง
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กับความเป2นจริงทางสังคม จึงทำให(ภาพการต,อสู(ชาวจีนชัดเจนยิ่งขึ้นผ,านการสร(างภาพแทนของผู(เขียน นอกจากน้ี ยังเผยให(
เห็นระหว,างการดำรงอยู,ในพื้นที่และสถานการณ� ตัวละครจะแสดงออกด(วยพฤติกรรมอย,างไรในการอาศัยพื้นที่สาธารณะ
เหล,านั้นตลอดระยะเวลาซัตเซพเนจร สังคม สถานการณ� และครอบครัวทำให(เขาได(ลิ้มรสชาติที่แสนขมขื่นของชีวิต รู(ว,า
ความสุขและความสำเร็จเป2นสิ่งที่หายาก จึงจำเป2นจะต(องขยันมุมานะเป2นพลังใจในการต,อสู(เพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต การ
นำเสนอภาพของชาวจีนสู(ชีวิตอย,างไล,ตงจ้ิน เป2นเด็กคนหน่ึงท่ีมีความเป2นผู(ใหญ,เมื่อถูกคนเย(ยหยัน ส,งผลให(คุณค,าในความเป2น
มนุษย�ท่ีอดทนเพ่ือแก(ไขข(อผิดพลาดในชีวิต จึงค,อย ๆ กลายเป2นหลักปฏิบัติในการใช(ชีวิตของคนในสังคม 

บทความนี้จะวิเคราะห�ให(เห็นภาพแทนของชาวจีนสู(ชีวิตในนวนิยายเรื่อง ไล,ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตา
ชีวิต สาเหตุที่ผู(ศึกษาเลือกศึกษาในประเด็นดังกล,าว เนื่องจากนวนิยายเรื่องนี้เป2นวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่มุ,งนำเสนอสถานภาพ
ทางครอบครัวกลุ,มขอทานอย,างไล,ตงจ้ิน จึงเป2นการสะท(อนภาพนักสู(ชีวิตผ,านการใช(ชีวิตเร,ร,อนอย,างน,าสนใจ ภายใต(การดูถูก
เหยียดหยามจากผู(คนในฐานะ “คนโสโครก” 
 

2. ภาพแทนของชาวจีนสู�ชีวิต 
จากการศึกษานวนิยายเรื่อง ไล,ตงจ้ิน ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต ผู(ศึกษาพบว,า ผู(เขียนได(นำเสนอภาพแทน

ของชาวจีนสู(ชีวิตในหลากหลายมิติ ได(แก, ภาพของคนที่ขยันขันแข็งในการทำงาน ภาพของคนที่ดิ้นรนต,อสู(เพื่อครอบครัว  
ภาพของคนที่ไม,ยอมจำนนต,ออุปสรรคด(านการศึกษา ภาพของคนที่มีความอดทนจากการถูกกลั่นแกล(งทางสังคม และภาพ
ของคนท่ีมีความเช่ือมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ�ของตนเอง ดังน้ี 

2.1 ภาพของคนท่ีขยันขันแข็งในการทำงาน 
คนท่ีขยันขันแข็งในท่ีน้ีหมายถึง พยายามต,อสู(ดิ้นรน ไม,ยอมแพ(ต,ออุปสรรคใด ๆ รวมถึงนำเสนอการพยายามแสวงหา

ความเจริญก(าวหน(าในชีวิต มีความมุ,งมั่นในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเลวร(ายต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ดังน้ี 
การขอทานเป2นเรื่องที่ต(องปฏิบัติอยู,ทุกวัน บางครั้งอาจได(มากบ(างหรือน(อยบ(าง ถือเป2นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ ้นใน

ครอบครัวพเนจรของไล,ตงจ้ิน การเป2นลูกชายคนโตในบ(าน หน(าท่ีในการหาท่ีพักอาศัย (ครอบครัวของไล,ตงจ้ินมักจะอาศัยตาม
ศาลเจ(า สุสาน และใต(ต(นไม(ต,าง ๆ) เลี้ยงดูพ,อแม,และน(อง ๆ เป2นภาระหนักสำหรับเด็กอายุ 4 - 5 ขวบ เมื่อได(เศษอาหาร
กลับมา เขาต(องแบ,งให(คนในครอบครัวก,อน เป2นอีกหน่ึงหน(าท่ีจะต(องปฏิบัติในครอบครัว เน่ืองจากแม,และน(องชายเป2นปlญญา
อ,อน แถมยังจิตฟlyนเฟzอน บางเวลาไม,สามารถควบคุมอารมณ�ตนเองได( ทุกอย,างจึงกลายเป2นภาระหน(าที่ของเขาอย,าง
สมเหตุสมผล ด(วยตระหนักในภาระหน(าที่ตนเองที่มีต,อครอบครัว ทำให(เขาละทิ้งความต(องการส,วนตัว และมุ,งมั่นทำมาหากิน
ของตนต,อไปอย,างไม,ย,อท(อ ฉะนั้น การนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นในการเป2นผู(ที่รับผิดชอบต,อหน(าที่เป2นการสร(างคณุลักษณะ
และการประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดี เช,น ความยืนยันในการดูแลคนในครอบครัว รับผิดชอบหน(าท่ีตามท่ีได(รับมอบหมายจากพ,อ 
ฯลฯ ดังเหตุการณ�เกิดข้ึนหลังกลับจากท่ีขอทาน 
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สิ่งแวดล(อมเป2นปlจจัยสำคัญท่ีกำหนดการดำรงอยู,ของชีวิตไล,ตงจ้ินจะต(องดำเนินไปในทิศทางใด บทบาทการเป2นผู(ท่ี
ต(องรับผิดชอบต,อหน(าท่ี ขอทานเพื่อให(คนในครอบครัวได(ใช(ชีวิตอย,างสุขสบาย แม(สิ่งที่ได(จากขอทานมีแต,เศษอาหารกับเศษ
ผลไม( มันก็เป2นสิ่งเดียวท่ีสามารถช,วยคนในครอบครัวมีชีวิตต,อไปได( หลังจากได(จบประถมศึกษา เขาได(ยึดอาชีพขอทานมาโดย
ตลอดเป2นระยะเวลา 15 ปo เมื่อได(กลับบ(านในฐานะนักเรียนดีเด,น เพ่ือแสดงใบประกาศให(พ,อรับรู(ว,าตนเองเป2นนักเรียนท่ีตั้งใจ
เรียนหนังสือ แต,ทุกครั้งพ,อก็ไม,เคยให(คำติชม มีแต,สอบถามว,าได(ปฏิบัติหน(าท่ีท่ีมีต,อครอบครัวครบถ(วนหรือไม, 
 

 
 

ไล,ตงจ้ินเป2นลูกชายคนโตท่ีมีคุณสมบัติอย,างเห็นได(ชัด เพราะเป2นคนเดียวท่ีต(องออกไปขอทานทุกวันและกลับมาทำ
หน(าที่ดูแลคนในครอบครัว แม(จะหยุดพเนจรในสมัยที่ไล,ตงจิ้นเข(าไปศึกษาในโรงเรียน แต,สถานภาพทางครอบครัวยังไม,
เปลี่ยนไป ทุกคนอาศัยเล(าหมูเล็ก ๆ เป2นบ(านของตนเอง ส,วนตนเองได(เรียนหนังสือและครอบครัวมีข(าวสารกินเพราะ 
การเสียสละของพี่สาว ในสายตาของพ,อ การเป2นลูกขอทาน ต(องรับผิดชอบหน(าที่ของตนเอง ซึ่งเป2นหน(าที่หลักโดยไม,มีใคร
แทนท่ีได( กล,าวได(ว,า การนำเสนอภาพแทนการเป2นผู(ท่ีรับผิดชอบต,อหน(าท่ี เห็นภาพท่ีถูกสร(างข้ึนจากข(อจำกัดท้ังในครอบครัว
และสิ่งแวดล(อม จึงเป2นหน(าท่ีท่ีไม,สามารถปฏิเสธได( บทบาทการเป2นผู(ท่ีรับผิดชอบต,อหน(าท่ี ทำให(ไล,ตงจ้ินต(องยอมรับบทบาท
หน(าที่และปฏิบัติอย,างไม,มีเงื่อนไข เป2นสิ่งที่ในฐานะลูกชายคนโตในบ(านที่ต(องแบกรับไว( ฉะนั้น สิ่งแวดล(อมหรือข(อจำกัด 
ต,าง ๆ จึงกลายเป2นสิ่งท่ีกำหนดบทบาทไล,ตงจ้ินในหน(าท่ีหาเลี้ยงครอบครัว 

2.2 ภาพของคนท่ีด้ินรนต�อสู�เพ่ือครอบครัว 
การขอทานประทังชีวิตครอบครัวเป2นกิจวัตรประจำวันของไล,ตงจิ้น แม(พ,อเป2นคนไหวพริบในการใช(ชีวิต แต,ก็ไม,

สามารถมองเห็นสิ่งรอบข(างได( ส,วนแม,เป2นปlญญาอ,อน มัวแต,เล,นกับน(องชายท่ี “บ(าน” สองคน ชีวิตในช,วงวัยเด็กของไล,ตงจ้ิน
เป2นชีวิตที่ต(องอาศัยในที่ต,าง ๆ สุสานบ(าง ใต(ต(นไม(บ(าง ทั้งครอบครัวต(องพึ่งขันเล็ก ๆ ใบนึงเพื่อบรรจุอาหารขอทาน มันเป2น
ช,วงชีวิตท่ีไม,มีสิทธ์ิในการเจ็บไข(ได(ป|วย ถ(าบังเอิญมีบาดแผลในส,วนไหนของร,างกาย ดินทรายก็เป2นยารักษาโรคท่ีดีท่ีสุดสำหรับ
ตนเอง เขาเคยถูกไม(เท(าของพ,อเฆี่ยนตีบ,อยครั้ง เนื่องจากทำหน(าที่ขอทานเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวได(ไม,

ตัวอย�างท่ี 1 

การออกไปขอทานข(างนอกที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยจึงกลับกลายเป2นช,วงเวลาที่ผมสบายที่สุดในแต,ละวัน เพราะ
พอกลับบ(านมาแล(ว ผมก็ต(องเริ่มงานท่ีแสนจะยุ,งวุ,นวาย ไหนจะต(องเริ่มแบ,งอาหารให(กับทุกคนก,อน แบ,งให(พ,อกับแม,และ
น(องท่ีโตพอจะกินข(าวเองเป2นแล(วกลุ,มหน่ึง ส,วนน(องชาย น(องสาวท่ียังเล็กอยู, ผมกับพ่ีสาวจะช,วยกันป~อน ส,วนทารกน(อยท่ี
ไม,มีนมแม,กิน จะป~อนข(าวก็ไม,กล(า เพราะกลัวว,าจะติดคอน(องตายเสียก,อน ผมก็เลยเอาเข(าปากตัวเอง เคี้ยวให(ละเอียด
ก,อนแล(วค,อยป~อนน(อง พอวุ,นวายเรื่องกินเสร็จ ก็ต(องหันมาจัดการกับปlสสาวะอุจจาระท่ีเลอะเทอะอยู, … แต,ไหนแต,ไรมา 
ผมไม,เคยรังเกียจความเหม็นหรือสิ่งสกปรกเหล,านี้เลย วันเวลาและสิ่งแวดล(อมหล,อหลอมขัดเกลาให(ผมเป2นคนอดทน 
ความสามารถทุกอย,างท่ีผมมีในวันน้ีก็มาจากสิ่งแวดล(อมท่ีบังคับท้ังน้ัน (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 52) 

ตัวอย�างท่ี 2 

เสียงตะโกนก(องเริ่มแปรเปลี่ยนเป2นเสียงครวญครางอย,างหมดหวัง ความจริงก็คือความจริง ความพากเพียร
พยายามและความมุมานะของผมไม,สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได( น้ำตาที่ไหลออกมาจากความโกรธแค(น และ
โศกเศร(าของผมก็ไม,สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได( เพียงเพราะเป2นลูกชายคนโต ลูกชายคนโตที่มีหน(าที่ต(องหาเลี้ยง
ครอบครัว (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 182) 
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สมบูรณ� ไม,ว,าเจ็บป|วยอย,างไร อันเป2นความรับผิดชอบและหน(าท่ีในฐานะลูกชายคนโตในบ(านก็ไม,สามารถละท้ิงได( เห็นได(จาก
เหตุการณ�ปวดท(องและเวียนหัวท่ีเกิดข้ึนในวันออกไปขอทาน 
 

 
 

จากข(อความข(างต(นเห็นได(ชัดว,า ขณะที่ไล,ตงจิ้นเกิดอาการผิดปกติทางร,างกาย เขายังยังพยายามฝzนความทุกข�
ทรมาน ลุกขึ้นและยืนหยัดต,อไป สำหรับตนเองนั้นจะได(มีอาหารมาลงท(องหรือไม, ล(วนเป2นสิ่งที่ไม,สำคัญเท,าการมีอยู,ของอีก 
10 กว,าชีวิตในบ(าน ยอมปฏิบัติทุกวิถีทางเพ่ือทำให(อาการคลี่คลายลง แค,เพ่ือขันในมือจะได(มีเศษอาหารหรือเศษผลไม(ท่ีจะนำ
กลับไปให(คนในครอบครัว นี่เป2นการนำเสนอภาพที่ตัวละครไล,ตงจิ้นพยายามขอทานเพื่อประทังชีวิตครอบครัว แสดงให(เห็น
ชีวิตวัยเด็กของกระยาจกคนหน่ึงท่ีรู(จักการเสียสละ และขยันขอทานให(คนในครอบครัวไม,ต(องหิวเหมือนตนเอง หลังจากน้ี เป2น
เหตุการณ�ที่ประทับใจอีกครั้งที่แสดงความมุ,งมั่นและพากเพียรในการขอทานของไล,ตงจิ้น ถึงแม(การขอทานจะเป2นเรื่องที่ยาก
และถูกผู(คนรังเกียจเสมอ ตนเองก็ไม,อยากเห็นภาพที่แม,อาละวาดและน(อง ๆ จะต(องร(องห,มร(องไห(เพราะความหิวโหยจาก
อาหาร ดังเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนในวันฝ|าพายุไปขอทานว,า 
 

 
 

กล,าวได(ว,า การหาอาหารแต,ละวันสำหรับไล,ตงจิ้นแทบจะกลายเป2นเรื่องธรรมดาสามัญไปเสียแล(ว เพราะภายใต(
ความกดดันจากครอบครัวและโลกภายนอกเป2นสิ่งที่ประกอบสร(างให(เขาต(องเป2นลูกขอทานที่ขยันทำมาหากิน ดังนั้น การ
นำเสนอไล,ตงจ้ินในส,วนน้ี มีภาพแทนการเป2นผู(ท่ีขอทานประทังชีวิตครอบครัว เพ่ือเป2นการปูพ้ืนฐานให(กับชีวิตอนาคตของเขา
เป2นคนท่ีมีจิตใจท่ียึดมั่นและเข(มแข็ง จนนำครอบครัวหลุดพ(นจากชีวิตพเนจร 

2.3 ภาพของคนท่ีไม�ยอมจำนนต�ออุปสรรคด�านการศึกษา 
ในชีวิตคนขอทานอย,างไล,ตงจิ้น ไม,มีคำว,าความฝlน ความอยากได(สำหรับเขา มันคงเป2นสิ่งที่จับต(องไม,ได( ระหว,าง

เดินทางไปขอทานตามบ(านต,าง ๆ โรงเรียนเป2นทางผ,านเดียวที่เขาจะต(องหยุดชะงักสักพัก เพราะทุกครั้งที่เขาเดินผ,าน มักจะ
ได(ยินเสียงท,องหนังสือของเด็ก ๆ ตลอด บางครั้งก็ไม,สามารถอดใจได( ทำให(เขาต(องท,องหนังสือตามเสียงที่มาจากโรงเรียน  
เด็ก ๆ ในโรงเรียนช,างเป2นเด็กที่โชคดีเหลือเกิน ได(เติบโตในอ(อมกอดของพ,อแม,อย,างมีความสุข เมื่อได(ขอพ,อเข(าไปศึกษาท่ี

ตัวอย�างท่ี 3 

ไม,ได(นะ! ผมจะพักไม,ได(เด็ดขาด วันนี้ผมยังขอทานอะไรไม,ได(เลย จะให(ทั้งบ(านอดเหมือนผมน,ะหรือ แต,ว,าผม
ปวดท(อง...ปวด...ปวดเหลือเกิน...จะทำยังไงดีล,ะ ผมลองเอามือกุมท(องไว(แล(วก็พบว,ามันช,วยให(รู(สึกดีขึ้น ผมจึงเอามือท้ัง 
2 ข(างไขว(กันไว(ที่เอวแทนเข็มขัดแล(วออกแรงรัดให(แน,น รัดแน,นเสียจนตัวเองแทบหายใจไม,ออก ผมคิดว,าถ(าทำแบบน้ี
แล(วอาจทำให(รู(สึกดีข้ึนมาบ(างก็ได( จึงฝzนลุกข้ึนแล(วอดทนเดินไปยังบ(านหลงัถัดไป (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 42) 

ตัวอย�างท่ี 4 

จนกระทั่งเย็นย่ำ ลมฝนก็ยังคงกระหน่ำซัดสาดลงมาอย,างไม,อ,อนแรง เมื่อไม,มีอะไรตกถึงท(องนานติดกัน 2 
มื้อ ทำให(แม,กับน(องชายคนโตหิวจนร(องไห(อาละวาด น(องคนอ่ืน ๆ ชักจะทนหิวไม,ไหวก็เริ่มร(องไห(กระจองอแงกันข้ึนมา
บ(างเสียงสะอ้ืนซิก ๆ  

ผมพรวดพราดลุกข้ึน ตัดสินใจเด็ดขาดว,าจะต(องออกไปขอทานเดี๋ยวน้ี  
กว,าจะเดินทางฝ|าฟlนมาถึงหมู,บ(านได(ผมก็แทบแย, ตามถนนหนทางในหมู,บ(านน้ันมีแต,เศษกระเบ้ืองและก่ิงไม(

ที่ปลิวกระจายทั่วไปหมด ผู(คนต,างพากันป�ดหน(าต,าง ล็อคประตูบ(านช,องกันแน,นหนา มีแต,ผมคนเดียวเท,านั้นที่ยังเดิน
ไปเคาะประตูตามบ(านทีละหลัง ๆ (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 73-74) 
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โรงเรียน มือและเท(าของไล,ตงจ้ินก็เป2นระวิงอยู,ตลอด เน่ืองจากต(องใช(เวลาเกือบท้ังวันเพ่ือไปอยู,โรงเรียน เขาก็ต(องยิ่งขยันมาก
กว,าเดิม นอกจากได(รับความรู(จากครู ตนเองก็ต(องพาพ,อออกไปขอทานหลังเลิกเรียน ดังเหตุการณ�ครั้งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนข(างถนน 
 

 
 

ความรู(ในโรงเรียนเป2นสิ่งที่ดึงดูดใจไล,ตงจิ้น นอกจากต(องพยายามหาเวลามาทำการบ(าน ยังต(องเข(าเรียนคาบพิเศษ
ของทุกวันตามเคย บทเรียนชีวิตเสมือนครูคนที่สองในชีวิตของเขา ตักเตือนและบ,งบอกความโหดร(ายของสังคม สอนให(เขา
ต(องเป2นลูกผู(ชายที่ขยันขันแข็งทำมาหากิน พึ่งพาความสามารถของตนเอง สร(างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมชีวิตด(วย
ตนเอง 
 

 
 

ความพยายามในการฝ�กฝนเป2นสิ่งท่ีทำให(ไล,ตงจ้ินได(ประสบความสำเร็จ กล,าวได(ว,า การนำเสนอไล,ตงจ้ินมีภาพแทน
เป2นผู(ท่ีใฝ|หาความรู( หมั่นศึกษาเล,าเรียน เป2นการนำเสนอภาพสังคมความเป2นจรงิท่ีมีผลต,อสภาพชีวิตของมนุษย� โดยเฉพาะคน
ขอทานอย,างไล,ตงจ้ิน ในเมื่อเด็กคนอ่ืนไม,ได(เป2นครอบครัวลำบาก มีอุปกรณ�ในการฝ�กเขียนพู,กันหลากหลายชนิด ในแง,น้ีทำให(
เห็น สถานภาพทางครอบครัวยากลำบากของไล,ตงจิ้นเป2นแหล,งกำเนิดของกำลังใจในการตั้งใจแสวงหาความรู( สร(างโอกาส
ให(กับชีวิตตนเอง ใช(เวลาทุกนาทีให(คุ(มค,า แม(ตอนน้ีไม,ต(องเร,ร,อนเพ่ือไปหาท่ีพักอาศัยให(กับครอบครัว การถูกเยาะเย(ยถากถาง
ในฐานะลูกขอทานมีอยู,ในทุกสถานการณ� แต,สิ่งเหล,าน้ีก็พอท่ีจะเตือนสติให(ปฏิบัติอย,างถูกต(องและผลกัดันให(ชีวิตไปสู,หนทางท่ี
สว,างไสวมากข้ึน 

สรุปได(ว,า การนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นกเป2นนักสู(ชีวิตที่ขยันขันแข็ง เป2นการสร(างภาพให(เห็นการเป2นนักสู(ชีวิต
ภายใต(แรงกดดันจากสังคมและครอบครัว ในที่น้ี ความเป2นไล,ตงจิ ้นถูกนำเสนอในฐานะการเป2นผู(ที ่ขอทานประทังชีวิต
ครอบครัวและการเป2นผู(ที่ใฝ|หาความรู( หมั่นศึกษาเล,าเรียน เพื่อเน(นคุณสมบัติของตัวละคร เป2นนักสู(ชีวิตท่ีรู(จักการแสวงหา
ความรู(ในทิศทางต,าง ๆ แม(กระท่ังครอบครัวมีข(อจำกัดทางด(านเศรษฐกิจ สิ่งเหล,าน้ีก็ไม,สามารถกีดขวางทางท่ีไปสู,ความสำเร็จ
ได( มีแต,ความขยันหมั่นเพียรต,อสู(และไม,ยอมแพ(เท,านั้น อันเป2นสิ่งสามารถทำให(ชีวิตเจริญก(าวหน(า ดังนั้น การนำเสนอภาพ

ตัวอย�างท่ี 5 

การไปโรงเรียนกินเวลาของผมไปเกือบทั้งวัน ดังนั้น พอถึงเวลาออกไปขอทานตอนกลางคืนจึงต(องแข็งขัน
กว,าเดิมอีกหลายเท,าตัว จะปล,อยให(เวลาผ,านไปเปล,า ๆ ไม,ได(เลยแม(สักวินาที พอถึงเวลาเลิกเรียนปุ�บ ผมต(องแบก
กระเป�าว่ิงกลับบ(านด,วนจ๋ี รีบถอดชุดนักเรียน สลัดรองเท(ากีฬาซ่ึงเป2นรองเท(าเพียงคู,เดียวของผม 

… 
บางครั ้งพ,อก็สีซอ บางครั ้งก็ดีดพิณ บางครั ้งก็ดีดหรือสีร(องเพลงไปพร(อม ๆ กัน หรือบางครั ้งก็เอาแต,

นั่งคุกเข,าคำนับผู(คนที่เดินผ,านไปผ,านมาไม,หยุด ส,วนผมจะนั่งทำการบ(านอยู,ข(างๆพ,อ โดยอาศัยแสงริบหรี่จากเสาไฟ
ข(างถนน (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 126) 

ตัวอย�างท่ี 6 

ท่ีบ(านผมไม,มีใครรู(หนังสือเลย จึงไม,มีใครคอยสอนผมว,าต(องเขียนอย,างไร ลากเส(นแบบไหน จับพู,กันท,าไหน
จึงจะเขียนตัวหนังสือได(สวยงาม นอกจากน้ี ท่ีบ(านผมก็ไม,มีเงินเหลือพอจะเจียดให(ผมเอาไปซ้ือกระดาษกับพู,กัน มาฝ�ก
เขียนได( แต,ผมเช่ือว,า ขอแค,มีความมุ,งมั่นและอดทน ถึงจะฝ�กเองก็ต(องดีกว,าเดิมข้ึนมาบ(าง ดังน้ัน ผมจึงลงไปท่ีสนาม 
เก็บกิ่งไม(ที่มีขนาดพอเหมาะมาใช(แทนพู,กัน ใช(พื้นดินเป2นกระดาษที่ไม,ต(องลงทุนหาซื้อ แล(วลงมือเขียนกับพื้น พอ
เขียนเสร็จก็ใช(มือและเท(าลบออก แล(วเขียนใหม,อีก (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 163) 
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แทนไล,ตงจ้ินเป2นนักสู(ชีวิตที่ขยันขันแข็ง จึงกลายเป2นวาทกรรมให(คนในสังคมเชื่อว,า ชาวจีนมีลักษณะนิสัยเป2นนักสู(ชีวิต มี
ความขยัน อดทนต,อความยากลำบาก ใช(เวลาอย,างคุ(มค,า จึงถือเป2นภาพแทนสำคัญและเป2นสิ่งผลักดันให(ชาวจีนก(าวไปสู,ชีวิตท่ี
ประสบความสำเร็จอย,างมั่นคง 

2.4 ภาพของคนท่ีมีความอดทนจากการถูกกลั่นแกล�งทางสังคม 
การรังแกกัน (Bullying) เป2นความรุนแรงในเยาวชนรูปแบบหน่ึงท่ีเป2นพฤติกรรมก(าวร(าว ทำร(ายร,างกาย จิตใจ และ

ความสัมพันธ�ทางสังคมอย,างซ้ำ ๆ โดยจงใจทำให(ผู(อ่ืนได(รับความทุกข�ทรมาน และเกิดความเครียดในชีวิต ผู(ถูกรังแกมักเป2นคน
ท่ีไม,สามารถปกป~องตนเองได(เพราะด(อยพละกำลัง หรืออำนาจทางสังคมจึงทำให(ถูกกดข่ี (ปาริชาติ สุขุม, 2542 อ(างถึงใน ปอง
กมล สุรัตน� 2561 : 1) การนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นในฐานะผู(ที่มีความอดทนเมื่อถูกกลั่นแกล(งรังแก เป2นการนำเสนอความ
แข็งแรงทางจิตใจและตัวละครมีความคิดเป2นผู(ใหญ, สถานภาพทางสังคมถูกของเขาถูกกำหนดโดยไม,ชอบธรรม ไม,ว,าจะเป2น
เวลาขอทานหรือเมื่อนำเงินที่พ,อเก็บไว(ออกไปซื้อของใช(จำเป2นในครัวเรือน มักจะถูกผู(คนตัดสินโดยบุคลิกภาพ การแต,งกาย 
เป2นต(น ยิ่งไปกว,านั้น สิ่งที่เรียกว,าศักดิ์ศรี อาจจะเป2นสิ่งที่ไร(ขอบเขตสำหรับครอบครัวขอทานของเขา การบรรยายเหตุการณ�
ในนวนิยาย เป2นการเสริมสร(างคุณสมบัติต,าง ๆ เพื่อแสดงให(เห็นคติความคิดของคนในอดีตที่มีต,อกลุ,มคนเร,ร,อนในสถานะคน
อาภัพไร(ศักดิ์ศรี จึงเป2นมุมมองความคิดท่ีลดศักดิ์ศรีความเป2นมนุษย�ไล,ตงจ้ิน ในขณะเดียวกัน ผลกระทบทางสังคมเหล,าน้ี เป2น
สิ่งที่ทำให(ไล,ตงจิ้นในฐานะนักสู(ชีวิตที่มีความคิดเป2นผู(ใหญ,เด,นชัดมากขึ้น ดังเหตุการณ�เมื่อครอบครัวไล,ตงจิ้นออกไปขอทาน 
ถูกเด็กใช(พลุดอกไม(ไฟยิง 
 

 
 

ในช,วงเวลาที่ครอบครัวของไล,ตงจิ้นยังไม,มีที่อยู,อาศัยเป2นหลักแหล,ง การถูกรังแกเป2นเรื่องที่เกิดขึ ้นบ,อยที่สุด 
เน่ืองจากชีวิตในช,วงเวลาน้ัน ต(องเดินทางไปขอทานตามหมู,บ(านต,าง ๆ ถ(าโชคดี ครอบครัวของเขาก็จะได(เข(าไปพักท่ีสุสาน ซ่ึง
เป2นท่ีมีโต�ะบูชาและสิ่งก,อสร(างท่ีสามารถให(ทุกคนนอนหลับสบายโดยไม,ต(องห,วงสภาพอากาศจะแปรปรวนแค,ไหน ถ(าโชคไม,ดี 
ครอบครัวของเขามักจะอาศัยใต(ต(นไม(เป2นหลัก การพบเจอคนประสงค�ร(ายเป2นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับครอบครัวเขา เมื่อ
เผชิญกับสถานการณ�ที่ถูกรังแกอย,างไม,เป2นธรรม และจำเป2นต(องถอยห,างเพื่อการดำรงชีพของครอบครัว มันเป2นเรื่องที่แสน
ทุกข�ทรมานสำหรับเด็กท่ีเกิดมาท่ีต(องยอมรับชะตากรรมอันโหดร(ายเช,นน้ี ท้ัง ๆ ท่ีเป2นสิ่งเคืองใจตนเองอยู,นาน แต,ก็ไม,สามารถ
กระทำใด ๆ ได( เพราะนอกจากสังคมได(กำหนดบทบาทคนเร,ร,อนอย,างไล,ตงจิ้นแล(ว ยังทำให(คนกลุ,มนี้อยู,ในสถานะถูกกลั่น
แกล(งรังแกเสมอ ดังเหตุการณ�ท่ีไล,ตงจ้ินไปโรงเรียนวันแรก 
 

ตัวอย�างท่ี 7 

ผมได(ยินเสียงพลุแตกอยู,ใกล( ๆ หู “วี้ด—บึ้ม” แล(วก็ตามมาด(วยเสียงกรีดร(องเสียงหลงของแม, … เด็กชาย
ราว 5-6 คนวิ่งออกมาจากซอยข(าง ๆ พวกเขาถือธูปไว(ในมือข(างหนึ่ง ส,วนอีกข(างถือพลุชี้มาที่แม,ผม แล(วก็พากัน
กระโดดโลดเต(นตัวลอยส,งเสียงฮาลั่น 

… 
เสียงหัวเราะของพวกเด็ก ๆ คละเคล(ากันท,ามกลางเสียงร(องไห(อย,างหวาดกลัวของน(อง ๆ และเสียงหวีด

ร(องอย,างเสียขวัญของแม, น่ีคือความอัปยศท่ีเกิดข้ึนบนผืนแผ,นดินแห,งน้ี 
 พอเห็นพวกเขารังแกพวกเราอย,างไร(เหตุผลเช,นน้ี น้ำโหก็เดือดพล,านอยู,ในใจ แต,พ,อห(ามพวกเราเสมอไม,ให(

ต,อปากต,อคำกับใคร (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 56-57) 
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การถูกกลั่นแกล(งรังแกปรากฏในทุกช,วงของชีวิตไล,ตงจิ้น แม(ครอบครัวหยุดพเนจรไปนาน ตนเองก็ไม,สามารถห,าง
จากโลกการดูถูกเหยียดหยาม สิ่งท่ีตนเองทำได( คือ มองโลกในแง,ดีและกับระงับอารมณ�ตนเองเมื่อพบเหตุการณ�ดังกล,าว กล,าว
ได(ว,า การนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นในฐานะผู(ที่มีความอดทนเมื่อถูกกลั่นแกล(งรังแก เป2นภาพที่นำเสนอลักษณะความคิดของ
ตัวละคร เป2นวิธีคิดอย,างมีเหตุผล นึกถึงผลท่ีตามมาหลังมีการกระทำท่ีไม,เหมาะสม แสดงให(เห็นสภาพจิตใจระหว,างไล,ตงจ้ิน ผู(
ที่มีความคิดเป2นผู(ใหญ, สามารถนึกถึงประโยชน�ส,วนรวม ซึ่งแตกต,างจากเด็กทั่วไป ดังนั้น ภาพแทนการเป2นผู(ที่มีความอดทน
เมื่อถูกกลั่นแกล(งรังแกย,อมชี้ให(เห็นว,า ประสบการณ�ร,อนเร,พเนจรหรือสิ่งชั่วร(ายที่เกิดขึ้นในชีวิต เป2นสิ่งที่เสริมสร(างความ
แข็งแรงท้ังร,างกายและจิตใจให(กับไล,ตงจ้ิน ยังถือเป2นบทบาทสำคัญของตัวละครท่ีเกิดจากความกดดันทางสังคมและครอบครัว
อีกด(วย 

สรุปได(ว,า ภาพแทนของไล,ตงจิ้นในฐานะความคิดเป2นผู(ใหญ, ซึ่งแบ,งออกเป2นผู(ที่รับผิดชอบต,อหน(าที่และผู(ที่มีความ
อดทนเมื่อถูกกลั่นแกล(งรังแก เป2นภาพท่ีนำเสนอผ,านประสบการณ�ชีวิตผู(เขียนเพ่ือเป2นไปในทิศทางท่ีต(องการ คือ การถูกสังคม
และผู(คนเย(ยหยันจนกลายเป2นผู(ที่มีความแข็งแกร,งทั้งกายและจิตใจ ด(วยสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต,างระหว,างไล,ตงจ้ิน
กับเด็กทั่วไป การพัฒนาทางด(านความคิดต,อสภาพแวดล(อมและสังคมจึงขึ้นอยู,กับประสบการณ�ในการใช(ชีวิต แม(ไล,ตงจิ้นจะ
เป2นผู(ท่ีถูกสังคมกระทำเสมอ ไม,มีสิทธิอันชอบธรรมในการโต(ตอบและเรียกร(องอย,างใด ในแง,หน่ึง ยังส,งผลให(บทบาทเป2นผู(ท่ีมี
ความคิดรอบคอบ จนสามารถนำสิ่งที่ขาดความยุติธรรมเช,นนี้กลายเป2นแรงต,อสู(ในชีวิต ดังนั้น เมื่อกลไกทางสังคมเป2นสิ่งท่ี
กำหนดชีวิตไล,ตงจ้ินต(องเป2นผู(ท่ีถูกกระทำเช,นน้ี การเป2นผู(ท่ีมีความคิดเป2นผู(ใหญ,เป2นสิ่งเดียวท่ีส,งเสริมบทบาทตัวละครว,า ต(อง
มีความอดทนและสามารถเผชิญกับสถานการณ�เลวร(ายที่เกิดขึ้นได( ภาพแทนการเป2นผู(ที่มีความคิดเป2นผู(ใหญ,เป2นภาพที่ถูก
สร(างขึ้นจากประสบการณ�เร,ร,อนในชีวิต เพ่ือเป2นสร(างความเด,นชัดการใช(ชีวิตภายใต(สถานภาพการถูกกดขี่และดูถูกเหยียด
หยามอันไม,เป2นธรรม 

2.5 ภาพของคนท่ีมีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ@ของตนเอง 
คนท่ีฝ|าฟlนอุปสรรคมาอย,างยากลำบาก จะเห็นคุณค,าและภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน คนเหล,าน้ีรู(จักท่ีจะรักษา

ความสำเร็จน้ันให(อยู,กับตนตลอดไป คุณลักษณะของผู(ท่ีประสบความสำเร็จจะมีความแตกต,างกัน ข้ึนอยู,กับสถานการณ� สภาพ
ครอบครัว สภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดล(อมทุกอย,างท่ีตนกำลังเผชิญ (อัมพวรรณ หนูพระอินทร�, 2560 : 174) ประสบการณ�
ในการต,อสู(กับอุปสรรคที่ยากลำบากทำให(ไล,ตงจิ้นกลายเป2นผู(มีความยึดมั่นในตนเอง ซึ่งเป2นการนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นใน

ตัวอย�างท่ี 8 

“อะไรวะ! ลูกขอทานก็มาเรียนหนังสือเหมือนกันหรือน่ี” 
“อ�ะ ๆ อย,าเอาความโสโครกของแกมาเปz�อนเสื้อผ(าฉันเชียวนา” 
“กลับไปอยู,ท่ีชอบ ๆ ของแกเถอะไป�” 
… 
อยากจะชกหน(าพวกเขาจริง ๆ เรื่องต,อยตีกันน,ะผมไม,กลัวหรอก ใจจริงก็อยากจะลองตีกันกับเด็กพวกนี้ดู

สักตั้ง  
… 
เพียงแค,คิดว,าตัวเองจะไม,ได(เรียนหนังสือเท,าน้ัน ผมก็รู(สึกราวกับว,า จะขาดใจ คอตกจนแทบชิดกับหน(าอก 

พยายามบอกตัวเองว,าต(องอดทน ต(องเข(มแข็ง ห(ามร(องไห(เด็ดขาด อย,าไปมีเรื่องกับใครเขา จากนั้นก็อดทนกลั้นใจ
เดินเลี้ยวเข(าไปในซอยใกล( ๆ แถวน้ัน (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 117-118) 
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ฐานะผู(ไม,ยอมแพ(ต,ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นต,อหน(า ยืนหยัดในการตัดสินใจของตนเองที่มีประโยชน�ต,อครอบครัวและความ
เจริญก(าวหน(าของหน(าท่ีการงาน ดังบทบาทต,อไปน้ี 

แม(จะเป2นลูกชายคนโตที่ต(องปฏิบัติหน(าที่ขอทานอยู,ทุกวัน ก็ย,อมมีอุดมการณ�หรือใจที่แสวงหาความเจริญก(าวหน(า
ในชีวิต ตอนอายุ 7-8 ขวบ เมื่อออกไปขอทานเห็นชุดสวย ๆ ในร(านเสื้อผ(า และสภาพชีวิตของเด็กคนอื่น จึงทำให(ไล,ตงจิ้นมีค
วามชัดเจนในทิศทางของชีวิตตนเองมากข้ึน คือ เป2นผู(ประสบความสำเร็จ สามารถนำครอบครัวออกจากสถานะขอทาน ก,อนท่ี
เพ่ือนในโรงเรียนจะแยกย(ายไปศึกษาต,อในมหาวิทยาลัย เขากลับมาตัดสินใจลงทุนด(านอาชีวศึกษา เน่ืองจากชีวิตท่ีแสนลำบาก
ในอดีตเป2นเหตุที่ก,อให(เกิดความยึดมั่นในจิตใจตนเอง การออกไปขอทานในสังคมที่ดูถูกเหยียดหยามเช,นนั้น เป2นชีวิตที่ไม,มี
ความเจริญก(าวหน(าและจะต(องอดทนเพื่อพึ่งพาคนอื่นอยู,เสมอ ฉะนั้น เมื่อได(โอกาสฝ�กฝนตนเอง ไม,ว,าภาระหน(าที่จะหนัก
เพียงใด ก็ควรยึดมั่นในหน(าท่ีการงาน มุ,งแสวงหาออกให(กับชีวิตตนเองและครอบครัว 
 

 
 

โอกาสเป2นสิ่งล้ำค,าในสายตาไล,ตงจ้ิน แม(ชีวิตจะมีบทบาทด(อยกว,าคนอ่ืนตั้งแต,เกิด แต,ในสายตาเขา มันเป2นช,วงเวลา
ที่ช,างสวยงามเหลือเกิน เพราะครอบครัวของเขาไม,ต(องพึ่งพาคนอื่นจากการขอทาน และเขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวด(วย
ความสามารถตนเอง จะเห็นได(ว,า ความทรงจำในอดีตเป2นพลังใจที่ทำให(ไล,ตงจิ้นยึดมั่นในความคิดของตนเอง งานหนักเป2น
เรื่องปกติในชีวิตตนเอง เพราะมันเป2นทางเดียวท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมคมชีวิตตนเองได( 

ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมคมของชาวจีน การแต,งงานกับคู,ครองที่มีฐานะทางสังคมและครอบครัวคู,ควรกัน
เป2นสิ่งท่ีสำคัญและปลูกฝlงในความคิดของชาวจีนมาช(านาน ในท่ีสุด ไล,ตงจ้ินก็พบเจอสตรีสุดท่ีรักในชีวิต คือ ลี่เสีย แต,ความรัก
ของสองคนก็ไม,ได(เป2นไปอย,างราบรื่นในตอนแรก เนื่องจากภูมิหลังทางสังคมและครอบครัวของไล,ตงจิ้นเป2นสิ่งที่อัปยศตาม
ค,านิยมของสังคม แม(ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบ(าง แต,การปล,อยลูกสาวให(ไปอยู,กับอดีตครอบครัวขอทานที่มีพ,อปู|ตาบอด 
และแม,ย,าปlญญาอ,อนอย,างนั้น เป2นสิ่งที่ครอบครัวลี่เสียยอมรับไม,ได( แต,ตัวลี่เสียเองพยายามขัดขืน หาโอกาสมาเจอกับคนท่ี
ตนเองรัก และพร(อมร,วมทุกข�ร,วมสุขกับหนุ,มชายคนรัก ในทางกลับกัน ช,วงที่พ,อแม,ลี่เสียห(ามส,งคนเจอกัน ตัวบทนวนิยายยัง
นำเสนอภาพแทนตนเองในฐานะผู(ที่ยึดมั่นในความรัก เป2นการพิสูจน�ใจให(เห็นว,า ถึงแม(จะไม,ได(พบปะสังสรรค�กัน ตนเองก็ยัง
ยอมคอยอยู,หน(าบ(านจนฟ~าสาง 
 

ตัวอย�างท่ี 9 

พอเข(าเรียนในโรงเรียนอาชีวะประจำจังหวัดแล(ว ผมก็เริ่มต(นชีวิตแบบใหม,ด(วยการเรียนไปด(วยทำงานไป
ด(วย ทุกวันหลังเลิกเรียน ผมจะไปจักรยานที่คุณครูเฉินเมี่ยวแล(วคุณครูหวังซู,เอ�อร�มอบให(เป2นของขวัญตอนเรียนจบ
ช้ันประถม จากอำเภออูรื่อ ผ,านหมู,บ(านอู(เฟ�ง จนมาถึงต(าหลี่รวมแล(วประมาณ 30 กิโลเมตรได( … พอถึงวันหยุด ผมก็
ไม,ได(หยุด ทุกวันอาทิตย�ผมจะไปทำงานที่เล(าเป2ดตามคำชวนของอาจารย�จวงเซินซาน … แม(ผมต(องทำงานหนัก
เหมือนวัวเหมือนควาย แต,ผมก็ยินดี (วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 212) 
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การท่ีได(พบความรักในชีวิตครั้งน้ี ทำให(ไล,ตงจ้ินคาดหวังในความรักท่ีร,วมกับลี่เสียเป2นอย,างมาก ถึงแม(จะถูกพ,อของ
คนรักห(ามก็ตาม เขายังพยายามออกไปตามหาลี่เสีย ขณะนี้รู(สึกใจช,างทรมานเหลือเกินจนไม,สามารถสงบจิตตนเองได( แต,ใน
ที่สุด เขาก็กลับมามีความยึดมั่นในความรักตนเองอีกครั้ง จึงตัดสินใจรอลี่เสียจนฟ~าสาง จากตัวอย,างข(างต(นจะเห็นได(ว,า ใน
สมัยอดีต ฐานะทางสังคมและครอบครัวเป2นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต,อการการดำรงอยู,สมาชิกในครอบครัว เพราะสังคมเป2นสิ่งท่ีกำหนด
บทบาทและตรรกะความคิดของคน เสมือนกฎเกณฑ�ที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย�ในทุกสถานการณ�และปฏิบัติตามสถานะ
ทางสังคมของตนเอง แต,ความโชคดีท่ีเกิดข้ึนในชีวิตไล,ตงจ้ิน คือ เขากับลี่เสียคนต,างมีความยึดมั่นในความรัก พยายามทำให(คน
รอบข(างเข(าใจความรักอันบริสุทธ์ิงดงามของพวกเธอ จนประสบความสำเร็จเป2นคู,ครองกันตลอดไป 

สรุปได(ว,า การนำเสนอภาพแทนไล,ตงจิ้นในฐานะการเป2นผู(มีความยึดมั่นในตนเอง ต(องการชี้ให(เห็นว,า เมื่อใช(ชีวิต
ภายใต(ตรรกะความคิดชุดหนึ่ง สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดที่คนอื่นมีต,อเรา คือ ความยึดมั่นในการปฏิบัติสิ่งที่เราคิด 
เป2นการพิสูจน�ความจริงใจให(คนอื่นยอมรับความเป2นไปได(และความตั้งใจในสิ่งที่ตนเองทำ แม(ว,าอุปสรรคครั้งหน(าจะซับซ(อน
เพียงใด ฉะน้ัน การมีความยึดมั่นในสิ่งท่ีปฏิบัติ ย,อมจะสร(างความเปลี่ยนแปลงทางด(านความคิดให(กับคนรอบข(าง ซ่ึงเป2นสิ่งท่ี
นักสู(ชีวิตอย,างไล,ตงจ้ินยึดถือมาตลอด เพราะมันสามารถสร(างจุดเปลี่ยนให(กับชีวิตและนำตนเองไปสู,ความสำเร็จได( 
 

3. วิธีการนำเสนอภาพแทนของไล�ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู�ไม�ยอมแพ�ต�อชะตาชีวิต 
3.1 การใช�พ้ืนท่ีทางสังคมของตัวละคร 

หากกล,าวถึงพ้ืนท่ี มักจะนึกถึงบทบาทของพ้ืนท่ีในการกำหนดความหมายให(แก,สิ่งต,าง ๆ โดยพ้ืนท่ีน้ัน ถือเป2นสิ่งท่ีมี
ความสัมพันธ�ท่ีใกล(ชิดกับมนุษย� เน่ืองจากพ้ืนท่ีเป2นแหล,งสำคัญในการดำรงชีวิต คุณค,าของพ้ืนท่ีจึงไม,ได(เป2นสิ่งท่ีเสมอต(นเสมอ
ปลาย มีการเริ่มกำหนดบทบาทหน(าท่ีและกฎเกณฑ�ในพ้ืนท่ีต,าง ๆ ตามเจตนารมณ�หรือวัตถุประสงค�ทางสังคม 

ในทัศนะของ อ็องรี เลอแฟฟวร� (Henri Lefebvre) เป2นนักสังคมวิทยาและนักปรัชญาท่ีมุ,งให(ความสนใจในด(านพ้ืนท่ี
และเวลาเมื่อคริสต�ศตวรรษท่ี 20 เขามองว,า พ้ืนท่ี คือสิ่งท่ีถูกผลิตเสมือนเป2นเครื่องมือของความคิดและการกระทําพ้ืนท่ีจึงอยู,
ในฐานะที่เป2นสิ่งประดิษฐ�ทางวัฒนธรรมที่บรรจุไปด(วยความหมาย ซึ่งความหมายของการผลิตพื้นท่ี คือ การควบคุมหรือการ
ครอบงําทางอํานาจ การศึกษาเรื่องพื้นที่จึงเป2นการนําพื้นที่ทางกายภาพที่ไร(ความหมายในตัวมันเอง ตีความผ,านพื้นที่ทาง
ความคิดในรูปแบบของความสัมพันธ�ทางสังคม ท้ังสองพ้ืนท่ีจะสลับสับเปลี่ยนการถูกเป2นเครื่องมือทางสังคมตลอดเวลา สนาม
ท่ีถูกใช(ในการเข(าไปสัมพันธ�ช,วงชิงความหมายผ,านความสัมพันธ�เชิงอํานาจ คือ “พ้ืนท่ีทางสังคม” การมองพ้ืนท่ีจึงจําเป2นต(อง
มองเช่ือมโยงกันท้ังสามพ้ืนท่ีอย,างแยกขาดกันไม,ได( (อัศนี หลีเจริญ, 2559 : 16) 

จากแนวคิด Lefebvre แสดงให(เห็นการกำหนดความหมายของพื้นที่จะต(องขึ้นอยู,กับโครงสร(างทางสังคม หรือ
อำนาจใดอำนาจหนึ่งที่มีผลต,อการสร(างความสัมพันธ�ทางสังคม ฉะนั้น การใช(พื้นที่จึงผูกพันกับผู(คนและชีวิตประจำวันของ

ตัวอย�างท่ี 10 

ผมกลัวว,าเสียงมอเตอร�ไซค�จะปลุกให(พ,อกับแม,ของลี่เสียตื่น ถึงรีบดับเครื่องตั้งแต,ปากซอยแล(วจูงรถไปหยุด
ที่หน(าบ(านเธอ … ผมเดินจากปากซอยถึงท(ายซอย จากท(ายซอยกลับมาปากซอย กลับไปกลับมา ปากก็อดขมุบขมิบ
เรียกช่ือลี่เสียออกมาเบา ๆ ไม,ได( เรียกซ้ำแล(วซ้ำเล,าอยู,อย,างน้ัน 

แต,ละครั้งท่ีเรียกช่ือเธอ ผมก็เจ็บแปลบข้ึนท่ีหัวใจ แต,ละครั้งท่ีเรียกช่ือเธอน้ัน ผมรู(สึกราวกับความสุขกำลัง
ห,างไกลออกไป ความรักช,างทรมานหัวใจผมเหลือเกิน จนกระท่ังฟ~าใกล(สาง ผมจะยอมกลับบ(านไปด(วยความวังเวงใจ 
(วิลาวัลย� สกุลบริรักษ�, 2561, หน(า 223) 
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ผู(คนมาใช(พื้นท่ี ตลอดจนสื่อความหมายทางวัฒนธรรมขึ้นมาอย,างต,อเนื่อง เมื่อนำแนวคิดเชื่อมโยงกับนักสู(ชีวิตอย,างไล,ตงจ้ิน 
จะเห็นว,า ผู(เขียนเสนอผ,านพฤติกรรมของตัวละครผ,านการใช(พื้นที่ต,าง ๆ จนส,งผลต,อการสร(างความหมายของชีวิตตัวละคร
มากข้ึน กล,าวคือ ในนวนิยายเรื่องน้ีจะนำเสนอสองพ้ืนท่ีหลักในการขอทาน ได(แก, พ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ีหมู,บ(านนอกเมือง ไม,ว,า
ครอบครัวของไล,ตงจิ้นจะอยู,ในสภาพการพเนจรตามที่ต,าง ๆ และหยุดพเนจรเพื่อย(ายพื้นที่ไปขอทานในสังคมเมือง ก็ถูก
ควบคุมด(วยอำนาจพื้นที่ทางสังคม ได(แก, วัฒนธรรมการจ(องมอง ซึ่งเป2นสิ่งที่กำกับพฤติกรรมตัวละครละครอย,างชัดเจน เช,น 
ครั้งหน่ึงครอบครัวของไล,ตงจ้ินไปขอทานในพ้ืนท่ีหมู,บ(านนอกเมือง ครอบครัวของเขาก็ถูกชาวบ(านจ(องมองและรังแก เน่ืองจาก
เสื้อและกางเกงที่ทุกคนใส,มักจะเป2นเสื้อบริจาคของผู(เสียชีวิต หรือกางเกงหมดสภาพที่มีรอยขาด จึงผลิตสร(างปฏิสัมพันธ�
ระหว,างพื้นที่และมนุษย� แม(จะมีผู(ที่ประสงค�ร(ายมาแสดงกิริยาวาจาที่ดูถูกเหยียดหยาม แต,ในฐานะคนร,อนเร,โดยอาศัยการ
ขอทานในการดำรงชีวิต ครอบครัวของไล,ตงจิ้นจึงต(องอดทนและไม,สามารถต,อต(านความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นกับตนเองได( 
แวดล(อมในการใช(ชีวิต รวมถึงพื้นที่ในการขอทาน ล(วนตกอยู,ในการครอบงำทางอำนาจของสังคม ซึ่งพื้นที่ต,าง ๆ มักจะส,ง
อิทธิพลต,อการสร(างความหมายและคุณสมบัติของตัวละครในฐานะต่ำกว,าหรือด(อยกว,า จึงกล,าวได(ว,า พื้นที่ในการใช(ชีวิตเป2น
พื้นที่ทางความคิดที่มีปฏิสัมพันธ�กับสังคม เป2นสิ่งที่กำหนดและกระทบต,อการนำเสนอภาพแทนในการสร(างความหมายให(กับ
นักสู(ชีวิตอย,างไล,ตงจ้ินท่ีต(องเผชิญกับชีวิตแสนยากลำบาก 

3.2 การนำเสนอผ�านอุดมการณ@ผู�เล�าเร่ือง 
อุดมการณ� หมายถึง ระบบความคิดและความเชื ่อพื ้นฐานที ่สมาชิกของกลุ,มแต,ละกลุ,มในสังคมมีร,วมกัน มี

ความสัมพันธ�กับทัศนคติ การกระทำ และผลประโยชน�ร,วมของกลุ,มน้ัน ๆ อุดมการณ�อาจเป2นสิ่งท่ีควบคุมวิถีปฏิบัติของกลุ,มใช(
ในการครอบงำ (manipulation) หรือชักจูงผู(อื่นให(เป2นไปในทางที่เอ้ือประโยชน�แก,คนบางคนหรือบางกลุ,มในสังคม (ไอยดา 
กลิ่นอ(น, 2563 : 20) จากข(อความดังกล,าว อุดมการณ�เป2นสิ่งที่ชี้นำวิถีการปฏิบัติของคนในสังคม จนกระทบต,อพฤติกรรม 
ความคิด และทัศนคติ เนื่องจากสังคมเป2นแหล,งที่ประกอบสร(างระบบความคิดอุดมการณ�ขึ้นมา การดำรงอยู,หรือการพัฒนา
ของคนในสังคมจึงถูกกำกับในวิธีการปฏิบัติหรืออุดมการณ�อย,างใดอย,างหน่ึง 

ไล,ตงจ้ินเป2นลูกขอทานท่ีเกิดมาไร(ท่ีพักพิง ต(มร,อนเร,กับครอบครัวตามท่ีต,าง ๆ เพ่ือหาเลี้ยงชีพ การดูถูกและเย(ยหยัน
จากสายตาผู(คนเป2นสิ่งท่ีทำให(เขาเห็นความแตกต,างระหว,างครอบครัวขอทานกับครอบครัวท่ัวไป เป2นชีวิตท่ีขาดสิทธิความเป2น
ธรรม การเล,าเรื่องภาพชีวิตตนเองและครอบครัวท่ีใช(ชีวิตภายใต(สังคมอันไร(ศักดิ์ศรีเช,นน้ี ทำให(ไล,ตงจ้ินกลายเป2นคนท่ีมีความ
เข(มแข็งทางร,างกายและจิตใจ เนื่องจากพี่สาวเสียสละตนเองไปประกอบอาชีพขายตัวเพื่อให(เขาได(เข(าไปศึกษาที่โรงเรียนเป2น
เรื่องที่บาดใจไล,ตงจิ้นมานาน จึงเป2นสิ่งสำคัญขอให(เกิดอุดมการณ�ในการสู(ชีวิตภายใต(ความคิดและความเชื่อของคนในสังคม
ร,วมกัน คือ การเป2นผู(ท่ีใฝ|หาความรู(สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตได( 

ความยึดมั่นในอุดมการณ�เพ่ือแสวงหาความเจริญก(าวหน(า เป2นสิ่งท่ีนำชีวิตไล,ตงจ้ินกลับมามีคุณค,า บทบาทในฐานะ
นักสู(ชีวิตอีกครั้ง ซ่ึงเป2นวิธีการสำคัญอีกประการหน่ึงในการนำเสนอภาพแทนเพ่ือทำให(เห็นตัวละครเป2นคนท่ีมีความขยันมุ,งมั่น
เพื่อหาความรู(มาสร(างจุดเปลี่ยนแปลงให(กับชีวิต ตลอดจนเสนอให(เห็นความเสมอภาคทางความคิด การกระทำ ต,าง ๆ ที่เป2น
ปlจจัยสำคัญนำทางชีวิตไล,ตงจ้ินหลุดพ(นจากสถานะขอทาน 

3.3 การอาศัยค�านิยมทางสังคมของชาวจีน 
เมื่อกล,าวถึงค,านิยม อาจเป2นสิ่งที่มาจากพื้นฐานความเข(าใจและความเชื่อทางสังคม เนื่องจากผู(คนมักจะกล,าวถึง

ค,านิยมในบทบาททางสังคมแพร,หลาย มงคล เอี่ยมวงศรี (2557 : 7) ได(กล,าวถึงความหมายค,านิยมทางสังคมว,า ค,านิยมทาง
สังคม หมายถึง ความคิด ความนิยม รวมท้ังแบบอย,างพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาโดยสังคมถือว,ามีคุณค,า แบบอย,างพฤติกรรมน้ี
จะเก่ียวข(องกับวัตถุ หรือไม,ใช,วัตถุก็ได( จากข(อความข(างต(น ทำให(เห็นค,านิยมเป2นสิ่งท่ีมีผลต,อพฤติกรรมต,าง ๆ จนนำไปสู,บ(าน
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ทางสังคมที่เกิดขึ้น การเกิดมาในภูมิหลังครอบครัวขอทานเป2นสิ่งที่กระทบต,อการดำรงอยู,ของไล,ตงจิ้น เนื่องค,านิยมในสังคม
อดีตของชาวจีน มักจะให(ความสำคัญกับกลุ,มคนท่ีมีฐานะทางสังคมท่ีเท,าเทียมกันและสูงกว,า จึงเป2นต(นเหตุสำคัญท่ีนำชีวิตตัว
ละครมาพบอุปสรรคเช,นน้ีอีกครั้ง 

ในเหตุการณ�ความรักระหว,างลี่เสี่ยกับไล,ตงจ้ิน เป2นสิ่งท่ีสมบูรณ�ต,อวิถีชีวิตไล,ตงจ้ินอย,างมาก เน่ืองจากพ,อแม,ลี่เสี่ยไม,
ยอมรับสถานภาพทางครอบครัวของฝ|ายชาย มองว,าลูกสาวของตนเองจะใช(ชีวิตอย,างลำบากหากไปอยู,ร,วมกับครอบครัว
ขอทาน จึงขัดขวางไม,ให(ท้ังสองคนพบกัน ในช,วงเวลาท่ีไล,ตงจ้ินไม,สามารถพบกับคนท่ีตัวเองรักได( มีการเปลี่ยนแปลงทางด(าน
พฤติกรรมและความคิด คือ ขยันทำงานให(มากขึ้น เพื่อให(พ,อแม,ลี่เสี่ยยอมรับตนเองในฐานะผู(ขยันหมั่นเพียร เป2นคนที่มุ,ง
แสวงหาความเจริญก(าวหน(าชีวิต ฝlyงลี่เสี่ยก็เช,นกัน แม(จะถูกห(ามไม,ให(ออกไปไหน แต,เธอก็พยายามแสดงความคิดเองและ
พิสูจน�ใจเพ่ือให(พ,อแม,เห็นความรักท่ีแท(จริงระหว,างตนเองกับไล,ตงจ้ิน ในท่ีสุด สองคนก็ได(จัดพิธีวิวาห�กันตามท่ีคาดหวัง 

วิธีการค,านิยมท่ีส,งผลต,อวิถีชีวิตตัวละคร สามารถกระทบต,อเป~าหมายในการดำเนินชีวิตของตัวละคร ทำให(เห็นภาพ
แทนของตัวละครในฐานะผู(ที่มีความยึดมั่นและอดทนเพื่อบรรลุจุดมุ,งหมาย ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง สร(างคุณค,า
และบทบาทให(กับชีวิตมากยิ่งข้ึน จนกลายเป2นท่ียอมรับของคนในสังคม 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
การนำเสนอภาพแทนของชาวจีนสู(ชีวิตในนวนิยายเรื่อง ไล,ตงจ้ิน ลูกขอทาน ผู(ไม,ยอมแพ(ต,อชะตาชีวิต ผู(ศึกษาได(พบ

ภาพแทนชาวจีนสู(ชีวิต 5 ลักษณะ ได(แก, 1) ภาพของคนที่ขยันขันแข็งในการทำงาน นำเสนอภาพแทนชาวจีนเป2นนักสู(ชีวิตท่ี
ขยันขันแข็ง มีบทบาทในการผลักดันให(ชาวจีนก(าวไปสู,ชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย,างมั่นคง 2) ภาพของคนที่ดิ้นรนต,อสู(เพ่ือ
ครอบครัว เป2นภาพที่นำเสนอตัวละครมีความรับผิดชอบต,อคนในครอบครัว ปฏิบัติหน(าที่ในฐานะลูกชายคนโต เพื่อให(คนใน
ครอบครัวสามารถดำรงชีวิตได( 3) ภาพของคนที่ไม,ยอมจำนนต,ออุปสรรคด(านการศึกษา เป2นภาพที่นำเสนอตัวละครเป2นคน
ใฝ|หาความรู( มีความพยายามในการฝ�กฝนตนเอง เพ่ือเติมเต็มความรู( จนนำไปสู,การพัฒนาสภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 4) ภาพของคน
ท่ีมีความอดทนจากการถูกกลั่นแกล(งทางสังคม เป2นภาพท่ีนำเสนอผ,านประสบการณ�ชีวิตผู(เขียนเพ่ือเป2นไปในทิศทางท่ีต(องการ 
คือ การถูกสังคมและผู(คนเย(ยหยันจนกลายเป2นผู(ที่มีความแข็งแกร,งทั้งกายและจิตใจ ซึ่งยังเป2นกลไกทางสังคมที่กำหนด
บทบาทตัวละครในฐานะผู(ท่ีถูกกระทำ เพ่ือแสดงให(เห็นความเป2นผู(ใหญ,ของตัวละครในแง,มุมมอง ทัศนคติได(เด,นชัดมากยิ่งข้ึน 
และ 5) ภาพของคนที่มีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ�ของตนเอง เป2นการนำเสนอให(เห็นคุณสมบัติการเป2นผู(ที่มีความ
ยึดมั่นในสิ่งที่ปฏิบัติ เชื่อว,าจะสร(างความเปลี่ยนแปลงทางด(านความคิดให(กับคนรอบข(าง ถือปlจจัยสำคัญสำหรับการสร(างจุด
เปลี่ยนให(กับชีวิตและนำตนเองไปสู,ความสำเร็จ 

การศึกษาวิธีการนำเสนอภาพแทน 3 วิธีการ ได(แก, 1) การใช(พื้นที่ทางสังคมของตัวละคร พบมีการนำเสนอผ,าน
พฤติกรรมตัวละครในพื้นที่ต,าง ๆ ซึ่งได(รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการจ(องมอง กล,าวได(ว,า พื้นที่ในการใช(ชีวิตเป2นพื้นที่ทาง
ความคิดที่มีปฏิสัมพันธ�กับสังคม เป2นสิ่งที่กำหนดและกระทบต,อการนำเสนอภาพแทนในการสร(างความหมายให(กับนักสู(ชวิีต
อย,างไล,ตงจ้ินท่ีต(องเผชิญกับชีวิตแสนยากลำบาก 2) การนำเสนอผ,านอุดมการณ�ผู(เล,าเรื่อง โดยให(บทบาทของชีวิตตัวละครใน
ฐานะนักสู(ชีวิต เพ่ือทำให(เห็นตัวละครเป2นคนท่ีมีความขยันมุ,งมั่นเพ่ือหาความรู(มาสร(างจุดเปลี่ยนแปลงให(กับชีวิต 3) การอาศัย
ค,านิยมทางสังคมของชาวจีน เป2นการนำเสนอภาพแทนของตัวละครในฐานะผู(ท่ีมีความยึดมั่นและอดทนเพ่ือบรรลุจุดมุ,งหมาย 
ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง สร(างคุณค,าและบทบาทให(กับชีวิตมากยิ่งข้ึน จนกลายเป2นท่ียอมรับของคนในสังคม 
จากการศึกษาวิธีการนำเสนอภาพแทน ผู(ศึกษาพบว,า นวนิยายเรื่องนี้ได(ประกอบสร(างภาพแทนในแง,ต,าง ๆ เช,น ประกอบ
สร(างจากพื้นที่ของคน ซึ่งมีความเกี่ยวข(องกับพฤติกรรมของตัวละครที่เกิดข้ึนในการใช(พื้นท่ี และยังประกอบสร(างจากคู,ตรง



 

601 

ข(ามระหว,างคนขอทานกับคนที่มีชีวิตอยู,เย็นเป2นสุข ทำให(เห็นภาพไล,ตงจิ้นชัดเจนยิ่งขึ้น เป2นเด็กที่ต(องต,อสู(ในภาวะอันแสน
ลำบากเช,นน้ี เพื ่อพยายามเปลี ่ยนแปลงชะตากรรมชีว ิตของครอบครัวจากฐานะขอทานเป2นคนทั ่วไป ทำให(เห็น 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต,อวิถีชีวิตของคน แล(วคนเหล,านี้จำเป2นต(องปรับตัวตามสภาวะที่แปรเปลี่ยนอย,างต,อเนื่อง  
อันเป2นอิทธิพลที่ทำให(เกิดความเหลื่อมล้ำในการใช(ชีวิต ภาพของชาวจีนสู(ชีวิตยางไล,ตงจิ้น ทำให(เข(าใจว,า แม(เราจะเกิดมาใน
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การลดความเหล่ือมล้ำในการเข�าถึงความยุติธรรมของประเทศไทย 
REDUCING INEQUALITY IN ACCESS TO JUSTICE IN THAILAND 
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บทคัดยHอ 
“ความเหลื่อมล้ำ” คือ ความไม�เท�าเทียมกัน (inequality) ซึ่งเนื่องจากความไม�เท�าเทียมกันปรากฏในทุก ๆ  เรื่อง ทุก ๆ 

พ้ืนท่ี ทุก ๆ ภาคส�วน และทุก ๆ เวลา ดังน้ันจึงเป3นปรากฏการณ5ท่ีไม�อาจจะขจัดให7หมดสิ้นไปได7 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึง
เป3นสิ่งที่อยู�คู�กับสังคมมาอย�างยาวนาน อนึ่งป;ญหาความเหลื่อมล้ำในการเข7าถึงความยุติธรรม เป3นอีกป;ญหาท่ีเกิดจากการใช7
อำนาจตามระบบกฎหมาย เนื่องจากการใช7กฎหมายถูกมองเป3นหน7าที่การใช7อำนาจของฝCายปกครองและตุลาการ ในขณะท่ี
ความเหลื่อมล้ำเป3นป;ญหาท่ีใหญ�กว�าหน7าท่ีของกระบวนการยุติธรรมท่ีใช7เป3นกรณี ๆ ดังน้ัน การใช7กฎหมายเข7าไปแก7ไขป;ญหา
ความเหลื่อมล้ำในสังคมเป3นเหมือนการใช7อำนาจท่ีเล็กกว�าไปต�อสู7กับอำนาจท่ีใหญ�กว�า หากกฎหมายท่ีบังคับใช7ไม�ใช�กฎหมาย
ท่ีบัญญัติมาเพ่ือแก7ป;ญหาเชิงโครงสร7าง การบังคับใช7กฎหมายก็จะไม�นำมาซ่ึงการแก7ไขป;ญหาความเหลื่อมล้ำอย�างจริงจัง 
 

คำสำคัญ : การลดความเหลื่อมล้ำ, การเข7าถึงความยุติธรรม, ประเทศไทย 
 

Abstract 
"Inequality" is the result of inequality in all matters, in all areas, in all sectors, and at all times, and 

is thus an unavoidable phenomena. Social disparity has been a problem in society for a long time. 
Furthermore, the problem of inequality in access to justice is another issue coming from the accumulation 
of authority in the legal system because the utilization of law is considered as an authority by the 
administrative and judicial branches. While inequality is a more serious issue than a case-by-case duty of 
justice, utilizing the law to confront social inequality is analogous to pitting weaker powers against greater 
ones. If the applicable legislation is not one designed to address structural issues. The enforcement of the 
law will not solve the problem of inequality. 
 

Keyword: Reducing, Access to justice, Thailand 
 

1.  บทนำ 
ความเหลื่อมล้ำมักจะเป3นการกล�าวถึงความไม�เท�าเทียมกันระหว�างผู7ที่มีโอกาสกับผู7ที่ขาดโอกาส ซึ่งโอกาสในที่นี้คือ 

โอกาสในการเข7าถึง ต�อรอง และจัดการทรัพยากรต�าง ๆ ในสังคม เพราะความเหลื่อมล้ำจึงทำให7เกิดความไม�เป3นธรรม หรือ
เน่ืองจากคนเกิดมา “ไม�เท�ากัน” จึงก�อให7เกิดความเหลื่อมล้ำตามมา (อติวิชญ5 แสงสุวรรณ, 2558) 

 

1 อาจารย5ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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ถึงแม7ว�าป;ญหาความเหลื่อมล้ำจะเป3นป;ญหาที่น�ากังวลสำหรับในป;จจุบันหรืออนาคต แต�ป;ญหาเหล�านี้คือความท7า
ทายที่รัฐและทุกคนในฐานะที่เป3นพลเมืองควรร�วมกันช�วยแก7ไขป;ญหา โดยสิ่งที่เป3นแนวทางสำคัญในการแก7ไขป;ญหาความ
เหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่รัฐได7กำหนดขึ้น คือ แผนยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปp (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะในยุทธศาสตร5ที่ 4 
ด7านการสร7างโอกาสและความเสมอภาคโดยรัฐได7กำหนดเปtาหมายในด7านต�างๆ เช�น เปtาหมายด7านการลดความเหลื่อมล้ำ 
สร7างความเป3นธรรมในทุกมิติ ได7แก� การปรับโครงสร7างเศรษฐกิจฐานราก การกระจายการถือครองที่ดินและการเข7าถึง
ทรัพยากร การเพ่ิมผลิตภาพและคุ7มครองแรงงานไทย ให7เป3นแรงงานฝpมือท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัยในการทำงาน การสร7าง
หลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช�วงวัย การลงทุนทางสังคมแบบมุ�งเปtาเพ่ือช�วยเหลือกลุ�มคนยากจน
และกลุ�มผู7ด7อยโอกาส การสร7างความเป3นธรรมในการเข7าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะกลุ�มผู7ด7อยโอกาส 
การสร7างความเป3นธรรมในการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมอย�างทั่วถึง และถ7าหากรัฐสามารถดำเนินงานตามที่ระบุไว7ใน
ยุทธศาสตร5นี้ได7ภายใน 20 ปpข7างหน7าสังคมไทยจะเป3นสังคมที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำได7โดยปริยาย (สถาบันพระปกเกล7า, 
2562) 

นักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกอย�าง Hans Kelsen ได7อธิบายคำว�า ความยุติธรรม ไว7ว�า “ความยุติธรรมในลักษณะ
แรกน้ันเป3นคุณภาพท่ีเป3นไปได7 (possible) แต�ไม�จำเป3น (necessary) ของระเบียบทางสังคม (social order) ท่ีควบคุมกำกับ
ความสัมพันธ5ที่มีต�อกันของมนุษย5 ในลักษณะต�อมาเท�านั้นที่ความยุติธรรมเป3นคุณธรรม (virtue) ของมนุษย5 และมนุษย5จะมี
ความยุติธรรมหากพฤติกรรมของเขาเป3นไปตามปทัสถาน (norms) ของระเบียบทางสังคมที่ถือว�ายุติธรรม” (Hans Kelsen, 
2000) ซึ่งความยุติธรรมมีความเกี่ยวข7องสัมพันธ5กับเรื่องของความสงบเรียบร7อยในสังคมหรือระเบียบกฏเกณฑ5ที่กำหนดข้ึน
เพื่อสร7างระเบียบทางสังคม หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือ การมีความสงบเรียบร7อยเกิดขึ้นภายในสังคม ถือว�ามีความยุติธรรม ซ่ึง 
Hans Kelsen มองว�า กฎเกณฑ5ทางสังคมที่มีขึ้นเพื่อควบคุมดูแลพฤติกรรมของคนในสังคมให7เป3นไปในทางที่ทุกคนปรารถนา 
และเมื่อทุกคนได7รับความพึงพอใจจากกฎเกณฑ5นั้น ย�อมทำให7เกิดความผาสุกในสังคมตามมา ความยุติธรรม จึงเป3นสิ่งท่ี
ประชาชนทุกคนสามารถเข7าถึงความยุติธรรมได7อย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมกัน 

การเข7าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) เป3นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งอย�างหนึ่งของมนุษย5 การเข7าถึงความ
ยุติธรรม เช�น การได7รับหลักประกันความเสมอภาคตามกฎหมาย และการไม�ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติในลักษณะต�าง ๆ 
รวมทั้งการขจัดอุปสรรคอื่น ๆ ในการเข7าถึงความยุติธรรม ย�อมเป3นการส�งเสริมการพัฒนามนุษย5อย�างสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะใน
แง�ของการท่ีจะไม�ถูกปzดก้ันโอกาสและทางเลือกต�าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย5 (ประพิน นุชเปp{ยม, 2561) การเข7าถึง
ความยุติธรรม (Access to Justice) เป3นแนวคิดและการดำเนินการท่ีรัฐจะต7องเข7าไปดำเนินการและกำหนดเป3นนโยบายหลัก
ของการบริหารจัดการประเทศเพื่อยกระดับและสร7างความเท�าเทียมให7แก�ประชาชนในการได7รับโอกาสและเป3นการคุ7มครอง
สิทธิของประชาชน รากฐานของของการเข7าถึงความยุติธรรมของรัฐมีท่ีมาจากแนวคิดในเรื่องของ ความเท�าเทียมกันทางสังคม 
(Social Justice) ซ่ึงเป3นแนวคิดรากฐานประการหน่ึงของกรอบแนวคิดแบบประชาธิปไตย (Democratic Scheme) 

มิติของป;ญหาความเหลื่อมล้ำในการเข7าถึงความยุติธรรม ซ่ึงในกระบวนการยุติธรรมไทยเช่ือว�ากฎหมายมีหลักการท่ี
รับรองสิทธิให7ทุกคนเท�าเทียมกันและเสมอภาคกันในทางกฎหมายอยู�แล7ว กล�าวคือ ทุกคนล7วนอยู�ภายใต7มาตรฐานเดียวกัน
อย�างเสมอภาคและยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ ในขณะที่นักกฎหมายส�วนใหญ�ก็เชื่อว�า กระบวนการยุติธรรมเป3นที่พ่ึง
สุดท7ายให7กับทุกคนได7อยู�แล7ว สิ่งเหล�านี้ทำให7กระบวนการยุติธรรมไทยนั้นไม�เคยตั้งคำถามหรือหาคำตอบถึงผลกระทบที่เกิด
จากการใช7อำนาจตามระบบกฎหมายที่มีต�อป;ญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เนื่องจากการใช7กฎหมายถูกมองเป3นหน7าที่การใช7
อำนาจของฝCายปกครองและตุลาการ ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำเป3นป;ญหาที่ใหญ�กว�าหน7าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ใช7เป3น
กรณี ๆ ดังน้ัน การใช7กฎหมายเข7าไปแก7ไขป;ญหาความเหลื่อมลำ้ในสังคมเป3นเหมอืนการใช7อำนาจท่ีเล็กกว�าไปต�อสู7กับอำนาจท่ี
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ใหญ�กว�า หากกฎหมายที่บังคับใช7ไม�ใช�กฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อแก7ป;ญหาเชิงโครงสร7าง การบังคับใช7กฎหมายก็จะไม�นำมาซ่ึง
การแก7ไขป;ญหาความเหลื่อมล้ำ ดังน้ัน โดยธรรมชาติของตัวเอง กระบวนการยุติธรรมจึงเป3นการแก7ไขป;ญหาท่ีปลายเหตุ และ
เมื่อป;ญหาความเหลื่อมล้ำเป3นป;ญหาท่ีใหญ�กว�าการใช7อำนาจตามกฎหมาย วิธีการหน่ึงท่ีอาจแก7ป;ญหาความเหลื่อมล้ำก็คือการ
ออกกฎหมายที่มุ�งไปที่การแก7ไขป;ญหาของโครงสร7างระบบ ผ�านการปฏิรูปกฎหมายและการปฏิรูปให7กระบวนการยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน อย�างไรก็ตาม ด7วยกลไกการทำงานของรัฐแบบท่ีเป3นอยู�ในป;จจุบัน การปฏิรูปของหน�วยงานรัฐ ไม�ใช�งาน
หลักที่จะได7รับการพิจารณาอย�างสม่ำเสมอ จึงเป3นการยากที่จะทำให7เกิดการนำเอาระบบกระบวนการยุติธรรมเพื่อมาลด
ป;ญหาความเหลื่อมล้ำ (ไพสิฐ พาณิชย5กุล, 2558) 

ในขณะที่ป;ญหาและอุปสรรคในการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรม ได7แก� ป;ญหาการขาดความรู7ความเข7าใจใน
บทบัญญัติสาระของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ ป;ญหาความเคร�งครัดและบทบัญญัติของกฎหมาย ป;ญหาความยากจนและขาด
แคลนทุนทรัพย5ในการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรม ป;ญหาเรื่องบุคคลท่ีได7รับความเสียหายจากคดีอาญาหรือผู7ถูกละเมิดสิทธิท้ัง
ทางคดีแพ�งและคดีปกครองถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม�ได7รับการแก7ไขเยียวยาเท�าที่ควร ป;ญหาโครงสร7างระบบกฎหมายและระบบ
กระบวนการยุติธรรมไม�เอื้ออำนวยต�อการพัฒนาทางเลือกการเข7าถึงความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรม ป;ญหาการขาด
การมีส�วนร�วมของประชาชน ป;ญหาการใช7ดุลพินิจของเจ7าหน7าท่ีรัฐในการอำนวยความยุติธรรม ป;ญหา ทัศนคติของประชาชน 
ป;ญหาการขาดการจัดระบบและการจำแนกการกระทำผิด ป;ญหาการให7ความช�วยเหลือทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและ
ไม�เพียงพอ องค5กรและสถาบันรับเรื่องราวร7องทุกข5ไม�สามารถขจัดป;ดเปCา แก7ไขเยียวยา ป;ญหาความยุติธรรมได7อย�างพอใจ 
(ฐนันดร5ศักดิ์ บวรนันทกุล, 2558) ในป;จจุบันประเทศต�าง ๆ ได7พยายามพัฒนาและมีการปรับปรุงการเข7าถึงความยุติธรรมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำในหลาย ๆ รูปแบบ อันได7แก� การเพิ่มในการเข7าถึงการพิจารณาของศาล (Access to the Courts) การ
ส�งเสริมให7มีระบบการช�วยเหลือตนเอง (Self – Help) การให7ทนายความเข7ามามีบทบาทช�วยเหลือ เป3นต7น 

สำหรับแนวทางในการให7ความช�วยเหลือประชาชนเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7โดยง�าย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง
นั้น อาจจะต7องเริ่ม หน�วยงานของสรัฐพยายามที่จะให7การช�วยเหลือประชาชนให7เข7าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
อย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการช�วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล�อยชั่วคราว
ผู7ต7องหาหรือจำเลย และการช�วยเหลือผู7ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู7ได7รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนการให7ความรู7ทางกฎหมายแก�ประชาชนที่ไม�ได7รับความเป3นธรรมให7สามารถเข7าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายและ
พัฒนาสู�มาตรฐานสากล ผ�านสำนักงานกองทุนยุติธรรม ซ่ึงเป3นหน�วยงานท่ีอยู�ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 

2. วัตถุประสงค:ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือทบทวนการลดความเหลื่อมลำ้ในการเข7าถึงความยตุิธรรมของประเทศไทย 
2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเข7าถึงความยุติธรรมให7แก�ประชาชน 

 

3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าถึงความยุติธรรม 
3.1 ความเป\นมาของการเข�าถึงความยุติธรรม 

การเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมนั้น มีรากฐานมาจากการยอมรับว�าสังคมเสรีประชาธิปไตยน้ัน 
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) เป3นสิ่งที่เกี่ยวข7องกับทุกคนไม�ว�าในแง�ของภาคเอกชนหรือในบริษัทของกฎหมาย
แพ�งที่ยอมรับหลักเหตุผลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) การเป3นเจ7าของทรัพยสิทธิ (Private 
Property Rights) ซึ่งทุกคนในสังคมมีเท�าเทียมกัน ต�อมาได7พัฒนากลายมาเป3นการยอมรับว�าบุคคลทุกคนควรมีสิทธิที่เท�า
เทียมกันในการเข7าไปมีส�วนร�วมในทุกสถาบันทางสังคม ไม�ว�าจะเป3นการวิพากษ5 การก�อตั้ง การให7การสนับสนุน การจัดองค5กร 
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การบริหารจัดการ การเข7าใช7ประโยชน5 เป3นต7น ซึ่งหมายความว�าบุคคลในสังคมมีสิทธิได7รับบริการจากสถาบันของสังคมทุก
สถาบันอย�างเท�าเทียมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งสถาบันที่เกี่ยวข7องกับกฎหมายสถาบันหรือองค5กรทางกฎหมายจะต7องยอมรับ
และ ช�วย ปกปtองคุ7มครองสิทธิประโยชน5ตามกฎหมาย (Legal Right) ท่ีมีอยู�อย�างมีประสิทธิภาพ 

คำว�า “การเข7าถึงความยุติธรรม” หรือ “การเข7าถึงกระบวนการยุติธรรม” (Access to Justice) ถูกนำมาใช7ในยุโรป
เป3นครั้งแรกราว 40 ปp โดยปรากฏเป3นถ7อยคำที่ใช7ในวงการกฎหมายสำหรับประเทศไทยมีการกล�าวถึงถ7อยคำแนวความคิดน้ี
เพียงเล็กน7อยในระยะเวลาประมาณ 10 ปpก�อนหน7านี ้ แต�มีถ7อยคำและแนวความคิดอื ่น ๆ ที่มีลักษณะ วิธีการการสื่อ
ความหมายใกล7เคียงกันเช�น สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ประชาสังคม (Civil Society) ประนีประนอมยอมความ
(Compromise) ประนอมข7อพิพาท (Conciliation) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การไกล�เกลี่ย (Mediation) การมีส�วน
ร�วม (Public Participation) เป3นต7น ถ7อยคำเหล�าน้ีทำให7เกิดความสับสนในความหมายท่ีแท7จริงของคำว�า Access to Justice 
เพราะป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในความจำเป3นท่ีต7องเข7าถึง Access to Justice มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภวัิฒน5 ป;จจัยด7าน
ประชากร สังคมและความสัมพันธ5ส�วนบุคคล นักกฎหมายจำนวนไม�น7อยได7เรียกร7องให7มีการตรากฎหมายและเพ่ิมจำนวนของ
หน�วยงานด7านยุติธรรมให7มากขึ้น เพื่อแก7ไขเยียวยาการขาดการเข7าถึงกระบวนการทางกฎหมายหรือการเข7าถึงความยุตธิรรม 
ท้ัง ๆ ท่ีไม�รู7ว�าความหมายท่ีแท7จริงของการเข7าถึงความยุติธรรมคืออะไร 

3.2 หลักเกณฑ:พ้ืนฐานในการเข�าถึงความยุติธรรม 
สำหรับหลักเกณฑ5พื ้นฐานในการเข7าถึงความยุติธรรมนั ้นจะประกอบด7วยแนวทางต�าง ๆ 10 ประการ คือ 

(Cappelletti Mauro ; Garth Bryant , 1978) 
1) การเข7าถึงความยุต ิธรรมถือเป3นส ิทธ ิตามร ัฐธรรมนูญ (Constitutional Right) ของพลเม ือง 

หมายความว�าในรัฐธรรมนูญจะต7องมีบทบัญญัติ ซึ่งระบุการให7สิทธิและเสรีภาพแก�ประชาชนในการเข7าถึงความยุติธรรมได7
สะดวก รวดเร็ว ง�าย และประหยัด ในขณะเดียวกันในแนวนโยบายแห�งรัฐ (State Policy) ต�าง ๆ ก็มีความจำเป3นจะต7อง
กำหนดให7รัฐต7องดำเนิน มาตรการต�าง ๆ ในอันที่จะให7ประชาชนสร7างหลักประกันว�ารัฐมีหน7าที่ต7องจัดการเข7าถึงความ 
ยุติธรรมให7แก�ประชาชนได7อย�างเป3นกระบวนการท่ีต�อเน่ือง 

2) การกำหนดนโยบายการเข7าถึงความยุติธรรม จะต7องคำนึงถึงผลประโยชน5ของประชาชน (Interest 
of Citizens) ไม�ใช�เป3นผลประโยชน5ของผู7ให7บริการ (Interests of Providers of Services) เนื่องจากการจัดบริการเข7าถึง
ความยุติธรรมน้ันรัฐมักจะประสบป;ญหาในด7านของทนายอาสาหรือทนายขอแรง ซ่ึงในการดำเนินการท่ีผ�านมาพบว�า บางครั้ง
ทนายความเหล�าน้ันไม�ได7 ใส�ใจในการช�วยเหลือมากเท�าท่ีควรหรือมีการละท้ิงการดำเนินการอยู�บ�อยครั้ง รัฐจึงได7เพ่ิมเติมสิทธิ
ประโยชน5ให7มากขึ้นโดยหวังว�าจะเป3นแรงจูงใจให7มีการทุ�มเทการช�วยเหลือแก�ประชาชน จนบางครั้งดูเหมือนว�าสิ่งที่รัฐได7
ดำเนินการไปกลับเป3นการให7ผลประโยชน5แก�ผู7ให7บริการมากกว�าการไปทุ�มเทให7บรรลุผลสุดท7ายคือประชาชน ดังน้ัน ในการให7
ความช�วยเหลือเพื่อให7ประชาชนได7เข7าถึงความยุติธรรมนั้น รัฐจำเป3นอย�างยิ่งที่จะต7องคำนึงถึงเปtาหมายสุดท7ายคือประชาชน
เป3นหลักใหญ�และต7องมีข้ันตอนหรือกระบวนการในการตรวจสอบว�าการดำเนินการจะต7องเข7าถึงประชาชนอย�างแท7จริง 

3) จุดมุ�งหมายของการเข7าถึงความยุติธรรมนั้นโดยหลักการไม�ใช�เป3นไปเพียงเรื่องความยุติธรรมในเชิง
วิธีสบัญญัติ (Procedural Justice) เท�าน้ันจะต7องมีในเชิงสารบัญญัติ (Substantive Justice) ด7วย 

4) ความต7องการของประชาชนในการเข7าถึงความยุติธรรมน้ัน ต7องการความช�วยเหลือทางด7านกฎหมาย 
(Legal Assistance) ท้ังในส�วนของทางแพ�งและในส�วนของทางอาญา 
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5) การเข7าถึงความยุติธรรมต7องการนโยบายท่ีมีความเป3นไปได7ในด7านวิธีการ (Every Possible Means) 
เพื่อให7บรรลุเปtาหมายรวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายเชิงสารบัญญัติ กระบวนการทางศาล การให7การศึกษาทางกฎหมาย การให7
ข7อมูลทางกฎหมาย และการให7บริการทางกฎหมาย 

6) นโยบายการให7บริการทางกฎหมายต7องการการศึกษาให7มีการดำเนินการและบทบัญญัติที่กว7างขวาง 
หลากหลาย (A Wide Range of Provisions and Arrangements) ซึ่งบางนโยบายจำเป3นต7องอาศัยเงินทุน บางนโยบายไม�
ต7องการใช7เงินทุน บางนโยบายต7องอาศัย นักกฎหมายและบางนโยบายไม�ต7องอาศัยนักกฎหมาย 

7) โครงการและการปฏิรูปต�าง ๆ จะต7องยืนอยู�บนพื้นฐานของความจริงในด7านระดับของทรัพยากรที่มี
อยู� (Level of Resources) แต�ไม�ใช�เป3นการจำกัดในนโยบาย 

8) ในด7านคดีแพ�ง การให7ความช�วยเหลือทางกฎหมายอาจจะต7องกระทำในรูปอื่นๆมากกว�าการที่จะไป
ให7ความช�วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) 

9) ต7องมีการใช7ความก7าวหน7าในทางเทคโนโลยี (Technological Advances) ให7เกิดประโยชน5และเต็ม
ตามศักยภาพมากท่ีสุด การดำเนินการดังกล�าวอาจเป3นรูปของการเปzดเว็บไซต5หรือการให7ประชาชนเข7าถึงข7อมูลและร7องเรียน
ผ�านทาง Internet ได7 เป3นต7น 

10) สิทธิตามรัฐธรรมนูญในกรณีการสันนิษฐานไว7ก�อนว�าเป3นผู7บริสุทธิ์ (The Constitutional Rights to 
be Regarded as Innocent Until Proved Quietly) จะต7องเป3นหลักเกณฑ5 ข้ันพ้ืนฐานในทางกฎหมายอาญา 

ในด7านกฎหมายระหว�างประเทศนั้นได7มีอนุสัญญาว�าด7วยการเข7าถึงความยุติธรรมระหว�างประเทศ (Convention 
on International Access to Justice) ซ่ึงออกมาบังคับใช7เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 1988 โดยในอนุสัญญาดังกล�าวมีบทบัญญตัิ
ท่ีน�าสนใจ คือ 

1) การกำหนดกรณีการช�วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid) ซึ ่งจะเป3นการให7รัฐภาคีต7องจัดให7การ
ช�วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบต�าง ๆ เช�นการให7คำแนะนำทางกฎหมาย การตั้งหน�วยงานกลางดำเนินการ 

2) การสร7างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับค�าใช7จ�ายและการจัดระเบียบเกี่ยวกับค�าใช7จ�าย ซึ่งรัฐภาคีอาจ
ดำเนินการได7ในหลาย ๆ รูปแบบ อาทิเช�น การจัดทำพันธบัตร (Bond) หลักทรัพย5ต�าง ๆ 

3) การเข7าถึงข7อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวข7องและจำเป3น ซ่ึงรัฐจะต7องจัดให7เพ่ือให7ได7ทราบสิทธิต�าง ๆท่ีเก่ียวข7อง
กับบุคคลหน�วยงานท่ีจำเป3น 

4) การจัดทำหลักประกันเกี ่ยวกับการจับกุม คุมขัง และรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบปากคำ 
ตลอดจนอำนาจศาลในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานต�าง ๆ เพ่ือคุ7มครองสิทธิ 

5) การจำกัดสิทธิต�าง ๆ (หากไม�มีข7อยกเว7นตามกฎหมาย) จะกระทำมิได7บทบัญญัติได7กล�าวเป3น
บทบัญญัติให7ทำขึ้นที่เนเธอร5แลนด5 โดยผูกพันเฉพาะภาคีสมาชิกในการที่จะต7องรับรองและปฏิบัติตามพันธะกรณีที่กำหนดไว7
ในอนุสัญญา 

3.3 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ถูกตราขึ้นเพื่อคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพของผู7ถูกดำเนินคดีอาญา 

ตลอดจนถึงเพ่ือคุ7มครองสิทธิและความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม อันเป3นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย5 บุคคลทุกคนย�อม
ได7รับควมคุ7มครอง เดิมทีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได7บัญญัติรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
หลายประการ อาทิ สิทธิที่จะมีทนายความ สิทธิถูกควบคุมตัวไม�เกิน 48 ชั่วโมง สิทธิในการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7
โดยง�ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง หรือการบัญญัติหลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมที่เรียกว�า “the principle of 
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immediacy” หรือหลักผู7พิพากษาต7องสัมผัสพยาน (ปกปtอง ศรีสนิท, 2563) สิทธิดังกล�าวที่ได7กล�าวไปนั้นบ7างถูกทำให7กลาย
ไปเป3นแนวนโยบายแห�งรัฐ บ7างถูกบัญญัติไว7ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือบางหลักการถูกลดทอนให7หายไปจาก
รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได7บัญญัติแนวนโยบายแห�งรัฐหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ 
(State Policy) ไว7ในหมวด 6 มาตรา 64 ถึง มาตรา 78 ซึ่งได7กล�าวถึงแนวทางของรัฐ ฝCายบริหาร หรือองค5กรของรัฐ ในการ
ปฏิบัติตามเพื่อให7เกิดประโยชน5ต�อการบริหารราชการแผ�นดิน สำหรับสภาพบังคับของแนวนโยบายแห�งรัฐมีความคิดเห็นแยก
ออกเป3น 2 แนวคิดใหญ� ๆ ดังน้ี 

แนวความคิดแรก มองว�า แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐเป3นบทบัญญัติท่ีปรากฎอยู�ในรัฐธรรมนูญเป3นสิ่งท่ีรัฐต7องปฏบัิติ
ตามอย�างจริงจัง มิใช�ว�าจะปฏิบัติตามหรือไม�ก็ได7ตามอำเภอใจ และหากพิจารณาตามหลักความเป3นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญประกอบกับทฤษฎีความบริสุทธ5แห�งกฎหมายของ Hans Kelsen ซ่ึงมีสาระสำคัญว�า “กฎเกณฑ5ท่ีให7อำนาจในการ
ออกกฎเกณฑ5อ่ืน ย�อมสูงกว�ากฎเกณฑ5ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจท่ีรับมาแล7ว” บรรดากฎหมายต�าง ๆ ย�อมไม�สามารถท่ีจะขัดหรอื
แย7งต�อรัฐธรรมนูญได7 ดังน้ัน เมื่อแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐเป3นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ย�อมมีความสูงสุดเด็ดขาดเหมือนกับ
ส�วนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญด7วย รัฐต7องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดและจะออกกฎหมายหรือดำเนินการใด ๆ ให7ขัดกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐไม�ได7 

แนวความคิดที่สอง มองว�า ถึงแม7แนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐจะปรากฏอยู�ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป3นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ แต�บทบัญญัติดังกล�าวเป3นบทบัญญัติท่ีมีลักษณะพิเศษมากกว�าส�วนอ่ืน ๆ ของรัฐธรรมนูญในแง�ท่ีว�ามิได7มีสภาพบังคับ
อย�างเด็ดขาดให7รัฐต7องปฏิบัติตาม หากให7รัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายแห�งรัฐอย�างเคร�งครัดจะทำให7รัฐบาลไม�มีอิสระในการ
กำหนดนโยบายบริหารประเทศ ดังน้ัน แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐจึงเป3นเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเท�าน้ัน 

เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห�งรัฐ มาตรา 64 
บัญญัติว�า “บทบัญญัติในหมวดนี้เป3นแนวทางให7รัฐดำเนินการตรากฎหมาย และกำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ�นดิน” และมาตรา 68 บัญญัติว�า “รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด7านให7มีประสิทธิภาพ เป3น
ธรรม และไม�เลือกปฏิบัติ และให7ประชาชนเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7โดยสะดวก รวดเร็ว และไม�เสียค�าใช7จ�ายสูงเกิน
สมควร รัฐพึงมีมาตรการคุ7มครองเจ7าหน7าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให7สามารถปฏิบัติหน7าที่ได7โดยเคร�งครัด ปราศจาก
การแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ รัฐพึงให7ความช�วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป3นและเหมาะสมแก�ผู7ยากไร7หรือผู7ด7อยโอกาสใน
การเข7าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให7” จะเห็นได7ว�าแนวนโยบายแห�งรัฐ ถูกกำหนดให7เป3น
แนวทางในการดำเนินงานของรัฐ อีกท้ังถ7อยคำตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 68 ใช7คำว�า 
“รัฐพึง” ลักษณะถ7อยคำดังกล�าวจึงเป3นไปในทิศทางท่ีว�าแนวนโยบายแห�งรัฐไม�ได7มีสภาพบังคับอย�างเด็ดขาดให7รัฐต7องปฏิบัติ
ตาม และการท่ีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมบางประการ ถูกระบุให7กลายไปเป3นแนวนโยบายแห�งรัฐ อาจเป3นการเปzดโอกาสให7
รัฐสามารถใช7ดุลพินิจ และรัฐอาจเลือกปฏิบัติได7 เช�น สิทธิที่จะมีทนายความในคดี และสิทธิเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7
โดยง�าย สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งแต�เดิม สิทธิดังกล�าวถูกรับรองไว7ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 สิทธิท่ีจะมีทนายความ และสิทธิเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7โดยง�าย สะดวกรวดเร็ว และท่ัวถึง ถูกบัญญัติไว7ในหมวด
แนวนโยบายแห�งรัฐ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง สิทธิที่จะมีทนายความ ถูกจำกัดให7เฉพาะผู7ยากไร7หรือผู7ด7อยโอกาสในการเข7าถึง
กระบวนการยุติธรรม อันเป3นการนำเรื่องเศรษฐกิจมากำหนดการเข7าถึงสิทธิของประชาชน 
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การท่ีสิทธิถูกทำให7กลายเป3นแนวนโยบายแห�งรัฐ ซ่ึงถูกระบุในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ว�าแนวทางในการดำเนินงานของรัฐ อาจเป3นเหตุให7รัฐกล�าวอ7างหรือปฏิเสธสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได7 หรือ
รัฐอาจไม�รับรองสิทธิตามกฎหมายของประชาชน ในขณะที่หากเป3น “สิทธิ” ที่ถูกระบุชัดไว7ในรัฐธรรมนูญ นั่นจะเป3นการ
สะท7อนว�า สิทธิน้ันติดมากับตัวบุคคล ทุกคนต7องได7รับสิทธิอย�างเท�าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสิทธิเหล�าน้ัน
ไม�อาจถูกแบ�งแยกได7 บุคคลมีฐานะเป3นผู7ทรงสิทธิ ทำให7รัฐเกิดหน7าที่ที่ต7องรับรอง คุ7มครอง และทำให7สิทธินั้นเกิดขึ้นจริง 
ดังนั้น เพื่อเป3นหลักประกันสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให7กับประชาชน จึงควรบัญญัติสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว7ใน
รัฐธรรมนูญให7ชัดเจน เพ่ือปtองกันไม�ให7มีกฎหมายใด หรือแนวปฏิบัติใดมาขัดหรือแย7งต�อสิทธิของประชาชนตามท่ีบัญญัติไว7ใน
รัฐธรรมนูญอันเป3นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศได7 

3.4 หลักและแนวคิดของการให�ความชHวยเหลือทางกฎหมาย 
การดำเนินการเกี่ยวกับการให7ความช�วยเหลือทางกฎหมายและการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมในต�างประเทศ จาก

การศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข7อง พบว�า มีหลายรูปแบบ 
1) การออกกฎหมายที่เกี ่ยวข7อง การออกกฎหมายมาบังคับใช7โดยตรงเป3นมาตรการในเชิงรุก โดย

ส�วนมากจะดำเนินการออกเป3นพระราชบัญญัติ เช�น The Access to Justice Act (เช�น ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ประเทศในกลุ�มสแกนดิเนเวีย หรือเป3นกฎหมายออสเตรเลีย เป3นต7น) การออกกฎหมายมาบังคับใช7ดังกล�าวก็มีความมุ�งหมาย
ให7มีกฎระเบียบในการดำเนินการ และมีองค5กรหรือหน�วยงานท่ีได7รับอำนาจ เฉพาะโดยตรงท่ีสามารถประสานงานใช7อำนาจสั่ง
การ ตรวจสอบ ตลอดจนมีอำนาจในการใช7ทรัพยากรต�าง ๆ เพ่ือการดำเนินการได7สะดวกและมีความคล�องตัวมากยิ่งข้ึน 

2) การตั้งคณะกรรมาธิการการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access Commission) คณะกรรมาธิการ
การเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมจะประกอบด7วยผู7ว�ารัฐ อัยการ นักกฎหมาย เนติบัณฑิต นักธุรกิจและผู7แทนจากชุมชน เป3นต7น 
คณะกรรมาธิการดังกล�าวจะมีอำนาจในการกำหนดแผนวินิจฉัยการให7ความช�วยเหลือและการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
เข7าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนโดยเท�าเทียมกัน ซึ่งตามปกติเมื่อคณะกรรมาธิการได7รับเรื่องราวร7องทุกข5ต�าง ๆ แล7วก็จะ
ประชุมเพ่ือพิจารณาดำเนินการในแนวทางต�าง ๆ หรือประสานการดำเนินการท่ีเหมาะสมต�อไป 

3) การตั้งกองทุนของรัฐ (State Fund) ในการดำเนินการให7ความช�วยเหลือแก�ประชาชนในการเข7าถึง
ความยุติธรรมนั้นจะต7องมีค�าใช7จ�ายต�าง ๆ ในการดำเนินการ ซึ่งจำเป3นจะต7องมีแหล�งเงินที่พอเพียง เดิมรัฐบาลกลางได7มีการ
จัดตั้ง The Equal Access Fund โดยให7สภาเป3นผู7พิจารณาและจัดสรรงบประมาณให7ปpละ 10 ล7านเหรียญอเมริกาต�อปp ต�อมา
ในแต�ละมลรัฐได7มีการจัดตั้งกองทุนของรัฐขึ้นมาแทนในแต�ละแห�งก็จะได7รับการช�วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนกลางให7เป3น
รายได7ในส�วนหน่ึง ในมลรัฐต�างๆ ก็มักจะมีภาคเอกชนให7การสนับสนุนและบริจาคเงินช�วยเหลอืด7วย อย�างไรก็ตาม งบประมาณ
ในแต�ละปpของหน�วยงานของรัฐในแต�ละท7องถ่ินจะต7องดำเนินการจัดตั้งสำหรับการจัดสิ่งเป3นรายได7กองทุนด7วย 

4) การตั้งศูนย5โทรด�วนให7คำปรึกษา (Hot – Line Legal Service) ดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให7
ประชาชนสามารถท่ีจะเข7าถึงข7อมูลต�าง ๆ ได7อย�างสะดวกและรวดเร็ว โดยเป3นการสอบถามแนวทางวิธีการและรวดเร็ว โดย
เป3นการสอบถามแนวทางวิธีการและข7อมูลต�าง ๆ ที่จำเป3นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจดำเนินการใดๆ 
การให7คำปรึกษาทางโทรศัพท5จะเป3นการให7ข7อมูลเบ้ืองต7นเก่ียวกับสิทธิต�างๆ ท่ีประชาชนมีและให7ข7อมูลโดยภาพรวมเป3นหลัก 

5) การจัดทำเว็บไซต5เพื ่อให7การช�วยเหลือทางกฎหมาย (Website to Offer Assistance in Cases)  
การจัดทำเว็บไซต5เพื่อการให7ความช�วยเหลือทางกฎหมายนั้นเป3นวิธีการใช7เทคโนโลยีให7เกิดประโยชน5สูงสุดและจะเอื้อให7
ประชาชนสามารถเข7าถึงข7อมูลข�าวสารและแนวทางการดำเนินการต�าง ๆ รวมถึงการรับรู7ช�องทางอื่น ๆ (Channel) ด7วย 
อย�างไรก็ตาม การจัดทำเว็บไซต5เพ่ือให7การช�วยเหลือดังกล�าวจะให7บริการเฉพาะในส�วนของการคุ7มครองผู7บริโภค (Consumer 
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Protection) เท�านั้น และอาจจะเป3นการให7ข7อมูลชั้นสอง (Secondary Data) อื่น ๆ เช�น นักกฎหมาย ศูนย5ช�วยเหลือทาง
กฎหมาย (Legal Aid Clinic) หรือองค5กรอ่ืน ๆ ท่ีผู7ท่ีเข7าไปในเว็บไซต5จะต7องดำเนินการติดต�อเองโดยตรงต�อไป 

3.5 การให�ความชHวยเหลือประชาชนให�เข�าถึงความยุติธรรม 
สำหรับแนวทางในการให7ประชาชนเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7โดยง�าย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงน้ัน อาจจะต7อง

เริ่มจากการทำให7ประชาชนมีความรู7และเข7าใจสิทธิที่ตนเองมีอยู�ในกระบวนการยุติธรรมว�าตนมีสิทธิอะไรบ7าง เนื่องจาก
ประชาชนส�วนใหญ�ท่ีเข7าสู�กระบวนการยุติธรรมมักไม�ทราบถึงสิทธิท่ีตนเองมีอยู� และไม�ทราบว�าตนมีสิทธิจะได7รบัการช�วยเหลอื
จากรัฐอย�างไร อีกทั้งในอดีตที่ผ�านมาการเข7าถึงความยุติธรรมของประชาชนเป3นเรื่องยาก เพราะการไม�มีความรู7 ไม�เข7าใจ
บทบัญญัติของกฎหมาย ทำให7ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกล�วงละเมิดจากบุคคลท่ีอยู�ในภาวะที่เหนือกว�า ที่เรียกว�า
ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งความยากจนที่เป3นอุปสรรคต�อการเข7าถึงความยุติธรรม เพราะกระบวนการดำเนินคดีมีค�าใช7จ�ายสูง ทั้งน้ี
เพื่อลดช�องว�าและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในการช�วยเหลือผู7ยากไร7 คนยากจน ให7เข7าถึงความยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรมจึงได7จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น เมื่อปp พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค5เพื่อให7การสนับสนุนเงินค�าใช7จ�าย
เกี่ยวกับการให7ความช�วยเหลือประชาชนในด7านกฎหมายการฟtองร7องการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี การคุ7มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู7ได7รับความเดือดร7อนหรือไม�ได7รับความเป3นธรรม โดยมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว�าด7วยกองทุนยุตธิรรม 
พ.ศ.2553 ขึ้น ด7วยข7อจำกัดของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว�าด7วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2553 มีหลายประการ เช�น การไม�มี
สถานะเป3นนิติบุคคลท่ีจะทำนิติกรรมสัญญาท่ีสมบูรณ5 รายได7มาจากงบประมาณของรัฐเพียงอย�างเดียว วัตถุประสงค5ค�อนข7าง
จำกัด ไม�สอดคล7องกับมาตรฐานสากล จึงได7พัฒนายกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว�าด7วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2553 เป3น
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558 และมีผลบังคับใช7เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ครอบคลุมการช�วยเหลือประชาชนได7มากขึ้น และเกิดความคล�องตัวในการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให7เป3นแหล�งเงินทุนสำหรับใช7จ�ายเกี่ยวกับการช�วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล�อยตัว
ชั่วคราวผู7ต7องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให7ความรู7ทางกฎหมายแก�ประชาชน เพื่อให7ประชาชนผู7
ยากไร7ได7เข7าถึงกระบวนการยุติธรรมได7อย�างเท�าเทียมและเสมอภาคมากยิ่งข้ึน โดยพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
ได7กำหนดหลักเกณฑ5การให7ความช�วยเหลือแก�ประชาชนดังน้ี 

3.5.1 การให�ความชHวยเหลือในการดำเนินคดี 
การให7ความช�วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ได7แก� ค�าจ7างทนายความ ค�าที่ปรึกษาหรือผู7ช�วยเหลือ

ทางกฎหมายในการดำเนินคดี หรือผู7เช่ียวชาญเฉพาะด7าน ค�าฤชาธรรมเนียม และค�าใช7จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข7องในการดำเนินคดี 
เช�น ค�าตรวจพิสูจน5 ค�าใช7จ�ายเกี่ยวกับค�าวัสดุ อุปกรณ5 เครื่องมือที่ใช7ในการแสวงหาข7อเท็จจริงและหลักฐาน ค�าใช7จ�ายในการ
จัดเตรียมเอกสาร เป3นต7น โดยหลักเกณฑ5 เง่ือนไขและอัตราการให7ความช�วยเหลือดังกล�าวเป3นไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมกำหนด 

โดยในการพิจารณาให7ความช�วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีคณะอนุกรรมการให7ความช�วยเหลือ หรือ
คณะอนุกรรมการให7ความช�วยเหลือประจำจังหวัดต7องคำนึงถึงหลักเกณฑ5 ดังต�อไปน้ี 

1) พฤติกรรมและข7อเท็จจริงของผู7ท่ีจะได7รับความช�วยเหลือจากกองทุน 
2) ฐานะของผู7ที่จะได7รับความช�วยเหลือจากกองทุน ซึ่งในการพิจารณาฐานะของผู7ที่จะได7รับความ

ช�วยเหลือจากกองทุนอาจคำนึงถึง รายได7หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู7รับความช�วยเหลือ ภาระค�าใช7จ�ายในการดำรง
ชีพตามปกติอันควรแก�ฐานานุรูป รวมถึงภาระหน้ีสินของผู7ขอรับความช�วยเหลือท่ีไม�สามารถเข7าถึงความยุติธรรมได7เป3นสำคัญ 
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3) โอกาสที่ผู7ที่จะได7รับความช�วยเหลือจากกองทุนจะได7รับการช�วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตาม
กฎหมายอ่ืน 

3.5.2 การให7ความช�วยเหลือในการขอปล�อยตัวช่ัวคราวผู7ต7องหาหรือจำเลย 
ผู7ขอรับความช�วยเหลือในการขอปล�อยตัวช่ัวคราว อาจขอรับความช�วยเหลือได7ท้ังในช้ันพนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ ศาล หรือหน�วยงานใดท่ีมีอำนาจควบคุมหรือคุมขังบุคคลตามกฎหมาย โดยการพิจารณาให7ความช�วยเหลือให7
คำนึงถึงหลักเกณฑ5ว�าผู7ต7องหาหรือจำเลยต7องไม�มีพฤติการณ5จะหลบหนี หรือจะไปยุ�งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก�อเหตุ
ภยันตรายประการใด โดยให7คำนึงถึงหลักเกณฑ5ดังต�อไปน้ีประกอบด7วย 

1) ลักษณะการกระทำความผิดท่ีไม�ขัดต�อความสงบเรียบร7อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความ
มั่นคงของประเทศ หรือการกระทำที่มีผลกระทบต�อประชาชนที่ทำให7ประชาชนได7รับความเสียหายหรือความเชื่อมั่นของ
กระบวนการยุติธรรม 

2) สาเหตุหรือพฤติการณ5น�าเช่ือว�ามิได7กระทำผิด 
3) ฐานะของผู7ท่ีจะได7รับความช�วยเหลือ 
4) ประวัติการกระทำความผิด นิสัย ความประพฤติ และข7อเท็จจริงอ่ืนท่ีเก่ียวข7อง 
5) ความคิดเห็นของผู7เสียหาย หรือเจ7าพนักงานท่ีเก่ียวข7อง หากมีการปล�อยตัวช่ัวคราวผู7ต7องหาหรือจำเลย 

3.5.3 การให7ความช�วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได7รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

ผู7มีสิทธิขอรับความช�วยเหลือต7องเป3นผู7ได7รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการกระทำใน
กรณีดังต�อไปน้ี 

1) เป3นผู7เสียหายจากการปtองกันโดยชอบด7วยกฎหมาย 
2) เป3นจำเลยท่ีถูกคุมขังตามคำพิพากษาเกินกำหนด 
3) เป3นจำเลยที่มีสิทธิได7รับค�าตอบแทนและค�าใช7จ�ายตามกฎหมายว�าด7วยค�าตอบแทนผู7เสียหายและค�า

ทดแทน และค�าใช7จ�ายจำเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังในระหว�างสอบสวน 
4) การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
โดยผู7ยื่นคำขอรับความช�วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการได7รับผลกระทบจากการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจขอรับเงินช�วยเหลือเพ่ือความเสียหายท่ีตนได7รับ ดังต�อไปน้ี 
1) ค�าใช7จ�ายท่ีจำเป3นในการรักษาพยาบาล รวมท้ังค�าฟ��นฟูสมรรถภาพทางร�างกายและจิตใจ 
2) เงินช�วยเหลือผู7ได7รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีท่ีผู7ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึง

แก�ความตาย 
3) ค�าขาดประโยชน5ทำมาหาได7ระหว�างท่ีไม�สามารถประกอบการงานได7ตามปกติ 
4) เงินช�วยเหลือเยียวยาความเสียหายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3.5.4 หน�วยงานท่ีเป3นช�องทางในการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ มีดังต�อไปน้ี 
1) เจ7าหน7าท่ีตำรวจ โดยการแจ7งความ/ดำเนินคดี หรือการปรึกษาทางกฎหมายโดยเฉพาะคดีอาญา ฯลฯ 
2) พนักงานอัยการ โดยการเผยแพร�ความรู7ทางกฎหมาย การให7การอบรม ให7คำปรึกษา สั่งคดีดำเนินคดี 

ยื่นคำร7องต�อศาล ฯลฯ 



 

612 

3) ศาลยุติธรรม โดยการให7ความรู7ทางกฎหมาย การไกล�เกลี่ย/ประนีประนอมข7อพิพาท การพิจารณา
พิพากษาคดี การบังคับคดี ฯลฯ 

4) ทนายความ โดยการปรึกษาข7อกฎหมายข7อเท็จจริง แต�งตั ้งรับมอบอำนาจจากลูกความให7เป3น
ผู7ดำเนินการทางกฎหมาย ฯลฯ 

5) สำนักราชเลขาธิการ รับเรื ่องราวร7องทุกข5จากประชาชนผู7ร7องทั้งก�อนและหลังเรื ่องราวที่เข7าสู�
กระบวนการยุติธรรมของรัฐแล7ว ฯลฯ 

6) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ติดตามเรื่องราวร7องเรียนกรณีที่มีความเกี่ยวข7องกับประเด็น
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

7) กรมคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพ มีหน7าท่ีและภารกิจเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนพึงได7รับตาม
กฎหมายคุ7มครองช�วยเหลือประชาชนท่ีตกเป3นเหยื่ออาชญากรรรม 

8) กรมพินิจและคุ7มครองเด็กและเยาวชน มีอำนาจหน7าที่พิทักษ5และคุ7มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ี
กระทำผิด ส�งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

9) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร7องทุกข5จากประชาชนผู7ไม�ได7รับความเป3นธรรมจาก
หน�วยงานของรัฐ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบโดยอาศัยช�องทางกฎหมาย ฯลฯ 

10) ศูนย5ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย5รับเรื่องราวร7องทุกข5 หรือแจ7งข�าวสาร โดยเฉพาะรายงานท่ี
เก่ียวข7องกับการปกครองและแจ7งข�าวสารอาชญากรรมบางประเภท ฯลฯ 

11) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให7ความรู 7และรับเรื ่องราวร7องทุกข5โดยเฉพาะในประเด็นข7อ
กฎหมาย ฯลฯ 

12) สำนักงานคณะกรรมการคุ7มครองผู7บริโภค รับเรื่องราวร7องทุกข5 ติดตาม ตรวจสอบ สิทธิประโยชน5
ของผู7บริโภค ฯลฯ 

13) สำนักงานคณะกรรมการปtองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ รับเรื ่องร7องเรียน สืบสวน
สอบสวนปtองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการไม�ได7รับความเป3นธรรม
จากเจ7าหน7าท่ีของรัฐ 

14) ตู7รับเรื่องราวร7องทุกข5บ7านพิษณุโลก รับร7องเรียน ร7องทุกข5 จากผู7ที่ไม�ได7รับความเป3นธรรมหรือมี
ป;ญหาในทุก ๆ ด7าน 

15) สำนักงานผู7ตรวจการแผ�นดิน เป3นองค5กรตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน7าท่ีดังต�อไปน้ี 
15.1) พิจารณาและสอบสวนหาข7อเท็จจริงตามคำร7องเรียนในกรณี 

ก. การไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน7าที ่ตามกฎหมายของ
ข7าราชการ พนักงาน หรือลูกจ7างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท7องถ่ิน 

ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม�ปฏิบัติหน7าที่ของข7าราชการพนักงาน หรือลูกจ7างของหน�วย
ราชการ หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท7องถิ่นที่ก�อให7เกิดความเสียหายแก�ผู7ร7องเรียนหรือประชาชนโดย
ไม�เป3นธรรม ไม�ว�าการน้ันจะชอบหรือไม�ชอบด7วยอำนาจหน7าท่ีก็ตาม 

ค. กรณีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
15.2) จัดทำรายงานพร7อมท้ังเสนอความเห็นและข7อเสนอแนะต�อรัฐสภา 
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16) องค5กรภาคเอกชนด7านการคุ7มครอง ดูแลสิทธิและเสรีภาพ (NGO) รับเรื ่องร7องเรียน ร7องทุกข5
ตรวจสอบ ติดตาม ผู7ร7องเรียนและผู7ถูกร7องเรียน เพ่ือหาข7อเท็จจริงและเยี่ยวยา แก7ไข บำบัด ฯลฯ 

17) สื่อมวลชน เป3นจุดรับร7องเรียน ติดตาม ประชาสัมพันธ5 สร7างกระแสความสนใจต�อสาธารณชนของผู7
ร7องเรียนได7รวดเร็วกว7างขวาง 

18) คณะกรรมาธิการ/รัฐสภา รับเรื่องราวร7องทุกข5และตรวจสอบประสานการดำเนินการในเรื่องที่ถูก
ร7องเรียนและผู7เก่ียวข7อง 

19) หน�วยช�วยเหลือให7คำปรึกษาทางกฎหมายของสถาบันการศึกษาให7ความรู7หรือให7คำปรึกษาหารือใน
ข7อกฎหมายเบ้ืองต7นแก�ผู7ท่ีต7องการทราบหรือปรึกษาหารือ 

20) สภาทนายความ ให7ความรู7ทางกฎหมาย ปรึกษาหารือ รับเรื่องราวร7องทุกข5 รวมทั้งการให7ความ
ช�วยเหลือทางกฎหมาย ฯลฯ 

21) ศาลปกครอง เมื่อมีข7อพิพาทในคดีปกครอง 
22) หน�วยงานอ่ืน ๆ 

 

4. สรุปผล 
ป;ญหาความเหลื่อมล้ำนั้นเป3นป;ญหาเชิงโครงสร7างที่มาจากป;จจัยหรือเงื ่อนไขสำคัญ คือ อำนาจที่ไม�เท�าเทียม  

ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนะธรรม ซึ่งอำนาจดังกล�าวเกิดจากความสามารถในการเข7าถึงและใช7ประโยชน5
จากทรัพยากร ไม�ว�าจะเป3นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรทางสังคม และทรัพยากรทางการเมืองของ
กลุ�มประชาชนที่แตกต�างกัน และในขณะเดียวกันการที่ประชาชนแต�ละกลุ�มมีอำนาจที่แตกต�างกันก็ยิ่งทำให7ความสามารถใน
การเข7าถึงและใช7ประโยชน5จากทรัพยากรของประชาชนกลุ�มต�าง ๆ มีความแตกต�างกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการแก7ไขป;ญหา
ความเหลื่อมล้ำนั้นควรมุ�งเน7นการเพิ่มความเท�าเทียมของโอกาส (Equality of Opportunity) ในการเลื่อนฐานะทางสังคม 
(Social Mobility) การลดความเหลื่อมล้ำในการเข7าถึงความยุติธรรมในประเทศไทย นอกจากการให7ความช�วยเหลือในการ
ดำเนินคดีของกองทุนยุติธรรมแล7ว การให7ความช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ยังเป3นอีกกลไกหน่ึงท่ีช�วยเหลือประชาชนให7
เข7าถึงความยุติธรรมได7 ได7แก� การแจ7งความดำเนินคดี การฟtองคดีด7วยตนเอง การยื่นเรื ่องราวร7องทุกข5 ร7องเรียนผ�าน
สื่อมวลชน ร7องเรียนผ�านองค5กรภาคเอกชน และทูลเกล7าถวายฎีกา อนึ่งการสร7างหลักประกันที่เหมาะสมของการดำเนิน
กระบวนการยุติธรรมก็มีความสำคัญต�อการคุ7มครองสิทธิของบุคคลอย�างยิ่ง เน่ืองจากข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมเป3นการ
ดำเนินการที่กระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หากรัฐกำหนดหลักประกันที่ชัดเจนและเหมาะสมก็จะสามารถคุ7มครอง
สิทธิของบุคคลได7อย�างเต็มที่ และกฎหมายได7บัญญัติให7หลักประกันในแต�ละขั้นตอน เพื่อให7บุคคลที่ต7องเข7ามาเกี่ยวข7องน้ัน
ได7รับการปฏิบัติจากรัฐได7อย�างเสมอภาคทุกคน โดยไม�ได7มีข้ันตอนใดท่ีกำหนดให7แบ�งหรือให7เลือกปฏิบัติแต�อย�างใด 

อย�างไรก็ตาม แม7จะได7มีความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อให7สิทธิของประชาชนได7เข7าถึงความ
ยุติธรรมไปแล7วบางประการ เพื่อแก7ไขป;ญหาและช�วยเหลือประชาชนในการเข7าถึงความยุติธรรม เช�น การช�วยเหลือตาม
พระราชบัญญัติค�าตอบแทนผู7เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช7จ�ายแก�จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 หรือการจัดตั้งกองทุน
ยุติธรรมขึ้นเพื่อจะเข7ามาช�วยเหลือผู7ที่เข7าสู�กระบวนการยุติธรรมให7ได7รับความช�วยเหลือจากรัฐในการเข7าถึงความยุติธรรม  
อันเป3นการสร7างความเท�าเทียมให7กับประชาชน เนื่องจากรัฐมีหน7าที่ที่จะต7องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให7ถูก
กระทำละเมิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแม7กระทั่งโดยรัฐเอง กระบวนการยุติธรรมจึงถือเป3นกลไกหลักในการบังคับใช7
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กฎหมาย รัฐจึงมีหน7าที่โดยตรงในการคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพในการอำนวยให7ประชาชนทุกคนเข7าถึงความยุติธรรมได7อย�าง
เท�าเทียมกัน 
 

5. ข�อเสนอแนะ 
สิทธิในการเข7าถึงความยุติธรรมของประชาชนเป3นเรื่องสำคัญท่ีรัฐธรรมนูญจะต7องบัญญัติและรับรองถึงสิทธิดังกล�าว

ไว7 เพื่อคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข7าถึงความยุติธรรม ทั้งในเรื่องการเข7าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต7อง
เข7าถึงได7สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง การรับทราบข7อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยเปzดเผย และเป3นการพิจารณาอย�าง
ถูกต7องและเป3นธรรม ตลอดจนจะต7องการได7รับการปฏิบัติอย�างเหมาะสม ซึ่งประชาชนไม�ว�าจะเป3นผู7ต7องหา โจทก5 จำเลย 
คู�กรณี ผู7เสียหาย ผู7มีส�วนได7เสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิท่ีจะได7รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ถูกต7อง รวดเร็ว และเป3นธรรม อีกท้ัง
การอำนวยความยุติธรรมจากหน�วยงานของรัฐจะต7องดำเนินการอย�างเสมอภาค และไม�เลือกปฏิบัติ ทั ้งในการบังคับใช7
กฎหมาย และกระบวนการในการดำเนินการให7เป3นไปตามกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข7องกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด 
ซ่ึงเริ่มตั้งแต�ต7นน้ำของกระบวนการยุติธรรม อันได7แก� ตำรวจ อัยการ ศาล ไปจนถึงปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรม อันได7แก� 
ราชทัณฑ5 โดยต7องดำเนินการด7วยความรวดเร็วและเป3นธรรม จึงจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร7างความเป3นธรรม และเพ่ิม
ความเท�าเทียมกันของโอกาสได7อย�างยั่งยืน 
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การกดขี่เอารัดเอาเปรียบจากการใช�ระบบการเพาะปลูก จนนำไปสู�การตื่นตัวของชาวพื้นเมืองจากการต�อสู�ด�วยการสร�าง
องค"กรชาตินิยมข้ึนมา 
 

คำสำคัญ : ปรามูเดีย อนันตา ตูร", หมู�เกาะอินดีส, อาณานิคมดัตช" 
 

Abstract 
Article on Buru Quartet: Reflections on Dutch Colonialism Its purpose is to study colonial history 

narratives between the 18th and 20th centuries. Through the author's historical novel Buru Quartet  
Pramoedya Ananta Toer The historical plot within the novel reflects the social context of the Dutch colonial 
era: modernity, education, and the colonial regime of the people. indigenous peoples by tyranny and 
exploitation of the cultivation system This led to the awakening of the natives from the struggle by creating 
a nationalist organization. 
 

Keyword: Pramoedya Ananta Toer, Indies, Dutch Colony 
 

1. บทนำ 
ประเทศอินโดนีเซียได�เดินทางผ�านช�วงเวลาต�าง ๆ จนมาถึงยุคของการล�าอาณานิคม เป8นยุคท่ีชาติตะวันตกได�เข�ามา

แสวงหาบนดินแดนแห�งใหม� เพ่ือการขยายอำนาจ สำหรับชาติตะวันตกชาติแรกท่ีเข�ามาในอินโดนีเซียคือ โปรตุเกส มีเป̀าหมาย
ในการค�นหาเครื่องเทศที่ถือเป8นสินค�าสำคัญของโลกตะวันตก และเมื่ออำนาจของชาติโปรตุเกสเสื่อมอำนาจลง เนเธอร"แลนด"
ได�กลายมาเป8นมหาอำนาจชาติใหม�ท่ีได�ครอบครองอินโดนีเซียในช�วงยุคอาณานิมคม และได�ขนานนามดินแดนแห�งน้ีว�า “ดัตช"
อีสอินดีส” หรือหมู�เกาะอินดีส ซึ่งการปกครองของเจ�าอาณานิคมดัตช" ทำการปกครองเป8นเวลาหลายร�อยปe หมู�เกาะอินดีสได�
ผ�านการเปลี่ยนแปลงอย�างมากมาย ทั้งการที่ชาวพื้นเมืองถูกกดขี่ ผ�านระบบการปกครองของเจ�าอาณานิคม แต�ถึงอย�างไร 

 

1 อาจารย" คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2 อาจารย" ศูนย"ภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
* Corresponding author, E-mail: tiwaporn.kaew@gmail.com  
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การเข�ามาของเจ�าอาณานิคมดัตช" ทำให�ดินแดนแห�งน้ีได�รับการพัฒนาสู�ความเป8นสังคมสมัยใหม� ในหลาย ๆ ด�าน เช�น เส�นทาง
รถไฟ ระบบการศึกษา เป8นต�น ความรู�และการศึกษาใหม� ๆ แบบชาติตะวันตก ถือเป8นส�วนหน่ึงท่ีทำให�ชาวพ้ืนเมืองเริ่มรับรู�ถึง
ความเป8นสมัยใหม�ที่กำลังเข�ามาเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู�กระแสการตื่นตัวของการเรียกร�องความเป8นชาติ ความต�องการที่จะ
ต�อสู�ปลดแอกออกจากอำนาจของชาติตะวันตก 

ในช�วงคริสต"ศตวรรษที่ 19 และคริสต"ศตวรรษที่ 20 อันเป8นช�วงยุคที่ความเป8นสมัยใหม�ของโลกตะวันตกได�เข�าสู�
สังคมจารีตแบบเก�าในโลกของชาวพื้นเมือง ปรามูเดียนักเขียนคนสำคัญของอินโดนีเซียได�เขียนเรื่องเล�าประวัติศาสตร"ใน
ช�วงเวลาดังกล�าวที่ปรากฏอยู�ภายในนวนิยายอิงประวัติศาสตร"ของเขาที่เรียกกันว�า จตุรภาคแห�งเกาะบูรู ที่มีเรื่องเล�าอัน
กล�าวถึงจุดกำเนิดของขบวนการเคลื่อนไหวชาตินิยมอินโดนีเซียนวนิยายชุดน้ีประกอบด�วยเรื่องเล�า 4 เรื่องหลักได�แก� แผ�นดิน
ของชีวิต (Bumi Manusia) ผู �สืบทอด (Anak Semua Bangsa) รอยย�างก�าว (Jejak Langkah) และเรือนกระจก (Rumah 
Kaca) ท้ังน้ีนวนิยายชุดดังกล�าวปรามูเดียเขียนข้ึนในช�วงระหว�างท่ีถูกคุมขังในฐานะนักโทษท่ีเกาะบูรู 

นวนิยายชุดน้ีเป8นเรื่องเล�าท่ีสะท�อนประวัติศาสตร"ยุคอาณานิคมและเรื่องราวการก�อตัวข้ึนของความรู�สึกชาตินิยมใน
หมู�ชาวพื้นเมืองก�อนที่จะแปรผันเป8นขบวนการปฏิวัติเพื่อปลดปล�อยหมู�เกาะอินดีสออกจากการเป8นอาณานิคม นอกจากน้ี 
ปรามูเดียยังได�นำเรื่องราวของนักชาตินิยมรุ�นแรกของอินโดนีเซีย คือ ติรโต อาธิ สุรโย (Tirto Adhi Soerjo)  ท่ีถูกบันทึกอยู�ใน
ประวัติศาสตร"อินโดนีเซียในฐานะวีรบุรุษแห�งชาติคนหนึ่ง โดยถูกจัดให�อยู�ในกลุ�มวีรบุรุษขบวนการเคลื่อนไหวแห�งชาติ
อินโดนีเซีย3 เอามาเป8นต�นแบบของตัวละครเอกท่ีอยู�ภายในนวนิยายคือ มิงเก 

บทบาทสำคัญของติรโตท่ีได�รับการกล�าวขานถึงคือการเป8นผู�ริเริ่มจัดทำหนังสือพิมพ"รายวันท่ีมีช่ือว�า Medan Prijaji 
อันถือว�าเป8นหนังสือพิมพ"แห�งชาติฉบับแรกท่ีเขียนเป8นภาษามลายูนอกจากน้ันตีรโตยังทำหน�าท่ีเป8นบรรณาธิการหนังสือพิมพ"  
บทบาทของติรโตยังเป8นผู�ร�วมก�อตั้งองค"กรทางการเมืองข้ึนในหมู�เกาะอินดีสและยังเป8นผู�ร�วมจัดพิมพ"นิตยสารสตรีฉบับแรก ยัง
มีบทบาทที่สำคัญอีกอย�างหนึ่ง คือการเป8นผู�บุกเบิกการเขียนวรรณกรรมชาวพื้นเมืองด�วยภาษาของตนเอง จากคำกล�าวของ 
ซูดาร"โจ โจโกรซิสโวโร (Sudarjo Tjokrosisworo) “เขาเป8นนักหนังสือพิมพ"อินโดนีเซียคนแรก ๆ ที่ใช�หนังสือพิมพ"เป8น
เครื่องมือสื่อสารของสาธารณชน  ด�วยความกล�าหาญของเขาท่ีเขียนท�าท�ายต�ออำนาจอาณานิคมได�อย�างดุเดือดเผ็ดร�อน  และ
ยังสามารถเข�าถึงความรู�แบบดั้งเดิม”4 ดังน้ันติรโตจึงเป8นชาวพ้ืนเมืองคนแรกท่ีใช�หนังสือพิมพ"เป8นเครื่องมือในการสร�างโฆษณา
ชวนเช่ือในการต�อสู�กับเจ�าอาณานิคม 
 

 

3 Lia Nuralia & Lim Imadudin, (2010), Kisah Perjuangan Phalawan Indonesia, Bandung: Ruang Kata, p. 77. 
4 Ibid, p. 77. 
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รูปท่ี 1 ติรโต อาธิ สุรโย (Tirto Adhi Soerjo) และหนังสือพิมพ"รายวัน Medan Prijaji 
ท่ีมา : https://si.or.id/2022/02/08/r-m-tirto-adhi-soerjo-tokoh-sarekat-islam-pertama-penerbit-surat-Kabar. 

(2022) 
 

นวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรูจึงเป8นความตั้งใจของปรามูเดียท่ีต�องการแสดงให�เห็นถึงยุคสมัยของชาติท่ีกำลังเดินไป
ข�างหน�า โดยมีทั้งเรื่องความขัดแย�งของแต�ละกลุ�มภายในสังคมที่มีความแตกต�างกัน และเรื่องราวที่สะท�อนถึงการต�อสู�ทาง
ประวัติศาสตร"ของชาวพ้ืนเมือง5 ท้ังน้ีมุมมองต�อความเปลี่ยนแปลงของสังคมย�อมข้ึนอยู�กับผู�คนแต�ละสถานะ ในวรรณกรรมชุด
น้ีเป8นมุมมองของนักชาตินิยมชาวอินโดนีเซียท่ีมีต�อเจ�าอาณานิคมดัตช"  ดังน้ันนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรูยังแฝงไว�ด�วยกลวิธี
การบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร"ในยุคอาณานิคมได�อย�างมีลักษณะเฉพาะตัว  โดยมีจุดเด�นตรงท่ีสามารถสร�างสีสันและ
ความชัดเจนของสังคมในยุคดังกล�าวได�อย�างน�าสนใจ ไม�ว�าจะเป8นเรื่องการแบ�งชนชั้นระหว�างชาวพื้นเมือง และการเล�าถึง
นวัตกรรมสมัยใหม�ของโลกตะวันตกที่เข�ามาสร�างสีสันอยู�ในโลกของชาวพื้นเมือง ทำให�ชาวพื้นเมืองตื ่นตาตื่นใจไปกับ
เทคโนโลยีอันทันสมัย เช�น รถไฟ จักรยาน รถยนต" หนังสือพิมพ" และภาพถ�าย เป8นต�น  การเข�ามาของเทคโนโลยีเหล�านี้ได�
กลายเป8นสิ่งแปลกใหม�ท่ีเข�ามาอยู�ในวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมือง ดังน้ันสิ่งท่ีเจ�าอาณานิคมดัตช"กระทำ คือการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ี
เคร�งครัดในจารีตประเพณีอย�างสังคมชวาให�เข�าสู�สังคมสมัยใหม�อย�างฮอลันดาที่เต็มไปด�วยอารยธรรมที่ทันสมัย อีกประการ
หน่ึงการเข�ามาของชาติตะวันตกท่ีทำให�ชาวพ้ืนเมืองจำนวนหน่ึงได�รับการศึกษาทัดเทียมกับชาวตะวันตก  โดยกลุ�มคนเหล�าน้ัน
คือป�ญญาชนที่กำลังเรียกหาความถูกต�องให�กับพี่น�องชาวพื้นเมืองของพวกเขา เพ่ือปกป`องสิทธิของชาวพื้นเมือง  อันมีสาเหตุ
มาจากการปกครองท่ีกดข่ีของเจ�าอาณานิคมและการโดนเอารัดเอาเปรียบ 
 

2. ปรามูเดีย อนันตา ตูร" (Pramoedya Ananta Toer) ผู�สร�างนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรู 
ปรามูเดีย อนันตา ตูร" เกิดเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ" ค.ศ.1925 ท่ีเมืองบลอร�า (Brola) บนเกาะชวา เป8นลูกคนโตจากพ่ี

น�องทั้งหมด 9 คน ในครอบครัวที่พ�อเป8นครูใหญ�นักชาตินิยมที่ต�องสู�เพื่อปลดแอก ส�วนแม�ของเขามีอิทธิพลต�อความคิดของ 

ปรามูเดียเป8นอย�างมาก เพราะแม�เป8นนักต�อสู�เพ่ือสิทธิสตรี6 ปรามูเดียได�เข�าเรียนท่ีโรงเรียนประถมของสถาบันบูดี อูโตโม อัน

เป8นโรงเรียนท่ีพ�อทำงานเป8นครูใหญ�  เมื่อครั้งในสมัยท่ีเรียนอยู�ช้ันประถม ได�สร�างความอับอายให�กับพ�อ เน่ืองจากไม�สามารถ

 

5 Vickers, Adrian, (2005), A History of Modern Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, p. 3. 
6 ภัควดี วีระภาสพงษ", ปรามูเดีย อนันตา ตูร", วารสารฟ�าเดียวกัน, ปeที ่4 ฉบับท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549), หน�า 279. 
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สอบเลื่อนชั้นเพื่อศึกษาต�อได� จึงทำให�ถูกพ�อตำหนิว�าเป8นเด็กโง�เขลา และเมื่อต�องเข�าศึกษาต�อในโรงเรียนช�างวิทยุในเมือง 
สุราบายา (Radio Volkschool Surabaya)  นอกจากเรียนหนังสือ ปรามูเดียยังได�ทำงานไปด�วย โดยจะใช�เวลาในตอนเย็นเข�า
ทำงานท่ีสำนักงานข�าวของหน�วยข�าวกรองญี่ปุ�นโดเมย (Kantor Berita Domei) ซ่ึงเขาทำงานเป8นช�างพิมพ"ดีดกับนักข�าว และ
ได�รับเงินเดือน ๆ ละ 35 รูเปeยร"  โดยเงินเดือนเหล�าน้ีได�ถูกส�งไปเลี้ยงดูน�อง ๆ ท่ีบลอร�า 
 
 

 
รูปท่ี 2 ปรามูเดีย อนันตา ตรู" 
ท่ีมา : skarnur023.wordpress.com/2015/05/23/biografi-singkat-pramoedya-ananta-toer/. (2015) 
 

ในช�วงท่ีอินโดนีเซียตกอยู�ภายใต�การยึดครองของญี่ปุ�น ถือเป8นเวลาท่ีปรามูเดียกำลังย�างเข�าสู�วัยรุ�น จึงได�มีโอกาสเข�า
ร�วมรบเคียงข�างกลุ�มทหารในชวา ในช�วงท�ายของสงครามประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย  ผลจากการร�วมต�อสู�ในสงคราม
ประกาศเอกราชทำให�ตัวของเขาถูกจับขังคุกอยู�เป8นเวลา 2 ปe ในระหว�างปe ค.ศ. 1947-1949 โดยถูกจองจำอยู�ท่ีควนดูรี (Bukit 
Duri) และเกาะดามาร" (Pulau Damar)  อันถือได�ว�าเป8นการติดคุกครั้งแรกท่ีทำให�ได�พบเห็นกับความมืดมนของอำนาจ ท้ังยัง
เป8นช�วงเวลาที่ปรามูเดียได�รับประสบการณ"ในชีวิตเป8นอย�างมาก และในช�วงที่ติดคุกปรามูเดียได�สร�างผลงานเขียนชิ้นแรกคือ 
Perburuan (การล�า) จะเห็นได�ว�าตั้งแต�ช�วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ�น ปรามูเดียต�องประสบและเผชิญหน�ากับเรื่องราวมากมาย ต�อง
ต�อสู�กับชะตากรรมอันเลวร�ายของชีวิต ไม�ใช�เพียงแค�ต�องทำงานเลี้ยงดูตนเอง แต�ต�องดูแลท้ังครอบครัวและพ่ีน�อง 

ปรามูเดียเริ่มต�นเขียนงานตั้งแต�ในช�วงสงครามต�อสู�เพ่ือเอกราช ในระหว�างท่ีเข�าร�วมกับกองกำลังของคนพ้ืนเมืองช่ือ
ว�า Tentara Keamanan Rakyat หรือ TKR  และได�เขียนงานในวารสาร Sadar (aware) ซ่ึงสนับสนุนเอกราชของอินโดนีเซีย 
งานเขียนของเขามีเนื้อหาปลุกระดมความรู�สึกชาตินิยมและต�อต�านอาณานิคม ซึ่งทำให�ปรามูเดียถูกรัฐบาลดัตช"จับกุมและคุม
ขังที่คุกบูกิตดูรี (Bukitduri) ในเมืองจาการ"ตาช�วงปe ค.ศ.1947-1949  ในช�วงที่ถูกคุมขังได�เขียนนวนิยายเรื่องแรกมีชื่อว�า 
Pemburuan ซึ ่งงานชิ้นนี ้ได�ถูกตีพิมพ"ในปe ค.ศ 1950 และเมื ่ออินโดนีเซียได�รับเอกราชอย�างสมบูรณ"ในปe ค.ศ. 1949  
ปรามูเดียได�เขียนงานในแวดวงหนังสือและหนังสือพิมพ" และตีพิมพ"ผลงานของตนเองออกมามากมาย ต�อมาในปe ค.ศ. 1958 
ได�เริ่มงานกับ Lekra โดยการแปลงานเขียนเรื่องแม� ของแม็กซิม กอร"กี (Maxim Gorky) และจนในที่สุดปรามูเดียได�เข�าร�วม
และได�รับการแต�งตั้งให�เป8นหน่ึงในแกนนำของ Lekra7 

 

7 อรอนงค" ทิพย"พิมล,(2565), ชีวิตและผลงานของปรามูเดีย อนันตา ตูร": นักเขยีน นักโทษและนักต�อสู�ทางการเมืองแห�งอินโดนีเซีย, สืบค�นเมื่อ 
24 กรกฎาคม 2565, จาก https://www.the101.world/pramoedya-ananta-toer/ 
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หลังการรัฐประหารในปe ค.ศ. 1965 เมื่อประธานาธิบดีซูฮาร"โตได�ขึ้นกุมอำนาจในฐานะรักษาการประธานาธิบดี 
ปรามูเดียได�กลายเป8นหนึ่งในบรรดาชาวอินโดนีเซียราวหนึ่งล�านคนที่ถูกจับกุมตัวโดยไม�มีการขึ้นศาลหรือผ�านกระบวนการ
ยุติธรรมใด ๆ เน่ืองจากในยุคระเบียบใหม�มีการกวาดล�างขบวนการฝ�ายซ�ายและสมาชิกตลอดจนผู�สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต"
อินโดนีเซียอย�างรุนแรง และเขาถูกจับโดยไม�มีการไต�สวนในข�อหามีส�วนเก่ียวข�องกับ Lekra เน่ืองจาก Lekra มีความเช่ือมโยง
กับพรรคคอมมิวนิสต"อินโดนีเซีย8 จึงทำให�เขาต�องกลับเข�าไปอยู�ในคุกอีกครั้งเป8นระยะเวลานานถึง 14 ปe การถูกจับในครั้งน้ี
ต�องถูกจองจำในสถานที่สองแห�งด�วยกัน คือในช�วง 13 ตุลาคม ค.ศ.1965 จนถึง 16 สิงหาคม ค.ศ. 1969 และถูกขังอยู�ท่ี
เกาะนูซากัมบังงัน (Nusakambangan) หลังจากน้ันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1969 จนถึง 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1979 ได�ถูกย�าย
ไปขังอยู�ที่เกาะบูรู อันเป8นสถานท่ีที่ปรามูเดียได�เขียนนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรู และต�อมาในช�วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1979 จนถึง 21 ธันวาคม ค.ศ. 1979 ก็ได�ถูกย�ายมาขังที่มาเกอลังในชวากลาง9  ระหว�างที่ติดคุกอยู�นั้นปรามูเดียและเพื่อน
นักโทษที่ร�วมชะตากรรมเดียวกันต�องทำงานหนัก จึงทำให�เขาไม�ได�มีโอกาสพัฒนางานเขียน เพราะไม�ได�รับอนุญาตใช�ปากกา 
ปรามูเดียได�ถ�ายทอดเรื่องเล�าต�าง ๆ ให�แก�เพ่ือนนักโทษ โดยใช�เวลาตอนกลางคืนของทุกวัน ท้ังน้ีเพ่ือกระตุ�นจิตวิญญาณในการ
ต�อสู�ให�แก�พวกเพ่ือนนักโทษ 

ปeค.ศ. 1979 ปรามูเดียก็ได�รับการปล�อยตัว และได�กลับมาทำหน�าที่เขียนหนังสืออยู�เช�นเดิม แต�ทว�ายังคงถูกกัก
บริเวณไม�ให�เดินทางออกนอกประเทศและถูกควบคุมพฤติกรรมจนถึงปe ค.ศ. 1992 หลังจากนั้นปรามูเดียได�รับอิสระให�
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได� แต�ยังคงจำกัดขอบเขตการเดินทางให�อยู�เพียงแค�ในเมืองจาการ"ตาและภายในประเทศเท�าน้ัน 
อย�างไรก็ตาม ตลอดยุคระเบียบใหม�ผลงานเขียนทั้งหมดของปรามูเดียกลายเป8นหนังสือต�องห�าม เนื่องด�วยเกิดกระแสต�อต�าน
คอมมิวนิสต" การอ�านผลงานของปรามูเดียในช�วงยุคระเบียบใหม�จึงถือว�าเป8นสิง่ท่ีผิดกฎหมาย และเมื่อยุคระเบียบใหม�สิ้นสดุลง
ในปe ค.ศ.1998 และเริ่มเข�าสู�ยุคปฏิรูป (Reformasi) เป8นยุคที่อินโดนีเซียอยู�ในช�วงการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด�านบรรดาสื่อ
สิ่งพิมพ"เริ่มมีอิสระมากขึ้นและสามารถแสดงความคิดเห็นได�โดยไม�ต�องถูกควบคุมจากรัฐ  ผลงานเขียนของปรามูเดียจึง 
สามารถกลับมาได�รับการตีพิมพ"อีกครั้ง ทั้งน้ีปรามูเดียยังเคยได�รับการถูกเสนอชื่อให�เข�าชิงรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมอยู�
หลายครั้ง และยังเคยได�รับรางวัลแมกไซไซในปe ค.ศ. 1995 นอกเหนือจากรางวัลแมกไซไซ เขายังเคยได�รับรางวัลอื่น ๆ เช�น 
P.E.N Freedom-to-Write Award (1988), Fukuoka Asian Culture Prize (2000), Norwegian Author’s Union Award 
(2004) เป8นต�น เคยได�รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเมื่อปe ค.ศ. 1999 และถูกเสนอชื่อให�เข�าชิง
รางวัลโนเบลด�วยเช�นกัน10 

จนมาในช�วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 สุขภาพของปรามูเดียเริ่มแย�ลง อันเป8นผลจากการสูบบุหรี่จัด ทำให�มีอาการ
หายใจไม�ออกและรวมทั้งยังเป8นโรคหัวใจ หลังจากนั้นไม�นานปรามูเดียก็ต�องเข�าออกโรงพยาบาลอยู�บ�อยครั้ง และในเช�าวนัท่ี 
30 เมษายน ค.ศ. 2006 ปรามูเดียก็ได�เสียชีวิตลงด�วยวัย 81 ปe จากอาการแทรกซ�อนของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ11 

การเสียชีวิตของปรามูเดียทำให�วงวรรณกรรมของอินโดนีเซีย ต�องสูญเสียนักเขียนผู�ยิ่งใหญ� และนักอุดมคติคนสำคัญ
ท่ีต�อสู�ด�วยปลายปากกาคนหน่ึง เพราะผลงานเขียนของเขาได�ถ�ายทอดเรือ่งราวบริบททางประวัตศิาสตร"ของอินโดนีเซียได�อย�าง
น�าสนใจ และสะท�อนออกมาได�อย�างสมจริง 
 

 

8 อ�างแล�ว 
9 Muhammad Rifai, (2010), Pramoedya Ananta Toer: Biografi Singkat (1995-2006), Jogjakarta: Garasi House Book, p. 64. 
10 ภัควดี วีระภาสพงษ", ปรามูเดีย อนันตา ตูร", หน�า 281. 
11 อ�างแล�ว 
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3. จตุรภาคแห�งเกาะบูรู: ภาพสะท�อนระบอบอาณานิคมดัตซ" 
  นวนิยายอิงประวัติศาสตร"ชุดจตุรภาคแห�งเกาะบูรู ซึ่งประกอบด�วยนวนิยายทั้งหมด 4 เรื่อง ได�แก� แผ�นดินของชีวิต  
ผู�สืบทอด รอยย�างก�าว และ เรือนกระจก โดยเน้ือเรื่องกล�าวถึงช�วงท่ีประเทศอินโดนีเซียตกอยู�ภายใต�การปกครองของระบอบ
อาณานิคมฮอลันดา  ภายในนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรูเล�าถึงเรื่องราวเก่ียวกับการในตื่นตัวข้ึนของสำนักชาตินิยมในหมู�ชาว
พ้ืนเมืองในยุคอาณานิคม 
 

 
รูปท่ี 3 นวนิยายชุดจตุรภาคเกาะบูรู ฉบับแปลภาษาไทย  
ท่ีมา: https://www.dek-d.com/writer/41771/. (2559) 
 

นวนิยายเล�มแรกแผ�นดินของชีวิต โดยเริ่มต�นจากการเล�าเรื่องเก่ียวกับเส�นทางชีวิตและการเกิดจิตสำนึกชาตินิยมของ
มิงเกตัวละครเอกของเรื่อง ชายหนุ�มวัย 18 ปe ชาวพ้ืนเมืองท่ีมีเช้ือสายขุนนางช้ันสูง (Priyayi tinggi) และเป8นบุตรชายของบูบา
ตี12 มิงเกน้ันมีโอกาสได�เข�าศึกษาในโรงเรียนมัธยมดัตช"ฮาเบเอส (H.B.S)13 ของเจ�าอาณานิคมดัตช"ในเมืองสุราบายา กล�าวได�ว�า 
โรงเรียนแห�งน้ีเป8นโรงเรียนระดับสูงแห�งแรกในหมู�เกาะอินดีส โดยจะสอนความรู�พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร"และวิทยาการต�าง ๆ 
ของชาวตะวันตก เน่ืองจากโรงเรียนฮาเบเอสสงวนไว�สำหรับลูกหลานชาวดัตช"เท�าน้ัน จะมีนักเรียนส�วนน�อยท่ีเป8นชาวพ้ืนเมือง 
โดยนส�วนของมิงเกน้ันส�วนหน่ึงเป8นผลมาจากการท่ีตระกูลของเขาสืบเช้ือสายมาจากขุนนางชวาท่ีเคยอุปถัมภ"โรงเรียนแห�งน้ีมา
ก�อน การได�เข�าศึกษาจากโรงเรียนของดัตช"จึงทำให�มิงเกมีความคิดแตกต�างไปจากเดก็หนุ�มชาวพ้ืนเมืองท่ัวไป เพราะมิงเกได�รบั
การปลูกฝ�งแนวความคิดความรู�แบบชาวตะวันตกจากโรงเรียนและโดยเฉพาะจากครูแมกดา ปeเตอร" นอกจากนี้การอยู�
ท�ามกลางเพ่ือนนักเรียนท่ีเป8นลูกหลานเจ�าอาณานิคมท่ีมักจะสนทนาด�วยการใช�ภาษาดัตช" จึงทำให�มิงเกได�ซึมซับถึงสังคมของ
ชาวยุโรป ดังเนื้อหาตอนหนึ่งที่ว�า “พระเจ8า! นี่มันเรื่องอะไร? และนี่ผมนักเรียนฮาเบเอสจะต8องหมอบคลานและกราบกราน
หลังจากพูดจบแตJละประโยค ตJอหน8าคนทีผ่มไมJรู8จักเลยหรือ? ในระหวJางเดินไปตามทางสูJปะรำ ซึ่งมีตะเกียงตามถึงสี่ดวง ผม
รู8สึกอยากจะร8องไห8 มีประโยชนUอะไรที่ได8ศึกษาเลJาเรียนวิทยาศาสตรUและวิชาความรู8แบบยุโรป ได8คบหาสมาคมกับชาวยุโรป 

 

12 บูบาตี (Bupati) เป8นตำแหน�งสำคัญท่ีรัฐบาลดัตช"จ�างให�เป8นข�าราชการฝ�ายปกครอง ผู�ที่ได�ดำรงตำแหน�งน้ีส�วนใหญ�จะมีสายเลือดกษัตริย"หรือ
เช้ือพระวงศ" 

13 H.B.S หรือ Hogere Burger School เป8นโรงเรียนมัธยมท่ีก�อต้ังโดยรัฐบาลดัตช" เพื่อเตรียมเข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยใน
เนเธอร"แลนด" โดยมีสาขาอยู�ในเมืองบาตาเวีย สุราบายา และเซอมารัง 
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หากสุดท8ายก็ยังต8องมาหมอบยอบกาย คลานเหมือนหอยทาก และถวายบังคมตJอราชากระจอกที่ไมJรู8หนังสือด8วยซ้ำ พระเจ8า 
พระเจ8า การเข8าเฝ�าบูบาตีไมJตJางอะไรจากการจำใจตกเป]นเป�าของการดูหมิ่นเหยียดหยามโดยไมJมีโอกาสปกป�องตนเอง”14 

ในส�วนมิงเกซึ่งเป8นตัวละครเอก เป8นลักษณะของชาวพื้นเมืองรุ�นใหม�ในยุคนั้น ที่ต�องการผลักดันตัวเองให�หลุดออก
จากสังคมที่ล�าหลัง เพื่อพัฒนาให�ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ซึ่งเป8นส�วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเข�าสู�ยุคสมัยใหม� 
รูปลักษณ"ของมิงเกเป8นชาวพ้ืนเมืองท่ีมีฐานะทางสังคมเป8นป�ญญาชน เป8นผู�ท่ีมีความรู� และในบางครั้งอาจมีสถานะทางชนช้ันท่ี
สูงกว�าชาวพื้นเมืองทั่วไป เช�น พวกลูกหลานปรียายีหรือลูกหลานของเจ�านายชั้นสูงที่สามารถเข�าเรียนในโรงเรียนของเจ�า 
อาณานิคม และยังสามารถได�รับโอกาสไปศึกษาต�อในยุโรป โดยสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ การเรียกร�องความเป8นชาติ การโหยหา
ถึงสิทธิความถูกต�องและความยุติธรรม จนกระท่ังป�ญญาชนท่ีได�รับความรู�น้ัน มีความต�องการท่ีจะสร�างองค"กรของชาวพ้ืนเมือง
ขึ้นมา เพื่อเป8นพื้นที่ในการแสดงสิทธิความเป8นชาวพื้นเมือง และเป8นเครื่องมือที่ใช�ต�อรองกับระบบการปกครองที่ไร�ซึ่งความ
ยุติธรรมต�อชาวพ้ืนเมือง 

ในส�วนของสถานท่ีอันปรากฏอยู�ในนวนิยายคือ เมืองสุราบายา เป8นเมืองใหญ�ทางฝ��งชวาตะวันออก และยังเป8นเมือง
ท่ีมิงเกอาศัยอยู�เปรียบเสมือนเป8นแหล�งความรู�สำคัญ ท้ังน้ีเน่ืองจากเมืองสุราบายาเป8นเมืองท�าท่ีมีเรือสินค�าขนาดใหญ�จำนวน
มากเข�ามาจอดแวะรับส�งสินค�าและถ�ายสินค�า ซึ่งสินค�าจำนวนมากเป8นพวกเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ"ต�าง ๆ ที่มาจากยุโรป 
ท้ังน้ีเรือสินค�าดังกล�าวก็จะรับเอาสินค�าพ้ืนเมือง ไม�ว�าจะเป8น เครื่องเทศ ยางพารา กาแฟ น้ำตาล และแร�ดีบุก ได�ถูกนำกลับไป
ยังยุโรป ภายในนวนิยายแผ�นดินของชีวิต ฉายภาพของความเจริญรุ�งเรืองของชาติตะวันตกท่ีได�สร�างความประทับใจให�กับมิงเก
เป8นอย�างมาก ในขณะที่สังคมชวายังคงดำเนินไปตามจารีตของสังคมที่เคร�งครัดด�วยขนบธรรมเนียมประเพณี จึงเป8นสิ่งท่ี 
มิงเกมองว�ายังเป8นสังคมที่ยังจำกัดอยู�เพียงโลกดั้งเดิมที่ไม�มีการเปลี่ยนแปลง ในส�วนเรื่องการเป�ดรับอิทธิพลการศึกษาแบบ
ตะวันตกและความเป8นสมัยของตะวันตก คือเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ"ต�าง ๆ ที่เริ่มหลั่งไหลเข�ามาจากการติดต�อผ�าน
เส�นทางการค�ากับโลกภายนอก สิ่งเหล�านี้ได�เข�ามาเป8นส�วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวพื้นเมือง สิ่งที่เห็นได�ชัดเจนจากการ
เข�ามาของตะวันตกที่มีต�ออารยธรรมของชาวพื้นเมือง สิ่งที่เห็นได�ชัดเจนจากการเข�ามาของตะวันตก พร�อมกับสร�างความ
ทันสมัยให�กับสังคมชวา อย�างเช�น เรื่องการแต�งกายท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน ปรับเปลี่ยนการแต�งกายท่ีรับเอาวัฒนธรรมยุโรป
เข�ามา ผู�ชายชาวพื้นเมืองชนชั้นสูงที่ได�รับการศึกษาสวมใส�เสื้อผ�า สวมกางเกง ใส�หมวก เป8นต�น ดังบทสนทนาตอนหน่ึง
ระหว�างมิงเกกับตวนนิโคโล โมเรโนว�า “ตั้งแตJสมัยพระเจ8าอามังกูรัตท่ีหน่ึง ฉลองพระองคUของกษัตริยUชวาถูกออกแบบและตัด
เย็บโดยชาวยุโรป ขอโทษนะ กJอนที่พวกเราชาวยุโรปจะเข8ามา ตวนมีแตJผ8าพันกายเทJานั้น ไมJวJาจะเป]นทJอนลJาง ทJอนบน  
บนศีรษะ ใช8แตJผ8าพันเทJาน้ัน มันชJางเจ็บปวด”15 

ในนวนิยายลำดับที่สองคือเรื่องผู�สืบทอด ภายในนวนิยายยังคงเป8นการกล�าวถึงเส�นทางการดำเนินชีวิตที่เข�มข�นข้ึน 
ทุกสิ่งทุกอย�างท่ีมิงเกพบเจอได�กลายเป8นแรงผลักดันให�ตัวของเขาเข�าสู�เส�นทางการเป8นนักชาตินิยม  มิงเกเริ่มเรียนรู�สังคมท่ีมี
แต�การกดข่ีจากเจ�าอาณานิคมดัตช"และไม�มีความยุติธรรมต�อชาวพ้ืนเมืองมากยิ่งข้ึน จนครั้งหน่ึงมิงเกเริ่มค�นพบความทุกข"ยาก
ของชาวพื้นเมืองจากการที่มิงเกได�มีโอกาสรับรู�ถึงเรื่องราวการทำธุรกิจน้ำตาลขนาดใหญ�ที่ซีโดอาร"โก (Sidosrgo) เนื่องจาก
ชาวนาพื้นเมืองต�องประสบกับป�ญหาการถูกบังคับให�ปลูกอ�อยเพียงอย�างเดียว เพื่อขายให�กับโรงงานน้ำตาลของชาวดัตช"ใน
ราคาท่ีต่ำ และหากเมื่อใดท่ีชาวพ้ืนเมืองทนกับความยากแค�นไม�ไหว และลุกข้ึนมาต�อต�านก็จะถูกทำร�ายหรือถูกฆ�า โดยจะไม�มี
กฎหมายใด ๆ มาให�ความคุ�มครองพวกเขาได�เลย ชาวนาเหล�าน้ีจึงต�องตกอยู�ในความจำนนต�อความโหดร�ายท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีเกิด

 

14 ปราโมทยา อนันตา ตูร",(2543), แผJนดินของชีวิต, แปลโดยภัควดี วีระภาสพงษ", (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ"คบไฟ), หน�า 130-131. 
15 ปราโมทยา อนันตา ตูร", แผ�นดินของชีวติ, หน�า 145. 
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ข้ึนกับชาวพ้ืนเมืองน้ันเป8นผลพวงสืบเน่ืองมาจากการใช�ระบบการเพาะปลูก (Cultivation System)16 ของเจ�าอาณานิคมดัตช" 
ดังจะเห็นได�จากบทสนทนาระหว�างชาวนาคนหน่ึงกับมิงเกว�า “นโดโร อันท่ีจริงแล8ว ผมอดทนมาเพียงพอแล8ว มรดกท่ีดินของ
ผมมีห8าบาฮู สามบาฮูเป]นนาข8าว อีกสองบาฮูเป]นไรกับบ8านสวนหลังนี้ สามบาฮูถูกโรงงานน้ำตาลเอาไปใช8แล8ว ผมไมJอยากให8
โรงงานเชJาท่ีดิน แตJถูกบังคับขืนใจ โดยพวกปรียายีของโรงงาน หัวหน8าหมูJบ8าน พวกข8าราชการสารพัดตำแหนJง และยังมีพวก
คนอ่ืน ๆ อีก” 17 

จะเห็นได�ว�า นโยบายต�าง ๆ ที่รัฐบาลอาณานิคมดัตช"สร�างขึ้นเป8นความต�องการที่จะวางรากฐานอยู�ภายในหมู�เกาะ
อินดีส สำหรับระบบการเพาะปลูก อันเป8นนโยบายการปกครองของรัฐบาลอาณานิคมดัตช"ที่ต�องการหารายได�จากระบบการ
จัดสรรเรื่องเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพแวดล�อมของหมู�เกาะอินดีสมีความอุดมสมบูรณ"ไปด�วยทรัพยากรธรรมชาติ ชาว
พื้นเมืองในหมู�เกาะอินดีสจึงดำรงชีพด�วยการทำการเพาะปลูกเป8นหลัก เช�น การทำนา แต�ทว�าเจ�าอาณานิคมดัตช"เล็งเห็นถึง
ผลประโยชน"อันมหาศาลที่จะได�รับจากผลผลิตทางด�านการเกษตรกรรมที่เน�นพืชเศรษฐกิจ จึงได�ตั้งนโยบายนี้ขึ้นมาโดย
ข�าหลวงโยฮันเนส ฟาน เดอ บอสช" จึงปรับเปลี่ยนจากผืนดินที่ปลูกข�าวมาเน�นการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เน�นการส�งออก ซึ่งเจ�า
อาณานิคมบังคับให�ชาวนาพื้นเมืองปลูก เช�น กาแฟ อ�อย คราม ยาสูบ และชา18 เป8นต�น เมื่อนโยบายนี้ดำเนินไปแม�จะสร�าง
รายได�มหาศาลให�แก�รัฐบาลแต�ปรากฏว�าส�งผลกระทบต�อชาวพื้นเมือง เพราะชาวพื้นเมืองถูกขูดรีดและยังต�องสูญเสียสิทธิ์ใน
ทรัพย"สินของตัวเองคือที่ดิน เพราะจะต�องแบ�งที่ดินบางส�วนให�กับระบบการเพาะปลูกหรือตัวอย�างในนวนิยายคือโรงงาน
น้ำตาล โดยท่ีดินเหล�าน้ันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป8นพ้ืนท่ีในการปลูกอ�อย เน่ืองจากระบบธุรกิจโรงงานน้ำตาลเป8นธุรกิจใหญ�ท่ีช�วย
ทำให�เศรษฐกิจในช�วงนั้นเจริญเติบโตและสร�างกำไรอันมหาศาลให�กับรัฐบาล จะเห็นได�ว�าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช�ระบบการ
เพาะปลูกส�งผลให�เกิดสภาวะความอดอยากข้ึนท่ัวท้ังเกาะชวา 

อย�างไรก็ตาม ก�อนจะใช�ตามนโยบายของระบบการเพาะปลูกของเจ�าอาณานิคมในปe ค.ศ.1830 กระบวนการนี้ถูก
กล�าวถึงก�อนปeค.ศ. 1830 ในดินแดนเกาะชวามีกระบวนการนำอ�อยมาผลิตน้ำตาลเพ่ือส�งออกสู�ตลาดโลก โดยกลุ�มชาวจีนและ
ชาวยุโรป โดยเป8นเจ�าของไร�อ�อยรอบ ๆ บริเวณบาตาเวีย มีองค"ประกอบของการใช�แรงงานปะปนอยู� สิ่งท่ีกลายมาเป8นรากฐาน
ความคิดของการใช�ระบบการเพาะปลูกคือ ความจริงที่ว�าหากไม�มีการบังคับใช�แรงงาน การผลิตน้ำตาลจะประสบความสำเร็จ
ได�ยาก ดังจะเห็นได�จากบริเวณรอบบาตาเวีย ท่ีนายทุนซ้ือหรือเช�าท่ีดินรกร�างจากรัฐบาล เพ่ือทำการปลูกอ�อย นายทุนเหล�าน้ี
เจอกับป�ญหาในการทำกำไรจากการผลิต เจอป�ญหาการขึ้นลงของราคาในตลาดโลก พร�อมทั้งป�ญหาแรงงานในการใช�
เพาะปลูกและทำงานในโรงงานแปรรูป โดยจะต�องใช�วิธีติดต�อกับผู�นำพ้ืนเมืองเพ่ือหาคนมาเป8นแรงงาน สมัยการปกครองของ
แรฟเฟ�ลส" ผลักดันให�ชาวพื้นเมืองปลูกอ�อยในพื้นที่นาสลับกับการปลูกข�าวเพื่อให�สะดวกและเพื่อให�ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต�ทว�าไม�
ประสบความสำเร็จ แต�ถ�าให�ปลูกแบบเสรี ชาวนาพ้ืนเมืองจะไม�เลือกปลูกอ�อย เพราะใช�จำนวนคนมาก และรอผลผลติยาวนาน 
ชาวนาพ้ืนเมืองจะถูกกระตุ�นให�ปลูกอ�อยเมื่อถึงช�วงท่ีอ�อยมีราคาดี19 

 

16 ระบบการเพาะปลูก หรือ Cultivation System เกิดขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่19 ประมาณ ค.ศ.1830-1870 เป8นนโยบายของรัฐบาลเนเธอ
แลนด"โดยข�าหลวงใหญ�โยฮันเนส ฟาน เดน บอสช" ในอาณานิคมดัตช"อีสอินดีส (Dutch East Indies) เป8นรูปแบบการเกษตรกรรมของรัฐ
อาณานิคม ท่ีต�องการฟ��นฟูสภาพเศรษฐกิจของหมู�เกาะอินดีส เน�นปลูกพืชเศรษฐกิจ 

17 ปราโมทยา อนันตา ตูร",(2543), ผู8สืบทอด, แปลโดยภัควดี วีระภาสพงษ", (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ"คบไฟ), หน�า 178. 
18 ทวีศักดิ์ เผือกสม, (2555), ประวัติศาสตรUอินโดนีเซีย: รัฐจารีตบนหมูJเกาะ ความเป]นสมัยใหมJแบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแหJงความ

หลากหลาย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, หน�า 94. 
19 วิบูลย"พรรณ ธนไพศาลกิจ,(2544), ชาวชวาภายใต8ระบบการเพาะปลูก ค.ศ.1830-1870, สารนิพนธ"ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ประวัติศาสตร"เอเชียตะวันออกเฉียงใต� มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน�า 43-44. 
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ครอบครัวชาวนาครอบครัวหน่ึงในเมืองซีโดอาร"โกท่ีปรากฏอยู�ภายในนวนิยาย คือภาพตัวแทนของชาวนาพ้ืนเมืองใน
หมู�เกาะอินดีสที่ได�รับผลกระทบจากการใช�ระบบการเพาะปลูก จึงกล�าวได�ว�า ผลพวงจากการใช�นโยบายการเพาะปลูกนี้มีท้ัง
ส�วนท่ีดีและไม�ดี โดยด�านหน่ึงก็ดูเหมือนว�าเป8นนโยบายท่ีเข�ามาช�วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู�เกาะอินดีส ในขณะเดียวกัน
มีบางส�วนเล็งเห็นว�าผลประโยชน"ทั้งหมดที่ได�รับมาจากการปลูกพืชตามจุดประสงค"ของนโยบายนี้อาจไม�ได�มอบต�อให�กับชาว
พื้นเมือง และจากความทุกข"ยากที่ชาวนาต�องเผชิญอยู�น้ี มิงเกจึงอาสาที่จะเขียนบทความ เพื่อนำเรื่องราวที่ชาวนาไม�ได�รับ
ความยุติธรรมมาเขียนเป8นบทความภาษาดัตช" เพ่ือต�องการพิมพ"ลงหนังสือพิมพ"และให�เห็นถึงความไม�เป8นธรรมท่ีชาวพ้ืนเมือง
ได�รับ เพื่อถ�ายทอดบอกเล�าความทุกข"ที่ชาวนาพื้นเมืองต�องเผชิญ ดังความรู�สึกส�วนหนึ่งของมิงเกที่ว�า “ผมภูมิใจที่สุดกับ
บทความสองชิ้น มันเป]นงานเขียนเพื่อประชาชนที่ต8องทนทุกขUในชะตาเดียวกันกับตรูโนดงโซ โลกต8องรับรู8วJาชาวนาบนเกาะ
ชวาถูกขับไลJไสสJงจากที่นาของตนเอง ที่ดินอันอุดมสมบูรณUที่สุดและมีการชลประทานดีที่สุด ด8วยน้ำมือของโรงงานน้ำตาล 
และน้ำมือของข8าราชการท8องถ่ินภาคใต8การปกครองของอาณานิคมและเจ8าหน8าท่ีในหมูJบ8าน”20 

แต�ในท่ีสุดมิงเกก็ไม�สามารถเป�ดโปงความช่ัวร�ายของธุรกิจโรงงานน้ำตาลได� เพราะความยิ่งใหญ�ของธุรกิจน้ำตาลท่ีมี
ผลประโยชน"และมีอิทธิพลต�อสื่อหนังสือพิมพ" เนื่องจากหนังสือพิมพ"ส�วนใหญ�เจ�าของเป8นชาวดัตช"และชาวจีน สิ่งที่เกิดขึ้นทำ
ให�มิงเกพบกับความเลวร�ายของสภาพสังคมท่ีไร�เสรีภาพ มิงเกซ่ึงถือตนเป8นตัวแทนของชาวพ้ืนเมือง ได�เป8นปากเสียงเรียกร�อง
ความยุติธรรมให�แก�ชาวพื้นเมือง โดยหนังสือพิมพ"ถูกเลือกให�เป8นเครื่องมือในการเป�ดโปงความโหดร�ายของเจ�าอาณานิคม 
ในช�วงแรกมิงเกใช�ภาษาดัตช"ในการเขียนบทความ อันเป8นความภาคภูมิใจของเขาในการที่สามารถเขียนบทความลงใน
หนังสือพิมพ"ของชาวดัตช" แต�ในภายหลังมิงเกต�องตระหนกว�าการมีความรู�ในเรื่องภาษาดัตช"กลับไม�สามารถช�วยเหลือชาว
พื้นเมืองได� เนื่องจากกลุ�มผู�ที่รู�ภาษาดัตช"จำกัดอยู�เพียงแค�ไม�กี่กลุ�ม จนมิงเกได�รับคำแนะนำจากเพื่อนชาวฝรั่งเศสว�า ให�เขียน
บทความในภาษามลายู เน่ืองจากภาษามลายูเป8นภาษาท่ีมีคนเข�าใจและอ�านกันในทุกเมืองใหญ�และเมืองเล็ก ท่ังทุกหนแห�งใน
หมู�เกาะอินดีส ไม�ใช�ภาษาดัตช"  จนในท่ีสุดมิงเกก็เขียนบทความข้ึนใหม�อีกครั้งและปรับเปลี่ยนมาใช�ภาษามลายูแทน 

ดังนั้นการใช�ระบบการเพาะปลูกของเจ�าอาณานิคมดัตช"ที่เล�าผ�านนวนิยายผู�สืบทอด เป8นสิ่งที่ตอกย้ำให�เห็นถึงการ
เอารัดเอาเปรียบชาวนาพื้นเมือง ด�วยการปฏิบัติของเจ�าอาณานิคมที่มีต�อชาวนาพื้นเมือง กล�าวคือ หมู�บ�านหนึ่ง ๆ ควรได�รับ
ยกเว�นจากการจ�ายค�าเช�าที่ดิน แต�ต�องแบ�งที่นาจำนวน 1 ใน 5 ให�แก�การเพาะปลูกพืชผลที่จะเป8นสินค�าแก�ตลาดยุโรป และ
หากหมู�บ�านใดส�งมอบอ�อยหรือครามที่มีปริมาณของมูลค�ามากกว�าจำนวนค�าเช�าที่ดินที่จะส�งมอบให�แก�รัฐ รัฐก็ควรคืนเงิน
ส�วนเกินให�แก�หมู�บ�าน สุดท�ายความเสียหายที่เกิดจากความล�มเหลวของการเพาะปลูกก็ไม�ใช�ความรับผิดชอบของชาวนา แต�
เป8นความเสียหายที่รัฐจะต�องแบกรับภาระ ซึ่งในความเป8นจริงการปฏิบัติที่ระบบการเพาะปลูกดำเนินการนั้น การใช�แรงงาน
ไม�ได�ถูกจัดสรรให�ได�สัดส�วนและเรื่องการจัดเก็บค�าที่ดินก็ดำเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งรัฐบาลไม�เคยรักษา
สัญญาที่เคยให�ไว�ที่ว�า ผู�ที่ปลูกอ�อยจะได�รับเงินชดเชยหากการเพาะปลูกล�มเหลว แต�ในความเป8นจริง ถ�าการเพาะปลูกเกิด
ความล�มเหลว ชาวนาก็ยังถูกเก็บค�าเช�าท่ีดินอยู�เหมือนเดิม ไม�ได�สอดคล�องกับคำมั่นสัญญาท่ีข�าหลวงใหญ�ฟาน เดน บอสช"เคย
วางนโยบายไว� ทำให�ต�อมาในภายหลังความผิดพลาดถูกนำมาโจมตีต�อนโยบายการเพาะปลูกของเจ�าอาณานิคมดัตช"21 

นวนิยายเรื่องรอยย�างก�าว เป8นนวนิยายลำดับท่ีสาม ยังคงกล�าวถึงเส�นทางชีวิตของมิงเกภายหลังจากที่ได�สูญเสีย
แอนเนลีส"คนรักที่ตายจากไปอย�างไม�มีวันกลับ จนในตอนนี้มิงเกได�หันหลังให�กับภาพในอดีตที่เมืองสุราบายา ไม�ว�าจะเป8น
ครอบครัวของไญ ออนโตโซโระห" หรือฌอง มาแรส" เพื่อนของเขา แต�จะเป8นจุดเริ่มต�นด�วยการเข�าสู�ยุคใหม�และสิ่งใหม� ๆ ท่ี 

 

20 ปราโมทยา อนันตา ตูร", ผู8สืบทอด, หน�า 210. 
21 ทวีศักด์ิ เผือกสม, ประวัติศาสตรUอินโดนีเซีย: รัฐจารีตบนหมูJเกาะ ความเป]นสมัยใหมJแบบอาณานิคม และสาธารณรัฐแหJงความหลากหลาย, 

หน�า 106-107. 
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มิงเกต�องเจอ จากการเปลี่ยนผ�านของช�วงเวลาจากคริสต"ศตวรรษที่ 19 ไปสู�คริสต"ศตวรรษที่ 20 ทำให�โลกของชาวพื้นเมือง
กำลังเดินทางเข�าสู�ความเป8นสมัยใหม� มิงเกจึงได�ตัดสินใจเดินทางสู�บาตาเวีย22เมืองหลวงของหมู�เกาะอินดีส อันเป8นศูนย"กลาง
การปกครองของเจ�าอาณานิคมดัตช" เขาได�ละทิ้งอดีตอันขมขื่นไว�เบื้องหลัง และก�าวสู�การเดินทางครั้งใหม� ด�วยการตัดสินใจท่ี
จะเข�าศึกษาต�อในโรงเรียนแพทย"สำหรับชาวพื้นเมืองหรือ STOVIA อันเป8นโรงเรียนแห�งเดียวในหมู�เกาะอินดีสที่เป�ดการสอน
ให �ก ับชาวพ ื ้นเม ืองและย ังถ ือว �าเป 8นการศ ึกษาท ี ่ด ีท ี ่ ส ุดสำหร ับชาวพ ื ้นเม ือง การเข �ามาใช �ช ีว ิตท ี ่บาตาเวีย  
มิงเกจะต�องเริ่มต�นเรียนรู�กับสิ่งใหม� ๆ ไม�ว�าจะเป8น ผู�คน การศึกษา และการถูกจำกัดสิทธ์ิในฐานะที่เป8นชาวพื้นเมือง เป8นต�น 
กล�าวคือ เมื่อเข�ามาเรียนในโรงเรียนแพทย"พื้นเมืองมิงเกก็ต�องประสบกับป�ญหาเกี่ยวกับข�อปฏิบัติและกฎระเบียบของสถาบัน
แห�งใหม�จากการจัดถูกจัดวางตามกรอบโครงสร�างของรัฐอาณานิคม ทั้งนี้ก็เพราะการที่เขาได�รับรู�ถึงรูปแบบการปกครองท่ี
แท�จริงของระบอบอาณานิคมท่ีหวังแต�จะรับผลประโยชน"จากชาวพ้ืนเมือง และจัดให�ชาวพ้ืนเมืองอยู�ในส�วนของชายขอบ โดย
ที่ไม�มีสิทธิ์ในการเรียกร�องสิทธิของตนเอง จึงเป8นส�วนสำคัญที่ทำให�มิงเกเลือกที่จะเดินสู�เส�นทางของเสรีชน และเลือกที่จะ
ทำงานเพื่อช�วยเหลือพี่น�องชาวพื้นเมืองด�วยกัน ดังเนื้อหาตอนหนึ่งที่ว�า “ทุกหนทุกแหJงยJอมมีกฎเกณฑU ทำไมกฎเกณฑUที่นี่ถึง
นJาเจ็บปวดนัก ในฐานะคนชวา ในฐานะนักเรียนต8องใสJเครื่องแบบชุดชวา มีหมวกเดสตารU เสื้อติดกระดุมตามแบบประเพณี 
โสรJงผ8าปาเตlะ และเท8าเปลJา! ห8ามใสJรองเท8า”23 

การศึกษาเป8นแกนหลักสำคัญท่ีทำให�ชาวพ้ืนเมืองมีโอกาสท่ีจะลืมตาอ�าปากและลุกข้ึนมาต�อรองถึงสิทธิความถูกต�อง 
จนท�ายที่สุดนำไปสู�การเกิดจิตสำนึกเรียกร�องความเป8นชาติโดยรัฐบาลอาณานิคมดัตช"ได�เข�ามาวางรากฐานการเรียนรู�ให�กับ
ชาวพ้ืนเมืองท่ีมีฐานะทางชนช้ันสูงกว�าชาวพ้ืนเมืองธรรมดาท่ัวไป กลุ�มชาวพ้ืนเมืองเหล�าน้ีสามารถมีโอกาสเข�าเรียนในโรงเรียน
ท่ีเจ�าอาณานิคมเป8นเจ�าของและได�รบัการศึกษาแบบตะวันตก โรงเรียนของเจ�าอาณานิคมดัตช"ท่ีปรากฏอยู�ภายในนวนิยายชุดน้ี
มีอยู� 2 แห�ง คือโรงเรียนฮาเบเอสและโรงเรียนฝ�กสอนแพทย"สำหรับชาวพ้ืนเมือง STOVIA ทั้งสองโรงเรียนเป8นสถานศึกษาท่ี 
มิงเกผู�เป8นชาวพื้นเมืองชนชั้นสูงและยังเป8นตัวแทนของชาวพื้นเมืองที่ได�มีโอกาสศึกษา จนได�รับความรู�เหมือนอย�างลูกหลาน
ของเจ�าอาณานิคมดัตช" 

โรงเรียนเหล�านี้ก�อตั้งขึ้นมาโดยมีเป̀าหมายที่จะสร�างความรู�ให�กับชาวพ้ืนเมือง กล�าวคือ เมื่อชาวพื้นเมืองจบออกมา
สามารถเข�าทำงานให�กับหน�วยงานของรัฐบาลอาณานิคมต�อไป อันเป8นโครงสร�างการปกครองที่ถูกจัดสรรเพื่อผลประโยชน"ท่ี
เจ�าอาณานิคมจะได�รับ นอกจากนี้ยังมีอีกโรงเรียนหนึ่งที่เจ�าอาณานิคมดัตช"เห็นถึงความสำคัญและจำเป8นที่จะต�องสร�าง
ฐานความรู�สมัยใหม�ผ�านการศึกษาตะวันตก แต�ทว�าโรงเรียนนี้ไม�ได�ถูกพูดถึงอยู�ในนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรู แต�เป8น
สถานศึกษาที ่เป�ดการเร ียนการสอนเกี ่ยวข�องกับการฝ�กหัดข�าราชการอาณานิคมชาวพื ้นเมืองที ่เร ียกว �า OSVIA 
(Opleidingscholen voor inlandsche ambtenaren) โรงเรียนแห�งนี้ได�เป�ดมายาวนานแล�วเป8นเวลาห�าปeเนเธอแลนด" ซ่ึง
ชาวพื้นเมืองที่จบมาจากโรงเรียนของชาวยุโรประดับต่ำก็สามารถที่จะเข�าศึกษาต�อในโรงเรียนแห�งนี้ได�24  จึงเห็นได�ว�าท้ัง
โรงเรียน STOVIA และโรงเรียน OSVIA เป8นสถานศึกษาที่สร�างขึ้นมาเพื่อรองรับชาวพื้นเมืองกลุ�มใหม�ที่ต�องการพัฒนาความ
เป8นชาวพื้นเมืองของตนเองให�มีระดับที่ดีขึ้น เป8นการพัฒนาระบบความเป8นอยู�ของชาวพื้นเมืองในอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให�
เป8นไปตามยุคสมัยที่กำลังก�าวข�ามไปสู�อารยธรรมใหม� การศึกษาใหม� ๆ ท่ีเกิดขึ้นย�อมมีผลต�อการพัฒนาความคิดของชาว
พ้ืนเมือง สิ่งท่ีตามมาน้ันอาจมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมชาวพ้ืนเมือง 

 

22 บาตาเวยี (Batavia) เป8นเมืองหลวงในสมัยอาณานิคมดัตช" ป�จจุบันคือ จาการ"ตา เมืองหลวงของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
23

 ปราโมทยา อนันตา ตูร", (2543), รอยยJางก8าว, แปลโดยภัควดี วีระภาสพงษ", (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ"คบไฟ), หน�า 11. 
24 Ricklefs, M.C, (2001), A History of Modern Indonesia since C.1200, London: Palgrave, p.199. 
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การได�รับการศึกษาแบบตะวันตกเป8นส�วนสำคัญที่ทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวพื้นเมือง และที่สำคัญกว�า
คือยังทำให�บรรดาป�ญญาชนชาวพื้นเมืองเริ่มมีแนวคิดในการก�อตั้งองค"กรชาวพื้นเมืองขึ้น เพื่อเป8นพื้นที่ให�กับชาวพื้นเมืองใน
การใช�เป8นเครื่องมือแสดงความคิดเห็นและยังเป8นพ้ืนท่ีใช�ในการเป8นกระบอกเสียง เพ่ือวิพากษ"วิจารณ"อำนาจของรัฐอาณานิคม
ท่ีกระทำการละเมิดสิทธิชาวพ้ืนเมือง นอกเหนือจากน้ันคือการตื่นตัวของเหล�าป�ญญาชนยังได�ปลุกกระแสรักชาติ ปรามูเดียจึง
ได�วาดภาพให�มิงเกเป8นผู�บุกเบิกการก�อตั้งองค"กรของชาวพ้ืนเมืองข้ึนมา ท้ังน้ีการท่ีจะสามารถก�อตั้งองค"กรข้ึนมาได�น้ันเป8นผล
มาจากการท่ีมิงเกสั่งสมความรู�และแรงกระตุ�นท่ีได�รับมาจากกลุ�มหนุ�มสาวชาวจีนท่ีทำการเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิวัติวัฒนธรรม
ในจีน โดยองค"กรที่มิงเกก�อตั้งขึ้นคือซาเรกัตปรียายี และเมื่อหากพิจารณาถึงประวัติศาสตร"ขององค"กรชาวพื้นเมืองก็จะพบว�า
องค"กรท่ีก�อตั้งข้ึนโดยชาวพ้ืนเมืองเป8นองค"กรแรกก็คือซาเรกัต ปรียายี ก�อตั้งข้ึนในปe ค.ศ. 1906 ท้ังยังใช�ภาษามลายูในการเป8น
เครื่องมือสื่อสารระหว�างองค"กร เมื่อทำการศึกษาถึงความสำคัญขององค"กรชาวพื้นเมืองก็พบว�าสมาชิกภายในองค"กรจะได�รับ
การศึกษาแบบตะวันตกและเข�าใจในภาษาของชาติตะวันตก ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาดัตช" แต�ก็ยังคงนำภาษามลายูมาเป8นสิง่
ที่ใช�เชื่อมโยงสื่อสารกันระหว�างสมาชิกในองค"กร ทั้งนี้ก็เพราะว�าภาษามลายูเป8นภาษาที่สามารถใช�ติดต�อสื่อสารกันได�กับ
ประชาชนทุกกลุ�มในหมู�เกาะอินดีส และสิ่งท่ีสำคัญคือเพื่อแสดงถึงความเท�าเทียมกัน กล�าวคือ สมาชิกในองค"กรท่ีมาจากชาว
พ้ืนเมืองทุกชนช้ัน ไม�ว�าจะเป8นชาวนาหรือชาวพ้ืนเมืองระดับล�างสามารถท่ีจะติดต�อและขอความช�วยเหลือจากองค"กรน้ีได� แต�
ก็ยังมีการคัดค�านจากประชาชนช้ันล�างในเรื่องการตั้งช่ือองค"กร เน่ืองจากการใช�คำว�าปรียายีมีลักษณะท่ีแสดงถึงการแบ�งฐานะ
ทางชนช้ันและมีความเป8นศักดินา จึงมองว�าไม�สามารถหมายรวมถึงกลุ�มชนช้ันท่ีอยู�ในระดับท่ีต่ำกว�าได� ดังเน้ือหาตอนหน่ึงท่ีว�า 
“เป]นอันวJาตวนเห็นด8วยวJาควรที่จะมีการจัดตั ้งองคUกรขึ้นมา องคUกรที่หลากหลายไปด8วยเชื้อชาติ ใช8ภาษามลายูเหมือน
เมื่อกJอน ไมJใชJองคUกรกลุJมปรียายี แตJมาจากพJอค8า กลุJมของผู8คนท่ีอิสระ คนท่ีมีอิสรภาพ และนับถือศาสนาอิสลาม”25 

ต�อมาในปe ค.ศ. 1909 จึงได�มีการก�อตั้งเป8นองค"กรใหม�ท่ีช่ือว�า ซาเรกัต ดากัง อิสลาม (Sarekat Dagang Islamiyah) 

หรือสหภาพการค�าอิสลามขึ้นมาแทน เพื่อช�วยเหลือพ�อค�าชาวพื้นเมือง26 โดยที่ยังคงใช�ภาษามลายูเป8นหลักสำคัญในการเป8น

เครื่องมือสื่อสารเหมือนเช�นเดิม แต�ว�าองค"กรน้ีไม�ค�อยเป8นท่ีนิยมเท�าใดนัก จึงต�องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างและรูปแบบของ

องค"กรขึ้นเมื่อประมาณปe ค.ศ. 1911 โดยกลุ�มหัตถกรรมผ�าบาติกกลุ�มหนึ่งในเมืองโซโล (Solo) ที่ได�เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

องค"กรให�เป8นรูปแบบของสหกรณ" เพ่ือต�องการให�ซาเรกัต ดากัง อิสลามมีความเข�มแข็งและสามารถท่ีจะต�อต�านกับการแข�งขัน

ของจีน จนในท่ีสุดทำให�ซาเรกัต ดากัง อิสลาม ได�เปลี่ยนช่ือองค"กรมาเป8นซาเรกัต อิสลาม (Sarekat Islam) ซ่ึงการเปลี่ยนจาก

องค"กรในรูปแบบสหภาพการค�าอิสลามมาเป8นสหภาพอิสลาม เน่ืองจากอิทธิพลของกลุ�มพ�อค�าเดิมเริ่มเสื่อมลง นอกจากน้ันยัง

เกิดเป8นกลุ�มสมาชิกใหม� ๆ ที่แม�จะไม�ได�รับการศึกษาสูง แต�ก็ยังคงเป8นการศึกษาแบบตะวันตก เป`าหมายของซาเรกัตอสิลาม 

คือต�องการให�การค�าขายในหมู�ชาวมุสลิมยังคงอยู�และมีการพัฒนาก�าวหน�าต�อไปโดยหวังให�สมาชิกในองค"กรร�วมมือช�วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน และยังต�องการให�มีความก�าวหน�าในเรื่องการพัฒนาจิตใจและเรื่องสวัสดิการท่ัวไปขององค"กร27 จะเห็นได�ว�าเมื่อ

สังคมของชาวพื้นเมืองเริ่มท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการนำความเป8นสมัยใหม�เข�ามาของชาติตะวันตก ได�ทำให�เกิดการ

 

25 ปราโมทยา อนันตา ตูร", รอยยJางก8าว, หน�า 402. 
26 ทวีศักด์ิ เผือกสม, ประวัติศาสตรUอินโดนีเซีย: รัฐจารีตบนหมูJเกาะ ความเป]นสมัยใหมJแบบอาณานิคมและสาธารณรัฐแหJงความหลากหลาย, 

หน�า 184-185. 
27 ไซนุดิน, เอลซา, เพ็ชรี สุมิตร แปล, (2552), ประวัติศาสตรUอินโดนีเซีย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิตำราสังคมศาสตร"และมนุษยศาสตร"),หน�า.278-

280.  
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ตื่นตัวของเหล�าป�ญญาชนที่มีความปรารถนาอยากสัมผัสถึงสิ่งแปลกที่เข�ามา ผลต�าง ๆ ที่ตามมานั้นมีทั้งด�านดีและไม�ดีต�อ 

ชาวพื้นเมืองสิ่งที่สำคัญที่เกิดจากการเข�ามาของชาติตะวันตก และเป8นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร"ของยุคอาณานิคม คือ

กระแสการสร�างชาติท่ีเริ่มเกิดข้ึนจากชาติอ่ืน ๆ ก�อนท่ีกลายมาเป8นแรงผลักดันให�ก�อเกิดเป8นองค"กรชาวพ้ืนเมืองและขบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร�องต�อการสร�างชาติในหมู�เกาะอินดีสจึงถือได�ว�าองค"กรชาวพื้นเมืองเป8นส�วนประกอบสำคัญอย�างหนึ่งใน

กระบวนการสร�างความเป8นหน่ึงเดียวกันของชาติอินโดนีเซียในเวลาต�อมา 

นวนิยายเรื่องเรือนกระจก เป8นนวนิยายภาคจบของจตุรภาคแห�งเกาะบูรู นวนิยายเรื่องนี้ได�เปลี่ยนจากมุมมองการ
เล�าผ�านมิงเกชาวพ้ืนเมืองท่ีต�อต�านอาณานิคม มาเป8นการเล�าเรื่องจากชาวพ้ืนเมืองผู�ซื่อสัตย"ต�อเจ�าอาณานิคม และพร�อมท่ีจะ
รับใช�รัฐบาลดัตช" คือ จาคส" ปาเงอมานันน" (Jacques Pangemanann)  มีพื้นเพเดิมเป8นชาวเมอนาโด (Menado) แต�พ�อค�า
ชาวฝรั่งเศสรับไปเลี้ยงเป8นลูกบุญธรรม จึงทำให�ปาเงอมานันน"จบการศึกษาจากยุโรปและเข�าทำงานเป8นตำรวจชาวพื้นเมืองท่ี
ทำงานให�กับรัฐบาลอาณานิคมดัตช"ในหมู�เกาะอินดีส ในนวนิยายเรื่องน้ีได�เข�าสู�จุดสิ้นสุดของนวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรู 
โครงเรื่องภายในจึงเริ่มด�วยเรื่องราวภายหลังจากที่มิงเกถูกจับกุมตัวไปด�วยฝeมือของปาเงอมานันท"ที่ได�รับการช�วยเหลือจาก 
โรเบิร"ต ซูร"ฮอฟ (Robert Suurhof) ศัตรูเก�าของมิงเก ผลการจับกุมตัวทำให�มิงเกต�องถูกเนรเทศไปเมืองอัมบน (Ambon) 
เหตุการณ"การจับกุมตัวมิงเกถือว�าเป8นการกระทำท่ีอยู�นอกเหนือกฎหมาย ในตอนน้ันมิงเกอยู�ในฐานะผู�นำองค"กรซาเรกัตดากัง
อิสลาม อันเป8นองค"กรการเคลื่อนไหวที่ช�วยเหลือชาวพื้นเมืองที่ใหญ�ที่สุดในยุคนั้น มิงเกจึงถูกกล�าวหาว�าเป8นบุคคลอันตราย
เนื่องจากงานเขียนของมิงเกที่ลงตีพิมพ"ในหนังสือพิมพ" Medan Priyayi เข�าข�ายต�อต�านรัฐบาลอาณานิคม นอกจากน้ัน 
ปาเงอมานันน"ยังถูกขอให�ร�วมเดินทางไปส�งมิงเก ณ เมืองอัมบน ในระหว�างการเดินทางมิงเกไม�ยอมพูดจากับปาเงอมานันน"เลย 
ความเงียบใบ�ของมิงเกจึงทำให�ปาเงอมานันน"รู�สึกว�าการกระทำนั้นเป8นการดูถูกและเหยียดยามต�อตัวเขา เมื่อมิงเกได�ถูก
เนรเทศไปอยู�เมืองอัมบน องค"กรซาเรกัตดากังอิสลามยังคงดำเนินต�อไป และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา และอยู�ภายใต�การดูแล
ของฮาจี ซามาตี (Haji Samadi) 

ในนวนิยายเรือนกระจก ช�วงเวลาที่ปรากฏอยู�ภายในนวนิยายอยู�ในราวปe ค.ศ.1911-1917 เป8นช�วงเวลายุคความ
รุ�งโรจน"ของขบวนการเคลื่อนไหวต�อต�านเจ�าอาณานิคมดัตช" ทำให�รัฐบาลอาณานิคมเกรงกลัวต�อขบวนการเคลื่อนไหวของชาว
พื้นเมือง และในขณะเดียวกันกระแสการตื่นขึ้นของชาตินิยมจีนในแผ�นดินใหญ� ก็เป8นแรงจูงใจให�กับกลุ�มชาวจีนในหมู�เกาะ
อินดีสที่ได�หันมาต�อต�านรัฐบาลอาณานิคม การตื่นตัวของป�ญญาชนชาวพื้นเมืองท้ังในหมู�เกาะอินดีสและป�ญญาชนจาก
ภายนอกนั้น ทำให�เหล�าป�ญญาชนมีแนวคิดการแสวงหาความเป8นชาติ ที่อิสระและมีเสรีภาพ ส�วนปาเงอมานันน"ผู�มีความ
จงรักภักดีและศรัทธาต�อรัฐบาลอาณานิคมและรับหน�าที่ช�วยเหลือเจ�าอาณานิคมดัตช" เขายังได�รับการแต�งตั้งให�เป8นที่ปรึกษา
ข�าหลวงใหญ�ของอาณานิคม โดยมีหน�าที่สำคัญในการติดตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวพื้นเมือง ปาเงอมานันน"น้ัน
เลือกท่ีจะรักษาเกียรติยศและช่ือเสียงของตน ด�วยการยอมรับใช�รัฐบาลอาณานิคม 

ท�ายท่ีสุดตอนจบปาเงอมานันน"ได�ยอมแพ�ต�อมิงเกและยกย�องในตัวมิงเกว�า เป8นคนท่ียิ่งใหญ�และยังคงได�รับเกียรติอยู�
เสมอ มิงเกเป8นผู�ท่ีเสียสละ เข�าช�วยเหลือชาวพ้ืนเมือง และต�อสู�เพ่ือสิทธิของชาวพ้ืนเมือง  แม�ว�าภายหลังจะสูญเสียทุกอย�างท่ี
เขาสร�างข้ึนมาจนหมดสิ้น สำหรับเรื่องราวชีวิตของมิงเก หลังจากท่ีได�รับการปล�อยตัว เขาได�กลับมาใช�ชีวิตท่ีบาตาเวีย แต�ไม�ได�
รับอนุญาตให�กระทำการใด ๆ ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการเมืองหรือจัดตั้งองค"กรท้ังสิ้น 
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4. บทสรุป 
นวนิยายชุดจตุรภาคแห�งเกาะบูรูสะท�อนเรื่องราวในยุคอาณานิคมช�วงเวลาประมาณคริสต"ศตวรรษที่ 18 จนถึงต�น

คริสต"ศตวรรษท่ี 20  อันเป8นยุคแห�งการตื่นตัวของเหล�าชาวพ้ืนเมืองท่ีตระหนักถึงความเป8นชาติจากการถูกปกครองอย�างกดข่ี 
ภายใต�การปกครองของเจ�าอาณานิคมดัตช"ในหมู�เกาะอินดีส  ปรามูเดียบอกเล�าเรือ่งราวผ�านตัวละครท่ีทำให�ได�เห็นสภาพสงัคม
อินโดนีเซียในอดีตสมัยที่ยังเป8นอาณานิคมของชาติตะวันตกและเผยให�เห็นสภาวะจิตใจของมนุษย"ที่ต�องประสบกับความ
สูญเสียจากการปกครองของเจ�าอาณานิคมดัตช"  นวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรูจึงไม�ใช�แค�เพียงเป8นการเล�าประวัติศาสตร"ในยุค
อาณานิคมเพียงเท�าน้ัน แต�ยังเผยให�เห็นถึงเรื่องเล�าประวัติศาสตร"ท่ีกล�าวได�ว�าเป8นยุคบุกเบิกการเคลื่อนไหวของป�ญญาชนชาว
พื้นเมืองที่ได�รับการศึกษาแบบตะวันตก เป8นตัวแทนของชาวพื้นเมืองที่ลุกขึ้นเรียกร�องความถูกต�องยุติธรรม ด�วยการก�อตั้ง
องค"กรเพ่ือช�วยเหลือชาวพ้ืนเมือง  นวนิยายชุดจตุรภาคแห�งเกาะบูรูจึงมิใช�แค�เพียงเป8นนวนิยายท่ีเล�าถึงภาพเบ้ืองหลังของการ
ปกครองสมัยอาณานิคมเพียงเท�านั้น แต�ยังได�สะท�อนถึงเรื่องราวต�าง ๆ บริบทเรื่องเล�าทางประวัติศาสตร"ยุคอาณานิคมดัตช"
ที่นวนิยายจตุรภาคแห�งเกาะบูรูได�ทำการนำเสนอออกมานั้น ได�ช�วยทำให�เข�าใจถึงเรื่องเล�ายุคอาณานิคมได�อย�างชัดเจน 
เน่ืองจากดึงเอาบริบทอันสำคัญของยุคดังกล�าวมาสะท�อนอยู�ภายในนวนิยาย   
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ควนเนียง จังหวัดสงขลา นี้ ทำการศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต.อดีตจนถึงช.วงของการใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งมีการนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนมาปรับใช�ในพ้ืนท่ี จากการศึกษาพบว.า ชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา ในอดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบง.ายผู�คนอาศัยพึ่งพากันและพึ่งพิงธรรมชาติในการหล.อเลี้ยงชีวิต มีความสัมพันธ9กันอย.างแนบ
แน.นตามวิถีของชุมชนชนบท แต.ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภาครัฐ ส.งผลให�ระบบ
ทุนนิยม วิถีสมัยใหม.เข�าสู.ชุมชน จนทำลายรากเหง�าของชุมชนดั้งเดิม  อย.างไรก็ตามจากการที่ชุมชนมีผู�นำที่มีวิสัยทัศน9และมี
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป<นแนวปฏิบัติปรับใช�ภายในพื้นท่ี ทำให�ชุมชนและผู�คนหันกลับมาสู.วิถีดั้งเดิมของตนอีก
ครั้งนั่นคือพึ่งพิงธรรมชาติ พึ่งพากันและกันและพึ่งตนเองให�มากขึ้น ชุมชนมีการรื้อฟ?@นความสัมพันธ9ผ.านกิจกรรมกลุ.มและ
ประเพณีอันดีงาม ความสามัคคีและช.วยเหลือเกื้อกูลกันกลับคืนมา นำพาชุมชนให�ผ.านพ�นวิกฤตและกลายเป<นตัวอย.างชุมชน
เข�มแข็งในปBจจุบัน 
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Abstract 
The article titled “Reliant Communities, Dependent Communities, Self-Reliant Communities”: A 

Case Study of Ban Khok Mueang Community, Bang Riang Subdistrict, Khuan Niang District, Songkhla that 
conducted a study of the economic and social development of Ban Khok Mueang Community, Bang Reang 
Subdistrict, Khuan Niang District, Songkhla from the past to the period of the implementation of the 9th 
national economic and social development plan. The concept of community economic philosophy was 
adopted to use in this area. According to the study in the past of Ban Khok Mueang Community, Bang Reang 
Subdistrict, Khuan Niang District, Songkhla was a simple way of life. People lived interdependently and 
relied on nature to nurture life. It was closely related to the way of life of rural communities but the change 

 

1 กรรมการประจำหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร9เพื่อการส่ือสารสังคม คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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in the community was caused by the economic development of a government sector. As a result, capitalism 
and the modern way reaching the community destroyed the roots of the traditional community. However, 
Ban Khok Mueang community with the community's visionary leadership and the adoption of the Sufficiency 
Economy Philosophy as a practice make communities and people revert to their traditional ways relying on 
nature and depending more on each other and self-sufficient. The community revives the relationships 
through group activities and good traditions. In addition, unity and support each other return and these 
lead the community through the crisis and become an example of a strong community at present. 
 

Keyword: Reliant Communities, Dependent Communities, Self-Reliant Communities, Ban Khok Muang 
Community  

 

1. บทนำ 
ในปBจจุบันสังคมไทยประสบท้ังปBญหาท่ีเกิดจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปBจจุบันเริ่มบรรเทาเบา

บางลงแต.กลับมีโรคอุบัติใหม.เช.นโรคฝvดาษลิงหรือไข�ทรพิษลิง (Monkeypox) เข�ามาแทนที่ ทำให�ทุกประเทศเฝwาจับตามอง
ด�วยความหวั่นเกรงว.าจะกลายเป<นโรคระบาดใหม.ที่จะสร�างปBญหาให�มากขึ้น ประกอบกับปBญหาสงครามระหว.างรัสเซียกับ
ยูเครนที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนยิ่งซ้ำเติมปBญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย.อยู.แล�วให�หนักหนาสาหัสยิ่งกว.าเดิม ทุกประเทศต.างได�รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ียากแก.การแก�ไขหาทางออก แม�เรื่องราวท่ีกล.าวมาข�างต�นคล�ายกับเป<นเรื่องไกลตัวแต.แท�ท่ีจริงกลับ
ไม.ได�เป<นเช.นนั้นเพราะตราบใดที่ชุมชนมีการเชื่อมโยงกัน ปBญหาที่เกิดขึ้นในโลกล�วนส.งผลกระทบต.อกันและกันและส.งผลให�
ทุกพ้ืนท่ีต�องปรับตัวรับกับเรื่องราวต.าง ๆ ท่ีมากระทบและหาทางออกของปBญหาท่ีจะตามมา 

เรื่องราวในโลกล�วนเก่ียวข�องสัมพันธ9กัน เรื่องราวในประเทศก็ไม.แตกต.าง นโยบายการพัฒนาของภาครัฐท่ีมุ.งเน�นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได�ส.งผลให�เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห.งชาติฉบับท่ี 1 ใน ปv พ.ศ.2504 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห.งชาติอีกหลายฉบับต.อเน่ืองมาจนถึงปBจจุบัน แผนพัฒนาฯ กลายเป<นเข็มทิศนำทาง ทิศทางการพัฒนาของประเทศ แม�
เปwาหมายของการพัฒนาจะมุ.งเน�นสร�างความเจริญเติบโต ความทันสมัยและความก�าวหน�าให�กับชุมชน แต.ผลกลับมิได�เป<น
เช.นนั้นโดยเท.าเทียมกัน ชุมชนบางแห.งอาจมีความพร�อมรับกับการพัฒนา แต.บางชุมชนอาจต�องใช�เวลาในการเตรียมความ
พร�อม ลักษณะของนโยบายที่ใช�ในลักษณะ Top to down โดยปราศจากความเข�าใจในสภาพที่แท�จริงของชุมชนกลับ
ก.อให�เกิดปBญหาและกลายเป<นอุปสรรคต.อการพัฒนา ชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เป<นตัวอย.างหน่ึงของชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากการพัฒนา เพราะการเร.งรัดพัฒนาตามแผนฯ ได�ส.งผลให�ชุมชนเกือบล.มสลาย 
ผลจากนโยบายทำให�คนในชุมชนสนใจในการแสวงหาเงินตรามาจับจ.าย มากกว.าจะถ�อยทีถ�อยอาศัยช.วยเหลือกันดังอดีต 
เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด�วยตัวเงินส.งผลให�เกิดความเห็นแก.ตัว มีการใช�ประโยชน9จากทรัพยากรธรรมชาติอย.างสิ้นเปลืองและ
บ.อนทำลายทำให�เสื่อมโทรมอย.างรวดเร็ว 

อย.างไรก็ตาม ชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สามารถผ.านพ�นวิกฤตเหล.าน้ัน
มาได�เนื่องจากมีผู�นำที่มีวิสัยทัศน9และมีการรื้อฟ?@นความสามัคคีให�กับคนในชุมชนให�ลุกขึ้นมามีส.วนร.วมในการพัฒนาด�วยกัน 
ชุมชนดำรงมาได�เน่ืองจากมีการปรับตวั เปลี่ยนแปลงตามกระแสของปBจจัยภายนอกท่ีเข�ามากระทบกับชุมชน จนปBจจุบันชุมชน
บ�านโคกเมือง กลายเป<น 1 ใน 39 หมู.บ�าน ตามโครงการชุมชนท.องเท่ียว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา (บ�านโคกเมือง (ชุมชน
ท.องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา, 2565) เป<นตัวอย.างของชุมชนเข�มแข็งในปBจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล.านี้ไม.สามารถเกิดขึ้นได�
จากฝvมือของใครคนใดคนหน่ึงแต.ต�องอาศัยความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีมีความน้ำหน่ึงใจเดียวกัน  
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ชุมชนบ�านโคกเมือง ในปBจจุบันเป<นหมู.บ�านที่อยู.ภายใต�การปกครองของตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา พื้นที่ชุมชนบ�านโคกเมือง เป<นภาพสะท�อนพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตั้งแต.ชุมชนดั้งเดิม ผลกระทบจาก
การพัฒนาตลอดจนการปรับตัวและการดำรงอยู.อย.างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพิงตนเองได� จนเป<นชุมชนเข�มแข็งโดยการน�อมนำ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�กับชุมชน แต.กว.าท่ีชุมชนจะประสบความสำเร็จดงัปBจจุบันก็ต�องค.อย ๆ ปรับเปลี่ยน
ต�องมีผู�นำที่วิสัยทัศน9ในการพัฒนา และอาศัยความร.วมมือกันของคนในชุมชน การศึกษาในครั้งน้ีจึงแบ.งการศึกษาออกเป<น 3 
ประเด็นหลัก คือ ชุมชนดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต.อชุมชน  การปรับตัวและการดำรงอยู. ดังน้ี 

 

2. ชุมชนดั้งเดิมกMอนทศวรรษ 2500 
ชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลานี ้เป<นชุมชนเก.าแก.ที ่ม ีพัฒนาทาง

ประวัติศาสตร9มาเป<นเวลานาน การดำรงอยู.ของชุมชนมีความผูกพันกับความอุดมสมบูรณ9ของพ้ืนท่ีลุ.มน้ำทะเลสาบสงขลาดัง
คำกล.าวของสมพงศ9 ลัพกิตโร อายุ 69 ปv ข�าราชการบำนาญ (สมพงศ9 ลัพกิตโร, 2557, สัมภาษณ9) ความว.า“...ถ�ามองอดีต
มันก็ดีมีความอุดมสมบูรณ� มีคนรักใคร�สามัคคีกันตามประสาชาวบ�าน ทั่ว ๆ ไป ตามชนบท แต�สิ่งที่เราขาดพวกเราลืม
นึก เราลืมนึกถึงความอุดมสมบูรณ�ในน้ำมีปลาในนามีข�าว มีทะเล มีนาข�าว อุดมสมบูรณ�มาก...” สอดคล�องกับคำกล.าว
ของนายอุดม ฮั่นเซ.ง ผู�ใหญ.บ�านหมู.บ�านโคกเมือง ที่กล.าวว.าชุมชนบ�านโคกเมืองเป<นชุมชนเก.าแก. มีการค�นพบโบราณวัตถุ
หลายอย.างใน พ.ศ.2534 เช.น ฐานศิวลึงค9 เครื่องถ�วยชามจีน เครื่องปB@นดินเผา เป<นต�น (ชัยวุฒิ พิยะกูล, 2542) สภาพพื้นท่ี
ของบ�านโคกเมืองเป<นที่ราบลุ.ม มีคลองภูมีไหลผ.านไปลงทะเลสาบสงขลาทางด�านทิศเหนือ มีพื้นที่ส.วนหนึ่งติดกับทะเลสาบ
สงขลา พ้ืนท่ีบริเวณน้ีจึงมีความอุดมสมบูรณ9มาก“...ในทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ�มาก ริมตลิ่งจะมีปลาในทะเลมากมาย
ให�จับกิน ส�วนบนบกมีพืชผลหลากหลายชนิดท่ีชาวบ�านเก็บมากินและใช�โดยไม�ต�องซ้ือ มีการเอ้ือกัน ให�กันแบ�งป4นกันทุก
อย�าง แต�แรกนั้นนะ แม�แต�ว�าได�ปลามาแล�วก็ให�กัน เหมือนพร�าวพันนี้ไปเอาตะใต�โคนลุย อาหารการกินในครัวเรือน กะ
อยู�เค�เลส�วนมากมีกัดกันท้ังเพ หัวเช�าไปนา หัวค่ำไปเล สักเด๋ียวได�กุ�งมาสักสองสามกระป6อง มาต�มน้ำผ้ึงไว�มั่ง ต�มเค็มไว�
มั่ง แล�วคั่วลูกขนุนข�างเรินไม�ต�องซื้อ ไคร(ตะไคร�)ไม�ต�องซื้อ ดีปลี(พริก) ข�างเรินยังก็ปลูกเองหรือขอข�างบ�าน เขาให�ท้ัง
เพ” (อุดม ฮั่นเซ.ง, 2554, สัมภาษณ9  อ�างอิงใน กิตติ ตันไทย, 2556, หน�า 330) 

ชุมชนบ�านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง ในวิถีดั้งเดิมมีการผลิตเพื่อยังชีพ โดยพึ่งพิงธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ9 ทำการผลิตที่มีต�นทุนต่ำ อาศัยเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป<นหลัก ที่เหลือจึงนำออกจำหน.ายหรือ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่ต�องการหรือขาดแคลน ใช�แรงงานคนในครัวเรือนเป<นหลัก และใช�แรงงานสัตว9เลี้ยง นอกจากน้ี ยัง
สามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช�ทางการเกษตรแบบง.าย ๆ ใช�เอง โดยอาศัยภูมิปBญญาพื้นบ�านที่สืบต.อกันมา สภาพความ
สมบูรณ9ของพ้ืนท่ี และปริมาณคนท่ีมีจำนวนน�อย ทำให�ผู�คนมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง.าย ดำรงชีวิตอย.างพอมีพอกิน ไม.มีการแก.งแย.ง
ทรัพยากรท่ีจะนำไปสู.ความขัดแย�ง จึงมีความสัมพันธ9ท่ีดีต.อกันและช.วยเหลือเก้ือกูลกันฉันท9เครือญาติ คนในชุมชนส.วนใหญ.มี
อาชีพทำประมงด�วยเครื่องมือจับปลาแบบง.าย ๆ มีการทำนาเล็กน�อยเพื่อบริโภคภายในครอบครัว การปลูกข�าวจึงมีปริมาณ
ไม.มากนัก เพียงพอกินและเก็บเมล็ดพันธุ9ในแต.ละฤดูการผลิต ใช�แรงงานในครัวเรือนเป<นหลัก โดยแบ.งหน�าท่ีกันทำตามกำลัง
และความสามารถของแต.ละคน แต.ถ�าแรงงานในครัวเรือนทำไม.ทันก็จะขอความช.วยเหลือจากเพ่ือนและญาติมิตรในลักษณะ
ของการพ่ึงพากันและกัน 

การช.วยเหลือกัน ไม.มีตัวเงินเป<นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน แต.เป<นลักษณะของการทำสัญญาใจท่ีมีให�กัน กล.าวคือเมื่อ
ใครมาช.วยเหลืองานหนักของตน เมื่อถึงเวลาท่ีมีการร�องขอความช.วยเหลือ ก็จะผลัดเวียนไปช.วยตอบแทนน้ำใจท่ีได�มากลับคืน 
เรียกว.า ออกปาก หรือซอมือ ตามแต.โอกาส นับเป<นวิถีวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมที่น.าสนใจยิ่ง นอกจากนี้ยังมีวิธีการผูกดองโดย
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การแต.งงานและผูกเกลอเป<นสหายสนิทกัน เป<นระบบความสัมพันธ9ท่ีเกิดข้ึนและขยายจากมิตรอันดีไปสู.ความสัมพันธ9ระหว.าง
เครือญาติ ทำให�เกิดความสนิทแนบแน.นมากยิ่งข้ึน เป<นการพ่ึงพาอาศัยกันท้ังด�านการผลิตและสังคม เช.น เมื่อครอบครัวใดใน
ชุมชนมีการจัดงานทั้งงานมงคล เช.น งานบวช งานแต.งงาน งานขึ้นบ�านใหม. หรืองานอวมงคล เช.น งานศพ คนในชุมชนจะ
ช.วยกันในการจัดงานดังกล.าวตามกำลัง กล.าวคือ หากมีกำลังทรัพย9ก็จะใส.ซองทำบุญ แต.หากขาดทุนทรัพย9ก็นำแรงมาช.วยงาน 
แนวปฏิบัติเช.นน้ีทำให�ชุมชนมีความผูกพันกัน เกิดความรักใคร.สามัคคีกัน ซ่ึงวิถีชุมชนดั้งเดิมเช.นน้ีเป<นวิถีโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีลุ.ม
น้ำทะเลสาบสงขลา ช.วยให�ผู�คนรวมกลุ.มกันอย.างเหนียวแน.นในการพึ่งพา ช.วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ทำให�ชุมชนมีความ
ผูกพันก.อให�เกิดความเข�มแข็ง มั่นคง หล.อหลอมกลายเป<นภูมิคุ�มกันปกปwองชุมชนให�ปลอดภัยและมีความสุขในการอยู.ร.วมกัน 

 

3. การเปล่ียนแปลงและผลกระทบตMอชุมชน พ.ศ.2504-2549 
การใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห.งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) และตามมาด�วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห.งชาติอีกหลายฉบับ ได�ก.อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต.อพื้นที่เป<นอย.างมาก เนื่องจากเปwาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห.งชาติในระยะแรก ๆ น้ัน มุ.งเน�นการผลิตเพ่ือทดแทนการนำเข�า ฉะน้ันด�านหน่ึงรัฐสนับสนุนให�บรรษัทข�ามชาตินำทุน 
เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม.มาลงทุนในประเทศไทย ส.วนอีกด�านรัฐเร.งรัดพัฒนาปBจจัยพื้นฐานที่จำเป<นเพื่อเกื้อกลูการ
ลงทุนและส.งเสริมการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของนายทุนข�ามชาติ ขยายฐานการผลิตภาคเกษตรให�กว�างขวาง เพื่อใช�เป<น

วัตถุดิบปwอนโรงงานอุตสาหกรรมและการบริโภคของสังคมเมือง 2 

อย.างไรก็ตาม ในช.วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติฉบับแรก ๆ นั้น ผลของการพัฒนายังไม.ก.อให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต.อชุมชนมากนัก แต.ในเวลาต.อมา ผลของการพัฒนาได�ก.อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงต.อชุมชนอย.างมหาศาล 
เพราะได�ทำลายรากเหง�า ตัวตนของชุมชนอย.างยับเยิน ก.อเกิดปBญหาภายในชุมชน จนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห.งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) เป<นแผนที่ได�อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาเป<นปรัชญานำทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เป<นแนวทางของการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต.อชุมชน 
ในช.วง พ.ศ.2504-2549 สามารถแบ.งได�เป<นสองระยะ (นันทยา ศรีวารินทร9 และคณะ, 2559, หน�า 59-60) ดังน้ี 

ระยะแรก คือ พ.ศ. 2504 - 2521 เป<นระยะเริ่มต�นของการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติมาใช�ใน
ประเทศ ผลของการพัฒนาดังกล.าวทำให�ทรัพยากรธรรมชาติในลุ.มน้ำทะเลสาบสงขลาก็เริ่มถูกใช�ให�หมดไปอย.างรวดเร็ว การ
ผลิตเพ่ือการพาณิชย9เริ่มขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐมีนโยบายในการผลิตเพ่ือการค�าเป<นสำคัญ เทคนิคกระบวนการ
ผลิตสมัยใหม.เริ่มไหลบ.าเข�าสู.ชุมชน รวมทั้งแรงงานภายนอกที่เข�ามาหางานทำ มีการสนับสนุนให�เกิดการทำนาข�าวสมัยใหม. 
โดยใช�ข�าวพันธุ9ใหม.แทนข�าวพันธุ9พื้นเมือง ซึ่งมาพร�อมต�นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เกิดระบบชลประทานรองรับการเพาะปลูก โดย
ไม.ต�องพ่ึงพิงน้ำฝนจากธรรมชาติแต.เพียงอย.างเดียว ชาวนาท่ีอยู.ใกล�ระบบชลประทานสามารถทำนาได�มากกว.าหน่ึงครั้งต.อปv 

นอกจากนี้ รัฐยังมีนโยบายเพิ่มการส.งออกสัตว9น้ำอย.างกว�างขวาง มีการสร�างถนนท่ีสะดวกสบายขึ้น เกิดการ
ขยายตัวทางการค�าในท�องถิ่น ภาครัฐได�เร.งสร�างปBจจัยพื้นฐานที่จำเป<นในการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเริ่มข้ึน
หลังจากประกาศใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห.งชาติไม.นานนัก มีการพัฒนาระบบวิทยุกระจายเสียงซึ่งเริ่มตั้งขึ้นในประเทศ เมื่อ 
พ.ศ.2492 จากนั้นได�แพร.ขยายไปสู.เมืองและชนบทในปv พ.ศ.2505 รัฐได�สร�างสถานีโทรทัศน9แห.งประเทศไทยขึ้นที่อำเภอ
หาดใหญ. จังหวัดสงขลา และเริ่มแพร.ภาพออกอากาศ (เกริกเกียรติ พันธุ9พิพัฒน9 และปนัดดา ธนสถิต, 2526, หน�า 142) ใน

 

2 ศ ึกษาเพิ ่มเต ิม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ . (2565). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ . จาก 
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue. 
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ขณะเดียวกันมีการตัดถนนและไฟฟwาตามโครงการพัฒนาตำบลในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท เป<นนายกรัฐมนตรี เข�าไปใน
ชุมชน ใน พ.ศ.2518 โดยใช�ชื่อโครงการว.า โครงการเงินผัน ทำให�ความทันสมัยค.อย ๆ แทรกตัวเข�าสู.ชนบท พร�อมกับจำนวน
คนท่ีไหลเข�าสู.ชุมชนมากข้ึน ผู�คนเพ่ิมจำนวนมากข้ึน บ�านเมืองขยายตัวกว�างขวางข้ึน พร�อมกับความเจริญท่ีแทรกตัวเข�ามาใน
พื้นที่อย.างรวดเร็ว คนเริ่มรับรู�ข�อมูลข.าวสารนอกชุมชนมากขึ้น เป<นช.องทางให�วัฒนธรรมเมืองซึ่งยกย.องผู�มีฐานะร่ำรวย มุ.ง
แสวงหาวัตถุสิ่งของมาครอบครองเพื่อบ.งบอกฐานะของตน สิ่งเหล.านี้แทรกซึมเข�ามาในสังคมชนบทโดยผ.านระบบการสื่อสาร
และการคมนาคม รูปแบบความทันสมัยดังกล.าวเข�ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม จากการบริโภคอย.างเรียบง.ายไปสู.
ลัทธิบริโภคนิยมตามแบบฉบับสังคมเมือง สิ่งเหล.านี้เข�ามาพร�อมกับความทันสมัยตามนโยบายของภาครัฐ ผู�คนต�องเร.งหาเงิน
มากข้ึน เพ่ือนำมาซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภคตามวัฒนธรรมเมืองเพ่ือตอบสนองความอยากได�ใคร.มี เป<นสังคมท่ีวัดฐานะของคนท่ี
ความร่ำรวย โดยสะท�อนออกมาในรูปของการกินการใช�ท่ีทันสมัย 

ระยะที่ 2 ราวป_ พ.ศ.2521-2549 เป<นช.วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ที่ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ. ผลจาก
นโยบายส.งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ ตั้งแต.ปv พ.ศ.2504-2521 ทำให�ความต�องการเงินของคนในชุมชน
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ระบบทุนนิยมเข�ามามีบทบาทครอบงำคนในชุมชน เปwาหมายการผลิตเป<นไปตามความต�องการของ
ตลาดโลก เงินกลายเป<นสิ่งจำเป<นของผู�คน การผลิตท่ีเคยทำทุกอย.างด�วยตนเองเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน กลายเป<น
ผลิตเฉพาะอย.าง ตามความต�องการของตลาด นำสิ่งที่ผลิตได�ปwอนตลาด รับเงินตราที่ได�จากการค�าขายไปซื้อสินค�าอุปโภค
บริโภคที่ไม.ได�ผลิต ทุกคนมุ.งแสวงหาเงินทองตอบสนองความต�องการ ชีวิตที่เคยเรียบง.ายผ.อนคลาย กลับเข�าสู.วังวนที่สับสน 
วุ.นวาย และต�องดิ้นรนในการหาเลี้ยงปากท�อง  

วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีแทบจะไม.มีการลงทุนด�วยตัวเงิน เน่ืองจากพ่ึงพิงธรรมชาติเป<นสำคัญ เมื่อเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตท่ีเน�นเพ่ือการค�า ปBจจัยการผลิตทุกอย.างต�องใช�เงินในการดำเนินการ ต�นทุนการผลิตสูงข้ึน และเกิดการเปลี่ยนแปลงต.อวิถี
ชีวิตของผู�คนอย.างไม.อาจหลีกเลี่ยง ต�นทุนการผลิตเริ่มตั้งแต.ค.าเมล็ดพันธุ9ที่ใช�เพาะปลูก ซึ่งแต.เดิมพันธุ9ข�าวที่ปลูกในบริเวณ
พ้ืนท่ีลุ.มน้ำทะเลสาบสงขลาจะนิยมใช�พันธุ9ข�าวพ้ืนเมือง เช.น ข�าวหัวนา ข�าวหอมจันทร9 ข�าวสังข9หยด เป<นต�น แต.ข�าวท่ีภาครัฐ
ส.งเสริมในขณะนั้นเป<นข�าวสายพันธุ9ใหม.ซึ่งเป<นที่ต�องการของตลาด มีความพยายามเร.งเพิ่มผลผลิตปwอนตลาด และนำเทคนิค 
และเทคโนโลยีสมัยใหม.มาใช�เพื่อเร.งผลิตข�าวให�ได�ในปริมาณมาก รถไถนาถูกนำมาใช�แทนวัวควายเพราะรถไถสามารถทำงาน
ได�เร็วกว.า ชาวนาขยายพื้นที่เพาะปลูกได�มากขึ้น รถไถนาซึ่งมีนายทุนนำมาให�เช.า ทำให�ชาวนาต�องใช�เงินลงทุนในการทำนา
มากข้ึน และพ่ึงพากันและกันน�อยลง ชาวนาต�องเพ่ิมเงินลงทุน จ�างเครื่องทุ.นแรงเพ่ือย.นเวลาการทำงาน และหาเงินมาใช�จ.าย 

การนำเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม.มาช.วยในการทำนามากขึ้น การขยายพื้นที่เพาะปลูกข�าว การเร.งผลิตข�าวใน
ปริมาณมากเพื่อหวังกำไร การใช�ปุ�ย ทำให�ชาวนาต�องอาศัยทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น เพื่อให�มีผลผลิตจำนวนมากปwอน
ตลาด ตั้งแต.การใช�ข�าวพันธุ9ใหม.ท่ีให�ผลผลิตต.อไร.สูง ปุ�ยเคมี ยาฆ.าแมลงและการใช�รถไถนา ซ่ึงสิ่งเหล.าน้ีล�วนต�องใช�เงินในการ
ซื้อหา การลงทุนในการทำนาท่ีสูงขึ้น เริ่มเสี่ยงต.อการขาดทุนเมื่อผลผลิตราคาตกต่ำ อีกทั้งการใช�ยาฆ.าแมลงและปุ�ยเคมียัง
ส.งผลต.อวิธีการผลิต วิถีชีวิตและระบบนิเวศท่ีเคยอุดมสมบูรณ9ให�เสียหาย (กิตติ ตันไทย, 2552, หน�า 125) 

ผลกระทบท่ีสำคัญต.อชุมชนต.อมา คือ วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนซ่ึงเป<นวัฒนธรรมของการช.วยเหลือพ่ึงพากันของ
คนในชุมชนได�เลือนหายไป ทุกคนมุ.งแสวงหาเงินทองมาใช�จ.าย ชาวนาใช�เงินที่หามาได�จ�างทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรเพ่ือ
ช.วยในการทำนา การถ�อยทีถ�อยอาศัย การพึ่งพาซ่ึงกันและกันก็เลือนหายไป ปBจจัยการผลิตที่สูงขึ้นทั้งจากเมล็ดข�าวพันธุ9ใหม. 
รถไถ ปุ�ย และยาปราบศัตรูพืช เทคโนโลยีการเพาะปลูกได�เปลี่ยนแปลงไปเกือบทุกขั้นตอนกลายเป<นต�นทุนการผลิตที่ทำให�
กำไรจากการทำนาลดลง ในขณะท่ีชุมชนสูญเสียการพ่ึงตนเองได� ชุมชนดั้งเดิมซ่ึงเคยเป<นแหล.งผลิตและแหล.งบริโภค ปBจจุบัน
กลับต�องพึ่งตลาดและสังคมภายนอกเกือบทุกอย.าง ทั้งอาหารสด อาหารแห�ง เสื้อผ�าสำเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องใช�ไฟฟwา 
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ยานพาหนะต.าง ๆ เป<นต�น (ปก แก�วกาญจน9, 2530) ประกอบกับพื้นที่เสียหายสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการใช�สารเคมี  
การทำนาในปvหลัง ๆ ให�ผลผลิตน�อยลง กำไรเหลือไม.คุ�มกับการลงทุน ชาวนาบางส.วนเริ่มหยุดทำนา เพราะปBญหาหนี้สิน ทำ
นาไม.พอกิน คนหนุ.มสาวเริ่มท้ิงไร.นาไปหากินในเมือง ท้ิงคนเฒ.าคนแก.และเด็กไว� ผู�ได�รับการศึกษาสูงก็หางานอ่ืนทำ ไม.คิดสืบ
ทอดการทำนาเช.นบรรพบุรุษ มองว.าการทำนาเป<นอาชีพที่เหนื่อยยาก ลำบาก ไม.มีเกียรติและศักดิ์ศรี คนในพื้นที่ที่ไม.อพยพ
ย�ายไปไหนก็ต�องปรับตัวเพ่ือให�ชีวิตของตนดำรงอยู.ต.อไปได� บางส.วนเริ่มหันหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม. ท่ีเป<นท่ีต�องการของตลาด 
เช.น “ยางพารา” หรือ “ปาล9มน้ำมัน”  

ลักษณะเช.นนี้ทำให�ความสัมพันธ9ภายในชุมชนที่เคยเหนียวแน.น ค.อยคลายตัวลง ชุมชนเริ่มมีปBญหา มีการลักขโมย
ปBญหายาเสพติด หรือทำมาหาเลี้ยงชีพไม.พอกิน ระบบความเชื่อที่ยึดโยงคนให�เป<นพวกเดียวกันเริ่มจางหายไป การบริโภค
เปลี่ยนเป<นบริโภคแบบสังคมเมือง เน�นการแสวงหาวัตถุสิ่งของ เพ่ือบ.งบอกถึงฐานะและความร่ำรวยของตน วัฒนธรรมท่ีดีงาม 
เช.น ความเอ้ือเฟ?@อเผื่อแผ. การช.วยเหลือเก้ือกูลกัน พ่ึงพากันถูกแทนท่ีด�วยวัฒนธรรมเมือง ซ่ึงเป<นตัวแทนของระบบทุนนิยม อยู.
อย.างตัวใครตัวมัน คนในชุมชนมีปBญหาเพ่ิมข้ึน เกิดปBญหาทางด�านพฤติกรรม ย.อหย.อนในศีลธรรมจรรยา เอารัดเอาเปรียบกัน 
วิถีชีวิตและค.านิยมดั้งเดิมเริ่มจางไปพร�อม ๆ กับการเริ่มล.มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 

 

4. การปรับตัวและการดำรงอยูM 
ท.ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก.อนที่ชุมชนจะล.มสลายมากไปกว.านั้น คนในชุมชนได�พยายามหาทางออกเพ่ือ

แก�ปBญหาร.วมกันโดยการน�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป<นปรัชญานำทางในการพัฒนาโดยยึดหลักทางสายกลางมา
ปรับใช�ในพ้ืนท่ี เพ่ือให�ชุมชนของตนผ.านพ�นวิกฤต คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได�และพัฒนาชุมชนจนก�าวสู.การเป<น “ชุมชน
เข�มแข็ง” 

นโยบายของรัฐในการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติเปรียบดั่งดาบสองคม ท่ีมีท้ังคุณและโทษกับ
ชุมชน บางชุมชนสามารถปรับตัวได�ตามแผนพัฒนาก็สามารถเจริญก�าวหน�าและเติบโตอย.างรวดเร็ว เช.น อ.หาดใหญ., อ.เมือง 
จ.สงขลา แต.ในบางชุมชนที่ไม.สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได�ก็ส.งผลทำให�ชุมชนเสียหาย เกิดปBญหามากมายที่มา
กระทบกับชุมชน ชุมชนไทยจำนวนมากอาจไม.ได�มีเงื่อนไขรองรับการปรับใช�นโยบายดังกล.าว การศึกษาที่ผ.านมามุ.งเน�น
เฉพาะชุมชนในชนบทที่ประสบความสำเร็จแต.แท�จริงแล�วยังมีชุมชนไทยอีกหลายลักษณะที่สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขับเคลื่อนเป<นกรอบการพัฒนาได� ชุมชนบ�านโคกเมืองซึ่งอยู.ไม.ไกลจาก อ.หาดใหญ.มากนัก ก็เป<นอีกพื้นที่หนึ่งซ่ึง
ประสบผลสำเร็จดังกล.าว  

ในอดีตชุมชนบ�านโคกเมืองก็ประสบปBญหาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ภาพความเสียหายอันเป<นผลจากการ
พัฒนาที่พบเห็นได�ชัดเจนที่สุด คือ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง อันเกิดจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม.ยั้งคิด เกิดความ
เสื่อมโทรม ปริมาณสัตว9น้ำในทะเลสาบลดลงอย.างรวดเร็ว มีการใช�เครื่องมือหาปลาท่ีไม.ถูกต�อง เช.น แหและอวนตาถ่ี ๆ สัตว9
น้ำไม.ได�ขนาดก็ถูกจับ พื้นที่ของชุมชนโคกเมืองมีอาณาเขตติดกับทะเลสาบสงขลา อาชีพหลักของคนในชุมชนนอกจากการ
เกษตรกรรมแล�ว จะมีการทำการประมงด�วย อย.างไรก็ตาม การจับปลาในอดีต ชาวบ�านจะใช�เรือประมงขนาดเล็กและใช�อวน
ที่ทำด�วยมือ แหล.งจับปลาจะอยู.ไม.ห.างจากชายฝB�งมากนัก ปลาที่จับได�เพื่อบริโภคเป<นหลัก เหลือจึงจะขาย และส.วนใหญ.มี
การแลกเปลี่ยนซ้ือขายกันในตลาดนัดใกล�บ�าน ส.วนใหญ.เพ่ือหาเงินมาซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคเท.าท่ีจำเป<น หรือเพ่ือเก็บเงินไว�
รักษาตัวเองและครอบครัวยามเจ็บไข�ไม.สบาย ดังน้ันปริมาณปลาท่ีจับได�จึงไม.มากและเลือกจับเฉพาะปลาตัวใหญ. ปลาตัวเล็ก
ที่จับได�จะปล.อยกลับลงทะเล แต.ต.อมาเมื่อมีความต�องการจับสัตว9น้ำให�ได�มากขึ้น จึงมีการนำอวนรุนมาใช�ในการจับปลาซ่ึง
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เริ่มเข�ามาในพ้ืนท่ีน้ีตั้งแต.ประมาณ ปv พ.ศ.2520 นอกจากน้ี ยังมีการใช�อวนตาถ่ี ๆ ปลาตัวเล็กตัวน�อยจึงถูกจับหมด ยิ่งทำให�
ปริมาณปลาลดจำนวนลงอย.างรวดเร็ว คนในพ้ืนท่ีกล.าวว.า“...ปลาท่ีมีอยู�ก็มีขนาดเล็กลง เช�น ปลาขี้ตัง สมัยก�อนตัวขนาด
ฝ:ามือแต�ในระยะหลังนี้ลดลงเหลือเพียงตัวขนาดสองถึงสามนิ้วเท�านั้น ปลาโตไม�ทันตามความต�องการของคน...” 
(ธานินทร9 แก�วรัตน9, 2557, สัมภาษณ9 อ�างอิงใน นันทยา ศรีวารินทร9 และคณะ, 2559, หน�า 66) 

นอกจากน้ี ผลจากการพัฒนายังมีปBญหาสังคมและปBญหาครอบครัวตามมา เด็กและเยาวชนขาดการได�รับการดูแลเอา
ใจใส.จากครอบครัว ขาดความอบอุ.นเพราะพ.อแม.ต�องช.วยกันทำงานเพื่อหาเงิน เกิดปBญหาชุมชนแตกแยก ขาดการช.วยเหลือ
กันและกัน อันเป<นผลจากการที่ทุกคนมุ.งแสวงหาเงินทองโดยไม.ใส.ใจต.อผลประโยชน9ของส.วนรวม ปBญหาที่เกิดขึ้นนำมาสู.การ
จัดการกับปBญหาเพื่อหาทางแก�ไขปBญหาภายในชุมชน ซึ่งจุดเริ่มต�นในการแก�ปBญหานั้นเริ่มจากผู�นำชุมชน คือ ผู�ใหญ.อุดม ฮั่น
เซ.ง และ อาจารย9สมพงศ9 ลัพกิตโร ข�าราชการบำนาญซึ่งเป<นที่ปรึกษาสำคัญในชุมชน  โดยแนวคิดและวิธีดำเนินงานพัฒนา
หมู.บ�านในขณะนั้นมีแนวทางสำคัญมาจากการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช� โดยมีเปwาหมายสำคัญที่จะทำให�
ชุมชนบ�านโคกเมืองเป<น “ชุมชนพึ่งพิง ชุมชนพึ่งพา ชุมชนพึ่งตนเอง” ซึ่งการขับเคลื่อนชุมชนบ�านโคกเมืองสู.การเป<นชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น แทนพันธ9 เสนะพันธุ9 บัวใหม. และ มาลี สบายยิ่ง ได�สรุปกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนสู.การเป<นชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนโคกเมืองไว� 5 กระบวนการท่ีต.อเน่ืองกัน ได�แก. 1) การสร�างแรงกระตุ�นและความตระหนัก 2) การ
สร�างกลุ.มท่ีเข�มแข็ง 3) การปฏิบัติงานร.วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนบนมิติเศรษฐกิจพอเพียง 4) การสร�างวิถีชีวิตพอเพียงภายหลังมี
ทุนมนุษย9ที่สมบูรณ9 5) การสร�างบทเรียนชุมชน กระบวนการดังกล.าวเหล.าน้ีวางอยู.บนปBจจัยความสำเร็จ 3 ปBจจัย ได�แก. 1) 
การมีทุนมนุษย9ที่สมบูรณ9ท่ีพร�อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 2) ความสามารถในการสร�างสรรค9กิจกรรมหรือโครงการสำหรับ
งานพัฒนาชุมชน และ 3) ความพร�อมของทุนชุมชน (แทนพันธ9 เสนะพันธุ9 บัวใหม. และ มาลี สบายยิ่ง, 2561, หน�า 150) ดังน้ี 

กระบวนการสร�างแรงกระตุ�นและความตระหนัก  เริ่มจากความพยายามให�คนในชุมชนพิจารณารากเหง�าของตนเอง 
สร�างจิตสำนึกของความเป<นพลเมือง สร�างความรักในชุมชนท�องถ่ิน รักเพ่ือนรอบข�าง รวมท้ังสิ่งแวดล�อม พยายามถักทอสายใย
แห.งความร.วมมือกันให�เกิดขึ้นในชุมชนอีกครั้ง โดยนำวัฒนธรรมชุมชนที่ดีงาม คือ ความมีไมตรีจิตอันดี การช.วยเหลือพึ่งพา 
การถ�อยทีถ�อยอาศัย คืนกลับมาสู.ชุมชนโดยผ.านกระบวนการรวมกลุ.ม มีการสร�างเครือข.ายและระดมคนในชุมชนเข�ามามีส.วน
ร.วมในการพัฒนาท�องถิ ่น สร�างแรงกระตุ�นและความตระหนักในการเข�ามาเป<นส.วนหนึ่งในการร.วมพัฒนาชุมชน เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือมุมมองการใช�ชีวิตให�เห็นความสำคัญของการมีส.วนร.วมในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มจากกิจกรรม
สำคัญ 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมตีกลองยาว และ 2) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี กิจกรรมการตีกลองยาวได�รับการพิจารณา
เป<นลำดับแรก เนื่องจากตรงกับความสนใจของสมาชิกส.วนใหญ.และเป<นกิจกรรมท่ีสร�างความเพลิดเพลิน ช.วยลดความเบ่ือ
หน.ายในหมู.สมาชิก นอกจากน้ี การเกิดข้ึนของกลุ.มกลองยาวบ�านโคกเมืองได�สร�างคุณูปการต.องานพัฒนาชุมชนบ�านโคกเมือง
ซึ่งสรุปได� 3 ประการคือ 1) การช.วยฝ�กฝนคนเพื่อสร�างทักษะด�านการตีกลองยาว 2) การปลูกฝBงความรับผิดชอบให�แก.บคุคล 
ทำให�สมาชิกตระหนักถึงความเสียสละ และ 3) การช.วยเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนรู�กระบวนการทำงานกลุ.ม ตลอดจน
ทักษะการบริหารจัดการกลุ.ม สอดคล�องกับคำกล.าวของผู�ใหญ.อุดม ฮั่นเซ.ง ความว.า “...ป4จจัยหลักของการพัฒนา ผมมองถึง
คนในชุมชน ถือว�าคนในชุมชนเราสามารถท่ีจะหลอมคนให�มีศักยภาพ โดยการกระทำได�หลายเร่ือง คร้ังแรกผมเอาดนตรี
มาหลอมใจ เพื่อเป>นการใช�กลองยาว มาหลอมเพื่อให�รู�ว�าพฤติกรรมคนโคกเมืองมีพฤติกรรมแบบไหน หลังจากใช�ดนตรี
มาหลอมแล�ว 1. เริ่มสังเกตว�าเค�ามีความรับผิดชอบ 2. เริ่มมีความผูกพัน 3.เค�าสามารถดึงเพื่อนฝูงเข�ามาร�วม และก็ท่ี
เห็นได�ชัดก็คือ เริ่มอาการที่แสดงออกได�ชัดเจนว�ามีพฤติกรรมแบบนั้นออกมาให�เห็น เช�น เรื่องรับผิดชอบ ว�าเป>นคนตรง
ต�อเวลา รู �จักรักษาสิ่งของ รู �จักบทบาทหน�าที่ตัวเอง ผมมองว�าถ�าเอาดนตรีมาถ�าคนไม�มีความพร�อมในตัวเองแล�ว 
เสียงดนตรีไม�สามารถท่ีจะหลอมได� อย�างน�อยกลองยาวก็มีองค�ประกอบหลายตัว มีดนตรีหลายชิ้นถ�าคนไม�มีความสามัคคี 
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ไม�มีใจเป>นหนึ่งเดียวแล�วเค�าว�าไม�สามารถที่จะบรรเลงเพลงเป>นกลองยาวได� การพัฒนาก็เหมือนกัน ถ�าคนเรามีความ
พร�อมด�านดนตรีแล�ว ด�านอื่นก็น�าจะไม�มีอุปสรรค เพราะอย�างน�อยสภาพจิตใจเค�าอ�อนลง เค�าไม�แข็งกระด�าง นั่นคือใช�
วิธีการเอาดนตรีเข�ามาหลอมก�อน แล�วก็เอาคนแต�ละคนมารับผิดชอบงานแต�ละด�าน...” (อุดม ฮั่นเซ.ง, 2557, สัมภาษณ9) 

กลุ.มกลองยาวบ�านโคกเมืองได�รับความนิยมในละแวกอำเภอควนเนียง มีโอกาสไปร.วมแสดงในงานต.าง ๆ เช.น งาน
อุปสมบท งานประจำปvของตำบลหรือเทศบาล งานฉลองมงคลสมรส เป<นต�น สามารถสร�างรายได�เล็ก ๆ น�อย ๆ เป<นขวัญ
กำลังใจให�กับสมาชิกและชุมชน และกลายเป<นฐานพลังสำคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาอ่ืน ๆ ของชุมชนในเวลาต.อมา  

การรวมกลุ.มกลองยาวช.วยประสานเชื่อมร�อยคนในชุมชนให�แนบแน.น สร�างแรงกระตุ�นและความตระหนักในการร.วม
สร�างชุมชนเข�มแข็งและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส.วนการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีก็นับเป<นอีกหน่ึงเครื่องมือสำคัญในการสร�าง
แรงกระตุ�นและความตระหนักน้ี การศึกษาดูงานของชุมชนบ�านโคกเมืองเป<นการเป�ดโลกทัศน9ให�แก.สมาชิกชุมชนโดยตรง และ
เมื่อศึกษาดูงานเสร็จสิ้นในแต.ละครั้ง จะมีการวิเคราะห9และถอดบทเรียนร.วมกัน พร�อมท้ังมอบหมายหน�าท่ีรับผิดชอบให�คนท่ีมี
ความสนใจและมีความพร�อมท่ีจะสานงานชุมชนต.อไป พัฒนาและประยุกต9องค9ความรู�ท่ีได�มาใช�ให�เป<นประโยชน9ท่ีเป<นรูปธรรม
(แทนพันธ9 เสนะพันธุ9 บัวใหม. และ มาลี สบายยิ่ง, 2561, หน�า 155-157) 

ภายหลังจากการสร�างแรงกระตุ�นและความตระหนักสำเร็จ การรวมกลุ.มเป<นกระบวนที่เกิดขึ้นตามมา ปBจจุบันมีอยู.
ประมาณ 20 กลุ.ม การรวมกลุ.มภายในชุมชนบ�านโคกเมืองช.วยสร�างเสริมความรบัผิดชอบและความเสียสละให�เกิดข้ึนให�กับคน
ในชุมชน ทุกกลุ.มเกิดมาจากความพยายามท่ีจะให�คนในชุมชนพ่ึงพิงตนเองได� สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวให�อยู.ดีมี
สุข สิ่งสำคัญของการรวมกลุ.ม คือ ความสามัคคี เนื่องจาก “ศักยภาพของคนในชุมชนไม�เหมือนกัน บางคนมีการนำเสนอ
แนวทาง และบางคนมีกำลังในการช�วยในการทำงาน บางคนมีศักยภาพในการประสานงานต�าง ๆ คือในหมู�บ�านของเรา 
เราเริ่มต�นพัฒนาคือรวมกลุ�มคนเป>นอย�างแรกก�อน” (สมพงศ9 ลัพกิตโร, 2557, สัมภาษณ9  อ�างอิงใน นันทยา ศรีวารินทร9 
และคณะ, 2559, หน�า 67) 

เมื่อมีกลุ.มและทีมงานจึงร.วมด�วยช.วยกันคิดวางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให�ดีข้ึน สำหรับวิธีการจัดการในชุมชน
เริ่มแรกจะมีการคัดเลือกแกนนำ หาแกนนำระดับมันสมอง เช.น ข�าราชการบำนาญ ชุดที่สองก็คือ คณะกรรมการหมู.บ�านและ
ผู�ทรงคุณวุฒิ ชุดท่ีสามก็คือชาวบ�านท่ัวไป คณะกรรมการท้ังสามชุดน้ีจะต�องมีการพูดคุยกัน ผู�นำระดับแกนนำเข�ามาเพ่ือพูดคุย 
ช.วยในการกลั่นกรองเนื้อหา หาแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ให�คนทั้งสามชุดได�พบปะพูดคุยกัน ให�รู� ให�เห็น ให�เข�าใจกัน มี
ข�อมูลมานำเสนอและสรุปให�ได�ในการประชุมแต.ละครั้ง  

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของชุมชนจะมีการทำงานประสานกันระหว.างโรงเรียน วัด และหมู.บ�าน ในชุมชนจะมีการ
ปลูกฝBงเยาวชนมาตั้งแต.เด็กให�มีส.วนร.วมในการพัฒนาชุมชนด�วย เช.น ให�เด็กเรียนรู�รักษาสิ่งแวดล�อม ให�เด็กมีส.วนร.วมไม.ว.าจะ
อยู.ในครอบครัว ในหมู.บ�านหรือในโรงเรียน ทุกคนต�องมีความรับผิดชอบ โรงเรียนเน�นสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให�สัมพันธ9
กับวัด  แม�กระทั่งผู�ด�อยโอกาสที่หมู.บ�านดูแล ก็ให�ความร.วมมือในหมู.บ�าน มารับหน�าท่ีเฝwาเวรยามเวลากลางคืน สามารถ
ช.วยเหลือตัวเองได� ก็มาช.วยกันพัฒนาหมู.บ�าน  (นันทยา ศรีวารินทร9 และคณะ, 2559, หน�า 71) 

ผลจากการดำเนินงานดังกล.าว ทำให�หมู.บ�านโคกเมืองเป<นชุมชนเข�มแข็งและได�รับการยกย.องว.าเป<น “หมู.บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียง” กลายเป<นตัวอย.างที่ดีแก.พื้นที่อื่น ๆ ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในพื้นที่ ทำให�คนใน
หมู.บ�านสามารถพ่ึงพาตนเองได� โดยกลุ.มต.าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ัน ตั้งอยู.บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพิง พ่ึงพาและการพ่ึงตนเอง ทำให�คน
ในชุมชนมีงาน มีรายได�สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได� สมาชิกในชุมชนเกิดความรักและผูกพันต.อกัน รู�สึกว.าตนเป<น
ส.วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพิงตนเองได�ในระดับสูง แม�จะมีการพึ่งพิงภายนอกบ�าง แต.อำนาจการตัดสินใจ
ทุกด�านยังข้ึนอยู.ท่ีชุมชน อีกท้ังชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนอย.างต.อเน่ืองด�วยกระบวนการเรียนรู�ต.าง ๆ  
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ความเข�มแข็งของชุมชนเกิดขึ้นได�ต�องเริ่มจากการสร�างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให�เกิดขึ้นในหมู.บ�าน ให�คนในชุมชน
สามารถพึ่งพิงตนเองให�ได�เสียก.อน แนวคิดของชุมชนนี้คือพยายามลดรายจ.ายของแต.ละครัวเรือนลง เน�นให�คนสร�างแหล.ง
อาหารของตัวเอง เช.น การปลูกพืชที่ตนเองรับประทาน เป<นการลดรายจ.าย และพยายามเพิ่มรายได�ด�วยการเลี้ยงสัตว9  ต.อ
ยอดด�วยการนำเอามูลสัตว9มาหมักทำแก�สเพื่อเป<นการลดรายจ.ายเกี่ยวกับก�าซหุงต�มได�อีกทาง และผลพวงจากการหมักแก�ส 
คือ ปุ�ยหมัก ที่สามารถนำมาใส.เป<นปุ�ยบำรุงให�แก.พืชผักท่ีปลูก นอกจากนี้ ภายในหมู.บ�านยังมีการรวมกลุ.มของคนในชุมชน
หลากหลายกลุ.ม สร�างเครือข.ายในการประสานงานกับหน.วยงานภายนอกท่ีมีความรู� ถ.ายทอดองค9ความรู�ท่ีได�สู.คนในชุมชนโดย
ผ.านวิธีประชุมประจำเดือนและยังมีการส.งเสริมและรณรงค9ให�ชาวบ�านทำบัญชีครัวเรือนด�วย 

ภายในชุมชนมีการส.งเสริมให�เกิดการออมทรัพย9 โดยมีกลุ.มต.าง ๆ เช.น กลุ.มออมทรัพย9 กลุ.มสัจจะวันละบาท กลุ.ม
สะสมทรัพย9 กองทุนเงินล�าน กองทุนชุมชน และสถาบันการเงินของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) ด�วย 
ซึ่งชาวบ�านสามารถเลือกได�ว.าจะฝากไว�ที่ใดแต.ต�องออมให�ได� แต.สถาบันสำคัญที่ผู�ใหญ.บ�านจะเน�นคือกลุ.มสะสมทรัพย9 ซ่ึง
สามารถถอนได�เมื่อมีเหตุจำเป<น ซ่ึงถ�ากู�เงินของตัวเองจากกลุ.มสะสมทรัพย9 ท่ีสะสมวันละ 20 บาท จะไม.ต�องเสียดอกเบ้ีย และ
หากจะนำเงินส.วนน้ีไปลงทุนประกอบอาชีพก็สามารถเบิกได�ทันที โดยไม.ต�องเป<นหน้ีใคร สามารถพ่ึงตนเองได�  

การจะเป<นชุมชนเข�มแข็งท่ีสมบูรณ9 นอกจากดูแลเรื่องเศรษฐกิจภายในชุมชนแล�ว การสืบทอด ส.งต.อภูมิปBญญาจากคน
รุ.นเก.าไปสู.คนรุ.นใหม.ก็มีความสำคัญไม.น�อย ในเรื่องภูมิปBญญาท�องถิ่นนั้น ภายในชุมชนพยายามดึงผู�สูงวัยเข�ามามีส.วนร.วม 
โดยเฉพาะภูมิปBญญาเรื ่องสมุนไพร หมอสมุนไพร หมอทำพิธีกรรมทางด�านศาสนา จะมีการอาศัยกลุ.มคนเหล.าน้ีในการ
ถ.ายทอดองค9ความรู� ภูมิปBญญาที่สำคัญคือการอนุรักษ9การใช�สมุนไพรในท�องถิ่น มีการทำปwายติดชื่อพืชสมุนไพร ชื่อพื้นเมือง 
สรรพคุณที่สามารถจะเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง นอกจากน้ี ภายในชุมชนยังได�มีการอนุรักษ9ประเพณีวัฒนธรรมท�องถิ่น ตั้งแต.
ประเพณีเวียนเทียน สารทเดือนสิบ และที่สำคัญก็คือการอนุรักษ9เรื่องสิ่งแวดล�อม มีการรณรงค9ให�คนในชุมชนใส.ใจในด�าน
ความสะอาด ให�เห็นว.าสิ่งปฏิกูลต.าง ๆ ก็สามารถสร�างมูลค.าให�เป<นตัวเงินได�  ชุมชนบ�านโคกเมืองเป<นชุมชนที่น.าสนใจทั้งใน
ด�านสังคมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป<นอยู. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป<นพื้นฐานที่ก.อให�เกิดพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาและสร�างศักยภาพท่ีดีภายในชุมชน การศึกษาเรื่องราวต.าง ๆ ของชุมชน ดังสโลแกนท่ีว.า “บ�านโคกเมือง 
เรืองวิถีถิ่น กินร�อยอย.าง สร�างป�าเลน” (บ�านโคกเมือง (ชุมชนท.องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา) การที่ชุมชนโคกเมือง
ประสบความสำเร็จในการพัฒนานั้นส.วนหนึ่งมาจากชุมชนมีแนวทางปฏิบัติร.วมกันอันมาจากบันได 6 ขั้นท่ีคนในชุมชนมสี.วน
ร.วมในการกำหนดรูปแบบการปฏิบัติ ดังน้ี  

 

 
รูปท่ี 1 แสดงบันได 6 ข้ัน การทำงานชุมชนจึงประสบผลสำเรจ็ 
ท่ีมา : ศาลาอเนกประสงค9ชุมชนบ�านโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ดัดแปลงจาก นันทยา ศรีวารินทร9 และคณะ, 2559 

สัมฤทธ์ิผลด่ังประสม 

วางแผนตามท่ีคิด 

กำหนดภารกิจ 

ขยายเปeนภาพในอนาคต 

ต้ังหน�าหาเปgาหมาย 

ฝiนตอนลืมตา คือ คิดให�ได�

หรือมีจินตนาการ มี
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การดำเนินงานของชุมชนบ�านโคกเมืองในปBจจุบันจะมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสำคัญอยู. 6 ข้ัน (นันทยา ศรีวารินทร9 
และคณะ, 2559, หน�า 73-77) ดังน้ี 

1) ฝiนตอนลืมตา คือ คิดให�ได�หรือมีจินตนาการ มีวิสัยทัศนB การพัฒนานั้นเริ่มมาจากการมองอดีต 
มองปBจจุบัน และมองอนาคต ผู�นำมีความต�องการให�ชุมชนมีความเจริญทัดเทียมกับชุมชนอื่น ผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห.งชาติทำให�พื้นที่ในเมืองถูกพัฒนาอย.างรวดเร็ว ขณะท่ีชุมชนรอบนอกเช.นบ�านโคกเมืองพัฒนาตามไม.ทัน คนในเมืองจะมี
สาธารณูปโภคพร�อม แต.ในหมู.บ�านรอบนอกแม�แต.ถนนหนทางเดินก็ไม.มี มีเพียงถนนทางเดินเล็ก ๆ ที่ชาวบ�านเว�นไว�สำหรับ
เดิน บ�านโคกเมืองเริ่มมีความเจริญใกล�เข�ามา จนกระทั่งหาดใหญ.ห.างเพียงประมาณ 20 กิโลเมตรจากบ�านโคกเมือง ความ
เจริญเข�ามาถึงชุมชน คนในชุมชนสามารถเดินทางเข�าเมืองได�ง.ายขึ้น และทรัพยากรทางธรรมชาติที่ชุมชนเคยมีบริโภคอย.าง
อุดมสมบูรณ9ก็ถูกทำลายลงโดยคนในเมืองร.วมกับคนในชนบทช.วยกันทำลายล�าง คนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญใน
การร.วมกันพัฒนา และฟ?@นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมรวมท้ังประเพณีวัฒนธรรมท่ีเสื่อมถอยในชุมชนให�ฟ?@นกลับคืนมา 

2) ตั้งหน�าหาเปgาหมาย หลังจากนั้นชุมชนเริ่มมีการกำหนดทิศทางเปwาหมายของการพัฒนา สิ่งที่ชุมชน
ค�นพบจากการช.วยกันพิจารณา พบว.าปBญหาสำคัญท่ีสุดในขณะน้ัน คือ ทรัพยากรสัตว9น้ำเริ่มหมดไป จึงเกิดความคิดท่ีจะพลิก
ฟ? @นป�าชายเลนที ่เส ื ่อมโทรมให�ฟ? @นกลับคืนมา มีการสร�างป�าชายเลนขึ ้นมาเพื ่ออนุร ักษ9ส ัตว9น้ำ เกิดกลุ .มอนุร ักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและฟาร9มทะเลขึ้น ซึ ่งในปBจจุบันประสบความสำเร็จเป<นอย.างดี สัตว9น้ำเริ ่มกลับคืนมา 
ทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น และการจัดตั้งกลุ.มต.าง ๆ เช.น กลุ.มสะสมทรัพย9เพื่อเป<นสวัสดิการให�กับชุมชน ได�บรรเทาความ
เดือดร�อน และลดการกู�หน้ียืมสิน  

3) ขยายเปeนภาพในอนาคต เมื่อมีแนวความคิดในการพัฒนาแล�ว คนในชุมชนได�ช.วยกันคิดวางแผนการ
พัฒนาให�เป<นรูปธรรม และหากเกิดอุปสรรคหรือปBญหาก็จะนำมาพูดคุยกันในที่ประชุม ซึ่งการประชุมจะมีการจัดเป<นประจำ
ทุกเดือน คือ ทุก ๆ วันท่ี 12 ของเดือน หากใครมีประเด็นปBญหาอะไรก็ต�องแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมน้ี หรือหากมีข�อเสนอ
โครงการใด ๆ ล�วนต�องผ.านท่ีประชุมเพ่ือให�มีการระดมสมอง ตกผลึกความคิดและมีมติร.วมกันออกมา  

4) กำหนดภารกิจ เมื่อมีการประชุมกันจนได�ข�อสรุปท่ีชัดเจนแล�ว จึงจะมีการกำหนดภารกิจในการ
ดำเนินงาน จัดการวางแผนออกมาให�เป<นรูปธรรม 

5) วางแผนตามที่คิด ในขั้นตอนนี้จะมีการคัดเลือกทีมงานในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีหลักการ
คัดเลือกให�เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบ ระหว.างการทำงานก็จะมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันโดยตลอดเวลา และมีการ
ถ.ายทอดสิ่งท่ีคิดจะทำ รวมท้ังความคืบหน�าของงานน้ันในท่ีประชุม เพ่ือให�คนในชุมชนร.วมรับรู�และแสดงความคิดเห็นได�อย.าง
ท่ัวถึง 

6) สัมฤทธิ์ผลด่ังประสม ผลจากการดำเนินงานตามข้ันตอนดังกล.าวมาแล�วข�างต�น ทำให�ชุมชนประสบ
ผลสำเร็จตามเปwาหมายท่ีวางไว� ด�วยความร.วมแรงร.วมใจของคนในชุมชน 

การดำเนินงานท่ีมีแผนชัดเจนเป<นข้ันตอนน้ีทำให�การทำงานของชุมชนประสบผลสำเร็จ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน และในยามเกิดปBญหาก็ช.วยกันผ.านพ�นวิกฤตไปด�วยกัน ก.อเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน ความสัมพันธ9ท่ีดีของคนใน
ชุมชนกลับคืนมา การสร�างชุมชนเข�มแข็งของชุมชนบ�านโคกเมืองน้ันมีการน�อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช� ในพ้ืนท่ี 
โดยหลักการสำคัญของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจที่สามารถอุ�มชูตัวเองได� ให�มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self–
Sufficiency) อยู.ได�โดยไม.เดือดร�อน ด�วยการสร�างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองก.อนเป<นอันดับแรก คือ ให�ตัวเองมีพอกิน
พอใช� ในชุมชนบ�านโคกเมืองไม.ได�มุ.งหวังแต.จะสร�างความเจริญด�านเศรษฐกิจแต.เพียงด�านเดียว มีการพัฒนาทางด�านสังคม
และวัฒนธรรมควบคู.กันไปด�วย  
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สำหรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�มีการนำมาปฏิบัติเป<นรูปธรรมโดยมีแผนการปฏิบัติที่ชุมชนได�วางไว�เป<นแนว
ทางการดำเนินงานท่ีเรียกว.า “ตัวชี้วัด 6x2 ด�วยตนเอง” ดังน้ี 

1) ลดรายจMาย ในชุมชนมีการส.งเสรมิให�มีการลดรายจ.ายลงทุกทาง และสนับสนุนให�มีการทำบัญชี
รายรับรายจ.ายเพ่ือให�เห็นตัวเลขท่ีชัดเจน เกิดแรงจูงใจในการประหยัดอดออม เช.น ทำสวนครัว ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด 
เอาไว�รับประทานภายในครัวเรือน และลด ละ เลิก อบายมุข ส.งเสรมิให�คนในชุมชนห.างไกลจากยาเสพติด หางานให�ทำตาม
ความถนัด และดึงเยาวชนเข�ามามสี.วนร.วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 

2) เพ่ิมรายได� คนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากหลากหลายช.องทาง แม�แต.ขยะมูลฝอยก็สามารถนำมา
ขายได� โดยขายให�กับกลุ.มนายไฟฟwา กลุ.มนายเหลือใช� ส.งเสรมิให�คนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนด�วยการมีอาชีพเสริม และใช�
เทคโนโลยี ช.วยในการเรยีนรู�สิ่งใหม. ๆ อันจะเป<นประโยชน9ต.อการพัฒนาภายในชุมชน 

3) ประหยัด เน�นให�คนในชุมชนมีความประหยัดอดออมและมีกลุ.มออมทรัพย9 เพ่ือเป<นการสะสมเงินไว�
ใช�ในยามจำเป<น 

4) เรียนรู� เน�นให�คนในชุมชนสนใจขวนขวายหาความรู� และเผยแพร.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�คนใน
ชุมชนนำไปใช� 

5) อนุรักษB ส.งเสริมให�คนในชุมชนมสี.วนร.วมในการช.วยกันอนุรักษ9รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล�อม ใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�ได�รับประโยชน9สูงสุด รู�คณุค.าของทรัพยากรและส.งเสริมให�คนในชุมชนช.วยกันปลูกต�นไม�
เพ่ิมมากข้ึน  

6) เอ้ืออารียB ดูแลช.วยเหลือกัน มีความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน และช.วยเหลือกันยามเกิดปBญหา  
กล.าวโดยสรุปแล�ว การท่ีชุมชนบ�านโคกเมืองสามารถแก�ปBญหาและจัดการภายในชุมชนได�ดังปBจจุบันเน่ืองจากอาศัย

ความสามัคคีกันของคนในชุมชน โดยจุดเริ่มต�นอาจมาจากผู�นำที่มีวิสัยทัศน9 แต.ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความสามัคคีกัน
ของคนในชุมชน ผ.านความร.วมมือของเครือข.ายหน.วยงานภายนอกที่มีส.วนร.วมในการสนับสนุน จนทำให�ชุมชนเกิดความ
เข�มแข็งและสามารถพ่ึงพิงตนเองได�  

ชุมชนบ�านโคกเมืองนับเป<นชุมชนตัวอย.างที่สามารถปรับเปลี่ยน ปรับตัว และดำรงอยู.อย.างมีศักดิ์ศรีท.ามกลาง
กระแสของโลกวัตถุนิยม ชุมชนมีความเอื้ออาทรกัน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว�ได� สามารถอยู.ร.วมกันได�อย.าง
ปกติสุข มีชีวิตอยู.บนความพอเพียง พ่ึงพิงและพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ความสำเร็จของชุมชนมาจากหลายปBจจัยตั้งแต.ตัวผู�นำท่ีมี
วิสัยทัศน9 มีความรู�และมีความต�องการพัฒนาชุมชนอย.างแท�จริง สามารถโน�มนำให�คนในชุมชนเข�าใจและชักจูงให�คนในชุมชน
เข�ามามีส.วนร.วมกับการพัฒนา มีการดำเนินงานอย.างมีระบบระเบียบ ประเด็นต.อมา คือ การมีทีมงานท่ีดีคอยช.วยเหลือให�การ
สนับสนุน ซ่ึงคนในชุมชนส.วนใหญ.มีความสัมพันธ9ฉันท9เครือญาติอยู.แล�ว จึงง.ายต.อการหล.อหลอมรวมใจกัน เกิดความรักความ
สามัคคีและความเป<นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส.งผลให�กลุ.มเครือข.ายต.าง ๆ มีความเข�มแข็ง ตลอดจนมีความใส.ใจในการช.วยกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทำให�เกิดความสมดุลระหว.างคนกับธรรมชาติ ความสมบูรณ9ของทรัพยากรกลับคืน
มา และกลายเป<นฐานเศรษฐกิจท่ีสำคัญของชุมชน สามารถพ่ึงพิงตัวเองได�อย.างยั่งยืนท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 

5. บทสรุป 

พัฒนาการของชุมชนบ�านโคกเมือง ในลุ.มน้ำทะเลสาบสงขลาแต.เดิมน้ัน วิถีชีวิตของผู�คนส.วนใหญ.จะประกอบอาชีพ 
ทำนา ทำสวน ทำประมง คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� ดำรงอยู.ร.วมกันในลักษณะของการพ่ึงพิงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ9 
และพึ่งพาอาศัยกันและกัน อันมีวัฒนธรรมชุมชนเป<นสิ่งเชื่อมประสาน เป<นสังคมที่สงบ ผ.อนคลายและเรียบง.าย ความอุดม
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สมบูรณ9ของพื้นที่และจำนวนคนที่ไม.มากนัก ทำให�คนในชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร ไม.มีความจำเป<นที่จะต�องเร.งทำการ
ผลิต สามารถพึ่งพาตนเองได� อย.างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายของภาครัฐที่ต�องการพัฒนาประเทศให�เกิดความเจริญรุ.งเรือง
ขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ แต.นโยบายต.าง ๆ ที่ออกโดยภาครัฐมีลักษณะ Top to down ดังนั้นอาจไม.
สอดรับกับความต�องการของชุมชน บางพื้นที่อาจได�ประโยชน9จากการพัฒนาตามนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุน แต.บางพื้นท่ี
นโยบายดังกล.าวอาจส.งผลเสียหายให�กับชุมชน แต.อย.างไรก็ดี การพัฒนาเป<นสิ่งท่ีไม.อาจหลีกเลี่ยงได� ตราบใดท่ีประเทศถูกผูก
ติดกับระบบเศรษฐกิจโลก ชุมชนบ�านโคกเมืองย.อมได�รับผลจากแรงกระทบดังกล.าวไม.มากก็น�อย ความเจริญได�แทรกซึมเข�าสู.
ชุมชนโดยไม.อาจหลีกเลี่ยง ความทันสมัย ค.านิยมสมัยใหม. ความเจริญทางวัตถุ ได�ทำลายสายสัมพันธ9อันดีที่คนในชุมชนเคยมี
ต.อกัน ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเข�าสู.วิถีคนเมือง เกิดความอยากได�ใคร.มี มีความเห็นแก.ตัว เกิดการแก.งแย.งแข.งขัน ต.อสู�แย.ง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติทำให�ปBญหา วิถีวัฒนธรรมอันดีท่ีมีการช.วยเหลือพ่ึงพากัน พ่ึงพิงธรรมชาติและพ่ึงตนเองได�เปลี่ยนไป 

อย.างไรก็ตาม ชุมชนบ�านโคกเมืองเป<นตัวอย.างของชุมชนเข�มแข็งเพราะก.อนท่ีชุมชนจะเสียหายมากไปกว.าน้ัน ชุมชน
ได�ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป<นแนวทางการพัฒนา ทำให�ชุมชนกลับมาอยู.ในวิถีการพ่ึงพิงและพ่ึงพากันและกัน แนว
ทางการพัฒนาเน�นการเป<นชุมชนพ่ึงตนเอง พยายามพ่ึงพาภายนอกให�น�อยท่ีสุด มีการรื้อฟ?@นความสัมพันธ9ของคนในชุมชนเกิด
ความรักใคร. สมัครสมานสามัคคีกัน ร.วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง นำพาให�ชุมชนแห.งน้ีฝ�าคลื่นลมของการเปลี่ยนแปลงท่ีมา
กระทบได�อย.างมีศักดิ์ศรี ก.อเกิดชุมชนเข�มแข็ง ท่ีหล.อหลอมความคิดของคนในชุมชนให�คิดเพ่ือส.วนรวมมากกว.าประโยชน9ส.วน
ตน คิดพึ ่งตนเองและกลุ.มมากกว.าการพึ ่งความช.วยเหลือจากหน.วยงานของรัฐ การดำเนินงานต.าง ๆ ในชุมชนจะใช�
กระบวนการมีส.วนร.วม มุ.งเน�นคนในชุมชนเป<นสำคัญ  และยังมีการเป�ดโอกาสให�คนในชุมชนได�เข�ามาเรียนรู�ร.วมกัน ร.วม
ปรึกษา ค�นหาปBญหา จัดลำดับความสำคัญ วางแผนและดำเนินการแก�ไขปBญหาร.วมกัน ส.งผลให�คนในชุมชนมีความผูกพันกัน
อย.างลึกซ้ึง ก.อให�เกิดการรวมตัวกันอย.างเหนียวแน.นเป<นเอกภาพภายในชุมชน และสามารถพัฒนาชุมชนได�อย.างมั่นคง 

จากเหตุผลที่กล.าวมาข�างต�น ทำให�ชุมชนบ�านโคกเมืองเป<นชุมชนเข�มแข็งและได�รับการยกย.องว.าเป<น “หมู.บ�าน
เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป<นตัวอย.างที่ดีแก.พื้นที่อื่น ๆ ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช� ทำให�คนในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได� ทุกคนมีส.วนร.วมในการพัฒนาท่ีมุ.งเน�นไปสู.ทิศทางของการสร�างความเข�มแข็งให�แก.ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพิง พึ่งพาและการพึ่งตนเองภายในชุมชน การดำรงชีวิตของคนในชุมชนยึดหลักทางสายกลาง ก�าวผ.านระบบทุน
นิยม โลกาภิวัตน9และการพัฒนาอย.างก�าวกระโดดไปสู.วิถีดั้งเดิมของชุมชนอันเป<นชีวิตที่สงบ เรียบง.าย โดยใช�ภูมิปBญญา และ
วัฒนธรรมชุมชนเป<นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ9ของคนในชุมชน ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ฟุwงเฟwอ หันกลับสู.วิถีธรรมชาติที่เคย
หล.อเลี้ยงชีวิตผู�คน ดำรงอยู.ร.วมกับธรรมชาติ พ่ึงพิงและใช�ประโยชน9จากธรรมชาติ แต.ไม.ทำลายธรรมชาติอันเป<นแนวทางการ
พัฒนาอย.างยั่งยืน คนในชุมชนร.วมคิด ร.วมทำ ร.วมแก�ปBญหา ร.วมพัฒนาโดยมีเปwาประสงค9เหมือนกัน คือ เพื่อให�ชุมชนพึ่งพา
ตนเอง คนในชุมชนมีงาน มีรายได�สามารถพ่ึงตนเองได� สมาชิกในชุมชนมีความรักและผูกพันต.อกัน มีความรู�สึกว.าตนเป<นส.วน
หนึ่งของชุมชน ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพิงตนเองได�ในระดับสูง และมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนได�อย.างต.อเนื่องด�วย
กระบวนการเรียนรู�ต.าง ๆ แต.ไม.สูญเสียอัตลักษณ9ของชุมชม 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ 

ภายนอก 

1) รองศาตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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5) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพเกา้ ณ พัทลุง มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6) ผู้ช่วยศาตราจารย์วรุตม์  นาที มหาวิทยาลยัทักษิณ 

7) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ มหาวิทยาลยัพะเยา 

8) ผู้ช่วยศาตราจารย์วัลลี  นวลหอม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   
9) ผู้ช่วยศาตราจารย์อนัญญา  วารีสอาด มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10) ผู้ช่วยศาตราจารย์ศุภกาณฑ์  นานรัมย์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

11) ผู้ช่วยศาตราจารย์นงเยาว ์ ประสมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

12) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวรี ์ สุวรรณโณ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

13) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

14) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

15) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรุตม ์ เพชรสกุลวงศ์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

16) ผู้ช่วยศาตราจารย์เธียรชัย  พันธ์คง มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

17) อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

18) อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต ์ สุวรรณนพรตัน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

19) อาจารย์ ดร.จตุพงศ ์ โมรา มหาวิทยาลยัทักษิณ 

20) อาจารย์ ดร.นิจกานต ์ หนูอุไร มหาวิทยาลยัทักษิณ 

21) อาจารย์ ดร.อลสิา คุ่มเคี่ยม มหาวิทยาลยัทักษิณ 

22) อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

23) อาจารย์ ดร.พัลลภา คฑายุทธ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

24) อาจารย์ ดร.จิรวิชญ ์ พรรณรัตน์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
25) อาจารย์ ดร.ยุวร ี โชคสวนทรัพย์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

26) อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

27) อาจารย์ ดร.พิมพ์ปฏมิา นเรศศิริกลุ  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
28) อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  
29) อาจารย์ ดร.ปุณยวีร ์ หนูประกอบ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

30) อาจารย์ ดร.วิทวัส ขุนหนู  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

31) อาจารย์ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

32) อาจารย์ ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

33) อาจารย์ ดร.พรรษา พรหมมาศ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

34) อาจารย์ ดร.ศักดา ขจรบุญ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

35) อาจารย์ ดร.ดนุวสั สุวรรณวงศ ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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36) อาจารย์ ดร.ฤาชุตา เทพยากุล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

37) อาจารย์ ดร.สริิวิท อิสโร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

38) อาจารย์ ดร.อภิชญา แก้วอุทัย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

39) อาจารย์ ดร.เขมรินทร ์ ชูประดิษฐ ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

40) อาจารย์ ดร.ณฐา ธรเจรญิกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

41) อาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรจัจ์  สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา   
42) อาจารย์ ดร.ชนินทร ์ จักรภพโยธิน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ภายใน 

1) รองศาสตราจารย์กิตติ  ตันไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2) รองศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3) ผู้ช่วยศาตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อสิระ  ทองสามส ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5) ผู้ช่วยศาตราจารย์ศดานนท์  วัตตธรรม  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6) ผู้ช่วยศาตราจารย์วสิน  ทับวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7) ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัปราณ  เตียวสกลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
8) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปนดัดา  ศิริพานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
9) ผู้ช่วยศาตราจารย์ณฏัฐาพงศ์  อภิโชติเดชาสกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10) ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนัย  ตันวานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11) ผู้ช่วยศาตราจารย์กันต์ธมน สุขกระจา่ง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
12) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน เทคโนโลยีการเกษตร 

13) ผู้ช่วยศาตราจารย์ชรินทร์  อินทะสุวรรณ ์ ศิลปกรรมศาสตร ์

14) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ ์ วิทยาการจัดการ 

15) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อังคณา  ธรรมสัจการ วิทยาการจัดการ 

16) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สายฝน  ไชยศร ี วิทยาการจัดการ 

17) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จไุรศิร ิ ชูรักษ ์ ครุศาสตร ์

18) ผู้ช่วยศาตราจารย์วิมลวรรณ มีบุญ  ครุศาสตร ์

19) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุตมิา จันทรจิตร  ครุศาสตร ์

20) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร นภากุล ครุศาสตร ์

21) อาจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลกล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

22) อาจารย์ ดร.สุจริา  วิจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23) อาจารย์ ดร.นฤภร  ไชยสุขทักษิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24) อาจารย์ ดร.ชยุต อินทร์พรหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

25) อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

26) อาจารย์ ดร.วิศรตุา  ทองแกมแก้ว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27) อาจารย์ ดร.สลิลา  เพ็ชรทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

28) อาจารย์ ดร.ณฎัฐิกา   บุญรัศม ี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29) อาจารย์ ดร.จรยิา  ก่อภัททสิริกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30) อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา  จันทร์แดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31) อาจารย์ ดร.ไชยา  เกษารัตน ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32) อาจารย์ ดร.โชติกา   รติชลิยกลุ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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33) อาจารย์ ดร.เอกพล  ไพโรจน์  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

34) อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  พรประสิทธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

35) อาจารย์ ดร.สุวิมล  บัวทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

36) อาจารย์ ดร.บรรจง  ทองสร้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

37) อาจารย์ ดร. กฤติยา  ชูสงค์ ศิลปกรรมศาสตร ์

38) อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์  เอียดปุ่ม ศิลปกรรมศาสตร ์

39) อาจารย์ ดร.สริินธร  ถาวรวงศา ครุศาสตร ์

40) อาจารย์ ดร.รุจริาพรรณ คงช่วย ครุศาสตร ์
 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความประจำห้อง 

 ภายนอก 

1) รองศาตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห ์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
2) รองศาตราจารย์ ดร.อัครพล เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

3) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรพจน ์ ปานรอด มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

4) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฆายนีย ์ ช. บุญพันธ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

5) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศรณัย ู กาญจนสุวรรณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

6) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อดุมพร ธีระวิริยะกุล มหาวิทยาลยันเรศวร 

7) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณรงค ์ พลีรักษ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

8) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บรูณจิตร แก้วศรีมล มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

9) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน ์ ทองสกุล มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

10) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรพงศ ์ ไชยฤกษ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

11) ผู้ช่วยศาตราจารย์นิชาภัทรชย ์ รวิชาต ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

12) อาจารย์ ดร.นวิทย ์ เอมเอก มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 ภายใน 

1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมวิทย ์ ศิริธร คณะวิทยาการจัดการ 

2) อาจารย์ ดร.นัยนา โง้วศิร ิ คณะวิทยาการจัดการ 

3) อาจารย์ ดร.วิศรตุา ทองแกมแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4) อาจารย์ ดร.สุจิรา วิจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5) อาจารย์ ดร.สุวิมล บัวทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6) อาจารย์บณุิกา จันทร์เกตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7) อาจารย์วรวรรณ สุขใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8) อาจารย์ว่าที ่ร.ต.หญิงสร้อยสุดา ไชยเหล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9) อาจารย์โสภดิา ขาวหนูนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
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