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สาสนจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นจําเปนจะตองมีกลุมคนท่ีเปนแกนนําในการทํางานรวมกับ

ชุมชนคือวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพราะวิศวกรสังคมคือคนท่ีใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคมและ

เขามามีสวนรวมในการสรางสังคมใหดีขึ้น ปจจุบันวิศวกรสังคมเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการทํางาน

รวมกับชุมชนทองถ่ินมากขึ้น และงานวิศวกรทางสังคมก็มีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมยซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อน่ึง ในป 2559 พระบามสมเด็จพระวชิร

เกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรีแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎทํางานใหเขาเปาในการยกระดับ

การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองท่ีตน โดยวิศวกรสังคมตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 1) 

ทักษะการคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนส่ิงทาทาย (นักคิด) 2) ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพ่ือ

การแกปญหา (นักส่ือสาร) 3) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพ่ือการ

แกปญหา  

(นักประสานงาน) และ 4) ทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาสังคม (นักสรางนวัตกรรม) 

ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยน้ัน ทางมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษาไดทําหนาท่ีเปนวิศวกรสังคมเพื่อลงไปพื้นท่ีทํางานพัฒนารวมดวยชวยกันกับชาวบาน 

โดยกําหนดไมใหมีการจัดการเรียนการสอนในตอนบายของทุกวันศุกร ท้ังน้ีเพ่ือจะใหเปนวันท่ีคณาจารย

และนักศึกษามีเวลาลงพ้ืนท่ีเพื่อไปทํากิจกรรมกับชุมชนทองถิ่นไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ยังได

มอบหมายใหคณะและสํานักตาง ๆ ดําเนินโครงการวิศวกรสังคมภายใตโครงการยุทธศาสตรราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาทองถ่ินอีกดวย 

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

ตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญพิจารณบทความ (Peer reviewer) ผูทรงคุณวุฒิ

วิพากษบทความ (Commentator) นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมประชุมทุกทาน และขอขอบคุณผูบริหาร 

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไดรวมกันจัดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งท่ี 

2 (NAC-HUSOC II:  The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences for 

Undergraduate Students) ขึ้นระหวางวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2565 ภายใต “งานราชภัฏบุรีรัมย

มหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 5 (BRICC Festival 2022)” 



   

 ซ 

 

 

  

สุดทายนี้ ขอใหการจัดประชุมครั้งนี้ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคจงทุกประการ 

 

 

 
(รองศาสตราจารยมาลินี จุโฑปะมา)  

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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สาสนจากคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดดําเนินโครงการจัดประชุม

วิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเปนคร้ัง

แรกในป 2564 ระหวางวันท่ี 7-8 มกราคม 2564 ภายใตหัวขอ  “21st Century Skills ของบัณฑิตพันธุ

ใหมในยุค Viral Disruption” โดยมีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอท้ังสิ้น จํานวน 109 

บทความ แบงเปนการนําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 78 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร 

จํานวน 31 บทความ ซึ่งการประจัดประชุมคร้ังท่ีผานมาประสบความสําเร็จเปนอยางดี จึงนําไปสูการจัด

ประชุมครั้งน้ีเปนปท่ี 2 คือการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งท่ี 2 (NAC-HUSOC II:  The 2nd National Conference 

on Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใตช่ือ “วิศวกรสังคมสู

การสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” การจัดประชุม NAC-HUSOC II อยูภายใต “งาน

ราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการเเละวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 5 (BRICC Festival 2022)” ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันท่ี 13-16 กุมภาพันธ 2565 โดยมีศาสตราจารยพิเศษ ดร.

เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปน

ประธานเปดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ  

ในการจัดประชุม NAC-HUSOC II ปน้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอแกนเร่ือง 

(conference theme) คือ “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” เพราะ 

วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนท่ีใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมในการสราง

สังคมใหดีขึ้น โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมท้ังการแกไขปญหาแบบ

เปนระบบ ในการลงพ้ืนท่ีชุมชนทองถิ่น ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมยก็ไดใหความสําคัญและมี

นโยบายท่ีชัดเจนในการขับเคล่ือนงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไปรวมดวยชวยกันกับ

ชาวบานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนการฝกฝนท้ังทางดานทักษะเฉพาะทาง (hard skill) และทักษะใน

การเขาสังคม (solf skill) ในดานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรน้ันก็ไดสงเสริมและสนับสนุนให 

ท้ัง 9 สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร ดําเนินโครงการวิศวกรสังคม
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ผานกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งทุกสาขาวิชาก็ไดตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนานักศึกษาใหเปน

วิศวกรสังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีเพ่ือสงเสริมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน  

ในการจัดประชุมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ  

รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม ดวยกระบวนการ

วิศวกรสังคม : ทองถิ่นพัฒนา นักศึกษามีงานทํา" และ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษและนําฝกปฏิบัติ เร่ือง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน: 

เเนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” นอกจากการประจัดประชุม

วิชาการแลว ในงานน้ีก็มีการจัดกิจกรรมการแขงทักษะวิชาการดานมนุษยสังคมศาสตรของนักศึกษาท้ัง 9 

สาขาวิชาอีกดวย ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงผลงานอันโดดเดนดานศาสตรของตัวเองใหเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับในแวดวงวิชาการ 

 ในการจัดประชุมครั้งนีมี้รูปแบบการดําเนินกิจกรรมทั้งแบบออนไลนและแบบออนไซต โดยการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในวันท่ี 14 กุมภาพันธ จัดเปนรูปแบบออนไลน สวนในวันท่ี 15 กุมภาพันธ ซ่ึง

เปนพิธีเปดโดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเครือขายชุมชน

เพื่อตอนรับผูเขารวมงาน และการแขงทักษะทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะจัดใน

รูปแบบออนไซตดวยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยางเครงครัด ในการประชุม

คร้ังนี้ มีผูใหความสนใจสงบทความเขามารวมนําเสนอท้ังส้ิน จํานวน 43 บทความ โดยแบงเปนการ

นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 40 บทความ และเปนการนําเสนอภาคโปสเตอร จํานวน 3 บทความ จาก 8 

สถาบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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 ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยมาลิณี      

จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ีไดใหการสนับสนุน ใหกําลังใจและใหคําแนะนําท่ีเปน

ประโยชนย่ิง ขอขอบพระคุณองคปาฐก ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญท่ีพิชญพิจารณบทความ (Peer 

reviewer) ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ (Commentator) กรรมการตัดสินการแขงทักษะทางวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูเขารวมงานประชุมครั้งนี้ทุกทาน สุดทาย ขอขอบพระคุณ

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกสวนฝายของคณะฯ ท่ีไดรวมดวยชวยกันจนทําใหการประชุม NAC-

HUSOC II ประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง  

 

 

                                                    

 
(รองศาสตราจารย ดร. อัครพนท เน้ือไมหอม)  

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ฏ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ  

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับปริญญาตรี คร้ังท่ี 2  
(NAC-HUSOC II: The 2nd National Conference and Academic Skill Competition on 

Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) 

ภายใตหัวขอ 

 “วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
------------------------------------------------------------------ 

 

หลักการและเหตุผล 

วิศวกรสังคม (Social Engineer) คือคนท่ีใสใจเรื่องราวตาง ๆ ในสังคม และเขามามีสวนรวมใน

การสรางสังคมใหดีข้ึน โดยใชการสังเกต เก็บขอมูล คิดวิเคราะห แบบมีเหตุและผล รวมท้ังการแกไข

ปญหาแบบเปนระบบ ในการลงพื้นท่ีชุมชนทองถิ่น เพื่อรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา

และสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนไปสูความเปนพลเมือง และสรางชุมชนท่ีมีการยกระดับสามารถ

จัดการตนเองได บทบาท หนาท่ีของ     วิศกรสังคมคือวิเคราะหศักยภาพชุมชน ยกระดับองคความรูใน

ชุมชน สรางนวัตกรรมเพื่อการแกปญหาชุมชนและ สรางความย่ังยืนในการแกปญหาเชิงพื้นท่ี บน

ฐานขอมูลของชุมชน ดังนั้น วิศวกรสังคม จึงเปนท้ังผูเรียนรูและผูเอื้อใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู

ของคนในทองถิ่น ไดมาน่ังพูดคุยเพ่ือออกแบบกระบวนการ / วิธีการในการจัดการปญหาหรือยกระดับทุน

ของชุมชนไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมโดยเนนไปท่ีการมีสวนรวมของคนในชุมชนผสานกับความรูจากภายนอก

ท่ีวิศกรสังคมจะเชื่อมโยงลงไปสูทองถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีตอไป 

(https://www.sangsanpanya.com) 

ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน จําเปนจะตองมีกลุมคนท่ีเปนแกนนําในการทํางานรวมกับชุมชน

คือวิศวกรสังคม ปจจุบันวิศวกรทางสังคม เร่ิมมีบทบาทในการทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น ซ่ึงวิศวกรทาง

สังคมมีความสัมพันธกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะวิศวกรทางสังคมมีหนาท่ีในการซอมและ

สรางสมดุลขึ้นใหมหลังจากท่ีสังคมเกิดความบิดเบี้ยวจากการเสียสมดุลระหวางผลประโยชนสวนตน 

ผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนทางสังคม และฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อทองถิ่น ดังพระราชทานนามจากลนเกลาฯ รัชกาลท่ี ๙ “ราชภัฏ”  และในป ๒๕๕๙ พระบามสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไดมอบหมายใหองคมนตรี แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฎใหทํางานใหเขาเปาในการ
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ยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในทองท่ีตน โดยตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ๔ ประการคือ ๑) ทักษะ

การคิดวิเคราะหงเหตุ-ผล เห็นปญหาเปนสิ่งทาทาย (นักคิด) ๒) ทักษะในการส่ือสารองคความรูเพ่ือการ

แกปญหา (นักสื่อสาร) ๓) ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากรเพ่ือการแกปญหา 

(นักประสานงาน) และ ๔) ทักษะการสรางนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาสังคม (นักสรางนวัตกรรม)  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๖๓)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มีท้ังหมด 7 คณะ ซึ่ง

รวมถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นก็

ประกอบไปดวย ๙ สาขาวิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ดนตรี ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร และ นิติศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนานักศึกษาใหเปนวิศวกรสังคมตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมากมาย ท้ังนี้เพื่อสงเสริมนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเปนวิศวกรสังคมทํางานรวมกับชุมชนชาบานเพื่อพัฒนาทองถิ่นให

เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และ ย่ังยืน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย จึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สํ าห รับ นั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี  ค รั้ ง ท่ี  ๒  (NAC-HUSOC I:  The 2nd National Conference on 

Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใต ช่ือ “วิศวกรสังคมสูการ

สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” ซึ่งเปนงานประชุมท่ีอยูภายใตโครงการ “BRICC 

Festival ๒๐๒๒” ขึ้นในระหวางวันท่ี ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และ

ผานระบบออนไลน 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. เพ่ือแสดงนิทรรศการผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมตางๆ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี  

3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระหวาง

สถาบันการศึกษาตางๆ 

 

 



   

 ฑ 

กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมโครงการไดแก 

  1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย จํานวน 100 คน 

  2. นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวน 100 คน 

  

สถานท่ีในการดําเนินงาน  

วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2565 ณ อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน 

  

ผลผลิต 

  1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ 

  2. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

 

ผลลัพธ 

      1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย นักศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิมพ

เผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Online Proceedings) หรือ วารสารท่ีรวมเปนแหลงตีพิมพ 

         2. เกิดการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และคณะตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ฒ 

 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คร้ังท่ี 2  

(NAC-HUSOC II:  The 2nd National Conference on Humanities and Social 

Sciences for Undergraduate Students) 

ภายใตช่ือ 

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และผานระบบออนไลน 

------------------------------ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565  

08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน ณ ดานหนาหอประชุมวิชชาอัตศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

09.00-09.30 น.     พิธีเปดการประชุม NIRC V  โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

     กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยมาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏบุรีรัมย 

09.30-11.30 น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

สูเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก  

เหลาธรรมทัศน  

11.30-12.00 น.       ประธานตัดริบบ้ินเปดการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ณ หองประชุม       

                          พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย รองศาสตราจารยมาลิณี  จุโฑปะมา     

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-17.00 น.      การนําเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร งานประชุม NAC-HUSOC II  
ผานระบบออนไลน (พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.) 

 

 



   

 ณ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565  

08.00-09.00 น.     -ลงทะเบียน ณ ดานหนาหองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2  

   -การแสดงศิลปวัฒนพ้ืนบานโดยเครือขายชุมชนของคณะมนุษยศาสตรฯ 

09.00-09.30 น.     พิธีเปดการประชุม NAC-HUSOC II โดย รองศาสตราจารยมาลิณี  จุโฑปะมา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

  กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารย ดร.อัครพนท เน้ือไมหอม คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

09.30-9.50 น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนา Soft Skills บัณฑิตพันธุใหม  

ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม: ทองถ่ินพัฒนา นักศึกษามีงานทํา"  

โดย ดร.นงรัตน อิสโร นักวิชาการส่ิงแวดลอม 

ชํานาญการพิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

ชวยปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน พล.อ. ดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

09.50-12.00 น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศกรสังคมสูการเปนนวัตกรชุมชน: เเนวปฏิบัติท่ีเปน

เลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” 

โดย ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

12.00-13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น.      การแขงทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของนักศึกษาท้ัง 9  

สาขาวิชา ณ หองประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ช้ัน 2 

คณะกรรมการตัดสินการแขงขัน: ดร.เมธาวิน สาระยาน ผูชวยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / ผศ.ดร.สกุล วงษกาฬสินธุ คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา /  

ผศ.ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

(พักรับประทานอาหารวาง ระหวางเวลา 15.00-15.15 น.)  

16.00-16.30 น.  มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันทักษะวิชาการดานมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



  
   

    ด 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 1 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.สมศักด์ิ พันศิริ / ผูชวยศาสตราจารยชลทิชาลินี แกนสนท  

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0006 13.00-13.15 หัสญาภรณ เรืองสังข การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต

“กรณีศึกษาจากภาพสะทอนละครโทรทัศนเรื่อง วัน

ทอง” 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj 

2 HS-0021 13.15-13.30 วริณฐศรา เครืองรัมย กลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย 

3 HS-0045 13.30-13.45 ปฑิตตา ไชยบุตร An Analysis of Dystopian World in the Film of 

The Maze Runner  

4 HS-0026 13.45-14.00 ประภัสสร อินทรนอก Satisfaction towards Online Learning of 

Business English Major Students at Buriram 

Rajabhat University  

5 HS-0028 14.00-14.15 ศิริรัตน ลาดนอก Online Learning Challenges during COVID-19 

Pandemic of Business English Students 



  
   

    ต 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0030 14.15-14.30 Pudid Phankamol Motivation to Study Bachelor’s Degree in 

Business English Program at Buriram Rajabhat 

University 

 

 

http://meet.google.com/ygo-qmsi-zmj 

7 HS-0031 14.30-14.45 มยุธิตา พงษพิมาย Thai-English Translation for Village Information 

Website Development of Muangthale Village, 

Khaen Dong district, Buriram Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    ถ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 2 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา  เมินดี / อาจารย ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0042 13.00-13.15 วิภา นุกิจรัมย An Investigation of Willingness to 

Communicate in Thai EFL Learners 

 

 

 

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu 

2 HS-0038 13.15-13.30 ศิริรัตน มาโทโทม Problems and Needs on English Oral 

Communication of Police Officers in Buriram 

Immigration 

3 HS-0027 13.30-13.45 นัฐวรรณ พิมพ

หาญ 

พฤติกรรมการปรับตัวของนักทองเที่ยวชวงวิกฤต

สถานการณโควิด19 

4 HS-0034 13.45-14.00 สิริณัฐ หนูดุก การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวแบบ Sandbox 

กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

5 HS-0018 14.00-14.15 ฑิฆัมพร และตี หองเรียนภาษาไทยยุคใหมบนฐานการเรียนรูชุมชน 

  

 

 

 



  
   

    ท 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0051 14.15 - 14.30 พรสวรรค โกศล การพัฒนาระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑแปรรูปจิ้งหรีด 

ชุมชนโคกยาง ตําบลชํานิ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

http://meet.google.com/exd-gwch-mbu 7 HS-0049 14.30–14.45 ปาริชาติ บุตรสีตะ

ราช 

ระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบานกุง

จอม ตําบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

8 HS-0043 14.45–15.00 ณัชชา วงษสองชั้น การพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2565 รอบ Portfolio 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใน

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธ 19 (COVID 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    ธ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 3 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารยธนพล รามฤทธิ์ / ผูชวยศาสตราจารยธงชัย สีโสภณ 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0020 13.00-13.15 วรางคณา ปญญา

รัมย 

การสรางสรรคหนังสือประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา  

 

 

 

 

http://meet.google.com/mwn-dzgw-gxj 

 

 

 

 

 

 

 

2 HS-0022 13.15-13.30 หงสหทัย โลหเจริญ

วานิช 

การสรางสรรคจิตกรรมดิจิทัลจากประเพณีวันตรุษจีน 

 

 

3 HS-0023 13.30-13.45 พิธาน แสนภักดี การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจางการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี 

4 HS-0024 13.45-14.00 ปยนุช ชวดชุม ศึกษาสถาปตยกรรมโบสถมหาอุตม วัดพระนางสราง 

ตําบลเทพกษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

5 HS-0029 14.00-14.15 สรวิศ กงเมง การศึกษาดานความเช่ือ เกี่ยวกับการบนบานศาลกลาว

ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต 



  
   

    น 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0052 14.15-14.30 ชัชวาล สนิทสันเทียะ การตัดและแตงลิ้นปใน หัวใจสําคัญของคนป 

 

 

 

 

http://meet.google.com/mwn-dzgw-gxj 

 7 HS-0014 14.30-14.45 กัญญาวีร เกาะสมัน ศึกษาการใชภูมิปญญาสมุนไพรไทยของหมอพื้นบาน ใน

พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    บ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 4 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน / อาจารยธนกร เพชรสินจร 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0005 13.00-13.15 ชูเกียรติ ชูสุวรรณ ความเสมอภาคในการตรวจพิสูจนบุคคลโดยใช

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/gju-qppa-msj 

2 HS-0035 13.15-13.30 ทัตพิชา ขุนดํา ทัศนคติของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่มีตอ

การดําเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 

3 HS-0046 13.30-13.45 เกษมณี สีเขียว ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการดาน

งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทองถิ่น อําเภอคู

เมือง จังหวัดบุรีรัมย 

4 HS-0047 13.45-14.00 พัชรียา ลามั่น การศึกษาความตองการของประชาชนตอการจัดทํา

บริการสาธารณะ ของเทศบาลตําบลคูเมือง อําเภอคู

เมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 



  
   

    ป 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

5 HS-0048

  

14.00-14.15 วนัสนันท พิศเพ็ง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะ

ผูนําที่พึงประสงค ในองคการบริหารสวนตําบลตูม

ใหญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

http://meet.google.com/gju-qppa-msj 
6 HS-0015 14.15-14.30 ปฐมพงค กุกแกว ลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของลูกจางการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด

สุพรรณบุรี 

7 HS-0053 14.30-14.45 นิชานันท ปนแกว 

 

การลงโทษทางกฎหมายเพื่อคุมครองเด็กที่ถูก

แสวงหาประโยชนทางเพศจากการคาประเวณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    ผ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 5 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร.สําราญ ธุระตา / ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร 

******* 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0007 13.00-13.15 ศศิโสม วงศชัดเจน ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหวยใตดินของประชาชน 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/oib-mvrs-btu 

 

 

 

2 HS-0008 13.15-13.30 จารุกิตติ์ เดียวจรัส ศึกษาความเสมอภาคของเพศท่ีสามในการสมรส 

จังหวัดภูเก็ต 

 

3 HS-0004 13.30-13.45 ศิรินทรทิพย บรรเทิง

ใจ 

การศึกษาผังเมืองสําหรับจังหวัดภูเก็ต 

4 HS-0011 13.45-14.00 กัญญาณัฐ ลองจา การศึกษาการจัดสวัสดิการจากภาครัฐเพื่อเยียวยา

อาชีพอิสระ จากการระบาดของโควิด 19 ในอําเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต 

5 HS-0013 14.00-14.15 ชนาธิป ประชาบุตร การศึกษาการบริโภคสารสกัดจากกระชายเพื่อการดู

เเลสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



  
   

    ฝ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชือ่เรื่อง Link หองนําเสนอ 

6 HS-0033 14.15-14.30 ศิริพร เพ็ชรมาก การศึกษาพื้นที่ชุมน้ําพรุบานไมขาว ตําบลไมขาว 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

http://meet.google.com/oib-mvrs-btu 

 

 

 

7 HS-0041 14.30-14.45 พันเครือ เชื้อคําฮด ประสิทธิผลของบานนิดพิชิตยุงในการลดความเส่ียง

การระบาดของโรคไขเลือดออก ในพื้นที่เขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

    พ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับปริญญาตรี คร้ังที่ 2  

“วิศวกรสังคมสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

การนําเสนอผลงานระดับชาติ รูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

หองนําเสนอท่ี 6 แบบออนไลน Google Meet เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษการนําเสนอ: อาจารย ดร. สินทรัพย ยืนยาว / รองศาสตราจารย ดร. กิ่งแกว ปะติตังโข 

******* 

ที่ รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

1 HS-0009 13.00-13.15 ฤดีมาศ ทองแท ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน 

ตามแนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ชวงการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

 

 

 

 

http://meet.google.com/jtc-jopk-sso 

 

2 HS-0010 13.15-13.30 สินีนาฎ จิตตพันธ การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน ผานมุมมองของผูปกครอง ในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

3 HS-0012 13.30-13.45 ณัฎฐพล มองพรา ศึกษาการจัดการความเครียดของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 

4 HS-0017 13.45-14.00 ทัศนจิราวรรณ 

พูนแกว 

การจัดการเรียนรูแผนท่ีชุมชนแหงการเรียนรูบน

ฐานสมรรถนะ Learning Management through 

Community Map in Competency-Based 

Curriculum 

 



  
   

    ฟ 

ท่ี รหัส เวลา ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง Link หองนําเสนอ 

5 HS-0019 14.00-14.15 ญาณิน สัมพันธ สามัตถิยะการส่ือสารเพื่อชุมชนแหงการเรียนรูในยุค 

VUCA World 

 

 

 

http://meet.google.com/jtc-jopk-sso 

6 HS-0016 14.15-14.30 เบญจพร จันทรโคตร การบริหารจัดการมาตรการเตรียมความพรอมกอน

เปดภาคเรียนภายใตสถานการณโควิด-19 ของ

โรงเรียนเทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 HS-0025 14.30-14.45 ชญาดา เซงเข็ม เปดเปอาสา พัฒนาการรูหนังสือ รวมมือสูชุมชน 

Wider Learning in VUCA World 
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สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดตี: กรณศึีกษาละครโทรทศัน์เรื�อง วันทอง 

Status and Roles of Thai Females in the Past: Case Study from Wanthong TV Drama 

 

หัสญาภรณ์ เรืองสังข์1 / พรรณวด ีขาํจริง2  

Hutsayaporn Ruangsang / Panwadee Khumjing 
1-2 สาขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

Social studies Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีตและศึกษา

ปัญหาความเหลื�อมลํ� าระหว่างชายหญิงจากละครโทรทศัน์เรื�องวนัทอง รวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษา

เอกสารหลกัฐาน ผลการวจิยัพบวา่  

1) สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีตนั� นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ

สถานภาพและบทบาททางครอบครัว กฎหมาย การเมืองและสังคม เนื�องดว้ยจากสังคมไทยในอดีตให้

ความสาํคญักบัระบอบปิตาธิปไตยซึ� งก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคทางเพศ สตรีขาดอิสระในการใชชี้วิต

ดว้ยขอ้จาํกดัของกรอบจารีตประเพณีและกฎหมายที�กาํหนดลกัษณะสถานภาพบทบาทของสตรีทาํให้

สตรีไทยมีสถานภาพและบทบาทแตกต่างกนัไป 

2) ปัญหาความเหลื�อมลํ� าที�เกิดจากโครงสร้างทางสังคม มาตราฐานเชิงซ้อนในวฒันธรรม 

สมัพนัธภาพเชิงอาํนาจที�ไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศและกระบวนการขดัเกลาทางเพศในสงัคม  

 

คาํสําคัญ: ความเหลื�อมลํ�า, ความไม่เสมอภาคทางเพศ, โครงสร้างทางสังคม, วนัทอง, ละครโทรทศัน์ 
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Abstract 

The purposes of this research were to study status and roles of Thai females in the past and to 

investigate unequal problems between males and females from Wanthong TV drama.  The study was 

collected the data from the evidential documents.  

The results were found that 1) Status and roles of Thai females in the past were different 

according to family, legal, political and social status and roles, so that Thai society gave priority to 

Patriarchy which caused inequality. Females lacked of freedom to live their own lives from limitation 

of tradition and law which identified females’ status and roles. It made Thai females have different 

status and roles. 2) The unequal problems caused by social structure, complicated standard of culture, 

unequal power tends among genders and gender socialization process.   

 

Keywords: inequality, inequality between genders, structure of society, Wanthong , series on TV 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัสังคมไทยได้ให้ความสําคญักบัสิทธิและเสรีภาพของสตรีมากขึ�น แต่การละเมิดสิทธิ

สตรียงัคงพบเห็นอยู่เป็นประจาํในสังคมไทย เนื�องจากโครงสร้างทางสังคมในอดีต ปัจจุบนัสื�ออย่าง

ละครโทรทศัน์เป็นที�นิยมและเป็นเครื�องมือของการเสนอแนวคิดและสะทอ้นบทบาทสถานภาพของผู ้

หญิงไทย อย่างละครเรื� อง วันทอง ���� ที�ได้สะท้อนภาพในเรื� องของวิถีชีวิต ความเชื�อ ประเพณี 

ค่านิยม อุดมการณ์ และเรื�องของสถานภาพบทบาทของสตรี ซึ�งสถานภาพบทบาทที�เกิดขึ�นของตวัละคร

ในเรื� องนั� น ไม่ใช่การสมมุติของผูแ้ต่ง แต่เกิดขึ� นจากรูปแบบของสังคมและวฒันธรรมไทยที�ได้

กาํหนดให้สถานภาพบทบาทของตวัละครเป็นแบบนั�น โดยผ่านมุมมองประเด็นเรื�องเพศเป็นหลกัซึ� ง

ความไม่เสมอภาคทางเพศของสังคมไทยในอดีตไดส่้งผลมาถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงสังคมไทยใน

อดีตที�ให้ความสําคญักับบุรุษเหนือกว่าสตรี เพราะบุรุษเป็นผู ้สร้างบรรทัดฐานของสังคมเอง ทั� ง

ความคิด และความประพฤติปฏิบัติได้หย ั�งรากลึกจนกลายเป็นความเชื�อและค่านิยมที� ฝังอยู่ใน

โครงสร้าง สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ� งความเชื�อและทศันคติในลกัษณะนี�  คือลกัษณะของการ

ปกครองแบบชายเป็นใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื�อมลํ�าไม่เท่าเทียม การถูกเลือกปฏิบตัิและการถูก

ละเมิดสิทธิของสตรี รวมถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในสังคมไทยปัจจุบนั สิ�งเหล่านี� ยงัถูกสะทอ้น

ออกมาในรูปแบบของงานเขียนวรรณกรรม นวนิยายและละครโทรทศัน์  
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ดว้ยเหตุนี� ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีตจากภาพ

สะทอ้นละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง เป็นการศึกษาเรื�องสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีตที�

สะทอ้นใหเ้ห็น  วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และเพื�อศึกษาความไม่เสมอภาคทางเพศที�เกิดขึ�นกบั

สังคมไทยในอดีต  กรอบความคิดทางสังคมที�ปรากฏขึ�นเพื�อสร้างภาพของความเป็นหญิงในละคร

โทรทศัน์เรื�อง วนัทอง ที�มีอิทธิพลต่อสตรีไทยในปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต กรณีศึกษาจากภาพสะทอ้นละคร

โทรทศัน์ เรื�องวนัทอง 

  2. เพื�อศึกษาปัญหาความเหลื�อมลํ�าระหว่างชายและหญิงจากละครโทรทศัน์เรื�องวนัทอง 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

       การวิจัยครั� งนี� เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีการศึกษาและวิเคราะห์จากละครโทรทศัน์ เรื� อง   

“วนัทอง” โดยละครเรื�องนี� มีทั� งหมดจาํนวน 16 ตอน ซึ� งผูว้ิจยัได้เลือกศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

ละครตั�งแต่ตอนที� 1-16  ดงันี�  

วนัทอง EP.1  วนัทอง EP.2 

วนัทอง EP.3  วนัทอง EP.4 

วนัทอง EP.5  วนัทอง EP.6 

วนัทอง EP.7  วนัทอง EP.8 

วนัทอง EP.9  วนัทอง EP.10 

วนัทอง EP.11  วนัทอง EP.12 

วนัทอง EP.13  วนัทอง EP.14 

วนัทอง EP.15  วนัทอง EP.�� (ตอนจบ) 
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ผลการวจิัย 

สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดตี กรณศึีกษาจากภาพสะท้อนละครโทรทัศน์เรื�องวันทอง 

“วนัทอง 2021” ออกอากาศครั� งแรกเมื�อวนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  สร้างความสนใจให้กบัผูช้ม

ละครเป็นอยา่งมาก ละครวนัทอง ���� นั�นมีความแตกต่างจากตน้ฉบบัเสภา ขนุชา้ง ขนุแผน ละครเรื�อง

นี� เกิดจากผูจ้ัดบทละครตอ้งการนาํวรรณคดีไทยมาตีความมุมมองตวัละครใหม่ คือทาํให้วรรณกรรมขุน

ชา้ง ขุนแผน ตีความในมุมมองของวนัทองเป็นการตีความวรรณกรรมในรูปแบบใหม่ เนื�องดว้ยสังคม

ปัจจุบนัมีความเปลี�ยนแปลงไป ความคิดของคนเปลี�ยนและเปิดกวา้งมากขึ�น สามารถทาํใหล้ะครเรื�องนี�

กลบัมาสร้างเป็นละคร  ในมุมมองการตีความที�แตกต่างไปจากเดิม โดยใชต้วัละครขุนชา้งขุนแผนมา

ตีความตวัละครในมุมมองของ  “วนัทอง”  ซึ� งเป็นตวัเอกของเรื�อง 

สถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดตี 

1. สถานภาพและบทบาทในครอบครัว  

สภาพความเป็นอยู่ของสตรีไทยในอดีตนั�น จะมีชีวิตที�สุขสบายขึ�นอยู่กบัฐานะของครอบครัว

และระบบศักดินา สถานภาพของสตรีในชนชั�นสูงอาจเป็นภริยาของขุนนางขา้ราชการ ระดับฐานะ

สามารถดูได้จากบริวารที�ติดตาม ความสวยงามของเสื�อผา้ เครื�องประดับที�สตรีสวมใส่ การตกแต่ง

พาหนะที�ใชเ้ดินทาง สตรีในชนชั�นสูงมีบทบาทหนา้ที�หลกัๆคือ ตอ้งดูแลใหข้า้ทาสบริวารหุงหาอาหาร 

เลี�ยงดูสามีและลูกตลอดจนขา้รับใชใ้นบา้น และทาํงานเยบ็ปักถกัร้อยทั�วไปสตรีไทยชนชั�นสูงส่วนใหญ่ 

จะมีฝีมือที�มีความประณีตกว่าสตรีสามญัชนทั�วไป เพราะไดรั้บการฝึกปฏิบติัมากกว่า ซึ� งจะเห็นไดจ้าก

ฉากละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021ตอนที� 9 นางวนัทองมีฝีมือในงานเยบ็ปักถกัร้อยเนื�องจากไดรั้บ

การฝึกฝน ซึ� งงานฝีมือเหล่านี�ยงัตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน     ต่างกบัสตรีสามญัชนที�มกัจะไม่ปรากฎฉาก

เหล่านี� ในละคร 

 

 

 

 

 

 

 

ละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที� 9 ) 
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สตรีสามญัชน ตอ้งปรนนิบติัสามีอบรม เลี�ยงดูลูก และควบคุมดูแลบ่าวไพร่ สําหรับครอบครัว

ที�มีฐานะยากจน ตอ้งรับภาระหนักมาก และตอ้งทาํกิจการทุกอย่างโดยไม่มีผูช่้วยเหลือหรือรับใช ้สตรี

สามญัชนตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น  เมื�อกลบัถึงบา้นตอ้งหุงหาอาหาร ทาํงานบา้นจิปาถะไปจนคํ�ามืด 

 

 

 

 

                           

 

 

 

ละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที� 3 ) 

สตรีไทยในอดีตหากครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงินหรือมีหนี� สินที�ไม่สามารถหามาใช้

คืนได ้บิดาหรือสามีก็จะขายลูกเมียของตนหาเงินมาใชห้นี�แทน ดงัที�ปรากฎในฉากละครโทรทศัน์เรื�อง 

วนัทอง 2021 ตอนที� 3 ตวัละครอยา่งนางแกว้กิริยาผูถู้กบิดานาํตวัมาขายฝากไวก้บัขนุชา้งเพื�อนาํเงิน  �� 

ชั�งไปชาํระหลวง ทาํใหน้างแกว้กิริยาตอ้งมาอยูใ่นเรือนของขนุชา้ง 

ในด้านครอบครัวสตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็น สตรีชั�นสูง สตรีชาววงั และสตรีสามัญชน จะตอ้ง

ปฏิบติัตนเป็นแม่เรือนที�ดี รู้จกัภาระหน้าที� โดยเฉพาะการปฏิบติัสามีและสตรีจะรู้สึกสูญสิ�นอิสรภาพ

ทนัที หลงัจากแต่งงาน สามีจะมีความภูมิใจมากถา้หากภรรยามีฝีมือในการปรุงอาหาร   การทาํงานบา้น

งานเรือน เยบ็ปัก   ถกัร้อย  ผูช้ายสมยัก่อนจะยดึถือเรื�องนี�มากในการหาสตรีที�มีคุณสมบติัมาเป็นภรรยา  

สถานภาพและบทบาทของสตรีในดา้นครอบครัว สตรีชั�นสูงตอ้งรับภาระและความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัวในเรื�องการบงัคบับญัชา ควบคุมดูแลขา้รับใช ้ให้ทาํหนา้ที�ปฏิบติัต่อพระมหากษตัริยแ์ละ

พระบรมวงศานุวงศ ์อยา่งใกลชิ้ด และสตรีชาววงั มีหนา้ที�ตามตาํแหน่ง สตรีชั�นสูงและพระมหากษตัริย ์

มกัจะมีคนคอยช่วยเหลือรับใช ้ดงันั�นในยคุศกัดินา ผูห้ญิงในราชสํานกัหรือพวกท่านผูห้ญิง  ในชนชั�น

ศกัดินามกัจะถูก มองว่าเป็นคนอ่อนแอ ไร้ความสามารถ ส่วนสตรีชาวบา้นตอ้งปรนนิบติัสามีอบรม 

เลี� ยงดูลูก สําหรับครอบครัวที�มีฐานะยากจน ตอ้งรับภาระหนักมากสตรีในชนชั�นนี� ตอ้งทาํกิจการทุก

อย่าง ไม่มีผูช่้วยเหลือหรือรับใช้ หญิงสามญัชนตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้นอย่างไม่ย่อทอ้ เห็นไดว้่า
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สตรีไทยในอดีตแต่ละชนชั�นจะมีบทบาทหนา้ที� ที�แตกต่างกนัไปแต่มีสถานภาพที�คลา้ยคลึงกนัคือการ

ดูแลบา้นเรือนใหไ้ม่ขาดตกบกพร่อง 

สถานภาพและบทบาทสตรีนั� นแตกต่างกันไปตามระบบศกัดินา สตรีชั� นสูงบริหารกิจการ

ภายในครอบครัวผ่านการปกครองขา้รับใช ้ต่างกบัสตรีสามญัชนที�ตอ้งทาํกิจการทุกอยา่งดว้ยตนเอง แต่

กพ็บว่า สตรีในทุกสถานภาพต่างกต็อ้งรับผดิชอบงานบา้นงานเรือนเป็นหลกั 

2. สถานภาพและบทบาทด้านกฎหมาย 

ในสมยัอยุธยา ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะผวัเมีย กฎหมายยอมให้ชายมีภรรยาหลาย

คนได้แต่ไม่ได้ยอมให้หญิงมีสามีมากกว่าหนึ� ง ซึ� งปรากฏอยู่ในพระอัยการลักษณะผวัเมีย บทที� 25 

แสดงให้เห็นว่าชายในสมัยอยุธยานั�นสามารถมีภริยาไดห้ลายคนและได้รับการรับรองสถานะคู่สมรส

ถูกตอ้งตามกฎหมาย เพียงแต่มีการแบ่งลาํดบัขั�นสถานะของภริยาแตกต่างกนัไปตามวิธีการสมรสของ

ภริยาแต่ละคน กฎหมายลกัษณะผวัเมียมีการแบ่งประเภทของภริยา 3 ประเภท ไดแ้ก่  

เมียกลางเมือง  คือ หญิงที�บิดามารดากุมมือใหเ้ป็นเมียชาย                                                       

เมียกลางนอก  คือ หญิงที�ชายขอมาเลี�ยงเป็นอนุรองจากเมียหลวง  

เมียกลางทาษี  คอื หญิงที�ชายช่วยไถ่มาแลว้เลี�ยงเป็นเมีย  

นอกจากนี� ในกฎหมายลกัษณะมรดก บทที� 5 ยงับรรยายถึงประเภทของเมียอีก 2 ประเภทคือ  

เมียพระราชทานและเมียอนัทูลขอพระราชทาน ฉากละครโทรทัศน์เรื� อง วนัทอง 2021 ตัวละครชาย

อยา่งขนุแผนสามารถมีภรรยาไดห้ลายคนโดยไม่ผดิกฎหมาย ส่วนนางวนัทองกลบัถูกสังคมตราหนา้ว่า

เป็น “หญิงสองใจ”  

 

 

 

 

                                        

 

 

ละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที� 10 ) 

จากละครโทรทัศน์เรื�อง วนัทอง 2021 ในตอนที� 10 สามารถเห็นประเภทของภริยาได้ทั�งเมีย

กลางนอกจากตัวละครที� ชื�อว่า ‘จวง’ ซึ� งเป็นอนุภรรยาที�สามีขอมาเลี� ยงดูรองจากเมียหลวง หาก
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เปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ชายนั�นสามารถมีภรรยาไดห้ลายคนและยงัเป็นที�ยอมรับของสังคมใน

ขณะที�หญิงไม่สามารถกระทาํไดแ้บบชาย หากกระทาํเช่นเดียวกนัสังคมจะต่อตา้น เกิดอคติ การตีตรา 

และหากไดพิ้จารณาความเป็นเมียทั�ง 3 ประเภทนั�นทาํให้ทราบว่าที�มาของสถานภาพและบทบาทของ

ประเภทของภริยาตามกฎหมายลกัษณะผวัเมียแตกต่างกนัแต่ถึงอย่างไรสตรีก็ไม่สามารถเลือกสถานะ

ของตนเองตามกฎหมายได้  ประเภทของภริยาตามกฎหมายลกัษณะผวัเมียขึ�นอยู่กับบุรุษผูเ้ป็นสามี

เท่านั�น                

3. สถานภาพและบทบาททางการเมือง 

สตรีไทยในอดีตมีบทบาททางดา้นการเมืองการปกครองนอ้ยมาก มีเพียงสตรีชั�นสูงที�มีบทบาท

ทางการเมืองหรือเป็นผูอ้ยู่เบื�องหลงัอาํนาจของพระมหากษตัริยห์รือช่วยราชการราชสาํนกัฝ่ายใน สตรี

ชนชั�นผูป้กครองมกัจะตอ้งแต่งงานเพื�อเชื�อมความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ เป็นการสร้างสัมพนัธไมตรี

และเพื�อให้เกิดความมั�นคงทางการปกครองมากขึ�น อีกทั�งยงัเป็นการหลีกเลี�ยงการเกิดสงครามระหว่าง

เมือง เรามกัจะเห็นว่าสตรีไทยในชนชั�นสูงจะตอ้งแต่งงานเพื�อรักษาผลประโยชน์ทางดา้นการเมืองการ

ปกครอง 

 

 

 

 

                                        

                                            

 

ละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที� 2) 

 ดงัที�ปรากฎในฉากละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ตอนที� 2 ปรากฎตัวละครอย่างนางลาว

ทอง ที�ถูกยกให้เป็นภรรยาของขุนแผนเพื�อตอบแทนบุญคุณที�กองทพัของขนุแผนไม่ไดรุ้กรานผูค้นใน

หมู่บา้นให้เดือดร้อน การยกลูกสาวให้เพื�อป้องกนัมิให้กองทพัเขา้มารุกรานและปกป้องหมู่บา้น เป็น

การสร้างความสัมพนัธ์ทางเครือญาติและเพื�อรักษาผลประโยชน์ทางดา้นการเมืองการปกครอง  หาก

พิจารณาประเด็นทางดา้นการเมืองที�มีอยู่หลากหลาย ผูป้กครองมกัมองว่าการรักษาสถานภาพให้รอด

พน้จากผูป้กครองอื�นเป็นสิ�งที�ควรกระทาํเพื�อปกป้องสมาชิกในสังคมของตน  การสร้างความสัมพนัธ์

ทางเครือญาติจึงเป็นสิ�งที�สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้กครองได ้



   

 9 

4. สถานภาพบทบาททางด้านสังคม  

สถานภาพและบทบาททางสังคมของสตรีไทยในอดีตมีความแตกต่างกนัตามระดบัชนชั�นทาง

สังคมโดยเฉพาะสตรีในชนชั�นสูงของสังคมไทย สตรีชั� นสูงและสตรีชาววงั มีชีวิตความเป็นอยู่

สะดวกสบาย  มีความกงัวลน้อย เพราะไม่ตอ้งรับผิดชอบในการเลี� ยงชีพ  แต่ไม่มีอิสระในการติดต่อ

สัมพนัธ์ระหว่างเพศ เพราะจะอยู่เฉพาะเขตจาํกดั คือบริเวณประตูวงัเท่านั�นดงัที�ปรากฎในฉากละคร

โทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ตอนที� 10 ตวัละครอย่างนางลาวทอง เมื�อตอ้งกลายเป็นสตรีชาววงั จะเห็น

ไดว้่านางลาวทองนั�น ไม่สามารถอออกนอกบริเวณเขตจาํกดัของพระบรมมหาราชวงั หากตอ้งพบเจอ

ผูอื้�นจะสังเกตไดว้่าในแต่ละฉากจะอยูบ่ริเวณประตูของพระบรมมหาราชวงัเท่านั�น ซึ� งแตกต่างจากสตรี

สามญัชนทั�วไปที�มีอิสระในการจะไปที�ใดกไ็ด ้ 

 

 

    

 

   

 

 

ละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ช่อง one31 ( ตอนที� 10 ) 

จะเห็นไดว้่าสภาพของสตรีชั�นสูงกบัสตรีสามญัชน มีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัว่า สตรี

สามญัชนจะมีอิสรเสรีภาพมากกว่าแต่มีสภาพความเป็นอยูข่ึ�นอยู่กบัฐานะของครอบครัว มีอิสรภาพใน

การติดต่อสมัพนัธร์ะหว่างเพศมากกว่าสตรีชนชั�นสูง  

จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดีต ทาํให้เห็นได้ว่าสถานภาพและ

บทบาทของสตรีไทยในอดีตนั�นมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของชนชั�นทางสังคมเนื�องดว้ยจาก

สังคมไทยในอดีตให้ความสําคญักบัระบอบศกัดินา ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทของสตรีมีความ

แตกต่างกนัตามชนชั�น สตรีไทยในชนชั�นผูป้กครองค่อนขา้งขาดอิสระในการใชชี้วิตดว้ยขอ้จาํกดัของ

กรอบจารีตประเพณี ทาํให้สตรีในชนชั�นผูป้กครองต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที�มีมาแต่โบราณอย่าง

เคร่งครัด ซึ� งแตกต่างกบัสตรีสามัญชนทั�วไปที�มีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า สตรีสามัญชนทั�วไปมี

อิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าสตรีในชนชั�นผูป้กครองหากแต่มีความเครียดและความลาํบากมากกว่า

เพราะสตรีสามญัชนทั�วไปตอ้งแบกรับภาระหน้าที�ในการดูแลครอบครัวรวมถึงการทาํงานเพื�อหาเลี�ยง

 



   

 10 

ชีพ ซึ� งแตกต่างจากสตรีไทยในชนชั�นผูถู้กปกครองที�ไม่ตอ้งแบกรับภาระหนา้ที�เหล่านี�  สิ�งที�ทาํให้สตรี

ไทยมีความแตกต่างกนัทางสถานภาพและบทบาท คือ ความเป็นอยู่ฐานะของครอบครัว กฎหมายที�

กาํหนดลกัษณะสถานภาพของสตรี บทบาทของสตรีทางการเมืองและสภาพสังคมของสตรี ทาํให้สตรี

ไทยมีสถานภาพและบทบาทแตกต่างกนัไป  

2. ปัญหาความเหลื�อมลํ�าระหว่างชายหญงิจากละครโทรทศัน์เรื�องวนัทอง 

ปัญหาความเหลื�อมลํ�าระหว่างเพศชายและหญิงในสังคมไทยปัจจุบนั มีประเด็นความเกี�ยวขอ้ง

กนัระหว่างโครงสร้างทางสังคมกบัความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 3 ประเด็นสาํคญั ดงันี�  

2.1 มาตรฐานเชิงซ้อนในวฒันธรรมทางเพศ  

   มาตรฐานเชิงซอ้นในวฒันธรรมทางเพศ ไดป้ลูกฝังการควบคุมเรื�องเพศกบัผูห้ญิงแต่กลบั 

ส่งเสริมให้ผูช้ายไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ทางเพศอย่างอิสระเสรี ทาํให้เกิดอคติ การตีตราและเกิด

การตั� งคาํถามกบัผูห้ญิงทุกครั� ง เมื�อเกิดประเด็นปัญหาที�เกี�ยวกับเพศอยู่เสมอ นอกจากนี� ค่านิยมใน

สงัคมไทยยงัแบ่งหนา้ที�หลกัของทั�งสองเพศ ซึ� งผูช้ายจะเป็นใหญ่และมีอาํนาจมากกว่าผูห้ญิงทาํใหผู้ช้าย

เป็นผูค้วบคุมดูแลผูห้ญิงและสมาชิกในครอบครัว ดงันั�นชายและหญิงในสังคมต่างก็ถูกบริบททางสังคม

และวฒันธรรมครอบงาํ ขดัเกลาให้แสดงบทบาททางเพศที�แตกต่างกนั ผูห้ญิงมักจะต้องตกเป็นฝ่าย

เสียเปรียบและตํ�าตอ้ยกว่าส่วนผูช้ายจะเป็นผูน้าํและไดเ้ปรียบมากกว่า 

ดงัที�ปรากฎในฉากละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ตวัละครอย่าง “นอ้ย” ที�โดนทาํร้ายโดย

สามีของตน สิ�งที�ปรากฎในฉากของละครคือสังคมรอบขา้งไม่ไดรู้้สึกว่าการที�สามีทาํร้ายร่างการภรรยา

เป็นเรื�องที�ผิดแปลก สังคมไทยในสมยันั�นเองมองว่าการลงโทษหรือทาํร้ายภรรยาดว้ยความรุนแรงเป็น

เรื�องที�ไม่ผิด สังคมไทยในปัจจุบนัเองก็ยงัพบเหตุการณ์สามีทาํร้ายร่างกายภรรยา ซึ� งเป็นปัญหาที�สืบ

เนื�องมาจากมาตรฐานเชิงซ้อนในวฒันธรรมทางเพศที�ปลูกฝังการควบคุมเรื�องเพศกบัผูห้ญิงให้ผูห้ญิง

ตอ้งอดทนต่อการกระทาํรุนแรงแต่กลบัส่งเสริมให้ผูช้ายสามารถใชค้วามรุนแรงกบัผูห้ญิงไดโ้ดยมอง

ปัญหานี�ว่าเป็นเรื�องธรรมดาระหว่างสามีภรรยา 

   2.2  สัมพนัธภาพเชิงอาํนาจที�ไม่เท่าเทยีมกันระหว่างเพศ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างเพศในแนวคิดของ Catherine (Cited in Groth, Nicholas, Jean, & 

Birnbaum, 1981) ได้กล่าวถึงความรุนแรงทางเพศมีตน้ตอของปัญหามาจากความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ

ระหว่างเพศ ที�ผู ้ถูกกระทําซึ� งแทบทั� งหมดเป็นผูห้ญิง เนื�องด้วยผูห้ญิงมักตกอยู่ภายใต้อํานาจใน

สถานการณ์ ที� บีบบังคับให้ต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของผู้กระทํา    ส่วนหนึ� งที� ปัญหามาจาก

ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างเพศเกิดขึ�นในสังคมไทยมาอยา่งชา้นาน คือ ค่านิยมความเชื�อในระบอบ
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ทางสังคมแบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่เป็นแบบแผนปฏิบัติที� มีและใช้อาํนาจที�อยู่เบื�องหลัง

บทบาทความเป็นชายกระทาํต่อผูห้ญิงอยา่งไม่เท่าเทียมกนัก่อให้เกิดปัญหาความเหลื�อมลํ� าทางสังคม

ระหว่างชายและหญิง อาํนาจในการควบคุมเรื�องเพศอยู่ในมือของกลุ่มที�มีอาํนาจเหนือกว่าจะเป็นผู ้

กาํหนดกลุ่มที�มีอาํนาจตํ�ากว่า โดยในสังคมไทยสังคมชายเป็นใหญ่ ผูช้ายมกัจะใช้อาํนาจในการจาํกดั

เรื� องเพศ ของเพศหญิงไว้ มักจะมองว่าผูห้ญิงไม่สามารถทาํกิจการบางอย่างได้ดีกว่าผูช้าย ผูห้ญิง

เหมาะสมกบัการทาํงานทั�วไป เช่น งานบัญชี การทาํงานบา้นทั�วไป โดยอา้งถึงเรื�องความอ่อนแอทั� ง

สรีระและความปลอดภยัของผูห้ญิง อีกทั�งในเรื�องของการแสดงออกทางเพศในขณะที�ผูช้ายมีอิสระเสรี

ในการแสดงออกทางเพศมากกว่าผูห้ญิง แต่หากผูห้ญิงกลา้ที�จะแสดงออกทางเพศมกัจะดูไม่เหมาะสม

ทนัที สิ�งเหล่านี� เป็นที�มาของอาํนาจและทาํให้ผูช้ายในสังคมไทยมีอาํนาจมากกว่าผูห้ญิง ค่านิยมใน

ระบบสังคมแบบปิตาธิปไตยจึงเป็นช่องทางให้ผูช้ายใช้อาํนาจ กดขี�ข่มเหงผูห้ญิงผูที้�มีอาํนาจตํ�ากว่าที�

ออกมาในหลายรูปแบบทั�งในความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศและอาชญากรรมทางเพศ เป็นตน้  

ดงัที�ปรากฎในฉากละครโทรทศัน์เรื� อง วนัทอง 2021 ที�ตวัละครนางวนัทองโดนบีบบงัคบัให้

แต่งงานกับขุนช้างและถูกขุนช้างขืนใจจนตอ้งตกเป็นภรรยาของขุนช้างโดยไม่จาํยอม เหตุการณ์นี�

แสดงถึงการใชอ้าํนาจของขุนชา้งในการบีบบงัคบันางวนัทองให้ตกเป็นภรรยาของตน ซึ� งสะทอ้นถึง

ปัญหาสัมพนัธภาพเชิงอาํนาจที�ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างเพศที�ผูช้ายมกัใชอ้าํนาจบีบบงัคบัผูห้ญิง ไม่ว่าจะ

เป็นทางกายและทางใจทาํให้นางวนัทองไม่สามารถขดัขืนและตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุม นางวนัทอง

ตอ้งอดทนและจาํยอมต่อสถานการณ์ที�เกิดขึ�น สิ� งที�ละครถ่ายทอดออกมานั�นแสดงให้เห็นถึงปัญหา

ความเหลื�อมลํ�าที�เกิดขึ�นในสังคมไทยว่าบุรุษมีอาํนาจเหนือสตรี 

2.3 กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม 

การขดัเกลาทางเพศในสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้กฎบรรทดัฐานและความคาดหวงัที�เกี�ยวขอ้ง

กบัเพศวฒันธรรมของสังคมไทย (สุพตัรา สุภาพ อา้งถึงใน จอมญาดา ชื�นประจักษ์กุล, 2548) สังคม

คาดหวงัที�จะขดัเกลาเด็กที�เกิดมาทั� งในด้านสถานภาพ บทบาท หน้าที� ตามเพศสภาพ ในระบบทาง

สงัคมให้เด็กผูช้ายเป็นใหญ่กว่าเด็กผูห้ญิง ซึ�งเป็นการบ่มเพาะอาํนาจใหแ้ก่เพศชายกลายเป็นบรรทดัฐาน

ของสังคมไทยตั�งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั  

ดงัที�ปรากฎในฉากละครโทรทศัน์เรื�อง วนัทอง 2021 ที�ตวัละครนางวนัทอง โดนสังคมตราหนา้ว่า

เป็น “หญิงสองใจ” เพราะนางวนัทองมีสามี 2 คนโดยที�นางไม่ไดเ้ต็มใจและโดนสังคมตดัสินว่านางวนั

ทองเป็นเหตุที�ทาํให้ผูช้ายทั�ง 2 คนตอ้งมีปัญหาและพบเจอความเดือดร้อน ดว้ยเหตุตอ้งการแยง่ตวันาง

วนัทอง ทั�งที�จริงแลว้นางวนัทองตอ้งตกเป็นภรรยาของขนุชา้งเพราะความเจา้เล่ห์เพทุบายของขุนชา้ง 
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นางวนัทองตอ้งจาํใจแต่งงานดว้ยความไม่เต็มใจ แต่สังคมมกัจะเชื�อว่าผูห้ญิงมีความสุขจากการถูกบีบ

บงัคบั เมื�อสังคมเป็นเช่นนี�  แสดงให้เห็นว่าสังคมนั�นมีอคติทางเพศ เลือกปฏิบตัิและมีความลาํเอียงต่อ

สตรีมากกว่าบุรุษ จากเหตุการณ์ของนางวนัทอง ทั�งขนุชา้งและขุนแผนไม่ไดถู้กสังคมตาํหนิใดๆ และ

สังคมไม่ไดม้องว่าผูช้ายเป็นผูก้ระทาํผิดแต่กลบัโทษไปที�ฝ่ายหญิงที�ไม่ยอมเลือกอยู่ใครสักคนนางวนั

ทองจึงถูกสังคมนั�นตราหนา้ว่าเป็นหญิงสองใจ สิ�งแรกที�สังคมจะพิจารณาไม่ไดม้องว่าเหตุการณ์นั�นขดั

ต่อ “หลกัสิทธิมนุษยชน” แต่สังคมกลบัมุ่งพิจารณาไปยงัผูห้ญิงที�โดนกระทาํว่าผูห้ญิงคนนั�นมีลกัษณะ

ตามที�สังคมไดใ้ห้นิยามคาํว่า “ผูห้ญิงที�ดี” เอาไวห้รือไม่ มากน้อยเพียงใด ตามที�สังคมไดก้าํหนดเอาไว ้

คนในสังคมส่วนใหญ่พร้อมที�จะตาํหนิ ติเตียน ต่อว่า รังเกียจและตีตราผูห้ญิงที�เป็นถูกกระทาํดว้ยอคติ

ความลาํเอียงเรื�องเพศ แทนที�จะเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลือในฐานะของผูที้�ถูกละเมิดสิทธิและศกัดิ� ศรี

ความเป็นมนุษย ์ 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

 1. การศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอดตี  

สังคมไทยในอดีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดวิถีชีวิตสถานภาพ

และบทบาทของสตรีสังคมไทย ทาํให้สตรีถูกวางบทบาทและสถานภาพที�แตกต่างไปจากบุรุษ ในขณะ

ที�บุรุษไดรั้บการศึกษาและการอบรมให้มีความรู้ความสามารถเพื�อเป็นผูน้าํ แต่ในขณะเดียวกนัสตรีไทย

กลับขาดสิทธิและเสรีภาพ ความแตกต่างทางสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยมี 4 ด้าน คือ 

ครอบครัว การเมือง กฎหมาย และสังคม จะเห็นไดว้่าปัจจยัเหล่านี� ทาํให้สตรีมีสถานภาพและบทบาท

แตกต่างกนั จึงทาํให้เกิดความแตกต่างทางสถานภาพและบทบาทระหว่างสตรีและบุรุษ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อาษา ภาคอารีย,์(2561) พบว่า สถานภาพของสตรีไทยในสมยัจารีตนั�นไม่ไดรั้บการยกยอ่ง

เท่าบุรุษ คือ ชายมีบทบาทและสถานะทางสังคมที� ดีกว่าหญิง สตรีในสมัยอยุธยา สตรีอยุธยา ซึ� ง

ประกอบด้วยสตรีชนชั�นสูงและสตรีชั�นสามญั  สตรีมีบทบาททางด้านการเมือง เช่น การออกรบใน

ราชการสงคราม หรือเป็นสายสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างพระราชอาณาจกัร สอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของ อภิวนัทน์ อดุลยพ์ิเชษฐ,์(2544) พบว่า ลกัษณะของตวัละครชายและตวัละครหญิงที�ปรากฏในเรื�อง 

ขุนชา้งขุนแผน สะทอ้นถึงการแบ่งบทบาทหน้าที�ทางสังคมระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายอย่างชดัเจน โดย

สถานะ บทบาทและอาํนาจเป็นโครงสร้างสาํคญัของความสัมพนัธ์ทางสังคม ที�รูปแบบโครงสร้างทาง

สังคมเป็นตวักาํหนดขอบเขตแห่งพฤติกรรมทางสังคมในแต่ละเพศและแต่ละสถานะทางสังคม และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล,(2525) พบว่า สถานภาพของสตรีชนชั�นสูงกบัสตรี
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ชาวบา้นแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั สตรีชาวบา้นจะมีอิสระเสรีมากกว่าแต่สภาพความเป็นอยูขึ่�นอยูก่บั

ฐานะทางครอบครัวของสตรี 

2. ปัญหาความเหลื�อมลํ�าระหว่างชายหญงิจากละครโทรทศัน์เรื�องวนัทองที�ส่งผลมาจนถึงในปัจจุบัน 

ปัญหาความเหลื�อมลํ�าระหว่างเพศชายและหญิงในสังคมไทยปัจจุบนั มีประเด็นความเกี�ยวขอ้งกนั

ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกบัความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 3 ประเด็นสาํคญั ดงันี�  

2.1 มาตรฐานเชิงซ้อนในวฒันธรรมทางเพศ  

พรจนัทร์ เสียงสอน,(2557) กล่าวว่า มาตรฐานเชิงซอ้นในวฒันธรรมทางเพศ ไดป้ลูกฝังการควบคุม

เรื�องเพศกบัผูห้ญิงแต่กลบัส่งเสริมให้ผูช้ายไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ทางเพศอยา่งอิสระเสรี ทาํให้

เกิดอคติ การตีตราและเกิดการตั�งคาํถามกบัผูห้ญิงทุกครั� ง เมื�อเกิดประเด็นปัญหาที�เกี�ยวกบัเพศอยูเ่สมอ 

นอกจากนี� ค่านิยมในสังคมไทยยงัแบ่งหน้าที�หลกัของทั� งสองเพศ ซึ� งผูช้ายจะเป็นใหญ่และมีอาํนาจ

มากกว่าผูห้ญิงทาํให้ผูช้ายเป็นผูค้วบคุมดูแลผูห้ญิงและสมาชิกในครอบครัว ดังนั� นชายและหญิงใน

สังคมต่างก็ถูกบริบททางสังคมและวฒันธรรมครอบงาํ ขดัเกลาให้แสดงบทบาททางเพศที�แตกต่างกนั 

ผูห้ญิงมกัจะตอ้งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและตํ�าตอ้ยกว่าส่วนผูช้ายจะเป็นผูน้าํและไดเ้ปรียบมากกว่า และ

สอดคล้องกบังานวิจัยของ พรจนัทร์ เสียงสอน,(2557) พบว่า ปัญหาอย่างหนึ� งที�นํามาสู่การใช้ความ

รุนแรงคือ ความไม่เท่าเทียมกนัในความสัมพนัธภาพเชิงอาํนาจของคนในสังคม และทศันคติที�ผิดของ

ผูช้ายที�ยงัมองผูห้ญิงว่าอ่อนแอและเป็นเหมือนสิ�งของหรือวตัถุทางเพศที�สามารถครอบครองได ้เมื�อมี

ความขดัแยง้เกิดขึ� นในความสัมพันธ์การใช้ความรุนแรงจึงกลายเป็นวิธีการหนึ� งที�นํามาใช้ในการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ โดยเฉพาะผชูา้ยที�มองว่าตวัเองมีอาํนาจมากกว่าผูห้ญิง 

2.2 สัมพนัธภาพเชิงอํานาจที�ไม่เท่าเทยีมกันระหว่างเพศ 

ความรุนแรงทางเพศมีตน้ตอของปัญหามาจากความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างเพศ ที�ผูถู้กกระทาํซึ� ง

แทบทั�งหมดเป็นผูห้ญิง เนื�องดว้ยผูห้ญิงมกัตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจในสถานการณ์ที�บีบบงัคบัให้ตอ้งตกอยู่

ภายใต้อาํนาจของผูก้ระทาํ ส่วนหนึ� งที�ปัญหามาจากความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างเพศเกิดขึ�นใน

สังคมไทยมาอยา่งชา้นาน คือ ค่านิยมความเชื�อในระบอบทางสังคม แบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่

เป็นแบบแผนปฏิบตัิและเป็นการใชอ้าํนาจบทบาทความเป็นชายกระทาํต่อผูห้ญิงอย่างไม่เท่าเทียมกนั

ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื�อมลํ�าทางสังคมระหว่างชายและหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราง ยอด

เกตุ,(2556) พบว่า อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ระบบชายเป็นใหญ่ หมายถึง ระบบของ 

โครงสร้างสังคมและแนวการปฏิบติัที�ผูช้ายมีความเหนือกวา กดขี�และเอารัดเอาเปรียบผูห้ญิง กล่าวอีก

นยัหนึ� งคือ เป็นระบบที�ผูช้ายมีความเหนือกว่าผูห้ญิงในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง หรือ
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วฒันธรรม กลุ่มแนวคิดนี� ให้ความสนใจต่อสถานะที�เป็นรองของผูห้ญิง และมองว่าความเป็นรองที�

เกิดขึ�น มีสาเหตุมาจากความตอ้งการเหนือกว่าของผูช้าย และอุดมการณ์ ชายเป็นใหญ่ไดพ้ยายามสร้าง

ความชอบธรรมต่อความเหนือกว่าของผูช้าย 

2.3 กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม 

การขดัเกลาทางเพศในสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้กฎบรรทดัฐานและความคาดหวงัที�เกี�ยวขอ้ง

กบัเพศวฒันธรรมของสังคมไทย สังคมคาดหวงัที�จะขดัเกลาเด็กที�เกิดมาทั�งในดา้นสถานภาพ บทบาท 

หนา้ที� ตามเพศสภาพ ในระบบทางสังคมให้เด็กผูช้ายเป็นใหญ่กว่าเด็กผูห้ญิง ซึ� งเป็นการบ่มเพาะอาํนาจ

ใหแ้ก่เพศชายกลายเป็นบรรทดัฐานของสังคมไทยตั�งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุขุมา อรุณจิต,(2562) พบว่า โครงสร้างทางสังคมไทยยงัมีค่านิยม ความเชื�อ วฒันธรรมเกี�ยวกับเพศ

บางอย่างที�มีส่วนสําคญัอันจะก่อให้เกิดปัญหา ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ทั� งที�สังคมไทยได้

เปลี�ยนแปลงไปมากตามแนวคิดทางสังคมสมยัใหม่ แต่บรรทดัฐานทางสังคม ดั� งเดิมยงัคงอยู่ ความ

รุนแรงทางเพศในสังคมนี�สะทอ้นให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื� องความ

เหลื�อมลํ�า ความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ทั�งเพศชาย เพศหญิง รวมทั�งเพศทางเลือก 

ฝังรากลึกอยูใ่นโครงสร้างของสังคมไทย   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงในดา้นอื�น ๆ เช่น สถานภาพและบทบาทของ

ผูห้ญิงในความเป็นแม่ ลูกสาว และภรรยา   

2. การศึกษาบทละครโทรทศัน์วนัทองในประเด็นอื�น ๆ เช่น สถานภาพและบทบาทตวัละคร

ชาย ความเป็นชายที�มีอาํนาจนาํและความสัมพนัธ์ทางเพศสถานะ เป็นตน้ 
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สุรศักดิ� เครืองรัมย์1 / วิมุตตา วารินทร์2 / จันทร์สุดา บุญตรี3 

Surasak Khuengram / Wimutta Warin / Jansuda Boontree 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษากลวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษ และ 2) เปรียบเทียบกลวิธี

การเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ชั�นปีที� 1 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จาํแนกตามความสามารถทางภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นงานวจิยัเชิงปริมาณ คือ นกัศึกษา

สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ชั�นปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา  2564 จาํนวน 89 คน โดยกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของเครซี�และมอร์แกนและการสุ่มอยา่งง่ายตามลาํดบั และกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้

ในการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ ชั�นปีที� 1 จาํนวน 10 คน เลือกโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ�ง

โครงสร้าง ขอ้มูลเชิงปริมาณนาํมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา ผลการศึกษา พบว่า 

�. กลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา ชั�นปีที� 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เมื�อพิจารณารายกลวิธี พบว่า คะแนนเฉลี�ย

สูงสุดของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษ คือ กลวิธีอภิปัญญา รองลงมาคือ กลวิธีทางสงัคม และกลวิธี

การเรียนรู้ ตามลาํดบั  

�. ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในกลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาชั�นปีที� 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จาํแนกตามความสามารถ

ทางภาษาองักฤษ 
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Abstract 

This research aimed 1) to investigate English language learning strategies, and  2) to compare 

English language learning strategies employed by freshmen Business English major students at 

Buriram Rajabhat University in terms of English proficiency. The samples for quantitative data were 

89 freshmen Business English major students who studied in the first semester of the academic year 

2021, selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s sample size calculation and simple 

random sampling technique, respectively. In addition, the samples for qualitative data were 10 

students who were selected by using the purposive sampling technique. The research instruments 

were a questionnaire and semi-structured interview. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test, and content analysis techniques. The findings revealed as 

follows: 

1. The English language learning strategies employed by freshmen Business English major 

students at Buriram Rajabhat University in overall was at a high level. The highest mean score of 

English language learning strategies was metacognitive strategies, followed by social strategies, and 

cognitive strategies, respectively. 

2. There was no statistically significant difference among English language learning 

strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University 

classified by BRU English test scores. 

 

Keywords: Language learning strategies, Metacognitive Strategies 
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Introduction 

Nowadays, English is an international language globally, and more than 1,200 million people 

use English as a mother tongue, a second language, and a foreign language to communicate with 

others. Therefore, it is a tool used in communication, whether in business, purchase, and education. 

Consequently, Thai learners should study and understand more about foreign languages. In addition, 

learners should develop four language skills: listening, speaking, reading, and writing (Satatista. 

2020).  

Learning a foreign language is essential in daily life. Also, it is a vital tool for 

communication, education, and knowledge pursuits. Learning a foreign language helps in learning 

and understanding the differences of languages and cultures, customs, ideas, society, economy, 

politics, and governance. As the world becomes more international, it becomes more naturally 

communicated for businesses. Most importantly, everyone is trying to learn and communicate in 

English. Thus, English has become a universal language used by people of different cultures to share 

with others (Ban Rong Kae School. 2014). 

A language learning strategy refers to a specific way of taking action that the learners use to 

help them learn to make the most of language learning Strategy (Oxford. 1990). For example, to learn 

a foreign language successfully, learners need to have a study strategy and apply that strategy to study 

appropriately to be appropriate and consistent. According to Bialystok (1981: 24-35), language 

learning strategies are the best way for learners to make the most of their language learning to 

improve their language ability.  

Buriram Rajabhat University (BRU) prioritizes the English language proficiency of its 

students by organizing an English language proficiency examination. The BRU students are required 

to have proficiency in the English language at the criteria of B1 or get the BRU English test score not 

less than 26 scores. However, the English major students as the students from English (B.A.), English 

(B.Ed.), and Business English programs are required to have proficiency in the English language at 

the criteria of B2 or get the BRU English test score not less than 39 scores for the first and the 

second-year students and have proficiency in the English language at the criteria of C1 or get the 

BRU English test score not less than 59 scores for the third-year students. The BRU English test 
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results of students in 2020 are shown that 0.29% of students had gotten Al level, 45.56% of students 

had gotten A2 level, 46.95% of students had gotten B1 level, 6.92% of students had gotten B2 level, 

and 0.28% of students had gotten C1 level (International Office. 2020). 

Freshmen or first-year students have graduated from a secondary school or equivalent to 

pursue higher education. Since freshmen have come from different learning institutions, the learning 

systems at the secondary and tertiary levels are also different. So, BRU prioritizes the English 

proficiency of freshmen students to encourage and inspire them in English language learning for 

higher education. 

The researchers are interested in investigating and comparing the English language learning 

strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University. 

Therefore, the results of this study can be helped students to use appropriate learning strategies that 

will undoubtedly improve their English language learning strategies. Also, teachers and English 

teachers can use the findings as a guide to improve teaching methods and design English lesson plans. 

 

Research Objectives 

2.1 To investigate English language learning strategies employed by freshmen Business 

English major students at Buriram Rajabhat University. 

2.2 To compare English language learning strategies employed by freshmen Business 

English major students at Buriram Rajabhat University in terms of English proficiency. 

  

Research Methodology 

3.1 Population and Samples  

The population of this study consisted of 114 freshmen Business English major students who 

studied at Buriram Rajabhat University in the first semester of the academic year 2021. The samples 

for quantitative data were 89 students who were selected by using the Table of Krejcie and Morgan’s 

sample size calculation (1978), and simple random sampling technique, respectively. Furthermore, 

the five students who got the lowest BRU English test scores and the five students who got the 

highest BRU English test scores were selected for a semi-structured interview for qualitative data. 
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3.2 Research Instruments 

The questionnaire adapted from the English language learning strategies based on SILL by 

Oxford (1990) comprised 30 statements of a five-point rating scale questionnaire with Likert’s rating 

scale for quantitative data. The semi-structured interview was used to obtain in-depth information 

about the English language learning strategies. The interview questions were related to the English 

language learning strategies used. 

3.3 Data Collection 

The freshman Business English major students have informed the purposes of the study and 

are required to fill out the questionnaire. Then the researchers sent the Thai version questionnaire via 

the google form to the samples. The researchers collected the data by google form. Then, the Thai 

version of the semi-structured interview was administered to 10 Business English major students. 

Each of the 10 interviewees was interviewed for approximately three minutes.  

3.4 Data Analysis 

      The data gathered from the questionnaire were statistically analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation to investigate the English language learning strategy, and the t-

test was used to compare the similarities and differences in English language learning strategies. 

Moreover, the content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended form and 

semi-structured interview. 
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Research Results 

 4.1 English Language Learning Strategies Employed by Freshmen  

  Business English Major Students at Buriram Rajabhat University 

 The results were presented according to the research objectives as follows: 

Table 1  

English Language Learning Strategies Employed by Freshmen Business English Major Students at 

Buriram Rajabhat University 

Statements x  S.D. Interpretation 

 

Memory Strategies 

 

3.32 

 

0.66 

 

Moderate 

1. I often review English lessons. 3.51 0.68 High 

2. I connect the sound of a new English words and  

 an image or picture of the words to remember  

 the word. 

3.39 0.60 Moderate 

3. I remember a new English word by making  

 a mental picture of a situation which the word  

 might be used. 

3.51 0.77 High 

4. I use flashcards to remember new English words. 2.88 0.67 Moderate 

5. I regularly review English lessons. 3.31 0.57 Moderate 

Cognitive Strategies 3.67 0.79 High 

6. I watch English TV shows or movies. 4.00 0.92 High 

7. I practice the sounds of English. 3.84 0.81 High 

8. I try to talk like native English speakers. 3.91 0.80 High 

9. I try not to translate word-for-word. 3.34 0.78 Moderate 

10. I look for words in my own language that  

 are similar to new words in English. 

3.26 0.65 Moderate 
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Statements x  S.D. Interpretation 

 

Compensation Strategies 

 

3.47 

 

0.75 

 

Moderate 

11. If I can’t think of an English words, I use words  

 or phrases that the same meaning. 

3.48 0.64 Moderate 

12. When I can’t think of a word during  

 a conversation in English, I use gestures. 

3.91 0.77 High 

13. To understand unfamiliar English words,  

 I make guesses. 

3.72 0.76 High 

14. I make up new words if I do not know the  

 right ones in English. 

3.15 0.87 Moderate 

15. I read English without looking up every  

 new words. 

3.10 0.70 Moderate 

Metacognitive Strategies 3.95 0.80 High 

16. I try to find out how to be a better learner  

 of English. 

4.20 0.79 High 

17. I notice my English mistakes and use  

 that information to help me better. 

3.94 0.72 High 

18. I try to find out many ways as I can to  

 use my English. 

4.11 0.81 High 

19. I have clear goals for improving my  

 English skills. 

4.01 0.81 High 

20. I look for people I can talk to in English. 3.49 0.85 Moderate 
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Affective Strategies 

 

3.49 

 

0.88 

 

Moderate 

21. I try to relax whenever I feel afraid  

 of using English.  

3.90 0.82 High 

22. I encourage myself to speak English even  

when I am afraid of making a mistake. 

4.02 0.87 High 

23. I notice if I am tense or nervous when  

 I am studying or using English. 

3.49 0.89 Moderate 

24. I give myself a reward or treat when  

 I do well in English. 

3.30 0.85 Moderate 

25. I talk to someone about how I feel when  

 I am learning English.  

2.74 0.97 Moderate 

Social Strategies 3.71 0.91 High 

26. If I do not understand something in English,  

 I ask the other person to slow down or  

 say it again. 

3.79 0.98 High 

27. I ask English speakers to correct me when  

 I talk. 

3.73 0.92 High 

28. I try to learn about the culture of  

 English speakers. 

3.88 0.90 High 

29. I practice English with other students.  3.49 0.84 Moderate 

30. I ask for help from English speakers. 3.65 0.93 High 

Grand Total 3.60 0.80 High 

The English language learning employed by freshmen Business English major students in 

overall was at a high level. The result also reports that the most English language learning strategies 

employed was Metacognitive Strategies (¯x = 3.95), followed by Social Strategies (¯x = 3.71), and 

Cognitive Strategies (¯x = 3.67), respectively. 
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 4.2 The Comparison of English Language Learning Strategies Employed by  

 Freshmen Business English Major Students at Buriram Rajabhat University 

The results were presented according to the research objectives as follows: 

Table 2 The Comparison of English Language Learning Strategies Employed by Freshmen Business 

English Major Students at Buriram Rajabhat University 

 

 

Strategy 

English Proficiency Levels 

High Scores 

(40-80) 

n = 46 

Low Scores 

(1-39) 

n = 45 

t Sig. 

 S.D.  S.D. 

Memory Strategies 3.19 0.88 3.35 1.02 1.50 0.55 

1. I often review English lessons. 3.50 0.76 3.51 0.87 0.45 0.87 

2. I connect the sound of a new English words  

 and an image or picture of the words to  

 remember the word. 

3.39 0.81 3.40 0.94 1.28 0.70 

3. I remember a new English word by making  

 a mental picture of a situation which the  

 word might be used. 

3.43 0.87 3.58 1.12 2.44 0.66 

4. I use flashcards to remember new  

 English words. 

2.70 0.95 3.04 1.11 0.10 0.39 

5. I regularly review English lessons. 3.25 0.87 3.38 0.89 2.17 0.43 

Cognitive Strategies 3.63 0.88 3.71 0.92 1.31 0.49 

6. I watch English TV shows or movies. 3.91 0.96 4.09 0.87 0.69 0.54 

7. I practice the sounds of English.  3.86 0.82 3.82 0.81 1.88 0.11 

8. I try to talk like native English speakers. 3.84 0.89 3.98 0.84 1.5 0.99 

9. I try not to translate word-for-word. 3.41 0.87 3.27 1.10 1.03 0.42 

10. I look for words in my own language that  

 are similar to new words in English. 

3.14 0.88 3.38 0.96 1.46 0.39 
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Strategy 

English Proficiency Levels 

High Scores 

(40-80) 

n = 46 

Low Scores 

(1-39) 

n = 45 

t Sig. 

 S.D.  S.D. 

Compensation Strategies 3.37 0.90 3.57 0.92 1.04 0.31 

11. If I can’t think of an English words,  

 I use words or phrases that the  

 same meaning. 

3.36 0.81 3.60 0.86 1.20 0.11 

12. When I can’t think of a word during  

 a conversation in English, I use gestures. 

3.75 0.81 4.07 0.84 1.53 0.31 

13. To understand unfamiliar English words, 

 I make guesses. 

3.48 0.90 3.96 0.80 1.62 0.96 

14. I make up new words if I do not know  

 the right ones in English. 

2.95 1.12 3.33 1.02 0.67 0.08 

15. I read English without looking up  

 every new words. 

3.30 0.85 2.91 1.06 0.20 0.07 

Metacognitive Strategies 3.86 0.89 4.05 0.85 0.81 0.74 

16. I try to find out how to be a better  

 learner of English. 

4.14 0.85 4.27 0.81 0.35 0.96 

17. I notice my English mistakes and use  

 that information to help me better. 

3.89 0.78 4.00 0.80 1.35 0.59 

18. I try to find out many ways  

 as I can to use my English. 

4.02 0.90 4.20 0.84 0.47 0.73 

19. I have clear goals for improving  

 my English skills. 

3.84 0.91 4.18 0.83 1.08 0.74 
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20. I look for people I can talk to in English. 

 

3.39 1.00 3.60 0.96 0.81 0.68 

Affective Strategies 3.41 1.02 3.57 1.03 1.05 0.32 

21. I try to relax whenever I feel afraid  

 of using English.  

3.98 0.79 3.82 0.89 1.02 0.23 

22. I encourage myself to speak English  

 even when I am afraid of making  

 a mistake. 

4.05 0.86 4.00 0.95 1.04 0.15 

23. I notice if I am tense or nervous when  

 I am studying or using English. 

3.27 1.13 3.71 0.97 1.75 0.29 

24. I give myself a reward or treat when  

 I do well in English.  

3.07 1.04 3.53 1.10 1.43 0.80 

25. I talk to someone about how I feel when  

 I am learning English.  

2.68 1.29 2.80 1.22 0.02 0.14 

Social Strategies 3.64 1.01 3.77 1.02 1.55 0.45 

26. If I do not understand something in  

 English, I ask the other person to  

 slow down or say it again. 

3.73 1.00 3.84 1.11 1.23 0.19 

27. I ask English speakers to correct me 

 when I talk. 

3.68 1.05 3.78 1.00 2.71 0.16 

28. I try to learn about the culture of  

 English speakers. 

3.77 0.91 3.98 1.03 1.77 0.60 

29. I practice English with other students.  3.43 1.00 3.56 0.94 0.27 0.60 

30. I ask for help from English speakers. 3.59 1.09 3.71 1.01 1.78 0.69 

Grand Total 3.53 0.93 3.68 0.95 1.18 0.49 
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 The comparison of English language learning strategies employed by freshmen Business 

English major students presented no statistically significant difference among English language 

learning strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat 

University classified by BRU English test scores. This means that Business English major students 

had the same in English language learning. 

 Furthermore, the data from the semi-structured interview was confirmed that students read 

books to review their lessons, studied English online on YouTube, and always watch TV shows or 

movies with English subtitles and Thai subtitles to practice composing sentences, practice listening 

skills for pronunciation like a native speaker, and finding out new vocabulary. When they cannot 

think of a word during a conversation, they will make gestures or try to use other similar terms, and 

they get rid of their fear of English by building their self-confidence and the courage to speak up. 

 

Discussions 

5.1.1 The English language learning strategies employed by freshmen Business English 

major students at Buriram Rajabhat University  

Overall, the English language learning strategies employed by freshmen Business English 

major students at Buriram Rajabhat University was at a high level. This finding agreed to the study of 

Buainain (2010) and Charoensri (2015), who studied the English language learning strategies of their 

students was found at the high level. The highest mean score of English language learning strategies 

was metacognitive strategies, followed by social strategies and cognitive strategies, respectively. 

O’Malley and Chamot (1990) and Oxford (1990) mention that language learning strategies are the 

particular thoughts or behaviors that individuals use to store, retrieve, or use the new language, so the 

students apply language learning strategies in order to make their learning more accessible, faster, 

more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferrable to the new language. 

Furthermore, the “metacognitive strategies” was found at the highest mean score. This is related to 

Oxford (1990) theory as the metacognitive strategies help learners to regulate their learning, such as 

paying attention, planning, self-evaluating, and monitoring one’s errors or the learning process. This 
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finding is consistent with Buainain (2010), who studied the language learning strategies used by 

Qatar University English majors, Rardprakhon (2016), who examined investigation aims English 

language learning strategies (LLSs) employed by Thai engineering freshmen and Phusum (2019), 

who investigated the English language learning strategies used by Thai engineering students. Their 

studies were shown that the students usually used metacognitive strategies in English language 

learning. Students interacted with other classmates in order to practice their English; they tried to find 

out how to be a better learner of English, noticed their English mistakes, and used that information to 

help them better. 

The study also claimed that the “memory strategies” was found at the least strategies 

employed. However, the study of Phanomrat (2016) on English language learning strategies 

employed by Thai EFL vocational students in Buriram province found that the “memory strategies” 

was the most strategies used. His study was shown that English language learning as memory 

strategies are also crucial for graduate students since there are many technical terms relating to their 

fields of study which are essential to know. 

 5.2.2 Comparison of English language learning strategies employed by  

freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat University  

The findings showed that there was no statistically significant difference in the English 

language learning strategies. This means that Business English major students’ English language 

learning strategies were similar. This is related to Oxford (1990) theory on language learning. The 

students employed English language strategies to practice their English, watched TV shows or movies 

with English subtitle, and remembered a new English word by making a mental picture of a situation 

in the word that might be used. This finding is also consistent with the study of Rardprakhon (2016), 

Saengklaijaroen, Vongvivut, Laongpol, Yossiri, Hayeesani, and Rawichart (2019), and Patil and 

Karekatti (2012), their studies revealed that the students were unaware of the benefits of LLSs and 

how they can be employed in learning English. The semi-structured interview with students also 

announced that they had similar in English language learning strategies. 
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However, the studies of Phanomrat (2016) on English language learning strategies employed by Thai 

EFL vocational students in Buriram province in terms of English proficiency was found a statistically 

significant difference at the level of .05. 

 

Conclusion 

 In conclusion, this study carried out in order to provide an insight to the English language 

learning strategies employed by freshmen Business English major students at Buriram Rajabhat 

University. The findings from this study might be useful for the students who are learning English 

language and want to improve their English skills. Also, English lecturers and teachers can be used 

the result of the study as a guideline for improving their teaching methods based on students’ strategy 

used in order to enhance their students’ learning as well as use for designing English lesson plans. 

 

Recommendations 

 The followings are some recommendations based on the research results: 

 7.4.1 The future studies should be study other samples, focus more on the area and may be 

more the larger numbers of participants. 

 7.4.2 The future studies should add more research instruments in order to gain deeper data of 

understanding the English language learning strategies than this research. 

 7.4.3 This studied also should be extended examine the strategy other fields of study or 

academic majors such as medical science, engineering, among others. 
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บทคดัย่อ  

เมซ รันเนอร์ วงกตมฤตยู (The Maze Runner, 2014) เป็นภาพยนตร์อเมริกนัแนวไซไฟ กาํกบั

โดยเวส บอล นํามาจากนวนิยายของเจมส์ แดชเนอร์ นาํแสดงโดยดีแลน โอไบรอนั (โทมสั) ซึ� งเป็น

นกัแสดงชาวอเมริกนั เรื�องราวในภาพยนตร์เรื�อง เมซ รันเนอร์ วงกตมฤตยู (The Maze Runner, 2014)

โทมสัตื�นขึ�นมาภายในลิฟต์ ทาํให้เขารู้ตวัว่าตนเองอยูภ่ายในกรงขนส่งของพร้อมเสบียงอาหาร โดยมี

กลุ่มชายหลายคนกาํลงัจ้องมองเขาอยู่ พวกเขาเหล่านั�นเรียกสถานที�แห่งนี� ว่า “ทุ่ง” เป็นสถานที�ขนาด

ใหญ่ที�ถูกลอ้มรอบไปดว้ยกาํแพง หลงัจากการมาเยอืนทุ่งของโทมสัก็เกิดเรื�องไม่คาดคิดขึ�นภายในทุ่ง

และโทมัสได้เป็นส่วนหนึ� งของทีมนักวิ�งและได้ร่วมออกเดินทางสู่นอกกาํแพงหรือเรียกได้ว่าวงกต

พร้อมกบัมินโฮ ทาํให้พวกเขาไดพ้บกบัเงื�อนงาํอะไรบางอยา่งเกี�ยวกบัองคก์รลบัที�อยูเ่บื�องหลงัของการ

มาเยือนท้องทุ่งของทุกคนในภาพยนตร์เรื� อง เมซ รันเนอร์ วงกตมฤตยู  (The Maze Runner, 2014) 

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ประเภทของสังคมดิสโทเปียร์ที�องคก์รลบัใชค้วบคุมตวัละครและ

วิเคราะห์วิธีการต่อตา้นของโทมสัต่อองคก์รในภาพยนตร์เรื�อง เมซ รันเนอร์ (The Maze Runner, 2014) 

การศึกษานี� ใช้แนวทางเชิงวิพากษ์และทฤษฎีวรรณกรรมเพื�อวิเคราะห์การทาํงานขององค์กรและการ

วิธีการต่อตา้นของโทมสัต่อองคก์ร การศึกษานี�ใชไ้ฟลภ์าพยนตร์จาก Disney Hotstar และบทภาพยนตร์

จากอินเทอร์เน็ตเพื�อรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหา ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าองค์กรใช้

ประเภทของสังคมดิสโทเปียร์ในการควบคุมตวัละครคือ การใช้เทคโนโลยีในการควบคุม การจาํกัด

ความรู้และขอ้มูล การลบความทรงจาํของตวัละครและการจาํกดัทรัพยากรณ์ และการวิเคราะห์วิธีการ

ต่อตา้นของโทมสัต่อองคก์รคือ การหาทางออกจากเขาวงกต การต่อสู้กบัโศกา การพยายามทาํให้ความ

ทรงจาํกลับมา การเขา้ร่วมกับองค์กรเดอะ ไรท์ อาร์ม และการพยายามกลบัเข้าไปในเมือง จากการ



   

 33 

วิเคราะห์ผูวิ้จัยได้ใช้ทฤษฎีลักษณะของสังคมดิสโทเปียร์ ดังนั� นผูจิ้วยัมีความคิดเห็นร่วมกันว่าการ

วิเคราะห์สังคมดิสโทเปียร์ในภาพยนตร์เรื�อง เมซ รันเนอร์ (The Maze Runner, 2014) มีความน่าสนใจ

เป็นอย่างมาก นอกจากนี� ภาพยนตร์ เมซ รันเนอร์ (The Maze Runner, 2014) ได้เขา้ชิงรางวลัหลาย

รายการและเป็นภาพยนตร์ที�กลุ่มวยัรุ่นให้ความสนใจ 

 

คาํสําคัญ:  ดิสโทเปียร์, ปรัชญา, เยาวชน 

 

Abstract  

The Maze Runner (2014) film was an American sci-fi film directed by Wes Ball, based on 

James Dashner’s novel, stated An American actor, Dylan O’Brien (Tomas). The stories of “The Maze 

Runner” film. Thomas woke up inside an elevator. It made him realize that he was inside a transport 

cage with food supplies. A group of men was staring at him. They called this place a “field.” It was a 

large place surrounded by walls. After Thomas's visit to the field. There was an unexpected thing that 

happened inside the field, and Thomas joins a team of runners and ventures beyond the walls, known 

as the maze, with Minho. They found some clues about the secret organization behind everyone's visit 

to the fields in The Maze Runner (2014) film. Identify the types of dystopian societies in which the 

secret organization controls the characters, and to analyze Thomas' approach to resistance against the 

organization in The Maze Runner (2014) film. Critical and literary theory were used to analyze the 

work of the organization and the approach of Thomas's resistance to the organization. The study used 

movie files from Disney Hotstar application and all scripts from the Internet to collect data and 

analyze problems. The results of the analysis showed that the organization used the types of dystopian 

societies to control their characters, they used technology to control, limiting knowledge and 

information, eliminating memories and limitation of supplies and the researchers analyzed Thomas' 

methods of resistance to the organization are searching for the exit in the maze, fighting with the 

Grievers, trying to gain back Thomas’s memories, joining the Right Arm, and trying to get back into 

the Last Town. From the analysis, the researchers applied the theory of characteristics of dystopian 

societies. Therefore, the researchers believe that the analysis of the dystopian society in The Maze 



   

 34 

Runner (2014) film. is very interesting. In addition, The Maze Runner (2014) film has earned several 

awards and is a film that attracts the attention of young people. 

 

Keywords: Dystopian, philosophical, young adult 

  

Introduction 

The Maze Runner is a 2009 American science-fiction novel or young adult dystopian science 

fiction novel written by American author James Dashner that was released in the United States. 

Afterward, Wes Ball adapted and directed the movie in 2014. It is an American dystopian science 

fiction film series, and it was produced by Ellen Goldsmith-Vein, Marty Bowen, Wyck Godfrey, and 

Lee Stollman. The film stars Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Aml Ameen, Ki Hong Lee, and Blake 

Cooper. The Maze Runner is the first part of a trilogy by James Dashner, an American author. In 

2009, the book was first published. Later, The Maze Runner novel won many awards after release: 

ALA Best Fiction for Young Adults, The Maze Runner (2011) and Young Reader's Choice Award, 

intermediate grades, The Maze Runner (2012). The Hunger Games, Divergent, and The Maze Runner 

have startling similarities. To begin, the background is a post-apocalyptic world ruled by an 

authoritarian regime; second, a young teenage hero or heroine decides to fight against the rulers; and 

third, the heroes are put to the test in a trial and must battle for their lives. The Maze Runner (2014) 

film has received many awards such as Movie Award for Best Fight (2015), Movie Award for Best 

Breakthrough Performance (2015), and Movie Award for Hero (2015). The Maze Runner (2014) has 

received many awards after its release. It shows that the film has impressed the audience, and the 

audience can understand the meaning of the story that tries to communicate the dystopian world 

perfectly. In addition, The Maze Runner (2014) film has infiltrated adolescent psychology. Focusing 

directly on “teenagers” in terms of characters, ideas, and themes of the film is not the only placement 

of teenage characters in the events of a dystopian world. The film is a model of what “teenagers” go 

through in their lifetimes. We all know that adolescence is a turning point in life. It is full of 

challenges, risks, and confusion as to which way to live. The decisions at this age may affect his life 

in the future forever. Unlike a maze full of paths, we expected it to have an “exit”, but which one was 
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the exit? It is a big decision for “teenagers” before they become “adults”. The story resonates with 

“Thomas” (Dylan O'Brien), the main character of the story. He is a person who represents the 

rebellious teenagers in society. He questioned things and act without fear because doing is better than 

doing nothing. At least, if he is right, it is an opportunity to be free. However, The Maze Runner 

(2014) film is a dystopian story that perfectly reflects the mental state of the youth. The film gives us 

a clear understanding of the thoughts and resistances of people who fall into the dystopian world. The 

maze runner (2014) is about a teenage boy named Thomas who wakes up in the center of a gigantic 

labyrinth. He doesn't remember anything from his past, except his name. He is not the only person 

there. There are many other teenage boys stuck inside the labyrinth as well. As time goes on, he 

gradually finds out more and more about where he is. The people that have been dumped here 

previously are called Gladers. They call the place where they all now live The Glade. The Glade is 

run by two boys, Alby, the leader, and Newt, the second-in-charge. The elevator like box comes up to 

the surface once a month with supplies, weapons, and always a new boy. The Glade is surrounding by 

a mile high concrete wall covered in ivy. On the other side of the wall there are Grievers, Grievers are 

described as monsters of metal and flesh. The Gladers are trying to stay alive as well as "solve" the 

maze by running through it as fast as they can while tracking movements of the walls and trying to 

escape. Not long after Thomas's arrival, the box is sent up with a girl and a note in it. the note said, " 

she is the last one ever ". Which implies that there will be no more people sent into the maze. The 

girl, Teresa, goes into a coma and when Thomas goes to see her, he recognizes her but can't 

remember her name. He hears a voice telling him her name is Teresa, but the voice is in his head. Her 

arrival triggers everything in the Glade to change: the sun disappears, the deliveries of supplies stop 

coming, and the doors of the Maze stay open at night, which now allows the Grievers to enter the 

Glade and hunt the children (Wes Ball, 2014) The main purpose of The Maze Runner (2014) film is 

the organization's experimentation with the main character and other characters. To study the brain 

patterns of the main character and other immune and non-immune characters, how are they different? 

The importance of experimentation within the film is the organization wants to find a cure for the 

virus. The outstanding about The Maze Runner (2014) film is how the film portrays the characters 

who are under the control of the organization and how does organization work affect how other 
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characters behave or opinions in a dystopian society. In this study, the researchers wanted to present 

information about dystopian society with reference to The Maze Runner (2014) film to spread 

information about what is happening in dystopian societies and understand the structure of problems 

in dystopia. It also presents methods of Thomas against to the dystopian organization rules in The 

Maze Runner (2014) film. He lived in the organization control where he couldn't do what he wanted, 

and to convey the limit of life assigned to him by the organization. 

 

Objectives of the Study  

1. To analyze the dystopian world type of organization that occurs in The Maze Runner 

(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) 

film. 

2. To analyze methods of Thomas against the dystopian organization rule in The Maze 

Runner(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death 

Cure(2018) film. 

 

Methodology 

In doing the analysis, the researchers conducted these following steps: First, the researchers 

were selected The Maze Runner (2014) film and the researchers watched the movie via the Disney 

Plus Hotstar application. The Maze Runner (2014) film was going to be analyzed as focused on the 

dystopian societies in the movie. After watching the movie, the researchers have discovered the type 

of government dominance in dystopian societies within the movie. Moreover, the researchers have 

discovered the behavioral traits of the male protagonist named Thomas who lives in a dystopian 

society and tries to against the organization’s rules. By finding, the researchers were interested to 

analyze the work of government and Thomas' behavior in the dystopian society of The Maze Runner 

(2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) 

film. Second, the researchers analyzed the types of dystopian related to the work of organization that 

happen within The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze 

Runner: The Death Cure (2018) film. In addition, the researchers also analyzed the behavior and 
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Thomas’s method, the main anti-organization characters in a dystopian society that found in The 

Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The 

Death Cure (2018) film. Third, the researchers found the possible resources, read the information, and 

gather information related to this research, which was theory of Characteristics of a Dystopian 

Society that was going to be used in order to support the analysis. Fourthly, it was analyzed in 

Thomas and the dominance of the organization in the dystopian society by using related theories and 

approaches. After analyzing the dystopian types of the organization and Thomas’s methods to against 

the organization in the dystopian society were finally found within Thomas which supported the in 

scene of The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze 

Runner: The Death Cure (2018) film. Moreover, the researchers found the types of dystopian that 

organization used to control people in The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch 

Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film as well. The final step was making 

the conclusion based on the analysis that had been done before. The conclusion summed up the 

information from the introduction until the analysis. 

 

Results  

The researchers divided the analysis into two main points: the dystopian types used by 

organization and the analysis of the male main character named Thomas methods for fighting against 

the organization in the dystopian society of The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch 

Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film. 

 The Dystopian Methods Use by Organization 

        The discussion about the dystopian type occurs by organization for dominance in The Maze 

Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure 

(2018) film. The first discussion is technological control that used in the maze. The second shows 

limitation of the knowledge and information of the Gladers who lived in the maze. The third will talk 

about eliminating memories of The Gladers in the maze. Lastly, it is limitation of supplies that occur 

in the maze.  
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Technological Control 

The technology control used in the The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch 

Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film have many types. The organization 

uses technology as a key role in controlling the Gladers in the maze. It can see in the first episode 

(The Maze Runner (2014) film). There is the maze, the machines called the Grievers, and camera 

monitors. The purpose of using these technologies is to control the Gladers, stimulate the immune 

system of the Gladers, and monitor the behavior of the Gladers who lived in the maze. Moreover, it 

motivates the fear within the mind for those people in the maze to learn and try to escape from this 

maze. 

Using the Maze as a Tool to Confine the Youth 

The organization puts the maze as a test for the Gladers' brains to process and analyze their 

way out of the maze in a variety of ways. Coming out of the maze is very difficult for the Gladers. 

The Gladers were tested this experiment to screen the most effective people in terms of brain, tact, 

and critical thinking including the immune system of their body. The organization will take 

advantages of the Gladers survivors in other trials. It was revealed in The Maze Runner: The Death 

Cure (2018) film that this experiment stimulates the Gladers' brains to fight and learn to survive from 

the maze. The result is that the brain of the Gladers are more efficient. It also allows the serum 

extracted from the Gladers' blood to be used to treat plague that occur in the movies. The most 

prominent use of technology in the film is the maze. The maze is the hardest obstacles and tests to 

escape. The Gladers, who inhabit the maze-enclosed meadows, try hard to study the mechanics and 

paths of the maze to find a way out. The main mechanism of the maze is that it opens a door so that 

the Gladers can enter when the sun rises and at sunset the maze closes the door. The moment before 

the maze doors are opened or closed, a wind blows from inside the maze as a warning signal for every 

door opening or closing. If any of the Gladers fail to get out of the maze and get trapped in it, they 

will not be able to survive again because they will be attacked by the Grievers within 1 night. The 

researchers will explain about the Grievers in detail again in the next topic. 
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In the 53.20 - 55.10 minutes scene of The Maze Runner (2014) film, Minho, the male 

character in the movie, explain the maze working pattern to Thomas that the maze has sections 1-8. 

Every night when the maze moves, the maze will open a new section. They are sorted by section 7 1 5 

2 6 4 8 3 is always the same. The path pattern changes in the maze every night makes the Gladers 

confusing, baffled and difficult to find the way out. Also, this resulted in the Gladers having to 

memorize every area of the maze and analyze the maze's changing patterns heavily over a long period 

of time until a conclusion was reached. 

 Implanting a Tagged in the Body 

The organization used a implanting tag because they wanted to show ownership of the 

characters in a dystopian society in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film and Maze Runner: 

The Death Cure (2018) film, the researchers discovered the technological control which is the 

organization implanted a tag in the character's body, the implanting a tagged in the character body, 

the organization benefited from using this method because they can easily know and track the 

location or place where the characters are in the dystopian society because the organization in a 

dystopian society used the technology to control people which is which threatens the independence of 

people in the dystopian society. 
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The scene at 1.00.20 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. 

 

 
 

Jorge: Looks like you're tagged. You came from WICKED. Which means... you're very valuable 

(Nowlin, 2015). 

In this scene, the character named Jorge, he saw the tag in Thomas's body and scanned it, so 

he knew that Thomas and other characters came from The WICKED Organization. Therefore, 

implanting a tag that the organization sided into the character's body can show the character's 

information. The data revealed that the researchers knew that these teenage characters, including 

Thomas, they were the organization desperately needed for an experiment to find something in their 

blood. 

Limitation of the Knowledge and Information 

Limitation the knowledge and information of the Gladers in the maze makes it easier for 

organizations to control the population. The organization entered the information they wanted the 

characters to know, which is unilaterally provided by the organization. These limited the character’s 

feelings in order not to feel against the organization. Therefore, if the characters knew more of the 

information that the organization was hiding, it may cause different ideas and lead to anti-

organization which has an impact on the organization, it made the experiment unsuccessful or have 

obstacles. Alternatively, the organization does not limit the charater’s abilities or aptitudes. It may be 

that the organization wanted to see the potential of each person to find something in the characters 

that is expressed through the potential that affects the character’s internal systems. From The Maze 

Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, It can be seen that the Gladers do 



   

 41 

not know who they are. Not knowing anything of their own information means the Gladers lack the 

critical thinking skills to get themselves out of the maze. They did not know who their true identity 

was and why they were sent here. Without knowing any information about themselves, it might be 

useless to get out of the maze. Therefore, it made most of them not think of really escaping from the 

maze and still thought that the maze was their home. The characters called the maze are home 

because the organization has limited memories and the organization sends them to the maze. When 

they woke up in the box they could see the maze first. Thus, the maze was the place where the 

characters lived for three years. This has also resulted in the Gladers following strictly established 

rules without the slightest opposition or controversy because they lack the knowledge and 

information to make the right decisions in life. 

 

The scene at 9.25 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. 

 

Minho: We weren't the only maze.  Come on. 

The teenager: And there was this big, loud explosion, and these guys came out of nowhere. Started 

shooting up the place. It was intense. They pulled us out of the maze and brought us here ... 

 

Newt: What about the rest?  The other people left behind in the maze what happened to them? 

The teenager: I don't know. I guess WICKED still has them 

(Nowlin, 2015). 

 

Eliminating Memories 

The memory of the youth is dangerous to the organization. If the youth in the maze has a lot 

of memories, the youth will have a variety of emotions, furious, aggressiveness, and take an act of 

revenge. For the stability of the organization, the youth in the maze had to be controlled to a 

minimum of knowledge. For this reason, it will make it easier for organizations to control youth.  
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Furthermore, the organization allows the youth to remember only their own name. It will be 

evident that the organization limits the memory of the Gladers before sending them into the maze in 

The Maze Runner (2014) film. The words of Alby who is the first to be sent to the maze. 

 

 

“My name is Alby; now can you tell me about yourself? 

Where do you come from?” 

“Thomas shook his head. I-I don't remember anything. 

Why can't I remember anything?” 

“It's okay, it's fine. It's normal. It happened to all of us 

.You'll get your name back in a day or two. It's one thing they let us keep.” 

 

(Noah, 2014) 
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Limitation of Supplies 

 

 
 

The organization limits materials or supplies for the benefit of the organization. The 

organization controls and dominates the youth so that the youth does not think of opposing the rules 

of the organization. The limitation of the organization's resources is to allow the youth to do what the 

organization requires, while the organization deprives the youth of rights and equal access to things. 

Well, and the youth who no one is complaining about what they are doing this for, and is it necessary 

to be like this? This scene represented control of supplies in The Maze Runner (2014) when as the 

box moves up, inside the boxes are Thomas and accessories such as ropes, orange sacks, and blue 

sacks, a large water tank, and a number of glass and jars with metal in them. 

Thomas’s Methods for Fighting against the Organization 

The second discussion is about Thomas's methods against fighting the organization in The 

Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The 

Death Cure (2018) film. There are: 

Searching for the Exit in the Maze 

The first way, Thomas's methods against fighting the organization in The Maze Runner 

(2014) film can be analyzed as Strong Protagonist in Characteristics of a Dystopian Society concept. 

The protagonist of the story often has a member of his or her family who knows what life was like 

before its current dystopian state, which encourages the character to spark a new way of thinking. 

This character is able to see things differently and convince others of his or her way of thinking to 

gathering followers; the protagonist does not always have outstanding powers or talents, but his or her 

ideas and opinions are so extraordinary and different from others that people. We can see from the 
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moment 1:03:10 minutes in The Maze Runner (2014) film. Thomas and Minho ran the maze together 

to gather details about the opening of each section each day. And he went out to find section 7 that 

opened early. So, they went inside to investigate. Suddenly, the key number seven rang out. Thomas 

took it out of Minho's bag and Thomas told Minho, "I think it's showing us the way." The wall was 

closed, but suddenly the number seven key turned green, and the door slowly moved up. So, they 

walked in and found an open tunnel stained by the Grievers. Suddenly a red laser beam scanned them, 

and the door slowly closed. Thomas said We got to get out of here, and they ran to meet the Gladers 

in the field again. Newt spoke up when he saw Thomas, now what the hell's going on out there?" 

Thomas replied We found something, a new passage. We think it could be a way out. Chuck asks to 

wait; you're saying you found the Griever’s home? And you want us to go in? Thomas told him about 

their way in could be our way out. And at 1:24:56 minutes. Thomas said to everyone, we can get out 

of here. At least there is a choice outside. Thomas asked the Gladers who would go with him which 

some of the Gladers agreed to go out into the maze with him. It can be seen that Thomas has a 

different mindset and is skeptical of being. So, he tried to find a way and persuade all the Glader 

people to get out of here. because this was not their real home. They could choose for themselves 

whether to leave this place or not. And no one who can imprison them. But it doesn't seem to end 

when Thomas gets out of the maze. He found that all of this was the plan of the organization that was 

watching them all the time. Suddenly in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. They show up 

somewhere. In scene 3:14 minutes, they meet Mr. Janson. He tells Thomas that he's the one who 

makes everyone alive, Mr. Janson took Thomas and everyone for a bath and checkup. until they met 

the dining room. Thomas looked shocked because there were many youths in it. At that moment, 

Thomas saw the doctors push Teresa's bed. Thomas ran to Teresa, but the guard didn't let him go, so 

Thomas became suspicious and panicked. In scene 13:05minutes Aris crawls from the ceiling channel 

to find Thomas in the bedroom. He took Thomas to see what the doctor had brought another 

unconscious youth into the room. And the second time he tried to enter that room. Until he saw that 

there were all the unconscious youths standing and Dr. Janson suddenly walked in and talked to one 

of them, Dr.Paige. Thomas heard them talking. He knows that all of them have been deceived. So, he 

hurried back to his room and led everyone to escape again. and they managed to escape from there. 
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This led the researchers to see that Thomas was always a leader and a completely different person. He 

dared to break the rules and tried to find every possible way to bring him out into the real world. 

Although he had no idea what the outside world was like. He did everything to be independent of the 

organization. 

Fighting with the Grievers 

A Griever is a creature that lives in the maze and comes out mainly after dark (this is not 

always the case; they have sometimes been known to come out in the daytime). Its purpose is to 

harass and even kill the Gladers who venture into the maze. The organization has different methods of 

controlling the characters in a dystopian society of The Maze Runner (2014) film. The Grievers is the 

part of method that the organization used to control the characters in The Maze Runner (2014) film. 

Therefore, fighting with the Grievers is the Thomas's method to use against the organization in the 

time scenes in 39.06 and 1.27.10 minutes. Thomas not only fought the Grievers, but he also killed it. 

The character named Minho told the other Gladers at the time scenes in 40.10 minutes. 

The scene at 40.10 minutes of The Maze Runner (2014) film. Gladers: What happened out 

there? 

How did you guys make it out? Chuck: You saw a Griever? 

Thomas: Yeah, I saw one. Minho: He didn't just see it. 

He killed it (Noah, 2014). 

 

In the scene at 1.32.39 minutes, Thomas and the Gladers fought with the Grievers again for 

going to the exit door of the maze. From both situations or scenes the researchers applied dystopian 

characteristics theory in the strong protagonist topic to analysis in this case study. It could be showing 

the researchers, Thomas is who wanted to be a survivor from the maze and against to the 

organization. Therefore, fighting with the Grievers is the part of the survive methods in the maze in a 

dystopian society of The Maze Runner (2014) film. 
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Trying to Gain Back Thomas’s Memories   

Thomas tried to gain back memories to solve the problems with the situation that was 

happening. When he got the memories back, he was still against the organization and left to the maze. 

He persuaded the other Gladers to join him. Moreover, he used to work with organizations, and he 

knew what he did in the organization. Trying to gain back his memories is the way that Thomas knew 

more information about the organization. The Maze Runner (2014) film shows that the organization 

in the movie has erased the memories of every character, including the main characters named 

Thomas that the researcher analyzed. The characters will only remember their own names.  It's the 

only thing that the organization in The Maze Runner (2014) film gives to every character. Trying to 

gain back the memories is shown in the male main character named Thomas in the time scene of 

1.17.50 and 1.19.23 minutes.  The character named trying to say all of this, it's Thomas' fault. 

 

The scene at 1.17.50 minutes of The Maze Runner (2014) film. 

 

Gally: Look around, Thomas! 

Look around! 

This is your fault! 

Gladers: Back off, Gally! 

This is not Thomas' fault! 

Gally:   They sent him here, and now he's destroyed everything that we've built! 

Gladers: What are you talking about? 

Thomas: Maybe he's right. 

Teresa: Thomas... 

 

Thomas: I need to remember, Teresa. (Noah, 2014) 

 

While the character named Gally talked, Thomas brought the serum from Chuck’s hand 

injected into his own body. From this situation, Thomas demonstrates his attempts to bring back his 
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memories. In order to know the story or the reason before all the characters are in the maze. More 

than that, the researchers saw the incident as a way for Thomas to oppose the control of the 

organization behind it. Therefore, Thomas’s attempts to bring back the memories, it was because he 

wanted to know the story the organization was hiding and to figure out how to survive in the maze 

controlled by the organization. After Thomas injected a serum to bring back memories.  He has 

succeeded. He could remember stories about the organization. 

Joining with The Right Arm Organization 

The Right Arm is an organization opposed to the WICKED organization. The leader is the 

character named Vince. They believe that the money the WICKED organization has been using in 

their search for a cure to the Flare would have been better spent in preventing the disease being 

spread across the planet, keeping more people healthy. The Right Arm has members in every 

remaining city.The Flare is a man-made disease created by the Post-Flares Coalition. It is a virus that 

slowly eats away the brain, eventually turning its victims into bloodthirsty and irrational humans who 

consider killing, torture, and cannibalism everyday objectives. It is known to mutate rapidly. People 

who have the Flare are commonly called Cranks. Every large remaining city in the world has a 

special holding place for Cranks known as a Crank Palace. 

The Right Arm organization appeared in Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film and 

Maze Runner: The Death Cure (2018) film which is allows the audiences and the researchers to know 

that The Right Arm organization is an organization with different opinions from the WICKED 

organization. The Right Arm organization first appeared in the Maze Runner: The Scorch Trials 

(2015) film. In The Right Arm organization, there are many people who opposed the WICKED 

organization, some of whom have worked in the organization or have been in the maze which is the 

part of the experiment of the WICKED organization. Thomas' visit to the Right Arm organization 

gives Thomas more truth about the WICKED organization. 

In this scene at 1.37.35 minutes of the Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. Thomas 

just couldn't bear to watch his friends die before his eyes. So, he shared the information (the 

organization's office, the experiment, and all the organization's lab) to the Right Arms organization, 

or it can be called Thomas is a source for The Right Arm organization. 
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Mary: Thomas: Mary: 

Thomas: Mary: 

Vince: 

What? You know me? 

Interesting. It makes sense they’d put you in the maze. Though I must admit... I was worried they’d 

kill you after what you did. 

What I did? 

The first time we spoke, you said you couldn’t take it anymore... watching your friend die, one by 

one. The last time we spoke... you gave me the coordinates of every WICKED compound, trials, and 

lab. 

He was our source. 

The scene at 1.37.35 minutes of Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film. Hello, Thomas. 

 

The researchers used the theory of Dystopian Characteristics and analyzed that Thomas 

disagreed with the wicked organization, even though he was working in the organization at the time 

and tried to find various ways to oppose the organization, so Thomas and the other characters' 

encounters with the right arm were part of his escape from the wicked because the right arm 

organization would continue to relocate to avoid the wicked organization. However, joining with The 

Right Arm organization also appeared in Maze Runner: The Death Cure (2018) film, it gave 

audiences and researchers more information about the WICKED organization that it was conducting 

experiments for the Flare antiviral from the blood of teenage characters in the scene at 12.55 minutes 

of Maze Runner: The Death Cure (2018) film. 

The scenes at 12.55 minutes of Maze Runner: The Death Cure (2018) film. 

Vince: All right, listen up. 

I know you've all been through hell. 
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I wish I could say our troubles are over. 

But we're not through this yet. WICKED's still out there. 

They're not giving up. "Cause you got something they want. 

They took you because you're immune to a plague that's wiping out the human race. And they think 

you're worth sacrificing to find a cure. 

Well, I don't. 

 

To sum up, joining with The Right Arm is the part of Thomas’s methods against to the 

WICKED organization. Thomas including another character move the place that the WICKED cannot 

find them. 

Trying to Get into The Last City 

The Last City appears in Maze Runner: The Death Cure (2018) film in the scene at 31.09 

minutes. It is seemingly the last major settlement of humanity following the Sun Flares and the 

subsequent Flare Pandemic. The actual location of this megapolis is unknown. The city serves as the 

primary headquarters of WICKED and is its main base of operations from which it coordinates its 

efforts in obtaining immune children to produce a cure. 

Thomas's attempt to enter the Last City in this time to tried to come back to save the 

character named Minho because he has been captured by the wicked organization to tried again to 

find a cure for the Flare virus. It was difficult for Thomas to return to the Last City because the 

WICKED organization was able to detect Thomas's location, in the scenes at 1.07.26 minutes Thomas 

asked Teresa to remove the tag in his body, and let Theresa lead the way into the organization to help 

Minho. 

The researchers analyzed this approach against the WICKED organization, also creating a 

hurdle for the organization to halt the trial or make the organization's trial unsuccessful. Moreover, it 

saved other teenagers from the WICKED organization. 

Discussion 

The organization's use of character control technology can only be controlled by certain 

groups of people. Corporate population control in dystopian societies within the film. It shows a 
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group of people who disagree with the organization. causing that group of people to be against the 

organization. The movie shows that the organization's inability to control the population has made the 

trials of antiviral drugs unsuccessful. In fact, the organization only does it for personal benefit. The 

organization visualizes the characters that the organization is trying to do for everyone. Tomas' 

methods of opposing the organization also successfully freed him from the organization. Thomas and 

the Right Arm Organization have started a new better life at the Safe Haven was the end gold of Maze 

Runner: The Death Cure (2018) film. However, in a dystopian society, it was perfect. Before Thomas 

left the organization, he lost many loved ones while trying to resist the organization. To conclude, the 

dystopian methods used by the organization in The Maze Runner (2014) film, Maze Runner: The 

Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film is four ways that the 

organization controls the Glader in the maze from conceptual thought which is Characteristics of a 

Dystopian Society. In addition, Thomas's methods for fighting against the organization in the 

dystopian maze of The Maze Runner (2014) film Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and 

Maze Runner: The Death Cure (2018) film have five personality traits of the main characters against 

dystopian organization’s rules from Dystopian Characteristics in conceptual thought which is 

Characteristics of a Dystopian Society. 

Recommendation for Further Research  

The researchers suggest the future researchers conduct the analysis of all characters in the 

The Maze Runner (2014) film, or analysis the dystopian world in Maze Runner 2: The Scorch Trials 

and Maze Runner 3: The Death Cure. As the character traits of all the characters and societies in the 

film, it is also interesting as much as the analyzing of dystopia World in the The Maze runner (2014) 

film, Maze Runner: The Scorch Trials (2015) film, and Maze Runner: The Death Cure (2018) film. 

Furthermore, the characters in the film The Maze Runner other sectors are similar to the characteristic 

of people in society in the present whether it is an attitude of people, class division, etc.  
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บทคดัย่อ 

เป็นที�ทราบกนัดีว่าการเรียนการศึกษาเป็นสิ�งที�สาํคญัอยา่งมากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการ

ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า2019 หรือที�เรียกกนัว่าโควิด-19ทาํให้ทางมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์

จดัการเรียนผา่นทางออนไลน์เพื�อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้ไดอ้ยา่งครบถว้นและสามารถนาํความรู้

เหล่านั�นไปใชใ้นการทาํงานในอนาคตและยงัไดม้ีโอกาสสูงในความกา้วหนา้และการมีงานที�ดีทาํ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาในครั� งนี� เพื�อศึกษาความพงึพอใจต่อการเรียนรู้ออนไลน์ ประการที�สองเพื�อ

ศึกษาความพงึพอใจต่อ Google Meet ของนกัศึกษาภาษาองักฤษธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา

วิจยัในครั� งนี� เป็นนกัศึกษาจาํนวน �� คน สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที�ใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี�ค่าร้อยละค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 

1. ระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.33, 

S.D. =1.09) ซึ�งความพึงพอใจในดา้นระบบผูส้อนอยูใ่นระดบัสูงสุดเมื�อเทียบกบัดา้นอื�น เพราะนกัศึกษา

สามารถเขา้ใจและไดย้นิชดัเจนเมื�ออาจารยผ์ูส้อนมอบหมายงาน 

2. ความพงึพอใจต่อการเรียนออนไลน์ผา่น Google Meet ของนกัศึกษา พบว่าอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ( x =3.37, S.D. =1.01) อาจเป็นเพราะการเขา้ใชง้าน Google Meet เป็นเรื�องที�ง่าย ผลการศึกษา

ครั� งนี� เป็นขอ้มูลสาํคญัให้นกัศึกษาไดท้ราบเกี�ยวกบัการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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Abstract 

This study aimed to 1) to study the satisfaction towards online learning: 2) to study the 

satisfaction towards Google Meet by 78 students who studying in Business English major, Faculty of 

Humanities and Social Sciences of Buriram Rajabhat University, selected by using purposive 

sampling technique. The research instrument for the data collection was questionnaire. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings were 

1) the satisfaction of students’ online learning was at a moderate level ( x =3.33, S.D. =1.09). In 

terms of aspects, the rankings of three aspects from the highest to the lowest were instructional 

system, the technology, and the outcome, respectively, 2) the satisfaction towards Google Meet used 

by Business English students in overall was at a moderate level ( x =3.37, S.D. =1.01). When 

considering each aspect, it was found that the highest was “ease of access”, followed by 

“communication and interaction”, and the lowest was “perceived usefulness”, respectively. 

 

Keywords: Satisfaction, Online Learning, Google Meet 

 

Introduction  

According to WHO (2021), the outbreak of coronavirus 2019 or Covid-19 (Coronavirus-19) 

started at the end of 2019 and has spread all over the world. It causes fear and affects society, health, 

economy and education. That why many schools or educational places change to have online learning 

policy. Online learning is learning through the Internet often referred to as "e-learning" Online 

learning covers technologies such as the World Wide Web, email, chat, groups, and new messages. 

Audio and video conferencing are delivered over a computer network for educational purposes. It 

helps learners to learn on their own at their own convenience (Dhull & Arora. 2017). According to 

Elshami, et al (2021) online learning has become the new normal in schools worldwide. Satisfaction 

with online learning is a significant aspect of promoting successful educational processes. Due to the 

Covid-19 situation, Buriram Rajabhat University has a policy to use online learning via Google Meet. 

Google Meet is a smooth, easy-to-use video conferencing application from Google. Key features 

include high-definition video conferencing supports up to 100 participants, and just share the link for 
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everyone to join with one click supports a variety of desktop, IOS and Android applications, share 

screens, photos, files and text (Arttaweekul. 2020). Therefore, the researchers would like to study the 

satisfaction towards online learning and Google Meet of Business English major students at Buriram 

Rajabhat University.  

 

Research Objectives 

 This study designed to achieve the following objectives: 

2.1 To study the satisfaction towards online learning of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University. 

            2.2 To investigate the satisfaction towards Google Meet of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and Samples 

3.1.1 The population of this study were 356 Business English major students in Faculty of 

Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 

2020. 

3.1.2 The samples were 78 students who were Business English major at Buriram Rajabhat 

University in the first semester of the academic year 2020, selected by using sample random 

sampling. 

3.2 Research Instrument 

Research instrument was a questionnaire. It is asking the samples about the satisfaction 

towards online learning and Google Meet of Business English major students at Buriram Rajabhat 

University. This questionnaire included four parts. First part was about the personal information of 

the samples. The samples are required to answer the question about gender, year level and study 

group. Second part was consisted of 4 aspects, 18 questions, asking about the satisfaction towards 

online learning of Business English major students. Third part was consisted of 3 aspects, 15 

questions, asking about the satisfaction towards Google Meet of Business English major students. 
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The last was about the addition opinions and suggestions of the satisfaction towards online learning 

and Google Meet of Business English major students at Buriram Rajabhat University. The researchers 

studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and examined 

by three experts, who are the English lecturers of Business English major, Faculty of Humanities and 

Social Sciences at Buriram Rajabhat University to check the correctness and appropriateness. 

3.3 Data Collection 

The researchers’ collection data by sending the questionnaire via Google form to Business 

English students and they have to complete the questionnaire via Google form at Buriram Rajabhat 

University, semester 1 academic year 2020.  

 3.4 Data Analysis 

After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaires are statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing the descriptive statistical analysis i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation 

(S.D.). And the open-ended questions were qualitatively interpreted and grouped by using the content 

analysis technique. 

 

Research Results 

The results were presented according to the research objective as follows: 

Table 1  

General Information 

 

General Information 

 

Frequency (f) Percent (%) 

1.Genders   

      Male 7 9.00 

      Female 71 91.00 

Total 78 100.00 

2. Year Levels   

      1 26 33.03 
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      2 24 30.08 

      3 15 19.02 

      4 13 16.07 

Total 78 100.00 

3.Groups   

      1 35 44.09 

      2 36 46.02 

      3 7 9.00 

Total 78 100.00 

 

 Table 4.1 shows that there were 71 females (91.00%), and 7 males (9.00%). 

In terms of year levels, the highest of year level is first year students who answer the questionnaire 

(f= 26, 33.03%), follow by the second year students (f= 24, 30.08%), the third year students (f= 15, 

19.02%), and the fourth year students (f= 13, 16.07%), respectively. The highest groups of students 

who answer the questionnaire is group one (f= 35, 44.09%), follow by groups two (f= 36, 46.09%) 

and group three (f= 7, 9.00%), respectively. 

Table 2  

The satisfaction towards online learning of Business English students at Buriram Rajabhat University 

No Satisfaction towards Online Learning x  S.D. Meaning 

1 Instructional System 3.72 0.92 High 

2 Setup 3.04 1.13 Moderate 

3 Interaction 3.04 1.14 Moderate 

4 Outcome 3.38 1.04 Moderate 

5 Technology 3.48 1.23 Moderate 

                             Total                                            3.33       1.09      Moderate 

 



   

 57 

As shown in table 4.2, it is presented the satisfaction towards online learning of business 

English students at Buriram Rajabhat University. The satisfaction of students’ online learning was at 

a moderate level ( x =3.33, S.D. =1.09). It is shown that the rankings of three aspects from the 

highest to the lowest were instructional system ( x = 3.72, S.D. = 0.92), followed by the technology 

( x = 3.48, S.D. = 1.13), the outcome ( x = 3.38, S.D. = 1.04), respectively. 

 

Table 3  

The satisfaction towards Google Meet of Business English major students 

No Satisfaction towards Google Meet x  S.D. Meaning 

1 Ease of Access 3.51 1.09 High 

2 Perceived Usefulness 3.21 0.98 Moderate 

3 Communication and Interaction 3.39 0.97 Moderate 

 Total 3.37 1.01 Moderate 

As shown in table 4.3, the satisfaction towards Google Meet by Business English students 

was at moderate level ( x =3.37, S.D. =1.01). When considering each item, it was found that the 

highest was “ease of access” ( x =3.51, S.D. =1.09), followed by “communication and interaction”, 

and “perceived usefulness” ( x =3.21, S.D. =0.98). , respectively. 

Discussion 

    5.1 The satisfaction towards online learning of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University 

The finding showed that the satisfaction of students’ online learning was at a moderate 

level. This is because it is new and difficult for the students to apply technology in learning. In terms 

of aspects, the rankings of three aspects from the highest to the lowest were instructional system, the 

technology, and the outcome, respectively. It seems that the instructors’ methods in online teaching 

are appropriated such as class assignments, feedback and evaluation, the accessibility and availability 

of the instructor. This finding is consistent with Bollinger and Martindale (2004) which results show 

the instructor subscale yielded the highest satisfaction score out of the five in term and similar to Shee 
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and Wang (2008) who mentioned that quality interaction with instructor increases student 

satisfaction.  

5.2 The satisfaction towards Google Meet of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University 

  The finding showed that the satisfaction towards Google Meet used by Business English 

students in overall was at a moderate level. When considering each aspects, it was found that the 

highest was “Ease of Access”, followed by “Communication and Interaction”, and the lowest was 

“Perceived Usefulness” , respectively. Because it is easy to use, provides easy access to course 

content, has font size, easy-to-read, a simple operation window format, sending and receiving 

assignment is easy, and lecturer helped to keep course participants engaged and participating in 

productive discussion. In addition, they may ask their friends or teacher if they do not understand the 

listening texts. This finding is similar to Setyawan et at. (2020) who mentioned that the effectiveness 

of the Google Meet media-assisted lecture method on aspects of building knowledge and cognitive 

learning outcomes. Researchers ensure the implementation of learning using the lecture method 

assisted by Google Meet media with a very good category  

with an average of 100% in meetings I to meetings VI. Next, they analyzed construct knowledge and 

cognitive learning outcomes.  

 

Conclusion 

The satisfaction towards online learning of Business English students at Buriram Rajabhat 

University. When considering each strategy, it was found that the highest mean score of satisfaction 

towards online learning of Business English students was instructional system, followed by 

technology, and outcome, respectively. In addition, the highest mean score of instructor was “class 

assignments were clearly communicated to me”.  

The satisfaction towards Google Meet of Business English students at Buriram Rajabhat 

University. When considering each strategy, it was found that the highest mean score of satisfaction 

towards Google Meet was the highest was “ease of access”, followed by “communication and 
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interaction”, and the lowest was “perceived usefulness”, respectively. In addition, the highest mean 

score in ease of access was “the signing on the Google Meet is easy to use”. 

Recommendations 

7.1 The further studies should potentially add more demographics and interviews to optimize the 

data. 

7.2 The researcher should consider comparing online learning through other programs such as 

Zoom Meeting, Classroom, Facebook Live, or other factors of students in Business English major. 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to analyze the challenges faced when implementing 

online learning during COVID-19 pandemic of Business English major students, 2) to compare online 

learning challenges during COVID-19 pandemic of Business English major students classified by 

genders and year levels. The samples were 186 Business English major students at Buriram Rajabhat 

University, the first semester of academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie 

and Morgan and simple random sampling. The research instrument was the questionnaire with the 

0.95 of reliability. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, independent samples t-test and one-way ANOVA. The findings were: 

1. The challenges faced when implementing online learning during COVID-19  

pandemic of Business English major students, it was found that the majority of students faced with 

online learning challenges was Learning Environment Challenges (LEC). Most of them faced 

problems with online distractions such as social media during online classes. This was also followed 

by Student Isolation Challenges (SIC), respectively. 

2. The comparison of online learning challenges during COVID-19 pandemic of  

Business English major students classified by genders and year levels, there was not different in 

overall. 

Keywords: online learning, challenges, COVID-19 pandemic 
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Introduction 

 Learning is the process of growth and development where by the learner acquires a body of 

knowledge, develops ideas which one makes a part of oneself and develops the ability to use such 

knowledge in the pursuit of chosen ideals. Learning is the individual growth of person as a result of 

cooperative interaction with others. It is the advancement of understanding that enables the learner to 

function better in their environment, improve and adapt behaviors, create and maintain healthy 

relationships, and achieve personal success. Gayle (2009) states that learning is a process of Mental, 

Physical and Spiritual development. Development is advancing and growth. According to Thorndike 

(1928), learning is a permanent change in behavior as a result of experience, and the behavior 

includes both of the external and internal actions of the individual which are observed and remain 

unobserved by the outside world. Learning is a part of education, which brings modification of 

behavior, and everything a learner does or thinks is learning. Learning will carry out a change to 

students. The change does not only relate to the knowledge improvement, but also form as aptitude, 

skill, attitude, meaning, pride, interest, and the personality traits of the learner. 

Nowadays, education around the world have to disrupt due to outbreak of corona virus. 

Huang et al. (2020) points out that a novel corona virus, known as COVID-19, was discovered in the 

last month of the year 2019, in a seafood market in Wuhan. Li et al. (2020) report that the analysis 

has results of the virus showed person-to-person transmission. The WHO Director-General in March 

2020 (WHO. 2020) announce that COVID-19 has a pandemic followed a global assessment of the 

rapid spread and severity of the deadly virus across the global with additional announcement of social 

distancing as a means of curbing the spread of the pandemic. The COVID-19 pandemic has caused 

global disruption. It affects all aspects of human life in many ways. An example of disruption caused 

by COVID-19 is the temporary closure of educational institutions around the world, makes a great 

impact on the education of students. To reduce the risk of viral transmission and ensure the continuity 

of education for students, online learning is the best way to reduce the spread of the virus for the 

study during the COVID-19 pandemic. Therefore, students need to adapt themselves to new learning 

platform, classified as another type of educational innovation that could change the former learning 

method using technology which is effective to help teaching and learning in the 21th century. 



   

 62 

Even though online learning is not a novel phenomenon, due to this sudden transformation 

into online learning it poses substantial challenges for educational activities, include Business English 

major students and universities around the world, and particularly in an environment where some 

groups of students are resource-scarce online learning. Suresh, Priya, and Gayathri (2018) conducted 

a study involving 424 universities around the world revealed that institutions were affected by the 

pandemic in terms of research, conferences, international mobility and education delivery, most 

universities stating that they had to adopt online learning and had to face many challenges, the most 

important being access to technology. Adedoyin and Soykan (2020) point out that several concrete 

challenges caused by the abrupt digital transformation of instructional operations during the period of 

the COVID-19 pandemic. Key challenges are related to technological infrastructure and digital 

competence, socio-economic factors (educational inequality), assessment and supervision, heavy 

workload, and compatibility (some subjects such as sports sciences require physical interactions) 

because online learning depends entirely on technological devices and the internet, so it is undeniable 

that technology is the most pressing challenge to online learning. 

        The COVID-19 pandemic has caused education global disruption. Educational institutions 

around the world are temporary closed to contain the spread of the coronavirus, this sudden 

transformation from traditional classrooms to an online classrooms mode it presents a huge challenge 

for students. Researchers recognize the challenges posed by online learning challenges during 

COVID-19 pandemic, it affects students in terms of worse learning performance. Therefore, the 

researchers looked at the challenges face by students as a whole, but the main challenges of each year 

are unknown. The researchers therefore study challenges to online learning into five general clusters, 

namely: self-regulation, technological literacy and competency, student isolation, technological 

sufficiency, and technological complexity challenges. And adding two more clusters, namely: 

learning resource challenges and learning environment challenges. To identify obstacles or 

difficulties for students. Sample selection of Business English major students, because researchers 

have access to the most surveys. Therefore, the aim of the research was analyze and compare online 

learning challenges during COVID-19 pandemic by Business English major students 1st - 4th year, 

who face challenges in online learning. It is expected that study this problem will help education 
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between students and teachers more effective and efficient in online learning and reduce the 

challenges students face in online learning. 

 

Research Objectives 

1. To analyze the challenges faced when implementing online learning during COVID-19 

pandemic of Business English major students 

2. To compare online learning challenges during COVID-19 pandemic of Business English 

major students classified by genders and year levels 

 

Research Methodology 

1. Population and Sample Group 

The population of this study included 356 Business English major students who study at Buriram 

Rajabhat University in the first semester of academic year 2021.The samples for quantitative data 

were 186 Business English major students who study at Buriram Rajabhat University in the first 

semester of academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie and Morgan 

(1978), simple random sampling. 

2. Research Instruments 

The instruments used in this study were questionnaire. The questionnaire consisted of 25 

statements about online learning challenges adapted from Rasheed et al. (2020) and Barrot et al. 

(2021). The researchers collected the data during 24 – 27 September, 2021 by google form. To 

qualify the instruments, Alpha Coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of the 

questionnaire. The collected data from questionnaire were analyzed by using the descriptive statistics: 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. One way ANOVA, and t- test were used to 

compare the similarities and differences of online learning challenges classified by gender and year 

levels and content analysis technique were used to analyze the data from the open-ended form.  
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Results 

The findings were as follows: 

1. The challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic  

of business English major students: 

       As indicated in the questionnaire for this study, it mainly leads to understand the challenges faced 

when implementing online learning during COVID-19 pandemic for the 1st - 4th year students, 

majoring in Business English. Therefore, the second part of the questionnaire contained 25 items, and 

every item has six choices: (5) to a very great extent, (4) to a great extent, (3) to a moderate extent, 

(2) to some extent, (1) to a small extent, (0) not at all. These items are divided into seven sections: the 

challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic. 

 

Table 1  

The Challenges Faced when Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of Business 

English Major Students 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

1. Self-regulation challenges (SRC) 2.89 0.89 To a moderate extent 

2. Technological literacy and competency  

challenges (TLCC) 

2.50 1.31 To some extent 

3. Student isolation challenges (SIC) 3.06 1.16 To a moderate extent 

4. Technological sufficiency challenges (TSC) 2.50 1.20 To some extent 

5. Technological complexity challenges (TCC) 2.66 1.29 To a moderate extent 

6. Learning resource challenges (LRC) 
2.97 1.15 To a moderate extent 

7. Learning environment challenges (LEC) 3.25 1.17 To a moderate extent 

Total 2.83 1.17 
To a moderate extent 
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As shown in Table 1, it revealed that the challenges faced by Business English major 

students in overall was at a moderate extent (X̄= 2.83, S.D. = 1.17). When considering each 

challenges, it was found that Learning environment challenges (LEC) is considered the most 

challenges for their online learning classes (X̄=3.25, S.D.=1.17), followed by student isolation 

challenges (SIC) (X ̄=3.06, S.D.=1.16), learning resource challenges (LRC) (X ̄=2.97, S.D.=1.15), self-

regulation challenges (SRC) (X ̄=2.89, S.D.=0.89), technological complexity challenges (TCC), 

(X ̄=2.66, S.D.=1.29), and the least challenges were technological literacy and competency challenges 

(TLCC), and technological sufficiency challenges (TSC), (X ̄=2.50, S.D=1.20), respectively. 

        The details of each sub-challenges of online learning faced by Business English major 

students were as below. 

 

Table 2  

The Challenges Faced when Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Self-Regulation Challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Self-regulation challenges (SRC)    

    1. I do not get the proper help from teachers and friends during 

the online classes. 

2.91 1.16 To a moderate 

extent 

    2. I lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and 

actions during online classes. 

2.84 1.17 To a moderate 

extent 

    3. I have little preparation time before entering the online classes. 3.11 1.00 To a moderate 

extent 

    4. I have poor time management skills during online classes. 3.05 1.11 To a moderate 

extent 

Total 2.98 0.89 
To a moderate 

extent 
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As shown in table 2, the overall online learning challenges in Self-regulation challenges 

(SRC) was at a moderate extent (X̄=2.98, S.D.=0.89). When considering each item, it was found that 

the most challenges faced by Business English major students was item 3 “I have little preparation 

time before entering the online classes” (X̄=3.11, S.D.=1.00), followed by item 4 “I have poor time 

management skills during online classes” (X̄=3.05, S.D.=1.11), item 1 “I do not get the proper help 

from teachers and friends during the online classes” (X ̄=2.91, S.D.=1.16), and the least was item 2 “I 

lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and actions during online classes” (X ̄=2.84, 

S.D.=1.17), respectively. 

 

Table 3  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Technological Literacy and Competency Challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Technological literacy and competency challenges (TLCC)    

    5. I resist technology learning. 2.39 1.48 To some extent 

    6. I am distracted by an overly complex technology. 2.75 1.37 To a moderate 

extent 

    7. I have trouble learning new technologies. 2.59 1.38 To a moderate 

extent 

    8. I lack of the ability to effectively use technology to facilitate 

learning. 

2.46 1.46 To some extent 

    9. I lack of knowledge and training in using technology. 2.32 1.43 To some extent 

Total 2.50 1.13 To some extent 

As shown in table 3, the overall online learning challenges in Technological literacy and 

competency challenges (TLCC) was at some extent (X ̄=2.50, S.D.=1.13). When considering each 

item, it was found that the most challenges faced by Business English major students was item 6 “I 

am distracted by an overly complex technology” (X̄=2.75, S.D.=1.37), followed by item 7 “I have 

trouble learning new technologies” (X ̄=2.59, S.D.=1.38), item 8 “I lack of the ability to effectively 
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use technology to facilitate learning” (X ̄=2.46, S.D.=1.46), item 5 “I resist technology learning” 

(X ̄=2.39, S.D.=1.48),and the least was item 9 “I lack of knowledge and training in using technology” 

(X ̄=2.32, S.D.=1.43), respectively.  

 

Table 4  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Student Isolation Challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Student isolation challenges (SIC)    

    10. I feel emotionally disconnected or isolated during online 

classes. 

2.88 1.39 To a moderate 

extent 

    11. I feel disinterested during online class. 3.05 1.31 To a moderate 

extent 

    12. I feel uneasy and uncomfortable when I have to turn on the 

camera, microphone, and speaker. 

3.20 1.29 To a moderate 

extent 

    13. I feel uncomfortable being the focus of my teachers and 

friends during online classes. 

3.10 1.32 To a moderate 

extent 

Total 3.06 1.16 
To a moderate 

extent 

        As shown in table 4, the overall online learning challenges in Student isolation challenges 

(SIC) was at a moderate extent (X̄=3.06, S.D.=1.16). When considering each item, it was found that 

the most challenges faced by Business English major students was item 12 “I feel uneasy and 

uncomfortable when I have to turn on the camera, microphone, and speaker” (X ̄=3.20, S.D.=1.29), 

followed by item 13 “I feel uncomfortable being the focus of my teachers and friends during online 

classes” (X̄=3.05, S.D.=1.31), item 11 “I feel disinterested during online class” (X ̄=3.05, S.D.=1.31), 

and the least was item 10 “I feel emotionally disconnected or isolated during online classes” (X ̄=2.88, 

S.D.=1.39), respectively. 
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Table 5  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Technological Sufficiency Challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Technological sufficiency challenges (TSC)    

    14. I do not have enough access to technology learning. 2.65 1.34 To a moderate 

extent 

    15. I experience inequalities regarding the access and 

use of technology in online classes because of my 

socioeconomic, physical, and psychological 

condition. 

2.73 1.40 To a moderate 

extent 

    16. I have an outdated technology. 2.40 1.43 To some extent 

    17. I do not have Internet access during online classes. 2.13 1.46 To some extent 

    18. I have low bandwidth and slow processing speeds. 2.62 1.44 To a moderate 

extent 

Total 2.50 1.20 To some extent 

As shown in table 5, the overall online learning challenges in Technological sufficiency 

challenges (TSC) was at some extent (X̄=2.50, S.D.=1.20). When considering each item, it was found 

that the most challenges faced by Business English major students was item 15 “I experience 

inequalities regarding the access and use of technology in online classes because of my 

socioeconomic, physical, and psychological condition” (X ̄=2.73, S.D.=1.40), followed by item 14 “I 

do not have enough access to technology learning” (X̄=2.65, S.D.=1.34), item 18 “I have low 

bandwidth and slow processing speeds” (X ̄=2.62, S.D.=1.44), item 16 “I have an outdated 

technology” (X ̄=2.40, S.D.=1.43), and the least was item 417 “I do not have Internet access during 

online classes” (X̄=2.13, S.D.=1.46), respectively. 
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Table 6  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Technological Complexity Challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Technological complexity challenges (TCC)    

    19. I am distracted by the complexity of the technology 

during online classes. 

2.70 1.30 To a moderate extent 

    20. I face problems in using complex technology. 2.62 1.33 To a moderate extent 

Total 2.66 1.29 To a moderate extent 

As shown in table 6, the overall online learning challenges in Technological complexity 

challenges (TCC) was at a moderate extent (X ̄=2.66, S.D.=1.29). When considering each item, it was 

found that the most challenges faced by Business English major students was item 19 “I am distracted 

by the complexity of the technology during online classes” (X ̄=2.70, S.D.=1.30), and followed by 

item 20 “I face problems in using complex technology” (X ̄=2.62, S.D.=1.29), respectively. 

 

Table 7  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Learning resource challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Learning resource challenges (LRC)    

    21. I face online access to textbooks, worksheets, and other 

learning materials online. 

2.91 1.20 To a moderate 

extent 

    22. I face financial challenges when accessing learning resources 

and technology. 

3.02 1.34 To a moderate 

extent 

Total 2.97 1.15 
To a moderate 

extent 
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As shown in table 7, the overall online learning challenges in Learning resource challenges 

(LRC) was at a moderate extent (X̄=2.97, S.D.=1.15). When considering each item, it was found that 

the most challenges faced by Business English major students was item 22 “I face financial 

challenges when accessing learning resources and technology” (X̄=3.02, S.D.=1.34), and followed by 

item 21 “I face online access to textbooks, worksheets, and other learning materials online” (X ̄=2.91, 

S.D.=1.20), respectively. 

 

Table 8  

The Challenges Faced When Implementing Online Learning during COVID-19 Pandemic of  

Business English Major Students in term of Learning environment challenges 

Challenges X ̄ S.D. Meaning 

Learning environment challenges (LEC)    

    23. I face problems with online distractions such as social media 

during online classes. 

3.37 1.19 To a great extent 

    24. I face a problem with distraction when learning at home 

because the environment is not suitable for learning. 

3.26 1.30 To a moderate 

extent 

    25. I often have trouble choosing the best time and space for 

learning at home. 

3.11 1.29 To a moderate 

extent 

Total 3.25 1.17 To a moderate 

extent 

As shown in table 8, the overall online learning challenges in Learning environment 

challenges (LEC) was at a moderate extent (X ̄=3.25, S.D.=1.17). When considering each item, it was 

found that the most challenges faced by Business English major students was item 23 “I face 

problems with online distractions such as social media during online classes” (X̄=3.37, S.D.=1.19), 

followed by item 24 “I face a problem with distraction when learning at home because the 

environment is not suitable for learning” (X ̄=3.26, S.D.=1.30), and the least was item 25 “I often have 

trouble choosing the best time and space for learning at home” (X̄=3.11, S.D.=1.29), respectively. 
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It can be concluded that the challenges faced when implementing online learning during 

COVID-19 pandemic of Business English major students were at a moderate extent. When 

considering each challenges, it was found that the highest mean score of challenges faced by Business 

English students was learning environment challenges (LEC), followed by student isolation 

challenges (SIC), learning resource challenges (LRC), self-regulation challenges (SRC), 

technological complexity challenges (TCC), technological literacy and competency challenges 

(TLCC), and technological sufficiency challenges (TSC), respectively. 

2. The comparison online learning challenges during COVID-19 pandemic of Business 

English major students classified by gender and year levels were:  

Table 9  

A Comparison of the Challenges Faced when Implementing Online Learning during  

COVID-19 Pandemic of Business English Major Students Classified by Genders 

Challenges 

Male 

(n=33) 

Female 

(n=153) t Sig. 

X ̄ S.D. X ̄ S.D. 

1. Self-regulation challenges (SRC) 3.14 0.85 2.95 0.91 1.10 0.27 

2. Technological literacy and competency challenges 

(TLCC) 
2.49 1.39 2.50 1.30 0.05 0.96 

3. Student isolation challenges (SIC) 2.85 1.36 3.10 1.12 1.00 0.32 

4. Technological sufficiency challenges (TSC) 2.15 1.28 2.58 1.18 1.90 0.06 

5. Technological complexity challenges (TCC)  2.39 1.20 2.72 1.31 1.30 0.20 

6. Learning resource challenges (LRC)  2.61 1.37 3.04 1.09 1.72 0.09 

7. Learning environment challenges (LEC) 3.09 1.26 3.28 1.16 0.83 0.41 

Total 2.67 8.71 2.88 1.15 1.12 0.33 

As shown in Table 9, there was no difference in overall aspect when comparing the 

challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic of business 

English major students classified by genders. It can be concluded that a comparison to gender of 
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Business English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat 

University in the first semester of academic year 2021. The findings shown that Business English 

major students both of male and female in overall had faced the similar challenges. When considering 

each challenges, the most challenges that male faced was self-regulation challenges (SRC), and the 

most challenges that female faced was learning environment challenges (LEC). 

 

Table 10  

A Comparison of the Challenges Faced when Implementing Online Learning during  

COVID-19 Pandemic of Business English Major Students Classified by Year Levels 

Challenges 

1st year 

(n=60) 

2nd year 

(n=58) 

3rd year 

(n=36) 

4th year 

(n=32) 
f Sig. 

X ̄ S.D X ̄ S.D X ̄ S.D X ̄ S.D 

1. Self-regulation 

challenges (SRC) 

3.03 0.87 2.83 0.92 3.12 0.98 3.00 0.80 0.91 0.44 

2. Technological 

literacy and 

competency 

challenges (TLCC) 

2.72 1.34 2.65 1.30 2.28 1.28 2.07 1.24 2.32 0.08 

3. Student isolation 

challenges (SIC) 

3.13 1.27 3.09 1.02 3.17 1.18 2.72 1.19 1.03 0.38 

4. Technological 

sufficiency 

challenges (TSC) 

2.57 1.19 2.66 1.23 2.49 1.38 2.13 0.95 1.38 0.25 

5. Technological 

complexity 

challenges (TCC)  

2.83 1.34 2.78 1.29 2.64 1.18 2.14 1.25 2.28 0.08 
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6. Learning resource 

challenges (LRC)  

2.88 1.19 3.10 1.12 3.07 1.14 2.75 1.18 0.84 0.47 

7. Learning 

environment 

challenges (LEC) 

3.29 1.23 3.21 1.04 3.48 1.35 2.97 1.09 1.12 0.34 

Total 2.92 1.20 2.90 1.13 2.89 1.21 2.53 1.10 1.41 0.29 

As shown in Table 10, there was no difference in overall aspect when comparing the 

challenges faced when implementing online learning during COVID-19 pandemic of business 

English major students classified by year levels. It can be concluded that A comparison to year levels 

of Business English major students, Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat 

University in the first semester of academic year 2021. The findings shown that first - third year 

students had faced the similar challenges. While the fourth year students had different challenges. 

When considering each aspect, learning environment challenges (LEC) was the most challenges that 

faced by first - third year students. As for the fourth year students, the most challenges that faced was 

self-regulation challenges (SRC). 

 

Discussions 

           1. The findings showed that the majority of the Business English major students in this study 

both in overall and each challenges were at a moderate extent. When considering each challenges, it 

found that the most challenges in online learning faced by students were learning environment 

challenges (LEC), followed by student isolation challenges (SIC), learning resource challenges 

(LRC), self-regulation challenges (SRC), technological complexity challenges (TCC), and the least 

challenges that students found were technological literacy and competency challenges (TLCC), and 

technological sufficiency challenges (TSC), respectively. It could be explained that the students faced 

problems with online distractions such as used social media during online learning and the problems 

with environment for students learning is not suitable. As a result, students became distracted and 

unable to fully focus on their studies. However, the problems found in online learning challenges 
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during the COVID-19 pandemic faced by Business English students were moderate. Which might be 

due the students had been online learning for a while. Therefore, students accepted and could be adapt 

to this situation. The findings are consistent with Barrot et al. (2021) which show that learning 

environment challenges (LEC) is greatest challenge of students in online learning classes during 

COVID-19 pandemic, it has the impact on the quality of the learning experience and students’ mental 

health. 

2. A comparison to gender of Business English major students, Faculty of Humanities and 

Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2021. The 

findings shown that Business English major students both of male and female in overall had faced the 

similar challenges. When considering each challenges, the most challenges that male faced was self-

regulation challenges (SRC), and the most challenges that female faced was learning environment 

challenges (LEC). It could be explained that the mostly male faced the challenges with a little 

preparation time before entering the online classes and do not get the proper help from teachers and 

friends during the online classes. As for the female, faced the problems with online distractions such 

as social media during online classes and the problem with distraction when learning at home because 

the environment is not suitable for learning and often have trouble choosing the best time and space 

for learning at home. The findings are in line with Tareen and Haand (2020) who show that the 

students lack of interaction, and precise feedback and support from lecturers. Yuzulia (2021) claim 

that the students are easily getting distracted when have to online classes. Also, the findings coincide 

with Rasheed et al. (2020) who report that the major the challenges in online learning is self-

regulation challenges.  

A comparison to year levels of Business English major students, Faculty of Humanities and 

Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 2021. The 

findings shown that first - third year students had faced the similar challenges. While the fourth year 

students had different challenges. When considering each aspect, learning environment challenges 

(LEC) was the most challenges that faced by first - third year students. As for the fourth year 

students, the most challenges that faced was self-regulation challenges (SRC). It could be explained 

that the mostly first - third year students had faced the problems with online distractions such as 
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social media during online classes the problem with distraction when learning at home because the 

environment is not suitable for learning and the trouble choosing the best time and space for learning 

at home. Which might be due the teacher's teaching were not active as it should be. As a result, 

students had interested in their surrounding environment more than online learning. Therefore, the 

teachers should increase the activities for students to participate during online learning. To increase 

the motivation to study for students. As for the mostly fourth year students, faced the challenges with 

a little preparation time before entering the online classes, poor time management skills during online 

classes and lack of the ability to control my own thoughts, emotions, and actions during online 

classes. That might be due to the fourth year students had more assignments than students all of year 

levels, it had difficulties in management own time and thought during online learning. The findings 

are in line with Barrot et al. (2021) who show that the biggest challenges of students that faced in 

online learning are lack of link to their learning environment at home. Yuzulia (2021) claim that the 

students are easily getting distracted when have to online classes. Also, the findings coincide with 

Rasheed et al. (2020) report that the major the challenges in online learning is self-regulation 

challenges. 

 

Implication of the Findings        

1. This study highlighted the importance of online learning challenges during COVID-19 

faced by Business English major students at Buriram Rajabhat University and provide relevant 

information about online learning challenges that faced by students for as a way to developing and 

enhancing respective learning plans to mitigate the problem in online learning of students and to 

increase online classes efficiency during COVID-19. 

2. The results of this study have expanded the different challenges faced by Business English 

major students in online classes. It is important to pay attention to the students about a lack of the 

ability to control thoughts, emotions, and actions during online classes and the environment for 

students learning that is not suitable. As a result, students became distracted and unable to fully focus 

on their studies. It was suggested that the teachers should conduct activities for active learning and 

increase numbers of activities for students to participate during online learning. This will increase the 
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motivation of the students. Meanwhile, students should know their duties. They should focus on 

online learning more than surrounding environment. 

3. The researchers hope that the results of the study will be beneficial to teachers, who are 

teaching online and the results can also be used as a guideline for online teaching and to increase 

online classes efficiency for future. 

 

Suggestions for Further Studies 

     1. This research specifically study the samples who are Business English students at Buriram 

Rajabhat University only. The further studies should study other samples, focus more on the area with 

larger number of participants in order to gain more reliable information.  

   2. As this research was the quantitative research, the further studies should add more research 

methods about qualitative research in order to gain deeper data of understanding online learning 

challenges. 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the level of motivation of high school students’ 

decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat University and 2) to compare the 

factor of decision making to study a bachelor’s degree in Business English program at Buriram 

Rajabhat University in five factors which included of quality and reputation of the institute, the 

environment of the institute, curriculum, occupational, economic, and social.  The population of this 

study was 7,009 students who are studying at high school in Buriram province. The samples were 365 

Buriram high school students in Buriram province which were selected by using the table of Krejcie 

and Morgan (1970) and sample random sampling technique. The research instrument for data 

collection included the questionnaire. The statistic for data analysis included frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and one-way ANOVA, while the qualitative data was analyzed through 

content analysis. 

 The result showed that the level motivation of high school students’ decision to study the 

Business English Program at Buriram Rajabhat University was high level       (x ̄= 3.98) divided by 

factors: the high school students’ decision to study in Business English program at Buriram Rajabhat 

University because of the quality the of environment was the highest at a high level (x̄= 4.06), 

followed by quality of curriculum at a high level (x̄= 4.02). However, the quality of educational was 
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the lowest of the high school students’ decision to study in the Business English program at Buriram 

Rajabhat University at high level (x̄= 3.90). 

 

Keywords: motivation, motivation factors, Buriram high school students, Business english program 

 

Introduction 

Education is essential to national development because its success and sustainability in all 

areas must come from an educational background; the government of all eras is concerned with the 

continuous development of the education system. The National Education (1998) states that 

systematic education is required to consist of basic and tertiary education, with higher education 

divided into two levels. There are undergraduate degree and degree. 

Buriram Rajabhat University students have more opportunities to practice English 

communication skills than students at many other universities since lecture courses offered are 

conducted in English. The English Training Unit, Department of Common and Graduate Studies is 

responsible for English course instructions. Even though English is the medium of instruction at 

Buriram Rajabhat University, but is their progress in English skills, especially in English classes is 

still unsatisfactory. There are many negative behaviors indicating that the students lack the motivation 

to learn English (Wimolmas R. 2012) 

Consequently, motivation is essential in the decision to study a Bachelor of Arts in Business 

English. The success of the student studying process is dependent on their motivation. Motivation 

leads them to reach their goals (Rahayu. 2015)  

Accordingly, Phoklang, & Waichalad, (2018) studied motivation of the students’ admission 

found that the factors included the quality and reputation of the institute, the environment of the 

institute, curriculum, occupational, economic, and social  

Therefore, the researchers are interested in motivation to study Bachelor’s Degree in 

Business English because the research results will be able to develop the curriculum of Bachelor of 

Arts in Business English administration, planning for public relations, recruiting and organizing 

teaching and learning activities to be efficient and appropriate in the future. 
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Research Objectives 

                This study was designed to achieve the following objectives: 

      2.1 To study the level of motivation of high school students is decided to study the 

Business English program at Buriram Rajabhat University. 

      2.2 To compare the motivation factors of students’ decision to study in the Business 

English program at Buriram Rajabhat University.  

 

Research Methodology 

                3.1 Population and Samples 

                     3.1.1 The population of this study was 7,009 students who are studying at high school 

in Buriram province. 

          3.1.2 The samples for quantitative data were 365 Buriram high school students. They 

were selected by using the table of Krejcie and Morgan (1978), and a simple random sampling 

technique.    

    3.2 Research Instruments 

           The research instrument of this was a questionnaire. The statistics for data analysis 

included frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA. 

    3.3 Data Collection 

                      The researchers sent the questionnaire to Buriram high school students. They were 

required to fill out the questionnaire. The researchers collected the data by using google forms at five 

schools including Burirampitthayakhom School, Krasangpitthayakhom School, Prakhon Chai 

Pittayakom School, Nangrong School, and Phattharaborphit School, during August 30 – September 

20, 2021.  
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  3.4 Data Analysis 

                       After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the 

questionnaire were statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly 

focusing on the descriptive statistics analysis; alpha coefficient, 

frequency, percentage, mean, one-way ANOVA and standard deviation. The statistical 

devices employed in this study were as follows: 

                       3.4.1 Alpha coefficient of Cronbach was used to calculate the reliability of 

questionnaire. 

                       3.4.2 Frequency (f) and percentage (%) was used to calculate the data of the personal 

information of the samples. 

                      3.4.3 Mean (x ̄) and standard deviation (S.D) were used to investigate motivation of high 

school students’ decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat University in 

term of five factors; quality and reputation of the institute, the environment of the institute, 

curriculum, occupational, economic, and social.   

                       3.4.4 The one-way ANOVA compared the means among the groups of samples and 

determined whether any of those means are statistically significantly different from each other. 

                      3.4.5 Content analysis technique was used to analyze the data from the open-ended 

form high school students’ decision to study the Business English Program at Buriram Rajabhat 

University. 

 

Research Results 

       The results were presented according to the research objective as follows. 

            4.1 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat 

University 
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Table 1 

Motivation of High School Students’ Decision to Study the Business English Program at Buriram 

Rajabhat University 

Motivation Factors 
 

S.D. Interpretation 

1 Quality of educational institution 3.90 0.78 High 

2 Quality of the environment 4.06 0.78 High 

3 Quality of curriculum 4.02 0.82 High 

4 Quality occupation 3.98 0.82 High 

5 Quality of economic and social 3.94 0.88 High 

Total 3.98 0.81 High 

            4.2 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat 

University, five motivation factors are presented in Table 1; Quality of educational institution, 

Quality of Environment, Quality of Curriculum, Quality Occupation, and Quality of Economic and 

Social, respectively. 

Table 2 

Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University 

which in term of quality of educational institution 

  

             

 

 

 

 

 

As shown in Table 2, it revealed that the quality of educational institutions overall and each 

statement was at a high level (X = 3.90, S.D. = 0.78). The highest mean score of quality of 

educational institution was Qualification and reputation of teachers.  (X = 3.95, S.D. = 0.83), 

Statements 
 

S.D. Interpretation 

1 The standardized and reliable institution. 3.93 0.76 High 

2 Qualification and reputation of teachers. 3.95 0.83 High 

3 The quality of teacher is recognized nationally and 

     internationally. 

3.87 0.84 High 

Total 3.90 0.78 High 
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followed by the standardized and reliable institution. (X = 3.93, S.D. = 0.76), followed by the quality 

of teacher is recognized nationally and internationally (X = 3.87, S.D. = 0.84), respectively. 

 

Table 3 

Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University 

which in term of quality of environment 

Statements 
 

S.D. Interpretation 

1 The environment within the university is well 

     organized and safe. 

3.98 0.77 High 

2 There is a dormitory within the university or nearby. 4.03 0.86 High 

3 The location is well-connected to the community. 4.18 0.78 High 

4 The readiness of the place and the equipment for 

     teaching. 

4.07 0.74 High 

5 The environment for learning 4.07 0.78 High 

Total 4.06 0.78 High 

 

As shown in Table 3, it revealed that the Quality of environment in overall and each 

statement were at a high level (X = 4.06, S.D. = 0.78). The highest mean score of quality of 

environment was the station is well-connected to the community. (X = 4.18, S.D. = 0.78), followed 

by the readiness of the place and the equipment for teaching (X = 4.07, S.D. = 0.74) and the 

environment for learning (X = 4.07, S.D. = 0.78), followed by There’s a dormitory within the 

university or nearby (X = 4.03, S.D. = 0.86), and followed by the environment within the university is 

well organized and safe (X = 3.98, S.D. = 0.77), respectively. 
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Table 4 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat 

University which is in terms of quality of the curriculum 

         Statements 
 

S.D. Interpretation 

1 The subject matter of the subject of interesting. 3.97 0.84 High 

2 The subject matter is being varied. 4.02 0.83 High 

3 To find a modern subject that fits the current  

     situation. 

4.07 0.79 High 

Total 4.02 0.82 High 

          As shown in Table 4, it revealed that the quality of curriculum in overall and each statement 

were at a high level (X = 4.02, S.D. = 0.82). The highest mean score of quality of curriculum was to 

find a modern subject that fits the current situation. (X = 4.07, S.D. = 0.79), followed by the subject 

matter is being varied. (X = 4.02, S.D. = 0.83), The subject matter of subject of interest (X = 3.97, 

S.D. = 0.84), respectively. 

 

Table 5 Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat 

University which in term of quality of occupation 

Statements 
 

S.D. Interpretation 

1 The socially and labor-market-accepted institution. 3.94 0.84 High 

2 Have a good chance of choosing a job. 3.96 0.88 High 

3 The society accredits a graduate student 4.03 0.80 High 

4 The sector is consistent with current circumstances  

     and the needs of the labor market. 

4.03 0.79 High 

Total 3.98 0.82 High 

 

As shown in Table 5, it revealed that the quality occupation in overall and each statement 

were at a high level (X = 3.98, S.D. = 0.82). The highest mean score of quality occupation was the 

society accredits a graduate student. (X = 4.03, S.D. = 0.80) and the sector is consistent with current 

circumstances and the needs of the labor market (X = 4.03, S.D. = 0.79), followed by have a good 
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chance of choosing a job. (X = 3.96, S.D. = 0.88), and followed by the socially and labor-market-

accepted institution (X = 3.94, S.D. = 0.84), respectively 

 

Table 6 

Motivation to Study Bachelor’s Degree in Business English Program at Buriram Rajabhat University 

which in term of quality of Economic and Social 

Statements 
 

S.D. Interpretation 

1 The cost of the entire course is reasonable 4.07 0.80 High 

2 Cost of living is not too high 4.04 0.85 High 

3 Teacher’s advice 3.90 0.88 High 

4 Senior’s advice 3.84 0.93 High 

5 Parent’s advice 3.87 0.95 High 

Total 3.94 0.88 High 

 

As shown in Table 6, it revealed that the quality of economic and social in overall and each 

statement were at a high level (X = 3.94, S.D. = 0.88). The highest mean score of quality of economic 

and social was the cost of the entire course is reasonable. (X = 4.07, S.D. = 0.80), followed by Cost of 

living is not too high. (X = 4.04, S.D. = 0.85), followed by Teacher’s advice (X = 3.90, S.D. = 0.88), 

followed by Parent’s advice (X = 3.87, S.D. = 0.95), and followed by Senior’s advice (X = 3.84, S.D. 

= 0.93), respectively. 

 

Discussion  

            In this part, the researchers discuss the findings of the study as presented in chapter four. The 

Level of Motivation to high school students decision to study the Business English Program, Faculty 

of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University would discussed, and the comparison 

the factor the decision making study a bachelor's degree to high school students decision to study the 

Business English Program at Buriram Rajabhat University in five factors included by terms the 
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quality and reputation of the institute, the environment of the institute, curriculum, occupational, 

economic and social would argued. 

The findings from this present investigation can be discussed in the following points. 

5.1 The level of motivation to high school student decided to study the       

Business English Program at Buriram Rajabhat University. 

The findings revealed that students' motivation to study for a Bachelor's degree in Business 

English at Buriram Rajabhat University was based on their studies of Buriram high school students' 

motivation in the five criteria; quality of educational institution, quality of the environment, quality of 

the curriculum, quality of occupation, and quality of economic and social.  There was a high level.  

This could explain that they use motivation to study for Bachelor’s Degree in Business English 

Program at Buriram Rajabhat University. This finding is similar to Phoklang & Wichalad (2018) 

Motivation to Study in Bachelor’s Degree at the Faculty of Environment and Resource Studies, 

Mahidol University. 

5.2 The comparison of the factor the decision-making study a bachelor's  

The degree to high school student’s decision to study the Business English Program at Buriram 

Rajabhat University. 

The results showed the comparison of factors in deciding to study for a bachelor's degree 

high school level to decide to study Business English program at Buriram Rajabhat University. 

Buriram high school pupils' motivation was influenced by five factors with high means, the most 

important of which was the institutional environment. The most crucial decision element in choosing 

Buriram Rajabhat University's bachelor's degree in Business English was explained.  

These findings were similar to Ketaburt P. (2020), which examined factors influencing the 

decision making to study for a bachelor's degree at Mahidol University. The findings were found that 

environmental factors were considered the essential factors in decision making. 

 

Conclusion 

             The motivation of high school student’s decision to study the Business English Program at 

Buriram Rajabhat University was high level which is divided by factors: the high school students’ 
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decision to study in Business English program at Buriram Rajabhat University because of the quality 

of environment was the highest, followed by quality of the curriculum. However, the quality of 

educational institutions was the lowest of the high school students’ decision to study in the Business 

English program at Buriram Rajabhat University. 

 

Recommendations 

The suggestions based on the findings of the study regarding some suggestions are proposed 

here for future research as follows: 

7.1 This research had only an objective of the study, on the other hand, could have more 

objective of the study in addition, making the comparison between motivation or other factors in 

order to get more detail and finding the differences on the other side. 

7.2 This research aimed to examine the motivation factors to study in the Business English 

Program. The future researcher should aim to study the needs and problems of studying in a Business 

English Program in order to comprehend needs and problems to apply for developing a Business 

English Program in the future. 

7.3 This research in the institution of the study found that It was the motivational aspect in 

the fifth out of the five areas. Therefore, the university and faculty should develop media channels of 

communication Organize activities to promote the course to increase even more. To build an 

understanding of the course teaching style and occupation after graduation. 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to investigate the needs of key informants of each related 

tourism group of Muangthale village to develop village information website by using Thai-English 

Translation, 2) to develop the bilingual village information website by using Thai-English translation, 

3) to evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of Muangthale village 

and website visitors toward the development of village information website by using Thai-English 

translation.  The target group were consisted to key informants of each related tourism group of 

Muangthale village and website visitors.  The totals were 40 people.  Researchers choose the target 

group by purposive sampling technique. There were 10 key informants of each related tourism group 

of Muangthale village and 30 website visitors.  The research instruments were 1)  semi-structured 

interview 2) Translation Form and 3) Satisfaction Form.  

The collected data were analyzed by content analysis, mean, and standard deviation.  The 

findings revealed that the key informants of each related tourism group of Muangthale village’s needs 

Muangthale village website bilingual to be developed by Thai-English translation at a high level. The 

results of translation found that the reliability value of a translation that evaluated by experts was very 

correct and complete. The results of this questionnaire were shown that the key informants of each 

related tourism group of Muangthale village respondents are strongly agree with the colors used in 

the bilingual format website (Mean =  4.62-4.90) . The respondents satisfied of village information 

bilingual website (Mean =  4.69). Furthermore, in overall respect, the key informants of each related 
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tourism group of Muangthale village and website visitors were very satisfied with the developed 

bilingual website. 

  

Keywords: Thai-English translation, website development, need analysis,  

     Muangthale village, Buriram 

 

Introduction 

English is now a global lingua franca but was first a West Germanic Language spoken in 

medieval England. Currently, English is the first language for the majority of the people in several 

countries. There are about 375 million English as first language speakers and 750 million English as 

second language speakers. English is an official or 2 special status in 70 countries. The market for 

English as a Second Language is booming and more individual are studying courses such as this one 

that will help them improve own accent and understand native English. English learners opt to take 

English to develop for communication socially with others to become part of global economy. (Mr. 

Reddy. 2016) The tourism industry is one of the biggest and most important in the world and English 

is the main language of international communication. In tourism with English Language Studies gives 

you an insight into the key skills needed to communicate in English with tourists. You will learn how 

to communicate effectively with tourists by providing directions, explaining a tour itinerary, and 

writing press releases. You will also develop an understanding of the English necessary for working 

in restaurants in tourist areas or hotels will strengthen your English communication skills which is 

essential for people working in the tourism industry. You will learn a number of skills such as 

resolving customer complaints in a polite manner, how to conduct a tour commentary in English, and 

be able to describe the steps involved in the check-in and check-out service in a hotel will benefit 

those wishing to strengthen their communication skills and those wishing to develop a deeper 

understanding of the English language. 

Today's lifestyle is moving fast due to the technology of communication and internet 

information. Which is a computer network that is connected to computers located around the world 

by wired or wireless for the ability to communicate exchange of 3 information the application of the 
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internet in many forms, such as long-distance communication file sharing and transfer, business, 

education, and social media. Internet usage of the world's population is at 3.366 billion people or 

46.4%, with Asia having the highest internet usage at 1.622 billion people or 48.2% of all internet 

users. For Thailand, there are users Internet number 9 of Asia, accounting for 38 million or 2.3% of 

all Internet users in Asia (Internet WorldStats. 2015). Buriram is the city of sandstone sanctuaries, the 

land of volcanos, beautiful silk, rich culture, and the great sport city. Buriram Province is an ancient 

city known for the volcanic land of Thailand and is the center of ancient Khmer civilization. Its 

importance as a historical tourist destination, the name of this province means “City of Happiness”. It 

is one of the most famous cities in Thailand, and it has been selected as the must visit city by Ministry 

of Tourism and sports of Thailand. In 2018, 23 districts with 98 villages of Buriram Province has 

participated in the OTOP Nawatwithi tourism community project to drive the foundation economy 

linked to Khmer Cultural Tourism and Sport Tourism of Buriram Province, which prepares to support 

the expansion of tourism. These include the development of handicraft products, local cultural 

products, souvenirs, and hand-woven silk as the main products. That a community producer 

registered OTOP products in Buriram Province which has more than 200 items. Which has a new 

ecotourism village that is getting attention is Muangthale Village. In the village, it is also notable for 

the lifestyle of the people and tourist attractions in the village. There are also many activities at 

Muangthale Village. 

The world of the internet is fantastic. It continues to transform the way we connect with 

people, share information, and live a quality life. A lot of people spend most of their time on the 

internet. This could be for buying a product, using a service, reading a blog, entertaining themselves, 

or for various other reasons. Considering the amount of time people spend on the internet, businesses 

too have moved online. Having a website for business owners of any size and a presence on social 

media has become crucial. If you are into a business and do not own a website, you might be losing a 

lot of potential customers online. Knowing the importance of a website is key to grow your business 

many folds. A good website is not only the quality and design of the website, it is also very important 

that the information appears on the website should be accurate and easy to understand. (Waykar. 

2020) Both government and private sectors start to support and promote Muangthale Village as the 



   

 92 

ecotourism village of Thailand after Muangthale Village has participated in the OTOP Nawatwithi 

tourism community project. Many blogger and visitors had reviewed this village via social media and 

websites but only in Thai language version. Consequently, researchers found this gap and interested 

in Village Information Website into a bilingual format website by using Thai to English translation. A 

bilingual website will definitely enhance the brand image of the village, attracting of visiting and 

exploring the local way of life. Finally, this bilingual website can be an efficiency tool for promoting 

Muangthale Village as the well-known tourism village. 

 

Research Objectives 

  2.1 To investigate the needs of key informants of each related tourism group of Muangthale 

village to develop village information website by using Thai-English Translation. 

  2.2 To develop the bilingual village information website by using Thai-English translation. 

  2.3 To evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of 

Muangthale village and website visitors toward the development of village information website by 

using Thai-English translation. 

 

Literature Review 

The researchers reviewed and studied concepts, theories, documents, and various related 

study for adopted the theory of relevance as a framework to relate this research as follows: 

3.1 English for Tourism  

  Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement 

of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional 

purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or 

non-residents) and tourism has to do with their activities, some of which imply tourism expenditure 

(United Nations World Tourism Organization. 2008). 

 English for tourism is known as one of the attractive subjects since many of the people will 

be a tourist at least once in their lifetime. Moreover, learning English for tourism purposes is crucial 
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for those who are working in guest-host relation section such as hotels, travel agencies, restaurants, 

information centers and tourist attractions. 

 In industrial sectors, English has recently become a core subject, and hospitality training 

programs help the employees achieve English proficiency to fulfil the job responsibilities (Hsu, 2010; 

Chen, Chiu, & Lin. 2011; Kuppan. 2008). 

3.2 Types of Tourism 

  3.2.1 Eco-tourism (Eco-tourism) refers to tourist attractions with natural 

characteristics that are unique to the local area. There may be cultural stories related to the 

ecosystems involved tourism management in that area there must be a collaborative learning process 

of those involved in activities that promote to learn about the ecosystem Local environmental 

management and tourism are involved.  To focus on creating awareness of sustainable ecosystem 

preservation 

  3.2.2 Arts and Sciences Educational Attraction standard refers to tourist 

attractions or activities that can meet the special interests of tourists which has a clear form of tourism 

as a new form of tourism that has emerged this type of tourist attraction can be added more according 

to the popularity of people in each era.  When it is clearly stated that the activity can educate and 

attract tourists currently, there are many places, for example, specialized museums science education 

attraction industry and Technology and MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 

etc. 

  3.2.3 Historical Sites Historical attractions (Historical Attraction) means tourist 

attractions with significant historical, archaeological and religious value, including places or buildings 

that are old or have had an event important in history such as ancient sites Historical parks, ancient 

communities, city walls, moats, museums, temples, religious sites and buildings of artistic and 

architectural value. 

3.2.4 Natural attractions mean a place that is open for tourism with ethical 

resources the nation is an attraction for tourists to visit.  which these natural resources may be the 

beauty of nature, the exotic nature of the nature important geological and geographical morphology 
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that is unique or symbolic of a particular locality, Special Environmental Features, or an environment 

with academic value. 

3.3 Website Development 

There have been many definitions of website that can be summarized as follows: 

Jenkijjapaiboon (1997 :4) says that the website is called the address of People who have their 

own web pages on the Internet which is obtained by registering with the space rental service provider 

on the Internet, once registered in the desired name, a web page can be created and sent. The service 

center is brought up on the Internet, which is already considered to have its own website and the 

website is the source that brings together many web pages of the same subject but one thing on offer 

the stories on the website are different from the television programs magazine content or newspaper 

because working on the web never ends. This is because we can change and add information on the 

website at any time and each web page is linked within the website or Links to other websites So that 

readers can read in a short time (Juechan. 2000 :24) 

Amnuaysilp (1999) mentions the website as the name of the Host or Server that has been 

registered. Registered on the World Wide Web This is the host name that is assigned to the name on 

the World Wide Web starting with http: and has a domain or extension of .com, .net, .org, etc. 

Kiangkham (2006 :22) says that a website refers to a group of related web pages. For 

example, a group of web pages that provide information about the history, including the products and 

services of a company etc. Within the website, in addition to web pages or HTML files, there are also 

other types of files needed. For creating web pages such as images, multimedia, scripting language 

program files and data files for download, etc. 

From the above definitions, it can be concluded that a website is a collection of web pages of 

an organization, which consists of various media, including text, still images, animations, and sounds 

The Internet is accessible through the World Wide Web. 
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3.4 Translation 

 The English word " translation" derives from the Latin word translation, which comes from 

trans which means " a carrying across"  or " a bringing across"  and The Ancient Greek term for 

" translation"  is metaphrasis which means " a speaking across" , has supplied English with 

"metaphrase" which means a "literal", or "word-for-word". Translation is generally used to refer to 

all the process and methods used to convey the meaning of the source language in to the target 

language.  

The translation was explained by Brislin (1976) as “the transfer of thoughts and ideas from 

one language (source) to another (target), whether the languages are in written or oral form or 

whether one or both languages are based on signs.” Newmark (1988: 5) also elaborates that 

“rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text.” 

Bell (1991: 13) also provides the traditional definition which is “the process of transfer of message 

expressed in a source language in to a message expressed in a target language….” 

In conclusion, translation is a combination of different concepts and theories. Translation is 

generally used to refer to all the process and methods used to convey the meaning of the source 

language in to the target language. 

3.4.1 Type of Translation 

 3.4.1.1 Form-based translation, also known as literal translation or word-for-word 

translation.  Maintain the original word and format in all respects, suitable for those who want to 

study the original language as it is not suitable for the translator who wants to read the meaning even 

with some sentence structure adjustment.  But spontaneity in the translation language still exists. 

  3.4.1.2 Translation retaining meaning (meaning-based translation), also known as 

Idiomatic translation, is the most natural transmission of meaning from the original language to the 

translated version, leaving no trace of the original language at all. 

 Casagrande (1954) divides the four aspects of translation differently, those are 

differently, those are Pragmatic, Aesthetic-poetic, ethnographic, and linguistic. 
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 Based on the extent, the types of translation are: 1) Full translation, it is a type of 

translation in which the entire SL text is reproduced by the TL text materials. 2) Partial translation, 

there are only some parts of the SL text to be translated into the TL text. 

 Based on the purposes of translation, Casagrande (1954) categorizes translation into 

four types, namely: 

 1) Pragmatic translation: It is a translation that emphasizes the accuracy of the 

content using the original language format, intended for use or for compliance, such as the translation 

of various tools and appliances 

 2) Aesthetic-poetic translation: It is a translation aimed at giving the reader a 

responsive, emotional feel like the original reader with the same content as the original. 

 3) Ethnographic translation: It is a translation that is intended to show the cultural 

environment with an emphasis on the context in which it occurs. 

 4) Linguistic translation: It is a translation that aims to find the words and the 

structure of a translated version that are equivalent to the original language by analyzing the structure 

of the original language and the translation language, both the surface structure and the deep 

structure. To computer translation (machine translation) 

3.4.2 Translation Methods 

A method of translation encompasses various techniques and strategies applied at the textual 

level to transfer a text   from a   source   language   into   a target language   in   the   light   of a 

translation assignment and a contextual situation of communication. 

HAN (2012: 306) says that "while translation methods relate to whole texts, translation 

procedures are used for sentences and the smaller units of language". 

Newmark (1981: 39) states, “attempts to produce on its readers an effect as close as possible 

to that obtained on the original. Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic 

and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the original. 

He divided translation methods into main two groups: source language emphasis (SL) and target 

language emphasis (TL). These two approaches can best be illustrated, as follow: 



   

 97 

SL emphasis    TL emphasis 

Word-for-word translation  Adaptation 

Literal translation   Free translation 

Faithful translation   Idiomatic translation 

Semantic translation   Communicative translation 

In respect to sour language emphasis: 

 1) Word-for-word translation: The main use of this method is either to understand 

the mechanics of the source language or to construe a difficult text as pre-translation process. 

 2) Literal translation: The SL grammatical constructions are converted to their 

nearest TL equivalents but the lexical items are again translated out of context. As pre-translation 

process, it indicates problems to be solved. 

 3) Faithful translation: It attempts to reproduce the precise contextual meaning of the 

original within the constraints of the TL grammatical structures. It transfers cultural words and 

preserves the degree of grammatical and lexical deviation from SL norms. It attempts to be 

completely faithful to the intentions and the text-realisation of the SL writer. 

 4) Semantic translation: It is more flexible than faithful translation naturalizes in 

order to achieve aesthetic effect (may translate cultural words with neutral or functional terms). 

In respect to target language emphasis: 

 1) Adaptation: This is the freest form of translation mainly used for plays and 

poetry: themes/ characters/ plots preserved, SL culture converted to TL culture & text is rewritten. 

 2) Free translation: It reproduces the matter without the manner, or the content 

without the form of the original usually it is a paraphrase much longer than the original. 

 3) Idiomatic translation: It reproduces the message of the original but tends to distort 

nuances of meaning by preferring colloquialisms and idioms. 

 4) Communicative translation: It attempts to render the exact contextual meaning of 

the original in such a way that both language and content are readily acceptable and comprehensible 

to the readership. 
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3.4.3 Previous Studies 

 Related of Website Development 

 Chumphonpong, Puengngam and Chechanchan (2017) did the research to survey, analyze, 

design, structure and develop tourism promotion website in Muang District. Lopburi by collecting 

and exploring the attractions in the city. Lop Buri Province consists of 24 subdistricts which are 

divided into tourist areas, restaurants, beverage outlets. Hotel/accommodation Tourist activities 

Traditional Tourism Festival facilities and travel information by the information to determine the 

needs of the system. The structure of information within the site. Inheritance schedule Site Mapping 

and the layout of the pages have a website management system. Which within the site. 

Https://www.lopburitour.net/ will interact with travelers. (Interactive) is designed content (Content). 

Website design can be displayed. Optimized on different devices and available on all screen sizes 

(Responsive Web Design). Where the site interacts with visitors using ease of use. Easily support 

display on different devices automatically. 

 Kaewkrachang (2012) did the research to developed public relation website for Krabi 

tourism, for has a quality is good level or above and was study satisfaction of internet users on Krabi 

province's travel information website. The sample had used for this study were 6 specialists and 35 

users who were completed satisfaction online survey. Then, data were analyzed by the values of 

percentage, arithmetic average and standard deviation. The result of analyzing data of development of 

public relation website for Krabi tourism had a quality of contents was on the best level, quality of 

website communications was on the good level from assessed specialists and satisfaction of internet 

users was on the good level. 

 Wang Lee, Kojornna, Yuanjai and Rattanasimanont (2020) did the research to 1) develop of 

Ecotourism promotion website Trang Province 2) evaluate the quality of website 3) evaluate the 

user’s satisfaction of website. By using research and development research methods. The population 

and samples consist of 50 persons and 5 experts. The research instruments consisted of a quality 

assessment form and user satisfaction survey form. The statistics employed for verifying the 

efficiency are percentage, mean and standard deviation. The website was developed with WordPress. 
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The results revealed that 1) Ecotourism promotion website Trang Province which shows the details of 

bilingual tourist attractions, Thai and English. And able to show the coordinates of tourist attractions 

and guide to that ecotourism. 2) Overall, results of the quality of Ecotourism promotion website: 

Trang Province was at the high level. (�̅ =4.08, S.D. 0.77) and 3) Overall, the user satisfaction of 

Promote Ecotourism website Trang Province was at the highest level. (� ̅ =4.22, S.D. 0.65). 

  Saengsri (2015) did the research to developed a website for tourism in Ban Hua 

Thung, Chiang Dao district, Chiang Mai and to study users’ satisfactions in the developed website. 

Instruments used in this study are 1) evaluation of website’s content validity or IOC; 2) evaluation of 

website’s quality; and 3) satisfactions of users who visit this website. The samples consisted of 2 

types. The first group was 3 community leaders in Ban Hua Thung and the second group was 58 

persons who visited this website. Results showed that this website had content validity 0.78 and 

quality assessment was in good level (�̅ = 3.93, S.D. = 0.23). Visitors’ satisfaction in the website was 

also high (�̅ = 3.63, S.D. = 0.01). 

 

Related of Translation 

 Koiram and Nuancharoen (2019) studied thai-english translation for packaging development 

of Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng products in Sanuan-nok silk village, Huai Rat District, Buriram 

Province. The purposes of study were to investigate the needs of Sanuan-Nok village local silk 

weaving group to develop packaging by using thai-english translation, to develop the Pha Hang 

Krarok Khu Tin Daeng package in a bilingual format by using thai-english translation, and to 

evaluate the satisfaction of Sanuan-Nok village local silk weaving group and customera toward the 

developed the Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng package by using thai-english translation. The 

research revealed that: 1) They need a bilingual packaging (Thai-English) which has both Thai and 

English content at the most (mean-4.58). They strongly agree with the bilingual packaging is 

important for communicating with customers who visit Sanuan-Nok silk village or those who are 

interested in Pha Hang Krarok Khu Tin Daeng products (mean-4.50) of Sanuan-Nok local silk 

weaving group at Sanuan-Nok silk village, Huai Rat district, Buriram province. 2) The researchers 
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received a completed translation form from the experts which the intercoder reliability of translation 

form in this study is 94% (0.94), respectively. Accordingly, the researchers were used the word for 

word method translation to analyze the data collection translate form. 3) The results of this 

questionnaire were shown that Sanuan-Nok village local silk weaving group and customers were 

satisfied with the bilingual packaging design enhance the value of Pha hang Krarok Khu Tin Daeng 

products (mean-4.97), followed by the language content of the bilingual packaging which are concise 

and easy to understand (mean-4.90). In addition, the least satisfaction was fonts of the bilingual 

packaging are properly adjusted (mean = 4.67). Furthermore, in overall respect, Sanuan-Nok village 

local silk weaving group and customers were very satisfied with the developed bilingual packaging. 

 Limsiriruengrai, Lerpcharoenwanich and Rattanawaropas (2019) studied Development of 

Innovation on Tourism English Communication for Silk Village Tourism Personnel to Enhance 

Tourism in Sai Yao Community Silk Village, Thalunglek Sub district, Muang District, Buriram 

Province. The objectives of this study were 1) to investigate problems in English communication and 

needs for innovation on tourism English communication for silk village tourism personnel, 2) to 

develop the tourism English communication innovation to test the efficacy of the developed 

innovation, 3) to find the effectiveness index of the developed innovation, 4) to study the learning 

achievement of the samples before and after using the developed innovation, and 5) to assess 

satisfaction toward the innovation. Population and sample group were 34 tourism personnel in the silk 

village which were selected by using a purposive sampling method. 

 Jorncharoen, Jitwiriyanont, Boonsomtob and Chokchaisiri(2021) did the research to: 1) 

develop 3-language information service website to support the historical tourism information in 

Kanchanaburi as a digital tourism, 2) assess the efficiency of the 3-language information service 

website, and 3) evaluate the satisfaction of users of the 3-language information service website 

developed using Notepad ++ program, HTML and CSS. The website development process used the 

principle of information system development cycle (SDLC). The researcher used the efficiency 

evaluation form from three experts and the evaluation form of satisfaction of 30 users. The data were 

analyzed by descriptive statistics i.e., percentage, mean and standard deviation. The results showed 



   

 101 

that 1) the website can provide information in 3 languages, namely English, Chinese and Russian. It 

was a service providing support information from three historical sites in Kanchanaburi, namely Ban 

Kao National Museum, Old Kanchanaburi (Tha Sao) and the Bridge over the River Kwai. It 

contained hotels, restaurants, and travel maps, which users can use the services at 

www.3languageskan.com. 2) The efficiency evaluation was at level 4.40. And 3) the satisfaction 

evaluation was at level 4.65. 

 Promlee and Duenrubram (2020) aimed to 1) investigate the needs of Phanompiman Hotel 

staff for the development of bilingual website by Thai-English translation 2) develop the 

Phanompiman Hotel website to be a bilingual website by Thai-English translation and 3) evaluate the 

developed Phanompiman Hotel bilingual website by the experts. The target groups were 24 staff of 

Phanompiman Hotel for investigating the needs for development Phanompiman hotel website to be a 

bilingual website, the data on Phanompiman Hotel website were developed by Thai-English 

translation, and the five experts were selected for evaluation the developing bilingual website quality 

evaluation form. The instruments used to collect data were semi-structured interview, the translation 

form, and the developing bilingual website quality evaluation form. The collected data were analyzed 

by content analysis, mean, and standard deviation. The findings revealed that the 23 Phanompiman 

Hotel staffs' needs the Phanompiman Hotel website bilingual to be developed by Thai-English 

translation at a high level. The results of translation found that the reliability value of a translation 

that evaluated by experts was very correct and complete. For the quality of translation that evaluated 

by five experts the results showed that the developed Phanompiman bilingual website by Thai-

English translation was very correct, and very feasible. 
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Conceptual Framework 

 

Research Methodology 

5.1 Phase I: To Investigate the Needs of Key Informants Person of each Group of 

Muangthale Village 

5.1.1 Target Group of the Study : The target group of the first phase was 10 

people, who were a sample of Muangthale village key informants of each related tourism group, 

which is the head of each work group and know the information in Muangthale Village, Khaen Dong 

district, Buriram Province. 
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5.1.2 Research Instrument: The semi-structured interview was used to obtain the 

in-depth information about the needs of key informants of each group of Muangthale village and the 

ways to developed the village information website in a bilingual format. The interview questions are 

gradually formulated as follows: 

        5.1.2.1 The researchers reviewed the literature on how to construct the interview. 

   5. 1.2.2 The researchers constructed the draft semi-structured interview with 10 

questions in both Thai and English versions and adapted from Limsiriruengrai(2018).  

  5.1.2.3 The researchers proposed the interview questions to the advisor to check the 

correctness and appropriateness. Then the researchers revised and edited the questions according to 

the advisor’s suggestions and comments. 

      5.1.2.4 The revised questions were examined by the three experts to check the 

validity by Index of the Item-Objective Congruence (IOC).  

5.1.3 Data Collection: The final version of semi-structured interview was 

administered to 10 Muangthale village key informants of each group. The Thai version was used to 

interview the key informants of each group. 

5.1.4 Data Analysis : The data about the needs of key informants of each group of 

Muangthale village and the ways to developed the village information website in a bilingual format 

from the semi-structured interview data were analyzed by content analysis technique. 

5.2 Phase II: To develop the village information website in a bilingual format 

5.2.1 Subjects of the Study : The researchers selected three experts who are experts 

in translation from Thai to English and who can check the correctness of translated from source 

language to the target language. 

5.2.2 Research Instrument: Translation Form which was adapted from Kang and 

Zhang(2008: cited in Limsiriruengrai. 2013) by surveying of source language and translation to the 

target language for village information website, then followed by the translation language as in the 

following example: 
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Table 1  

Example Schedule of Translation Form (SL-TL form) 

No. Source Language (SL) Target Language (TL) 

   

 

5.2.3 Data Collection:  

  Step 1 The researchers collected data of website and studied about theory of 

translation. 

  Step 2 The researchers drafted the form and translated it from Thai to English 

language. 

  Step 3 The researchers brought it translation to three experts to check the correctness 

of the language used and the content validity and then brought it to find the index of Inter-rater 

reliability (IRR). 

  Step 4 The researchers revised translation form was edited following the expert’s 

suggestion and comments. 

  Step 5 The researchers submitted the form to the expert for checking and evaluation 

from the index of the Inter-rater reliability (IRR) 

5.2.4 Data Analysis: The data or the suggestions from obtained from three experts 

on translation from Thai-English were analyzed content analysis and the intercoder reliability which 

the value should be more than 80% (Wannaruk. 1997). For items on which there was disagreement, 

all the coders reviewed the coding guidelines, recoded the data together and discussed any 

discrepancies until they reached a consensus. (Prachanant. 2006) The intercoder reliability of 

translation form in this phase is 94% (0.94), respectively. 

5.3 Phase III: To Evaluate the Satisfaction of Muangthale Village Key Informants of 

each Group and Website Visitors toward the Developed Village Information Website 

  5.3.1 Subjects of the Study: A total of 10 subjects in the questionnaire were 

selected for this study by purposive sampling technique: 10 people of Muangthale village key 

informants of each group and 30 website visitors. 
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5.3.1.1Target key informants of each group of Muangthale village: The 

Muangthale village key informants of each group included 10 people, ranging age from the 30 to 60 

years which was the head of each work group and know the information in Muangthale Village, 

Khaen Dong district, Buriram Province. 

5.3.1.2 Website Visitors: The website visitors of village information website 

their age ranges from 20-40 years all of them are interested in the website. 

5.3.1.3 Research Instrument: The satisfaction form is a questionnaire about 

evaluating satisfaction of key informants of each group and website visitors toward developed the 

village information website which was created by the researchers. The target groups were obtained by 

a purposive sampling technique.   

5.3.1.4 Data Collection: The creating of questionnaire about evaluating 

satisfaction of key informants of each group and the website visitors of village information website 

toward developed the village information website. 

5.3.1.5 The determination of content validity (Content Validity) was a 

quantitative data analysis. By using the index of consistency between the question and the objective. 

(Item-Objective Congruence Index: IOC) based on expert assessment of 3 or 5 persons, depending on 

the suitability of each job by allowing an expert to assess whether each question in the questionnaire 

can the measurements match the content specified or not By giving the score according to the criteria 

Then take the results to consider the expert scores in each item to analyze the consistency index 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) as follows: (Teera Kulsawat, 2015)  

1. Make sure it is consistent or measurable. Have a grade of +1  

2. Not sure if it's consistent or measurable. Have a grade of 0  

3. Make sure there is no consistency or measure. Have a grade of -1 

In considering the opinions of experts from the determination of the Conformity Index (IOC) 

for all questions, the question was 1.00 if the question with an IOC value from 0.50 - 1.00 was 

selected. Questions with an IOC below 0.50 will be considered for improvements. Or can be cut as 

appropriate opinions were analyzed using Rating Scale by determining the level of suitability for each 

grade (Chidchanok Choengchao, 2007:46)  
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The questionnaire in this study had content validity around 1.00. Researchers brought the 

questionnaire from target group of 40 people to analysis by mean and standard deviation for 

analyzing the needs level of Key man person of each group of Muangthale village by comparing 

between Mean and Evaluation Criteria as follows:  

Level  Scale  Meaning 

5  4.21-5.00 Strongly agree 

4  3.41-4.20 Agree 

3  2.61-3.40 Neutral 

2  1.81-2.40 Disagree 

1  1.00-1.80 Strongly disagree 

Research Results  

6.1. Results from Needs Analysis of key Informants of each Related Tourism Group of 

Muangthale Village for Development of Bilingual Website by Using Thai-English Translation.  

This part provides the needs analysis of 10 of Muangthale village key informants of each 

related tourism group for the development of bilingual website by Thai-English translation, who 

responded of semi- structured interview with 10 questions. In this part, they were asked to specific 

their general information which is name, age, position in their work group, needs for development 

Muangthale village information to be a bilingual website by using Thai-English translation. The 

researchers were grouping the answer from Muangthale village key informants. There are 9 people 

from 10 people mentioned that “Thai language website of Muangthale village is important because 

most of the customers are Thai” (90%). There are 10 people mentioned that they wanted a Bilingual 

Website because English is so important and widely used and it can use to communicate with 

foreigners (100%). There are 10 people told that they wanted to development Muangthale village 

information to be a bilingual website at a high level and they want all elements of Muangthale village 

information website to be translated (100%). In summary, the Muangthale village key informants 

needs the Muangthale village information website to be developed by using Thai-English translation 

100% this because a bilingual website can help them to communicate with the visitors and the 
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English language is very important because sometime there are the foreigners come to visit the 

village. 

6.2 Results from Evaluation the Data Collection Translation Form Bilingual Website by 

the Experts 

 Table 2  

The Approved Data Collection Translate Form 

 
Figure 6.2 shown the approved data collection translate form. The researchers translated form Thai 

language to be English language and submitted to the experts for checking correctness and 

appropriateness before adding information to the website. The experts who are the examiners of 

grammatical, correctness and appropriateness were 1) Ajarn. Pallapa Lertcharoengwanich 2) Ajarn. 

Rossamon Panduangkaew and 3) Assistant Professor. Rungnapa Moendee. The reliability of the data 

collection translate form is 1.00 and the score between 0.80-1.00 was reasonable. This score was 

calculated by using Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS). 

6.3 Results from Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of 

Muangthale Village and Website Visitors toward the Development of Village Information 

Bilingual Website 

The results in this section indicate general information concerning demographic data related 

to the gender, age, education level, occupation and monthly income of Muangthale village and 

website visitors.  
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Table 3  

Frequency and Percentage of Information of Respondents 
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In terms of gender, there were 13 males (32.5%) and 27 females (67.5%). In terms of age, 

respondents who are 21-30 years old was the most (67.5%) followed by under 20 and 41-50 years old 

(10.0%) and 51-60 years old (7.5%). However, in the term of age the key informants of each related 

tourism group of Muangthale village and website visitors who are 31-40 and above 60 years old 

(2.5%) at the least. 

The key informants of each related tourism group of Muangthale village and website visitors 

who have the most at bachelor degrees (55.0%), according with senior high school (22.5%) 

,Vocational Certificate/Diploma (10.0%) and High Vocational Certificate (5.0%) . However, the 

amount of primary school (2.5%) was the least. The respondents as student at the most (45.0%) 

followed by employee (15.0%) , merchants/vendors and farmers (12.5%). Officials and other 

occupation (7.5%) was the least of Muangthale village and website visitors. The last, representing of 

key informants of each related tourism group of Muangthale village and website visitors have 

monthly income under 15,000 baht (67.5%) the most, followed by 15,001-25,000 baht (20.0%) and 

35,001-45,000 baht (2.5%), respectively.  
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6.4 Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of Muangthale 

Village and Website Visitors toward the Development of Village Information Bilingual Website 

Table 4  

Satisfaction of Key Informants of Each related tourism group of Muangthale Village and Website 

Visitors toward the Development of Village Information Bilingual Website 
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As shown in the Table 4.2 The satisfaction of key informants of each related tourism group 

of Muangthale village and website visitors toward the development of village information bilingual 

website. It can be seen that the respondents are strongly agree with the designed bilingual format 

website (Mean = 4.62-4.90). The respondents satisfied of village information bilingual website (Mean 

= 4.69). 

 

Discussion 

7.1 The Needs Analysis of the Needs of Key Informants of each Related Tourism Group of 

Muangthale Village to Develop Village Information Website by Using Thai-English Translation 

The findings showed that key informants of each related tourism group of Muangthale village 

need the Muangthale village information website to be a bilingual website by Thai-English translation 

at a high level (100%) This is because a bilingual them to communicate with the visitors and the 

English language is very important because sometime there are the foreigners come to visit the 
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village. The finding is similar with Promlee and Duenrubram (2020), who mentioned about the need 

of Phanompiman Hotel staff for the development of a bilingual website by using Thai-English 

translation answered that English language is important when the foreigners come to stay in the hotel. 

Finally, Many participants need the Muangthale village information website to be developed by using 

Thai-English translation 100%. 

7.2 Developing the Bilingual Village Information Website by Using Thai-English Translation 

They were classified type of the development bilingual village information website as 

follows: Background Information, Attraction and activities in the village, Village products and Route 

and contact are the most. The researchers received a 63 completed translation form from the experts 

which the intercoder reliability of translation form in this study is 100% (1.00), respectively. The 

researchers used Translation Form which was adapted from Kang & Zhang, 2008 (Cited in 

Limsiriruengrai, 2013) by surveying of source language (SL) and translation to the target language 

(TL) for village information website. In accordance with Newmark (1998) were founded translation 

methodology by word for word, free translation and semantic translation. Accordingly, the 

researchers were used the word for word, to analyze the data collection translate form: the source 

language lexicon is translated singly by the most common meaning. After then, the researchers 

submitted to the experts for checking correctness and appropriateness. The experts have been giving 

comments and suggestions in adjustment the translation village information form and checking the 

format of translation form to the correctness and appropriateness in accordance with Koiram and 

Nuancharoen (2020) in study results were the translation Pha Hand Krarok Khu Tin Daeng product 

package, Word-for-Word Translation were most needed for the translation. 

7.3 Satisfaction of Key Informants of each Related Tourism Group of Muangthale Village and 

Website Visitors toward the Development of Village Information Website by Using Thai-English 

Translation 

After the researchers were surveyed needs for information website development of Muangthale 

village and collected data to translate website from Thai language to English language from 

Muangthale Village of key informants at Muangthale Village, Khaen Dong district, in Buriram. The 

researchers collect the information to analyze for 64 drafting the questionnaire about satisfaction of 
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Muangthale Village of key informants of each related tourism group and website visitors toward the 

development of village information website which was created by researchers. The results of this 

questionnaire were shown that Muangthale Village of key informants of each related tourism group 

and website visitors were satisfied with the bilingual website content is useful (Mean = 4.90), 

followed by the content of the bilingual website is interesting (Mean = 4.72). In addition, the least 

satisfaction was the content of the website bilingual correct and complete (Mean = 4.62). 

Furthermore, in overall respect, Muangthale Village of key informants of each related tourism group 

and website visitors were very satisfied with the developed bilingual website. 

 

Conclusion 

The objective of this study were 1) to investigate the needs of key informants of each related 

tourism group of Muangthale village to develop village information website by using Thai-English 

Translation, 2) to develop the bilingual village information website by using Thai-English translation, 

and 3) to evaluate the satisfaction of key informants of each related tourism group of Muangthale 

village and website visitors toward the development of village information website by using Thai-

English translation. The research questions of this study were 1) What are the needs of key informants 

of each related tourism group of Muangthale village to develop village information website by using 

Thai-English Translation? 2) What is the reliability value of Thai-English translation of developed 

Muangthale village information bilingual website? 3) What are the levels of key informants of each 

related tourism group of Muangthale village and website visitors satisfaction toward the development 

of village information website by using Thai-English translation? 

 The target group consisted of Muangthale village key informants of each related tourism 

group, and website visitors who interested in the website. The total were 40 people. Researchers 

selected the target group by purposive sampling technique. There were 10 Muangthale village key 

informants of each related tourism groups and 30 website visitors, a total of 40 participants. The 

instrument in this study were semi-structured interview, translation form, and Satisfaction Form. The 

semi- structured interview consisted 10 question about need for development of Muangthale village 

website to be a bilingual website adapted from Puttachart’s study in 2018 and the researchers 
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collected the data during 19-21 August, 2021 by telephone interviewed. The translation form 

consisted of 4 icons with 27 texts and the data were taken to translate lastly September in 2021. The 

satisfaction form consisted of 10 questions. The data analysis conducted Index of Item-Objective 

Congruence (IOC) is used to calculate the validity of the semi-structured interview. The collected 

data from semi-structured interview were analyzed by content analysis. The detail of each part were 

as follow: the respondent’s general information including name, age and position were analyzed by 

content analysis. For the Muangthale village key informants’s need for development Muangthale 

village to be a bilingual website found that the key informants want to developed Muangthale village 

website by Thai-English translation at a high level and they want the 61 researchers translate all 

elements on the website because the visitor can get all information in English. 

 For the second instrument is translation form, there are 4 icons with 27 texts in each icon 

were analyzed by the experts and then find the Inter-Rater Reliability. For Index of the Inter-rater 

reliability (IRR) should be more than 80%. The Inter-rater reliability of translation from in this study 

is 100% (1.00), respectively. For the third instrument is satisfaction form, the satisfaction of 

Muangthale village key informants and website visitors toward the developed village information 

website which was created by the researchers. It can be seen that the respondents are strongly agree 

with the developed bilingual format website (Mean = 4.62-4.90). The respondents satisfied 

Muangthale village information website which was created by the researchers as a whole at the most 

satisfied level. The bilingual Muangthale village information website to the visitor can get all 

information in English: the mean score obtain was 4.69(S.D. = 0.44). 

 

Recommendations 

1. For further study, village information bilingual website should be developed in another 

village that lack a bilingual website.  

2. For further study, village information bilingual website in another language, it should be 

added Chinese language or another one. 
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Abstract 

 The objectives of the study were 1)  to study the WTC of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University 2) to compare the WTC of Business English major students at Buriram 

Rajabhat University classified by genders, year levels and English proficiency. The samples were 85 

students of the 2nd year Business English major. The sample size was determined using Crazy and 

Morgan's tables and a simple random sampling. Questionnaire tool the statistics used in the data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent scores and one-way 

variance analysis. The findings were as follows: 1) The overall willingness to communicate among 

the students in the English Department of Buriram Rajabhat University was at a high level when 

considering each message the willingness to communicate with classmates and friends was found to 

be high followed by willingness to communicate with strangers and willingness to communicate with 

teachers and in the classroom, respectively. 2) Comparison of the willingness to communicate among 

students in Business English when classified by gender, grade level and English language 

proficiency, there was no difference. 

 

Keywords: Investigation, Willingness to Communication (WTC),  

      English Learner as a Foreign Language (EFL) 
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Introduction 

In today's world, learning foreign language is very important and necessary in daily life as it 

is an important tool for communication, education, pursuit of knowledge. Occupation builds a cultural 

understanding and vision of the global community and awareness of cultural diversity and the world 

view of society bring friendship and cooperation with various countries help develop learners to 

understand themselves and others better. Learning and understanding differences in language and 

culture, customs, traditions, thinking, society, economy, politics, and governance have a good attitude 

towards the use of foreign languages and use different languages for communication as well as 

accessing various knowledge more easily and broadly and has a vision to live in a foreign language 

that is a basic learning material which is required to study throughout the basic education course is 

English has played an important role in the lives of Thai people. And people all over the world 

humanity today communicates with each other in English. Whether communicating with each other 

directly using the internet watching TV, watching movies computer programming various academic 

manuals, etc. Management of foreign language teaching (English) according to the Basic Education 

Curriculum B.E. 2551 aims to encourage learners to have a good attitude towards foreign languages. 

Seeking knowledge, pursuing a career and continuing to study at a higher level as well as having 

knowledge and understanding of the diverse stories and cultures of the international community and 

being able to creatively convey Thai ideas and culture to the international community Therefore, in 

order for learners to have desirable characteristics as stipulated by the basic education   

communication is of great benefit to both individuals and society.          

Willingness to Communicate (WTC) refers to any situation in which individuals have 

chances to communicate with other people”. MacIntyre, Dörnyei, Clément, and Noles (1998) also 

define “WTC in second language as a readiness to associate with people in their L2”. Some people 

who have excellent communicative competence may be unwilling to communicate when having a 

chance. That means some students lack the courage to communicate in English. On the other hand, 

some students have a higher/level of confidence to speak in English as a second language.  

Willingness to Communicate (WTC) is an important factor influencing better communication. 

Theorists believe that some people with excellent communicative competence may be unwilling to 
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communicate when having the chance. Although English language is not the national language of 

Thailand, we cannot overlook the fact that it has played a role in Thai education for a long time. 

English is a major school subject at present. It is used as a criterion for students in every level to get 

into schools or even to get a job. This means that English is a crucial subject for Thai students. In 

regard to speaking English, some students have more confidence to communicate in English; in other 

words, they have a greater WTC in English as a foreign language. On the other hand, some students 

lack confidence to communicate in English. Even though most Thai students have been studying 

English language for a long time, many still avoid speaking in English or lack confidence whenever 

they face foreigners. 

 

Research Objectives 

 This study designed to achieve the following objective 

            1. To study the willingness to communicate of Business English major students at Buriram 

Rajabhat University. 

 2. To compare the willingness to communicate of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University classified by GPA and English proficiency. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and Samples 

3.1.1 The population of this study were 110 Business English major students in Faculty of 

Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of academic year 

2021. 

 3.1.2 The sample in this study were 85 students of second year Business English major in 

Faculty of Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University in the first semester of 

academic year 2021. They were selected by using the table of Krejcie and Morgan and simple random 

sampling, respectively. 
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3.2 Research Instruments 

Research instruments was a questionnaire. It is asking the samples the investigation of 

willingness to communicate students’ learning of Business English major. This questionnaire 

included three parts. First part is about the personal information of the samples. The samples are 

required to answer the question about gender and study group. Second part is consisted of 20 

questions, asking about the level of students’ willingness to communicate of Business English major. 

The last is about the students’ willingness to communicate of Business English major. The 

researchers studied theories and principles from textbooks, documents, articles, related literatures and 

examined by three experts to check the correctness and appropriateness. 

3.3 Data Collection 

The researchers sent the questionnaire to the second-year Business English major students 

and the questionnaire was divided into 3 parts as follows: Part 1 General information about the 

respondents. Part 2 Questionnaire on the willingness of students to communicate. Part 3 Suggestions 

and recommendations. They were required to fill out the questionnaire and complete as possible. 

Finally, the researchers collected the data by themselves in September 2021. 

3.4 Data Analysis 

After checking the completion of each questionnaire, the data gathered from the questionnaires are 

statistically analyzed by using Statistic Package for Social Science (SPSS) mainly focusing the 

descriptive statistical analysis i.e. alpha coefficient, frequency, percentage, mean, and standard 

deviation (S.D) 
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Research Results 

The results were presented according to the research objective as follows: 

Table 1  

Willingness to Communicate of Business English Students 

Statements  S.D. Meaning 

WTC with Teacher and the Class 

1. When I start speaking in English  

    in the class in front of all my friends,  

   I lose my confidence and concentration. 

2. For speaking in English in the class,  

    I like to   wait for my own turn and  

    wait for the teacher to ask me to speak. 

3. When the teacher asks a question  

    from all the students (for instance  

    when asking the class opinion),  

    I am willing to immediately answer 

    in English. 

4. I am willing to participate in classroom       

    discussions in English voluntarily. 

5. In classroom discussions, I am more  

    willing to wait for the time the teacher  

    asks me in person. 

6. I prefer to keep silent in the class because 

    speaking in English makes me agitated. 

7. I am willing to take part in classroom  

    group works and speak in English. 

 

3.29 

3.06 

 

 

3.28 

 

 

3.25 

 

 

 

 

3.47 

 

3.40 

 

 

2.93 

 

3.66 

 

0.89 

1.26 

 

 

1.03 

 

 

0.99 

 

 

 

 

0.95 

 

0.98 

 

 

1.09 

 

0.93 

 

Moderate 

Moderate 

 

 

Moderate 

 

 

Moderate 

 

 

 

 

Moderate 

 

Moderate 

 

 

Moderate 

 

High 
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WTC with Classmates and Friends 

8. I am willing to speak in English with 

    my classmates before the class. 

9. If I have questions about the assigned  

    homework for the next class, I prefer to   

    ask in English from the students next to me. 

10. I have the desire to communicate in  

      English with my classmates on the first day  

      of the class. 

11. I like to use every opportunity in the class    

      (like the break time or the spare time of the  

      group works) to speak in English with 

      my friends. 

3.55 

3.65 

 

3.47 

 

 

3.56 

 

 

3.55 

 

0.98 

0.87 

 

1.01 

 

 

0.91 

 

 

0.88 

 

High 

High 

 

Moderate 

 

 

High 

 

 

High 

12. I have the desire to speak in English with  

      my former classmates or teachers outside of  

      the class at the language school. 

13. For group speaking tasks, I am more willing  

      to have students in my group who let me  

      speak more. 

WTC with Strangers 

14. When I see a tourist in street, hotel,  

      restaurant or park, I try to find an excuse so    

      that I can approach them and speak with  

      them in English. 

15. If I travel to an English speaking country,  

      I feel relaxed to approach the people in the   

      street, parks and etc. and start   

      communicating in English. 

3.49 

 

 

3.56 

 

 

3.55 

3.55 

 

 

 

3.44 

 

 

 

0.96 

 

 

0.98 

 

 

1.03 

0.92 

 

 

 

1.01 

 

 

 

Moderate 

 

 

High 

 

 

High 

High 

 

 

 

Moderate 
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16. I am willing to communicate in English   

      with people who speak English as  

      their first language. 

17. If I encounter-people who can speak  

      English as fluently as a native speaker, 

      I would easily start speaking with them  

      despite not knowing them in advance. 

18. I like to learn speaking English so that 

      I can communicate orally with the  

      English speakers. 

19. I am willing to be a tour guide for some  

      days (even free of charge) so that I can  

      communicate in English with the native  

      speakers who have come to visit my city   

      (such as Australians, Canadians). 

20. Overall, I like to use every opportunity  

      and every place to orally communicate  

      in English. 

3.56 

 

 

3.55 

 

 

 

3.62 

 

 

3.51 

 

 

 

 

3.61 

 

0.96 

 

 

0.98 

 

 

 

0.94 

 

 

1.04 

 

 

 

 

1.03 

 

High 

 

 

High 

 

 

 

High 

 

 

High 

 

 

 

 

High 

 

 

Total 3.46 0.98 Moderate 

As shown in Table 4.1, it revealed that Willingness to communicate from the respondents. 

This section investigates the sum of all 3 topics is WTC with teacher and the class, WTC with 

Classmates and Friends and WTC with strangers in overall is at a moderate level (¯x = 3.55, S.D. = 

0.94). 
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Table 2 A Comparison of the WTC of Business English Students classified GPA 

 

Willingness to Communicate 

 

GPA  

 

F 

1.00-2.49 2.50-3.49 3.50-4.00  

         S.D         S.D          S.D 

1. WTC with Teacher and the Class 

2. WTC with Classmates and Friends 

3. WTC with Strangers 

3.64    1.22 

3.52    0.94 

3.83    0.98 

3.15  1.14 

3.47  0.91 

3.40  0.92 

3.23   3.14 

3.83   0.96 

3.83   1.09 

3.14 

1.34 

2.04 

Total 8.44    1.05 3.34  0.99 8.34   1.73 2.17 

1. When I start speaking in English in the 

class in front of all my friends, lose my 

confidence and concentration.  

2. For speaking in English in the class, I 

like to wait for my own turn and wait for 

the teacher to ask me to speak. 

3. When the teacher asks a question from 

all the students (for instance when asking 

the class opinion), I am willing to 

immediately answer in English. 

4. I am willing to participate in classroom 

discussions in English voluntarily. 

5. In classroom discussions, I am more  

willing to wait for the time the teacher 

asks me in person. 

6. I prefer to keep silent in the class 

because speaking in English makes me 

agitated. 

3.92    0.67 

 

 

3.75    0.87 

 

 

3.58    0.67 

 

 

 

3.58    3.67 

 

 

3.67    0.89 

 

2.93    0.99 

 

3.14  1.18 

 

 

3.18  0.89 

 

 

3.21  0.87 

 

 

 

3.39  3.93 

 

 

3.30  0.91 

 

2.35  1.22 

 

2.18   1.33 

 

 

3.29   1.49 

 

 

3.12   1.45 

 

 

 

3.65   1.17 

 

 

3.53   1.17 

 

2.93    1.09 

 

8.35 

 

 

1.54 

 

 

0.87 

 

 

 

0.56 

 

 

0.89 

 

6.56 
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7. I am willing to take part in classroom 

group works and speak in English. 

8. I am willing to speak in English with 

my classmates before the class. 

9. If I have questions about the  assigned 

homework for the next class, I prefer to 

ask in English from the students next to 

me.     

10. I have the desire to communicate in 

English with my classmates on the first 

day of the class. 

11. I like to use every opportunity  

 in the class (like the break time or the 

spare time of the group works) to speak in 

English with my friends. 

12. I have the desire to speak in  

English with my former classmates or 

teacher outside of the class at the 

language school. 

13. For group speaking tasks, I am  more 

willing to have students in  

my group who let me speak more. 

14. When I see a tourist in street,  

hotel, restaurant or park, I try to find an 

excuse so that I can approach them and 

speak with   them in English. 

 

4.08    0.79 

 

3.75    0.97 

 

3.42    1.00 

 

 

 

3.42    0.90 

 

 

3.42    0.79 

 

 

 

3.50    0.91 

 

 

 

3.58    1.08 

 

 

3.67    0.89 

3.48  0.89 

 

3.50  0.83    

 

3.43  0.97 

 

 

 

3.50  0.85 

 

 

3.55  0.91 

 

 

 

3.41  0.97 

 

 

 

3.58 1.08 

 

 

3.45 0.91   

 

3.94    1.03 

 

4.06    0.83 

 

3.65    1.17 

 

 

 

3.88    1.05 

 

 

3.65    0.86 

 

 

 

3.76    0.97 

 

 

 

3.45    0.91 

 

 

3.82    0.95 

 

3.18 

 

2.92 

 

0.32 

 

 

 

1.36 

 

 

0.24 

 

 

 

0.89 

 

 

 

2.28 

 

 

1.21 
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15. If I travel to an English speaking 

country, I feel relaxed to approach the 

people in the street, parks and etc. and 

start  communicating in English. 

16. I am willing to communicate in 

English with people who speak English as 

their first  language. 

17. If I encounter-people who can  speak 

English as fluently as a  native speaker, I 

would easily  start speaking with them  

despite not knowing them in advance. 

18. I like to learn speaking English  

 so that I can communicate  orally with 

the English speakers. 

19.I am willing to be a tour guide  

for some days (even free of  charge) so 

that I can communicate in English with  

 the native speakers who have come to 

visit my city (such as Australians, 

Canadians). 

20.Overall, I like to use every  

 opportunity and every place to     

 orally communicate in English.3 

3.67    1.16 

 

 

 

3.83    0.84 

 

 

3.67    0.89 

 

 

 

4.00    1.21 

 

 

4.00    0.85 

 

 

 

 

 

4.00    1.04 

3.29 0.91 

 

 

 

3.45 0.91 

 

 

3.39 0.93 

 

 

 

3.46 0.79 

 

 

3.32 1.01 

 

 

 

 

 

3.46 1.01 

3.76    1.15 

 

 

 

3.76    1.15 

 

 

4.00    1.12 

 

 

 

3.88    1.11 

 

 

3.76    1.15 

 

 

 

 

 

3.82    1.02 

 

1.89 

 

 

 

1.28 

 

 

2.69 

 

 

 

2.51 

 

 

2.87 

 

 

 

 

 

1.84 

Total 3.67   1.05 3.34  0.71 3.59  1.11 2.21 
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As shown in Table 4.2, it revealed that when compare the willingness to communicate from 

the respondents. This section investigates comparison of the willingness to communicate among 

students in Business English when classified by gender, grade level and English language 

proficiency, there was no difference. 

 

Discussion 

 The results showed that WTC of Business English major students at Buriram Rajabhat 

University was at a high level. When considering each statement, it was found that WTC with 

classmates and friends was at a high level followed by WTC with strangers, WTC with teacher and 

the class respectively. The results were similar to Mohammad (2017). Exploratory factor analysis 

resulted in three dimensions to WTC, namely WTC with teacher, with classmate and stranger and 

Xingxing (2019). More than 50% of students are more willing to communicate in English with 

friends than with teachers for they believe that friends are easier to communicate and understand.    

   The results showed the comparison of the WTC of Business English major students at 

Buriram Rajabhat University classified from English proficiency are in a high level. The 4 highest 

mean score were item 7,18,8 and 20. This is because they are willing to participate in group work in 

the classroom and willing to speak English with classmates before entering. They like to learn to 

speak English so that they can communicate with English speakers. Overall, they like to use every 

opportunity and place to communicate by speaking in English.The results were similar to Ayu (2020) 

WTC inside the classroom was significantly higher than WTC outside the classroom and 

Karnchanachari (2019). Students were almost always willing to communicate in English in brief, 

predictable situations requiring the use of set phrases. 

 

Conclusion 

 According to the results of the study, this research can be used for willingness to 

communication to improve student communication. 

 In this study shows about willingness to communication so, it can be a guideline for students 

and students are able to communicate well and have confidence in yourself. 
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Recommendations 

 7.1 According to this research, the sample was only the 2nd year number of 85 students of 

business English students and the research suggested that in further research should examine in bigger 

size of the sample.  

 7.2 In this research population were business English major students. The researchers 

suggested that the further research should examine in other major or faculty.  
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to investigate the problems on English oral 

communication of police officers in Buriram Immigration, 2) to investigate the needs on English oral 

communication of police officers in Buriram Immigration, and 3) to ascertain the ways to solve the 

problems on English oral communication of police officers in Buriram Immigration. This research 

was a qualitative research. The samples were 14 police officers in Buriram Immigration. The samples 

were selected by purposive sampling technique. The research instrument in this study was semi-

structured interview. The data were analyzed by content analysis technique. The results showed that 

 1. The most problem of the police officers were “Unable to understand the meaning” of the 

sentence and the least problem of police officers were “Do not speak English fluently”. 

 2. Needs on English oral communication of the police officers in Buriram Immigration were 

necessary and sufficient for work. 

 3. The ways to solve the problems on English oral communication of police officers used the 

most was “Practice at work”, “Reading an Immigration manual” and “Using app translate”.  

 

Keywords: problems, needs, English oral communication, police officers, Buriram immigration 
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Introduction 

Nowadays, English is the most important aspect of our lives. People grow up with the 

English language because it is part of their basic education and English is a second or foreign 

language in many countries, from primary school through university (Khamprated. 2012). In 

Thailand, English language is an increasingly importance role. The tourism industry is regard as the 

most important source of income for the countries citizens. Therefore, communication in English is 

more important because it is a language that can communicate with people around the world. 

Thailand have provided English available as a second language in order to move with the times we 

must not only have professional knowledge, expertise, and experience, but we must also be able to 

communicate effectively in English (Rattanawaropas. 2016). 

Nowadays, no matter what they are reading, whether it is a book or a traffic sign, everyone 

uses all of their English skills. It might be listening and speaking when foreigners ask for directions or 

ask for help. Many people are more aware of the importance of English than before. Besides other 

abilities, English communication is another skill that is important in diary life not only in the 

workplace. Instruction in English at school is mainly valued for the practice of reading and writing 

skills. Speaking is one of four skills that Thai people have problems with the most. However, 

speaking skills are very important for students in Thailand (Tribolet & Sarkis.2012). People are 

unable to communicate verbally with foreigners. they need to learn more to improve their 

communicative skills so that they can communicate in English in a variety of situations (Crosling & 

Ward. 2002).  

River (1981), Khamkaew (2009), and Prachanant (2012) discovered that the most significant 

communicative skills are listening and speaking, and listening is mostly use in daily activities. There 

are many problems with communication in English. Whether its difficulties with listening, speaking, 

reading, or writing, however, the most common problems are listening and speaking. Because people 

spend more time on listening and speaking more than any other skills (River. 1981). Listening and 

speaking are essential components of language learning. People spend more time listening and 

speaking rather than reading and writing in their daily (River. 1981). Most language learners need to 
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be confident and proficient in listening and speaking public place in order to be able to communicate 

understandably and accurately. 

Buriram province is growing as a sport - tourism city that welcomes both Thai and foreign 

customers. As a result, the number of foreign customers continues to rise. There are many foreigners 

who come to travel and work. Police officers at Buriram Immigration are the one profession that has 

difficulty communicating with foreign customers because when service users have problems, service 

users will think to the Police officers first. Therefore, police officers need to listen and speak with 

service users but police officers cannot understand. So, the main issue for police officers is 

communication in English. Buriram Immigration provided service to assist and facilitate service users 

with information and other services. To provide curate information to service users, police officers 

working at the counter must be fluent in English, both listening and speaking. The tourism industry 

and sports tourism reveal the information of 2,267,080 visitor arrivals to Buriram province in 2019. 

The quantity of tourists increased to 4.35 percent are making Buriram province moved up the ranking 

of the province with the quantity of tourists visiting the region to 33rd from 37th in 2018 (Economics 

Tourism and Sports Division. 2020). 

Police officers at Buriram Immigration have communication issues, particularly with their 

listening and speaking abilities. Listening is an ability to acknowledge and learn from the information 

being orally delivered. Speaking is a complex psychological process of listeners to better understand 

the meaning of the message (Lihua. 2002).  Because police officers have to communicate with service 

users who come to contact or ask information, etc. As a result, English listening and speaking skills 

are required for working with service users. The police officers struggle with communicating in 

English, listening, and speaking, all of which are essential skills. So, when police officers have 

enough English language skills, it will enable them to communicate effectively and successfully with 

service users (Hall. 1976). 

The majority of the issues that police officers serving the service users when it comes to 

providing information or assisting tourists. There is a problem with listening and speaking English so, 

police officers have a problem when tourists speak English quickly or with a different accent. Based 

on the work of Choaptham (1987), Promrat (1998), Khumchu (1999), Pornpetcharat (2001), and 
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Meemark (2002), they conducted surveys of needs and problems of English for tourist police officers. 

The results showed that the tourist police strongly needed foreign language training, listening and 

speaking were the most important skill. In addition, Tansrisawat (1991), Ketkhaw (1997), 

Keyoonwong (1998), Boonyawattana (1999), Aunreun (2005), and Tangniam (2006) investigated 

needs and problems of English for tourism agents. The results showed that listening and speaking 

skills were important and necessary for their jobs in order to enhance communication ability with the 

foreign tourists. 

 

Research Objectives 

This study designed to achieve the following objectives: 

            2.1 To investigate the problems on English oral communication of police officers in Buriram 

Immigration. 

            2.2 To investigate the needs on English oral communication of police officers in Buriram 

Immigration. 

             2.3 To ascertain the ways to solve the problems on English oral communication of police 

officers in Buriram Immigration. 

 

Research Methodology 

3.1 Population and Samples 

3.1.1 Population of this study were 14 police officers who work at Buriram Immigration. 

3.1.2 The samples were 14 police officers who work at Buriram Immigration.  

The samples were selected by purposive sampling technique. 

3.2 Research Instruments 

The research instrument in this study was used a semi- structured interview to obtain the in-

depth information about the English oral communication problems in Buriram Immigration and the 

ways to solve the problems on English oral communication of police officers adapted from 

Khamkaew (2009). The interview questions were gradually formulated as follows: 

3.2.1 The researchers reviewed the literature on how to construct the interview. 
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3.2.2 The researchers constructed 4 questions in Thai versions. The test obtained the IOC of 

the research was 1.00 which is acceptable. 

3.2.3 The researchers proposed the questions to the advisor to check the correctness and 

appropriateness. Then the researchers edited some items from suggestions and comments. 

3.2.4 The revised questions were examined by the three experts to check the face validity. 

3.3 Data Collection 

The qualitative data collection administered to 14 police officers in Buriram Immigration. 

Each of the 14 interviewees interviewed for approximately 10-15 minutes. The interviewees were 

given an explanation about the objectives of the study and complete the consent before taking part in 

the interview. The researchers collected the data by themselves.  

3.4 Data Analysis 

The data about English oral communication problems and the ways to solve the English oral 

communication problems of police officers in Buriram Immigration from the semi-structured 

interview data were analyzed by content analysis technique. 

The semi – structured interview in this study conducted to investigate the problems and needs 

in English oral communication of police officers in Buriram Immigration as well as the problems 

subjects experience and their demands for improvement. Similarly, the question items for 

interviewing were checked by three experts for their contents validity before launching. Some of the 

questions were revised according to the expert advice. The interviewees were asked to elaborate on 

certain issues they have experience. This method of obtaining data helps the researcher retrieve in-

depth data from the information sources for enhancing the understanding of certain issues. 
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Research Results 

The results were presented according to the research objective as follows: 

 

Table 1  

The Listening Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration 

Listening problems Frequency 

(f) 

Percent 

(%) 

1. Service user speak too fast 

2. Unable to understand the meaning of the sentence 

3. Do not understand the words that service users’ use 

4. Being unable to understand service users accents 

5. Some service user cannot communicate English 

1 

8 

3 

1 

3 

6.25 

50.00 

18.75 

6.25 

18.75 

Total 16 100.00 

From Table 4.1, the result showed the 5 listening problems of police officers when 

considering in each problem. 

For the most frequent listening problems is “Unable to understand the meaning of the 

sentence” (f=8, X ̅ = 50.00%) followed by “Do not understand the words that service users use” and 

“Some service user cannot communicate English” both (f=3, X ̅ = 18.75%) and “Service user speak 

too fast” and “Being unable to understand service users’ accents” both (f=1, X̅ = 6.25%), 

respectively. 

Most of the police officers in Buriram Immigration mentioned that the police officers are 

unable to understand the meaning of the sentences, and the least problem they mentioned is that the 

police officers do not understand the words that service users use. Some service users cannot 

communicate English either. 
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Table 2  

The Speaking Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration 

Speaking Problems Frequency(f) Percent (%) 

1. Pronouncing words  

2. Unknown the word 

3. Do not speak English fluently 

4. Grammatical error speech 

5. Cannot be explained in a sentence 

5 

8 

1 

5 

2 

23.80 

38.10 

4.80 

23.80 

9.50 

Total 21 100.00 

From Table 4.2, the result showed the 5 speaking problems of police officers when 

considering in each problem were described as follows: 

For the most frequent speaking problems is “Unknown the word” (f = 8, X ̅ = 38.10%) 

followed by “Pronouncing words” and “Grammatical error speech” both (f = 5, X̅ = 23.80%), 

“Cannot be explained in a sentence” (f = 2, X ̅= 9.50%) and “Do not speak English fluently” (f = 1, X ̅ 

= 4.80%) respectively. 

Most of the police officers in Buriram Immigration are mentioned about English oral 

communication is unknown words and the least common speaking problem that the police officers 

have are mentioned that they do not speak English fluently 
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Table 3  

Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration 

Needs Frequency(f) Percent (%) 

Do you think the English is sufficient for your work? 

1. Sufficient for work 

2. Insufficient for work  

 

13 

1 

 

92.86 

7.14 

Total 14 100.00 

From Table 4.3, the result showed the needs on English oral communication of police 

officers when considering in each question described as follows: 

From the question “Do you think the English is sufficient for your work?” the most frequent 

is “Sufficient for work” (f = 13, X ̅ = 92.86%) followed by “Insufficient for work” (f = 1, X ̅ = 7.14%) 

respectively. 

These are the results of an interview with the police officers in Buriram Immigration who 

said that English is sufficient for work rather than insufficient for work. 

 

Table 4  

Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration 

Needs Frequency(f) Percent (%) 

How is English necessary for your work? 

1. Necessary for work 

2. Unnecessary for work  

 

13 

1 

 

92.86 

7.14 

Total 14 100.00 

From Table 4.4, the result showed the needs on English oral communication of police 

officers when considered in each question described as follows: 

From the question “How is English necessary for your work” the most frequent is “Necessary 

for work” (f =13, X ̅ = 92.86%) followed by “Unnecessary for work” (f = 1, X ̅ = 7.14%) respectively. 
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These are the results of an interview with the police officers in Buriram Immigration who 

said that English is necessary for work rather than unnecessary for work. 

 

Table 5  

Ways to Solve the Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram 

Immigration 

Ways to solve problems Frequency(f) Percent (%) 

1. Using app translate 

2. Asking expert 

3. Asking service users repeat one more time 

4. Asking service users to speak slower 

5. Searching on Internet 

6. Listening to music 

7. Listening to program and movie 

8. Practicing at work 

9. Reading a book 

10. Reading an Immigration manual 

11. Using body language 

8 

4 

3 

1 

7 

3 

5 

14 

2 

8 

2 

14.03 

7.01 

5.26 

1.80 

12.28 

5.26 

8.77 

24.56 

3.50 

14.03 

3.50 

Total 57 100.00 

From Table 4.5, the solutions toward the 11 ways to solve in English oral communication of 

police officers in Buriram Immigration described as follow: 

For listening, they tended to solve them by “Using App translate”  (f = 8, X ̅ = 14.03%) 

followed by “Searching on Internet” (f=7, x ̅ = 12.28%), “Listening to program and movie” (f = 5, X ̅ 

= 8.77%), “Asking expert” (f = 4, X ̅ = 7.01%), “Asking service users repeat one more time” and 

“Listening to music” both (f = 3, X ̅ = 5.26%) and “Asking service users to speak slower” (f = 1, X ̅ = 

1.80%), respectively. 
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Most of the police officers mentioned "Using app translator". These are the results of 

interviews about their solutions. The way to solve the problems that police officers use the least is to 

ask service users to speak slower. 

For speaking they tended to solve them by “Practice at work”(f = 14, X ̅= 24.56%) followed 

by “Reading an Immigration manual” (f = 8, X ̅ = 14.03%), “Reading a book” and “Using body 

language” both (f = 2, X ̅ = 3.50%). 

In the ways to solve of police officers, most of the police officers mentioned “Practicing at 

work”, “Reading an Immigration manual” and “Using app translate” respectively. 

 

Discussion 

 5.1 Problems on English Oral Communication of Police Officers in Buriram 

Immigration 

 The findings showed the problems on English oral communication of police officers in 

Buriram. For the most frequent listening problems is “unable to understand the meaning of the 

sentence” follow by “do not understand the words that service users use” and “some service users 

cannot speak English” both and “service users speak too fast” and “being unable to understand 

foreign accents”. In addition, the most frequent speaking problems is “unknown the word” follow by 

“pronouncing words incorrectly” and “grammatical error speech” both, “cannot be explained in a 

sentence” and “do not speak English fluently”. This could be explained that the most frequent 

listening problems is “unable to understand the meaning of the sentence” and the most frequent 

speaking problems is “unknown the word”.  

 The result of the study was similarly with Prachanant (2012) who studies the needs analysis 

on English language use in tourism industry. Which showed that English use problems included; 

inability to understand service users, accents, inappropriate words and expressions, inadequate 

vocabulary, and lack of grammar knowledge. 

  5.2 Needs on English Oral Communication of Police Officers in Buriram Immigration 

 As a result, police officers face the most serious problems when they communicate with 

service users is the service users too fast because it’s usual of their oral communication. Their usual 
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problems are being the service users speak too fast, unable to understand service user’s accent and 

often fail to listen carefully. This may be explained that not all police officers in Buriram Immigration 

can communicate with English fluently at all. The result of the study was similarly with 

Siwayingsuwan (2015) the findings of the study revealed that the overall needs in English listening 

and speaking skills of the TPOs were at a high level. In sequence of means, it was discovered that the 

English language functions in listening regarded to be the most necessary for the TPOs’ work. 

 5.3 Ways to Solve the Problems on English Oral Communication of Police Officers in 

Buriram Immigration 

 From the result of interview revealed that the ways to solve the problems on English oral 

communication of police officers in Buriram Immigration for listening, they tended to solve them by 

“using app translator” followed by “searching on Internet”, “listening to program and movie”, 

“ asking expert”, “asking service users repeat one more time” and “listening to music” and “asking 

service users to speak slower” for speaking, the most of them solved the problem by “practice at 

work”  follow by “reading an Immigration manual”, “reading a book” and “using body language” 

both. That means these ways will help them develop their English skill to be able to understand and 

make sure what they say. However, the servicer users who come to use the service in Buriram 

Immigration may be the good choice because the police officers will have chances to practice 

listening and speaking to be more effective. As a result, most of the interviewees, they should take as 

a sample to get the better learning in English. The result of the study was similarly with Meeyaem 

(2019) the findings of the study revealed that the most common communication strategies that 

trainees at International Office, Buriram Rajabhat University used to solve communication problems 

when they spoke English with foreigners were that they pay more attention and focus on key words to 

improve listening when communicating with foreigners and ask foreigners to slow down while 

speaking. 
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Conclusion 

 The result of this research should suggest the English oral communication problems with 

police officers in order to improve communication with service users that come to use the service. 

 As a result of the interview about the problems and ways to solve them, the most frequent 

listening problem was "unable to understand the meaning of the sentence" and the most frequent 

speaking problem was "unknown word", so they should seriously focus on the problems and asking 

service users for repeating again.  It will help them develop their English language skills to be able to 

understand and make sure what they say. However, the service users may be the good choice because 

the police officers will have chances to practice listening and speaking to be more effective. 

 The researchers hope that the study will be beneficial for the police offices in Buriram 

Immigration to have a role model of the problems and needs on English oral communication and 

guide the way to developing English skills in daily life and in the future. 

 

Recommendations 

 7.1 The suggestions based on the findings of the study regarding to some suggestions are 

proposed here for the future research as follows: 

 7.2 In addition to listening and speaking skills, the researcher would like to learn more 

reading and writing skills to help the Immigration police officers better communication. 

 7.3 The researcher would like who interested in developing the existing manual to increase 

the chances of improving the English language skills of the police officers in Buriram Immigration. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที�ยว และเพื�อศึกษา

ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในจงัหวดัภูเกต็ จาํนวน 400 คน ใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

สุ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั�นตอน, ค่าร้อยละ และค่าเฉลี�ย ผลการวิจยัพบว่า 1) 

ผลการวิ เคราะห์การดําเนินชีวิตวิ ถีใหม่ของนักท่องเที� ยวช่วงโควิด-19 ส่วนใหญ่ระยะเวลาที�

นกัท่องเที�ยวเดินทางมาท่องเที�ยว มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ซึ� งระยะเวลาของการเดินทางเขา้

มาท่องเที�ยว 11 ชั�วโมงขึ�นไป มีวิธีการป้องกนัการติดเชื�อโควิด-19 โดยการใส่หน้ากากอนามยั และให้

ความสําคญัในการใช้อินเทอร์เน็ตช่วงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ 2) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจของนักท่องเที�ยวช่วงโควิด-19 ส่วนใหญ่ เมื�อทราบว่าบุคคลในครอบครัวติดเชื�อโควิด-19 

นกัท่องเที�ยวมีความรู้สึกวิตกกงัวล มีการวางแผนการเที�ยวใหม่, การเวน้ระยะห่างทางสังคม, ทาํงานที�

บา้น, ใส่ใจการดูแลสุขภาพมากยิ�งขึ�น    

 

คาํสําคัญ: ดาํเนินชีวิตวิถีใหม่, โควิด-19, วิกฤตสถานการณ์ 
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Abstract 

The purposes of this study research were to study new normal life styles of the tourists and to 

study the effect of tourists’ decisions in Covid19 pandemic crisis. The sample was 400 tourists in 

Phuket. The instrument was Yamane’s formula which used multi-stage sampling. The statistics were 

used for data analysis using percentage and frequency. The research found that 1) the analysis result 

of new normal of most tourists spent their time more than 1 week, but no more than 1 month. They 

spent time for travelling more than 11 hours. There were Covid19 prevent methods by wearing mask 

and using internet during new normal period. 2) The analysis result of the effect of most tourists’ 

decisions was when they knew people in their family were infected Covid19, they felt worried. They 

planned other ways of tourism, kept social distancing, worked from home and took better care of their 

health.  

 

Keywords: new normal life style, covid19, situational crisis 

 

บทนํา 

ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ���� นั�นประเทศทั�วโลกไดป้ระสบ

ปัญหาครั� งใหญ่เกี�ยวกบัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางไปหลาย

พื�นที� ซึ� งมีผูติ้ดเชื�อและเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกว่าที�คาดไวม้าก ภาคการท่องเที�ยวและการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบ

อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ประเทศที�ไดรั้บผลกระทบหนกัจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 เป็นวง

กว้าง นั� นย ังไม่อาจคาดการณ์ ได้ว่าจะสิ� นสุดเมื� อไหร่ นฤมล อนุสนธิ� พัฒน์. (2563, อ้างถึงใน 

ธนาคารกรุงไทย, 2563 : 2) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ประเมินว่ากรณีที�มีการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 รายรับของการท่องเที�ยวโลกจะลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์ โดย

เอเชียจะได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมาคือ ยุโรปอื�น ๆ ญี�ปุ่น อิตาลี และเยอรมนี ซึ� งลว้นเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวสําคญัของนกัท่องเที�ยวจีนขณะที�สภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่า จะ

ส่งผลกระทบต่อการท่องเที�ยวไทยไม่ต ํ�ากว่า 6 เดือน และสูญเสียรายได้กว่า 2.5 แสนลา้นบาท (เสาวณี 

จนัทะพงษ ์และทศพล ตอ้งหุย้,  2563)  
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ธุรกิจที�ไดรั้บผลกระทบมีหลากหลายธุรกิจแต่ธุรกิจที�หลีกเลี�ยงไม่ไดน้ั�นคือ ธุรกิจการท่องเที�ยว 

เช่น ที�พกัและโรงแรม ร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบกว่าธุรกิจอื�น ๆ โดยคาดว่ามีผู ้

ว่างงาน 1.29 ลา้นคน และมีรายไดล้ดลงร้อยละ 46 มีการเลิกจา้งงาน เนื�องจากธุรกิจตอ้งปิดตวัลง ส่งผล

ให้เจ้าของธุรกิจและพนักงานขาดรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจาํวัน นอกจากนี� ทาํให้คนไทย

กลายเป็นคนจน และคนเกือบจนมากขึ�นจาก 9.8 ลา้นคนเป็น 13.8 ลา้นคน (ระลอกแรก) และเพิ�มเป็น 

17 ลา้นคน (ระลอก 2) ยงัพบว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐยงัเขา้ไม่ถึงคนท่องเที�ยวมากนกั 

(อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์, 2564) ซึ� งการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 ทาํให้ต้องมีการปรับตัวกับ

ความเสี�ยงในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เช่น เกิดมาตรการการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากาก

อนามยัตลอดเวลา และการลา้งมือบ่อย ๆ เป็นตน้ และมีการปรับเปลี�ยนการสั�งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี�  

เนื�องจากไม่สามารถบริโภคภายในร้านได้ ทาํให้ตอ้งมีพฤติกรรมที�เปลี�ยนไปจากเดิมให้อยู่ในรูปแบบ 

New Normal รวมไปถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัที�ตอ้งมีการสั�งสินคา้ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

ของห้างสรรพสินคา้ เพื�อลดการออกไปสัมผสักับผูค้น  

นอกจากนี�  จงัหวดัภูเก็ตยงัเป็นอีกหนึ�งจงัหวดัที�ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อ

ไวรัส covid-19 จากที�สามารถสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนมากกลบักลายมาเป็นจงัหวดัที�มีเศรษฐกิจ

หยดุชะงกัในระยะเวลาไม่นาน รายได้หลักของประชาชนในจังหวดัภูเก็ตคือ ธุรกิจการท่องเที�ยว 

การขบัรถโดยสารรับ-ส่งนักท่องเที�ยว ร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ และพนักงานโรงแรม ซึ� งเป็น

รายไดห้ลกัของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ที�จะสามารถนาํรายไดที้�ไดไ้ปใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ในช่วง

เมษายน-พฤษภาคม ���� โรงแรมในภูเก็ตไดปิ้ดตวัไปแลว้ไม่ตํ�ากว่า �� แห่ง และพนกังานไดรั้บความ

เดือดร้อนไม่ตํ�ากว่า �,��� คน โดยมีระยะเวลาปิดตวัที�แตกต่างกนัไป    บางรายปิด 1 เดือน 2 เดือน 3 

เดือน และคาดว่าหลังจากนี� จะมีผูป้ระกอบการโรงแรมปิดชั�วคราวไม่น้อยกว่า 40 % ของจํานวน

โรงแรมที�มีทั�งหมด ซึ� งทั�งหมดเป็นการปิดตวัชั�วคราวไม่มีการจา้งพนกังานออกทาํใหพ้นกังานที�ยงัมีชื�อ

เป็นพนกังานโรงแรมไม่สามารถที�จะรับการช่วยเหลือจากประกนัสังคมได ้ส่วนเงินเดือนที�โรงแรมจะ

จ่ายให้พนกังานก็ยงัไม่มี ทาํให้พนกังานโรงแรมที�ประกาศปิดตวัชั�วคราวไดรั้บความเดือดร้อน จึงอยาก

ให้ทางรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ และช่วยจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานโรงแรมในลกัษณะเดียวกบัคน

ว่างงาน เพื�อใหพ้นกังานสามารถดาํรงชีพอยูไ่ด ้(MGRonline,  2563) และนอกจากที�มีอตัราค่าบริการสูง

เพื�อรองรับนักท่องเที�ยวต่างชาติที�จะเขา้มาท่องเที�ยวในจังหวดัภูเก็ต จึงตอ้งมีการปรับเปลี�ยนอตัรา

ค่าบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื�อรองรับนักท่องเที�ยวไทยด้วย และมีการจัด

โปรโมชั�นต่าง ๆ เพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยว  และให้ธุรกิจยงัคงอยูร่อดต่อไป ซึ� งนกัท่องเที�ยวไทยจะสาํคญั
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ต่อรายรับของโรงแรมที�มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก ส่วนนกัท่องเที�ยวต่างชาติจะสําคญัต่อรายรับของ

โรงแรมทุกระดบัที�มีราคาระดบักลางถึงระดบัสูง ทั�งนี� จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติมีนยัสาํคญักบัรายรับ

ของโรงแรม โดยนักท่องเที�ยวต่างชาติลดลง 1 คน จะทาํให้รายรับของโรงแรมลดลงเฉลี�ย 1,365.3 บาท

ต่อคน และพบว่าการใชจ่้ายของนกัท่องเที�ยวต่างชาติ 1 คน เท่ากบัคนไทยเที�ยว 5 คน และนี�คือ เหตุผลที�

รัฐบาลตอ้งเร่งเปิดประเทศเพื�อรับนักท่องเที�ยวต่างชาติ จึงทาํให้นักท่องเที�ยวเปลี�ยนจากเดิมที�เดินทาง

เป็นหมู่คณะ เดินทางผ่านเอเย่นต์ กลับเปลี�ยนเป็นเดินทางด้วยตวัเองมากขึ�น (อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์, 

2564) 

จากผลกระทบขา้งต้น จะเห็นได้ว่าการเปลี�ยนแปลงที�ภาคส่วนการท่องเที�ยวตอ้งรับมือต้อง

เผชิญ และหาแนวทางในการรับมือ ซึ� งการเปลี�ยนแปลงแบบเร่งด่วนยอ่มส่งผลกระทบการท่องเที�ยว

เป็นอย่างมาก (ศนัสนีย ์กระจ่างโฉม, กรวรรณ สังขาร และนิเวศน์ พูนสุขเจริญ, 2563) ควรที�จะมีการ

หาแนวทางการรับมือพฤติกรรมการปรับตวัของนกัท่องเที�ยวให้เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส covid-19 ซึ� งจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู ้ประกอบการด้านการ

ท่องเที�ยวให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมการปรับตัวของนักท่องเที�ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และฟื� นฟู

ธุรกิจท่องเที�ยวให้มีความมั�นคงและยั�งยืนต่อไป (ศนัสนีย ์กระจ่างโฉม, กรวรรณ สังขาร และนิเวศน์ 

พูนสุขเจริญ, 2563) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื�อศึกษาการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Behavior) ของนักท่องเที� ยวช่วงวิกฤต

สถานการณ์โควิด-�� (ไตรมาส � ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ����) ในจงัหวดัภเูกต็ 

2. เพื�อศึกษาผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยวช่วงวกิฤตสถานการณ์โควิด-19 (ไตร

มาส � ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ����) ในจงัหวดัภูเก็ต 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากร 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ นกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19     ในจงัหวดั

ภูเก็ต ทั�งหมด 3 ปี ซึ� งมีจาํนวนนกัท่องเที�ยว 39,635,485 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ 

ยามา เน่ ( Taro Tayamane )  
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2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ นกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในจงัหวดั

ภูเก็ต  จาํนวน 400 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ( Taro Tayamane ) สุ่มขนาด

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั�นตอน ( Multistage Stage sampling)  

3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั  

สาํหรับการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามจาํนวน � ฉบบั โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ร้างแบบสอบถามขึ�น

ตามนิยามศพัท์เฉพาะของการศึกษาวิจยั มีเนื�อหาครอบคลุมประเด็นหลกัที�ตอ้งการศึกษา ซึ� งประกอบ

ไปดว้ย � ส่วน 

ส่วนที� 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ                                              

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ สัญชาติ อาย ุอาชีพ 

ส่วนที� 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal 

Behavior) ของนกัท่องเที�ยว 

ส่วนที� 3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Form) แบบสอบถามเกี�ยวกบั

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยว  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์ Google Form และส่งลงใน 

Facebook ให้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวม

แบบสอบถามในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  

5. สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ และคา่เฉลี�ย 

 

ผลการวจิัย 

�. ปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 206 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ชาวต่างประเทศ จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� อายุ ระหว่าง ��-�� ปี 

จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� อาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 

�. ผลการวิเคราะห์การดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Behavior) ของนักท่องเที�ยวช่วง

วิกฤตสถานการณ์โควิด-�� ในจังหวดัภูเก็ต พบว่า ระยะเวลาที�นักท่องเที�ยวเดินทางมาท่องเที�ยวคือ 

มากกว่า � สัปดาห์ แต่ไม่เกิน � เดือน จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สมาชิกของนักท่องเที�ยว มี

สมาชิก �-� คน จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 โดยระยะเวลา(ชั�วโมง) ของการเดินมาท่องเที�ยว 

�� ชั�วโมงขึ�นไป จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม จาํนวน 143 
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คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 นักทศันาจรที�ประกอบอาชีพ มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวนเงิน จาํนวน 99 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.75 วิธีการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ใส่หนา้กากอนามยั จาํนวน 

233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25  และวิธีการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (ผ่านทางลม

หายใจหรืออากาศ) ใส่หน้ากากอนามัย จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 โดยนักท่องเที�ยวที�ให้

ความสําคญัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในช่วงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ ความสําคญัทาํให้สะดวกสบายมาก

ยิ�งขึ�นในช่วงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 คน และพบว่านักท่องเที�ยวมี

การสั�งอาหารผ่านออนไลน์ จาํนวน  177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 มีการสร้างสมดุลชีวิตของนกัท่องเที�ยว

(โควิด-19) โดยนกัท่องเที�ยวดูหนงั ฟังเพลง ดูยูทูป จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และมีวิธีการ

แกปั้ญหา(โควิด-19)โดยการฉีดวคัซีน จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 วิธีการจดัการความเครียด 

นกัท่องเที�ยวหากิจกรรมทาํในเวลาว่าง จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีวิธีการหลีกเลี�ยง โดย

การ วางแผนการเที�ยวใหม่ จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� นกัท่องเที�ยวมีการเตรียมความพร้อม 

(ถา้หากติดเชื�อไวรัสโควิด-19) โดยแจง้เจา้หน้าที�มารับตวัเขา้รับการรักษาต่อไป จาํนวน ��� คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.75 และการปรับตวัในการดาํเนินชีวิตของนกัท่องเที�ยว พบว่ามีการ หลีกเลี�ยงสถานที�ที�แออดั 

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีการปรับตวัเมื�อนกัท่องเที�ยวเกิดอาการวิตกกงัวลหรือเครียด 

โดย ดูหนงั ฟังเพลง ดูยทููป จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 

�. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โค

วิด-�� ในจงัหวดัภูเกต็ พบว่านักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ ทราบว่าบุคคลในครอบครัวของนักท่องเที�ยวติด

เชื�อโควิด-19 นกัท่องเที�ยวมีความรู้สึกวิตกกงัวล มีจาํนวนและร้อยละที� ใช่ จาํนวน 394 คน คิดเป็นร้อย

ละ 98.50 ไม่ใช่ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน        คิดเป็นร้อยละ �.��, 

นกัท่องเที�ยวมีการหลีกเลี�ยงในการทาํกิจกรรมรวมกลุ่ม ใช่ จาํนวน 3�� คน   คิดเป็นร้อยละ 98.25 ไม่ใช่ 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, นกัท่องเที�ยวมีการดูแลใส่

ใจสุขภาพร่างกายของตนเอง ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อย

ละ �.��ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, นกัท่องเที�ยวต่อแถวซื�อสินคา้ที�ร้านสะดวกซื�อมีการ

เวน้ระยะห่างทางสังคม ใช่ จาํนวน ��� คน    คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ 

1.25 ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การใช้เทคโนโลยีมีผลดีต่อนักท่องเที�ยวในช่วงการ

ดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ ใช่ จาํนวน ��� คน    คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� 

ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การเวน้ระยะห่างทางสังคมนักท่องเที�ยวคิดว่าสามารถ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน � 



   

 152 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  ไม่แน่ใจ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75, ผู ้ที� ติดเชื� อไวรัสcovid-�� 

ส่วนมากมกัจะติดจากการสัมผสัละอองฝอย สารคดัหลั�งจากอาการไอหรือจาม ใช่ จาํนวน ��� คน คิด

เป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, 

นักท่องเที�ยวคิดว่าการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 น่ากลวั ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.�� ไม่ใช่ จํานวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จํานวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, 

นกัท่องเที�ยวมีการสั�งซื�ออาหาร ผ่านแอพพลิเคชั�นออนไลน์ ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ 

จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การสร้างสมดุลชีวิต

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 มีขอ้ดีต่อตนเอง ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ไม่ใช่ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, ระยะเวลาที�

ท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต นกัท่องเที�ยวรู้สึกวิตกกงัวล เมื�อมีบุคคลใกลเ้คียง ไอ หรือจาม ใช่ จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน      คิดเป็น

ร้อยละ �.��, นักท่องเที�ยวไดมี้การทาํประกนัสุขภาพ หรือประกนัโควิด-19 ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน �� คน คิดเป็น   ร้อยละ �.��, การ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 น่ากลวั ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่ใช่ จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, ระหว่างเดินทางท่องเที�ยวในจงัหวดั

ภูเก็ตนกัท่องเที�ยวไดม้ีการใชสิ้�งของร่วมกบัผูอ้ื�น ใช่ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� ไม่ใช่ จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน � คน คิดเป็น   ร้อยละ �.�� และภายใน �� วนัที�เขา้มาใน

จงัหวดัภูเก็ตนกัท่องเที�ยวมีความเสี�ยงหรือสัมผสักบัผูติ้ดเชื�อไวรัส covid-�� ใช่ จาํนวน �� คน คิดเป็น

ร้อยละ �.�� ไม่ใช่ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ไม่แน่ใจ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�� 

สรุปผลการวิจยัโดยภาพรวม คือ ผลการวิเคราะห์การดาํเนินชีวิตวิถีใหม่ของนกัท่องเที�ยวช่วง

โควิด-19 ส่วนใหญ่ระยะเวลาที�นักท่องเที�ยวเดินทางมาท่องเที�ยว มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน 

ซึ�งระยะเวลาของการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยว 11 ชั�วโมงขึ�นไป มีวิธีการป้องกนัการติดเชื�อโควิด-19 โดย

การใส่หน้ากากอนามยั และให้ความสําคญัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วงการดาํเนินชีวิตวิถีใหม่  และผล

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยวช่วง  โควิด-19 ส่วนใหญ่ เมื�อทราบว่าบุคคล

ในครอบครัวติดเชื�อโควิด-19 นักท่องเที�ยวมีความรู้สึกวิตกกงัวล มีการวางแผนการเที�ยวใหม่, การเวน้

ระยะห่างทางสงัคม, ทาํงานที�บา้น, ใส่ใจการดูแลสุขภาพมากยิ�งขึ�น 
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อภปิรายผล 

จากผลการศึกษา สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

�. เพื�อศึกษาการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Behavior) ของนักท่องเที�ยวช่วงวิกฤต

สถานการณ์โควิด-�� (ไตรมาส � ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ����) ในจงัหวดัภูเก็ตผลการวิจยัพบว่า

นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่นักท่องเที�ยวมีการใชเ้ทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื�ออาํนวยความ

สะดวก มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม และหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากยิ�งขึ�น ซึ� งสอดคล้องกับ

งานวิจัยความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้กับพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New 

Normal) เพื�อการป้องกนัโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์(วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต,้ 

����) ผลการศึกษาพบว่าไดอ้ธิบายถึงการดาํเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) จากการระบาดของ

โรค COVID19 ส่งผลให้นกัศึกษามีวิถีชีวิตที�เปลี�ยนแปลง จาํเป็นตอ้งมีการป้องกนัการติดเชื�อและการ

แพร่กระจายเชื�อ การใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม การตรวจวดัอุณหภูมิกาย การสวมหน้ากากผา้ 

หรือหน้ากากอนามยั สิ�งต่าง ๆ เหล่านี� กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที�เกิดขึ�นไม่เฉพาะแต่ในสถาบนัการศึกษา 

ในช่วงเวลาที�มีการแพร่ระบาดของเชื�อโควิด-19 ซึ�งสอดคลอ้งกบั (สุภาภรณ์ โสภา, สุเทพ สุดเอี�ยม, สุข

อุษา นุ่นทอง และภชัลดา สุวรรณนวล,  ����) ไดท้าํการศึกษาเรื�องแนวทางการดาํรงชีวิตวิถีใหม่ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า การ

ดาํรงชีวิตวิถีใหม่ (New normal Life) ที�เปลี�ยนไปจากเดิม เช่น การใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั คือ การใชจ่้าย

อยา่งประหยดั การดูแลสุขภาพอยา่ง เขม้งวดดว้ยวิธีการสวมหนา้กากอนามยั การอยูร่วมกนัในสังคมให้

เวน้ระยะห่าง การใชชี้วิตสาย กลางเป็นการดาํเนินอยูบ่นวิถีความพอเพียงของทุกสิ�ง รวมทั�งมีการทาํงาน

วิถีใหม่ คือ ทาํงานที�บา้นเพื�อลดการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

�. เพื�อศึกษาผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-�� (ไตร

มาส � ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ����) ในจงัหวดัภูเกต็ ผลการวิจยัพบว่ามาตรการการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� เช่น การเวน้ระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามยั ลา้งมือ

บ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ มีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที�ยวที�จะเขา้มาท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต 

หรือจุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วนัสนันทน์ 

โพ ธิ� เพ ชร, 2562) ที� ได้ศึกษาปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที� ยวแหล่งท่องเที� ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของผู ้เยี�ยมเยือนชาวไทย กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ผล
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การศึกษาพบว่า สิ�งดึงดูดใจจากแหล่งท่องเที�ยวที�กระตุ ้นให้บุคคลตัดสินใจ เดินทางไปท่องเที�ยวยงั

แหล่งท่องเที�ยวใดแหล่งท่องเที�ยวหนึ�ง 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครั� งนี�  เรื�อง พฤติกรรมการปรับตวัของนกัท่องเที�ยวช่วงวิกฤตสถานการณ์ 

โควิด-19 (ไตรมาส � ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ����) ในจงัหวดัภูเกต็ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  

1. ควรพฒันาหรือปรับปรุงขอ้มูลในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของนักท่องเที�ยวให้สามารถ

เขา้ถึงไดง่้าย 

2. ควรศึกษาการพฤติกรรมการปรับตวัของนกัท่องเที�ยวแต่ละกลุ่ม  

3. เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� ส่งผลใหก้ารดาํเนินวิจยั

ในพื�นที�เต็มไปดว้ยความยากลาํบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึ�น ควรมีการลงพื�นที�จริงให้มากขึ�น 
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การศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต 

Study of Sandbox Based Tourism: Case Study in Phuket Province 
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1-2 สาขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

Social Studies, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์1) ศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจงัหวดั

ภูเก็ต 2) ศึกษาผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox โดยวิธีวิจยัเชิงบรรยาย เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลออนไลน ์และการแสดงความคิดเห็นผา่นสื�อออนไลน ์มีผลการวิจยัพบว่า  

 1. ศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่า การเข้าร่วม

โครงการ Phuket Sandbox จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด และเข้าพักโรงแรมที�ได้รับ

เครื�องหมายรับรอง SHA Plus (SHA+) เท่านั�น เพื�อยืนยนัมาตรการด้านความปลอดภยัและสุขภาพที�มี

มาตรฐานแก่ผูป้ระกอบการที�ผา่นเกณฑ ์

2. ศึกษาผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox ส่งผลกระทบในดา้นบวกและดา้นลบ ใน

ดา้นเศรษฐกิจ ซึ� งจะเห็นไดว้่า ประชาชนจงัหวดัภูเก็ตไดรั้บความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื�อ

ไวรัส Covid-�� ทําให้สภาพเศรษฐกิจตกตํ�า จึงทําให้มีโครงการ Phuket Sandbox เพื�อกระตุ้นให้

นกัท่องเที�ยวทั�งในประเทศและต่างประเทศเขา้มาท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเกต็ 

 

คาํสําคญั: รูปแบบการท่องเที�ยว, Sandbox, Covid-19 
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Abstract 

 The objectives of research study were as following 1) to study about sandbox based tourism; 

case study in Phuket. 2) To study the effect of Phuket sandbox based tourism. This study was 

descriptive research collected the data from online information and social media comments. 

 The findings of this research were found that 1) Participating in Phuket sandbox based 

tourism must strictly follow the measures and staying in only SHA Plus hotels certificated mark to 

assure health and safety standard for qualified entrepreneurs. 

 2) There were both positive and negative effects of Phuket sandbox based tourism. In 

economic dimension, people in Phuket were in troubled of Covid19 pandemic which caused worse 

economic condition. Phuket sandbox scheme stimulated both domestic and foreign tourists to travel 

in Phuket province. 

 

Keywords: based tourism, sandbox, covid19 

 

บทนาํ 

 การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) พบในประเทศไทยตั� งแต่ �� มกราคม ����

จากนั�นเริ�มมีการเฝ้าระวงัผูที้�เดินทางมาจากประเทศจีนในเดือนกุมภาพนัธ์ ต่อมาพบว่ามีผูป่้วยมากขึ�น

ในกลางเดือนมีนาคม โดยเกิดการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ที�พบผูป่้วยเป็นจาํนวนมาก

จากสนามมวยลุมพินี และสถานบนัเทิงจากย่านทองหล่อ ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินและประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล จากการที�รัฐบาลประกาศการสั�งปิดธุรกิจ และ

ส่งเสริมให้ประชาชนอยูภ่ายในเคหะสถานของตน ทาํให้สถานการณ์การระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 

(โควิด-��) ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ�น (สุรชัย โชคครรชิตไชย, ����) ส่วนการระบาดของเชื�อ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ระลอกที� � ในประเทศไทยนั�น เริ�มช่วงปลายเดือนธนัวาคม พ.ศ. ���� โดย

พบหญิงไทย อายุ �� ปี อาชีพคา้ขายที�ตลาดกลางกุง้ ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ติด

เชื�อโดยไม่มีประวติัการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ� งคาดว่าเป็นการติดเชื�อจากแรงงานชาวเมียนมาใน

ตลาดกุง้ ซึ� งเป็นพื�นที�ที�มีแรงงานชาวเมียนมาอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น รัฐบาลจึงออกมาตรการ "ล็อก

ดาวน์" ตามที�ผูว้่าราชการจงัหวดัไดป้ระกาศไปเพื�อป้องกนัการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) 

ไปยงัสถานที�อื�นๆ (BBC NEWS,����) และการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ระลอกที� � 



   

 158 

เริ�มช่วงตน้เดือนเมษายน พ.ศ. ���� จากคลสัเตอร์สถานบนัเทิงยา่นสุขุมวิท ทองหล่อ ซึ� งการระบาด

ของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ไดแ้พร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที�ชอบเที�ยว

กลางคืน ศิลปิน นกัแสดง รวมไปถึงผูบ้ริหารระดบัสูงทางการเมืองและเอกชน (ไทยโพสต,์ 2564)  

 ตั� งแต่เกิดการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ประเทศไทยได้ประกาศปิดประเทศ

สาํหรับนักท่องเที�ยวต่างชาติในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ���� เนื�องจากเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-

��)  เริ�มแพร่กระจายในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากการขาดนกัท่องเที�ยว ซึ� ง

ประชาชนจงัหวดัภูเกต็ไดต้ั�งความหวงักบัโครงการPhuket Sandbox ที�จะอนุญาตให้นกัเดินทางต่างชาติ

ที�ไดรั้บวคัซีนครบ � เข็มเดินทางเขา้มายงัจงัหวดัภูเกต็ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่าโครงการ

Phuket Sandbox ดังกล่าวจะมีผลบงัคบัใชใ้น วนัที� � กรกฎาคม ���� ภูเก็ตจะเป็นจงัหวดัแรกที�ยกเลิก

ขอ้กาํหนดสําหรับนักท่องเที�ยวต่างชาติที�ไดรั้บวคัซีนครบ � เขม็ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า 

พวกเขาจะถูกกาํหนดให้อยูภ่ายใตม้าตราการ Phuket Sandbox เป็นเวลา � วนั จากนั�นจะไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ดินทางไปยงัสถานที�อื�นๆ ของประเทศไทย (CNN travel, 2021)   

 จงัหวดัภูเก็ตมีความสําคญัต่อภาคการท่องเที�ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพื�อสะทอ้นให้

เห็นว่าสิ� งเหล่านี� คือเหตุผลที�ทาํให้จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวดันําร่องในการเปิดประเทศ จากการแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (โควิด-��) ในระลอกที� �  ส่งผลให้รัฐบาลเร่งเตรียมแผนเดินหนา้กระตุน้

เศรษฐกิจดา้นการท่องเที�ยว ทั�งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอีกครั� งในช่วงไตรมาส � พร้อมทั�ง

ได้ประเมินสถานการณ์และการคาดการณ์จาํนวนนักท่องเที�ยวและรายได้จากการท่องเที�ยว ภายใต้

โครงการพื�นที�นาํร่องเปิดประเทศ หรือ Phuket Sandbox (ประชาชาติธุรกิจ, ����) ในช่วงเริ�มตน้ของ

โครงการ Phuket Sandbox การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ไดม้ีการยืนยนัแผนเปิดจงัหวดัภูเก็ต เพื�อรับ

นักท่องเที�ยวที�ไดรั้บวคัซีนครบ � เข็ม ในวนัที� � กรกฎาคม ���� เป็นตน้ไป โดยไม่มีการกักตัวและ

อาศยัอยูใ่นภูเก็ตเป็นเวลา � วนั ก่อนที�จะเดินทางออกนอกพื�นที� แต่คาํสั�งจงัหวดัล่าสุดไดมี้การระบุว่า

นกัท่องเที�ยวที�ไดรั้บวคัซีนตอ้งอยูจ่งัหวดัภูเก็ตไม่นอ้ยกว่า �� วนั ก่อนเดินทางไปยงัพื�นที�อื�นในประเทศ 

โครงการ Phuket Sandbox ไดรั้บการอนุมตัิภายใตเ้งื�อนไขดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ดังนั�น นักท่องเที�ยว

จะตอ้งอยูใ่นพื�นที�จงัหวดัภูเกต็ �� วนัและตอ้งแสดงผลการตรวจ COVID-�� เป็นลบก่อนเดินทางไปยงั

จงัหวดัอื�น (Thaiontours, 2564)  

 การท่องเที�ยวในประเทศไทยรูปแบบ Sandbox นั�น เป็นการใชพื้�นที�ในจงัหวดัภูเก็ตเพื�อทดสอบ

ความสามารถและความพร้อมในการรองรับนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�เดินทางเขา้มาพกัผอ่น ท่องเที�ยว

ในพื�นที�จงัหวดัภูเกต็ รวมถึงเป็นการกระตุน้ภาคเศรษฐกิจในพื�นที�ระหว่างชุมชนกบันกัท่องเที�ยว  ซึ� งจะ
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เห็นไดถ้ึงรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของภาครัฐที�จะดาํเนินควบคู่ไปกบัการ

ท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox ที�จะเกิดขึ�นภายในประเทศในอนาคตอนัใกล ้

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจงัหวดัภูเกต็ 

2. เพื�อศึกษาผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox  

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ศึกษาขอ้มูลเอกสาร 

โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย และขอ้มูลจาก

อินเตอร์เน็ต รวมถึงการสังเกตการณ์ผ่านสื�อออนไลน์ ซึ� งในการวิจัยครั� งนี� ผูว้ิจยั ดาํเนินการเก็บขอ้มูล

จากเอกสารข่าว สื� อออนไลน์ที� เกี�ยวขอ้ง เพื�อค้นหาขอ้มูลที�แท้จริง ผูว้ิจัยได้กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย

สาํหรับการให้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นผูที้�แสดงความคิดเห็นผ่านสื�อออนไลน์ในเรื�องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  

 1. รายการ Sci Find (Phuket Sandbox คืออะไร) 

 2. รายการ Open Eyes By Doctor Kate (รีวิว Phuket Sandbox กลบัไทย เอกสารอะไรที�ตอ้งมี) 

 3. รายการ workpointTODAY HASHTAG (สรุปภูเกต็แซนด์บอ็กซ์ โครงการนาํร่องเปิด

ประเทศ) 

 4. รายการ เรื�องเด่นทั�วไทย MGR Online VDO (“phuket Sandbox” ความหวงั...ฟื� นฟู

ท่องเที�ยว-เศรษฐกิจภูเก็ต) 

 5. Thaiontours : เรื�อง ภูเก็ตแซนดบ์็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่

ตอ้งกกัตวั 

 6. กรมประชาสัมพนัธ ์: เรื�อง Phuket Sandbox 

 

ผลการวจิัย  

1. ศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พบว่า เป็นโครงการ 

ที�อนุญาตให้ท่องเที�ยวที�เดินทางจากต่างประเทศและไดรั้บวคัซีนครบโดส สามารถเขา้ในพื�นที�จงัหวดั

ภูเก็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวัและนกัท่องเที�ยวที�เดินทางมายงัภูเก็ตตอ้งพกัในโรงแรมที�ไดรั้บเครื�องหมาย

รับรอง SHA Plus (SHA+) เท่านั�น ซึ� งเครื� องหมาย SHA+ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที�ยวปลอดภยั
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ดา้นสุขอนามยั ออกโดยททท.และ สธ. เพื�อยนืยนัมาตรการดา้นความปลอดภยัและสุขภาพที�มีมาตรฐาน

แก่ผูป้ระกอบการที�ผ่านเกณฑ์ หลงัการเขา้พกัตามระยะเวลาที�กาํหนด และตรวจไม่พบเชื�อโควิด-19 จะ

สามารถเดินทางไปยงัพื�นที�อื�นๆ ในประเทศได ้

เงื�อนไขของภูเกต็แซนดบ์็อกซ์ สาํหรับนกัท่องเที�ยวทั�งในประเทศ และต่างประเทศ ดงัต่อไปนี�  

1. นักท่องเที�ยวตอ้งมาจากกลุ่มประเทศเสี�ยงตํ�า และปานกลาง (ตามที�กระทรวงสาธารณสุข

กาํหนดและการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เลือกบางประเทศ) 

2. ตอ้งอยูใ่นประเทศความเสี�ยงต ํ�า และปานกลาง อยา่งนอ้ง �� วนัก่อนเดินทางเขา้พื�นที�  

3. ไดรั้บวคัซีนที�รับรองโดย อย. หรือองคก์ารอนามยัโลก ครบกาํหนด ตามประเภทวคัซีนอยา่ง

นอ้ย �� วนั และมีเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน (Vaccine Certificate) อยา่งถูกตอ้ง 

4.  มีผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR ภายใน �� ชั�วโมง 

5. กรณีเคยติดเชื�อ ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบตามประเภทของวคัซีน อยา่งนอ้ย �� วนั  

6. มีประกนัสุขภาพ ที�ครอบคลุมโควิด-�� วงเงินคุม้ครองไม่ต ํ�ากว่า � แสนดอลลาร์สหรัฐ  

7. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากว่า � ปี มากบัผูรั้บวคัซีนใหเ้ดินทางพร้อมผูป้กครองได ้ 

8. มีหนงัสือรับรองบุคคลที�เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร (Certificate of Entry -COE) 

 เงื�อนไขเมื�อเดินทางถึง และระหว่างอาศยัในจงัหวดัภูเก็ต ดงัต่อไปนี�  

 �. มาตรการตรวจคดักรองอาการและการดาํเนินพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 �. ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั� งแอปพลิเคชันตามที�ทางราชการกาํหนด โดยให้เปิดระบบ

ติดตามดังกล่าวไวต้ลอดเวลา เพื�อเฝ้าระวงัหรือติดตาม อาการระหว่างที�ผูเ้ดินทางพาํนักอยู่ในพื�นที�

จงัหวดันาํร่องดา้นการท่องเที�ยว 

 �. ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยงัโรงแรมหรือสถานที�พกัโดยยานพาหนะที�จดัไวเ้ป็น

การเฉพาะ โดยตอ้งไม่มีการแวะหรือหยดุพกั ณ สถานที�ใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรือสถานที�พกั 

 �. ใหมี้การตรวจหาเชื�อโรคโควิด - �� โดยวิธี RT-PCR ณ สถานที�ที�ทางราชการกาํหนด โดยผู ้

เดินทางรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง  

 เงื�อนไขก่อนเดินทางออกจากจงัหวดัภูเกต็ไปยงัพื�นที�จงัหวดัอื�นภายในประเทศไทย ดงัต่อไปนี�  

 �. ให้ตรวจหาเชื�อโรคโควิด - �� โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศ/พื�นที�ปลายทางกาํหนด โดยผู ้

เดินทางเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้าย 

 �. ในกรณีผูเ้ดินทางออกจากพื�นที�จังหวดันําร่องด้านการท่องเที�ยวไปยงัจังหวดัอื�นภายใน

ราชอาณาจักร ให้ผูเ้ดินทางแสดงหลักฐานการพาํนักที�อยู่ในพื�นที�จังหวดันําร่องด้านการท่องเที�ยว 
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พร้อมหลักฐานผลการตรวจหาเชื� อโรคโควิด - �� โดยวิธี  RT-PCR ตามข้อ �.�) ข. ต่อพนักงาน 

เจา้หน้าที�หรือเจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อของจงัหวดัตน้ทางและจังหวดัปลายทางตามหลกัเกณฑ์

หรือแนวทางที�ทางราชการกาํหนด (Thaiontours, 2564) 

 2. ศึกษาผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox  

 ดา้นเศรษฐกิจ จากวิกฤตการณ์โรคระบาด Covid-�� ที�ผา่นมาทาํให้สภาพเศรษฐกิจตกตํ�า ซึ� งใน

ปัจจุบนัมีความถดถอยลงอย่างมาก อตัราการจ้างงานลดลง ผูค้นขาดแคลนคุณทรัพยใ์นการเลี� ยงชีพ  

ทาํให้ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตไดรั้บความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงทาํให้มีโครงการ Phuket Sandbox 

กระตุน้ให้นักท่องเที�ยวทั� งในประเทศและต่างประเทศเขา้มาท่องเที�ยวในจังหวดัภูเก็ต ส่งผลให้การ

ประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวดัมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ�น ยกตวัอย่างเช่น การคา้ขายของ

บริเวณหาดต่างๆ การคา้ขายของบริเวณสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ และรถรับจา้งประจาํทางหรือรถรับจา้ง

ไม่ประจาํทาง ต่างไดรั้บผลกระทบที�ดีตามไปดว้ย 

 จึงเห็นได้ว่าโครงการ Phuket Sandbox เป็นการฟื� นฟู เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ทั� งด้าน

ผูป้ระกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานท่องเที�ยวต่างๆ ให้กบัจงัหวดัภูเก็ตอีกครั� ง เพราะรายไดห้ลกั

ของภูเก็ตมาจากการท่องเที�ยว และเป็นโครงการนาํร่องที�ดีสาํหรับการเปิดประเทศ เพราะจะไดท้ดสอบ

ระบบต่างๆ เพื�อนาํไปใชก้บัจงัหวดัอื�นๆ ผลกระทบในดา้นลบอาจจะเกิดการระบาดขนาดใหญ่ไดอี้ก

ครั� ง ถึงแมว้่านกัท่องเที�ยวจะฉีดวคัซีนแลว้ และผา่นการคดักรองมาอยา่งเขม้งวด แต่วคัซีนบางตวัมนัไม่

สามารถป้องกนัไดทุ้กสายพนัธุ์ คนส่วนใหญ่ในจงัหวดัภูเกต็ไดรั้บวคัซีนซิโนแวค (Sinovac) ซึ� งยงัไม่มี

งานวิจยัออกมารับรองว่าสามารถป้องกนัไดทุ้กสายพนัธ์ุ 

  

การอภิปรายผล 

 1. ศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Sandbox กรณีศึกษาจังหวดัภูเก็ต พบว่า เป็นโครงการที�

อนุญาตให้ท่องเที�ยวที�เดินทางจากต่างประเทศและได้รับวคัซีนครบโดส สามารถเขา้ในพื�นที�จงัหวดั

ภูเก็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวัและนกัท่องเที�ยวที�เดินทางมายงัภูเก็ตตอ้งพกัในโรงแรมที�ไดรั้บเครื�องหมาย

รับรองเท่านั�น หลงัการเขา้พกัตามระยะเวลาที�กาํหนด สามารถเดินทางไปยงัจงัหวดัอื�นในประเทศไทย

ได้ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที�เป็นการจาํกัดการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทาํให้

เศรษฐกิจและธุรกิจภายในประเทศค่อยๆ ทยอยกลับมาเริ�มดําเนินการได้อีกครั� งหนึ� ง รวมไปถึง

เตรียมการเพื�อเปิดให้มีการท่องเที�ยวในประเทศ และเปิดใหช้าวต่างชาติบางส่วนสามารถเดินทางเขา้มา

ในประเทศได้ (แผนการฟื� นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19, 2564) การ



   

 162 

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ไดมี้การยนืยนัแผนเปิดเมืองภูเก็ตในวนัที� � กรกฎาคม ���� เป็นตน้ไป เพื�อ

รับนักท่องเที�ยวที�ฉีดวคัซีนครบ � เข็ม โดยไม่มีการกกัตวัและมีการระบุตอ้งอยูใ่นภูเก็ตเป็นเวลาเพียง � 

วนั ก่อนเดินทางไปยงัพื�นที�อื�นในประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) การอาศยัอยูใ่นจงัหวดัภูเก็ตจะตอ้ง

พกัโรงแรมที�ทางโครงการจดัสรรให้ นักท่องเที�ยวที�เดินทางมายงัภูเก็ตต้องพกัในโรงแรมที�ได้รับ

เครื�องหมายรับรอง SHA Plus (SHA+) เท่านั�น (คาํสั�งจงัหวดัภูเกต็, 2564)  

 2. ผลกระทบที�เกิดจากการท่องเที�ยวรูปแบบ Sandbox ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อ

ด้านเศรษฐกิจ ซึ� งจะเห็นได้จากผูค้นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทางลบจากโควิด-19 ทําให้สภาพ

เศรษฐกิจแย่ลง จึงทาํให้มีโครงการ Phuket Sandbox เพื�อกระตุน้ให้นักท่องเที�ยวทั� งในประเทศและ

ต่างประเทศเขา้มาท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเก็ต รัฐบาลได้ดาํเนินการเยยีวยาประชาชนที�ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาด โดยใชม้าตรการลดค่าใช้จ่ายประจาํของประชาชน อาทิ ค่านํ� าประปา ค่า

ไฟฟ้า และใช้มาตรการดา้นการคลงัในการช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายให้แก่ ประชาชนทั�วไปที�ไดรั้บ

ผลกระทบผ่านโครงการ “เราไม่ทิ�งกนั” (แผนการฟื� นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโค

วิด -19, 2564) รัฐบาลจัดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เริ� มมีนักท่องเที�ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมาก 

ภายใตม้าตรการควบคุมการแพร่ระบาดอยา่งเขม้ขน้จากหน่วยงานต่างๆ เริ�มสร้างรายไดใ้หค้นในพื�นที� 

มีจุดขายคือความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทะเลในช่วง � ปีที�ผ่านมา ไม่มีนักท่องเที�ยวทําให้

ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการฟื� นฟู ส่วนเรื�องค่าอาหาร ค่าที�พกั ผูป้ระกอบการช่วยกนัลดราคาเพื�อดึงดูด

ลูกคา้ เชื�อมั�นว่าในปี ���� จ.ภูเกต็ จะมีนกัท่องเที�ยวเพิ�ม ��-�� เปอร์เซ็นต ์เพราะต่างชาติใหก้ารยอมรับ 

ความสําเร็จภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เราต้องผลักดันอย่างเต็มพิกัด เนื�องจากได้เปรียบกว่าหลายประเทศ 

(ไทยรัฐ, 2565) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ควรมีการศึกษาเรื�องในทาํนองเดียวกนันี�  สาํหรับแหล่งขอ้มูลที�หลากหลาย เพื�อง่ายต่อการ

นาํขอ้มูลมาใชใ้นการเปรียบเทียบและเสนอแนวคิดเชิงลึกต่อไป 

 7.2 เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้การดาํเนินงานวิจัยใน

พื�นที�เป็นไปดว้ยความลาํบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึ�น ควรมีการลงพื�นที�จริงให้มากยิ�งขึ�น 

 7.3 ควรมีการศึกษาเรื�องเดียวกนัในหลายๆมิติ เพื�อการเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล 
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การสร้างสรรค์หนังสือประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา 

The Creation of Books Illustrations Tales the Sandonta Tradition  

 

วรางคณา ปัญญารัมย์ / ประชาธิป มากมูล 
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สาขาวชิาศิลปะดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรัมย ์

Digital Art Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University    

                       

บทคดัย่อ 

การสร้างสรรค์หนังสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา

ขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตาและเพื�อสร้างสรรคห์นังสือภาพประกอบ

นิทานประเพณีแซนโฎนตา ในการดาํเนินงานครั� งนี�สาํหรับเด็กอาย ุ�-� ปี เพื�อเป็นการนาํเสนอและการ

สอน เพื�อให้ความรู้กี�ยวกบัประเพณีทอ้งถิ�น และ ได้มีการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเพณี

แซนโฎนตา มาวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดแ้ลว้ จากหนงัสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตาที�จะนาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลมีขนาด �� x �� ซม. จาํนวน �� หน้า นาํเนื�อหาที�ไดม้ากาํหนดขอบเขตและทิศทางการ

เล่า วางโครงเรื� อง เนื� อเรื� อง ออกแบบคาแรคเตอร์ ออกแบบ Story Board ใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop วาดฉากและลงสีวิเคราะห์ผลงานและนาํปัญหามาแกไ้ขเพื�อพฒันาผลงาน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านหลักการออกแบบหนังสือที�ย ังไม่เรียบร้อย   การจัดวาง

ภาพประกอบและตวัอกัษรที�ไม่ลงตวั  การใชสี้ ให้ใชทุ้กวรรณะในการจดัทาํหนงัสือ การเก็บแสงเงายงั

ไม่ค่อยดี และสัดส่วนตวัละครยงัไม่สมส่วน หนงัสือภาพประกอบนิทานเล่มนี� ช่วยให้ผูอ่้านไดท้ราบถึง

ประวติัความเป็นมาของประเพณี ความเชื�อ เรื�องราวต่างๆ ที�เกิดขึ�น รวมไปถึงเรื�องภูมิปัญญาของผูค้น

ในชุมชนและประเพณีแซนโฎนตากลายเป็นวฒัธรรมส่วนหนึ�ง 

 

คาํสําคัญ: หนงัสือภาพประกอบ, นิทาน, แซนโฎนตา 

 

 

 

 



   

 166 

Abstract 

 Creation of books, illustrated stories of Santana traditions. The objective is to study 

information about the history of the Santana Tradition and to create an illustrated book on the Santana 

Tradition. In this operation for children 6-9 years old for presentations and teaching. To provide 

knowledge about local traditions and to have researched and gathered information about the Santana 

traditions. Let's analyze the information that has been obtained. From a book of illustrated stories in 

the Santana Tradition that will be analyzed, the data is 21 x 21 cm. size 36 pages. Create a storyline, 

story line, character design, story board design, use Adobe Photoshop, draw scenes and paint, analyze 

work and bring problems to be solved to improve work. 

The results showed that The problem of unfinished book design principles Inaccurate 

arrangement of illustrations and letters, use of color, use of all castes in the preparation of the book. 

Shadow retention is not very good. and the proportions of the characters are still disproportionate 

This illustrated storybook allows readers to learn about the history of traditions, beliefs, stories that 

occurred, as well as the wisdom of the people in the community and the traditions of Santa who 

became part of the culture. 

 

Keywords: creation, Illustration of books, Sandonta 

 

บทนํา 

วนัแซนโฎนตา หรือวนัเบ็ณฑ์ธม (วนัสารทใหญ่) ประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีหนึ�งที�มี

ความสาํคญั และปฏิบติัสืบทอดติดต่อกนัมายาวนาน นบัเป็นพนั ๆ ปีของชาวเขมร ที�แสดงออกถึงความ

กตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ สะทอ้นให้เห็นความรัก ความผูกพนั ความกตญั�ูรู้คุณของสมาชิกในครอบครัว

เครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกบัวนัแรม �� คํ�า เดือน �� ของทุกปี  ซึ� งเมื�อถึงวนั

นั�นลูก หลาน ญาติ พี�น้องที�ไปประกอบอาชีพ หรือตั� งถิ�นฐานอยู่ที�อื�น ไม่ว่าจะใกล ้หรือไกลจะต้อง

เดินทางกลับมารวมญาติ เพื�อทาํพิธีแซนโฎนตา เป็นประจาํทุกปีแซนโฎนตาเป็นภาษาเขมร แซน 

หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว ้การบวงสรวง โฎนตา หมายถึง การทาํบุญให้ปู่ ย่า ตายาย หรือ บรรพ

บุรุษที�ล่วงลบัไปแลว้ ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซ่นไหวผี้บรรพบุรุษ ที�นับไดว้่า

เป็นประเพณีสําคญัที�คนไทยเชื�อสายเขมร มีการสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากประเพณี
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แซนโฏนตาจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผบีรรพบุรุษ ปู่ยา่ ตายาย พ่อแม่ จุดมุ่งหมายรองของการออก

กุศโลบายของบรรพบุรุษ คือ การแสดงถึงความกตญั�ูกตเวทีของลูกหลานที�แสดงต่อผูมี้พระคุณที�

ล่วงลบัไปแลว้ และเพื�อให้ลูกหลาน ญาติมิตรจะไดม้ารู้จกักนัสร้างความสามคัคี สร้างสัมพนัธที์�ดีต่อกนั 

เป็นที�พึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั. (สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย,์ 2564) 

 ประเพณีแซนโฎนตา ถือเป็นวนัสารทเดือนสิบของชาวไทยเชื�อสายเขมร ที�ลูกหลานจะมา

รวมตวักนัเพื�อทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผูล่้วงลบัประเพณีวนัสารทของคนวฒันธรรมเขมร 

ครอบครัวและเครือญาติไดก้ลบัมาพบหน้ากนั เพื�อทาํบุญให้บรรพบุรุษผูล่้วงลบั เฉกเช่นเดียวกบั "วนั

สารทไทย", "วนัสารทจีน" และในวฒันธรรมของชาวเขมรกมี็ประเพณี "วนัสารทเขมร" หรือที�เรียกกนั

ว่า "ประเพณีแซนโฎนตา" ซึ� งชาวเขมร รวมทั�งชาวไทยเชื�อสายเขมรที�อาศยัอยู่ภายในพื�นที�ต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย ไดใ้ห้ความสําคญักบัประเพณีนี� เป็นอย่างยิ�งวนัแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา ตรงกบั

วนัแรม 14 ค ํ�า เดือน 10 ของทุกปี ซึ� งในปี 2563 วนัแซนโฎนตา ตรงกบัวนันี�  (16 กนัยายน) คาํว่า "ไง" 

หมายถึง วนั คาํว่า "แซน" หมายถึง การเซ่นไหว ้การบวงสรวง คาํว่า "โฎน" หมายถึง ย่าหรือยาย คาํว่า 

"ตา" หมายถึง ปู่หรือตา ดงันั�นประเพณีนี� จึงหมายถึง การเซ่นไหวปู่้ ยา่ ตา ยาย หรือบรรพบุรุษที�ล่วงลบั

ไปแลว้ ถือเป็นวนัสารทเดือนสิบของชาวเขมร ในช่วงเวลานี�  ลูกหลานชาวเขมรที�ไปทาํงานในพื�นที�ต่าง 

ๆ จะเดินทางกลบัมาหาครอบครัวกนัอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื�อทาํบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ 

เป็นการแสดงออกถึงความกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณทั�งนี�  ชาวเขมรมีความเชื�อว่า เมื�อถึงวนัแรม 1 ค ํ�า เดือน 

10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื�อให้ผู ้รับกรรมที�อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี�ยมญาติได้ ชาวเขมรจึงจัด

ทาํอาหาร ขนม ขา้วตม้ ในตอนเยน็ของวนัขึ�น 14 คํ�า เดือน 10 และพอรุ่งเชา้วนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 10 ก็จะ

นาํอาหาร ขนม ขา้วตม้ ไปทาํบุญอุทิศส่วนกุศลที�วดั เรียกว่า "วนัเบ็นตูจ" โดยเชื�อว่าผีจะออกมาจาก

ยมโลกได้ 15 วนั หลงัจากนั�นตอ้งกลบัไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวนัเบ็นตูจนับไปอีก 15 วนั 

(นับจากวนัขึ�น 14 ค ํ�า เดือน 10) จะตรงกบัวนัแรม 14 คํ�า เดือน 10 ของทุกปี คือ "วนัเบ็นทม" ซึ� งเป็น

วนัที�ประกอบพิธีแซนโฎนตา อีกส่วนสาํคญัคือการเตรียม "บายเบ็ญ" โดยเตรียมอาหาร ผลไม ้หมากพลู 

บุหรี�  ใส่กระทงเล็ก ๆ หลายใบ และจดัใส่กระทงใบใหญ่สัก 2 ใบ นาํมาตั�งไวน้อกรั� วบา้นในวนัแรม 15 

คํ�า เพื�อให้ผทีี�ไม่มีญาติ การประกอบพิธีแซนโฎนตา แต่ละบา้นจะเตรียมเครื�องเซ่นไหวต้่าง ๆ ทั�งอาหาร

คาว-หวาน ผลไม ้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�อเซ่นไหวศ้าลปู่ตาประจาํหมู่บา้น เซ่นไหวศ้าลพระภูมิประจาํบา้น 

ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที�บา้น และประกอบพิธีกรรมที�วดั โดยการทาํเช่นนี� เพื�อให้บรรพบุรุษรับ

ผลบุญกุศลที�อุทิศไป ทาํให้บ่วงกรรมที�มีบรรเทาลง ซึ� งชาวเขมรยึดถือประเพณีนี� สืบทอดกนัมาอย่าง

ยาวนานดว้ยความเชื�อที�ว่าถา้ในยคุของตนไดแ้ซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ยา่ ตายาย พ่อแม่ ไปแลว้ 
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รุ่นลูกจะตอ้งแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกนั เพื�อให้ลูกหลานตอ้งปฏิบติัสืบทอดต่อ ๆ กนัไป เชา้วนัขึ�น 

15 ค ํ�า เดือน 10 ญาติหรือลูกหลานนาํอาหารจาํนวนมากมาทาํบุญที�วดั บรรพบุรุษก็จะเกิดความปลื�มอก

ปลื�มใจ เมื�อถึงกาํหนดวนัที�ต้องกลบัไปนรก ก็จะอวยพรให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญ 

ประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จ มีเงินมีทองใช้ แต่ถ้าไม่เห็นลูกหลานเตรียมสํารับไวใ้ห้ ก็จะรู้สึก

โศกเศร้า ผิดหวงั จนโกรธและสาปแช่งญาติหรือลูกหลานไม่ให้มีความสุขความเจริญ ดงันั�นชาวเขมรจึง

ประกอบพธีินี� สืบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั (สาํนกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์, 2563) 

ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีของชาวไทยเชื�อสายเขมร นับวนันั�นยิ�งหาดูยากมาก เพราะ

สมยันี�ครอบครัวเล็กๆ ไม่มีเวลามากพอที�จะมาจดัพิธี ส่วนมากจะเป็นครอบครัวใหญ่จะจดัพิธีขึ�นนี�มา 

จึงใช้หนังสือภาพประกอบช่วยอธิบายให้เรื� องนั�นชัดเจนยิ�งขึ�นและนอกจากนี� หนังสือภาพประกอบ

สาํหรับเด็กยงัมีรายละเอียดอื�นๆ ในภาพที�จะช่วยให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการต่อเนื�องไดอ้ีกอนั ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบของภาพ  รูปแบบในภาพ  สี  นํ� าหนกัของสี  และเทคนิคในการสร้างสรรค ์ เป็นตน้ และ

ยงัช่วยอธิบายเสริมเนื�อหาให้ชดัเจนหนงัสือภาพประกอบและเสริมสร้างเนื�อหาให้เกิดความเขา้ใจเกิด

ความถูกตอ้งชดัเจน  โดยเฉพาะหนังสือภาพประกอบจะตอ้งถูกตอ้งและชัดเจน หนงัสือภาพประกอบ

ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนจริงก็ได ้ผูว้าดภาพประกอบหรือนักวาดภาพสามารถคิดสร้างสรรคขึ์�นมาเองได้

ตามเนื�อหาของเรื�องราวโดยให้เกิดความสอดคลอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัเรื�องหรือเนื�อหา ซึ� งหนงัสือ

ภาพประกอบนั�นจะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กและมีส่วนช่วยให้เด็กมีความสนใจในหนังสือเป็น

อยา่งมาก ซึ� งเด็กในช่วงวยัตอนกลางหรือเด็กระดบัประถมศึกษาตอนตน้ (ช่วงอายุ 6 – 9 ปี) พฒันาการ

ของเด็กในวยันี� จะเริ�มเรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ�มขึ�นรู้จกัใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ เลือกทาํในสิ�งที�

ตนสนใจ มีความรับผิดชอบมากขึ�นสามารถจดจาํสิ�งที�เรียนรู้ไปแลว้ไดอ้ย่างแม่นยาํสามารถเรียนรู้ได้

มากกว่าวยัเด็กตอนตน้  

ดงันั�นผูว้ิจยัจึงจดัทาํหนงัสือภาพประกอบนิทานเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของประเพณีแซน

โฎนตาและใชแ้นวคิดเทคนิคในการวาดภาพหนังสือภาพประกอบนิทานที�สอดแทรกเนื�อหา ดว้ยการ

แต่งเนื� อเรื� อง ออกแบบภาพประกอบที� มีความสวยงามและมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย หนังสือ

ภาพประกอบนิทานเล่มนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้เด็กที�มีอายุตั�งแต่ � ขวบขึ�นไปและประชาชนทั�วไปไดท้ราบ

ถึงความเป็นมาที�มีความเขา้ใจยาก และยงัเป็นสื�อที�ทาํให้ผูอ่้านนั�นไดเ้รียนรู้วิธีคิดของคนไทยเชื�อสาย

เขมรที�มีความเชื�อต่างๆเกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตาที�สืบทอดยงัมาอยา่งยาวนาน 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัประวตัิความเป็นมาและประเพณีแซนโฎนตา บา้นสามแวง อาํเภอ

หว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. เพื�อสร้างสรรคห์นงัสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา  

 

วิธีการศึกษา 

 1. คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตา 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลที�ได ้

 3. นาํเนื�อหาที�ไดม้ากาํหนดขอบเขตและทิศทางการเล่า 

 4. วางโครงเรื�อง 

 5. เนื�อเรื�อง 

 6. ออกแบบคาแรคเตอร์ 

 7. ออกแบบ Story Board 

 8. ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop วาดฉากและลงสี 

 9. วิเคราะห์ผลงานและนาํปัญหามาแกไ้ขเพื�อพฒันาผลงานต่อไป 

 10. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 11. สรุปผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการศึกษา 

 1. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาและประเพณีแซนโฎนตา 

การทาํบุญกลางปีของคนไทยนั�น ตรงกบัวนัสิ�นเดือน �� หรือ แรม �� ค ํ�า เดือน �� ซึ� งเป็นช่วง

ที�พืชพนัธ์ุธญัญาหารกาํลงัออกดอกออกผลดี “พิธีสารทมีบ่อเกิดมาจากพิธีของพราหมณ์ เมื�อชาวนาเก็บ

เกี�ยวรวงขา้วสาลีอนัเป็น ผลผลิตแรกไดจ้ะนาํมาทาํเป็นขา้วมธุปายาส และยาคูเพื�อเลี� ยงพราหมณ์ เพื�อ

เป็นสิริ มงคลแก่ขา้วในนา และเพื�อเป็นการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ คือ ปู ยา่ ตา ยาย ที�ล่วงลบัไป แลว้ ต่อมา

เมื�อคนเปลี�ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก็รับเอาแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบติั ตาม และสืบทอดมาจนถึง

ประเทศไทยก็รับเอาแนวคิดทั�งสองศาสนามาปฏิบติัตาม” (สิริวภิา ขนุเอม, 2552) 
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ชาวไทยเชื�อสายเขมร เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที�มีการนบัถือ“ผีบรรพบุรุษ” หรือ“โฏน ตา” หมายถึง ผี

ปู่ยา่ตายาย และบุพการีที�เสียชีวติไปแลว้อยา่งเหนียวแน่น และถือปฏิบตัิ ในชีวิตประจาํวนั ปัจจุบนัยงัคง

มีการเซ่นไหวเ้พื�อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื�อมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรือ เวลาประสบโชค

ดีในชีวิต เพื�อให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และ แสดงความยินดีแต่ถา้หากมีสมาชิกครอบครัวประสบ

เคราะห์กรรม ป่วยไข้ไร้สาเหตุก็ต้อง มีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา ทุกปียงัมีงานบุญหรือประเพณีสําคัญ 

ประจาํปีที�ได้รับการปฏิบติัสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัเพื�อรําลึกถึงบรรพบุรุษผูล่้วงลบั ชาวไทย เชื�อสาย

เขมรเรียกว่า“แซนโฎนตา”และกาํหนดให้มีการประกอบพิธีเซ่นไหวภ้ายในครอบครัว หรือสายตระกูล

ในวนัแรม 14 คํ�า เดือน 10 คาํว่า“แซนโฎนตา” เป็นภาษาเขมรถิ�นไทย “แซน” เป็นคาํกริยาแปลว่าเซ่น

ไหว ้หรือบูชา “โฎนตา” เป็นคาํนาม ตามรูปคาํแปลว่า ยายตา มีนัยไดท้ั�งคนตายและคนเป็นขึ�น อยูก่บั

บริบทที�ใช้ในที�นี� หมายถึงบรรพบุรุษทั�งหลายทั� งปวงที�ล่วงลบัไปแลว้อาทิพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เรียก

รวมๆ ว่า “โฎนตา”“แซนโฎนตา” (อษัฏางค ์ชมดี, 2553) 

 2. สร้างสรรคห์นงัสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา  

 แซนโฎนตา หรือบางท่านสะกดว่า แซนโดนตา เป็นประเพณีเซ่นไหวผี้และบรรพ

บุรุษของชาวไทยเชื�อสายเขมร รวมถึงชาวเขมรหรือกมัพูชาด้วย เป็นการรําลึกและอุทิศส่วนกุศลแด่

บรรพบุรุษผูล่้วงลบั อาจเรียกว่าเป็นประเพณีในเทศกาลสารท  คลา้ยกบัประเพณีสลากภตั  ตานก๋วย

สลาก หรือบุญเดือนสิบในภาคอื�นๆ แต่อาจแตกต่างในรายละเอียดแซนโฎนตาเป็นภาษาเขมร คาํว่า 

“แซน” ภาษาไทยตรงกับคาํว่า “เซ่น” หมายถึงการเซ่นไหว้ ส่วนคาํว่า “โฎนตา” แปลว่า ยายตา 

ใกลเ้คียงกบัคาํว่าบรรพบุรุษ  ญาติโกโหติกา ดั�งนั�นความหมายของแซนโฎนตา ก็คือการทาํบุญเพื�ออุทิศ

ส่วนกุศลให้กบัผูล่้วงลบัไปแลว้ โดยเฉพาะบรรพบุรุษหรือญาติที�ใกลชิ้ด และหมายรวมทั�งผูที้�ล่วงลบั

ไปแลว้โดยไม่เจาะจงว่าเป็นใครดว้ย ประเพณีแซนโฎนตาเริ�มจดัตั�งแต่วนัขึ�น 14 ค ํ�า เดือน 10 เรียกกนัว่า 

“ไถงเบ็ณฑ์ตู๊จ” หรือ “วนัเบณ็ฑ์ตู๊จ” (บางคนสะกดว่าเบ็นโต๊จ) หรือวนัเบ็ณฑเ์ล็ก หรือวนัสารทเล็ก ถือ

ว่าเป็นวนัเริ�มงานวนัแรก ช่วงเวลาระหว่างนั� นภาษาท้องถิ�นสุรินทร์เรียกว่า “วนักันซ็อง” (กนัสงฆ์) 

หมายถึงการปรนนิบติัวตัถากต่อพระสงฆ์ จนกระทั�งถึงการทาํบุญครั� งใหญ่ในวนัแรม 15 ค ํ�า เดือน 10 

เรียกว่า “ไถงเบ็ณฑ์ธม” หรือ “วนัเบ็ณฑ์ธม” (บางคนสะกดว่า เบ็นธม) หรือวนัเบ็ณฑ์ใหญ่ หรือวนั

สารทใหญ่คาํว่า “เบ็ณฑ”์ ตรงกบัภาษาไทยว่า “บิณฑ” แปลว่าการรวมให้เป็นกอ้น การปั� นให้เป็นกอ้น 

การหาเลี� ยงชีวิตหรือหมายถึงก้อนเหตุที�จัดงานบุญกันในเดือน 10 นี�  ก็ด้วยว่าเดือนนี� ตอนกลางคืน

พระจันทร์จะอบัแสงและมือดกว่าเดือนอื�นๆ เชื�อกนัว่าเป็นช่วงเวลาที�ยมบาลจะปลดปล่อยวิญญาณให้

ขึ�นมาปะปนกบัมนุษยบ์นโลก เพื�อเยี�ยมเยยีนญาติพี�นอ้งและรอรับส่วนบุญทั�งจากญาติพี�นอ้งและบุคคล
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อื�น โดยผ่านพิธีกรรมการทาํบุญอุทิศไปให้เล่ากันว่าในสมัยก่อน ช่วงเทศกาลแซนโฎนตา พอตก

กลางคืนคนมกัจะไดย้ินเสียงคนคุยกนัที�ใตถุ้นเรือน เมื�อมองลอดช่องพื�นกระดานลงไปจะเห็นคนผม

หงอกผมดาํนั�งผงิไฟคุยกนั แต่ฟังไม่รู้เรื�องว่าพูดภาษาอะไร คนเฒ่าคนแก่บอกว่านั�นคือ “ขม๊อจโฎนตา” 

หรือผปู่ีย่าตายาย ที�เทวดาท่านปล่อยให้มาเยี�ยมลูกหลานและรับส่วนบุญกุศลที�ลูกหลานอุทิศให้ ในช่วง

เทศกาลแซนโฎนตาจะมีประเพณีที�เรียกว่า “จูนโฎนตา” คือ บรรดาลูกหลานญาติพี�น้องจะกลบัมาบา้น

มาไหวพ่้อแม่ ปู่ย่าตายาย และญาติผูใ้หญ่ที�เคารพนับถือ และจะนาํเอามะพร้าว ขา้วสารเหนียว ขนม

ต่างๆ มามอบให้ หรืออาจมอบเงินดว้ย เพื�อใหท่้านไดใ้ชท้าํบุญในประเพณีแซนโฎนตา หากพ่อแม่ ปู่ยา่

ตายายเสียชีวิตไปแลว้ ก็จะไปกราบไหวญ้าติผูใ้หญ่ที�เคารพและมอบขา้วของเงินทองให้ หรือถ้าทาํ

ไม่ไดก้จ็ะนาํสิ�งของเหล่านี� ไปถวายพระที�วดัแทน เหมือนกบัเป็นการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหญ้าติผูใ้หญ่

หรือบรรพบุรุษที�ล่วงลบัแซนโฎนตามีขั�นตอนการทาํพิธีกรรมดงันี�  ซึ� งแต่ละทอ้งถิ�นอาจมีรายละเอียด

ปลีกยอ่ยแตกต่างกนั (มี หมั�นดี, 2542) 

สร้างสรรค์หนังสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา  ผูว้ิจัยได้วิเคาระห์ขอ้มูลจาก

ประวติัความเป็นมาและประเพณีแซนโฎนตา นาํเนื�อหาที�ไดม้ากาํหนดขอบเขตและทิศทางการเล่าเรื�อง 

วางโครงเรื�อง เขียนเนื�อเรื�อง ออกแบบคาร์แรคเตอร์ ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัหลกัการออกแบบหนังสือ

นิทาน การเขียนโครงเรื�อง หลกัการออกแบบคาแรคเตอร์ การแบบหนังสือสําหรับเด็ก องคป์ระกอบ

ศิลป์ ทฤษฎีสี ทฤษฎีสุทรีภาพ หลักการออกแบบของสิ�งพิมพ์ รวมถึงหลักการวาดภาพ เพื�อนามา

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคภ์าพประกอบ ทาํการออกแบบภาพร่างและรูปเล่มจาํลอง แลว้จึงใชโ้ดยใช้

โปรแกรม Adobe Phoptoshop CS6 ในการวาดเส้น ลงสี จัดหน้า จัดทาํในรูปเล่มของหนังสือ จนได้

หนังสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตา  ขนาดรูปเล่มขนาด 21 x 21 เซนติเมตร จาํนวน 36 

หนา้ ดงัจะกล่าวต่อไปนี�  

 2.1. เนื�อเรื�อง 

อลิซเด็กสาวลูกครึ� งองักฤษ แม่ของเธอไดพ้าเธอนั�นกลบัไปยงับา้นเกิดแม่ เพื�อมาร่วมประเพณี

แซนโฎนตา แต่อลิซนั�นไม่ได้สนใจตามประสาเด็ก จึงได้วิ�งหนีออกไปในหมู่บา้น แต่แลว้อลิซกลับ

หลงทาง เธอจึงเดินไปตามทางเรื�อยๆ  จึงเจอกบัเด็กสาวคนหนึ�ง เด็กสาวไดช้วนอลิซไปเที�ยวดูประเพณี

อะไรบางอยา่งที�วดั เมื�อไปถึงอลิซจึงสงสัยว่าเขาทาํอะไรกนั  แต่จู่ๆวิญญาณก็ไดล้อยผ่านหนา้อลิซไป 

อลิซตกใจกลวัเด็กสาวจึงหนัไปบอกกบัอลิซว่า ไม่เป็นไร วิญญาณเหล่านี� เขาไม่ทาํร้ายหรอก ดูดีๆสิ ทุก

คนต่างยิ�มแยม้มีความสุข อลิซจึงถามเด็กสาวว่านั� นเขามาทําอะไรกัน เด็กสาวจึงบอกกับอลิซว่า 

“ประเพณีนี� เรียกว่าประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีของคนไทยเชื�อสายเขมร ที�หนึ�งปีมีครั� งเดียว เขา
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จะทาํบุญให้กบับรรพบุรุษที�ตายไปแลว้” อลิซหันไปเห็นคนกลุ่มหนึ� งที�กาํลงัจุดธูปพร้อมนั�งล้อมวง

อาหารไว ้อลิซจึงถามเด็กสาว เด็กสาวจึงตอบว่า “เขากาํลงัทาํพิธีเรียกบรรพบุรุษที�ตายไปแลว้นั�นมารับ

อาหารที�ลูกหลานไดท้าํมาให้” อลิซหันมองรอบๆ  มีทั�งของคาว ของหวาน หมู ไก่ ปลา ขนม ผลไม ้

ต่างๆ มากมาย อลิซไดเ้ที�ยวเล่นเดินดูนูน้ดูนี�ไปเรื�อยๆ จนไดไ้ปเจอกบัหลวงตา  หลวงตาไดเ้ห็นเด็กสาว

แลว้ยิ�มจึงหนัมาถามอลิซว่า “หนูรู้ไหมทาํไมถึงตอ้งมีประเพณีแซนโฎนตา” อลิซส่ายหัว หลวงตาจึงเล่า

เกี�ยวกบัพุทธประวติัให้ฟังว่า “เกิดจากความเชื�อตามนิทานธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ได้

ขโมยเงินวดัไปเป็นของตนเอง เมื�อตายไปแลว้ไดไ้ปเกิดเป็นเปรตในนรก และเมื�อพระเจา้พิมพิสารถวาย

ทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ไดอุ้ทิศให้ญาติที�ตาย ตอนกลางคืนพวกญาติที�ตายไปแล้วจึงมาแสดงตัว

เปล่งเสียงน่ากลวัใกลว้งั รุ่งเชา้พระเจา้พิมพิสารไดเ้สด็จไปทูลถามพระพุทธเจา้ พระพุทธองคทู์ลเหตุุให้

ทราบ พระเจา้พิมพิสารจึงถวายทานอีก แลว้อุทิศส่วนกุศลไปให้  ญาติที�ตายไปจึงไดรั้บส่วนกุศล และ

บอกอีกว่าประเพณีแซนโฎนตานั�นชาวเขมรเชื�อว่า ในวนันี� ประตูยมโลกจะเปิด เพื�อให้วิญญาณนั�นได้

เดินทางมาเยี�ยมญาติได้ ในตอนเยน็ และพอรุ่งเช้าของวนัรุ่งขึ�น ลูกหลายก็จะพากนันําอาหาร ขนม 

ขา้วตม้ เสื�อผา้นุ่มห่มต่างๆ ไปทาํบุญอุทิศส่วนกุศลที�วดั เมื�อถึงวนัแรม 14 ค ํ�า เดือน 10 ของทุกปี คือ"

วนัเบ็นทม" ซึ� งเป็นวนัที�ประกอบพิธีแซนโฎนตา”   เมื�อได้ยินดังนั�นอลิซก็ไดเ้ขา้ใจประเพณีมากขึ�น  

จากนั�นหลวงตาก็ไดห้ันไปบอกทั�งสองคนว่า “กลบัไดแ้ลว้นะ” เมื�อถึงบา้นอลิซถือขนมมากมายเต็มมือ 

พร้อมกบัยิ�มอย่างมีความสุขลาเด็กสาว เมื�อแม่กบัญาติๆมาเห็นต่างก็ตกใจว่าอลิซนั�นไดเ้อาขนมมาจาก

ไหน อลิซจึงเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟัง จากนั� นแม่ก็ได้เดินไปหยิบรูปมาพร้อมบอกกับอลิซว่า “นี� คือ

ลูกพี�ลูกนอ้งของอลิซ”อลิซตกใจมากแต่ก็นึกถึงเวลาที�ไดอ้ยูก่บัพี�ถึงจะสั� นๆ แต่อลิซนั�นก็มีความสุข แม่

จึงหันไปถามอลิซว่า “พรุ่งนี� เชา้ไปทาํบุญดว้ยกนัไหม พี�และญาติๆคนอื�นจะไดมี้ความสุข” อลิซรับปาก

กบัแม่และรุ่งเชา้อลิซกไ็ดไ้ปทาํบุญกบัแม่ อลิซตกับาตรพร้อมกรวดนํ� าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผูที้�

ล่วงลบัไปแลว้ อลิซจึงไดรู้้ว่าถึงแมค้นที�ตายไปแลว้นั�นไม่สามารถติดต่อได ้แต่อลิซรู้จกัวิธีที�จะทาํให้

พวกเขาเหล่านั�นมีความสุข แลว้รู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่นที�อลิซนั�นมีต่อครอบครัว และมนัทาํให้อ

ลิซนั�นตั�งหนา้ตั�งตารอประเพณีแซนโฎนตาในทุกๆ ปี 
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2.2 การออกแบบคาร์แรคเตอร์  

 

 
ภาพที� 1 ตวัละครอลิซ 

 อลิซ เป็นตวัละครหลกัในการดาํเนินเรื�อง มีลกัษณะนิสัย เป็นคนทะเลน้ ขี� เล่น อยากรู้อยากเห็น 

แต่กลบัไม่สนใจประเพณีของไทยเลย 

 

 
ภาพที� 2 ตวัละครเดก็สาว (วิญญาณ) 

เด็กสาว (วิญญาณ) เป็นตวัละครหลกัในการดาํเนินเรื�อง เป็นวิญญาณลูกพี�ลูกนอ้งของอลิซ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3 ตวัละครหลวงตา 

 ตวัละคร หลวงตา เป็นตวัละครในการเรื�องเกี�ยวกบัพุทธประวตัิ มีลกัษณะใจดี 
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ภาพที� 4 ตวัละครแม่พิมพ ์

ตวัละคร แม่พิมพ ์มีลกัษณะใจดี  เรียบร้อย เป็นคนไทยเชื�อสายเขมร 

 

 
ภาพที� 5 ตวัละครวิญญาณ 

ตวัละคร วิญญาณเป็นวิญญาณของเหล่าญาติที�ไดล่้วงลบัไปแลว้ 

 

 2.3 การออกแบบปกหนงัสือ 

 

 
 

ภาพที� 6 ภาพปกหนา้และปกหลงั 

ดา้นการจดัองคป์ระกอบของปกหนงัสือภาพประกอบ ในการนาํตวัละครหลกัมาจดัวางจะเลือก

ภาพที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัภาพขา้งในและดึงส่วนสําคญันาํมาจดัวางเพื�อดึงดูดความสนใจ และเป็นที�
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สะดุดตาของผูค้นที�พบเห็น ตลอดจนสีของรูปภาพที�เป็นสิ�งบอกถึงลกัษณะ และบรรยากาศของสถานที�

นั�นๆ  

เนื�อหาของหนังสือที�ใชใ้นการนาํเสนอ หน้าปกเป็นหน้าแรกของหนังสือ ในส่วนของหนา้ปก

หนังสือ จะประกอบไปดว้ยตวัละครหลกัสองตวัที�อยูใ่นเนื�อเรื�องและอาหารต่างๆ ซึ� งหน้าปกก็จะเป็น

ส่วนหนึ�งที�จะทาํใหรู้้วา่ภายในหนงัสือเล่มนี�ตอ้งการที�สื�อถึงอะไร ส่วนการใชสี้จะใชสี้ที�มีความโดดเด่น 

เพื�อสร้างความดึงดูดให้กบัตวัหนังสือ ดา้นการออกแบบจะใชภ้าพประกอบที�มีสีสันต์สวยงามเพื�อให้

หนงัสือดูโดดเด่น และดึงดูดมากขึ�น น่าหยบิอ่าน ควรแก่การเก็บสะสมหนงัสือเล่มนี�ไว ้

เทคนิคการใช้สีภาพประกอบ พื�นหลัง เลือกใช้สีที�มีความสดใส เพื�อทาํให้มีความโดดเด่น 

แมว้่างานออกแบบจะมีรูปร่างที�ไม่กลมกลืนกนัแต่ผูอ้อกแบบใชสี้ที�มีความสดใส ในพื�นที�ส่วนใหญ่

ของภาพก็จะช่วยให้งานออกแบบนั�นเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวได ้และสี ขอ้ความ เลือกใชสี้ที�ตดักนัหรือตรง

ขา้มกนั กบัพื�นหลงั 

 

2.4. การออกแบบปกใน 

 
ภาพที� 7 ภาพปกใน 

การออกแบบปกใน ขอ้มูลที�นาํมาจดัวางจะประกอบไปดว้ย ตวัละครหลกัที�กาํลงัวิ�งอยู่

ในความมืด ทาํใหเ้กิดความสงสัยและอยากเขา้ไปอ่าน 

 

2.5 การจดัวางภาพและขอ้ความ 

การวางรูปแบบสมดุลกนัและเลือกใชภ้าพโทนสีสดใส การวาดภาพประกอบรูปภาพมา

ใช้ประกอบในหน้าหนังสือ จะเลือกรูปภาพที�โดดเด่นรูปภาพมีความหมายในทิศทางเดียวกนักบัเนื�อ

เรื�อง รวมถึงการจดัสัดส่วนของเนื�อหาและรูปภาพที�มีความสมดุลกนั  ด้านการจดัองคป์ระกอบขอ้มูล 
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รูปภาพ การจดัวาง การเลือกใชสี้สดใส วางเนื�อหาและรูปภาพให้เขา้ใจง่าย ตามแนวคิดจากทฤษฎีความ

กลมกลืนและสมดุล ในการดา้นการออกแบบในส่วนของเนื�อหาและรูปภาพประกอบในหนงัสือ โดย

จะใชก้ารวางแบบเขา้ใจง่ายแนวคิดจากทฤษฎีความกลมกลืนและสมดุล ดา้นการจดัองคป์ระกอบขอ้มูล 

รูปภาพ  การจดัวาง การเลือกใช้สีในทางเดียวกนั วางเนื�อหาและรูปภาพให้เขา้ใจง่าย ตามแนวคิดจาก

ทฤษฎีความกลมกลืนและสมดุล เทคนิคการนําเสนอผลงาน ในการด้านการออกแบบในส่วนของ

เนื�อหาและรูปภาพประกอบในหนงัสือ จะนาํเสนอที�เนน้การวางขอ้มูลและรูปภาพควบคู่กนั                                                                                               

 

 
 

ภาพที� 8 การจดัวางภาพและขอ้ความ 

2.6 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ 

 

 
 

ภาพที� 9 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ หนา้ 2-9 
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 การเปิดเรื�องจะใชภ้าพคู่ เพื�อให้เห็นถึงบรรยากาศที�เหมือนกาํลงัมาบา้น โดยมีตวัละครหลกัที�

กาํลงัหงุดหงิดหรือกาํลงัอารมณ์เสียอยู ่มีการใชห้นา้คู่ หนา้ 2-3  เป็นฉากที�จอลิซนั�นหงุดหงิดมากเพราะ

ไม่อยากที�จะกลบัมาร่วมประเพณี จึงได้วิ�งหนีออกไปนอกหมู่บา้นจนไปเจอเด็กสาว   และ หน้า 6-7 

เป็นฉากที�อลิซนั� นเจอวิญญาณทาํให้อลิซนั�นตกใจกลวัมากๆ เด็กสาวจึงปลอบใจและบอกว่าไม่เป็น

อะไรจึงพาเดินไปดูงานประเพณีที�วดั 

 

 
  

ภาพที� 10 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ หนา้ 10-17 

 

 การดาํเนินเรื�อง ประวติัประเพณีแซนโฎตา ที�เด็กสาวนั�นพาอลิซเดินดูทั�วๆ ในวดั  ในหนา้ ��-

15 สีที�ใชเ้ป็นสีทึบๆ ให้เขา้กบับรรยากาศตอนกลางคืน หน้า 16-17 จะเป็นการที�หลวงตาเริ�มเล่าพุทธ

ประวติัเกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตา ในฉากนี� จะมีการใชภ้าพวดัที�ดูยอ้นไปใหต้รงกบัสมยันั�น และการ

ปรับเปรตใหดู้ไม่น่ากลวัจนเกินไป  
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ภาพที� 11 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ หนา้ 18-25 

 

 การเล่าเรื� องเกี�ยวกบัญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ล่วงลบัไปแลว้ มาที�วงั หน้านี� จะใช้รูปแบบ

ของการหมุนหนงัสือนิทานใหเ้ป็นแนวตั�ง เพื�อเกิดลูกเล่นในการอ่านหนงัสือและทาํใหเ้ปรตนั�นดูสูงขึ�น

อีกดว้ย  ในหนา้ 20-25 มีการใชสี้โทนสดใสเพื�อไม่ใหดู้น่ากลวัจนเกินไป  และในฉากจะมีเหล่าวิญญาณ

มากมายมาเยี�ยมลูกหลานของตนดว้ยสีหนา้ที�ยิ�มแยม้ มีความสุข  

 

 
 

ภาพที� 12 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ หนา้ 26-33 
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 หน้า ��- �� การเล่าถึงเรื�องต่างๆที�อลิซนั�นไดไ้ปเจอมา ญาติ ๆ และแม่ก็ต่างตกใจในสิ�งที�อลิซ

เล่าที�  หน้า 30-33 ในตอนนี�  อลิซได้รู้ว่าเด็กสาวคนที�พาอลิซเดินชมประเพณีนั�นคือลูกพี�ลูกน้องของ

ตนเอง และแม่จึงชวนอลิซนั�นไปทาํบุญให้แก่ญาติๆ มีการใชสี้ตวัละครต่างๆเป็นสีโทนเยน็เพื�อที�จะให้

หนา้นี� สื�อถึงการทาํบุญ จิตใจสงบ มีความสุขที�ไดท้าํบุญ 

 

 
 

ภาพที� 13 การดาํเนินเรื�องและการจดัวางหนา้ หนา้ 36 

 

 ในหนา้ ��-�� จะเป็นช่วงสุดทา้ยของเรื�องหลงัจากที�ทาํบุญมานั�นอลิซกบัญาติๆ ก็ไดร่้วมทาน

อาหารกนัอย่างมีความสุข จะเห็นว่าทุกคนนั�นยิ�มแยม้ สนุกสนานกนั  ส่วนหน้าสุดทา้ยหน้า36 อลิซ

เดินทางกลบับา้นที�ต่างประเทศและไดส้ัญญาว่าจะกลบัมาร่วมประเพณีอีก อลิซที�ถือรูเด็กสาวไวน้ั�นจะ

สื�อว่า อลิซนั�นจะไม่ลืมเด็กสาวและช่วงเวลาที�ไดเ้จอกนัในประเพณีแซนโฎนตา 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่าประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีเซ่นไหวผ้ีและบรรพบุรุษของชาวไทย

เชื�อสายเขมร เป็นการรําลึกและอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผูล่้วงลบั ประเพณีแซนโฎนตานั�น คนไทย

เชื�อสายเขมรนับถือมากเพราะเชื�อว่า เมื�อไม่จดัประเพณีหรือเขา้ร่วม เหล่าบรรพษุรุษที�ล่วงลบันั�นจะไม่

อวยพรให้และทั�งปีก็จะเต็มไปด้วยเรื�องที�ไม่ดี แต่เมื�อเขา้ร่วมประเพณีบรรพบุรุษก็จะอวยพรให้และ

คุ้มครอง ประเพณีแซนโฎนตายงัเป็นอีกวันที�ญาติๆ ที�อยู่ห่างไกลจะกลับมาพบปะกัน ผู ้วิจัยได้

สร้างสรรค์หนังสือภาพประกอบประเพณีแซนโฎนตา และได้หนังสือภาพประกอบนิทานที�ช่วยให้

ผูอ่้านได้ทราบถึงประวติั ความเป็นของประเพณีแซนโฎนตา ความเชื�อ รวมไปถึงเรื�องภูมิปัญญาของ

ผูค้นในชุมชนอีกดว้ย หนงัสือนิทานนี� มีขนาด ��X21 เซนติเมตร จาํนวน �� หนา้ 

เมื�อไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการไดค้วามรู้เกี�ยวกบัการวาดปรับสัดส่วนของตวัละครที�

ยงัมีความผิดสัดส่วนอยูแ่ละระวงัเรื�องการลงสีตวัละครที�อาจจะกลืนไปกบัตวัสีของฉาก ยงัมีเรื�องของ

การเวน้ระยะช่องไฟของตวัประกอบให้มีความห่างกนัอยา่งเหมาะสม การใชล้วดลายของประตูยมโลก

นั�นได้ลวดลายมาจากไหน และลายที�นํามาใช้นั� นคืออะไร การศึกษาเรื�ององค์ประกอบต่างๆ เพื�อ

นาํไปใชใ้นงานต่อไป การออกแบบหนงัสือภาพประกอบ การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัต่างๆ ของ

ประเพณีแซนโฎนตา แล้วคัดกรองข้อมูลที�ได้นํามาวาดเป็นภาพและบรรยายเป็นเนื� อหา หนังสือ

ภาพประกอบนิทานเล่มนี� ช่วยให้ผูอ่้านนั�นไดรู้้เกี�ยวกบัประวติัความเป็นมา ความเชื�อ เรื�องราวต่างๆ ที�

เกิดขึ�นมีเหตุการณ์ต่างๆที�ทาํให้ตอ้งจดัประเพณีขึ�นมา รวมไปถึงภูมิปัญญาของคนไทยเชื�อสายเขมรที�

สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น  ในขั�นตอนระหว่างการปฏิบติังานได้ทั� งความรู้เพิ�มเติมและพบปัญหาให้คอย

แกไ้ขในหลายจุด แต่กส็ามารถปรับปรุงแกไ้ข จากคาํติชมของอาจารยที์�ปรึกษาให้คาํแนะนาํ กระทั�งตวั

ผูว้จิยัเองทาํสาํเร็จลุล่วงดั�งจุดมุ่งหมายที�ตั�งไวเ้ป็นอยา่งดี  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างสรรคห์นงัสือภาพประกอบนิทานประเพณีแซนโฎนตาในดา้นรูปแบบ เทคนิค 

กระบวนการ สามารถนาํไปพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบอื�น ๆ ได ้

2. ในการสร้างสรรคผ์ลงานครั� งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความเป็นมาและความสาํคญัของ

ประเพณีไทยอื�นๆ เพื�อนาํไปสร้างสรรคเ์ป็นหนงัสือภาพประกอบนิทานที�มีความงาม และมีคุณค่าทาง

ศิลปะแก่สงัคมไทย 
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บทคดัย่อ 

             การวิ จัยครั� งนี� มี วัต ถุป ระส งค์ เพื� อ ศึกษ าลัก ษ ณ ะส ถ าปั ต ยกรรมของโบ สถ์มหาอุตม ์ 

วัดพ ระนางส ร้าง ตําบ ลเทพ กระษัต รี  อ ํา เภอถล าง  จังหวัดภู เก็ต   และศึกษาความ เชื� อของ 

โบสถ์มหาอุตม์วัดพระนางสร้าง โดยวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมศึกษาจากหนังสือ ข่าวสาร และ 

การแสดงความคิดเห็นแบบสื�อออนไลน์ นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 

             �) ลักษณ ะสถาปัตยกรรมของโบสถ์มหาอุตม์  ว ัดพ ระนางสร้าง ตําบลเทพกระษัตรี   

อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเปิด ประตูเขา้เพียงทางเดียว โบสถห์ันหนา้ไปทาง

ทิศตะวนัออก ก่อดว้ยอิฐถือปูน หลงัคาซ้อนชั�นหลงัคามุงดว้ยกระเบื�องเกร็ด โบสถ์มหาอุตมพ์บเห็นได้

ยาก และมีความเก่าแก่ชาวภูเกต็จึงใหค้วามนบัถือ 

               �) ความเชื�อของโบสถม์หาอุตมว์ดัพระนางสร้าง ในสมยัอดีตที�มีความเชื�อในเรื�องของสถานที�

ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของคุณหญิงมุกและคุณหญิงจนั การประกอบพิธีศกัสิทธิ� ภายในโบสถม์หาอุตม ์

ชาวภูเก็ตจึงมีความนับถือยงัคงให้เป็นสถานที�ที�ศกัสิทธิ�  และยงัมีปริศนาธรรมที�แฝงอยู่ตามความเชื�อ 

ความศรัทธาที�แตกต่างกนัออกไป 

 

คาํสําคญั: โบสถม์หาอุตม,์ วดัพระนางสร้าง, สถาปัตยกรรม, ความเชื�อ 
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Abstract 

            The objectives of research study were as following 1) to study Mhaaud church architectural 

design of Wat Pra Nang Sang, Thepkasattree sub-district, Thalang district, Phuket province.  2) To 

study the belief of Wat Pra Nang Sang, Thepkasattree Sub-district, Thalang District, Phuket Province. 

This study was qualitative research. The collected data were analyzed using from social media 

comments. The findings of this research were found that  

             1) Architectural characteristics of the Maha Uttam Church Wat Phra Nang Sang Thep 

Krasattri SubdistrictThalang District, Phuket Province open architecture style one way entrance The 

church faces east. Made of bricks and mortar The roof overlaps the roof with a shingle roof. The 

Maha Uttam Church is hard to see. And it's old, so Phuket people count. 

             2) Belief of Maha Uttharam Temple, Phra Nang Sang Temple In the past, there was a belief 

in the place of various ceremonies. Khunying Mook and Khunying Chan Sacred ceremonies within 

the Maha Utma Church Phuket people are still respected as a sacred place. and there are also hidden 

enigmas based on beliefs different faiths 

 

Keywords: Mhaaud Church, architecture, belief, Wat Phra Nang Sang 

 

บทนํา 

         ศิลปะทางพุทธศาสนาในประเทศไทยมีลักษณะที�แตกต่างกันไป จากการศึกษาลักณะของ

สถาปัตยกรรม ผลงานศิลปะที�แสดงออกสิ�งก่อสร้าง รวมถึงสิ� งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งทั� งภายในและ

ภายนอกสิ�งปลูกสร้าง ที�มาจากการออกแบบของมนุษย ์ดว้ยศาสตร์ทางดา้นศิลปะ การจดัวางที�ว่างของ

ทศันศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื�อประโยชน์ที�ใชส้อย สถาปัตยกรรมยงัเป็นสื�อถึงความคิด และ

สัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสังคมในแต่ละยุค สถาปัตยกรรมโบสถม์หาอุตม์ที�เก่าแก่พบไดส่้วนน้อย

ในประเทศไทย ในวดัจังหวัดภูเก็ต อาทิ วดัพระนางสร้างวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ� งของอาํเภอถลาง 

จงัหวดัภูเก็ต เป็นที�เคารพสักการะทั�งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดนเด่นทางโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

บริเวณเขตพุทธเสมา และสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ภายในวดัผูค้นที�มีความศรัทธาเขา้มาสักการะตามความเชื�อที�

แตกต่างกนัไป และการอนุรักษท์างกายภาพของโบราณสถาน 
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 สถาปัตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์ของไทยเป็นผลงานศิลปะที�แสดงออกถึงผลงานที�มีลกัษณะที�

คลา้ยคลึงกนัของแต่ละภูมิภาค และทอ้งถิ�น เนื�องจากการมีวิวฒันาการมาอยา่งต่อเนื�องยาวนาน จดัสร้าง

อย่างประณีตบรรจง ผู ้สร้างมักเป็นช่างฝีมือที� เชี� ยวชาญที�สุดในภูมิภาค ท้องถิ�นหรือยุคสมัยนั� น 

สถาปัตยกรรมมีวิธีการจดัสร้างอยา่งศกัดิ� สิทธิ� เปี� ยมศรัทธา เพื�อแสดงถึงความเชื�อทางศาสนาหลกัใหญ่ 

การใชพ้ระพุทธศาสนาในทางศิลปะ ดว้ยงานศิลปกรรม จิตกรรม ประติมากรรม เนื�องจากสังคมไทยมี

ความสัมพันธ์เกี�ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ� ง และมีมานานก่อนพุทธศตวรรษที� �� จนถึง

ปัจจุบนั จึงเชื�อคาํสั�งสอนของพระพุทธศาสนาและอภินิหารต่างๆ รูปแบบของสถาปัตยกรรม รูปทรง

แห่งวตัถุ ที�ไดรั้บการสร้างสรรคข์ึ�นเพื�อเป็นสิ�งยดึเหนียวจิตใจ  

       ความสาํคญัของสถาปัตยกรรมโบสถม์หาอุตม์วดัพระนางสร้างภายในอุโบสถเก่าแก่มีลกัษณะ

ตวัโบสถ์มหาอุตม์หันหน้าไปทางทิศตะวนัออกโบสถ์ก่อด้วยอิฐถือปูน หลงัคาซ้อนชั�นหลงัคามุงดว้ย

กระเบื�องเกร็ด ตวัอาคารก่อแบบเรียบบนฐานเตี�ย ไม่มีการตกแต่งลวดลายโดยไดรั้บการบูรณสังขรณ์มา

หลายครั� ง หลงัคาคลา้ยทรงเก๋งจีน โบสถ์มีเพียงประตูทางเขา้เพียงทางเดียวด้านหน้าทิศตะวนัออก 

โบสถ์แบบโบราณโดยตาํราการสร้างโบสถ์ลักษณะนี� สร้างขึ�นโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อใช้สถานที�

ถ่ายทอด หรือกระทําการด้านเวทย์มนต์คาถา ความเชื�อ  เหมาะที�จะปลุกเสกเครื� องรางของขลัง  

สถาปัตยกรรมคือผลผลิตและมรดกทางวฒันธรรมที�มีคุณค่ายิ�งทั� งในด้านการศึกษาทางวฒันธรรม  

ศิลปกรรม  ประวติัศาสตร์  โบราณคดี(อดุลย ์ บุญฉํ�า,2599)   

             ด้วยเหตุนี� ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าสถาปัตยกรรมโบ สถ์มหาอุตม ์

วดัพระนางสร้างในจงัหวดัภูเก็ต เพื�อเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะสถาปัตยกรรมของโบสถ์มหา

อุตม์ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมที�สําคญั การประกอบพิธีกรรมความเชื�อของคนใน

ชุมชนอําเภอถลาง และประโยชน์ของโบสถ์มหาอุตม์ที�มีความเกี�ยวข้องกับศาสนา ความเชื�อ  

การประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนา การอนุรักษว์ฒันธรรมสถาปัตยกรรมในสมยัอดีตที�เก่าแกหาดู

ไดย้ากคงอนุรักษไ์วใ้หค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้  

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

             1. ศึกษาลกัษณะสถาปัตยกรรมของโบสถ์มหาอุตม์วดัพระนางสร้าง  ตาํบลเทพกษตัรี อาํเภอ

ถลาง จงัหวดัภเูกต็   

             2. ศึกษาความเชื�อของโบสถ์มหาอุตม์วดัพระนางสร้างกบัคนในพื�นที� ตาํบลเทพกษตัรีอาํเภอ

ถลาง จงัหวดัภเูกต็   
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ระเบียบวธีิการวิจัย 

             วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากเอกสารเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ศึกษาขอ้มูลเอกสาร 

โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร ดุษฎีนิพนธ์ต่าง ๆ รายงานการวิจยั และ

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการลงพื�นที�สํารวจ ซึ� งในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจัย ดาํเนินการเก็บขอ้มูลตาม 

การศึกษาขอ้มูล เพื�อ คน้หาลกัษณะสถาปัตยกรรมที�แทจ้ริงในการดาํเนินงาน  และ ศึกษาคน้ควา้จาก

เอกสารข่าว สื�อออนไลน์ที�เกี�ยวขอ้ง การลงพื�นที�สาํรวจยงัสถานที�จริง และขอ้มูลบางส่วนเกบ็ขอ้มูลจาก

การถอดบทความจากรายการสัมภาษณ์ ดงัต่อไปนี�  

 1. วดัพระนางสร้าง ตาํบลเทพกระษตัรี  อาํเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ 

   2. รายการ Thai PBS (ลกัษณะความเชื�อของโบสถม์หาอุตม)์  

   3. รายการ NBT PHUKET (ความเชื�อของโบสถม์หาอุตมว์ดัพระนางสร้าง จงัหวดัภูเกต็) 

 

สรุปผลการวจิัย 

             1. ศึกษาสถาปัตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์ วดัพระนางสร้าง ตาํบล เทพกระษัตรี อาํเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต  เห็นได้ว่า ลักษณะสถาปัตยกรรมลักษณะแบบเปิด ประตู เข้าออกเพียงทางเดียว  

แบบโบสถ์เก่าแก่โบราณมีการบูรณะโบสถ์อยู่หลายครั� งลกัษณะโบสถ์แบบสมยัอยุธยา หนึ� งเดียวใน

จงัหวดัภูเก็ต โดยโบสถม์หาอุตมเ์ป็นโบสถ์เก่าแก่พบเห็นไดย้ากเป็นที�สนใจจึงแพร่หลายไปยงัผูค้นที�มี

ความศรัทธาไดเ้ขา้มาเยี�ยมชมกราบไหวข้อพร ตามความเชื�อของบุคคลที�มีความเชื�อที�แตกต่างกนั และ

ยงัคงรักษาความเป็นตวัโบสถใ์นสมยัก่อนไวใ้หซึ้�งอนุรักษแ์ก่คนรุ่นหลงั 

             2. ความเชื�อของโบสถ์หาอุตม์ตม์ ว ัดถลางพระนางสร้าง ตําบลเทพกระษัตรี  อาํเภอถลาง  

จังหวัดภูเก็ต  ความเชื�อของคนในท้องถิ�นเชื�อกันว่า โบสถ์มหาอุตม์โบสถ์ที�สักสิทธิ� เป็นสถานที� 

ที�ปฏิบัติธรรม การทาํมนต์ของคลัง คาถา ปลุกเสก และความเชื�อในประติมากรรมต่างๆ ที�สื� อถึง

หลกัธรรมแฝงเต็มไปด้วยปริศนาธรรม อาทิ ใบเสมา � ทิศบริเวณเขตพนัธสีมาสื�อถึงมรรคมีองคแ์ปด 

ตามหลักค ําสอนของพระพุทธศาสนา ลักษณ ะรูปภายในของใบระกาเป็นป างพระพุท ธรูป 

ปฐมเทศนาสื�อถึงความเชื�อว่า พระพุทธเจา้ปฏิบตัิธรรมสร้างสมาธิเพื�อความสงบ และปกป้องโบสถม์หา

อุตม์จากภยัร้าย จึงมีการให้ความเชื�อที�แตกต่างกนัจากรายการสัมภาษณ์ความเชื�อที�แตกต่างกนัไปของ

โบสถห์าอุตม ์ดว้ยการถอดบทความจากรายการที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัโบสถม์หาอุตม ์ดงันี�  

     2.1 รายการ Thai PBS (ลกัษณะความเชื�อของโบสถม์หาอุตม์) จาํนวนผูเ้ขา้ชม ��,094 (Thai 

PBS, 2���) สําหรับรายการนี� ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัลกัณะความเชื�อของโบสถ์มหาอุตม ์
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การสร้างโบสถ์มหาอุตม ์ในคลิปไดก้ล่าวไวว้่า การสร้างโบสถ์ลกัษณะนี� เพื�อทาํสังฆกรรม และสมาธิ 

ของพระในรูปวดั และช่วยปกป้องจากสัตวร้์ายเพราะสมยัก่อนการปฏิบัติธรรมในช่วงคํ�าคืน มีสัตว์ที�

ออกล่าอาหารหากไม่มีโบสถที์�ค่อยปฏิบติัธรรมอาจจะโดนสัตวม์าทาํร้ายไดต้ามความเชื�อ วดัส่วนใหญ่

สร้างขึ� นในป่า จึงจําเป็นต้องสร้างโบสถ์ขึ�นมาและโบสถ์ที�สร้างเป็นการสร้างที�ไม่ได้เน้นในทาง

สถาปัตยกรรมสร้างเพื�อปฏิบตัิธรรมใหแ้ก่พระภิกษุหรือผูค้นที�มาปฎิบตัิธรรม ถือศิลภาวนา” 

     2.2 รายการ NBT PHUKET (ความเชื�อของโบสถ์มหาอุตม์วดัพระนางสร้าง จงัหวดัภูเก็ต) 

จาํนวนผูเ้ขา้ชม 674 (NBT PHUKET, ����) สาํหรับรายการนี� เป็นการบอกเล่าความเชื�อของโบสถม์หาอุ

ตมว์ดัพระนางสร้างโดยตรง ในคลิปไดบ้อกไวว้่า อุโบสถเก่าแก่หรือโบสถ์หาอุตม์ในสมยัก่อนเวลามี

การพุทธาภิเษกเกี�ยวกบัเครื�องรางของคลงัต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะใชโ้บสถนี์� ในการประกอบพิธี ของยา่มุก

ยา่จนั เป็นที�รํ� าลื�อจนถึงปัจจุบนั 

 

การอภิปรายผล      

              1. ศึกษาสถาปัตยกรรมโบสถ์มหาอุตม์ วดัพระนางสร้าง ตาํบล เทพกระษัตรี อาํเภอถลาง 

จงัหวดัภูเก็ต  ลกัษณะสถาปัตยกรรมที�มีความเก่าแก่มีการบูรณะโบสถ์อยูห่ลายครั� งลกัษณะโบสถแ์บบ

สมยัอยุธยา บูรณสังขรณ์ล่าสุดในสมยัรัชกาลที�5  ซึ� งมีความโดนเด่นทั�งบริเวณเขตพนัทสีมา ลกัษณะ

สถาปัตยกรรมตวัโบสถ์หาอุตม์ และภายในอุโบสถ์มหาอุตม์ หนึ� งเดียวในจังหวดัภูเก็ต ลักษณะเป็น

สถาปัตยกรรมแบบเปิดภายในโบสถ์มหาอุตม์ประกอบไปดว้ยประติมากรรมต่างๆที�สื�อถึงหลกัธรรม 

สถาปัตยกรรมเป็นเหมือนผลผลิต และมรดกทางวฒันธรรมที�มีคุณค่ายิ�งทั� งในด้านการศึกษาทาง

วฒันธรรม  ศิลปกรรม  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ประวติัศาสตร์  โบราณคดี และปรัชญาศาสนา

(อดุลย ์ บุญฉํ�า,����) พระพุทธรูปในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์มหาอุตมห์ันหน้าไปทาง

ทิศตะวนัออกโบสถ์ก่อดว้ยอิฐถือปูน หลงัคาซ้อนชั�นหลงัคามุงดว้ยกระเบื�องเกร็ด ตวัอาคารก่อแบบ

เรียบบนฐานเตี�ย ไม่มีการตกแต่งลวดลายโดยไดรั้บกานบูรณสังขรณ์มาหลายครั� ง มีประตูใหญ่ดา้นหนา้ 

มีประตูเล็ก � ช่องด้านทิศเหนือและทิศใต ้มีช่องหน้าต่าง � ช่อง ภายในมีเสาไม้ ประกอบด้วย � เสา 

ด้านในช่วงหลงัก่ออิฐยกพื�นสูงขึ�น ไม่มีประตูด้านหลงับริเวณรอบโบสถ์มหาอุตม์เขตพทัธสีมาเป็น

พื�นที�สีเหลี�ยมจตุัรัสแบ่งออกเป็น � ระดบั ระดบัที� � มีกาํแพงลอ้มรอบมีสัญลกัษณ์ใบเสมาอยูบ่นกาํแพง 

จาํนวน �� ใบ ชาํรุด �� ใบ  ระดบัที� � ดา้นนอกรายลอ้มดว้ยใบเสมาทรงรูปสี�เหลี�ยมดอกบวัตูมก่อดว้ย

อิฐถือปูนจาํนวน � องค ์รูปทรงคลา้ยพุ่มสถูปเล็กๆ ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างกนั ระดบัที� � ตวัโบสถ์

มหาอุตม์ มีลกัษณะสีเหลี�ยมจตุัรัสระนาบวางบนฐานปัทมแ์บบบวัควํ�าบวัหงาย มีสีแดงเป็นเส้นเครื�อง
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บนตวัโบสถ์ และโบสถ์มหาอุตม์มีสีขาว ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปั� นที�สําคญั � องค์  โดยโบสถ์

มหาอุตม์เป็นโบสถเ์ก่าแก่พบเห็นไดย้าก มีจาํนวนไม่มากนกัในประเทศไทย โบสถม์หาอุตมว์ดัพระนาง

สร้าง จงัหวดัภูเก็ต เดิมที�เป็นโบสถ์ของยา่มุกย่าจนัที�ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม จึงแบ่งชนชั�นเจา้นาย

กบับุคคลธรรมดาที�ไม่สามารถเขา้ประตูทางเดียวกันได้ จึงสร้างประตูบานซ้ายและขวา แต่ปัจจุบัน

ประตูหลกัทางเขา้ไปยงัภายในโบสถม์หาอุตม์มีทางเดียว คือดา้นหน้าทางทิศตะวนัออก จึงทาํให้มีการ

อนุรักษ์คงรักษาไวค้วามเป็นดั� งเดิมของโบสถ์ที�เก่าแก่เป็นที�สนใจจึงแพร่หลายไปยงัผูค้นที�มีความ

ศรัทธาไดเ้ขา้มาเยี�ยมชมกราบไหวข้อพร ตามความเชื�อของบุคคลที�มีความเชื�อที�แตกต่างกนัไป 

               2. ความเชื�อของโบสถ์หาอุตม์ตม์ วดัถลางพระนางสร้าง ตาํบลเทพกระษัตรี  อาํเภอถลาง  

จังหวดัภูเก็ต ความเชื�อในเรื�องของเป็นสถานที�ประกอบพิธีกรรมต่างที�แตกต่างกันไปตามความเชื�อ

ความศรัทธา ความเชื�อจากโบสถ์มหาอุตม์ที�พบไดน้้อยในประเทศไทย ซึ� งมีความเชื�อที�แตกต่างกนัไป 

โดยวดัพระนางสร้างไดมี้ความเชื�อที�แตกต่างเช่นเดียวกัน มีความว่าใช้ประกอบพิธีมนต์คลงัภายใน

โบสถ์มหาอุตม์ ชาวภูเก็ตจึงมีความนับถือและยงัคงให้เป็นสถานที�ที�ศกัสิทธิ� (NBT PHUKET, ����)  

และยงัมีปริศนาธรรมที�แฝงตามประติมากรรมทั�งภายนอกและภายในโบสถม์หาอุตมแ์ห่งนี�  อาทิเช่น ใบ

เสมาดอกบวัตูม แปดทิศ ที�ให้ความปริศนาธรรมว่า มรรคมีองคแ์ปด (สันติ เล็กสุขมุ, ����) ใบระกาที�มี

ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ลกัษณะรูปภายในของใบระกาเป็นปางพระพุทธรูปปฐม

เทศนาสื�อถึงความเชื�อว่า พระพุทธเจา้ปฏิบติัธรรมสร้างสมาธิเพื�อความสงบ และปกป้องโบสถม์หาอุตม์

จากภยัร้าย ตามความเชื�อ ความศรัทธาที�แตกต่างกนัออกไป  

 

ข้อเสนอแนะ 

               �.� ควรมีการศึกษาเรื� องในทาํนองเดียวกันนี�  สําหรับส่วนทอ้งถิ�นใน อื�น ๆ เพื�อนําขอ้มูลที�

ไดม้าพฒันาแลกเปลี�ยนและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป 

               �.� เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid�� ส่งผลให้การดําเนินงานวิจัย 

ในพื�นที�เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึ�น ควรมีการลงพื�นที�จริงให้มากขึ�น 

               �.� การศึกษาครั� งต่อไปควรนาํปัจจยัอื�นๆที�คาดว่า น่าจะมีความสัมพนัธ์กบัวิจยัครั� งนี�  เช่น มิติ

ความเชื�อ การเปรียบเทียบความแตกต่าง มาพิจารณาเพิ�มเติม เพื�อใหเ้กิดความสมบูรณ์เขา้ใจมากขึ�น 
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ความเชื�อเกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของคนในพื�นที�  จังหวัดภูเกต็ 

The Belief in Vow of the Local People Phuket Province 

 

สรวิศ ก๋งเม่ง1 / พรรณวด ีขาํจริง2 
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1-2สาขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  

Social Studies Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความเชื�อ เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของประชากร

ในจงัหวดัภูเกต็ และศึกษาเส้นทางที�สามารถเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆที�เกี�ยวการบนบานศาลกล่าวใน

จงัหวดัภูเกต็ โดยวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ รวบรวมศึกษาจากข่าวสาร สื�อออนไลน์ บทความวจิยั ผลการวิจยั

พบว่า  

1. ความเชื�อ เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจงัหวดัภูเกต็ เมื�อแบ่งออกได้

เป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ �.การขอพรใหมี้สุขภาพแขง็แรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวยเสี�ยงโชค 4.การเดินทาง 

5.ความกา้วหนา้ทางอาชีพการงาน 6.การเรียน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มั�งมีศรีสุข 9.การขอใหต้นสมหวงั

ในเรื�องต่างๆตามที�ตนตอ้งการ  

2. ศึกษาเส้นทางที�สามารถเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆที�เกี�ยวการบนบานศาลกล่าวในจงัหวดั

ภูเก็ต ซึ�งจงัหวดัภเูกต็ มีอาํเภอทั�งหมด � อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง อาํเภอกะทู ้และอาํเภอเมือง แต่ละ

อาํเภอมีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว ได่แก่ อาํเภอถลาง 2 แห่ง อาํเภอกะทู ้1 แห่ง และ

อาํเภอเมือง 5 แห่ง 

 

คาํสําคัญ: ความเชื�อ, การบนบานศาลกล่าว 
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Abstract 

 The objectives of research study were as following to study of the belief in vow of people in 

Phuket province and to study the route which could be traveled to places of vow in Phuket province. 

This study was qualitative research collected data were analyzed using from news, social media and 

researches. The research found that 1) the belief of people’s vow in Phuket was divided into 9 types: 

1.Wishing for good health 2.luck 3.gambling 4.traveling 5.promotion in careers 6.studying 

7.financial 8.wealth 9.fulfillment.  

2) The study of the route which could be traveled to places of vow in Phuket province had 3 

districts; Thalang district, Kathu district and Muang district. Each district had places related to vow 

were 3 places in Thalang district, one place in Kathu district and 12 places in Muang district. 

 

Keywords: belief, Vow 

 

บทนํา 

ความเชื�อและการบนบานเป็นสิ�งที�ยากจะลบเลือนออกไปจากสังคมไทย การจะปฏิเสธความ

เชื�อต่างๆในสังคมไทย โดยจะให้ยึดหลกัเหตุผลอย่างเดียวคงไม่ได ้เพราะในชีวิตประจาํวนัของเราถูก

สอนถูกกล่อมเกลาดว้ยระบบความเชื�อเริ�มตั�งแต่ในสถาบนัครอบครัว คนไม่มีลูกก็ไปบนขอลูกขอเพศ

ชายเพศหญิง ขอให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงซึ� งความเชื�อเหล่านี� เขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตเป็นอย่าง

มากทาํให้สงัคมไทยมีความเชื�อการบนบาน ทาํใหเ้กิดการเคารพนบัถือเจา้พ่อเจา้แม่ต่างๆมากมายเกิดขึ�น 

(ยพุารักษ ์ชนะบวรวฒัน์, 2560) การแกบ้นก็ขึ�นอยูก่บัสิ�งที�ผูบ้นบานไดก้าํหนดไวห้รือโดยส่วนใหญ่การ

บนบานจะเป็นไปตามความเชื�อว่าสิ� งศักดิ� สิทธิ� นั� นโปรดให้บนบานด้วยสิ� งใด ซึ� งเชื�อว่าจะทาํให้มี

แนวโนม้ที�จะสมความปรารถนาตามที�ไดบ้นบานไวม้ากยิ�งขึ�น (นฤเบศร์ สายพรหม, 2552) การไปขอ

พร หรือการไปบนบานใดๆ ต่อสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ปวงเทพเทวา และดวงจิตวิญญาณที�มีฤทธิ� นั�นเป็นเรื�องที�คน

หลายคนนิยม เรื�องที�สาํคญัก็คือ "พลงัจิต" เพราะพลงัจิตที�กลา้แกร่งมีสมาธิเป็นหนึ�งเดียวนั�นคือ แรงส่ง

มหาศาล ที�จะนําแรงสัจจะอธิษฐานในการบูชาสิ� งศกัดิ� สิทธิ�  ให้ได้ผลตามที�มุ่งหวงั ซึ� งขอให้เข้าใจ

เสียก่อนว่า พลงัจิตที�เราใช้เป็นแรงส่งหรือเชื�อมกบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ� นี�  เป็นเพียงพลังส่งการไปขอพร ขอ

อาํนาจบุญบารมีจากสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  

การบนบานศาลกล่าวมักนิยมบนต่อสิ� งศักดิ� สิทธิ� ทั� งในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื�น
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โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะพบมีพิธีกรรมการบนสืบต่อมา เช่น การบนพระพุทธรูป และบน

กบัรูปเคารพของเทพต่างๆ มีพระพรหม เป็นตน้ แต่ที�ชาวพุทธไทยนิยมบนกนัมากที�สุดคือ พระพุทธรูป 

เนื�องจากแต่เดิมมีความเชื�อว่า พระพุทธรูปเปรียบเสมือนตวัแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แมพุ้ทธองค์

ปรินิพพานไปนานแลว้ แต่ชาวพุทธจาํนวนมากก็เชื�อว่าพลงัอาํนาจของพระพุทธองคย์งัคงหลงเหลืออยู ่

และบางส่วนเชื�อว่าพระพุทธรูปแต่ละองคมี์เทวดาสิงสถิตอยู ่ซึ� งในประเทศไทยมีการสร้างพระพุทธรูป

ขึ� นเป็นครั� งแรกในสมัยทวารวดีและพัฒนามาเป็นลําดับ ทําให้เกือบทุกวัดในประเทศไทยจะมี

พระพทุธรูปประดิษฐานอยู ่เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ�งใหช้าวพุทธ

ไดก้ราบไหวบู้ชา (ยุพารักษ์ ชนะบวรวฒัน์, 2560) การบนบาน เป็นเรื�องความเชื�อส่วนบุคคล สามารถ

ใช้เป็นที�ยึดเหนี�ยวจิตใจชั�วคราวที�ดี แต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคม เพราะหากเรามัวแต่นอนรอคอย

โชคชะตา โอกาสต่างๆกจ็ะหลุดลอยไปเพราะความไม่พยายามของเรา แต่ถา้บนแลว้มีกาํลงัใจมากขึ�น มี

ความหวงักบัชีวิตมากขึ�น พยายามมากขึ�น ก็จะกลายเป็นเรื�องที�ดีแน่นอน ตราบใดที�วาทกรรม “ไม่เชื�อ

ย่าลบหลู่” ยงัฝังรากลึกอยู่ในใจคนไทย ความเชื�อเรื�องการ “บนบาน” และอาํนาจเหนือธรรมชาติใน

สังคมไทยคงยากที�จะลบเลือนไป แต่เราสามารถใชค้วามเชื�อเหล่านี� ให้เกิดผลดีและเหมาะสมได ้เช่น ใช้

ความเชื�อเพื�อสร้างกาํลงัใจใหท้าํสิ�งดีๆ ที�ต ั�งใจไดส้าํเร็จ (วรตม ์โชติพทิยสุนนท,์ 2560) 

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเรื�องการบนบานศาลกล่าวว่ามีความเป็นมาอยา่งไร รวม

ไปถึงศึกษาพฤติกรรมความเชื�อเกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจงัหวดัภูเกต็ในการบน

ต่อสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  สิ�งเหนือธรรมชาติและการแกบ้น ศึกษาการเขา้วดัของประชากรในจงัหวดัภูเกต็ อีกทั�ง

ยงัศึกษาทศันคติทางดา้นความเชื�อเกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของประชากรในจงัหวดัภูเกต็ โดย

สาเหตุที�ทาํใหป้ระชากรในจงัหวดัภเูกต็ ส่วนใหญ่สนใจในดา้นความเชื�อเกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าว 

เกิดจากความตอ้งการรับรู้เรื�องราวในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ศึกษาความเชื�อ เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของคนในพื�นที� จงัหวดัภูเก็ต 

2. จดัทาํและแสดงเส้นทางตามสถานที�ต่างๆที�เกี�ยวการบนบานศาลกล่าว ในจงัหวดัภูเกต็ 

 

วิธีการดาํเนินการวจัิย 

 วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทาง

วิชาการ บทความ รายงานการวิจยั และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ�งในการวิจยัครั� งนี�ผูว้จิยั ดาํเนินการเก็บ
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ขอ้มูลตาม และศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร สื�อออนไลน์ที�เกี�ยวขอ้ง จากการศึกษาหาขอ้มูลพบว่าใน

จงัหวดัภูเกต็มีสถานที�ที�เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวทั�งหมด � แห่ง 

 

ผลการวจิัย 

1. ศึกษาความเชื�อ เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวของในพื�นที� จงัหวดัภูเก็ต  

เมื�อแบ่งออกไดเ้ป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1.การขอพรใหมี้สุขภาพแขง็แรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวย

เสี�ยงโชค 4.การเดินทาง 5.ความกา้วหนา้ทางอาชีพการงาน 6.การเรียน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มั�งมีศรีสุข  

9.การขอใหต้นสมหวงัในเรื�องต่างๆตามที�ตนตอ้งการ จากการศึกษาหาขอ้มูลพบว่าในจงัหวดัภูเกต็มี

สถานที�ที�เกี�ยวกบัการบนบานศาลกล่าวทั�งหมด � แห่ง 

2. จดัทาํและแสดงเส้นทางตามสถานที�ต่างๆที�เกี�ยวการบนบานศาลกล่าวในจงัหวดัภูเก็ต  

จงัหวดัภูเกต็ มีพื�นที�ทั�งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ ยงัมีเส้นทางจกัรยาน

สาํหรับนกัท่องเที�ยวและมีป้ายบอกทางชดัเจน นอกจากนี� จงัหวดัภูเกต็มีอาํเภอทั�งหมด � อาํเภอ ไดแ้ก่ 

อาํเภอถลาง อาํเภอกะทู ้และอาํเภอเมือง ซึ� งแต่ละอาํเภอมีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว 

ดงัต่อไปนี�  

 
แผนที�จังหวัดภูเก็ต 

จงัหวดัภูเกต็ มีพื�นที�ทั�งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ ยงัมีเส้นทางจกัรยาน

สาํหรับนกัท่องเที�ยวและมีป้ายบอกทางชดัเจน ในจงัหวดัภูเก็ต มีสถานที�ท่องเที�ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น

การท่องเที�ยวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล การท่องเที�ยวตามเส้นทางประวติัศาสตร์ เช่น ตึกชิโน-โปรตุกีส 

เป็นตน้ นอกจากนี�จงัหวดัภูเกต็มีอาํเภอทั�งหมด � อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง อาํเภอกะทู ้และอาํเภอเมือง 
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ซึ�งแต่ละอาํเภอมีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว ดงัต่อไปนี�  

�. อาํเภอถลาง จังหวดัภูเกต็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว ไดแ้ก่ หลวงพ่อปอด วดัพระ

นางสร้างและอนุสาวรียท์า้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทร (ภูเก็ต) 

 

�. อาํเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ มีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว ไดแ้ก่ ศาลเจา้กะทู ้
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3. อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต มีสถานที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบนบานศาลกล่าว ไดแ้ก่ หลวงพ่อแช่ม วดั

ฉลอง, พ่อตาโต๊ะแซะ ศาลพ่อตาโต๊ะแซะ, ขนุเลิศโภคารักษ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็, องคกิ์�วเที�ยน

เฮียนลื�อ และองคซ์าํโป้ฮุก อา๊มกิ�วเที�ยนเกง้ (สะพานหิน) และอ๋องซุน้ไต่ส่าย อา๊มแสงธรรม 

 

อภิปรายผล 

1. ความเชื�อ เกี�ยวกับการบนบานศาลกล่าวของคนในพื�นที�  จังหวัดภูเก็ต เมื�อแบ่งออกได้

เป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1.การขอพรใหมี้สุขภาพแขง็แรง 2.ขอโชคลาภ 3.ขอหวยเสี�ยงโชค 4.การเดินทาง  

5.ความกา้วหนา้ทางอาชีพการงาน 6.การเรียน 7.การเงิน 8.ขอพรให้มั�งมีศรีสุข 9.การขอให้ตนสมหวงั

ในเรื�องต่างๆตามที�ตนตอ้งการ จากการศึกษาหาขอ้มูลพบว่าในจงัหวดัภูเกต็มีสถานที�ที�เกี�ยวกบัการบน

บานศาลกล่าวทั�งหมด � แห่ง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั การบนบาน บวงสรวง: แนวคิด หลกัการ และ

อิทธิพลต่อสังคมไทย (พระครูสิริรัตนานุวตัร และรศ คณะดร.) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้นบานจะขอบน

บานในเรื�อง ขอให้ ไดลู้กและเรียนเก่ง ขอใหห้ายป่วย ขอใหไ้ดข้องหายกลบัคืน ขอใหถู้ก หวยรวยเบอร์ 

ขอให้เรียนเก่ง ขอให้ไดเ้กรดคะแนนดี ขอให้มีโชคลาภ ขอให้มีฐานะดี รํ� ารวย ขอให้ไดต้าํแหน่ง ขอให้

ไดเ้ลื�อนยศ, ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัย การบนสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ของชาวพุทธในสังคมไทย (ยุพารักษ์ ชนะ

บวรวฒัน์, 2560) ผลการศึกษาพบว่า สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�ชาวพุทธไทยนิยมบนมีดว้ยกนัหลากหลาย สามารถ

จาํแนกได้เป็นหมวดหลัก 5 หมวด ได้แก่ พระพุทธรูป รูปเคารพพระเกจิ พระเครื�อง เทพ และสิ� ง

ศกัดิ� สิทธิ� อื�น ซึ� งจุดประสงคที์�ทาํให้ชาวพุทธบนบานต่อสิ�งศกัดิ� สิทธิ� นั�นมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
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เรื� องความสําเร็จด้านการงาน การเงิน การศึกษาเล่าเรียน ความรัก ครอบครัว สุขภาพ และความ

ปลอดภยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั อิทธิพลการบนบาน บวงสรวงในสังคมไทย (พระครูสิริรัตนานุ

วตัร วิทยาลยัสงฆพุ์ทธชินราช) พบว่า ผูบ้นบานจะขอให้ไดลู้ก และเรียนเก่ง ขอให้หายป่วย ขอให้ได้

ของหายกลบัคืน ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้มีโชคลาภ ขอใหมี้ฐานะดีรํ� ารวย ขอใหไ้ดต้าํแหน่ง ขอให้

ไดเ้ลื�อนยศ 

2. จดัทาํเส้นทางตามสถานที�ต่างๆที�เกี�ยวการบนบานศาลกล่าวในจงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต มี

พื�นที�ทั� งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ ยงัมีเส้นทางจักรยานสําหรับนักท่องเที�ยว

และมีป้ายบอกทางชดัเจน ในจังหวดัภูเก็ต มีสถานที�ท่องเที�ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที�ยวทาง

ธรรมชาติ เช่น ทะเล การท่องเที�ยวตามเส้นทางประวติัศาสตร์ เช่น ตึกชิโน-โปรตุกีส เป็นตน้ นอกจากนี�

จงัหวดัภูเก็ตมีอาํเภอทั�งหมด � อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอถลาง อาํเภอกะทู ้และอาํเภอเมือง ซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของเส้นทางการท่องเที�ยว อาํเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ สําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทย (เบญญทิพย ์ทองวิไล,2559) ผลการวิจยัพบว่าเส้นทาง

ท่องเที�ยวในอาํเภอปราณบุรี ยงัคงความเป็นธรรมชาติอยูม่าก มีถนนเส้นหลกั คือถนนเพชรเกษม และมี

ถนนเส้นรองอีกมากมายเพื�อเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยวต่างๆโดยรอบ ซึ� งแหล่งท่องเที�ยวแต่ละที�นั�นอยู่ไม่

ห่างไกลกนั สามารถเที�ยวได้เป็นเส้นทางตรงโดยไม่ตอ้งวน กลบัมาจุดเดิม โดยใช้ถนนเส้นหลกัและ

เส้นรองผสมผสานกนัไป นอกจากนี� ยงัมีเส้นทางจักรยาน สําหรับนักท่องเที�ยวและมีป้ายบอกทาง

ชดัเจน แต่ยงัมีบางช่วงที�เส้นทางจกัรยานแต่ละจุดไม่เชื�อมต่อกนั, ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั การศึกษา

ศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที�ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ�น การท่องเที�ยวชุมชน

เทศบาลตาํบลนาครัว อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง (กิตติศกัดิ�  กลิ�นหมื�นไวย, 2561) ผลการวิจัย พบว่า 

การเดินทางที�สะดวกสบายสามารถเลือกเดินทางไดห้ลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะนกัท่องเที�ยวจากต่าง

พื�นที�และชาวต่างชาติ ไดส้ร้างรูปแบบเส้นทางการจดัการท่องเที�ยวของชุมชนจาํนวน 1 เส้นทาง คือ 

เส้นทางการท่องเที�ยวนมัสการพระธาตุศักดิ� สิทธิ�  เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแกะสลักไม้ และได้มีการจัด

อบรมและสร้างมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นการท่องเที�ยวชุมชนเทศบาลตาํบลนาครัว อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยั การศึกษาเพื�อเส้นทางท่องเที�ยวเชิงนิเวศในอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี (วภิา

วรรณ ปิ� นแก้ว, 2551) ผลการศึกษาพบว่า เมืองเพชรบุรีประกอบไปด้วยทรัพยากรการท่องเที�ยวที�

หลากหลายทั� งทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เทศกาลและงานประเพณี รวมถึง

กิจกรรมและการบริการ ทั�งนี� มีความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที�ยวดา้นวฒันธรรม และประวตัิศาสตร์

มากที�สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

�. ควรมีการศึกษาเรื�องในทาํนองเดียวกนันี� ในมิติอื�นๆ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของปัจจยัที�ส่งผลต่อดา้นเศรษฐกิจจากความเชื�อในทอ้งถิ�น ปัจจยัที�ส่งผลต่อความเชื�อและความศรัทธา

ในการทาํบุญ เป็นตน้ 

�. ควรมีการศึกษาเรื�องในทาํนองเดียวกนันี�  สาํหรับส่วนทอ้งถิ�นในอื�นๆ เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้า

เปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป 

�. เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid19 ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานวิจยัในพื�นที�

เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก หากในอนาคตสถานการณ์ดีขึ�น ควรมีการลงพื�นที�จริงให้มากขึ�น 
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การตดัและแต่งลิ�นปี� ใน หัวใจสําคญัของคนปี�  

The key of Piper is to trim and dress the reed (Pee-Nai) 

 

ชัชวาล  สนิทสันเทียะ1 / พรีวัส อนิทวี2 / ศักรินทร์ แป้นเงิน3 / ไกรวิทย์ ปะการัมย์4  

Chatchawan Sanitsanthia / Peerawas Intawee / Sakkarin Panngein / Kriwit Pakaram 

1ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
2ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํหลกัสูตรสงัคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
3,4นกัศึกษาประจาํสาขาวชิาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

 

บทคดัย่อ 

   บทความเรื� อง “การตัดและแต่งลิ�นปี� ใน หัวใจสําคัญของคนปี� ” มีวตัถุประสงค์เพื�อเสนอ 

วิธีการคดัเลือกวสัดุอุปกรณ์  วิธีการตดัแต่งลิ�นปี� ใน ให้ไดลิ้�นปี� ที�มีคุณภาพ เริ�มจากนาํใบตาลแช่นํ� า แลว้

พบัให้เป็นสี� ส่วน ตดัให้ได้ทรงแลว้มดัติดกบักาํพวดให้แน่น ใชมี้ดตดัใบตาลให้มีลกัษณะกลม  แลว้

แต่งเพื�อให้ไดรู้ปทรงและเสียง โดยการใชก้ระดาษทรายขดัลบเหลี�ยมที�เกิดจากรอยมีด เพื�อให้ไดลิ้�นปี� ที�

สวยงามและมีนํ�าเสียงตามที�ตอ้งการ  

 

คาํสําคัญ: ลิ�นปี� ใน, การตดัลิ�นปี� ใน, การแต่งลิ�นปี� ใน 

 

Abstract 

  The article “ The key of Piper is to trim and dress the reed (Pee-Nai)”  have a purpose to 

present the method of material selection. Moreover, how to trim and dress the reed. Start from soak 

the sugar palm leaf in water. Furthermore, fold it into four sections. When we trim Thai reed into size 

and shape needed. There are other steps to create the shape and sound concerned as needed by using 

sandpaper to sharpen the angle which formed by the knife. To get a beautiful voice and have the 

desired tone. 

Keywords : Pee-nai’s reed, Trim of Pee-nai’s reed, dress the reed 
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บทนํา 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 93) อธิบายว่า ปี�  เป็นเครื�องดนตรีประเภทเครื�องเป่า ตามปกติ เลาปี�

ทาํดว้ยไมแ้ก่นหรือไมจ้ริง เช่นไมชิ้งชนั พยงู ต่อมามีผูน้าํวสัดุอย่างอื�นมาทาํเลาปี�  เช่น งา ศิลา โดยกลึง

ให้เป็นรูปบานหัวบานทา้ย ช่วงกลางป่อง เจาะภายในกลวงตลอด ทางหัวใส่ลิ�นเป็นช่องรูเล็ก ทางทา้ย

ปากรูใหญ่ ใชง้า ชนั หรือวตัถุอยา่งอื�นมาหล่อเสริมตอนหัวและตอนทา้ยขึ�นอีกประมาณขา้งละ 0.5 ซม. 

เรียกว่าทวน ช่วงกลางที�เป็นลกัษณะป่องออกนั�น เจาะรูนิ�วสาํหรับเปลี�ยนเสียงเรียงลงมาตามขา้งเลาปี�  6 

รู คือรูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู แลว้เวน้ระยะเล็กนอ้ย เจาะรูล่างอีก 2 รู ที�รูเป่าบริเวณทวนบนใส่ลิ�นปี�

สาํหรับเป่า ลิ�นปี� ทาํดว้ยใบตาลซ้อน 4 ชั�น ตดักลมผูกติดกบัท่อลมเล็ก ๆ ซึ� งเรียกว่า “กาํพวด” กาํพวดนี�

ทาํดว้ยทองเหลือง เงิน นาก หรือโลหะอื�น ๆ มีลกัษณะเรียว ยาวประมาณ 5 ซม. วิธีผูกเชือกให้ใบตาล

ติดกบักาํพวดนั�นเรียกว่า “ผูกตะกรุดเบ็ด” หัวกาํพวดที�จะสอดเขา้ไปในช่องทวนบนโตกว่าทางปลายที�

ผกูใบตาลเล็กนอ้ย และมกัถกัหรือเคียนดว้ยเส้นดา้ยใหส้อดเขา้ไปในเลาปี� ไดพ้อดี 

 ปี� ใน เป็นเครื�องดนตรีที�มีเสียงเป็นเอกลกัษณ์ สามารถผลิตเสียงให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์

สะเทือนใจไดค้ลอบคลุมกว่าดนตรีชนิดอื�น แสดงลีลาอนัอ่อนชอ้ยได้อย่างดีเลิศกว่าเครื�องดนตรีชนิด

อื�นในวงปี� พาทย ์และทาํหนา้ที�สอดประสานเสียงดนตรีในวงปี� พาทยใ์ห้กลมกลืนกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 ปัจจยัหลกัที�จะทาํให้เกิดเสียงปี� ไดคื้ออุปกรณ์สาํคญัที�เรียกว่า “ลิ�นปี� ” เป็นอุปกรณ์ชิ�นสาํคญัที�ผู ้

เป่าปี� จาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนการประดิษฐ์ลิ�นปี�  (ตดัลิ�นปี� ) ให้มีความชาํนาญ เพราะเป็นเรื� อง

เฉพาะตวัของคนปี� ทุกคนจะตอ้งผลิตขึ�นเพื�อให้ตอบสนองขีดความสามารถของตนเอง ที�สําคญัคือเป็น

อุปกรณ์ที�บอบบางมาก ตอ้งประดิษฐ์ขึ�นเพื�อใช้งานใหม่เป็นประจาํ คนปี� ทุกคนจึงพิถีพิถนัอย่างยิ�งใน

กระบวนการตดั และแต่งลิ�นเพื�อให้ไดคุ้ณภาพดีที�สุดตามที�ตอ้งการ 

 บทความเรื�อง “การตดัและแต่งลิ�นปี� ใน หัวใจสาํคญัของคนปี� ” เป็นความตั�งใจของผูเ้ขียนที�จะ

ถ่ายทอดประสบการณ์และเกร็ดความรู้เรื�องการตดัและแต่งลิ�นปี�  อนัเกิดจากกระบวนการสะสมทกัษะ

ของผูเ้ขียนประกอบกบัการสัมภาษณ์เพื�อเก็บขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเครื�องเป่าไทย เพื�อเป็นส่วนหนึ�ง

ในการพฒันาทกัษะการตดัและแต่งลิ�นปี� ใหท่้านผูส้นใจไดศ้ึกษาต่อไป    
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เนื�อหา 

1.  ส่วนประกอบของปี� ใน 

ส่วนสาํคญัของปี� ในมีอยู่องคป์ระกอบที�สาํคญัอยูส่องส่วนคือ ตวัปี� หรือที�คนปี� เรียกกนัติดปาก

จนกลายเป็นศพัทส์งัคีตว่า “เลาปี� ” กบัอีกส่วนหนึ�งคอื “ลิ�นปี� ”  

1.1  เลาปี�  โดยทั�วไปทาํด้วยไมเ้นื�อแข็ง ที�นิยมได้แก่ ไมชิ้งชัน ไมพ้ะยูง ไม้มะหาด ไมม้ะริด 

หรืองาชา้ง ก็สามารถนาํมากลึงปี� ไดเ้ช่นกนั โดยกลึงให้มีรูปร่างคลา้ยทรงกระบอก ตรงกลางป่องออก

เล็กนอ้ยรับกบัทวนบนและทวนล่างที�มีปลายบานออก ภายในเลาปี� เจาะกลวงจากทวนบนเป็นรูเล็กแลว้

ค่อยขยายบานออกจนทะลุทวนล่าง รูเล็กดา้นบนของทวนบนสาํหรับเสียบลิ�นปี�  ส่วนปลายของทวนบน

และทวนล่างนิยมปิดเสริมดว้ยชนั เรซิน เขาควาย งาชา้ง ฯลฯ ตามแต่จะเห็นว่าสวยงาม ปิดไวโ้ดยถาวร

บา้งหรือสามารถถอดออกเพื�อปรับเสียงไดบ้า้ง 

 
ภาพที� 1 ส่วนประกอบของปี� ใน 

ที�มา (สารานุกรมศพัทด์นตรีไทย ภาคคตีะ-ดุริยางค ์ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  2540 : 94) 

 

 จากภาพเป็นการแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของปี� ใน ซึ�งประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันี�  

  ๑.  ลิ�นปี�   ๒.  เงื�อนตระกรุดเบด็ ๓.  กาํพวด  ๔.  ทวนบน  

 ๕.  เลาปี�   ๖.  รูบงัคบัเสียง  ๗.  เกลียวควั�น ๘.  ทวนล่าง 

        เลาปี� เป็นสิ�งที�มกัจะทาํมาสําเร็จแลว้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงอะไรไดอี้ก แต่สิ�งที�คนปี� ทุก

คนจะตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดทกัษะนอกเหนือจากไปจากการเป่าปี� ก็คือ การตดัลิ�นปี�  นั�นเพราะส่วน

ของลิ�นปี� เป็นสิ�งที�คนปี� จะตอ้งสร้างขึ�นมาเพื�อใชง้านใหม่เสมอ เนื�องจากเป็นอุปกรณ์ที�บอบบาง และมี

อายกุารใชง้านสั�นมาก คนปี� ทุกคนจึงจาํเป็นจะตอ้งรู้จักตดัและแต่งลิ�นปี� ขึ�นใชเ้องจึงจะตอบสนองต่อ

กาํลงัและความสามารถของตน อนึ� งยงัต้องมีทักษะในการแต่งลิ�นปี� ให้เหมาะสมกับปี� แต่ละเลาและ

ลกัษณะของบทเพลงที�จะใชเ้ป่าดว้ย  
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1.2  ลิ�นปี� ใน เป็นอุปกรณ์ชิ�นเล็ก แต่มีความสําคัญสําหรับคนปี� เป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุด

กาํเนิดของเสียงปี� ที�ดงักงัวาน ส่วนจะให้นํ� าเสียงไพเราะหรือไม่ประการใดนั�นขึ�นอยู่กบัวิธีการตดัและ

แต่งลิ�นปี� ของคนปี� เองทั� งสิ�น ดังนั�นในการตดัลิ�นปี� แต่ละครั� งคนปี� แต่ละคนจึงใส่ใจและพิถีพิถนักับ

ขั�นตอนต่าง ๆ เป็นอยา่งยิ�ง 

 

 
ภาพที� 2 ลิ�นปี� ใน 

ชชัวาล  สนิทสันเทียะ.  (2561, 5 พฤษภาคม).  ถ่ายภาพ 

 

        คนปี� แต่ละคนจะมีกลวิธีพิเศษเฉพาะเป็นแบบฉบบัของตนเองในการตดัและแต่งลิ�นปี� ให้มี

คุณภาพดีแตกต่างกนัออกไป และเพื�อให้เสียงปี� ของตนเองที�เป่าออกมามีความไพเราะเหนือกว่าใคร ๆ 

จึงตอ้งมีความพิถีพิถนัตั�งแต่กรรมวิธีการคดัวสัดุอุปกรณ์ในการตดัลิ�นปี� ใหมี้คุณภาพสูงสุด  

2.  วัสดุและอุปกรณ์ในการตัดลิ�นปี� ใน 

กระบวนการตดัลิ�นปี� เป็นเรื�องที�ตอ้งพิถีพิถนัเรื�องวสัดุและอุปกรณ์เป็นอยา่งยิ�ง วสัดุที�ใชจ้ะตอ้ง

มีคุณภาพดี เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน ประกอบด้วย 7 อย่าง คือ ใบตาล นํ� าเปล่า ไมฉ้นวน มีดสําหรับตัด

ใบตาล กาํพวด เชือกผูกลิ�นปี�  และกระดาษทราย โดยผูเ้ขียนจะอธิบายประสบการณ์ในการตดัและแต่ง

ลิ�นปี� ของตนเองประกอบกบัการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเรื�องการตดัลิ�นปี� จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ

อันเป็นที�ยอมรับในวงวิชาการเครื�องเป่าไทย ได้แก่ ครูปี� บ คงลายทอง ครูไพฑูร อุณหะกะ และครู

สมพงษ ์ภู่สร ดงันี�  

2.1  ใบตาล เป็นวัตถุดิบที�สําคัญอันดับหนึ� งสําหรับการตัดลิ�นปี�  เป็นวัสดุที� ท ําหน้าที�

สั�นสะเทือนเป็นต้นเสียงอยู่ในปากของคนปี�  คุณภาพของเสียงปี� จะออกมาดีหรือไม่นั�นจึงขึ�นอยู่กบั

คุณภาพของใบตาลเป็นสาํคญั คนปี� ทั�งหลายจึงเสาะแสวงหาใบตาลดีเพื�อนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ จากการ

สมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญไดข้อ้มูลเรื�องใบตาลสาํหรับตดัลิ�นปี� ดงันี�  
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“การเลือกใบตาลต้องเลือกใบที�มีลักษณะมันและเรียบ ส่วนมากเขาจะไปหากันในที�

กันดาร  หมายความว่า ความคงทนของต้นไม้จะต่อสู้กับอากาศอย่างนี � มันจะสร้างภูมิ

ต้านทานของมัน  ทําให้ใบมันแข็งแรง ถ้าในกรณีที�มันสมบูรณ์จัด ๆ มันก็อ่อนแอ 

ใบตาล 1 ชิ�นมันมีการจัดส่วนการนาํไปใช้ ปลายสุดคนปี� เขาจะสงวนส่วนนี�ไว้ตัดลิ�นปี�

ชวาเพราะลิ�นปี� ชวามันจะเลก็ ๆ ต้องการความพริ�วการใช้เสียงสูงมาก ส่วนปี� ในนี�เสียงต้อ 

เสียงกลางเป็นหลัก กเ็อาส่วนกลางของใบตาลไปตัดเพราะมนัพอดีไม่หนามาก ส่วนโคน

ใบตาลนี�จะหนามันกต้็องตํ�า เอาไปตัดลิ�นปี� มอญ” 

(ปี� บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 

 “ต้องเลือกตาลเดี�ยวที�มันไม่มีพวกพ้องอยู่นั�นแหละ เมื�อก่อนวัดเบญฯมีต้นหนึ�งตรง

สนามเสือป่า  ต้องไปแย่งกันเชียวนะ มันตกมาเมื�อไหร่คนปี� ต้องคอยไปเก็บ พอเอามาก็

ต้องมาเลือกดูอันที�ไม่มีร่องนํ�า คืออันที�มันเรียบที�สุด ถ้าเลือกอันที�มีร่องนํ�าหรือไม่เรียบ

มาเวลาตัดมันจะไม่เรียบตามไปด้วย ร่องนํ�านี�เกิดขึ�นเพราะฝนตกลงมาเยอะแล้วใบตาล

มันอ่อนอยู่มันก็จะเป็นรอยทางนํ�าไหลนั�นแหละเขาเรียกว่าเป็นร่องนํ�า เราก็ต้องเอามา

เลือกแยกออกจากกิ�งแล้วก็ม้วน ต้องม้วนให้ถกูทางนะคือม้วนให้ทางที�เป็นหลังใบตรงที�

มันโดนแดดออกข้างนอก ถ้าม้วนด้านที�เป็นใต้ใบหรือด้านที�มันไม่โดนแดดออกข้าง

นอกเวลาพับมันจะเปราะแตก นั�นแสดงว่าเราม้วนผิดทางแล้ว”(สมพงษ ์ภู่สร, สัมภาษณ์, 

22 มกราคม 2561) 

 “เรื� องใบตาลนี�เป็นสิ�งสําคัญมาก ต้องเกบ็บนต้นที�มันแก่จัดจนปลายเหลือง แต่ไม่ใช่ใบ

ที�แห้งตายแล้วนะ แล้วก็ต้องนํามานึ� งประมาณ 1 ชั�วโมง แล้วตากแดดไว้อีก 7 วัน

สมัยก่อนที�หุงข้าวกันด้วยเตาฟืนกจ็ะนาํใบตาลไปขด ไว้เหนือเตาไฟเพื�อให้ใบตาลได้รับ

ไอความร้อนเขาเรียกกันว่าย่างใบตาล เพื�อฆ่าเชื�อโรคและทาํให้ไอนํ�าในใบตาลระเหย

ออกจนแห้งเต็มที� ใบตาลก็ต้องเลือกที�อยู่ในที�แล้งจะดีกว่าเพราะใบตาลที�มีนํ�ามากจะ

เสี�ยนใหญ่ ส่วนใบตาลในที�แล้งเสี�ยนจะละเอียดกว่า เพราะมันอดนํ�าใบมันจึงไม่เจริญ

เท่าที�ควรท่อลาํเลียงนํ�ามันกเ็ลก็ ท่อลาํเลยีงนํ�าที�ว่ากคื็อเสี�ยนนั�นเอง ใบตาล 1 ใบสามารถ

ตัดลิ�นปี� ได้ทั�ง 3 ชนิดคือ ส่วนโคนใบใช้สําหรับตัดปี� มอญ  ส่วนกลางใบใช้ตัดปี� ใน ส่วน

ปลายของใบบางสุดก็ใช้ตัดลิ�นปี� ชวา” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 

2561) 



   

 203 

        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้าเรื�องใบตาลนั�นเป็นเรื�องที�พิถีพถินัเป็นอยา่ง

มากสาํหรับการตดัลิ�นปี�   มิใช่ว่าเป็นใบตาลแลว้จะทาํลิ�นปี� ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์สามารถ

บอกไดว้่าใบตาลสาํหรับทาํลิ�นปี� ไดดี้ควรมีลกัษณะดงันี�  

1.  ควรเป็นใบตาลจากตน้ที�ขึ�นในที�แลง้ไกลนํ�าและความชื�น 

2.  ใบตาลตอ้งแก่จดัแต่ไม่ใช่แก่จนแหง้ผุ 

3.  ผวิใบตาลตอ้งมีลกัษณะมนัและเรียบ ไม่มีร่องนํ�า เสี� ยนละเอียด 

           4.  ตอ้งผา่นกรรมวิธีเช่น ตากแดด นึ�ง หรือรมควนั เพื�อให้ใบตาลแหง้สนิทและฆ่าเชื�อ

โรค 

2.2  นํ�าเปล่า นํ�าเป็นตวักลางที�สาํคญัสาํหรับการตดัลิ�นปี� เป็นอยา่งมาก ทาํหนา้ที�เป็นสื�อกลางทาํ

ใหว้สัดุที�สาํคญัคือใบตาลอ่อนตวั และใชแ้ช่เชือกผูกลิ�นปี� เพื�อลดความกระดา้งอีกดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญไดใ้ห้

ขอ้มูลไวด้งันี�  

 “ภาชนะใส่นํ�านั�นต้องเลือกที�มขีนาดเหมาะสม จะเป็นขนันํ�า แก้วนํ�ากไ็ด้ ที�ควรคาํนึงถึง

กคื็อต้องสามารถแช่ใบตาลที�เราเตรียมไว้ได้พอดี นํ�าที�นาํมาแช่ลิ�นปี� กต้็องเป็นนํ�าเปล่าใน

อุณหภูมิปกติ เพราะเครื�องดนตรีไทยมันใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก ไม่ว่าจะเป็นใบตาล นํ�า 

ถ้าไม่มนีํ�ากจ็บ  ตดัลิ�นไม่ได้” (ปี� บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 

        จากข้อมูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งต้นจะเห็นได้ว่า ควรใช้นํ� าในอุณภูมิห้องในการตัดลิ�นปี�

เพื�อให้ใบตาลคงสภาพดีอยู่เสมอ บางท่านอาจใชน้ํ� าอุ่นในการแช่ใบตาล ขอ้นี� ผูวิ้จยัเห็นว่าอาจเป็นการ

ทาํให้คุณภาพของใบตาลลดลงเพราะเมื�อใบตาลโดนความร้อนจากนํ� าจะทาํให้ใบตาลเสื�อมคุณภาพลง

ได ้

2.3  ไมฉ้นวน มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร เหลาให้กลมมนปลายแหลม เป็นอุปกรณ์ชิ�น

เล็กแต่มีความจาํเป็นอยา่งมาก ในการตดัลิ�นปี� แต่ละครั� งจะขาดไม่ไดเ้ลย เพราะทาํหน้าที�เป็นแกนหลกั

ขณะผูกใบตาลเขา้กับกาํพวด ตลอดจนเป็นแกนป้องกันไม่ให้กาํพวดเสียหายขณะมดัเชือกอีกด้วย 

ผูเ้ชี�ยวชาญไดใ้ห้ขอ้มูลเรื�องไมฉ้นวนดงันี�  

“ไม้ฉนวนทําจากไม้ไผ่ดีที�สุด เพราะมันจะยืดหยุ่นได้ แล้วก็หาง่ายด้วย ไม้ฉนวนเป็น

ปัจจัยสําคัญนะ ใช้สําหรับนวดใบตาล แล้วก็กันกาํพวดยุบเวลาผูกลิ�นปี� ” (ปี� บ คงลาย

ทอง, สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 
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“ไม้ฉนวนนี�กใ็ช้สาํหรับแหย่กาํพวดเวลาที�จะมดัคอใบตาลแล้วกใ็ช้แหย่เพื�อไม่ให้ใบตาล

ตีบเข้าหากันเวลาเรามัดเชือก บางคนกใ็ช้ไม้ฉนวนงาบ้าง ทาํจากกระดูกบ้าง ขนเม่นบ้าง

แล้วแต่ค่านิยม” (ไพฑูร อุณหะกะ, สมัภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2561) 

“ไม้ฉนวนนี�กใ็ช้สาํหรับนวดใบตาล และช่วยเวลาเราจะผูกลิ�นปี� ติดกับกาํพวด หรือเอาไว้

แคะสิ�งสกปรกทาํความสะอาดลิ�นปี�  ได้ทั�งนั�น” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 

2561) 

        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้า ไมฉ้นวนเป็นอุปกรณ์ชิ�นสาํคญัชิ�นหนึ�งซึ�ง

ขาดไม่ไดใ้นการตดัลิ�นปี� ใน อาจทาํจากไมไ้ผ่ ไมเ้นื�อแขง็ หรืองาชา้งตามแต่ค่านิยมของแต่ละคน เหลา

ใหเ้รียวจากใหญ่ไปหาเล็ก ใชใ้นวตัถุประสงคต่์อไปนี�  

1.  เป็นวสัดุป้องกนักาํพวดเสียหายขณะมดัเชือก 

2.  ป้องกนัการตีบตวัของใบตาลจากการมดัเชือก 

3.  ช่วยไม่ใหใ้บตาลชํ�า 

4.  ใชส้าํหรับนวดใบตาล 

2.4  มีด เป็นอุปกรณ์ชิ�นสําคญัอีกเช่นกนั ใชส้ําหรับตดัใบตาลให้เป็นรูปร่างหรือลกัษณะต่าง ๆ 

ตามที�ตอ้งการ คนปี� โดยทั�วไปนิยมใชมี้ดที�มีขนาดพอดีมือ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถใชง้านได้

อยา่งสะดวก สามารถพกพาติดตวัได ้เพราะมีความจาํเป็นจะตอ้งใชต้ดัแต่งลิ�นปี� อยูเ่สมอ โดยคุณสมบตัิ

สาํคญัของมีดที�จะใชต้ดัใบตาลคือ ตอ้งมีความคมและแกร่ง ผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 3 ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลเกี�ยวกบั

มีดสาํหรับใชต้ดัลิ�นปี� ไวด้งันี�  

“มีดที�ใช้ตัดลิ�นปี� ควรจะเป็นมีดปลายแหลม  เพื�อความสะดวดในการเฉือนใบตาลและ

ตอนเฉือนแต่งเป็นคอสําหรับมัดกับกาํพวดนี�เองเป็นจุดสําคัญที�สุดเพราะว่าต้องค่อย ๆ 

เฉือนไปจนได้ที�พอดีกับขนาดของกาํพวด” (สมพงษ ์ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561) 

“มีดที�ใช้ตัดลิ�นกส็าํคัญคือจะต้องมคีวามคม ส่วนขนาดกแ็ล้วแต่จะถนัดบางคนชอบมีดที�

ใหญ่หน่อย แต่ที�สําคัญต้องคมแล้วก็แกร่งพอสมควรเพราะใบตาลนิ�ม ๆ นี�มันทาํให้มีด

ทื�อได้เหมือนกัน แต่กข็อให้คมซะอย่างคัตเตอร์กตั็ดได้ แต่มนัถ้ามีดคมมากเกินไปมันจะ

ทาํให้เสีย เวลาเฉือนถ้ามือไม่เที�ยงจริง แต่ทั�งนี �ก็ขึ �นอยู่ กับความถนัดของคน” (ไพฑูร 

อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2561) 
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“มีดที�ใช้ตัดก็แล้วแต่ความถนัดอย่างไหนกไ็ด้ ขอให้ตัดให้ได้กแ็ล้วกันอย่างที�ผมใช้อยู่นี�

กใ็บเลื�อยเอามาดัดแปลงอีกทีหนึ�งเพราะเนื�อมันแกร่งดี น่าจะสนับสนุนแบบนี �นะเพราะ

มนัประหยดัดี...” (ปี� บ คงลายทอง, สมัภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 

        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้า มีดสาํหรับตดัลิ�นปี�  ตอ้งเป็นมีดที�มีคุณสมบติั

คม ส่วนความเลก็ความใหญ่นั�นอยูที่�ความถนดัส่วนบุคคล 

2.5  กาํพวด เป็นอุปกรณ์ชิ�นเล็ก มีลกัษณะเป็นท่อทรงกรวยทา้ยใหญ่ปลายแหลม ยาวประมาณ 

5.3 เซนติเมตร ตรงส่วนทา้ยพนัดว้ยดา้ยเพื�อใหย้ืดหยุน่พอเหมาะสําหรับเสียบเขา้กบัรูทวนบนของปี� ใน 

ตรงส่วนปลายไวส้าํหรับผูกใบตาล ผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 3 ท่านไดใ้หข้อ้มูลเกี�ยวกบักาํพวดไวด้งันี�  

“ความใหญ่ของกาํพวดกม็ีส่วนต่อผลกระทบของเสียงปี� ด้วยเช่นกันเพราะหากกาํพวดรู

ใหญ่เสียงก็จะโตกว่าเพราะลมออกมามากกว่า” (ปี� บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 

2561) 

“ขนาดของกาํพวดต้องได้มาตรฐานไม่เลก็ไม่ใหญ่เกินไปเพราะถ้าเลก็เสียงจะไม่โต ถ้ารู

ใหญ่เกินไปก็จะกินลมเป่าแล้วเหนื�อย ลักษณะกาํพวดที�ดีต้องตรงท้ายใหญ่แล้วปลายก็

เรียวเข้า ถ้าปลายบานออกแล้วไม่ดี” (ไพฑูร อุณหะกะ, สมัภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2561) 

“ขนาดมันกจ็ะประมาณ 2 นิ�วได้ ลักษณะเรียวเหมือนหางหนูบางคนชอบเสียงโตกจ็ะทาํ

ปลายให้กว้างหน่อยแต่ไม่ไหวหรอก เป่าแล้วเหนื�อย” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 

มกราคม 2561) 

        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้า การเลือกใช้กาํพวดนั�นขึ�นอยู่กบัความถนัด

ของผูเ้ป่าปี� แต่ละคนซึ�งแต่ละคนนั�นมีกาํลงัในการเปล่งลมออกมาไม่เท่ากนั คนที�เปล่งลมออกมาไดน้อ้ย

ก็จะถนดักาํพวดที�มีรูขนาดเลก็เพราะใชล้มนอ้ย ส่วนคนที�เปล่งลมออกมาไดม้าก ๆ ก็จะถนดักาํพวดที�มี

รูขนาดใหญ่ขึ�นมาตามลาํดบั ซึ�งลกัษณะกาํพวดที�ดีโดยทั�วไปควรมีลกัษณะดงันี�  

  1.  ขนาดเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้ป่า 

  2.  มีลกัษณะเรียวเป็นหางหนู คือตอนทา้ยกวา้ง แลว้ค่อยเล็กลงในตอนปลาย 

2.6  เชือกผูกลิ�นปี�  เป็นอุปกรณ์สําคญัสําหรับการตดัลิ�นปี�  ใช้สําหรับมัดใบตาลให้ติดอยู่ก ับ

กาํพวด และด้วยใบตาลเป็นวสัดุที�บอบบางสามารถแตกหักได้อย่างง่าย เชือกที�นํามาใช้สําหรับผูก

ใบตาล จึงจาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ กล่าวคือ ตอ้งมีขนาดใกลเ้คียงกบัรูดา้นบนของกาํพวด อาจเล็ก

หรือใหญ่กว่าได้เล็กน้อย ไม่แข็งหรือนุ่มเกินไป ประการสําคญัคือเมื�อผูกเป็นเงื�อนตะกรุดเบ็ดเพื�อมดั
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ใบตาลกบักาํพวดแลว้เชือกจะตอ้งไม่คลายตวั ผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 3 ท่านไดใ้หข้อ้มูลเกี�ยวกบัเชือกสาํหรับผูก

ลิ�นปี� ไวด้งันี�  

“เชือกต้องฟั�นเอาเองจะดี  มันทนดีแล้วมันก็แน่นกว่าด้วยถ้าซื�อเอามาก็ต้องเลือกให้ดี

หน่อยเอาแบบที�ใหญ่ประมาณเท่ากับรูของปลายกาํพวด” (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 

มกราคม 2561) 

“เชือกต้องใช้ขนาดที�พอดีไม่เลก็ไม่ใหญ่เกินไป เพราะถ้าใหญ่ไปมนัจะเปลืองเนื�อที�ที�เรา

จะมัดใบตาล ความแขง็อ่อนก็ต้องพอดีด้วย เชือกที�ฟั�นเองจะดีที�สุด ถ้าเชือกซื�อมาบางที

มันอ่อนไปเวลารัดจะไม่แน่น คลายง่าย ถ้าแขง็ไปมันจะรัดใบตาลกระจุยหมด เอาเชือก

สายสิญจน์มาฟั�นเองดีที�สุด” (ไพฑูร อุณหะกะ, สมัภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2561) 

“ฟั�นเองดทีี�สุด ซื�อมามกัจะไม่ทน” (ปี� บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 

        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้า เชือกที�นาํมาใชส้ําหรับผูกลิ�นปี� นั�นต้องเป็น

เชือกที�มีขนาดพอเหมาะวดัความใหญ่ไดป้ระมาณเท่ากบัปลายของกาํพวด ควรเป็นเชือกที�ฟั�นเองโดยใช้

ดา้ยสายสิญจน์ เพราะมีความคงทนและความแข็งของเชือกพอดี ช่วยในการผูกใบตาลไม่ให้ใบตาลชํ� า 

เชือกไม่คลายตวัง่าย และมีความคงทน 

2.7  กระดาษทราย เป็นอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับขดัแต่งลิ�นปี� ให้มีความเรียบ เป็นการนาํเครื�องมือ

ช่างเขา้มาช่วยในการขดัแต่งลิ�นปี� ใหมี้ความเรียบร้อย สวยงาม ประการสาํคญัคือเพื�อลบความคมของ

ใบตาลจากใชมี้ดตดั ความคมของใบตาลดงักล่าวสามารถบาดลิ�นคนปี� จนเป็นแผลได ้การนาํกระดาษ

ทรายมาใชใ้นการขดัแต่งลิ�นปี� จึงนบัเป็นนวตกรรมอยา่งหนึ�ง ผูเ้ชี�ยวชาญทั�ง 3 ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลเกี�ยวกบั

กระดาษทรายที�ใชใ้นการแต่งลิ�นปี� ไวด้งันี�  

“กระดาษทรายนี�ใช้สําหรับฝนให้ลิ�นมีความเลก็ลง เมื�อก่อนนี �ไม่มีหรอกใช้มดีอย่างเดียว 

ถ้าใช้มีดนี�พลาดนิดหน่อยก็จะทาํให้ลิ�นเสียทรง เพราะฉะนั�นมือต้องนิ�ง แต่สมัยนี �สบาย

มากอยากให้เลก็ลงหน่อยกก็ระดาษทรายขดักเ็รียบร้อย” 

 (สมพงษ ์ภู่สร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2561) 

“กระดาษทรายนี�กเ็อาไว้ขดัใบตาลหลังจากตัดลิ�นเสร็จเพื�อลดความระคายเคือง คือถ้าเรา

ไม่ขดั  ลิ�นปี� กจ็ะมเีหลี�ยมมีคู มนัจะระคายลิ�นทาํให้เวลาเป่ามนีํ�าลายไหลออกมามาก บาง

ทีบาดลิ�นเลือดออก” (ไพฑูร อุณหะกะ, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2561) 

“เราจะใช้กระดาษทรายขดัหรือไม่ขดัก็ได้ แต่งให้มนัเรียบ อย่างผมตัดกไ็ม่ขดั เพราะมัน

ไม่มกีระดาษทราย” (ปี� บ คงลายทอง, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2561) 
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        จากขอ้มูลของผูเ้ชี�ยวชาญขา้งตน้จะเห็นไดว่้า การใชก้ระดาษทรายมาแต่งลิ�นปี� ให้มีความ

พอดีนั�นเป็นนวตักรรมอย่างหนึ� งที�นํามาประยุกต์ใช้ในการตดัลิ�นปี�  เพราะก่อนหน้านี� ยงัไม่มีการนํา

กระดาษทรายมาช่วยในการขดัแต่ง ทาํให้ลิ�นปี� ที�ตดัออกมาดูไม่สวยงามนกั เนื�องจากมีดที�นาํมาตดัไม่

คม หรือเป็นเพราะมือไม่เที�ยง ทาํใหมี้เหลี�ยมมากส่งผลกระทบต่อการเป่าปี�  ต่อมาภายหลงัจึงไดมี้การนาํ

กระดาษทรายมาขดัแต่งเพื�อให้ลิ�นปี� ที�ตดัออกมามีความสวยงามเรียบร้อย  สาํหรับประโยชน์ในการใช้

กระดาษทรายขดัแต่งลิ�นปี� มีดงันี�  

  1.  ปรับใหลิ้�นปี� ไดข้นาดเสียงในกรณีที�มีดไม่สามารถเอื�ออาํนวยในการตกแต่ง 

  2.  แต่งใหล้ิ�นปี� เรียบร้อย กลมมนไดรู้ป ลบเหลี�ยมคมที�เกิดจากการใชมี้ด 

3.  วิธีการตัดลิ�นปี� ใน 

จากประสบการณ์ในการตัดลิ�นปี� ของผูเ้ขียนและการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญท่านต่าง ๆ  ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลที�มีความสอดคลอ้งเป็นไปในทางเดียวกนัสามารถรวบรวมวิธีการตดัลิ�นปี�   โดย

สามารถแบ่งเป็นขั�นตอนได ้6 ขั�นตอนคือ เตรียมใบตาล พบัใบตาล ตดัใบตาล มดัใบตาล เจียนใบตาล 

และแต่งลิ�นปี�  

3.1  การเตรียมใบตาล เริ�มจากการเลือกใบตาลที�มีคุณภาพดีมีขนาดเหมาะสม ไม่หนาหรือบาง

เกินไป ส่วนที�ดีที�สุดคือส่วนกลางของใบที�มีลกัษณะผิวมนัและเรียบ เนื�อละเอียด นาํมาตดัให้มีความ

กวา้งประมาณ 2.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร แช่ลงในภาชนะที�ใส่นํ� าเตรียมไว ้ควรเป็นนํ� า

อุณภูมิหอ้ง ทิ�งไวป้ระมาณ 5-6 นาที หรือจนพบัใบตาลแลว้ไม่หักเปราะ จากนั�นใชไ้มฉ้นวนนวดใบตาล

ใหมี้ความอ่อนจนสามารถพบัเป็นรูปทรงที�ตอ้งการได ้

3.2  พบัใบตาล หลงัจากการเตรียมใบตาลเสร็จเรียบร้อยแลว้ขั�นตอนต่อมาคือการพบัใบตาล 

สําหรับการพบัใบตาลนั�นตอ้งนาํใบตาลที�เตรียมเสร็จเรียบร้อยแลว้มาพบัครึ� งโดยพบัเอาดา้นในของ

ใบตาลเขา้หากัน จากนั�นแบ่งย่อยโดยพบัจากปลายเขา้หาส่วนกลางของใบ จะแบ่งสัดส่วนได้เป็น 4 

ส่วน  แลว้ประกบเขา้หากนั  หลงัจากนั�นใชมี้ดตดัแต่งใบตาลให้ไดล้กัษณะสี�เหลี�ยมคางหมู 
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ภาพที� 3 จากซา้ย : การนวดใบตาล, การพบัใบตาล, การตดัใบตาล, การทาํคอใบตาล 

ชชัวาล  สนิทสันเทียะ.  (2561, 5 พฤษภาคม).  ถ่ายภาพ 

 

3.3  ตดัใบตาล หลงัจากพบัใบตาลไดเ้ป็น 4 ส่วนแลว้ ขั�นตอนที�สาํคญัมากอยา่งหนึ�งคือการตดั

ใบตาลเป็นคอเพื�อผูกติดกบัปลายกาํพวด ในขั�นตอนนี� จะตอ้งอาศยัความชาํนาญในการตดัและทกัษะ

การใช้มีดเป็นอย่างสูงเพราะถ้าหากตัดออกมากเกินไปจะทําให้ลิ�นรั�วได้ ดังนั� นผู้ตัดต้องอาศัย

ประสบการณ์ในการตดัลิ�นปี� และการประมาณการใหพ้อดี วิธีที�ดีที�สุดคือนาํกาํพวดมาวดัขนาดไวก่้อนที�

จะตัด เพื�อให้ รู้ว่าจะต้องควา้นเข้าไปลึกเพียงใด จากนั� นจึงตัดเป็นรูปคอให้ใหญ่กว่าปลายกาํพวด

เลก็นอ้ยเพื�อกนัลิ�นรั�ว   

3.4  มดัใบตาล ขั�นตอนสาํคญัในการตดัลิ�นปี� อีกขั�นตอนหนึ�งคือขั�นตอนการมดัใบตาล เป็นการ

นาํใบตาลที�ตดัแต่งคอเรียบร้อยแลว้มามดัติดกบัปลายของกาํพวดใหแ้น่น มีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

        3.4.1  ใส่ไมฉ้นวน เพื�อเป็นแกนกลางช่วยประคองให้ใบตาลไม่เสียรูปในขณะมดัใบตาล 

ขั�นตอนนี� จะนาํใบตาลที�แต่งคอจนได้สัดส่วนที�ดีแลว้มาเจียนให้เป็นช่องสําหรับใส่ไมฉ้นวนเพื�อยึด

ใบตาลกบักาํพวดใหม้ั�นคง 
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        3.4.2  คลึงคอใบตาล เพื�อให้บริเวณคอใบตาลอ่อนตัวปรับสภาพกับเชือกและช่วยให้

ใบตาลไม่เปราะเวลาผูกเงื�อนตะกรุดเบ็ด วิธีการนวดคือนาํเชือกฟั�นที�เตรียมไวแ้ช่นํ� าให้นุ่มมาพนัรอบ

คอใบตาลที�เสียบยึดกบักาํพวดโดยไมฉ้นวนเรียบร้อยแลว้ ใชฟั้นกดัปลายเชือกขา้งหนึ� งไว ้ปลายเชือก

อีกขา้งจบัดว้ยมือขวา มือซ้ายจบักาํพวดแลว้คลึงโดยการหมุนกาํพวดไปรอบ ๆ ให้ใบตาลอ่อนตวัจนได้

ที�แลว้จึงมดั 

        3.4.3  มดัใบตาลโดยใชว้ิธีผกูเงื�อนตะกรุดเบด็เพื�อให้ใบตาลติดกบักาํพวดอยา่งมั�นคง ให้

ปมของเงื�อนอยูบ่ริเวณขา้งใดขา้งหนึ�งของใบตาล  

 

 
ภาพที� 4 จากซา้ย : ช่องใส่ไมฉ้นวน, คลึงใบตาล, มดัเงื�อนตะกรุดเบ็ด 

ชชัวาล  สนิทสันเทียะ.  (2561, 5 พฤษภาคม).  ถ่ายภาพ 

 

3.5  เจียนใบตาล ในขั�นตอนการเจียนใบตาลนี�  ผูต้ดัลิ�นปี� จาํตอ้งมีทกัษะในการใชมี้ดเป็นอยา่งดี 

กล่าวคือมือตอ้งเที�ยง  แม่นยาํ และมั�นคง จึงจะสามารถเจียนใบตาลใหอ้อกมาในรูปแบบที�ตอ้งการได ้ 

        ผูเ้ขียนมกัเจียนใบตาลจากดา้นบนของใบลงไปหาปลายกาํพวด เพราะการเจียนในลกัษณะ

นี�จะลดการเกิดเสี� ยน และลดปัญหาใบตาลแตกระหว่างเจียนใบตาล หากกระทาํในลกัษณะตรงขา้มคือ

ตดัยอ้นเสี� ยนของใบตาล ก็จะทาํใหใ้บตาลฉีกขาดเสียหายไดม้ากกว่า 
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ภาพที� 5 เจียนใบตาล 

ชชัวาล  สนิทสันเทียะ.  (2561, 5 พฤษภาคม).  ถ่ายภาพ 

 

4.  แต่งลิ�นปี�  

ขั�นตอนสุดท้ายของการตัดลิ�นปี� คือการแต่งให้สวยงามพร้อมใช้งาน หลังจากตัดลิ�นปี� ได้

รูปแบบที�ตอ้งการแล้วจะใช้กระดาษทรายขดัเพื�อลบเหลี�ยมมุม หรือรอยคมที�เกิดจากการใชมี้ดเจียน

ใบตาล  

ในการแต่งลิ�นปี� นิยมแต่งใหเ้ป็นลกัษณะกลมมน บางท่านมีการตั�งชื�อรูปทรงของใบตาลเป็นชื�อ

ต่างๆ เช่น รูปเล็บมือ รูปเม็ดมะขาม รูปใบผกัแว่น แลว้แต่จะเรียกกนัไปตามจินตนาการของผูต้ดั แต่

รูปร่างลกัษณะโดยทั�วไปของลิ�นปี� จะตอ้งมีลกัษณะกลมมน ลิ�นปี� ที�พอดีนั�นกาํหนดไม่ไดว่้าจะตอ้งมี

ความสั�น ยาว กวา้ง หรือแคบเพียงใด เพราะขึ�นอยูก่บัวสัดุที�นาํมาทาํและขีดความสามารถของผูเ้ป่า จะ

สมบูรณ์ไดก้ด็ว้ยการตดัไปพลาง ทดลองเป่าไปพลาง ซึ� งมีวิธีการทดลองคุณภาพลิ�นปี� โดยการเป่า “นิ�ว

ลอง” (เป็นทาํนองพิเศษที�มีไวส้ําหรับทดสอบคุณภาพเลาปี� และลิ�นปี� โดยเฉพาะ) เมื�อได้เสียงตาม

ตอ้งการแลว้ก็หยดุเพียงเท่านั�น 

สรุป 

จากประสบการณ์ของผูเ้ขียนประกอบกบัการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูล เรื�องการตดัแต่งลิ�นปี� ใน 

พบว่า ทกัษะการตดัลิ�นปี� ใน เป็นทกัษะสําคญัสําหรับคนปี� ทุกคนที�จะตอ้งฝึกหัดให้เกิดความชาํนาญ 

โดยจะตอ้งใส่ใจรายละเอียดทุกขั�นตอน ตั�งแต่การคดัเลือกวสัดุและอุปกรณ์ในการนาํมาตดัลิ�นปี�  การตดั

ลิ�นปี� เป็นทักษะเฉพาะทางอย่างหนึ� งที�คนปี� ทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดความชํานาญตามขั�นตอน 

ตลอดจนรู้และเขา้ใจถึงอุปสรรคและสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นระหว่างตดัลิ�นปี� ได ้ 

อนึ� งในมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกนั อยูก่บัปัจจยัอื�นที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง เช่น พละกาํลงั

ของผูเ้ป่าปี�  หรือทกัษะของผูเ้ป่าปี�  สิ�งเหล่านี� เป็นปัจจยัที�ทาํใหม้าตรฐานของอุปกรณ์ในการตดัลิ�นปี� ของ
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แต่ละคนมีความแตกต่างกนั ดงันั�นสิ�งสาํคญัที�ตอ้งคาํนึงถึงในการคดัเลือกวสัดุและอุปกรณ์คือ ตอ้งพอดี

สาํหรับตนเอง ทกัษะในการแต่งลิ�นปี� ใน เป็นกลวิธีพิเศษเฉพาะตวัของแต่ละคนเพื�อใหลิ้�นปี� ที�ตดัออกมา 

เป็นไปอย่างที�ตนเองตอ้งการ เมื�อตดัเสร็จแลว้อาจมีรูปร่างไม่สวยงามหรือเป่าติดขดับางเสียง คนปี� จึง

ตอ้งรู้จกัแต่งลิ�นปี� นั�นใหไ้ดคุ้ณภาพตามที�ตนเองมุ่งหวงั เป่าไดค้รบทุกเสียงตามกาํลงัของตน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 บทความเรื� อง “การตัดและแต่งลิ�นปี� ใน หัวใจสําคญัของคนปี� ” เป็นบทความทางวิชาการที�

เสนอแนะแนวทางตลอดจนวิธีการตัดและแต่งลิ�นปี� ในที� เป็นกลวิธีพิเศษเฉพาะตัวของผูเ้ขียน ทั� งนี�

ผูเ้ขียนคิดว่านักวิชาการด้านเครื�องเป่าไทยท่านอื�น ๆ ย่อมมีวิธีการตลอดจนขั�นตอนที�แตกต่างกัน

ออกไป รวมไปถึงหลกัการคดัเลือกวสัดุและอุปกรณ์ในการตดัลิ�นปี� ดว้ย  

 จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการเป็นอยา่งยิ�ง หากผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหลายจะนาํเสนอกลวิธีการตดัแต่ง

ลิ�นปี� ของตนเองเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือสื�ออื�น ๆ เพื�อให้ผูส้นใจทั�วไปไดศึ้กษาและ

นาํไปเป็นแบบอยา่งในการพฒันาการตดัลิ�นปี� ต่อไป 
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Study of Thai Herbal Wisdom Use of Folk Healers in Phuket Province 
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Kanyawee Kohsaman / Panwadee khumjing 
1-2 สาขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตุัประสงคเ์พื�อศึกษาการใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต 

และเพื�อศึกษาแนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต  การ

วิจยัครั� งนี�ใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า  

การใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต หมอพื�นบา้นส่วนใหญ่ไดรั้บการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากบรรพบุรุษ ทั�งนี� มีการสืบทอดความรู้ หลากหลายวิธีดว้ยกนั มากที�สุดคือการ

จดจาํจากการติดตามบรรพบุรุษที�ไปให้การรักษาชาวบา้นในชุมชน รวมถึงการจดบนัทึกและการศึกษา

ดว้ยตนเอง  

 แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต หมอพื�นบา้น 

เป็นการรักษาที�ใชพื้ชสมุนไพรไทยธรรมชาติในทอ้งถิ�น โดยหมอพื�นบา้นที�รักษาผูป่้วยจะเลือกใช ้ส่วน

ต่างๆของพืชสมุนไพรชนิดนั�นๆ ตามที�ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมีทั�งสมุนไพรเดี�ยว 

สมุนไพรที�เป็นตาํรับ ยาสาํเร็จรูป  

 

คาํสําคญั: ภูมิปัญญา, สมุนไพรไทย, หมอพื�นบา้น, จงัหวดัภเูกต็ 
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Abstract 

 The objectives of research study were as following 1) to study Thai herbal wisdom of folk 

healers 2) to study the healing methods from diseases using Thai herbs of folk healers in Phuket 

province. This study was qualitative research collected by structured interview.  

 The findings of this research were found that most of folk healers were passed on knowledge 

from ancestors. There were several methods to pass on the knowledge. Most folk healers used 

remembering method from their ancestors who went to heal people in community, as well as taking 

note method and also self-learning method. 

  The way which used Thai herbs for healing diseases of folk healers in Phuket was they chose 

parts of herbal plants as they were passed on knowledge from the ancestors. There were single herbs, 

herbal pharmacopoeia and medicine. 

 

Keywords: wisdom, Thai herbs, folk healers of Phuket 

 

บทนาํ 

ภูมิปัญญาหมอพื�นบา้นในการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน คือ การดูแลสุขภาพแบบดั�งเดิมซึ� ง

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคมไปพร้อมกนัวิถีการสืบทอด ภูมิปัญญา

หมอพื�นบา้นยงัมีความจาํเป็น โดยเฉพาะกบัคนในระดบัรากหญา้คนกลุ่มนี� ยงัคงเชื�อและศรัทธาระบบ

รักษาแบบ ดั� งเดิมเพื�อการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื�นบา้น โดยมีหมอพื�นบา้นผูท้ี�มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามยั

ของประชาชนในชนบทตลอดมา เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างหมอพื�นบา้นกบัชาวบา้น คือความผูกพนั

กนัด้วยความเชื�อในจิตสํานึก และความศรัทธาที�สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากเหตุผลดังกล่าวทาํให้

หมอพื�นบา้นยงัคงมีบทบาทต่อสุขภาพ ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบนั (Jongwutthiwate, K et al, 2013) 

ซึ� งหมอพื�นบา้นในประเทศไทยไดรั้บความนิยมอยู่อยา่งแพร่หลายแต่ก็ยงัไม่ไดย้อมรับในปัจจุบนัมาก

นกั แต่เมื�อไม่นานมานี�ก็มีหมอพื�นบา้นที�ไดรั้บการยอมรับของผูค้นและมีชื�อเสียงโด่งดงั นั�นคือ หมอ

เสือ ศุภฤกษ์ ชาญเชิดศกัดิ�  หรือหลายคนอาจจะรู้จกัจากฉายาที�ว่า นกับุญคนบาป โดยหมอเสือสืบสาน

เจตนารมณ์ของบิดา คือทาํการรักษาผูค้นต่อไปแทนพ่อที�รับมาจากปู่อีกทอด และหมอเสือไดเ้ป็นที�
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ยอมรับของผูค้นที�ไดเ้ขา้มาทาํการรักษา หมอเสือรักษาตามหลกัการหมอแผนโบราณที�ศึกษามาว่า ใน

การรักษานั�นเราตอ้งตรวจวิเคราะห์ผูป่้วยไปถึงตน้เหตุแห่งโรคตอ้งหาให้เจอ ซึ� งคนไขส่้วนใหญ่อาการ

จะบรรเทาลงและหายในที�สุด จากการบอกเล่าปากต่อปากของผูค้น ทาํให้หมอเสือได้กลายมาสู่ที�

ยอมรับและมีชื�อเสียงในปัจจุบนั ทาํใหห้มอพื�นบา้นไดก้ลบัมาเป็นที�สนใจขึ�นอีกครั� ง 

การใช้ชีวิตประจาํวนัมีการเปลี�ยนแปลงไปจากคนสมยัก่อน พฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปนี�ทาํ

ให้ลักษณะของความเจ็บป่วยเปลี�ยนตามไปด้วย โรคที�เปลี�ยนแปลงไปหลายโรค ปัญหาเรื� อรังทาง

สุขภาพ คือภยัเงียบที�สามารถฆ่าชีวิตของคนจาํนวนมาก โรคร้ายจะเพิ�มมากขึ�นตามจาํนวนประชากรที�

เพิ�มขึ�น และตามระยะเวลาที�ดาํเนินไป ด้วยมีการทาํงานหนักเป็นระยะเวลานาน ซึ� งส่งผลให้สภาพ

ร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนและทรุดโทรม หรือมาจากการดูแลตัวเองที�ลดลง มุ่งเน้นการ

ทาํงานมากเกินไป การป้องกนั การรักษาที�มีประสิทธิภาพและมีผลขา้งเคียงน้อยจึงสําคญัอย่างยิ�งต่อ

ประชากร (Thammawat P,2021) ซึ� งเนื�องจากปัจจุบนัการรักษาโรคของหมอพื�นบ้านไดถ่้ายทอดจาก

บรรพบุรุษสู่คน รุ่นหลงั มีวิธีการรักษาที�หลากหลาย การรักษาที�ใช้สมุนไพรที�มีอยู่ในท้องถิ�นที�อุดม

สมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้มีการนาํทรัพยากรเหล่านั�นมาปรับใชใ้นรูปแบบยารักษา

โรค มีวิธีการรักษาโรค และการนาํเอาความเชื�อมาสู่กระบวนการในการรักษาโรคในปัจจุบนั เช่น โรค

งูสวดั โรคสะเก็ดเงิน โรคต้อ และยงัมีอีกมากมายหลายโรค ที�ในปัจจุบันประชาชนจะนิยมรักษากบั

หมอพื�นบ้าน โดยหมอพื�นบ้านจะใช้วิธีการรักษาโดยการเป่าและใช้สมุนไพรไทย ซึ� งใช้เวลาเพียง

สปัดาห์เดียวอาการจะค่อยบรรเทาลงและหายในที�สุด 

พืชสมุนไพรนิยมใชป้ระโยชน์เพื�อการสร้างเสริมสุขภาพโดยใชส่้วนต่าง ๆ ของพืชชนิดเดียว

หรือหลายชนิดพร้อมกนัมาปรุงตาํรับโดยหมอพื�นบา้นหรือผูม้ีประสบการณ์รูปแบบในการปรุงตาํรับ

สมุนไพรไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับภูมิปัญญา สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิอากาศ ความนิยม วฒันธรรมในการรับประทานอาหารและการอยูอ่าศยัทาํเกิดการใชส้มุนไพร

ไทยเพื�อการดูแลสุขภาพที�หลากหลาย สมุนไพรไทยสามารถพบเห็นไดท้ั�วไปในกิจวตัรของคนไทย เริ�ม

ตั�งแต่การรับประทานพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที�อยู่ใกลต้วั คือ พืชสมุนไพรที�มีส่วนผสมของอาหาร ไดแ้ก่ 

หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก ถั�ว และงา ซึ� งเป็นพืช ที�มีสรรพคุณต่อร่างกายทั�งสิ�น แต่

สมุนไพรที�ออกฤทธิ� อ่อน ๆ เรียกว่า อาหารสมุนไพร และทางปัจจุบนันิยมนาํสมุนไพร มาใชใ้นการปรุง

ยารักษาโรค (Phon-ngam P,2011) จงัหวดัภูเก็ตจะมีสมุนไพรไทยที�เป็นที�นิยม นาํมาใชใ้นการรักษาโรค 

เช่น ขมิ�นขาว ต้นหญ้าปักกิ�ง มะหลอด กระชายพราน สมุนไพรไทยแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณที�

มากมาย และแตกต่างกนัออกไป 
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ซึ� งปัจจุบนัจากการสํารวจพบว่าประชาชนในจังหวดัภูเก็ตให้ความสําคญัและความสนใจใน

ดา้นการรักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น สาํหรับการรักษาในปัจจุบนัสามารถทาํ

ได ้โดยการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย โดยเฉพาะการใชส้มุนไพรในการดูแลสุขภาพ เป็นยารักษาโรค 

ซึ�งลว้น เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน อีกทั�งยงัไดรั้บการส่งเสริม อนุรักษ ์และฟื� นฟู หมอ

พื�นบา้นจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการรักษาโรค ที�หมอพื�นสามารถรักษาใหห้ายได ้หมอพื�นบา้นได้

ใช้สมุนไพรไทยหลากหลายชนิดในการรักษา ซึ� งสมุนไพรไทยแต่ละชนิดมีสรรพคุณที�แตกต่างกัน

ออกไป และหมอพื�นบา้นแต่ละคนก็ยงัมีวิธีการรักษาที�หลากหลาย โดยวิธีการรักษาของหมอพื�นบา้นแต่

ละคนนั�นไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ดว้ยเหตุดงักล่าวนี� จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจที�จะศึกษา 

การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น ในจังหวดัภูเก็ต เพื�อรวบรวมและสร้างองค์ความรู้

ดงักล่าวให้ครบถว้นเป็นระบบ และเพื�อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรไทย

ของหมอพื�นบา้นให้คงอยูใ่นทอ้งถิ�นสืบไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

�) ศึกษาการใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเกต็ 

�) ศึกษาแนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเกต็ 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

�) ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตของการศึกษางานวิจยัเรื�องการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดั

ภูเกต็ ซึ�งจะประกอบดว้ยเนื�อหาทั�งหมด  � ดา้น ดงันี�  

�.�) ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

�) การใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น 

�) แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น. 

�.�) ขอบเขตด้านเวลา คือ ระยะเวลาที� ใช้ในการดําเนินการวิจัย ตั� งแต่ เดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน พ.ศ. ���� 

�.�) ขอบเขตด้านพื�นที� คือ ในการศึกษางานวิจัยครั� งนี�  ใช้พื�นที�จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน � อาํเภอ 

ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองภูเกต็ อาํเภอกะทูแ้ละอาํเภอถลาง 
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2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

- ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ หมอพื�นบา้นจงัหวดัภูเกต็ 

- กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ หมอพื�นบา้นจงัหวดัภูเกต็ ประกอบดว้ย 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

อาํเภอถลาง อาํเภอเมืองภูเก็ต และอาํเภอกระทู้ กาํหนดให้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 17 คน โดยใชวิ้ธีการ 

Delphi technique โดยใชร้ะเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

3) เครื�องมือวิจยั การวจิยัเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ซึ�งมีทั�งหมด 2 ส่วน ดงันี�  

3.1) แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของหมอพื�นบ้าน 2 ขอ้ มีลักษณะเป็น

แบบเขียนตอบ  

3.2) แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ส่วนที� 2 การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบ้าน 

จงัหวดัภูเก็ต 8 ขอ้ แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต 5 

ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบเขียนตอบ 

ก่อนการนาํแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ซึ� งเป็นเครื�องมือการวิจยัไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั�น ผูว้ิจยั

ไดน้าํเครื�องมือให้ผูเ้ชี�ยวชาญ ไดแ้ก่ ดร.พรรณวดี ขาํจริง ว่าที�ร้อยตรีสมพร รุจิกิตติองัศุธร และนางสาว

ลลิดา ภคเมธาวี ไดต้รวจสอบความเที�ยงตรงและความน่าเชื�อถือของเครื�องมือการวิจยั และหลงัจากนั�น

ไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ 

4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

�.�  ศึกษาเอกสารและสื�ออิเลก็ทรอนิคต่าง ๆ เกี�ยวกบัการทาํวิจยั 

�.� เกบ็รวบรวมขอ้มูลการใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภเูกต็ 

�.� ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล และสรุปความสัมพนัธ์กบัแนวคิดต่าง ๆ 

�.� ปรับปรุงขอ้มูลตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี�ปรึกษา และตรวจสอบ 

�.� ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล และนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ห์ต่อไป 

 

ผลการวจิัย 

วตัถุประสงค์ที� � การใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบ้าน จังหวดัภูเก็ต  

หมอพื�นบา้นส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากบรรพบุรุษ ทั�งนี�มีการสืบทอดความรู้ 

หลากหลายวิธีด้วยกนั มากที�สุดคือการจดจาํจากการติดตามบรรพบุรุษที�ไปให้การรักษาชาวบ้านใน

ชุมชน รวมถึงการจดบนัทึกและการศึกษาดว้ยตนเอง และยงัมีหมอพื�นบา้นบางส่วนที�ศึกษาหาความรู้

โดยการเรียนรู้เพิ�มเติมมีใบรับรองการเรียนโดยตรง และเมื�อสมุนไพรไทยที�ใชใ้นการรักษาในขณะนั�น
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ไม่มีหรือขาด หมอพื�นบ้านจะมีการหาสมุนไพรไทยชนิดอื�นที�มีสรรพคุณ แต่จะกระทาํแบบนี� เมื�อ

สมุนไพรไทยชนิดนั�นหายาก 

วตัถุประสงค์ที� � แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบ้าน จังหวดัภูเก็ต  

หมอพื�นบา้น เป็นการรักษาที�ใชพ้ืชสมุนไพรไทย ธรรมชาติในทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นวิธีการที�รักษา

โรคทั�วไปที� พบในชุมชน โดยหมอพื�นบา้นที�รักษาผูป่้วยจะเลือกใช้ ส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรชนิด

นั� นๆ ตามที�ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทย สมุนไพรไทยที�นํามาใช้ในการรักษามีทั� ง

สมุนไพรเดี�ยว สมุนไพรไทยที�เป็นตาํรับ ยาสําเร็จรูป ซึ� งสมุนไพรที�นาํมาใช้มีทั�งสด และแห้ง มีทั�ง ที�

ปลูกเองและหาซื�อจากร้านขายยา ซึ� งการเก็บสมุนไพรสดนั�นสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั�งตน้ ใบ เปลือก ราก 

แก่น หัว ก่อน สมุนไพรไทยบางชนิดสามารถใชรั้กษาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผา่นการแปรรูปใหแ้ห้ง การใช้

สมุนไพรแห้งโดยตอ้งผา่นการอบ การตากหรือนาํมาบด วิธีการสกดัสมุนไพรขึ�นอยูก่บัตาํรับและโรคที�

ใชรั้กษา ไดแ้ก่ การตม้ การคั�นสด การเคี�ยวในนํ� ามนั ตวัยาหลงัการปรุงตามตาํราแลว้อาจมีลกัษณะเป็น

เม็ดเป็นผงเป็นนํ� า ผู ้ป่วยสามารถรับประทานได้เลย ส่วนใหญ่ตัวยาไม่มี อันตรายต่อคนไข้หาก

รับประทานตามที�หมอพื�นบา้น แนะนาํ ตวัยาบางประเภทผูป่้วยใชว้ิธีการพอก ประคบ ตามอวยัวะที�มี

การเจ็บปวด เช่น ปวดหวั แพอ้ากาศ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โลหิตจาง 

แนวทางการใชส้มุนไพรไทยในการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น 

�) โรคหวดั โรคแพอ้ากาศ มีแนวทางการรักษา : ตม้สมุนไพรไทย เปราะหอม มะกรูด หนุมาน

ประสานกาย สะระแหน่ ขิง หอมแดง รวมกนัในหมอ้ จากนั�นยกหมอ้ตม้ยาไป วางไวใ้นกระโจมที�จะใช้

อบร่างกายตรงหน้าของ ผูเ้ขา้กระโจม ใส่การบูร บดละเอียดลงไปทีละนิด กลิ�นการบูรจะนาํพาตวัยา

สมุนไพรแพร่กระจายออกไป ช่วยให้สูดไอกลิ�นหอมของสมุนไพรไทย การอบสมุนไพรที�เหมาะสม ใช้

เวลา �� - �� นาท ี

�) โรคเบาหวาน มีแนวทางการรักษา : นาํผลมะระขี�นกสด 8 - 10 ผล นาํเมล็ดในออก ใส่นํ� าลง

ไปเล็กนอ้ย ปั�นให้ละเอียด กรองกากออกจะไดน้ํ� าดื�มประมาณ 100 มิลลิลิตร (หรือกินทั�งกากก็ได)้ กิน

ทุกวนัติดต่อกนั แบ่งกินวนัละ 3 เวลา 

�) โรคความดนัโลหิตสูง มีแนวทางการรักษา : ใบบวับก เป็นพืชที�มีฤทธิ� เยน็ บาํรุงหลอดเลือด 

ลดอาการอักเสบ และบํารุงการไหลเวียนโลหิต วิธี รับประทานใช้ใบคั� นสดเป็นนํ� าดื�ม หรือใช้

รับประทาน 4-5 ใบต่อมื�ออาหาร 

�) โรคมะเร็ง มีแนวทางการรักษา : ใหน้าํหญา้ปักกิ�งที�ลา้งสะอาดแลว้ 3 ตน้ นาํมาตาํใหล้ะเอียด

ในครกดินเผาหรือครกไม ้แลว้เติมนํ�าตม้สุก 2 ชอ้นโต๊ะ กรองผ่านดว้ยผา้ขาวบาง ให้ผูใ้หญ่กินครั� งละ 2 
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ชอ้นโต๊ะ วนัละ 2 ครั� ง ก่อนอาหารเชา้ครึ� งชั�วโมงและก่อนเขา้นอน ส่วนเด็กให้ลดปริมาณลงครึ� งหนึ� ง

หรือกะตามความเหมาะสม 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาสามารถนาํมาแยกอภิปรายตามประเด็นได ้ดงันี�  

 �) การใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภเูกต็  

หมอพื�นบ้านส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ ทั� งนี� มีการสืบทอดความรู้ 

หลากหลายวิธีด้วยกนั มากที�สุดคือการจดจาํจากการติดตามบรรพบุรุษที�ไปให้การรักษาชาวบ้านใน

ชุมชน รวมถึงการจดบนัทึกและการศึกษาดว้ยตนเอง และยงัมีหมอพื�นบา้นบางส่วนที�ศึกษาหาความรู้

โดยการเรียนรู้เพิ�มเติมมีใบรับรองการเรียนโดยตรง และเมื�อสมุนไพรไทยที�ใชใ้นการรักษาในขณะนั�น

ไม่มีหรือขาด หมอพื�นบ้านจะมีการหาสมุนไพรไทยชนิดอื�นที�มีสรรพคุณ แต่จะกระทาํแบบนี� เมื�อ

สมุนไพรไทยชนิดนั�นหายากมาก ๆ ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั ภูมิปัญญาดา้นการบาํบดัรักษาโรคของ

หมอยาพื�นบา้นในจงัหวดันครราชสีมา (Thipwari and Nonthiya ,2018) ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอด

ภูมิ ปัญญา ของหมอยาพื� นบ้านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที� เป็นระบบ ใช้วิธี เรียนตัวต่อตัว ผ่าน

ประสบการณ์จริง ระหว่างครูกับศิษย ์หรือระหว่างคนในตระกูล การเลือกศิษยค์รูจะเป็นผูเ้ลือกด้วย

ตวัเอง จะตอ้งศึกษาจิตใจ ลกัษณะนิสัย สติปัญญา การเสียสละ ของลูกศิษย ์สังเกตความประพฤติปฏิบติั

ของลูกศิษยอ์ยา่งใกลชิ้ด คุณสมบติัของลูกศิษยต์อ้งเป็นคนดี มีศีลธรรม มีเมตตา เสียสละ ชอบช่วยเหลือ

ผูอื้�น มีความอดทน มีใจรักต่อการรักษาผูป่้วย มีสติปัญญาดี มีไหวพริบ มีความ เฉลียวฉลาด มีความจาํ

แม่นในการท่องจาํตาํรายาหรือคาถา  

 �) แนวทางการรักษาโรคจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบ้าน จังหวดัภูเก็ต หมอ

พื�นบา้น เป็นการรักษาที�ใชพื้ชสมุนไพรไทย ธรรมชาติในทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นวิธีการที�รักษาโรคทั�วไปที� พบ

ในชุมชน โดยหมอพื�นบา้นที�รักษาผูป่้วยจะเลือกใช ้ส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรชนิดนั�นๆ ตามที�ไดรั้บ

การถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทย สมุนไพรไทยที�นาํมาใชใ้นการรักษามีทั�งสมุนไพรเดี�ยว สมุนไพร

ไทยที�เป็นตาํรับ ยาสาํเร็จรูป ซึ� งสมุนไพรที�นาํมาใชมี้ทั�งสด และแห้ง มีทั�ง ที�ปลูกเองและหาซื�อจากร้าน

ขายยา  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัศึกษาวิจยั เรื�องพืชสมุนไพรประจาําถิ�นและภูมิปัญญาการประยกุต์ใช้

สาํหรับการแพทยพ์ื�นบา้น ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(Supath et el,����) ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญา

แพทยพ์ื�นบา้นเรื�องการใชพื้ชสมุนไพรของประชาชนในทอ้งถิ�นในการศึกษานี�มีความรู้มากที�สุดพบว่า 

เกี�ยวขอ้งกบัการบาํบดัรักษาอาการป่วยพื�นฐานที�ประสบอยู่เป็นประจาํคือ กลุ่มอาการหรือโรคทางเดิน
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อาหาร กลุ่มอาการหรือ โรคทางเดินหายใจ เช่น ทอ้งผูก ทอ้งเสีย แผลในกระเพาะ ไอ เจ็บคอ ขบัเสมหะ 

เป็นตน้ ซึ� งจะเห็นไดว่้าอาการและโรคต่างๆ นั�น เป็นอาการที�ไม่รุนแรงนกั โดยจะเลือกใชพื้ชสมุนไพร

ในครัวเรือนหรือมีอยูร่อบรั� วริมบา้นที�พกั อาศยัเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งสอดคลอ้ง กบัวิถีชีวิตประชาชนตาม

ทอ้งถิ�นชนบทที�ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและวฒันธรรมการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั นอกจากการ 

ให้การรักษาดว้ยสมุนไพรตามภูมิปัญญาแพทยพ์ื�นบา้นนี� แลว้ผูป่้วยเองก็สามารถช่วยเหลือตวัเองเพื�อ

บรรเทาอาการของโรค โดย การอาศัยการพักผ่อนเพื�อฟักฟื� นร่างกาย แต่จากผลการศึกษานี�  พบว่า

ประชาชนยงัขาดความรู้การใชพ้ืชสมุนไพรของประชาชน ในเรื�องการรักษาอาการปวดหวั ตวัร้อนเป็น

ไข ้เป็นหวัด ปวดเมื�อย ซึ� งเป็นอาการของโรคที�มักเกิดขึ� นในการใช้ชีวิตประจําาวัน การทํางาน

เช่นเดียวกนั แต่อยา่งไรกต็าม การบาํบดัรักษาอาการปวดหัว ตวัร้อนเป็นไข ้เป็นหวดั ปวดเมื�อยดงักล่าว

นี�  เป็นไปได้ ว่าประชาชนในท้องถิ�นนี� อาจจะใช้ภูมิปัญญาแพทยพื์�นบ้านอย่างอื�นๆ เช่น การนวด 

ประคบ ซึ�งทาํไดง่้ายกว่าในการใชแ้พทยท์างเลือก 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเรื�อง “ ศึกษาการใชภู้มิปัญญาสมุนไพรไทยของหมอพื�นบา้น จงัหวดัภูเก็ต ” ผูว้ิจยั

เสนอแนะเพื�อนาํผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แนวทางการวิจยัในครั� งต่อไป ดงันี�  

�) ควรศึกษาขอ้มูลการใช้สมุนไพรร่วมกบัวฒันธรรมและสังคมทอ้งถิ�น ความเชื�อต่างๆ ของ 

ชุมชน 

�) ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัภูมิปัญญาดา้นการรักษาโรคของสมุนไพรไทยที�ปรากฏในเอกสารโบราณ

ของหมอพื�นบา้นในจงัหวดัภูเกต็ 

�) ควรวิจัยและพฒันารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื�อสุขภาพและ

สิ�งแวดลอ้มที�ย ั�งยนืของหมอพื�นบา้น ในจงัหวดัภเูกต็ 

�) ควรวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผูผ้ลิตสมุนไพรไทยของหมอพื�นบ้าน เพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวและการพฒันาสู่วิสาหกิจชุมชนอยา่งย ั�งยนื 
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วในประเทศและต่างประเทศให้การรับรองสิทธิของผู ้ต ้องหาใน

กระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยที�ประเทศไทยเป็นประเทศที�ใชป้ระมวลกฎหมาย (Civil law) และ

เป็นระบบการดาํเนินคดีอาญาแบบกล่าวหาที�มีแนวคิดการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ จึงเป็นการใชอ้าํนาจรัฐ

ที�สามารถกระทาํได้ตามความจาํเป็น เพื�อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน แมจ้ะกระทบสิทธิ�

ของผูต้อ้งหาอยู่บา้งก็ตาม แต่การดาํเนินการต้องไม่กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรง จึงจะเห็นได้ตาม

มาตรา ���/� ซึ� งบญัญัติไวเ้พื�อคุม้ครองการใช้อาํนาจของรัฐว่า ตอ้งการทาํโดยแพทยผู์เ้ชี�ยวชาญ ตอ้ง

กระทาํเท่าที�จาํเป็น และสมควร โดยวิธีการที�ก่อให้เกิดควาเจ็บปวดนอ้ยสุดเท่าที�จะกระทาํไดแ้ละไม่เป็น

อนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคล อนัเป็นขอ้แสดงให้เห็นว่าการใชอ้าํนาจดงักล่าว ไม่ใช่การใช้

อาํนาจตามอาํเภอใจ 

 เมื�อมีการบญัญติัมาตรา ���/� กาํหนดให้การแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายไปตรวจพิสูจน์

ทางวิทยาศาสตร์ กลบักาํหนดเงื�อนไขไวว้่า ตอ้งเป็นกรณีที�เป็นอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงเกินสามปี และ

ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูต้อ้งหาก่อนดาํเนินการ อีกทั�งขอ้สันนิษฐานที�เป็นผลร้ายต่อผูต้อ้งหา อนั

เป็นการกาํหนดเงื�อนไขการใชอ้าํนาจรัฐ โดยพิจารณาเพียงลกัษณะของคดีไม่ไดพิ้จารณาถึงเนื�อหาความ

จาํเป็นของเรื�องในแต่ละคดี โดยเฉพาะการบญัญตัิถึงเรื�องความยนิยอมของผูต้อ้งหานั�น เป็นการคุม้ครอง

สิทธิของผูต้อ้งหา โดยการใหสิ้ทธิในการตดัสินใจร่วมกระบวนการซึ� งผูต้อ้งหาจะไม่ยนิยอมกไ็ด ้  
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 ดังนั� นจะเห็นได้ว่า การกาํหนดเงื�อนไขตามมาตรา ���/�นั� น ในเรื�องความยินยอมได้มีการ

คุม้ครองผูต้อ้งหาแลว้ แต่ในกรณีที�มีโทษตํ�ากว่าสามปีนั�นยงัไม่มีการให้ความคุม้ครองในเรื�องการให้

ความยนิยอมแต่อยา่งใด 

  

คาํสําคัญ: ความเสมอภาค, การตรวจพิสูจน์, พยาน, หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์, 

     นิติวิทยาศาสตร์ฒสิทธิและเสรีภาพ 

 

Abstract 

 At present, most of them in the country and abroad guarantees the rights of suspects in the 

criminal justice system as Thailand is a country that uses civil law and is a criminal prosecution 

system. The allegation form with the concept of criminal prosecution by the state is an exercise of 

state power that can be done as necessary. for the benefit of collecting evidence, even if it affects the 

rights of the accused to some extent but the operation must not severely affected Therefore, it can be 

seen under Section 131/1, which is stipulated to protect the exercise of the power of the State that it 

must be done by a medical professional. It must be done sparingly and appropriately by means that 

cause as little pain as possible. to be able to do so and without harm to the body or health of the 

person, which indicates that the exercise of such power not arbitrary exercise of power. 

 When Article 131/1 stipulates that seeking evidence from the body for scientific verification, 

it stipulates that must be the case Prison rates are high for more than three years. and must obtain 

consent from the accused before proceeding In addition, the assumption that It was a bad effect on the 

accused. which determines the conditions for the use of state power by considering only the nature of 

the case, not considering To the content of the necessity of the story in each case, especially the 

provision on the consent of the accused is to protect the rights of the accused. by giving decision-

making rights may participate in the process in which the accused will not agree. 

 Therefore, it can be seen that The stipulation under section 131/1 states that consent has 

already been given to the accused, but in the case of a sentence of less than three years, it has not yet 

been provided. Any protection against giving consent 
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บทนํา 

 อาชญากรรมเป็นอีกปัญหาหนึ�งของประเทศไทยที�ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมไทย ซึ� งปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบนัเป็นปัญหาที�ร้ายแรงมี

ผลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นอยา่งมาก ในปัจจุบนัอาชญากรรมที�เกิดขึ�น 

ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์หนึ�งของสังคม ซึ� งมีหลายรูปแบบ ผูก้ระทาํความผิดต่างคิดหา

กลวิธีในการหาช่องทางเพื�อหลบเลี�ยงกฎหมายและเกิดการพยายามรวมกลุ่มกนัสร้างความเสียหายซึ� ง

กระทบต่อสิทธิของผูอื้�น การรวมกลุ่มในการก่ออาชญากรรมจะทวีความรุนแรงขึ�นซึ� งยากแก่การ

ปราบปราม จากอดีตที�ผ่านมาจะมองขา้มถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ไม่ให้ความสําคญัของ

ปัญหาอาชญากรรมทั�ง ๆ ที�เป็นปัญหาที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ การแกปั้ญหาจึงเป็นการแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหนา้ กล่าวคือมีผูก้ระทาํความผิดปรากฏขึ�นทุกซึ� งปรากฏขึ�นตามสิ�งต่างๆ เช่น การฆ่า การ

ข่มขืน การปลน้ การคา้ยาเสพติด เป็นตน้ ซึ� งการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัจะให้ความสําคญักบัปัญหา

เพียงชั�วระยะหนึ�งเท่านั�น ทั�ง ๆ ที�รัฐควรทาํการแกไ้ขอยา่งต่อเนื�องและจริงจงัปัญหาอาชญากรรมจึงเป็น

ปัญหาใหญ่ที�ประชาชนต้องประสบและได้รับการเดือดร้อนโดยไม่มีทางแก้ ซึ� งเป็นปัญหาที�ท้าทาย

รัฐบาลทุกยคุสมยัและเป็นปัญหาที�ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื�อให้ทราบถึงวิวฒันาการของแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจ

พสูิจน์บุคคลโดยใชพ้ยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทั�งตามกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ 

2. เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ถึงสิทธิของบุคคลในการพิสูจน์บุคคลโดยใช้พยานหลกัฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

3. เพื�อให้ทราบถึงแนวทางในการคุม้ครองสิทธิของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจพิสูจน์บุคคล

โดยใช้พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื�อให้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการบังคับใช้กฎหมายนําไปสู่

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับใช้กฎหมายที� เกี�ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยใช้

พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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สมติฐานของงานวิจยั 

        เนื�องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ของประเทศไทยเป็นเรื�องที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยใชพ้ยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพราะปัจจุบนัการตรวจพิสูจน์

บุคคลหรือการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม โดยให้ศาล

สามารถรับฟังเป็นพยานหลกัฐานดงักล่าวได ้เพื�อประกอบในการพิจารณาคดี  แต่อยา่งไรกดี็ตามมาตรา 

131/1 นั�นไดมี้การกาํหนดสิทธิและหน้าที�ของบุคคลหรือเงื�อนไขต่างๆไวต่้างกนัที�จะได้รับการตรวจ

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ดงันั�นจึงเห็นสมควรศึกษาแนวคิดของกฎหมายในประเด็นเรื�อง สิทธิของบุคคล

ในการเขา้ตรวจพิสูจน์บุคคลโดยใชพ้ยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ

ประชากรในรัฐเพียงใด ทั�งนี� จะได้มีการเสนอให้มีการแกไ้ขปัญหาหรือมีการปรับเปลี�ยนให้เกิดความ

สมดุลเพื�อใหคุ้ม้ครองผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการตรวจพิสูจน์โดยใชพ้ยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ใหบุ้คคลที�

รับการพสูิจน์ไดรั้บความเท่าเทียมกนั 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

ทาํการศึกษาวิเคราะห์โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยเฉพาะบทบญัญตัิของกฎหมาย ทฤษฎี แนวความคิดที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบและคน้ควา้

หาความจริงในคดีอาญา การแสวงหาพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวน ขั�นตอนในการรวบรวม

พยานหลักฐานจากร่างกายผูต้ ้องหา เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยและในสื� ออิเล็กทรอนิกส์ที�

เกี�ยวขอ้งทั�งของไทยและของต่างประเทศ จากนั�นทาํการวิเคราะห์จากแนวความคิดในการดาํเนินคดีที�

รวบรวมได ้

 

เนื�อหา 

 การตรวจพสูิจน์บุคคลโดยใช้พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ 

 การตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจกัรนั�น แบ่งการตรวจ

พิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น � แบบ คือ การตรวจภายในร่างกายกบัการตวัภายนอก

ร่างกาย ซึ� งกฎหมายได้กาํหนดให้พนักงานสอบสวนมีอาํนาจในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้ แต่ในกรณี

การตรวจพิสูจน์หลกัฐานภายในร่างการนั�น จะตอ้งได้รับความยินยอมของผูก้าํกบัและผูต้อ้งหาก่อน 

ประเทศสหราชอาณาจกัรมิไดก้าํหนดขั�นตํ�าอตัราโทษจาํคุกไวแ้ต่อยา่งใดในการขอความยนิยอมนั�น จึง

เป็นเหตุใหต้อ้งขอความยนิยอมก่อนเสมอแต่อาจจะมีบางกรณีที�ไม่ตอ้งขอความยนิยอม  สาํหรับการนาํ
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ส่วนประกอบของร่างกายไปตรวจกฎหมายองักฤษให้ความสาํคญักบัการตรวจพิสูจน์หลกัฐานภายใน

ร่างกาย ที�จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ ส่วนกรณีของการตรวจพิสูจน์หลักฐานภายนอก

ร่างกาย แมจ้ะมีหลกัเกณฑ์ของการให้ความยนิยอมแต่อาจมีบางกรณี ที�ไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอม และ

ขอให้ศาลหรือเจา้หนา้ที�ใชก้าํลงับงัคบัไดบ้างกรณี ส่วนการขอความยนิยอมนั�น มีหลกัเกณฑที์�ชดัเจนว่า

จะตอ้งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ และไม่อาจถอนความยินยอมได ้และในกรณีการตรวจพิสูจน์

บุคคลจะตอ้งกระทาํโดยแพทยห์รือพยาบาลที�โรงพยาบาล ตอ้งไม่ทาํให้เกิดความบาดเจ็บอย่างไรก็ดี 

หากผูต้อ้งหาปฏิเสธไม่ไดต้รวจโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ไม่ว่าในขั�นตอนของการพิจารณาใดๆ ให้เป็น

อาํนาจศาลในการใชดุ้ลพินิจว่าจะส่งสาํนวนให้คณะลูกขุนพิจารณา หรือจะบงัคบัให้ผูต้อ้งหาตอ้งรับ

การตรวจพิสูจน์ 

 ส่วนการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอรมณีนั�น ตามมาตรา 81a  เป็น

การบญัญติัให้แสวงหาพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์จากร่างกายของผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิด

เท่านั�น ในเรื�องของการแสวงหาพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ตอ้งกระทาํโดยแพทยแ์ละตอ้งกระทาํ

ตามหลกัวิชาการทางการแพทย ์โดยการแสวงหาพยานหลักฐานดงักล่าวต้องเป็นการกระทาํไปเพื�อ

คน้หาขอ้เท็จจริงที�มีความสําคญัต่อกระบวนพิจารณาคดีเท่านั�น ซึ� งสามารถกระทาํได้แมจ้ะไม่ได้รับ

ความยินยอมจากผูถู้กกล่าวหา หากการกระทาํนั�นไม่ทาํให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูถู้ก

กล่าวหา อาํนาจในการสั�งการใหมี้การตรวจพสูิจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์จะเป็นของผูพ้ิพากษา 

เวน้แต่กรณีที�เป็นการเร่งด่วนและจะเกิดผลร้ายต่อพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์นั� นที�เจ้าพนักงาน

อยัการจะมีอาํนาจสั�งตรวจได ้ทั�งนี�  บทลงโทษในการคุม้ครองพยานหลกัฐานของประเทศเยอรมณีนั�น 

กรณีไม่ไดรั้บความยินยอมจากพยานบุคคลนั�นจะกระทาํไดเ้ฉพาะที�จะทาํให้เกิดการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง

ในคดีเท่านั�น ซึ� งตอ้งกระทาํโดยแพทยแ์ละไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามยัของพยานในคดี โดยอาํนาจ

ในการสั�งการยงัคงเป็นของผูพ้ิพากษา เวน้แต่ในกรณีรีบด่วนจึงให้เป็นอาํนาจของเจา้พนักงานอยัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรา 81a 

 และการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศฝรั�งเศสนั�น ตาํรวจฝ่ายคดีจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการสอบสวน และรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้ส่งสาํนวนใหพ้นักงานอยัการยื�นฟ้องต่อ

ศาล โดยในชั�นของการไต่สวน ศาลไต่สวนจะแจง้ผูถู้กกล่าวหาถึง การดาํเนินกระบวนการไต่สวนนั�น 

และทาํการคน้หาพยานหลกัฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตาํรวจทาํการสอบสวนพยานหลกัฐานก็ได ้

โดยศาลไต่สวนสามารถตรวจพิสูจน์ได้ทั� งพยานบุคคลพยานเอกสารรวมถึงสามารถแต่งตั� งพยาน

ผูเ้ชี�ยวชาญในคดีได้ ในฝรั�งเศสการรับฟังพยานหลกัฐานนั�นเป็นไปอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ สามารถ
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รับฟังพยานหลักฐานได้ทุกชนิดเพื�อประโยชน์ในการค้นหาความจริงแห่งคดี โดยศาลจะเป็นผูช้ั�ง

นํ� าหนักความน่าเชื� อถือของพยานหลักฐานเพื�อวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเอง ทั� งนี� การ ได้มาซึ� ง

พยานหลกัฐานนั�น ตอ้งไม่ละเมิดศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์กล่าวคือการแสวงหาพยานหลกัฐานจะกระทาํ

ด้วยวิธีการที�เป็นการทรมานหรือการขู่ เข็ญ หรือ กระทาํการใดๆ ที� เป็นการลดคุณค่าของความเป็น

มนุษยล์งไม่ได ้และ ในเรื�องของความยนิยอมในการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ของฝรั�งเศส กฎหมาย

กาํหนดว่าจาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมเสมอสาํหรับการตรวจตวัอยา่งทางนิติวิทยาศาสตร์ของร่างกาย

มนุษย ์โดยจะขดัขืนไม่ได ้“เป็นการบงัคบัใชโ้ดยตรงของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1789” ซึ� งรวม

เป็นคาํนําในรัฐธรรมนูญฝรั�งเศส ส่วนในกรณีการพิสูจน์พยานหลักฐานวิทยาศาสตร์สําหรับคดี

อุกฉกรรจ์ คือ คดีอาญาที�มีโทษจาํคุกอย่างสูงเกิน �� ปีขึ�นไป เจา้หน้าที�ตาํรวจสามารถบงัคบัเอาสิ�งส่ง

ตรวจ (เช่น เลือด เนื�อเยื�อ ลายพิมพนิ์�วมือ เส้นผม) จากผูต้อ้งหาไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมหากไม่

สามารถนาํสิ�งส่งตรวจจากผูต้อ้งสงสัยได ้กฎหมายใหอ้าํนาจเจา้หนา้ที�ตาํรวจนาํสิ�งส่งตรวจจากบุคคลที�

มีความเกี�ยวขอ้งกบัผูต้อ้งสงสัยทางพนัธุกรรมที�สามารถนาํลายพิมพดี์เอ็นเอมาตรวจเปรียบเทียบแทน

กันได้ แต่ต้องกระทําโดยวิธีการทางการแพทย์และต้องใช้ผูเ้ชี�ยวชาญซึ� งเป็นบุคคลตามลักษณะที�

กฎหมายกาํหนด การปฏิเสธไม่ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�เก็บตวัอยา่งสิ�งสิ�งส่งตรวจตามกฎหมายดงัที�กล่าวมา

นั�น จะตอ้งระวางโทษจาํคุก � ปี และปรับ ��,��� ยูโร ถา้การปฏิเสธกระทาํโดยบุคคลซึ� งถูกตดัสินว่า

กระทาํความผิดอาญาร้ายแรง ตอ้งระวางโทษ จาํคุก � ปี หรือปรับ ��,��� ยโูร หากผูต้อ้ง สงสัยไดน้าํ

หรือพยานนําตัวอย่างสิ� งส่งตรวจจากบุคคลอื�น ไม่ว่าบุคคลนั� นจะยินยอมด้วยหรือไม่มาแสดงต่อ

เจา้หนา้ที�ว่าเป็นตวัอยา่งสิ�งส่งตรวจของตน ผูน้ั�นตอ้งระวางโทษ จาํคุก � ปี และปรับ ��,��� ยโูร 

 นอกจากนี� หากผูต้อ้งสงสัยซึ� งปฏิเสธการให้ตวัอย่างสิ�งส่งตรวจลายพิมพ ์DNA ดงักล่าวไดถู้ก

ศาลตดัสินว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดอาญาซึ� งตอ้งสงสัยจริงผูน้ั�นจะตอ้งถูกเพิกถอนสิทธิ� ในการไดรั้บการ

ลดยอดโทษไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งยงัตดัสิทธิ� ในการไดรั้บการลดหยอ่นโทษซึ�งอาจไดรั้บในอนาคตอีกดว้ย 

 

การตรวจพสูิจน์บุคคลโดยใช้พยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย                                                                

 เดิมประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 เมื�อปี พ.ศ.2451 เป็น

ประมวลกฎหมายฉบบัแรกของไทยที�มีความเป็นสากลครั� งแรก เนื�องจากกฎหมายดงักล่าวไดมี้การนาํ

รูปแบบกฎหมายจากต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการยกร่าง ดงันั�น สิ�งที�สําคญัของกฎหมายฉบบันี�  

คือ คุณค่าทางวิชาการที�เป็นรากฐานสําคญัของการนาํกฎหมายจากต่างประเทศมาประยุกตใ์ชใ้นบริบท

ของสังคมไทย ประมวลกฎหมายอาญาในยคุปัจจุบนัที�ไดม้ีการประกาศใชเ้มื�อ พ.ศ. 2499 ตั�งแต่ไดมี้การ
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ใช้กฎหมายตราสามดวงมาตลอดนับตั�งแต่กรุงศรีอยุธยาจนกระทั�งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เห็นได้ว่า

กฎหมายดงักล่าวยงัไดมี้บทลงโทษที�ยงัลา้หลงัและป่าเถื�อนอยู ่ซึ� งกฎหมายอาญาแต่เดิมส่วนใหญ่แลว้มี

บทบญัญตัิในทาํนองเดียวกนันี�  ซึ� งการลงโทษเป็นการกาํหนดโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ภายนอก

ของความผิดโดยไม่ไดพิ้จารณาจากระดบัความร้ายแรงที�แทจ้ริงของความผดิหรือระดบัของความรับผดิ

ทางอาญาของผูก้ระทาํผิดแต่อย่างใด ซึ� งเห็นไดว้่ารัฐบาลในสมยันั�นไดเ้ห็นถึงความจาํเป็นที�จะทาํให้

กฎหมายอาญาในลกัษณะเดิมพน้จากสภาพการลงโทษที�อนัน่ากลวัอนัตราย สับสนและไม่แน่นอน ซึ� ง

เป็นขอ้อา้งประการสาํคญัของประเทศมหาอาํนาจยโุรปที�ปฏิเสธการขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ของประเทศสยามในขณะนั� นก็คือ การขาดหลกัประกันทางความยุติธรรมโดยประเทศมหาอาํนาจ

เหล่านี� ยอมรับว่าปัญหาเรื� องสิทธินี� มีลักษณะค่อนข้างจะเป็นการพิเศษและรุนแรงผิดวิสัย แต่ก็

จาํเป็นตอ้งปฏิเสธไม่ใช่เพราะไม่มีเหตุผลเสียทีเดียวซึ� งประเทศมหาอาํนาจเรานี�อา้งว่าจะไม่ยอมยกเลิก

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตจนกว่าประเทศสยามจะสามารถให้หลกัประกนัทางความยติุธรรมแก่คนใน

บงัคบัของตนไดอ้ยา่งพอเพียงเช่นเดียวกบัที�คนในบงัคบัไดรั้บจากศาลกงสุลของตน 

 ในคดีอาญาจําเลยจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ� จนกว่าโจทก์จะสามารถแสดง

พยานหลกัฐานพิสูจน์ต่อศาลไดว้่าจาํเลยเป็นเป็นผูก้ระทาํความผิดที�แทจ้ริงตามขอ้กล่าวหา หลกัการใน

การดําเนินคดีอาญาของโจทก์คือโจทก์มีภาระพิสูจน์จนสิ�นความสงสัย (Proof beyond reasonable 

doubt) และการที�จะพิสูจน์ว่าสิ�นความสงสัยเพียงใดนั� น ให้พิสูจน์เพียงว่า “จําเลยทาํผิด เพียงตาม

สมควร” ก็เพียงพอแลว้การคน้หาความจริงจึงเป็นหลกัสําคญัของคดีอาญาซึ� งมีการพิสูจน์ความจริงดว้ย

วิธีการนาํสืบพยานหลกัฐาน เช่น พยานเอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล รวมทั�งการนาํกระบวนการ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการคน้หาความจริงจึงเป็นที�นิยมมากยิ�งขึ�น การรวบรวมพยานหลกัฐาน

ดังกล่าวเพื�อมายืนยนัให้สามารถพิสูจน์ความผิดจึงต้องมีความชัดเจน ดังนั� น จึงมีการนาํเอาความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ มาพฒันาใชใ้นการพิสูจน์ หลกัฐานต่างๆ ให้ไดผ้ลที�ถูกตอ้ง

แท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ� งในปัจจุบันได้ผลอย่างดียิ�งในการสืบสวนติดตามจับกุมผูก้ระทํา

ความผิดต่างๆ มาลงโทษตามกฎหมาย เนื�องจากพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื�อถือ

มากกว่าพยานบุคคลทั�วไป เพราะมีการตรวจพิสูจน์ ทดสอบและยนืยนัจากผูม้ีความรู้ ความเชี�ยวชาญ

แลว้อีกทั� งยงัไม่สามารถแกไ้ข เปลี�ยนแปลง ได้โดยง่าย โดยเฉพาะสิ� งที�เป็นเครื� องบ่งชี� คุณลักษณะ

เฉพาะตวัของบุคคล เช่น ลายพิมพ ์DNA ตวัอยา่งเลือด เนื�อเยื�อ ผิวหนงั และเส้นผมหรือขน โดยกาํหนด

ไวใ้นมาตรา 131/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายกาํหนดหลกัเกณฑ์แต่เพียง

ว่าให้ผูถู้กตรวจตอ้งให้ความยินยอมและตอ้งดาํเนินการโดยแพทยเ์ท่านั�น โดยมิไดค้าํนึงสภาพความ
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อ่อนแอ อีกทั�งยงัไม่คาํนึงถึงกรณีที�ว่าบุคคลใดจาํคุกไม่เกินสามปีไม่ตอ้งให้ความยินยอม แต่บุคคลใด

จาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีตอ้งให้ความยนิยอม ในการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ การที�

พนกังานสอบสวนเพียงลาํพงัจะตอ้งทาํการรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆในคดีนั�นเป็นสิ�งที�ค่อนขา้งยาก

และเป็นงานที�ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเพราะจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลโดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื�องที�ตอ้งให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากเพราะเป็นการกระทาํที�เป็นการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพในร่างกายของคนในแต่ละคดีที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัมีลกัษณะซบัซ้อนพยานหลกัฐานต่างๆใน

คดีก็จะมีจาํนวนมากบางคดีไม่มีพยานบุคคลหรือพยานเอกสารที�จะสามารถนาํมาพิสูจน์ความผิดของ

ผูต้อ้งหาได้เลยมีเพียงแต่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที�สามารถนํามาพิสูจน์เพื�อนําตัวผูก้ระทํา

ความผดิมาลงโทษตามขั�นตอนของกฎหมายได ้ 

 สําหรับในการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ไดมี้การพัฒนาปรับปรุงเครื�องมือ

เครื�องใชต่้าง ๆ ในการสืบสวนหาตวัคนร้ายและพิสูจน์ความผิดใหก้า้วหนา้และทนัสมยัขึ�นกว่าเดิมเป็น

อย่างมาก ทางด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการศึกษาค้นคว้านําเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ตลอดจนเครื�องมือตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์อย่าง

มากมาย เช่น การใช้รังสีต่าง ๆ การใช้เทคนิค ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในการตรวจวิเคราะห์ธาตุ การใช้

เลเซอร์ การตรวจพิสูจน์เสียงมนุษย ์เป็นตน้ เพื�อเป็นการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมายไทย

ในเรื�องของพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาเป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อให้กระบวนการไดม้าซึ� งพยานหลกัฐานในคดีอาญามีประสิทธิภาพมาก

ขึ� น โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาฉบับที�28 เพื�อ

ศกัราช 2551 มีการบญัญตัิมาตรการทางกฎหมายโดยกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการตรวจพิสูจน์บุคคล

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 วรรคสอง ดงันี�   

         1. เป็นกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพื�อพิสูจน์ขอ้เท็จจริงตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131  

         2. คดีที�จะใชก้ารตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นี�ตอ้งเป็นกรณีความผิดที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่ง

สูงเกินสามปีด้วยการพิสูจน์นั�นจาํเป็น ตอ้งเก็บตวัอย่าง เลือด เนื�อเยื�อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน นํ� าลาย

ปัสสาวะ อสุจิสารคดัหลั�ง สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหาหรือ

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
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         3. การดาํเนินการตรวจพิสูจน์ตอ้งกระทาํเพียงเท่าที�จาํเป็นและสมควรโดยใชว้ิธีการที�ก่อใหเ้กิด

ความเจ็บปวดนอ้ยที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดอี้กทั�งจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคล

นั�นดว้ยกรรมวิธีการตรวจพิสูจน์นี�ตอ้งกระทาํโดยแพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญเท่านั�น 

         4. ผูต้อ้งหาผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้งให้ ความยินยอมก่อนพนักงานสอบสวนจึงจะ

ใหแ้พทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญตรวจพิสูจน์ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได ้

         5. ถ้าผูต้ ้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมให้ตรวจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือในกรณีที�

ผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายกระทาํการป้องกนัขดัขวางมิให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งใหค้วามยนิยอมโดยไม่มีเหตุอนั

สมควรใหส้ันนิษฐานไวเ้บื�องตน้ว่าขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที�หากไดต้รวจพิสูจน์แลว้

จะเป็นผลเสียต่อผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายนั�นแลว้แต่กรณี  

          ดังนั� น  ในเรื� องของการได้รับความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมล้วนแล้วเป็นสิทธิทาง

ร่างกายของผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหาย ซึ� งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131/1 ทั�ง 2

วรรค มีความแตกต่างกนัตรงที�ไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมอย่างใดจากผูด้สียหาย หรือผูต้อ้งหาเมื�อมีการ

ตรวจหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พนักงานสอบสวนมีอาํนาจพิสูจน์ โดยการให้แพทยห์รือ

ผูเ้ชี�ยวชาญทาํการตรวจได้เลย แต่ในโทษทางอาญาที�มีอตัราโทษสูงกว่าสามปี จาํเป็นตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมในการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกครั� ง จึงเห็นไดว้่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั 

  

 ข้อพจิารณาในการตรวจพสูิจน์บุคคลโดยใช้พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 การตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กฎหมายได้กาํหนดให้พนักงาน

สอบสวนมีอ ํานาจให้ทําการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุหรือเอกสารใดๆในกรณีการตรวจพิสูจน์

พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที�กระทบต่อเสรีภาพในร่างกายที�จาํเป็นจะตอ้งตรวจเก็บตวัอย่างเลือด 

เนื�อเยื�อ ผวิหนงั เส้นผมหรือขน นํ�าลาย ปัสสาวะอุจจาระ สารคดัหลั�ง สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบ

ของร่างกายจากผูต้ ้องหา ผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งนั�น กฎหมายไดก้าํหนดให้กระทาํไดเ้ฉพาะ

กรณีความผิดอาญาที�มีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงเกิน 3 ปีเท่านั�น โดยให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของพนักงาน

สอบสวนผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการให้แพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญดําเนินการตรวจ  เมื�อพิจารณาถึง

หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพยานหลักฐานของประเทศสหราชอาณาจักรนั� น ในประเทศสหราช

อาณาจกัรนั�น มีการแบ่งการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 แบบ คือ การตรวจ

ภายในร่างกายกบัการตวัภายนอกร่างกาย ซึ� งกฎหมายไดก้าํหนดให้พนักงานสอบสวนมีอาํนาจในการ

ตรวจพิสูจน์บุคคลได ้แต่ในกรณีการตรวจพิสูจน์หลกัฐานภายในร่างการนั�น จะตอ้งไดรั้บความยนิยอม
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ของผูก้าํกบัและผูต้อ้งหาก่อน ประเทศสหราชอาณาจกัรมิไดก้าํหนดขั�นตํ�าอตัราโทษจาํคุกไวแ้ต่อยา่งใด

ในการขอความยินยอมนั�น ส่วนในเรื�องของบทลงโทษในการคุม้ครองพยานหลกัฐานของประเทศไทย

อตัราโทษจาํคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี ให้ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ใน

กรณีที�ไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณา

ความอาญา ในมาตรา 131/1 กาํหนดว่าให้สันยาฐานไวเ้บื�องตน้ว่าขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจ

พิสูจน์ที�หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผูเ้สียหายหรือผูเ้สียหายนั� นเอง เมื�อเปรียบเทียบกบั

ประเทศสหราชอาณาจักรนั� น พบว่าหากไม่ได้รับความยินยอมในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ก็ให้สันนิษฐานเช่นเดียวกับกฎหมายไทย แต่ในกรณีที� ผู ้ต ้องสงสัยถูกกล่าวหาใน

อาชญากรรมที�ร้ายแรง หรือคดีที�มีโทษอย่างสูง 10 ปีขึ�นไป เจา้หนา้ที�อาจใชก้าํลงัในการให้ไดต้วัอยา่ง

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชนิด non-intimate sample โดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูต้ ้อง

สงสัย 

 การคุม้ครองสิทธิเเละเสรีภาพในร่างกายของบุคคลในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของ

บุคคลนั� น การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เเห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเเห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ส่วนในประเทศเยอรมณีการตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์นั�น ไดใ้ห้

หลกัประกนัสิทธิต่อผูต้อ้งหา บุคคลเเละผูต้อ้งลงโทษในคดีอาญาที�สอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ย

เรื�องสิทธิมนุษยชนเเละสิทธิขั�นพื�นฐาน 

 การตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กฎหมายได้กาํหนดให้พนักงาน

สอบสวนมีอาํนาจให้ทาํการตรวจพิสูจน์บุคคลวตัถุหรือเอกสารใดๆ ในกรณีที�กระทบต่อเสรีภาพใน

ร่างกายที�จาํเป็นจะตอ้งตรวจเก็บตวัอยา่งเลือด เนื�อเยื�อ ผิวหนัง เส้นผมหรือขน นํ�าลาย ปัสสาวะอุจจาระ 

สารคดัหลั�ง สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้อ้งหา กฎหมายไดก้าํหนดให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีความผิดอาญาที�มีอัตราโทษจาํคุกอย่างสูงเกิน 3 ปีเท่านั�น โดยให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของ

พนกังานสอบสวนผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการให้แพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญดาํเนินการตรวจ ในส่วนของ

การตรวจพิสูจน์ของประเทศเยอรมณี ในเรื�องของการแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้อง

กระทาํโดยแพทยแ์ละต้องกระทาํตามหลักวิชาการทางการแพทย ์โดยการแสวงหาพยานหลักฐาน

ดงักล่าวตอ้งเป็นการกระทาํไปเพื�อคน้หาขอ้เท็จจริงที�มีความสาํคญัต่อกระบวนพจิารณาคดีเท่านั�น 

        บทลงโทษในการคุม้ครองพยานหลกัฐานของประเทศไทยอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปี ให้

ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีที�ไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจ

พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา ในมาตรา 131/1เมื�อ
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เปรียบเทียบกับประเทศเยอรมันณีที�มีการแบ่งแยกประเภทของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ คือ 1)การตรวจพิสูจน์ร่างกายแบบธรรมดา  2)การตรวจพิสูจน์ร่างกายที�เป็นการล่วงลํ�าเขา้

มาในร่างกาย ซึ� งตามกฎหมายของประเทศไทยนั� นมิได้มีการแบ่งแยกประเภทของการตรวจพิสูจน์

พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไว ้ถา้หากผูต้อ้งหาไม่ให้ความยินยอมในการนาํหลกั“volenti non fit 

injuria”มาใช ้ซึ�งเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานเรื�องความยนิยอม 

            การคุม้ครองสิทธิเเละเสรีภาพของประเทศไทยในร่างกายของประชาชนในการตรวจพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์ของบุคคลนั� น การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เเห่งบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนของประเทศฝรั�งเศสนั�นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพใน

ร่างกายมนุษยน์ั� นได้มีบญัญัติไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 16-9 ดังนี�  สิทธิของแต่ละคนต้อง

เคารพและตอ้งไม่ละเมิดต่อร่างกายยกเวน้แต่ความจาํเป็นทางการรักษาและตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผู ้

มีส่วนได้เสียถ้าบุคคลนั� นอยู่ในสภาพที�เขาจะสามารถให้ได้ ซึ� งเป็นกรณีทั�วไปที�กิจกรรมโดยรวม

ทั�งหมดของทั�งภาคเอกชนและของภาครัฐจะตอ้งให้การเคารพ 

            การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กฎหมายไดก้าํหนดให้พนักงาน

สอบสวนมีอ ํานาจให้ทําการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆในกรณีการตรวจพิสูจน์

พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ที�กระทบต่อเสรีภาพในร่างกายที�จาํเป็นจะตอ้งตรวจเก็บตวัอย่างเลือด 

เนื�อเยื�อ ผวิหนงั เส้นผมหรือขน นํ�าลาย ปัสสาวะอุจจาระ สารคดัหลั�ง สารพนัธุกรรมหรือส่วนประกอบ

ของร่างกายจากผูต้ ้องหา ผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งนั�น กฎหมายไดก้าํหนดให้กระทาํไดเ้ฉพาะ

กรณีความผิดอาญาที�มีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงเกิน � ปีเท่านั�น โดยให้เป็นอาํนาจหน้าที�ของพนักงาน

สอบสวนผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการให้แพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญดําเนินการตรวจ  เมื�อพิจารณาถึง

หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองพยานหลกัฐานของประเทศฝรั�งเศสนั�น ไดม้ีการแบ่งประเภทของการตรวจ

พิสูจน์พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เป็น 2 ลกัษณะ ดังนี�  1) intimate sample เป็นประเภทที�ตอ้งล่วง

ละเมิดสิทธิทางร่างกายของบุคคลโดยตรง  2) non-intimate sample เป็นประเภทที�ไม่ต้องมีการล่วง

ละเมิดสิทธิทางร่างกายของบุคคล ในส่วนการดาํเนินคดีอาญาของฝรั�งเศส มีลกัษณะเป็นการดาํเนินคดี

โดยรัฐ ซึ� งรัฐจะเป็นผูพิ้สูจน์การกระทาํความผิดของผูถู้กกล่าวหา และรัฐโดยพนักงานอัยการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้องคดีอาญา ซึ� งตาํรวจฝ่ายคดีจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบสวน 

และรวบรวมพยานหลกัฐาน แลว้ส่งสํานวนให้พนักงานอยัการยื�นฟ้องต่อศาลในการดาํเนินคดีต่อไป 

ส่วนในเรื� องการให้ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ของฝรั�งเศส กฎหมายกาํหนดว่า
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จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมเสมอสาํหรับการตรวจตวัอยา่งทางนิติวิทยาศาสตร์ของร่างกายมนุษย ์โดย

จะขดัขนืไม่ได ้

               บทลงโทษในการคุม้ครองพยานหลกัฐานของประเทศไทยอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปี ให้

ความยินยอมในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีที�ไม่ให้ความยินยอมให้ตรวจ

พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความอาญา ในมาตรา 131/1 

เปรียบเทียบกบัประเทศฝรั�งเศส พบว่ากรณีที�ผูต้อ้งสงสัยถูกกล่าวหาในอาชญากรรมที�ร้ายแรง หรือคดีที�

มีโทษอย่างสูงตั�งแต่ 10 ปีขึ�นไป เจา้หนา้ที�ตาํรวจสามารถเอาสิ�งส่งตรวจจากผูต้อ้งสงสัยไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากผูต้อ้งสงสัย 

 

บทสรุป 

เนื�องจากการแสวงหาพยานหลกัฐานจากร่างกายผูต้อ้งหาในประเทศไทยนั�น เป็นการใชอ้าํนาจ

รัฐที�สามารถกระทาํไดต้ามความจาํเป็น เพื�อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน แมจ้ะกระทบถึง

สิทธิของผูต้อ้งหาก็ตาม ทั�งในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานพยานบุคคล วตัถุ รวมไปถึงพยานหลกัฐานทาง

วิทยาศาสตร์ จึงมีความสําคญัและจาํเป็นที�จะต้องได้รับการรวบรวมไวใ้นสํานวนคดี เพื�อใช้พิสูจน์

ความผดิหรือบริสุทธิ� ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย   

 ในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ตามประมวกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ���/� กาํหนดเงื�อนไขการใช้อาํนาจของพนักงานสอบสอนในการเก็บรวบรวมหลกัฐานจาก

ร่างกายมาตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า ตอ้งเป็นกรณีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปี และตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมจากผูต้อ้งหาก่อนดาํเนินการ แต่กรณีที�มีอตัราโทษจาํคุกน้อยกว่าสามปีนั� น มิตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมแต่อยา่งใด เมื�อเทียบกบัประเทศสหราชอาณาจกัร เยอรมณี หรือฝรั�งเศสแลว้จะเห็น

ได้ว่าไม่ได้กาํหนดอตัราโทษจาํคุกว่าจะตอ้งให้ความยินยอมในอตัราโทษขั�นตํ�าเท่าใด แต่จะตอ้งให้

ความยินยอมก่อนเสมอหากจะกระทําการตรวจ แต่อาจจะมีข้อยกเวน้ว่าในกรณีที� เป็นการกระทํา

อาชญากรรมรุนแรง หรือเป็นการกระทาํความผิดซึ� งหนา้สามารถตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ไดเ้ลย 

มิตอ้งไดรั้บความยนิยอม 

ส่วนปัญหาการจาํกดัสิทธิของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหายในการร้องขอให้ใชว้ิธีการตรวจพิสูจน์

โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในชั� นสอบสวนผู ้ศึกษาขอเสนอแนะให้แก้ไขบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 วรรคสอง โดยแกเ้ป็น“ ในกรณีความผิดอาญาที�มีอตัรา

โทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ�งจาํเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอยา่งจากร่างกาย



   

 234 

ของผูต้อ้งหาผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งให้พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบมีอาํนาจให้แพทยห์รือ

ผูเ้ชี�ยวชาญดาํเนินการตรวจไดผู้ต้อ้งหาและผูเ้สียหายมีสิทธิร้องขอต่อพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบให้

ทาํการตรวจดงักล่าวได้เช่นกนั แต่ตอ้งกระทาํเพียงเท่าที�จาํเป็นและสมควรโดยใช้วิธีการที�ก่อให้เกิด

ความเจ็บปวดนอ้ยที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดท้ั�งจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนั�น

และผูต้อ้งหาผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้งให้ความยนิยอมหากผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายไม่ยนิยอม

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายกระทาํการป้องปัดขดัขวางมิให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งให้

ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สันนิษฐานไวเ้บื�องตน้ว่าขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจ

พสูิจน์ที�หากไดต้รวจพิสูจน์แลว้จะเป็นผลเสียต่อผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายนั�นแลว้แต่กรณี 

อีกทั� ง ปัญหาการกาํหนดโทษของผูต้อ้งหาและผูเ้สียหายในกรณีไม่ให้ความยินยอมตามตรา 

131/1 วรรคสองไดก้าํหนดโทษของการไม่ให้ความยนิยอมนี� ว่า ให้สันนิษฐานไวเ้บื�องตน้ว่าขอ้เท็จจริง

เป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ที�หากได้ตรวจพิสูจน์แลว้จะเป็นผลเสียต่อผูเ้สียหายหรือผูเ้สียหายนั� น

แลว้แต่กรณี ซึ� งตามหลกัความเป็นจริงแลว้บทสันนิษฐานตามมาตรา 131/1 วรรคสอง ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกระบวนการพจิารณา อีกทั�งโทษที�ไดรั้บไม่สมควรแก่ความร้ายแรงในคดีอาญาที�ผูต้อ้งหา

ไดก้ระทาํความผดิ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผูศ้ึกษามีขอ้เสนอแนะว่าควรมีการแกไ้ขประมวณกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

131/1 จากเดิมที�บัญญัติว่า “ในกรณีที�จําเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื�อพิสูจน์

ขอ้เท็จจริงตามมาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนมีอาํนาจสั�งให้ทาํการตรวจพิสูจน์บุคคล วตัถุ หรือ

เอกสารใดๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได ้ในกรณีความผดิอาญาที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปี 

หากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ�งจาํเป็นตอ้งตรวจเก็บตวัอย่างเลือด เนื�อเยื�อ ผิวหนงั เส้นผมหรือขน 

นํ� าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ สารคดัหลั�ง สารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผูต้้องหา 

ผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ให้พนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบมีอาํนาจให้แพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญ

ดาํเนินการตรวจดงักล่าวได ้แต่ตอ้งกระทาํเพียงเท่าที�จาํเป็นและสมควรโดยใชว้ิธีการที�ก่อให้เกิดความ

เจ็บปวดนอ้ยที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดท้ั�งจะตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรืออนามยัของบุคคลนั�น และ

ผูต้อ้งหา ผูเ้สียหายหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตอ้งให้ความยนิยอม หากผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายไม่ยนิยอมโดย

ไม่มีเหตุอนัสมควรหรือผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายกระทาํการป้องปัดขดัขวางมิให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งให้

ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้สันนิษฐานไวเ้บื�องตน้ว่าขอ้เท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจ
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พิสูจน์ที�หากได้ตรวจพิสูจน์แลว้จะเป็นผลเสียต่อผูเ้สียหายหรือผูเ้สียหายนั�นแลว้แต่กรณี ค่าใชจ่้ายใน

การตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี�  ให้สั�งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที�  สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี” เนื�องจากหาก

เปรียบเทียบกับ สหราชอาณาจักร ประเทศเยอมณี และประเทศฝรั�งที�ผูวิ้จัยได้ศึกษามา จะเห็นได้ว่า 

ประเทศดังที�กล่าวไวข้า้งตน้ไม่ได้มีการกาํหนดอตัราโทษ ในการขอรับความยินยอม แต่กลบัตอ้งให้

ความยินยอม แม้จะตอ้งรับโทษเพียงใดโดยยกเลิกขอ้ความในส่วนที�กาํหนดเงื�อนไขอตัราโทษจาํคุก

อยา่งสูงเกินสามปี และการให้ความยนิยอมของผูต้อ้งหา 

2. ผูว้ิจัยเห็นว่าเราควรมีการจํากัดสิทธิที�จะให้ผูต้ ้องหาสามารถที�จะแสวงหาและรวบรวม

พยานหลกัฐานต่างๆในคดีได ้จะเห็นไดว้่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา131/1 

วรรคสองนั�น ไดก้าํหนดให้พนกังานสอบสวนเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ควรยกเลิกขอ้ความในส่วนขอ้สันนิษฐานอันเป็นผลต่อเนื�องจากเงื�อนไขความยินยอมตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 เพราะเพราะในปัจจุบนัในการปฏิบติัจริงในคดี

บทสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1ไม่เกิดประโยชน์ในรูปคดี 

เกี�ยวกบัการพิสูจน์ความบริสุทธิ� ใจของจาํเลย 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกี�ยวกับการดําเนินมาตรการ New Normal ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  �) เพื�อวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลรําแดง อ ําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที� มีต่อการดําเนินมาตรการ New Normal ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา
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แดง จาํนวน 295 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือการวิจยั สถิติที�ใช้ ได้แก่ ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ การวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดบัทศันคติของประชาชนเกี�ยวกบัการดาํเนินมาตรการ New Normal 

อยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อยู่

ในระดับมาก  3) ทศันคติของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง มีผลต่อการดาํเนิน

มาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดับ 

.��� โดยมีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั  

 

คาํสําคัญ: ทศันคติ, มาตรการ New Normal, โควิด-19, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง 

 

Abstract 

The purpose of this research was 1) To study the level of attitudes of people in The Ram 

Daeng Subdistrict Administrative Organization, Singhanakhon District, Songkhla Toward Measure 

New Normal in the Epidemic Situation of Covid-19 2) To analyze the attitudes of people in The Ram 

Daeng Subdistrict Administrative Organization, Singhanakhon District, Songkhla Toward Measure 

New Normal in the Epidemic Situation of Covid-19. The Sample sampling random used 295 people 

in the area of Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization. The tool used to collect 

questionnaire data. The statistics used in the research were Frequency, Percentage, Mean, Standard 

Deviation and Simple Regression Analysis. 

  The results of the research showed as follows. 1) The level of attitudes of people about 

implementation of New Normal measure was high. ( = 4.01) 2) The level of implementation of New 

Normal measure in the area of Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization, was high. ( = 

3.91) 3) The attitudes of people in Ram Daeng Subdistrict Administrative Organization affected the 

implementation of  New Normal measure during the Covid-19 Pandemic at statistically significance 

of .001 level  (β1 = 0.735, p < .001) 

 

Keywords: attitude, new normal measure, covid-19, the Ram Daeng  

      subdistrict administrative organization 
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บทนาํ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-�� ทาํให้ผูค้นเกิดความวิตกกงัวลทั�วโลก แนวทาง

ในการป้องกันการติดเชื�อ อาจต้องมีการปรับเปลี�ยนให้เขา้กับสถานการณ์ที� เกิดขึ� น เช่น การสวม

หนา้กากอนามยั การเวน้ระยะห่างทางสังคม ไม่รวมตวักนัและหมั�นลา้งมือให้สะอาดอยูเ่สมอ โควิด-�� 

เป็นเชื�อไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ที�แพร่กระจายจากคนสู่คน เป็นเชื�อไวรัสที�ก่อให้เกิดโรคทางเดินระบบ

หายใจและยงัอาจแพร่เชื�อโดยการสัมผสัได ้การระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� ไดเ้ริ�มตน้เมื�อปลายปี 

พ.ศ. ���� โดยเชื�อไวรัสนี�พบครั� งแรกในเมืองอู่ฮั�น มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน และลุกลาม

ไปทั�วโลก สาํหรับการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� รอบแรกในประเทศไทย พบผูป่้วยตอ้งสงสัยราย

แรกเมื�อ  วนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� เป็นนักท่องเที�ยวหญิงชาวจีนอายุ �� ปี (Khumsaen, N. ,2021) 

ประเทศไทยไดม้ีการจดัตั�งคณะกรรมการศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนา ���� (โควิด -��) (ศบค.) ซึ� งเป็นคณะกรรมการบริหารโรคติดเชื�อไวรัสโควิด-�� แห่งชาติ ที�มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยูบ่า้น 

(stay at home) ปฏิบัติงานที�บ้าน (Work from home: WFH) รักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical 

distancing) รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) สวมหน้ากากอนามยั และลา้งมือบ่อยๆ จน

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ในเวลาต่อมามีการระบาดรอบที� � ในประเทศไทย เริ�มช่วงปลาย

เดือนธนัวาคม พ.ศ. ���� โดยพบหญิงไทย อาย ุ�� ปี อาชีพคา้ขายที�ตลาดกลางกุง้ ตาํบลมหาชยั อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการระบาดรอบที� � นี� มีความต่างจากการระบาดระลอกแรกในหลายๆดา้น 

แมร้ะบบควบคุมโรคของประเทศไทย มีการแยกผูป่้วยที�ติดเชื�อหรือเสี�ยงต่อการติดเชื�อไดอ้ย่างรวดเร็ว 

แต่การระบาดในประเทศไทยก็ยงัคงดาํเนินอยา่งต่อเนื�องและส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตของประชาชน  

เช่น ตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง สัมพนัธภาพในครอบครัวและชุมชนลดลง ทาํให้วิถีชีวิตเปลี�ยนไป เกิด

ปัญหาการขาดรายไดแ้ละชีวิตประจาํวนัที�ตอ้งปรับเปลี�ยน (Khumsaen, N. ,2021)  

 ปัจจุบนัเกิดการระบาดครั� งใหม่ในระลอกที� � ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจากคลสัเตอร์สถานบนัเทิงยา่น

สุขุมวิท ทองหล่อ เชื�อไดก้ระจายไปในหลายวงการ การกระจายตวัของการติดเชื�อรอบนี� จึงมีมากขึ�น 

การติดตามและการป้องกนัก็จะยากเพิ�มมากขึ�น อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากโรคระบาดนี�  ไม่ว่าจะเป็น

เรื�องความเจ็บป่วย การงาน การศึกษา หรือรายได ้ซึ� งมีท่าทีอาจจะส่งผลกระทบอีกยาวไปจนสิ�นปี เพื�อ

เป็นการป้องกนัให้มีชีวิตรอด ด้วยการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิตที�ผิดไปจากการใช้ชีวิต

แบบเดิมๆ มีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์เพื�อความอยู่รอดที�เรียกกันจนคุน้ชินว่า “นิว นอร์มอล” 

(New Normal) หรือ “วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่” รัฐจึงมีมาตรการขึ�นมาสําหรับประชาชนในการปฏิบติั
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ตามเพื�อป้องกนัโรคติดต่อ โควิด-��  ซึ� งคาํว่า New Normal ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-��นั�น อธิบายได้ว่า เป็นการปรับหาวิถีการดาํรงชีวิตแบบใหม่เพื�อให้ปลอดภยัจากการติดเชื�อ 

(Ngambutsabongsophin, N. & Sirarojjananan, M. ,2020) 

 จังหวดัสงขลาได้ประกาศเป็นพื�นที� เสี� ยงไวรัสโควิด-�� เนื�องจากมีผูต้ิดเชื�อเพิ�มขึ� นและมี

แนวโนม้จะแพร่ระบาดเพิ�มขึ�นอีก เพื�อใหก้ารป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� 

ในพื�นที�จังหวดัสงขลาเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง

กาํหนดให้พื�นที�จังหวดัสงขลา เป็นพื�นที�เสี� ยงที�จาํเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกนัและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� ที�เขม้ขน้ขึ�น โดยจงัหวดัสงขลา มีมติใหก้าํหนดมาตรการ

หา้มจาํหน่ายเครื�องดื�มแอลกอฮอลทุ์กประเภทในสถานที�จาํหน่ายอาหาร และเครื�องดื�มทุกชนิด รวมถึง 

ร้านคา้ แผงลอย รถเขน็ แผงผลไม ้หรือสถานประกอบการอื�นในลกัษณะเดียวกนั ห้ามจดัให้มีสถานที�

นั�งรับประทานโดยเด็ดขาด ยกเวน้การจาํหน่ายเพื�อนาํกลบัไปรับประทานในที�พกัเท่านั�น ให้ปิดตลาด

นดัและสถานที�ที�มีลกัษณะเดียวกนัทุกแห่ง ห้ามการจดัเลี�ยงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการศพ 

งานบุญทางศาสนา การไหวบ้รรพบุรุษ และงานประเพณีทุกชนิด ให้ปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด และขอ

ความร่วมมือชาวจงัหวดัสงขลา งดเวน้การเดินทางออกนอกพื�นที�โดยไม่จาํเป็น (Songkhla Provincial 

Public Health Office, 2020)   

ตาํบลรําแดงเป็นส่วนหนึ�งของจงัหวดัสงขลา  ซึ� งในขณะที�สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อ

ไวรัสโควิค-��ในจงัหวดัสงขลามีการแพร่ระบาดมากขึ�น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ 

สังคมและเศรษฐกิจของประชากรของตาํบลรําแดง  สถานการณ์การแพร่ระบาดในจงัหวดัสงขลาทาํให้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง ตอ้งมีการปฏิบตัิตามมาตรการ New Normal อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปนี�  

ดว้ย � วิธีป้องกนั �.สวมหนา้กากอนามยั �.หลีกเลี�ยงสถานที�คนเยอะ �.กินร้อน ชอ้นกลาง �.ใชเ้จลหรือ

แอลกอฮอล์ล้างมือ �.รีบพบแพทย ์หากเริ�มมีไข ้ไอ เจ็บคอ มีนํ� ามูก หลงักลบัมาจากพื�นที�เสี�ยง (Ram 

Daeng Subdistrict Administrative Organization , 2019) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจยันอ้ยมากที�

ศึกษาเกี�ยวกบัทศันคติของประชาชนที�มีต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� เพราะเป็นเรื� องใหม่ในการปฏิบติัตนของประชาชนให้ปลอดภยัจาก

สถานการณ์โรคอุบติัใหม่ แนวทางในการปฏิบติัที�คนในสังคมคุน้เคยอยา่งเป็นปกติและเคยคาดหมาย

ล่วงหน้าได ้ตอ้งเปลี�ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ที�ไม่คุน้ชิน ดว้ยสถานการณ์

และเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเห็นความสําคญัของปัญหาและเล็งเห็นถึงความสาํคญัในเรื�องทศันคติของ
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ประชาชนที�มีต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-�� เป็น

สาํคญั  ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงคที์�จะศึกษาทศันคติของประชาชนและวิเคราะห์ทศันคติของประชาชน ใน

เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา ที�มีต่อการดาํเนินมาตรการ New 

Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-�� ในช่วงที�ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินมาตรการ 

New Normal ในช่วงการระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-�� ทั� งนี�  ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนทั�วไป ผูบ้ริหารทุกๆหน่วยงานทั� งภาคเอกชนและภาครัฐ นักเรียนนักศึกษา รวมไปถึง

บุคลากรดา้นการแพทยเ์พื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลประชาชน ทั�งในดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจและดา้นอื�น ๆ เพื�อทาํให้ประชาชนมีทศัคติที�ดีต่อมาตรการ และ เพื�อเป็นการป้องกนั

การติดเชื�อไวรัสโควิด-�� ใน ระยะยาวได ้

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

       1. เพื�อศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอ            

สิงหนคร จงัหวดัสงขลา เกี�ยวกบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 

2. เพื�อวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอ                  

สิงหนคร จงัหวดัสงขลา ที�มีต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

      ตวัแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

มีผลต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19          

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 ประชากร  

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอ

สิงหนคร จงัหวดัสงขลาที�มีอายตุั�งแต่ ��-�� ปี จาํนวน 1,120  คน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

ทศันคติของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

รําแดง อาํเภอสิงหนคร  

จงัหวดัสงขลา 

�. ความรู้สึก 

�. ความรู้ ความเขา้ใจ 

3. พฤติกรรม 

ที�มา: Gibson (2000 cited in 

Chanwong, S. , 2013) 

การดาํเนินมาตรการ New Normal                        

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

�. วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานนโยบาย 

�. ทรัพยากรนโยบาย  

�. การสื�อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรม

ส่งเสริมการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

4. ลกัษณะหน่วยงานที�นาํนโยบายไปปฏิบตัิ  

5. เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  

�. ความตั�งใจของผูป้ฏิบติั 

ที�มา: Van Meter, Donald S. & Van Horm, 

Carl E. (1976 cited in Kenaphoom, S & 

Jandaeng, B. ,2019) 
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ตารางที� 1   

จาํนวนประชากรอายตุั�งแต่ ��-�� ปี จาํแนกตามหมู่บ้าน 

 

                   หมู่บ้าน ประชากร (คน) 

หมู่ที� 1 บา้นหนองโด 336 

หมู่ที� 2 บา้นขมวน 237 

หมู่ที� 3 บา้นรําแดง 102 

หมู่ที� 4 บา้นหนองโอย 10 

หมู่ที� 5 บา้นนอก 131 

หมู่ที� 6 บา้นหนา้แค 82 

หมู่ที� 7 บา้นป่าขวาง 222 

รวม 1,120 

 

ที�มา: Singhanakhon District Office (2019) 

 

    1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

    กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา จาํนวน 295 คน ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ทั�งนี� ยอมให้เกิดความ

คลาดเคลื�อนได้ร้อยละ 5 ตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่าง อย่างน้อย 295 คน เมื�อไดก้ลุ่มตวัอย่างที�เหมาะสมแลว้ โดย

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตร Yamane, T. (1973 ) สุ่มแบบอย่างง่าย จากการคาํนวณสูตรของ

ยามาเน่ พบว่า ผูว้ิจยัไดเ้ลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมกบังานวิจยัในครั� งนี�  เท่ากบั 295 คน 

 

2. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เกี�ยวกับทัศนคติของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา ที�มีต่อการดาํเนิน

มาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-�� ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงันี�  
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 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ของประชาชนในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิง

หนคร จงัหวดัสงขลา ซึ�งเป็นแบบสอบถามสาํรวจรายการ (Checklist) 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

 ตอนที� � การดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-�� เป็น

แบบวดัระดับทัศนคติ ซึ� งเป็นแบบสอบถามที�มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า � ระดับ (� Rating 

Scale) (Likert, R. ,1967) ซึ� งมีจาํนวน � ขอ้ โดยสามารถกาํหนดออกเป็น � ระดบั ดงันี�  

    �   หมายถึง   ระดบัมากที�สุด 

    �   หมายถึง   ระดบัมาก 

    �   หมายถึง   ระดบัปานกลาง 

    �   หมายถึง   ระดบันอ้ย 

    �   หมายถึง   ระดบันอ้ยที�สุด 

           การพิจารณาระดับทศันคติของประชาชน มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับตามแนวคิดของ 

Best, J. W. (1997) ดงันี�   

  คะแนนเฉลี�ยระหว่าง  �.�� – �.��  หมายถึง อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  คะแนนเฉลี�ยระหว่าง  �.�� – �.��  หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 

  คะแนนเฉลี�ยระหว่าง  �.�� – �.��  หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉลี�ยระหว่าง  �.�� – �.��  หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉลี�ยระหว่าง  �.�� – �.��  หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทีิ�ใช้ 

เพื�อให้ผลของการวิจัยตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สามารถดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี�  

 3.1 สถิติพรรณนา ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 3.2 สถิติเชิงอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) โดย

กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 

วัตถุประสงค์ข้อที� � เพื�อศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เกี�ยวกบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 

 

ตารางที� 2 

ระดบัทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร  

จังหวัดสงขลา (n = 295) 

                                                                                                   

 จากตารางที�   2  ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรําแดง อ ําเภอ                      

สิงหนคร จังหวดัสงขลา ในภาพรวม พบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ �.�� และเมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านพฤติกรรม มีทศันคติสูงสุด โดยมีทศันคติระดับมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยสูงสุด

เท่ากบั �.�� รองลงมา ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติต ํ�าสุด โดยมีทศันคติระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยสูงสุด

เท่ากบั �.�� และดา้นความรู้สึก โดยมีทศันคติระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดเท่ากบั �.�� ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมทัศนคต ิ  S.D.    ระดบัทศันคต ิ

ดา้นความรู้สึก 3.95 0.74 มาก 

ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 4.04 0.60 มาก 

ดา้นพฤติกรรม 4.05 0.58 มาก 

รวม 4.01 0.54 มาก 
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ตารางที� 3 

ระดบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19      

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา  

(n = 295) 

  

จากตารางที� 3 ระดบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-�� ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม พบว่า มี

การดาํเนินมาตรการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.91 และเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการ

สื�อสารระหว่างองคก์รและกิจกรรมส่งเสริมการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีการดาํเนินมาตรการสูงสุด โดยมี

การดาํเนินมาตรการอยู่ในระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยสูงสุดเท่ากบั 3.99 รองลงมา ด้านวตัถุประสงค์และ

มาตรฐานนโยบาย โดยมีการดาํเนินมาตรการอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.95 ดา้นเงื�อนไขทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีการดาํเนินมาตรการอยู่ในระดบัมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.94 ดา้น

ความตั� งใจของผู้ปฏิบัติ โดยมีการดําเนินมาตรการอยู่ในระดับมาก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.87 ด้าน

ทรัพยากรนโยบาย โดยมีการดาํเนินมาตรการอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งมีคา่เฉลี�ยเท่ากบั 3.86 และดา้นลกัษณะ

หน่วยงานที�นาํนโยบายไปปฏิบติั มีการดาํเนินมาตรการตํ�าสุด โดยมีการดาํเนินมาตรการอยู่ในระดบั

มาก ซึ�งมีคา่เฉลี�ยเท่ากบั 3.83 ตามลาํดบั 

 

ภาพรวมการดาํเนินมาตรการ  S.D. 
ระดบัการดาํเนิน

มาตรการ 

ดา้นวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานนโยบาย 3.95 0.64 มาก 

ดา้นทรัพยากรนโยบาย  3.86 0.63 มาก 

ด้านการสื�อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรมส่งเสริม

การนาํนโยบายไปปฏิบตัิ 

3.99 0.57 มาก 

ดา้นลกัษณะหน่วยงานที�นาํนโยบายไปปฏิบตัิ  3.83 0.64 มาก 

ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  3.94 0.63 มาก 

ดา้นความตั�งใจของผูป้ฏิบติั 3.87 0.65 มาก 

รวม 3.91 0.54 มาก 
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วัตถุประสงค์ข้อที� 2 เพื�อวิเคราะห์ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ที�มีต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 

สมมติฐานการวิจัย ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิง

หนคร จงัหวดัสงขลา มีผลต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19     

      

ตารางที� 4   

การวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร     

จังหวัดสงขลา ที�มต่ีอการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

p<.05*, p<.01**, p<.001*** 

  

จากตารางที� 4 พบว่า ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิง

หนคร จงัหวดัสงขลา มีผลต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .��� โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (β1 = 0.735, p < 

.001) ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดยทศันคติสามารถวิเคราะห์การดาํเนินมาตรการ New Normal 

ไดร้้อยละ ��.� 

 

 

 

ตัวแปร 

การดาํเนินมาตรการ   

สัมประสิทธิ�ถดถอย 

 

t p 

B Beta  

ค่าคงที� (constant) .917 5.634 .000 

ทศันคติ .745 .735*** 18.536 .000 

Adjusted  = .538 =  0.540 ,  F= 343.579 ,  Sig  of F  = .000  n=295 
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อภปิรายผล  

 วัตถุประสงค์ข้อที� � เพื�อศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เกี�ยวกบัการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 

 ผลการวจิยั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อภปิรายผลไดว่้า  

1. ประชาชนในพื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง มีความรู้สึกว่ามาตรการ New Normal มี

ความจาํเป็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-�� อีกทั� ง มีความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�องการเวน้

ระยะห่างทางสังคม การใส่หนา้กากอนามยั การใชแ้อลกอฮอลล์า้งมือ เพื�อช่วยลดโอกาสการติดเชื�อของ

โรคโควิด-�� ได ้จึงมีพฤติกรรมการปฏิบติัตามมาตรการ New Normal อยา่งเคร่งครัด มีการรับขอ้มูล

ข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที�ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น 

หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารในชุมชน จาก อสม. ผูน้าํ

ชุมชนหรือขอ้มูลจากเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ทาํ

ให้ประชาชนในพื�นที�มีความรู้สึกว่าอบต.รําแดงมีการให้ความสนใจและเอาใจใส่ในช่วงสถานการณ์โค

วิด-19 นี�  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสารในการป้องกนั การปฏิบติัตวัในการใช้ชีวิต 

หรือในการช่วยเหลือบรรเทาทุกขข์องประชาชน จึงทาํให้ประชาชนรู้สึกมั�นใจ ไม่กงัวลกบัสถานการณ์

โควิด-19 ในปัจจุบนั 

 �. องค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดง จูงใจให้ประชาชนในพื�นที�ปฏิบัติตามมาตรการ New 

Normal ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้จึงทาํให้มีระดับการดาํเนินมาตรการอยู่ในระดับ

มาก 

 ผลการศึกษานี� สอดคล้องกับ Khumsaen, N. (2021) ที�ได้ศึกษาเรื� อง ความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื�อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอาํเภออู่ทอง  

จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เกี�ยวกบัโรคติดเชื�อโควิด-19 อยูใ่นระดบั

มาก ดา้นพฤติกรรมการป้องกนัการติดเชื�อไวรัสโควิด-19  กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 99.80 ได ้สวมหน้ากาก

อนามยัเมื�อออกจากบา้นทุกครั� ง อาจเป็นเพราะพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการติด เชื�อไวรัสโค

วิด-19 นี� ได้มีการรณรงค์ในทุกประเทศทั�วโลกซึ� งนับว่าเป็นพฤติกรรม New Normal หรือพฤติกรรม

ใหม่ของประชาชนที�มีการดาํเนินชีวิตในรูปแบบที�เปลี�ยนไป ซึ� งประชาชนไดป้ฏิบติัให้เป็นนิสัย จึงทาํ

ให้คะแนนเฉลี�ยของความรู้อยูใ่นระดบัมาก รวมทั�งมีทศันคติที�ดีเกี�ยวกบัโรคติดเชื�อไวรัสโควิด-19 และ

มีพฤติกรรมที�ดีในการป้องกนัตนเองจากการติดเชื�อไวรัสโควิด-19 ดว้ย 
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วัตถุประสงค์ข้อที� 2 : สมมติฐานการวิจัย ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา มีผลต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19     

ทศันคติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

มีผลต่อการดาํเนินมาตรการ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-�� อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดับ .��� โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั โดย

ทศันคติสามารถวิเคราะห์การดาํเนินมาตรการ New Normal ไดร้้อยละ ��.� ทั�งนี�  อภิปรายไดว่้า เป็นผล

มาจากการปฏิบตัิตวัตามมาตรการ New Normal อยา่งเคร่งครัด มีการรับขอ้มูลข่าวสารจากศูนยบ์ริหาร

สถานการณ์โควิด-�� (ศบค.) ที�ไดใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารในทุกช่องทาง มีการเวน้ระยะห่างทางสังคมรวมถึง

ขอ้มูลข่าวสารในชุมชน จาก อสม. ผูน้าํชุมชนหรือขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรํา

แดง อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา ซึ� งผลการศึกษานี�สอดคลอ้งกบั   Tobunluepop, N. & Boonkuna, T. 

& Padwang, B. & Kiartsuwan, J. (2020) ที�ไดศึ้กษาเรื�อง การรับรู้ ทศันคติ และความรู้ต่อมาตรการการ

เวน้ระยะห่างทางสังคมและผลต่อการปฏิบติัตวัตามมาตรการสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในจังหวดัลาํปาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-�� ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้และทัศนคติต่อ

มาตรการการเวน้ระยะทางสังคมมีผลทางบวกกบัการปฏิบตัิตวัตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

ได้แก่ การไม่อยู่ใกลชิ้ดกนัหรือการเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย �-� เมตร ไม่รวมตัวกันใน

สถานที�ชุมชนแออดั หลีกเลี�ยงการใชภ้าชนะ และอุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกบัผูอื้�น หลีกเลี�ยงการ

เดินทางดว้ยขนส่งที�มีคนแออดั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.1 ควรมีการกาํหนดนโยบายเป็นแนวทางให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจต่อมาตรการ New Normal ได้

อยา่งง่าย รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ หรือติดประกาศ เรื�อง การปฏิบติัตวัตามมาตรการ New Normal 

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 1.2 ควรมีการวางแผนพฒันาเจา้หนา้ที�ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง ให้มีความพร้อมใน

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 1.� ภาครัฐควรสนับสนุนให้เจา้หน้าที�ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดงได้จดัโครงการ 

หรือปรับการใชชี้วิตตามมาตรการ New Normal 

 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

2.� ให้มีการจดัตั�งจุดคดักรอง และคอยสังเกตการปฏิบติัตวัของประชาชน อยา่งสมํ�าเสมอและ

ต่อเนื�อง 

2.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กับผู ้นําท้องถิ�น  เพื�อนําข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิด-�� (ศบค.)  ไปประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบและเขา้ใจ 

2.3 ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบติัตวัตามมาตรการ ให้มีจิตสาํนึก ให้รู้จกัป้องกนัตนเอง

จากโรคโควิด-19 

2.� ควรส่งเสริมและเพิ�มศักยภาพให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลรําแดงสามารถ

ดาํเนินการช่วยเหลือและป้องกนัประชาชนที�ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินมาตรการ New Normal ได้

อยา่งเตม็ที� 

2.� ควรจดัใหมี้เจา้หน้าที�คอยให้คาํปรึกษาและแนะนาํประชาชนในพื�นที�ในเรื�องการปฏิบติัตวั

ใหเ้ขา้กบัมาตรการ 

 

3. ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั�งต่อไป 

3.1 ในการศึกษาครั� งต่อไปควรศึกษาในพื�นที�อื�นๆ เพื�อให้เห็นถึงความแตกต่างทางดา้นทศันคติ 

และเปรียบเทียบดา้นต่างๆที�มีผลต่อความสาํเร็จในการนาํมาตรการ New Normal ไปปฏิบติั 

3.� ในการศึกษาครั� งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัอื�นๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรําแดง ที�

ประสบผลสาํเร็จไปทาํการวิจยัศึกษากบัองคก์รอื�นๆ 

3.3 ในการศึกษาครั� งต่อไปควรมีการศึกษาทศันคติของประชาชนต่อมาตรการ New Normal 

ดว้ยการใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกกบัประชาชนแดง เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาผูที้�ไดรั้บผลกระทบ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการ

ของสํานกังานทะเบียนราษฎรอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์2) เพื�อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชน ที�มีต่อการให้บริการของสํานักงานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์3) เพื�อเป็น

ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

มี 3 ดา้น คือ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื�อง และดา้นการให้บริการ

อยา่งกา้วหนา้ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าระดบั และคาํถามปลายเปิด มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.936 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่ม (t-test)  และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)  ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน

การให้บริการงานทะเบียน ราษฎร สํานักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจตามคุณลกัษณะของประชากร คือ เพศ 
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อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษาอาชีพ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนขอ้เสนอแนะ พบว่า

สาํนักทะเบียนทอ้งถิ�นอาํเภอคูเมือง ควรให้ความช่วยเหลือผูสู้งอายุที�มาใชบ้ริการงานทะเบียนราษฎร 

เพื�อให้เกิดความดูแลใส่ใจงานระบบบริการมากยิ�งขึ�นและส่งเสริมการนาํ ประโยชน์จากทรัพยากรทุก

อยา่งทั�งดา้นคนและดา้นเทคโนโลยมีาปรับใชใ้ห้องคก์รน่าอยู่และทนัสมยั ควรจดัเจา้หนา้ที�ให้บริการ

อยา่งสมํ�าเสมอ และสามารถทาํงานทดแทนกนัไดอ้าํนวยความสะดวกต่อ ประชาชนผูม้าใชบ้ริการอยา่ง

เสมอภาค 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ การบริการ เจา้หนา้ที�ผูใ้ห้บริการ ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

 

Abstract          

 The objectives of this research were 1) to study the level of people's satisfaction towards the 

services of the Khu Mueang District Civil Registration Office. Buriram Province  2 ) to compare the 

level of people's satisfaction  towards the services of the Civil Registration Office, Khu Mueang 

District, Buriram Province 3 ) as a suggestion of the people  to the services of the Civil Registration 

Office, Khu Mueang District, Buriram Province  There are all 3  aspects, namely, adequate service, 

continuous service. And progressive service and progressive service The sample group was obtained 

from the group size.  A sample of 3 8 5  people by determining the sample size without knowing the 

population. According to the formula of Corken (Cochran, 1 9 5 3 ) , the instruments used in this 

research  as a questionnaire  The questionnaire consisted of 3 types, namely, checklist questions, scale 

models, level estimation. And open-ended  The confidence value was 0.936. The statistics used in the 

data analysis were percentage, mean and standard deviation. And comparing the two samples by t-test 

and one-way analysis of variance (F-test).      

The results showed that the study of people's satisfaction in providing civil registration 

services at the local registration office, Khu Mueang District, Buriram Province. Overall, it was at a 

high level, sorted from highest to lowest value as follows: Continuous service in terms of providing 

adequate services and progressive service The results of the comparison of the public satisfaction 

study in Civil registration service Local Registration Office, Khu Mueang District, Buriram Province 

Classified according to the characteristics of the population, i.e. sex, age, occupation and educational 
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level Overall and each aspect is not different. Suggestions from interviews with people using the Civil 

Registration Service found that the local registration office, Khu Mueang District, Buriram Province 

should provide assistance to the elderly who come to use the civil registration service To create more 

care and attention to the service system and promote leadership Take advantage of all resources, both 

human and technology, to adapt to a livable and modern organization. 

 

Keywords: satisfaction, service, service personnel service users 

 

บทนาํ 

 ปัญหาของระบบราชการประการหนึ� ง คือ ความล้าหลังของระบบงานราชการซึ� งขาดการ

ปรับเปลี�ยนตามสภาวะแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และการที�ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจใน

การให้บริการที�ไดรั้บ จากหน่วยงานภาครัฐ การไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้

แสดงให้เห็นการทาํงานที�ไร้ประสิทธิภาพและไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาองค์กรในภาคเอกชน และ

สังคม โลกที�มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับความตื�นตวัในการ

เรียกร้อง สิทธิต่างๆ ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ทาํให้หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งมีการ

ปรับปรุง และพฒันาตนเองให้ทดัเทียมกบัองคก์รภาคเอกชน การประกาศใชก้ฎหมายสําคญัสองฉบบั

ในการ พฒันาระบบราชการไทย ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที� �) พ.ศ. 

���� รวมทั�งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี ซึ� งมีผลบงัคบั

ใช้มา ตั� งแต่เดือนตุลาคม ���� ถือเป็นจุดเริ�มด้นในการพฒันาระบบราชการไทยยุคใหม่ โดยยึดแนว

ทางการ พฒันายทุธศาสตร์ การพฒันาระบบราชการไทยเพื�อพฒันาการให้บริการประชาชนที�ดีขึ�น และ

ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย     

 ความเป็นมาของอาํเภอมีประวติัการก่อตั�งมาเป็นเวลาถึง ��� ปี ควบคู่กบัประวติัศาสตร์ การ

ปกครองส่วนภูมิภาคของไทยนบัตั�งแต่ไดม้ีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการจดัระเบียบการปกครองครั� ง

สาํคญัในสมยัรัชกาลที� � เป็นดน้มา โดยพระองคท์รงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภแ์ละจดัรูปแบบ

การปกครองออกเป็น �� กระทรวง ตั�งแต่ � เมษายน ���� เป็นดน้มา ความสาํคญัของอาํเภอได้เป็นที�

ยอมรับเชื�อถือสร้างศรัทธาให้กับราษฎรในฐานะเป็นหน่วยงานที�มีความใกลชิ้ดผูกพนักบัราษฎรใน

พื�นที�โดยตรง อนัหมายถึง ราษฎรในเขตพื�นที�ตาํบลหมู่บา้นในเขตภูมิภาคและราษฎรในเขตพื�นที�ของ

องคก์รส่วนทอ้งถิ�นในเขตอาํเภอนั�นดว้ยและเมื�อกล่าวถึงอาํเภอตาํแหน่งที�บุคคลทั�วไปจะตอ้งคาํนึงถึง 
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นายอาํเภอ ซึ� งเป็นตาํแหน่งที�มีความสําคญัในการปกครองดูแลบงัคบั บญัชาขา้ราชการในอาํเภอ และ

บาํบัดทุกข์ บาํรุงสุข แก่ราษฎรเป็นเวลาช้านาน (Chayabut , 1996 : 2) การทะเบียนนั� นเป็นฐานขอ้มูล

สาํคญัแห่งสิทธิของพลเมืองตั�งแต่เกิดจนตายเป็นเครื�องบ่งชี�สถานภาพ และรับรองสิทธิที�จะไดรั้บการ

คุม้ครองจากรัฐในการไดรั้บสวสัดิการพื�นฐานต่างๆ รวมไปถึงสิทธิการเมืองในมิติต่างๆ นอกจากนี� ใน

ดา้นการปฏิบติังานทะเบียนถือว่าเป็นงานที�มีหน่วยปฏิบติั กระจายอยูท่ั�วประเทศ โดยมีสาํนกัทะเบียนที�

ทาํหน้าที�ในการให้บริการประชาชนอยู่ถึง �,��� แห่ง งานทะเบียนราษฎรเป็นงานที�เกี�ยวกบัการจด

บนัทึกรายการขอ้มูลของราษฎ อย่างต่อเนื�องเป็นระบบ เมื�อมีคนเกิดก็จดัทาํทะเบียนคนเกิด เมื�อมีคน

ตายก็จดัทาํทะเบียนคนตาย และเมื�อมีการยา้ยที�อยู่ก็จาํ มีการจัดทาํบันทึกการเคลื�อนยา้ยที�อยู่ รายการ

ต่างๆ จะถูกบนัทึกลงในทะเบียนบา้น จึงนบัว่างาน ทะเบียนราษฎรมีความสําคญัมากและงานทะเบียน

ราษฎรยงัเป็นฐานของการทะเบียนอื�นๆ อีกดว้ย (Central registratiom office , 1992 : 106-107)  

 ด้วยเหตุผลนี� จึงทาํให้คณะผูว้ิจัยสนใจที�จะศึกษาสํารวจเกี�ยวกับความพึงพอใจเกี�ยวกับการ 

ให้บริการประชาชนสํานักงานทะเบียนทอ้งลิ�นอาํเภอคูเมือง แต่อย่างใดผูศึ้กษามีความเชื�อมั�นว่างาน 

บริการของรัฐที�สามารถทาํให้ประชาชนมีความพิงพอใจได ้ถือว่าประสบความสําเร็จไดใ้นระดบัหนึ� ง 

จึงมีความสนใจในการศึกษาระดบัความพึงพอใจ ต่อการให้บริการประชาชนของสํานักงานทะเบียน 

อาํเภอคูเมือง เพื�อการนําขอ้มูลไปประกอบพิจารณาปรับปรุงการให้บริการเพื�อตอบสนองความ พึง

พอใจของผูรั้บบริการอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของสํานักงานทะเบียน

ราษฎรอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์       

 �. เพื�อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน ที�มีต่อการให้บริการของสํานักงาน

ทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์      

 �. เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของสํานักงาน

ทะเบียนราษฎรอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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ขอบเขตการวจิัย 

 �. ดา้นเนื�อหา          

 การศึกษาในครั� งนี� มุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที� มีต่อการให้บริการ ของ

สาํนักงานทะเบียนราษฎรอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกเป็น � ดา้น (โดยบูรณาการแนวคิด ของ 

John D. Millet, ����) ไดแ้ก่ 

                   �.� ดา้นการให้บริการอยา่งเพยีงพอ 

                   �.� ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเนื�อง 

                   �.� ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 

 �. ดา้นพื�นที�          

 พื�นที�ในการศึกษา คือ เขตพื�นที�รับผดิชอบของสาํนกังานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์          

�. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง        

  �. ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� คือประชาชนในพื�นที�

อาํเภอคูเมือง ที�มาใชบ้ริการจากทั�งที�อยูใ่นเขตอาํเภอคูเมือง และนอกเขตอาํเภอคูเมือง   

  �. กลุ่มตวัอย่าง ได้ลุ่มจากประชากรโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ทราบ 

จาํนวนประชากร ตามสูตรคาํนวณของ คอร์เคน Cochran ที�ระดับความเชื�อมั�น ��% และความคลาด 

เคลื�อน �.��� (Cochran (1953) ; อา้งในถึง (Thongterm , 2020)ไดข้นาดกลุ่มจาํนวน ��� คน แลว้ทาํการ

ลุ่มกระจายไปยงัตาํบลต่างๆ ตามสดัส่วน ดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่าย 

�. ตวัแปรที�จะศึกษา มีดงันี�  

 �.� ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่             

เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา       

 � .� ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แ ก่  ความพึงพอใจของประชาชนที� มี ต่อการ 

ให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิ�น อาํเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่ง 

การศึกษาออกเป็น � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื�อง และ

ดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 
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เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

�. ลกัษณะเครื�องมือ          

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามซึ�งผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ�นเอง  

แบ่งออกเป็น � ตอน ดงันี�            

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ 

ระดบัการศึกษา มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)    

ตอนที�  � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนผู ้มาใช้บริการ 

สํานักงานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย ์แบ่งเป็น � ดา้น คือ ด้านการให้บริการอย่าง 

เพียงพอ ดา้นการให้บริการอยา่งต่อเนื�อง ดา้นการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 

 ตอนที� � เป็นแบบคาํถามปลายเปิด (Open-ender Form) เพื�อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดง ความ

คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะอื�นๆ นอกเหนือที�ไดก้ล่าวมาแลว้ เกี�ยวกบัความพึงพอใจของ ประชาชนผูม้า

ใชบ้ริการสาํนกังานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอน ดงัต่อไปนี�  

 � . คณ ะผู้วิ จัยได้ เข้าพ บ แน ะนําตัวและขออ นุญ าต สํานักงาน ท ะเบี ยน อํา เภ อคูเมือง                

จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อขออนุญาตในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล     

 �. คณะผูวิ้จยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กบัผูรั้บบริการที�มาใชบ้ริการสํานกังานทะเบียน 

ราษฎรอาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์        

3. คณะผูวิ้จยัไปรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อนาํกลบัมาตรวจสอบหา

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถาม      

�. ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามจาํนวน ��� ฉบบัเก็บมาไดจ้าํนวน ��� คดิเป็นร้อยละ ��� 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลที�รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดย 

แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี�         

 ตอนที�  � ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประมวลตามหลักสถิติเชิง 

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี�  (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
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 ตอนที� � ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใช้บริการจากสํานักทะเบียนราษฎร อาํเภอคู

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์การหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)  

ตอนที� � เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการดา้นงานทะเบียนราษฎร 

อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช ้(T-Test) และจาํแนกตามอาย ุอาชีพ ระดบั

การศึกษา วเิคราะห์ค่าแปรปรวนทางเดียว (F-Test)       

ตอนที� � เป็นคาํถามปลายเปิด (Open End Form) เกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมเพื�อให้ ผูต้อบ

แบบสอบถามไดเ้สนอแนะแนวทางการดาํเนินงานความตอ้งการอื�นๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากคาํถาม 

 

สรุปผลการวจิัย          

 จากการศึกษาความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร 

สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�   

 �. ผลการวิเคราะห์ระดับความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียน

ราษ ฎร สํานักทะเบียนท้องถิ�น  อํา เภอคูเมือง  จังหวัด บุ รี รัมย์ โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก                             

(  =�.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมาก 

คือ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง (  =3.74)       

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการงานทะเบียน

ราษฎร สาํนักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีเพศต่างกนัโดย ภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนั          

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการงานทะเบียน

ราษฎร สาํนักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีอายุต่างกนัโดย ภาพรวมไม่แตกต่างกนั

เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นการบริการอย่างเพียงพอ และดา้นการ ให้บริการอย่างต่อเนื�อง มีความ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��      

�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการงานทะเบียน

ราษฎร สาํนักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีอาชีพต่างกนัโดย ภาพรวมและรายดา้น

ไม่แตกต่างกนั 

 �. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการงานทะเบียน

ราษฎร สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัโดยภาพรวมและ

รายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 
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ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติมผลการวจัิยพบว่า     

 �. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ต้องการให้มีการบริการอย่างดีและเพียงพอ มีห้องนํ� าที�

สะอาดและเพียงพอต่อการใชบ้ริการระหว่างการมาทาํธุระ และมีอุปกรณ์เครื�องเขียนที�ใชใ้นการกรอก

ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ           

�. ดา้นการบริการอยา่งต่อเนื�อง องคก์รควรจะสรรหาบุคลากรเพิ�มใหเ้พียงพอต่อการให้บริการ 

และสามารถทาํงานทดแทนเวลากนัได้ เช่น เวลาพกักลางวนั เพื�อแกปั้ญหาความรับผิดชอบ งานการ

ติดตามงานที�ให้บริการอยา่งล่าชา้ไม่ต่อเนื�องของการมาใชบ้ริการสาํนกัทะเบียนราษฎร  

 �. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า รัฐเองจะตอ้งดาํเนินการสนับสนุนงบประมาณมาให้แก่ 

องค์กรผูม้าให้บริการงานสํานักทะเบียนราษฎร เพื�อแสดงถึงความก้าวหน้าและความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ผู ้มาใช้บริการ เพื�อแก้ปัญหา เช่น การไม่มีเครื� องกดบัตรคิว หรือช่องทางการติดต่อ 

หน่วยงานที�หลากหลาย สนบัสนุนเพื�อใหเ้กิดการใหบ้ริการอยา่งสะดวก สบาย และรวดเร็ว 

 

อภปิรายผลการวจิัย         

 จากการศึกษาความความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สํานัก

ทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ทั�ง � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง และดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี�  

 �. จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่าประชาชนผูม้าใช้

บริการดา้นงานทะเบียนทอ้งถิ�น สาํนกัทะเบียนอาํเภอคูเมือง ตอ้งการการให้บริการที�เพียบพร้อมในทุก

ดา้น เพื�อตอบสนองความสะดวกสบาย เขา้ใจในขั�นตอนการใชบ้ริการต่างๆในงานทะเบียนเมื�อตอ้ง ใช้

บริการเมื�อทําให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูม้าใช้บริการแล้วนั� น ย่อมส่งผลดีแก่การ

ให้บริการที� เสริมสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานผู ้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ ซึ� งสอดคล้องกับ 

(Phantanaphum , 2011) ได้ทาํการศึกษาเรื�อง ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการ ให้บริการของ

สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลปอภาร อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็  

กลุ่มตวัอย่าง ที�ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนผูม้าขอติดต่อรับบริการของสํานักทะเบียนท้องถิ�น 

เทศบาลตาํบล ปอภาร อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน ��� คน โดยใชว้ิธีการลุ่มอยา่งง่าย เครื�องมือ

ที�ใชใ้น การศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .��� 

สถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี�  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ 
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สมมติฐานใช ้t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกาํหนดนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 

.�� ผลการวิจยัพบว่า          

�.� ความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของสาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�นเทศบาลตาํบล  

ปอภาร อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่น ระดบั

มาก � ดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไปน้อย ได้แก่ดา้นการให้บริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา ด้านการ

ให้บริการอยา่งเสมอภาค ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนื�อง อยูใ่นระดบัปานกลาง � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ และดา้นการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ 

 �.� ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของสํานัก 

ทะเบียนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลปอภาร อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ที�มีเพศ อาชีพ และระดบั การศึกษา

แตกต่างกนัพบว่าโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติที�ระดบั �.��  

 �.� ขอ้เสนอแนะของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของสาํนักทะเบียนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบล 

ปอภาร อาํเภอเมือง จังหวดัร้อยเอ็ด � ขอ้แรกแต่ละด้าน มีดงันี�  เจ้าหน้าที�บริการทุกคนให้บริการทุก 

อาชีพเสมอภาคกนั เจา้หนา้ที�ควรมีบตัรคิวเพื�อใหบ้ริการก่อนหลงั ควรกาํหนดเวลาในการให้บริการ แต่

ละงาน ควรบริการหลงัเลิกงานเพราะสะดวกกบัขา้ราชการ ควรเพิ�มเติมเจา้หนา้ที�ให้บริการ ควรจดัที�นั�ง

รอการบริการแยกจากทะเบียนอาํเภอ เจา้หน้าที�ควรให้บริการจนเสร็จควรให้บริการ ช่วงเวลาพกัเที�ยง 

ควรยา้ยที�บริการไปที�เทศบาลควรมีบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

 �. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายไดด้งันี�       

 �.� ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ จากผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั�งนี�อาจ

เป็นเพราะว่า หน่วยงานทะเบียนราษฎรมีระบบการจดัการที�ตอบสนองความ ตอ้งการของประชาชนผู ้

มาใชบ้ริการงานทะเบียนเป็นอยา่งดี มีที�นั�งรอรับบริการเพียงพอ มีห้องนํ� าที�สะอาดและเพียงพอต่อการ

ใช้บริการจัดสรรปันส่วนแบ่งชาย-หญิงชัดเจน มีที�จอดรถที�กวา้งขวาง และเพียงพอและมีเจ้าหน้าที�

ให้บริการอย่างเพียงพอเสร็จครบทุกขั�นตอน มีช่องทางสําหรับคนชรา หรือผูพ้ิการ ซึ� งสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจยัของ (Kittikarn , 2008)ได้ทาํการศึกษา เรื�องความตอ้งการของประชาชนต่อการให้บริการ

จากสํานกัทะเบียน อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการของประชาชน

ต่อการให้บริการจากสํานักทะเบียน อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ แยกเป็นด้านต่างๆ � ดา้นใน

ภาพรวม มีดงันี�  ดา้นความสะดวกของ สถานที�ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดบัตอ้งการ

มาก อันดับแรก คือ ให้มีป้ายบอก ขั�นตอนระเบียบวิธีในการขอรับบริการที�ชัดเจนในบริเวณสํานัก

ทะเบียนอาํเภอ รองลงมา คือมีจุด บริการนํ�าดื�มให้เพียงพอไวบ้ริการและมีหอ้งนํ�าสะอาดบริการสาํหรับ
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ผูม้าใช้บริการ ดา้นการให้บริการ ประชาชนของเจา้หน้าที�เพื�อก่อให้เกิดความประทบัใจผูใ้ช้บริการมี

ความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดับ ตอ้งการมาก อนัดับแรก คือ ให้เจ้าหน้าที�บริการดว้ยความสะดวก

รวดเร็ว รองลงมาคือให้เจา้หน้าที�ผู ้ให้บริการมีความกระตือรือร้น และให้เจา้หน้าที�มาทาํงานตรงต่อ

เวลาในช่วงเชา้พกัเที�ยงและช่วงบ่าย จะไดไ้ม่ตอ้งมารอเจา้หนา้ที�นาน ดา้นการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร

ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการโดยรวม อยูใ่นระดบัตอ้งการมาก อนัดบัแรกคือสํานกัทะเบียนบริการขอ้มูล

ที�ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมายกาํหนดรองลงมาคือให้สํานักทะเบียนมีเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการที�มีความรู้ 

วิสัยทัศน์กวา้งไกล ในการ ให้บริการและให้คาํปรึกษาที�ถูกต้อง และให้สํานักทะเบียนมีเจ้าหน้าที�

ประชาสัมพนัธ์ใหค้าํแนะนาํ ขอ้มูลเบื�องดน้เกี�ยวกบัการขอรับบริการดา้นการประสานงาน ผูใ้ชบ้ริการมี

ความตอ้งการโดยรวมอยู่ใน ระดับต้องการมาก อันดับแรกคือสํานักทะเบียนมีระบบประสานงาน

ภายในที�ดีของบุคลากรที�ปฏิบตัิงานในแต่ละงานรองลงมาคือสํานักทะเบียนมีการประสานงาน และ

ติดตามผู้รับบริการในกรณี ที�ได้นัดหมายไว้และสํานักทะเบียนมีเจ้าหน้าที�คอยประสานงานให้

คาํปรึกษาเกี�ยวกับการรับบริการ ด้านค่าธรรมเนียมผูใ้ช้บริการมีความตอ้งการโดยรวมอยู่ในระดับ

ต้องการมาก อันดับแรกคือให้สํานัก ทะเบียนอํานวยความสะดวกในการขอคําชี� แจงเกี� ยวกับ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรองลงมาคือให้สํานักทะเบียนมีป้ายประชาสัมพนัธ์แสดงรายละเอียด

ค่าธรรมเนียมและแยกประเภทต่างๆ ไวอ้ยา่ง ชดัเจนและให้สาํนกัทะเบียนมีความชดัเจนในการเขียนใบ

คาํร้องและการรับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน       

�.� ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง จากผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั�งนี�อาจ

เป็นเพราะว่า หน่วยงานทะเบียนราษฎรเองให้บริการที�มีความรวดเร็วทนัเวลา เจ้าหน้าที�ดูแล ติดตาม

งานให้ต่อเนื�องสมํ�าเสมอ เจ้าหน้าที�ให้บริการอย่างมุ่งมั�นการทาํงานแม่นยาํมีประสิทธิภาพ และไม่

ซํ� าซ้อนจึงสร้างความพึงพอใจต่อผู ้มาใช้บริการได้ ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Nuket & 

Kanchanasamranwong , 2017) ได้ทาํการศึกษาเรื�องความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการ

ของสํานกังานทะเบียน ที�ว่าการอาํเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที� 

ดา้นกระบวนการ/ขั�นตอนการให้บริการ ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ด้านเจา้หน้าที� และด้านคุณภาพ

การใหบ้ริการ    

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพิงพอใจต่อการบริการของสํานักงานทะเบียน ที�ว่าการ

อาํเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเวน้ดา้นอาคารสถานที� มีความพิง

พอใจในระดบัปานกลาง และพบวา่ตวัแปร เพศ เป็นตวัแปรเพียงตวัเดียวที�มีผลทาํให้ความพึงพอใจของ

ประชาชนที�มีต่อบริการของสํานักงาน ทะเบียน ที�ว่าการอาํเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� เฉพาะดา้นกระบวนการ/ ขั�นตอนการให้บริการ และ

ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก        

�.� ดา้นการให้บริการอย่างกา้วหนา้ จากผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าการทาํงานให้บริการของสํานักงานทะเบียนราษฎร อาํเภอคูเมือง มีการพฒันา

ระบบการทาํงานที�ยงัไม่เดินหนา้ เช่น การนาํเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาใชใ้น การทาํงาน เช่น เครื�องกดบตัร

คิวที�ยงัไม่มี ระบบรับพึงความคิดเห็นของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ และการติดต่อสื�อสารหลายช่องทาง 

เช่น ทางออนไลน์ เป็นด้น ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (Weeraphan , 2011) ได้ทาํการศึกษาเรื� อง

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององศ์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่าอาํเภอพานทอง 

จงัหวดัชลบุรี � ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการ ให้บริการอย่างเพียงพอ ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาค และดา้น

การให้บริการอยา่งกา้วหน้า ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององศ์

การบริหารส่วนตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการ 

ให้บริการอยา่งเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องอาคารสถานที�ใหบ้ริการมีความเหมาะสม ใน

ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเรื�องเจา้หน้าที�บริการดว้ยความยิ�มแยม้

แจ่มใสและในดา้นการให้บริการอย่างก้าวหน้าประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที�ผูใ้ห้บริการมี

ความรับผดิชอบและมุ่งมั�นในการปฏิบติังาน       

 �. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านงาน 

ทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์     

 �.� ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัความพึงพอใจของประชาชน ในการ

ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนราษฎร สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนก ตามเพศ 

อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งผลการวิจัยครั� งนี� สอดคล้อง กับ

ผลงานวิจัย (Chansongkhran , 2016) ได้ทําการศึกษาเรื� อง ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการ

ให้บริการของสํานักทะเบียนท้องถิ�นเทศบาลตาํบลเมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มี

วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความพึงพอใจ เปรียบเทียบความพึงพอใจเกี�ยวกบัการใหบ้ริการประชาชนในเขต

เทศบาลตาํบลเมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยัพบว่า     

 �) ความพึงพอใจเกี�ยวกับการให้บริการประชาชนของสํานัก ทะเบียนทอ้งถิ�นเทศบาลตาํบล

เมืองสรวงอาํเภอเมืองสรวงจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า
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อยูใ่นระดบัมากที�สุด � ดา้นและอยู่ในระดบัปานมาก � ดา้นซึ� งสามารถ เรียงลาํดบัจากค่าเฉลี�ยมากไป

น้อยดังนี� ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอด้านก้าวหน้าการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกันด้านการ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�องดา้นการให้บริการอยา่งและการใหบ้ริการอยา่ง รวดเร็วทนัเวลา               

�) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเกี�ยวกับการให้บริการประชาชนของสํานักทะเบียน

ท้องถิ�นเทศบาลตําบลเมืองสรวง อ ําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  กลุ่มเพศระหว่างเพศชาย                 

และหญิงพบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ความพึงพอใจ

ระหว่างกลุ่มอายุพบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มอาชีพพบว่า โดยรวมมีความ

พึงพอใจไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มระดบัการศึกษาพบว่าโดยรวมมี ความพึงพอใจไม่

แตกต่างกนั แต่รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� คือดา้นการให้บริการอยา่งเท่า

เทียมกนั  

 

ข้อเสนอแนะ          

 �. ขอ้เสนอแนะ          

 �.� งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนท้องถิ�น อาํเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ควรให้ ความ

ช่วยเหลือผูสู้งอายุที�มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร เพื�อให้เกิดการดูแลใส่ใจงานระบบบริการ มาก

ยิ�งขึ�น และส่งเสริมการนาํประโยชน์จากทรัพยากรทุกอย่างทั�งดา้นบุคลากร/ทรัพยากรมนุษยแ์ละด้าน

เทคโนโลยมีาปรับ ใชใ้หอ้งคก์รน่าอยูแ่ละทนัสมยั      

�.� งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ควรจัดเจา้หน้าที�

ให้บริการอยา่งสมํ�าเสมอ และสามารถทาํงานทดแทนกนัได้ อาํนวยความสะดวกต่อประชาชนผูม้าใช้

บริการอยา่งเสมอภาคเป็นกนัเอง 

 �. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั� งต่อไป       

 �.� ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร 

สาํนักทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์อย่างต่อเนื�องเพื�อทราบปัญหา และความตอ้งการ

ของประชาชน           

�.� ควรมีศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที�ต่อการปฏิบัติงานให้บริการของงานทะเบียน

ราษฎร สาํนกัทะเบียนทอ้งถิ�น อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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บทคดัย่อ  

การวิจยัครั� งมีจุดประสงค์ �) เพื�อศึกษาให้ทราบถึงระดับความตอ้งการของประชาชนในการ

จดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง �) เพื�อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการของประชาชนใน

การจดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง จาํแนกตามตวัแปรพื�นฐาน �) เพื�อศึกษามาตรการใน

การจดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง จาํแนกตาม เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

และสถานภาพ ซึ� งมีทั�งหมด 7 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจการส่งเสริม

การลงทุน และการท่องเที�ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ทอ้งถิ�น 

และด้านการบริหารจัดการที� ดี กลุ่มตัวอย่างจํานวน 348 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี� เป็น

แบบสอบถาม มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.943 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(F-test) ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ
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เทศบาลตาํบลคูเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากดา้นที�มีค่ามากไปหาน้อย ดงันี�  ดา้นการ

พัฒนาโครงสร้างพื� นฐาน ด้านการบริหารจัดการที� ดี  ด้านการบริหารจัดการและการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต และดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที�ยว ผลการเปรียบเทียบ

การศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง จาํแนก

ตามคุณลกัษณะของประชากร คือ เพศ ไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได ้

และสถานภาพ แตกต่างกนั  

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการ, ประชาชน, บริการสาธารณะ 

 

Abstract 

 The research had a purpose. 1) To study the level of people is needs in the provision of 

public services at Khumuang Sub-district Municipality Khumuang District Buriram Province. 2) To 

compare the level of people is needs in providing public services in Khumuang Sub-district 

Municipality, Khumuang District Buriram Province classified by basic variables. 3) To study the 

measures for public service provision of Khumuang Sub-district Municipality, Khumuang District 

Buriram Province. Classified by gender, age, education level, occupation, income and status. There 

are 7 areas in total, namely infrastructure development. Promotion of quality of life in order to 

organize the community, society and maintain order economic development investment promotion 

and tourism Management and conservation natural resources and environment, education, sports, 

religion, arts and culture, customs and local wisdom, and good management. The sample consisted of 

348 people. The instrument used in this research was a questionnaire. have a confidence value of 

0.943. These are percentage, mean, and standard deviation. and compared the two groups of samples 

by (t-test) and one-way analysis of variance (F-test). The results showed that A Study of People's 

Needs for Public Service Management of Khumuang Sub-district Municipality Overall, it was at a 

high level in all aspects. Sorted from the most valuable to least as follows: Infrastructure development 

good management and conservation of natural resources and the environment community 
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organization Society and maintaining public order, education, sports, religion, arts, culture, customs 

and local wisdom. Quality of Life Promotion and economic development investment promotion and 

tourism. The results of the comparison of the study of people's needs towards the provision of public 

services in KhuMueang Sub-district Municipality comparison of the study of people's needs towards 

public service provision of Khumuang Sub-district Municipality Classified by population 

characteristics They are gender, age, education level, occupation, income, and status, overall and in 

different aspects. 

 

Keywords: demand, population, public service 

 

บทนาํ 

การปกครองของไทยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น

กฎหมายสูงสุดซึ� งยดึถือกนัมาตลอด สังคมในอดีตประชาชนมีการอยูอ่าศยักนัเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มจะ

มีหวัหนา้ทาํหนา้ที�เป็นผูป้กครองคอยดูแลชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชนภายในกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด 

เมื�อจาํนวนกลุ่มคนเริ� มมีการขยายตัวเพิ�มมากขึ� น ต่อมาจึงมีการจัดแบ่งอาณาเขต และรูปแบบการ

ปกครองให้เป็นระเบียบ กลุ่มคนที�อยู่เป็นหมู่บ้านให้มีผูใ้หญ่บ้านคอยดูแล และมีหลายหมู่บ้านให้

กาํหนดเป็นตาํบลมีกาํนนัเป็นผูดู้แล แลว้ขยายไปเป็นอาํเภอ และจงัหวดัต่อไป การที�จะดูแลบา้นเมือง

ให้ดีไดต้อ้งขึ�นอยู่กบัการปกครองบา้นเมืองที�ดีดว้ยประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ

แผ่นดิน เพื�อจดัรูปแบบการปกครองโดยแบ่งออกเป็น � ส่วนคือ การปกครองส่วนกลาง การปกครอง

ส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ�น การปกครองส่วนทอ้งถิ�นไทยปรากฏเด่นชัดที�สุดในสมยั

รัชกาลที� � พระองคท่์านทรงจดัให้มีการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพิ�มขึ�น ทาํ

ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงการปกครองของไทย เพื�อพฒันาประเทศชาติตามแบบอย่างประเทศตะวนัตก

เป็นการปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ���� 

มาตรา �� กาํหนดนโยบายใหม่เกี�ยวกบัการจดับริการสาธารณะ โดยอาศยัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

ว่า “รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถิ�นพึ�งตนเอง และตดัสินใจในกิจการทอ้งถิ�นไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจ

ทอ้งถิ�น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั�งโครงสร้างพื�นฐานสารสนเทศในทอ้งถิ�น

ให้ทั�วถึงและเท่าเทียมกนัทั�วประเทศ รวมทั�งพฒันาจงัหวดัที�มีความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ�นขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวดันั� น” นอกจากนี� ในด้านการ
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ปกครองส่วนทอ้งถิ�น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ���� ยงัไดร้ะบุไวใ้นหมวด � 

รวมทั�งหมด � มาตรา อนัเริ�มตั�งแต่มาตราที� ��� ถึงมาตรา ��� ซึ� งโดยรวมแลว้พบว่า มาตราทั�งหมดได้

กล่าวถึงการที�รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ�นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามความ

ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�น และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ในหมวด 

14 การปกครองส่วนทอ้งถิ�น จะเห็นได้ว่า จะตอ้งมีการจดัทาํกฎหมายรองรับเกิดขึ�น ซึ� งแตกต่างกว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ที�กาํหนดว่าจะตอ้งทาํ

กฎหมายทอ้งถิ�นใด แต่ในรัฐธรรมนูญฉบบันี� เน้นทาํกฎหมายรองรับตามที�รัฐธรรมนูญกาํหนด ดงันั�น 

ในการจดัทาํกฎหมายจะตอ้งไดรั้บขอ้เสนอจากประชาคมทอ้งถิ�น  ในการร่วมกนัจดัทาํขอ้เสนอเบื�องตน้

ในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัการ และเป้าหมายของการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิ�น และความสามารถใน

การปกครองตนเองในดา้นรายได ้ความหนาแน่นของประชากร และพื�นที�ที�ตอ้งรับผิดชอบประกอบกนั

ดว้ย (Kornkittichai, 2017) 

การบริการสาธารณะ (Pubic Service) เป็นกิจกรรมของรัฐที�เก่าแก่เกิดขึ�นมาเพื�ออาํนวยความ

สะดวกแก่สังคม หรือเป็นกิจกรรมที�ถูกกาํหนดขึ�นและนาํไปปฏิบติัเพื�อประโยชน์ของส่วนรวม การ

บริการสาธารณะจึงเป็นการบริการที�รัฐเป็นผูจ้ัดทาํดาํเนินการเพื�อให้บริการแก่ประชาชน ซึ� งบริการ

เหล่านั�นอาจเป็นบริการที�รัฐจดัทาํดาํเนินการเอง หรือมอบอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือ

ภาคเอกชนจดัทาํดาํเนินการแทนก็ได ้บริการสาธารณะนั�นประชาชนอาจไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือ

โดยออ้มก็ได ้และบริการสาธารณะนั�นตอ้งเป็นบริการที�จดัให้ประชาชนทั�วไปเป็นประโยชน์กบัทุกคน 

บริการสาธารณะจึงตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที�มอบอาํนาจให้รัฐบาลหน่วยงาน

ของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 

และเจ้าหน้าที�ของรัฐเป็นผูม้ีอาํนาจหน้าที�ด ําเนินการ ดังนั� นการจัดบริการสาธารณะของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถดําเนินการนอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนดได้ (Chaba, 2005: ��) 

หลกัการบริการสาธารณะมี � ดา้นใหญ่ ๆ ดังนี�  �) หลกัความเสมอภาค รัฐจะตอ้งเขา้มาจัดทาํบริการ

สาธารณะให้ประชาชนทุกคนโดยไม่เฉพาะเพียงผูห้นึ� งผูใ้ด �) หลกัความต่อเนื�อง การบริการสาธารณะ

ถา้หยดุชะงกัลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็ามจะทาํให้ประชาชนเดือดร้อนไดต้อ้งมีความต่อเนื�องในการจดัทาํ 

�) หลกัการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการบริการสาธารณะที�ดีตอ้งสามารถปรับปรุงไดต้ลอดเวลา เพื�อใหเ้ขา้

กบัความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน 

เทศบาลตาํบลคูเมือง เดิมเป็นการปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบสุขาภิบาล ซึ� งเรียกว่า “สุขาภิบาลคูเมือง” 

มีการจดัตั�งครั� งแรกเมื�อวนัที� � มกราคม พุทธศกัราช ���� ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจา
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นุเบกษา ฉบับพิ เศษเล่ม �� ตอนที�  �� ลงวันที�  �� กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ���� และต่อมามี

พระราชบญัญติัเปลี�ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พุทธศกัราช ���� จดัตั� งเทศบาลตาํบล 

ตามประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ��� ตอนที�  �ก ลงวันที�  �� กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ���� เป็นผลให้เปลี�ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาํบลคูเมือง ตั� งแต่วนัที� �� พฤษภาคม 

พุทธศักราช ���� ปัจจุบันเทศบาลตาํบลคูเมือง มีอาคารสํานักงานเป็นของตนเองสําหรับให้บริการ

ประชาชนที�มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ตั� งอยู่เลขที� ��� หมู่ที� �� บา้นคูขาด อาํเภอคูเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์เทศบาลตาํบลคูเมืองมีพื�นที� 7.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบนัครอบคลุมพื�นที�บางส่วนของ  

2 ต ําบล จํานวน 4 หมู่บ้านของอาํเภอคูเมือง ดังนี�  ต ําบลคูเมือง จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ที�  6          

บา้นคูขาด , หมู่ที� 10 บ้านคูเมือง และตาํบลหนองขมาร � หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที�  � บ้านโคกสะอาด ,        

หมู่ที� �� บา้นหนองหวา้ เทศบาลตาํบลคูเมืองมีนโยบายในการให้บริการสาธารณะ ดงันี�  นโยบายดา้น

การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน นโยบายดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายดา้นการจดัระเบียบชุมชน

สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน นโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ

ลงทุน และการท่องเที�ยว นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม นโยบายดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

และนโยบายด้านการบริหารจัดการที�ดีและบริการสาธารณะ (Khu Mueang Subdistrict Municipality, 

2018)  

จากที�กล่าวมาข้างต้น พบว่าการกาํหนดการบริการสาธารณะเป็นบทบาทของรัฐ หรือผูมี้

ตาํแหน่ง (Authority) ที�ผ่านมาล้วนเป็นกระบวนการแนวตั�งจากบนลงล่าง (Up - down Process) เช่น 

กาํหนดงานกรอบแผนยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการของกระทรวงมหาดไทยลงสู่ทอ้งถิ�น ทาํให้

การบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีแนวโน้มว่าจะเป็นความตอ้งการของรัฐ ระบบ

ราชการหรือผูมี้อาํนาจ ผูใ้ห้บริการมากกว่าประชาชนผูรั้บบริการ ดังนั�น การที�องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นจะจดับริการสาธารณะใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนควรกาํหนดความตอ้งการจากล่าง

ขึ�นบน (Bottom - Up Process) ที�มาจากประชาชนโดยตรง ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเชิง

สาํรวจ (Survey Research) ถึงความตอ้งการของประชาชนในการจดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล

คูเมือง เพื�อเป็นจุดเริ�มในกระบวนการใหม่ในการกาํหนดความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง และ

ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื�นฐานในการกาํหนดนโยบายสาธารณะได้ตรงตามความต้องการของ

ประชาชนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของวิจยั 

  1. เพื�อศึกษาระดบัความตอ้งการของประชาชนในการจดับริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคู

เมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

  2. เพื�อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการของประชาชนในการจดับริการสาธารณะของเทศบาล

ตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมยจ์าํแนกตามตวัแปรพื�นฐาน  

3. เพื�อศึกษาตรการในการจดับริการสาธารณะที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ประชาชนของเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย ์เพื�อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

 

ขอบเขตการวจิัย 

 �. ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 ขอบเขตในเนื�อหาของการศึกษาครั� งนี� จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

ตาํบล  คูเมืองตามกรอบพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช 2496 และแกไ้ขเพิ�มเติมถึง (ฉบับที� ��) 

พุทธศกัราช ���� พระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น พุทธศกัราช 2542 ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน นโยบายดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

นโยบายด้านการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย นโยบายด้านการพฒันา

เศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที�ยว นโยบายดา้นการนโยบายดา้นการบริหารจดัการ และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษาการกีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ�น นโยบายด้านการบริหารจัดการที� ดีและบริการ

สาธารณะ 

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       �.� ประชากร ได้แก่ ประชาชนผูที้�มีสิทธิเลือกตั� งในเขตเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์เนื�องจากเป็นประชากรกลุ่มที�มีสิทธิมีเสียงโดยตรง จาํนวน �,��� คน 

  �.� กลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากการสุ่มประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรคาํนวณ

ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95% และความคลาดเคลื�อน 5 (Suwannarak, 

2000: 146) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 348 คน 
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3. ตัวแปรในการศึกษา  

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประชาชนผูม้ีสิทธิ� เลือกตั� งในเขตเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง                

จงัหวดับุรีรัมย ์

3.1.1 เพศ  

3.1.2 อาย ุ 

 3.1.3 ระดบัการศึกษา  

 3.1.4 อาชีพ  

 3.1.5 รายได ้ 

 3.1.6 สถานภาพ  

                3.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาล

ตาํบลคูเมือง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่  

  3.2.1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 

  3.2.2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  3.2.3 ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  3.2.4 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที�ยว 

  3.2.5 ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

  3.2.6 ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 

ทอ้งถิ�น 

  3.2.7 ดา้นการบริหารจดัการที�ดี 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ลักษณะเครื�องมือ  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัยครั� งนี� เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัได้สร้างขึ�นเองแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดงันี�   

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการ

สาธารณะในเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ�งมีจาํนวนทั�งหมด 7 ดา้น คือ ดา้นการ
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พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที�ยว ดา้นการบริหาร

จัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ทอ้งถิ�น ดา้นการบริหารจดัการที�ดี มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ� งคาํถามครอบคลุมเกี�ยวกบัความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํ

บริการสาธารณะ แบ่งระดบัความตอ้งการเป็น 5 ระดบั คือ ความตอ้งมากที�สุด ความตอ้งการมาก ความ

ตอ้งการปานกลาง ความตอ้งการนอ้ย  และความตอ้งการนอ้ยที�สุด  

ตอนที� 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด เพื�อให้กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

เพิ�มเติม 

 2. ขั�นตอนการสร้างเครื�องมือ  

 การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการ

สาธารณะในเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี�  

2.1 ศึกษาเอกสารและงานการวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชน

ต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเพื�อนาํขอ้มูลที�ได้มาเป็นขอ้มูลพื�นฐานในการจดัทาํ

แบบสอบถามของงานวิจยัฉบบันี�  

2.2 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างเครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเพื�อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามดาํเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของงานวจิยั  

2.3 นําแบบสอบถามที�สร้างขึ� นเสนอ อาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  

2.4 นาํเสนอร่างแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญทาํการตรวจสอบเพื�อให้ไดค้าํถามที�ครอบคลุม

ตรงสภาพความเป็นจริงเป็นการหาความเที�ยงตรงเชิงประจกัษ ์ 

2.5 นาํแบบสอบถามที�ได้จากการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญ มาปรับปรุงแกไ้ข แลว้นาํเสนอ 

คณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระ พิจารณาอีกครั� ง เพื�อที�จะได้แบบสอบถามที�มีความสมบูรณ์

ยิ�งขึ�น 

2.6 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชาชนบ้านโนนดินแดง ตาํบลโนนดิน

แดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ที�มีลกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 
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2.7 นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ�  อลัฟา (Alpha - 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื�อมั�น เท่ากบั 0.943 ซึ� งผ่าน

เกณฑแ์ละสามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

1. ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ออกหนงัสือส่งถึงเทศบาลตาํบลคู

เมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปยงัเทศบาลตาํบลคูเมือง เพื�อแจกจ่ายคนในชุมชนตามหมู่บา้นต่าง ๆ 

ตามเป้าหมาย แลว้เกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง จาํนวน 348 ฉบบั  

3. ในกรณีที�คณะผูว้ิจัยไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ในวนันั� น คณะผูว้ิจัยไดก้ลบัลงพื�นที�

จดัเกบ็อีกครั� ง 

4. คณะผูว้ิจยัจดัเก็บแบบสอบถามมาไดจ้าํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ ��� 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื�อดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในการจดักระทาํขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ 

ดงันี�   

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของแบบสอบถามแต่ละฉบบั  

2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 

3. กาํหนดตวัเลขแทนค่าขอ้มูลในแบบสอบถามแต่ละขอ้แลว้บนัทึกขอ้มูล  

4. ประมวลดว้ยคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการ ดงันี�   

1. การศึกษาข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี� 

(Frequency) และ หาค่าร้อยละ (Percentage)   

2. การศึกษาความตอ้งการเกี�ยวกบัการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาล

ตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลคูเมือง 

อําเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย ์วิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม  
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3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นคาํถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content 

Analysis) โดยจดัคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนั แลว้แจกแจงความถี� หาค่าร้อยละ (Percentage)  

4. เปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคู

เมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตาม เพศ ดว้ยสถิติค่า (t-test) และจาํแนกตามอาย ุอาชีพ ระดบั

การศึกษา รายได ้และสถานภาพ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 

 

สรุปผลการวจิัย  

จากการศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคู

เมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์สรุปผลการวิจยัไดด้งันี�   

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ

เทศบาลตาํบลคูเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากสุด คือ ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน อยูใ่นระดบัมากที�สุด  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้องการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ

เทศบาลตาํบลคูเมือง ที�มีเพศต่างกนั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั (P > 0.05)  

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้องการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ

เทศบาลตาํบลคูเมือง ที�มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี�ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยรวม 

แตกต่างกนั (P > 0.05) 

4. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  

ความตอ้งการของประชาชนเป็นความต้องการดา้นโครงสร้างพื�นฐานและด้านการบริหาร

จดัการที�ดีโดยให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรก แต่ในการจดัทาํโครงการบริการสาธารณะนั�นตอ้งพฒันา

ทุกดา้น เพื�อใหเ้กิดการพฒันาที�สมบูรณ์ ในส่วนของเจา้หนา้ที� สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารที�

มีบทบาทและหน้าที�ในการรับผิดชอบต้องพิจารณาความต้องการที�แท้จริงของประชาชน จัดทํา

โครงการตอบสนองความตอ้งการใหค้รอบคลุมทั�วถึงโดยไม่เลือกปฏิบติั ควรมีการสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจถึงการดาํเนินงานจดับริการสาธารณะให้ประชาชนและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งเขา้ใจถึงบทบาท และหนา้ที�

ของตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เพื�อตอบสนองความต้องการที�

แทจ้ริง ซึ�งแยกออกเป็นแต่ละดา้น ดงันี�   

4.1 ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ควรมีการปรับปรุงถนนทุกชุมชนให้มีความคงทนถาวร

โดยเฉพาะถนนสายหลกัที�มีความสาํคญั ลดการซ่อมแซมที�ทาํใหเ้สียงบประมาณในเรื�องเดิม การติดตั�ง
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โคมไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอและทั�วถึง โดยเฉพาะพื�นที�เปลี�ยวเพื�อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม 

เป็นตน้  

4.2 ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควรจดัให้มีกิจกรรมในชุมชน เพื�อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื�อ

เพิ�มคุณภาพชีวิต เช่น การออกกาํลงักาย การตรวจสุขภาพ เป็นตน้ ควรฝึกอบรมเพิ�มความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการป้องกนัโรคติดต่อใหแ้ก่ประชาชน 

4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ควรมีการรณรงค์

ป้องกันปราบปรามเรื� องยาเสพติด เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศ และการดูแลผูด้้อยโอกาสอย่าง

ใกลชิ้ด เช่น ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุ

4.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที�ยว ควรพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจเพิ�มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความยากจน โดยส่งเสริมอาชีพเสริมหรืออาชีพหลกัให้มั�นคง มี

การตลาดที�ดี และควรส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่กลุ่มหรือองคก์รในหมู่บา้น 

4.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม โดยให้

ความสําคญัเกี�ยวกบัเรื�องสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณรวมถึง

ประสานองคก์รอื�น ๆในการใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 

4.6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ควรจดัสรรงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม บูรณะวดัและโบราณสถานที�ชาํรุดทรุดโทรม เนื�องจาก

วดัเป็นที�สาํคญัของประชาชนในการทาํพิธีกรรมต่าง ๆ 

4.7 ด้านการบริหารจัดการที� ดีสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านกระจายทั�วถึงและ

เพียงพอ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลอย่าง

สมํ�าเสมอ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันารับฟังปัญหาของชุมชนและประชาชนเพื�อ

แก้ไขปัญหาของชุมชนเองร่วมตรวจสอบดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เกิดความ

โปร่งใสและยติุธรรม 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล          

คูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์7 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ดา้นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที� ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุ รักษ ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญา ทอ้งถิ�น ดา้นการบริหารจดัการที�ดี คณะผูว้ิจยัสสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี�  

�. ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากด้านที�มี

ค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อย ดังนี�  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน ด้านการบริหารจัดการที�ดี ด้านการ

บริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและ

การท่องเที�ยว ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัย มงคล วิภาตนาวิน (Wiphatanawin, 2013) ได้ศึกษาความ

ตอ้งการของประชาชนที�มีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด อาํเภอเมืองตราด จงัหวดั

ตราด จากผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการของประชาชนที�มีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาล

เมืองตราด อยู่ในระดับมาก ทั�งในภาพรวมและรายด้าน ยกเวน้ด้านวฒันธรรม เมื�อเปรียบเทียบความ

ตอ้งการของประชาชนที�มีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลเมืองตราด จาํแนกตามตวัแปรพื�นฐาน 

พบว่า เพศ รายไดที้�แตกต่างกนัมีความตอ้งการที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  

2. ผลการวจิยัรายดา้น พบวา่ 

2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที�สุด ทั� งนี� อาจเป็น

เพราะว่าเนื�องจากดา้นนี� เป็นดา้นที�เกี�ยวกบัสาธารณูปโภคสาํหรับชีวิตประจาํวนั เช่น ท่อระบายนํ�า ถนน 

ไฟฟ้า การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีความ

ตอ้งการให้มีพนกังานเพื�อตรวจสอบท่อระบายที�ชาํรุดและอุดตนัมากที�สุด เพื�อไม่ให้เกิดปัญหานํ�าท่วม

ขงัเป็นบ่อ จนทาํให้ถนนชาํรุดง่าย ซึ� งถือไดว้่ามีความจาํเป็นในระดบัหนึ�งจึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัย

ของ ณัฐพงษ์ สัมฤทธิ� เดชขจร (SamritdechKhajon, 2014) ได้ทาํการศึกษาเรื� องการจัดระบบบริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดราชบุรี: ศึกษาเฉพาะเขตอาํเภอเมือง ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงอายุอยู่ระหว่าง ��-�� ปีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้รายไดเ้ฉลี�ยต่อ

เดือนอยูที่� �,��� บาทโดยจะมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ

จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อยู่ในระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที�ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นโครงสร้าง ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต ดา้นศิลปวฒันธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและดา้นการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

อยู่ในระดับมากที�สุดผลทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนคนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
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จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นโครงสร้าง ด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ

ลงทุนและการท่องเที�ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มและด้าน

ศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถิ�นไม่แตกต่างกนัมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

2.2 ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าดา้นนี�

ซึ� งเป็นด้านเกี�ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคต่าง ๆ การจัด

สวสัดิการผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ การสนับสนุนในดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละ

ดา้นพบว่าประชาชนมีความตอ้งการให้มีการส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายไดห้รืออาชีพ โดยเนน้การ

พึ�งตนเองอยา่งทั�วถึงมากที�สุด เพื�อไม่ใหเ้กิดปัญหาการว่างงาน และความยากจนสามารถพึ�งพาตวัเองได ้

ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมบูรณ์  พรหมลิ (Phromli, 2011) ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการ

และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตาํบลกู่ อาํเภอปรางค์กู่ จังหวดัศรีสะเกษ ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความตอ้งการและความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื�นฐานอยู่ในระดบัปาน

กลาง ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตความตอ้งการมาก แต่ความพึงพอใจปานกลางดา้นการจดัระเบียบสังคม 

/ ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยความตอ้งการมาก แต่พึงพอใจปานกลางดา้นการวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุนการพานิชยกรรมและการท่องเที�ยวความตอ้งการและความพึงพอใจปานกลางด้าน

การบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มความตอ้งการและความพึงพอใจปาน

กลางดา้นศิลปะวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นความตอ้งการและความพึงพอใจมากเมื�อ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

สาธารณะตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยู่ใน

ระดับสูงปานกลางทั� งภาพรวมและทุกด้าน ดังนั� นจึงควรสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาํบล

ใหบ้ริการสาธารณะตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนต่อไป 

2.3 ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ระดับมาก ทั� งนี� อาจเป็นเพราะว่าด้านนี� มีการส่งเสริมการป้องกนัปัญหายาเสพติด ซึ� งถือได้ว่าเป็น

ปัญหาระดบัชาติ ซึ� งยากต่อการแกไ้ขถา้ทุกคนไม่ร่วมมือกนั และมีการป้องกนัและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีความตอ้งการมาก เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละดา้นพบว่า

ประชาชนมีความตอ้งการให้มีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เรื�องยาเสพติดในเขตเทศบาลอย่างสมํ�าเสมอ
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มากที�สุด ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของชูศักดิ�  เสโลห์ (Selo, 2016) ได้ทําการศึกษาเรื� องความ

ตอ้งการของประชาชนที�มีต่อบริการสาธารณะในเทศบาลตาํบลวงัเหนือ อาํเภอวงัเหนือ จงัหวดัลาํปาง 

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวงัเหนือมีความตอ้งการรับบริการสาธารณะจาก

เทศบาลตาํบลวงัเหนือทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื�นฐาน ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการจดัการวาง

แผนการส่งเส ริมการลงทุ น พ าณิ ชยกรรม และการท่องเที� ยว ด้านการจัดการและอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ในส่วนของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการบริการสาธารณะ จากเทศบาลตาํบลวงัเหนือ 

พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และความแตกต่างของชุมชน 

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการบริการสาธารณะจากเทศบาลตาํบลวงัเหนือ ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นเพศที�ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการบริการสาธารณะจากเทศบาลตาํบลวงัเหนือ  และปัจจยั

ดา้นสภาพทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสภาพครอบครัว เพิ�มเติมและปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อ

ความตอ้งการรับบริการสาธารณะของประชาชนจากเทศบาลตาํบลวงัเหนือในระดบัมาก 

2.4 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที�ยว พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะดา้นนี�จะเป็นดา้นที�ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดรายได ้ลดรายจ่าย มีการนาํ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการดาํรงชีวิต  มีการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบ มีการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลพ่อคา้แม่คา้และผูป้ระกอบการไม่ให้เอาเปรียบผูบ้ริโภค เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละดา้น

พบว่าประชาชนมีความตอ้งการให้มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายไดร้ะหว่างปิดเทอมมาก

ที�สุด เพื�อเพิ�มรายไดล้ดรายจ่ายใหค้รอบครัว ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของนิภาพร รัตนปริยานุช (Rattanapariyanuch, 2013) ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการในการพฒันา

ชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี ผลการวิจยัพบว่าความตอ้งการใน

การพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

พบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

รองลงมาคือด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ตามลาํดบั และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือดา้นการเมืองและการบริหารผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของความต้องการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด อาํเภอเมืองชลบุรี

พบว่าประชาชนที�มีการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลเสม็ดอาํเภอเมืองชลบุรี ไม่แตกต่างกนั แต่ในขณะที�ประชาชนที�มีเพศ รายได ้อาย ุและระยะเวลา
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ที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�ต่างกนัมีความตอ้งการในการพฒันาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเสม็ด 

อาํเภอเมืองชลบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

2.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม พบว่า                   

โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ดา้นทรัพยากรของคน

มีมากขึ�น แต่ทรัพยากรของแต่ละชุมชนมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละดา้นพบว่าประชาชนมี

ความตอ้งการให้ประชาชนร่วมตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรทอ้งถิ�นมากที�สุด เพื�อไม่ให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย และแกไ้ขปัญหาไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน ซึ� งสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจัย ของกฤษณพงษ์ จันทรังษ์ (Juntarung, 2011) ได้ทําการศึกษาเรื� องความต้องการของ

ประชาชนต่อการพฒันาเทศบาลตาํบลโพนสวรรค ์อาํเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ผลวิจยัพบว่า 

ระดบัความตอ้งการของประชาชนต่อการพฒันาเทศบาลตาํบลโพนสวรรค ์อาํเภอโพนสวรรค ์จงัหวดั

นครพนม โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยคือดา้น

สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม รองลงมาคือดา้นการบริหารดา้นเศรษฐกิจและ ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน  

2.6 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

พบว่าโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะศาสนาเป็นที�พึ�งที�ยดึเหนี�ยวจิตใจ ยกระดบัจิตใจ

คนให้สูงขึ�น ทาํให้คนในสังคมประพฤติในแนวทางที�ถูกต้อง เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่า

ประชาชนมีความต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม บูรณะวัด และ

โบราณสถานที�ชาํรุดทรุดโทรมมากที�สุด เพื�อเป็นที�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีที�สาํคญั

ของชุมชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชูมน วรรณทวี (Wannatawee, 2016)ไดท้าํการศึกษาเรื�อง

การศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลไกรกลางอาํเภอกงไกรลาศจังหวดัสุโขทยั ผลการวิจัย พบว่า 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัความตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะด้านการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตกรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไกรกลาง อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยัทั�งหมด � ดา้น

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ดา้นโครงสร้าง

พื�นฐานรองลงมาตามลาํดบัคือ ดา้นลกัษณะทางสังคมด้านการศึกษา ดา้นการศาสนาศิลปวฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและนอ้ยที�สุดดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที�ยว  

เปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะ ดา้นการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตจํานวน � ด้าน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพสมรส อายุ อาชีพหลัก ระดับ

การศึกษา รายไดจ้ากอาชีพหลกั มีผลต่อความตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะ ดา้น
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การพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนเพศหมู่บา้นที�อาศยัอยู่และช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารไม่มีผลต่อความ

ตอ้งการของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต  

2.7 ดา้นการบริหารจดัการที�ดี พบว่า โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่าดา้นนี� มี

การรับผิดชอบในหน้าที�การงาน และพร้อมแกไ้ขปัญหาได้ทนัท่วงที ตอ้งการให้มีพฒันาระบบงาน

บริการแก่ประชาชนทุกประเภท ให้มีคุณภาพ ทั�งดา้นความรวดเร็ว ครบถว้นถูกตอ้ง เสมอภาค และ

เป็นธรรม เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีความตอ้งการให้มีการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะโดยใชว้ิธีการประชาพิจารณ์เกี�ยวกบัโครงการหรือกิจกรรมที�อาจมีผลกระทบต่อประชาชน

มากที�สุด เพื�อให้เทศบาลแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ� งสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ มงคล มีขาํ (Meekham, 2009)  ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการของประชาชนต่อการ

บริหารจัดการที� ดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลควนกาหลง อาํเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผล

การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ��.� มีอายรุะหว่าง �� – �� ปี คิดเป็นร้อยละ 

��.� โดยมีอายุเฉลี�ยเท่ากบั ��.�� ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นคู่ คิดเป็นร้อยละ 

��.� จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.� ประกอบอาชีพทาํสวนคิดเป็นร้อยละ ��.� 

โดยมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนระหว่าง �,���-��,��� บาท คิดเป็นร้อยละ ��.�  

สําหรับความต้องการของประชาชนต่อการบริหารจัดการที�ดี  พบว่า ด้านหลักนิติธรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาํบลควนกาหลงออกขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมให้ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง

และควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นร่วมดว้ยดา้นหลกั

คุณธรรม พบว่า ประชาชนต้องการให้การปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

ปฏิบติังานด้วยความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัทางราชการ หลักความโปร่งใส 

พบว่า ประชาชนตอ้งการให้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบไดห้ลกัการ มี

ส่วนร่วม พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นของตนหลกั

ความรับผิดชอบ พบว่า ตอ้งการให้คณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาและพนักงานปฏิบัติหน้าที�ด้วยความ

ซื�อสัตยสุ์จริตและมีความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่าพบว่าตอ้งการให้ใชจ่้ายงบประมาณให้เกิด

ประโยชน์และมีความคุม้ค่าให้มากที�สุด รวมถึงความตอ้งการให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้

ความสามารถ เพื�อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความคุม้ค่าโดยเห็นว่าการ

พฒันาบุคลากรเป็นสิ�งสาํคญัของหน่วยงานที�ใหบ้ริการประชาชนในระดบัตน้ 
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3. เปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนต่อการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคู

เมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของ

เทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ� งผลการวิจัยครั� งนี� สอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ประจกัษ์ พนันาสี (Pannasee, 2013) ไดท้าํการศึกษาเรื�องความตอ้งการของประชาชนในการจดับริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจัย

พบว่า โดยภาพรวมประชาชนกลุ่มตัวอย่างในองค์การบริหารส่วนตาํบลบางขนัต้องการให้ อบต. 

พฒันาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กรมากที�สุด รองลงมาการพฒันาโครงสร้าง

พื�นฐานซึ� งทั� งหมดเป็นความต้องการระดับมาก ส่วนที�เหลือเป็นความตอ้งการระดับปานกลาง โดย

เรียงลาํดับตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดังนี�  คือการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาคุณภาพชีวิตและ

สงัคม และการพฒันาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

  การเปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามลกัษณะทั�วไปนั�น พบว่า ในดา้น

การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างที�มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้ตาํแหน่ง

ทางสังคม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และที�อยู่อาศยัในตาํบล มีความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ ส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา

คุณภาพสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการ

บริหารจดัการองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที�มี อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ตาํแหน่งทางสังคมการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และที�อยูอ่าศยัในตาํบล มีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้  

1.1 เทศบาลตาํบล ควรเผยแพร่ขอ้มูลงานวิจยัเรื�อง ความตอ้งการของประชาชนต่อการจัดทาํ

บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ใหก้บัคณะผูบ้ริหารและสมาชิก

สภาเทศบาล เพื�อใช้เป็นขอ้มูลอ้างอิงถึงความต้องการของประชาชนต่อการเสนอญัตติเทศบัญญัติ 

รายจ่ายงบประมาณประจาํปีและบรรจุเขา้ในแผนพฒันาเทศบาล � ปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี

ศกัยภาพดียิ�งขึ�นแก่ชุมชนต่อไป 
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1.� หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ควรกระตุน้ให้เห็นความสาํคญัของ

ความตอ้งการของประชาชนเพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนพฒันาต่างๆต่อไป 

1.� ควรมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล ความตอ้งการของ

ประชาชนต่อการจัดทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคูเมือง ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ส่งผลให้มี

การพฒันาที�ทาํใหป้ระชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการตอ้งการของประชาชนได ้

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป  

2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านความต้องการของประชาชนที�มีต่อการ

จัดบริการสาธารณะด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื�อให้ได้มาซึ� งคาํตอบเพิ�มเติมในประเด็น ที�

การศึกษาในเชิงปริมาณไม่สามารถทาํได ้

2.2 เพื�อให้ความตอ้งการของประชาชนที�มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลคู

เมือง พฒันาอย่างต่อเนื�อง ดังนั�น ในการทาํวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษา โดยเนน้หรือให้ความสาํคญัตาม

ตวัแปรดา้นต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น ดา้นธรรมาภิบาล ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึง

ประสงค์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ 2) เพื�อศึกษาเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะผูน้าํที�พึง

ประสงค์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ 3) เพื�อเป็นแนวทางขอ้เสนอแนะในการนํามาพฒันา

ผูน้ําให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างประชาชน จาํนวน 387 คนโดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ตามสูตร คาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95.5% และความคลาดเคลื�อน 

±5%  เครื� องมือวิจยัเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื�อมั�น 0.774 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มโดยการทดสอบค่าที 

 (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงคข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึง

ประสงคข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
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โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะพบว่า ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ผูน้าํ

องค์การบริหารส่วนตาํบลต้องแสดงออกถึงความเป็นผูน้าํ เป็นนักแกไ้ขปัญหาได้ดีทุกสถานการณ์  

และรู้จักฟังเหตุผลของผูอื้�น ด้านการบริหารงาน ควรจัดให้มีการอบรมเพื�อความรู้ในงานระเบียบ 

กฎหมายในการบริหารงานให้มากขึ�น ยึดหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน แสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรใช้

หลกัคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตอ้งดาํเนินไปตามหลกัของ

ความยติุธรรม หลกัคุณธรรมจริยธรรมดว้ย  

 

คาํสําคญั: ความคิดเห็น, คุณลกัษณะผูน้าํที�พงึประสงค,์ ผูน้าํ, อาํเภอคูเมือง 

 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study people's opinions on Desirable Leadership 

Characteristics of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 2) To compare the level of 

desirable leadership qualities of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 3) To be a 

guideline and recommendations for effective leadership development The sample group consisted of 

387 people by determining the sample size according to the formula. Calculated by Taro Yamane at 

95.5% confidence level and ±5% error . The research tool was a questionnaire with confidence. 0.774 

The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. Two groups of 

samples were compared by t -test and one-way analysis of variance ( F-test) .  A Study of Public 

Opinion on Desired Leadership Characteristics of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 

in the picture included in high level in all aspects The results of a comparison study of people's 

opinions on desirable leadership qualities of Tum Yai Subdistrict Administrative Organization 

classified by sex, age, educational level, occupation, and overall income and income were not 

different. The feedback found personality and human relations Subdistrict Administrative 

Organization leaders must demonstrate leadership. He is a good problem solver in every situation. 

and know how to listen to the reasons of others Administration Training should be provided for 

knowledge of regulations. Laws to manage more Adhere to good governance as a guideline for 

management Always seek new knowledge to improve work efficiency. and morality and ethics 
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should use moral principles to consider good a passion for solving problems must be carried out in 

accordance with the principles of justice moral and ethical principles 

 

Keywords: opinions, desirable leadership qualities, leaders, Khu Mueang district 

 

บทนาํ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั� งแต่ฉบบัปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 ไดใ้ห้ความสําคญักบัการกระจายอาํนาจไปสู่การปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยให้มีหน่วยงาน

บริหารส่วนท้องถิ�นซึ� งรัฐให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ�น โดยใช้หลักแห่งการปกครองตนเอง                   

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิ�น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอิสระในการกาํหนดนโยบาย

การปกครอง มีอิสระในการบริหารงานบุคคลและมีอิสระในการบริหารการเงินและการคลัง ตามที�

ระเบียบกฎหมายกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ให้ไว ้ซึ� งเป็นอาํนาจหนา้ที�เฉพาะของตนเอง โดยรัฐบาลเป็นเพียง

ผูก้าํกบัดูแลและช่วยเหลือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ การปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงถือ

เป็นเครื�องมือที�สาํคญัของรัฐบาลในการให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน โดยให้ประชาชน

เห็นความสําคญัและเขา้มามีส่วนร่วม ทางการเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวคิดในการกระจายอาํนาจ

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ�น เพื�อให้ทอ้งถิ�นสามารถกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระ

ปราศจากการชกันาํจากรัฐบาล มีความสามารถจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�นได้

อยา่งทั�วถึง รวดเร็วและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นจริงไดต้ามที�ชุมชนตอ้งการ เป็นการส่งเสริม

ให้ท้องถิ�นมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีส่วนร่วมทางการบริหาร มีสิทธิ มีเสียงในการปกครอง

ตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําให้ประชาชนมี

ความรู้สึกว่าตนเป็นเจา้ของ มีส่วนร่วม มีความเกี�ยวพนั  มีส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารประเทศ 

ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

กระจายอาํนาจการปกครองใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ�นระดบัตาํบล เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละทอ้งถิ�น

ดูแลจัดการปัญหาระดับท้องถิ�นเพื�อ 1) เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง 2) ทําให้ปัญหา                 

แต่ละทอ้งถิ�นได้รับการแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความตอ้งการของคน               

ในทอ้งถิ�นนั�น ๆ 3) ส่งเสริมให้คนในแต่ละทอ้งถิ�นได ้แสดงความสามารถพฒันาบทบาทของตนเอง         

ในการดูแลรับผิดชอบทอ้งถิ�นของตนเอง 4) เป็นพื�นฐานสําคญัของในทอ้งถิ�นในการก้าวขึ�นไปดูแล

แกไ้ขปัญหาระดับชาติ   5) เสริมสร้างความมั�นคงและเขม้เขง็ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ เนื�องจาก
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ปัญหาต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ข สังคมมีความมั�นคงและเจริญกา้วหน้า ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาท

ในการจดัการดูแลสังคมของตวัเอง (Puangngam, 2006 :17-18) และมีอาํนาจหน้าที�ในการดาํเนินการ

เพื�อพฒันาทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ข

เพิ�มเติมจนถึงฉบับที�  5 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติก ําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจ           

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ. 2542 และระเบียบกฎหมายอื�น การดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลได้นั� น ปัจจัยสําคญัที�จะเป็นพลัง

ขบัเคลื�อนใหบ้รรลุเป้าหมายได ้คือ ความเป็นผูน้าํ 

ผูน้าํจึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสาํเร็จของงานและองคก์าร  การเป็นผูน้าํสามารถสร้างขึ�นได ้

จากการที�ผูน้ั� นใช้ความพยายามและการทาํงาน การเป็นผูน้ําจึงเป็นเรื� องที� เรียนรู้ได้ ส่วนภาวะผูน้ํา                

มีคนจาํนวนมากให้นิยามว่า เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที�บุคคลหนึ� งตั�งใจใช้อิทธิพลต่อผูอ้ื�น

เพื�อให้การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ สาํเร็จตามที�กาํหนดไว ้รวมทั�งการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล      

ในองคก์าร ภาวะผูน้าํจึงเป็นกระบวนการอิทธิผลที�ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ� งประกอบได้

หลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความไวว้างใจและเชื�อมั�นในภาวะผูน้าํ เพื�อเป็นตวับ่งชี�ความ

น่าเชื�อถือไดม้ากที�สุดในความพอใจของพนกังานในองคก์าร รวมถึงการสื�อความหมายที�มีประสิทธิผล

โดยภาวะผู้นําที� มีป ระโยชน์ในขอบข่ายที� สําคัญสามขอบข่าย นั�น คือ กุญแจในการเอาชนะ                        

ความไว้วางใจและความเชื�อมั�นของคนในองค์การ ผูน้ําเป็นผูก้ระทําให้ภารกิจขององค์กรบรรลุ

จุดมุ่งหมายได้ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในองค์กร และยงัเป็นผูที้�ชักพาให้คนอื�น

เคลื�อนไหวหรือกระทาํการในทิศทางที�ผูน้าํกาํหนด เป้าหมายไว ้หลายคนมีบทบาทเป็นผูน้าํกนัอยู่แลว้ 

เช่น เป็นผูน้าํองคก์ร ผูน้าํสมาคม ผูน้าํวดั   และแมก้ระทั�งหัวหนา้ครอบครัวกจ็ดัว่าเป็นผูน้าํ" หรืออาจจะ

เป็นบุคคลที�มีตาํแหน่งอยา่งเป็นทางการหรือไม่ เป็นทางการก็ได ้ซึ� งเรามกัจะรับรู้เกี�ยวกบัผูน้าํที�ไม่เป็น

ทางการอยูเ่สมอ เนื�องจากบุคคลนั�นมีลกัษณะเด่น เป็นที�ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ทาํให้สมาชิกแสดง

พฤติกรรมที�มีนํ� าหนกั และเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใชภ้าวะผูน้าํในการปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใช้

กระบวนการติดต่อ ดังนั� นทุกองค์กรจาํต้องมีผูน้ําที�  สามารถจูงใจให้ผูร่้วมงานทาํงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 

จากความสําคัญดังกล่าว คณ ะผู ้วิจัยในฐานะนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                         

มีความสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้ําที�พึงประสงค์ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อตอ้งการทราบความคิดเห็น

ของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค ์และผูน้าํในดา้นต่างๆ และนาํผลของการวิจยัไปใชใ้น
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การแก้ไขและพฒันาคุณลกัษณะผูน้ําที�มีคุณภาพให้ตรงตามทัศนะของประชาชน เพื�อเป็นแนวทาง          

ในการส่งเสริมความเป็นผูน้าํยคุใหม่ในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการทําวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค์ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค์

ในดา้นต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

3. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะ ในการนาํมาพฒันา ปรับปรุง ผูน้าํให้มีประสิทธิภาพ มีลกัษณะที�พึง

ประสงคข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ขอบเขตของการทาํวิจยั 

1.ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์     

ขอ งอ งค์การบ ริห ารส่ วน ตําบ ลตู มให ญ่  อํา เภอ คู เมือ ง  จังห วัด บุ รี รัมย์ ซึ� ง มีทั� งห มด 3 ด้าน 

 ประกอบไปดว้ย ดา้นบุคลิกภาพและมนุษสัมพนัธ ์ดา้นการบริหารงาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรม  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนองค์การบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จังหวดั

บุรีรัมย ์จํานวน12,301 คน (Subdistrict Administrative Organization Tum Yai, Khu Mueang District, 

Buriram Province, 2018) 

      2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากร โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตร 

คาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95.5% และความคลาดเคลื�อน ±5%                  

(Taro Yamane referred to in Suwanrak, 1999:146) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 387 คน โดยใช้

สูตรการคาํนวณ  

  3. ตัวแปรที�จะศึกษา ตัวแปรที�ศึกษา มีดงันี�  

   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประชากรในองค์การบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จังหวดั

บุรีรัมย ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 
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 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค์ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยบูรณาการจาก (Saengrunu, 2009) 

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ ด้านการบริหารงาน  และด้านคุณธรรม

จริยธรรม  

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ลักษณะเครื�องมือ  

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถามที�ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ�นเองแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี�  

ตอนที�  1 เป็นแบบสอบถามเกี� ยวกับข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณ ะ                 

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเกี�ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี�  คือ  เพศ อาย ุ             

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะ        

ผูน้ําที�พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซึ� งมีจาํนวน

ทั�งหมด 3 ด้าน คือ ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการบริหารงาน และดา้นคุณธรรมจริธรรม      

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ� งคาํถามครอบคลุมเกี�ยวกบัความคิดเห็น

เกี�ยวกบัความคิดเห็นของประชาชน แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากที�สุด 

ความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลาง ความคิดเห็นนอ้ย และความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

ตอนที� 3 เป็นคาํถามเกี�ยวกับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 

(Open-ended From) เพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 �. คณะผูว้ิจยัไดล้งพื�นที�พบกาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น แนะนาํตนเอง และขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

 �. คณะผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง จาํนวน 387 ฉบบั 

 �. ในกรณีที�คณะผูว้ิจัยไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ในวนันั�น คณะผูว้ิจยัได้กลับลงพื�นที�

จดัเกบ็อีกครั� ง 

 �. คณะผูว้ิจยัจดัเก็บแบบสอบถามมาไดจ้าํนวน 387 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ ��� 

 5. คณะผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 �. ข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี�  (Frequency)           

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 �. ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อคุณลักษณะผู้นําที�พึงประสงค์ขององค์การบริหาร           

ส่ วน ตําบ ลตู ม ให ญ่  อํา เภอคู เมือง  จังห วัด บุ รี รัม ย์ วิ เค ราะห์ โด ย วิ ธีการห าค่ า เฉ ลี� ย  (Mean)                          

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม 

นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย 

3. ความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะที� เป็ นคําถามปลายเปิด  ใช้การวิ เคราะห์ เชิงเนื� อหา         

(Content Analysis) โดยจดัคาํตอบที�เขา้ประเด็นเดียวกนัแลว้แจกแจงความถี� (Frequency) หาค่าร้อยละ 

(Percentage) นาํเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบคาํอธิบาย 

 4. การเปรียบเทียบเกี�ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์ 

ขององค์การบ ริหารส่ วนตําบ ลตูมใหญ่  อํา เภอคูเมือง  จังหวัด บุ รี รัมย์ จ ําแนกต าม เพ ศ อาย ุ                      

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดด้้วยสถิติค่า (t-test) สําหรับกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงคข์ององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์คณะผูวิ้จยั สรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อคุณลักษณะผูน้ ําที�พึงประสงค ์         

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุก

ดา้นอยูใ่น ระดบัมาก ดา้นที�ไดค่้าเฉลี�ยมากสุด ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก 

 2.ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์     

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ ที�มีเพศต่างกนั โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์    

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ที� มีอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (P>0.05) เมื�อ

พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยยะสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05   
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 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์     

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) 

 5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค ์     

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตูมใหญ่ ที� มีอาชีพต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (P>0.05)                 

เมื� อพิ จารณ ารายด้าน พ บ ว่ า  ด้ าน คุณ ธ รรมจ ริยธรรม  มีคว ามแ ตก ต่างกัน อ ย่าง มีนัยสํ าคัญ                              

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงค ์ 

 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตูมใหญ่ที�มีรายได้โดยเฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกัน โดยภาพรวม       

 ไม่แตกต่างกนั (P>0.05)  

 7. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

 7.1 ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้ําที�พึง

ประสงคข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ ประชากรในชุมชนพอใจผูน้าํที�มีความอ่อนน้อมถ่อม

ตน ให้เกียรติชาวบา้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี แต่ประชากรบางกลุ่มมีความเห็นต่าง  ตอ้งการให้ผูน้าํมี

ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ใหเ้กียรติชาวบา้น อารมณ์ร่าเริง และแต่งตวัสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี  

 7.2 ด้านการบริหารงาน ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้นําที�พึงประสงค ์ 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ เป็นผูน้าํที�จดัระบบการทาํงานไดดี้ และแบ่งหน้าที�แก่บุคลากร

ตรงตามความสามารถ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทาํงาน เป็นผูน้ําที�สนับสนุนให้มีโครงการ             

และจดักิจกรรม และสนบัสนุนภูมิปัญญาชาวบา้นให้คาํปรึกษาแก่ประชากรไดดี้ 

 7.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค์ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ เป็นผูน้าํที�มีคุณธรรม มีความซื�อสัตย ์สุจริต โปร่งใสในงบประมาณ 

และการทํางาน เป็นผูน้ําที� มีความยุติธรรม ยึดมั�นความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักสําคัญ และ

ประชากรตอ้งการให้ผูน้าํเป็นแบบอยา่งที�ดีแก่ชุมชน ไม่เลือกปฏิบติัต่อประชากร 

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงคข์ององคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลตูมใหญ่ ทั� ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  ด้านการบริหารงาน  

และดา้นคุณธรรมจริธรรม คณะผูว้ิจยั อภปิรายผลการวิจยั ไดด้งันี�  
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1. จาก ผล ก ารวิ จัย  พ บ ว่า  โ ด ยภ าพ รว ม อ ยู่ใน ร ะดับ ม าก  ทั� ง นี� อ าจ จ ะเป็ น ไป ได้ ว่ า 

จากประสบการณ์ ทาํงานของผูน้าํ การไดใ้กลชิ้ดกบัผูน้าํ การบริหารงานของผูน้าํขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตูมใหญ่ ปัจจุบัน หรือจากในอดีตที�ผ่านมา จึงทาํให้ความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อ

คุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงคข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ ไม่ไดมุ่้งประเด็นไปในดา้นใดดา้น

หนึ� ง แต่น่าจะต้องการให้ผูน้ําที�พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ มีความสามารถ 

ในการบริหารงานควบคู่กบัความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละอยู่ภายใตห้ลกัคุณธรรมจริยธรรม ตามอาํนาจ

หน้าที�ของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และบทบาทภาระหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ�มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ�น  

พ.ศ. 2542 อีกทั� งยงัมีการปรับปรุงบุคลิกภาพส่วนตัวสร้างมนุษยสัมพันธ์ที�ดีให้ เกิดขึ� นในสังคม 

สามารถเป็นแบบอย่างที� ดีให้กับประชาชนในท้องถิ�นได้นํามาเป็นแบบอย่างซึ� งสอดคล้องกับ

Taweesaeng (2013)ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรื� อง คุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตาม

ทศันะของประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์) ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

อาํเภอ ตาคลี จังหวดันครสวรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรียงลาํดับ

ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการบริหารจดัการ 

และดา้นสติปัญญา ตามลาํดบั 

2. เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอภปิรายผลไดด้งันี�  

2.1 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก ทั�งนี�

อาจเป็นเพราะว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค ์เป็นผูน้าํที�มีความสุขุม 

รอบคอบในการทาํงาน เป็นผูน้าํที�สามารถจูงใจประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการมีมนุษย

สัมพนัธ์ที�ดี เช่น การยิ�ม การไหว ้การทกัทาย และให้เกียรติชาวบา้นเสมอ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ Thaiyanan (2008)ได้ทาํการศึกษาวิจยัเรื� องภาวะผูน้าํที�พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลตามความเห็นของเจา้หน้าที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจัย

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 104 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพการทาํงานเป็นกลุ่ม ปฏิบติัการ

และหนกังานจา้ง รองลงมากลุ่มหัวหนา้ส่วนราชการ มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะที�แสดงถึงภาวะผูน้าํ

ตามสภาพจริงของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล พบว่า ภาพรวมมีภาวะผูน้าํตามสภาพจริง อยู่ใน

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีภาวะผูน้าํตาม
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สภาพจริงด้านบุคลิกภาพ รองลงมาด้านความรู้ความสามารถ น้อยที�สุด ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณลกัษณะที�แสดงถึงภาวะผูน้าํที�พึงประสงคข์องนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ภาพรวม   มีภาวะ

ผูน้าํที�พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะผูน้าํที�พึง

ประสงค ์ด้านบุคลิกภาพ รองลงมา ไดแ้ก่ดา้นคุณธรรมจริยธรรม น้อยที�สุด ดา้นความรู้ความสามารถ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยชี� ให้เห็นถึงความสําคญัของคุณลักษณะผูน้าํของนายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล ซึ� งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรไดรั้บการเพิ�มพูน ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ 

เกี�ยวกบั คุณลกัษณะผูน้าํและพฤติกรรมของผูน้าํให้มีความพร้อมสาํหรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต 

2.2 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค์ เป็นผูน้ําที�มีกลยุทธ์ในการบริหารงาน 

และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้เพื�อการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ รวมทั� งผูน้ํามีการกาํหนดวิสัยทัศน์  

พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายไวอ้ย่างชดัเจน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Wongkao (2007) ได ้

ทาํการศึกษาวิจัยเรื� องความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อคุณลักษณะ ของผูบ้ริหารส่วนราชการ

เทศบาลเมืองหนองคาย ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนกังานเทศบาลเมืองหนองคายที�มีต่อ

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และเมื�อจาํแนก

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ดังนี�  ด้านความรู้

ความสามารถในการบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และดา้นที�มีคา่เฉลี�ยนอ้ยที�สุด คือ ดา้นความเป็นผูน้าํ  

การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที�ส่วนราชการ พนักงานครูเทศบาล 

และลูกจ้างประจํา ที� มีต่อคุณลักษณะผู ้บริหารส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายทั� งโดยรวม 

และจาํแนกเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั 0.05 การเปรียบเทียบรายคู่ 

พบว่า เจ้าหน้าที�ส่วนราชการมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูบ้ริหารส่วนราชการเทศบาลเมือง

หนองคาย โดยรวมแตกต่างกบัพนักงานครูและลูกจา้งประจาํมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

ส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองคายโดยรวมแตกต่างกบัพนกังานครู  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั มีดงันี�  

ผูบ้ริหารควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้มากขึ� นควรมีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้ภายในองค์กร  

ควรกาํหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ควรเสียสละอนุเคราะห์ช่วยเหลือ  

ควรติ คตามผลแล ะป ระเมิน ผลงาน อย่างต่ อ เนื� อง  และก ล้าตัด สิ นใจ  และใช้ความยืดห ยุ่น 

ในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
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2.3 จากการผลการวิจยั พบว่า ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็น

เพราะว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้นําที�พึงประสงค์ เป็นผูน้ําที�ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที� ดีแก่สังคมในการปฏิบัติงาน มีความยุติธรรม ยึดมั�นความถูกต้องตามกฎหมายเป็น 

หลกัสําคญั ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Somchit (2011) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรื�อง การศึกษาความ

คาดหวงัต่อภาวะผู้นําที�พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริหาร พนกังานส่วนตาํบลต่อภาวะผูน้าํที�พึง

ประสงคข์องนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบว่า โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เพื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงลาํดบั ค่าเฉลี�ยจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน การบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้าน

ความคิด ริเริ� มสร้างสรรค์ ตามลําดับ  ระดับความคาดหวังของผู ้บ ริหาร พนักงานส่วนตําบล 

ต่อภาวะผูน้าํที�พึงประสงคข์องนายกองค์การบริหารโดยจาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื�อจ ําแนกพบว่า ตําเเหน่งข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา มีส่วนตําบลในอําเภอพิมายค่าเฉลี�ยสูงสุด  

และตาํแหน่งผูบ้ริหารมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร ต่อภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบลในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยค่าความถี�ของข้อเสนอแนะที�มีมากที� สุด  

คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส่วนค่าเฉลี�ยของขอ้เสนอแนะที�สุด คือ ดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค ์ ในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตูมใหญ่ 

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลกัษณะผูน้าํที�พึงประสงค ์ 

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั ซึ� งผลการวิจยัครั� งนี�สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั Khamnon (2016) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง การศึกษา

และเปรียบเทียบคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์อง ผูบ้ริหารในทศันะของครูโรงเรียนสุรศกัดิ� มนตรี สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร

ในทศันะของครูโรงเรียนสุรศกัดิ� มนตรี สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นผูน้ํา ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์และดา้นบุคลิกภาพ ตามลาํดบั  และผล

การเปรียบเทียบคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหารในทศันะของครูโรงเรียนสุรศกัดิ� มนตรี สังกดั

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 จาํแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

   1.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพนัธ์ ผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งแสดงออกถึงความเป็นผูน้าํ เป็นนักแก้ไขปัญหาได้ดีทุก

สถานการณ์ และรู้จกัฟังเหตุผลของผูอื้�น 

   1.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการบริหารงาน ควร

จดัให้มีการอบรมเพื�อความรู้ในงานระเบียบ กฎหมาย ในการบริหารงานให้มากขึ�น ยึดหลกัธรรมมาภิ

บาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ  

   1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลตูมใหญ่ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านด้านคุณธรรม

จริยธรรม ควรใชห้ลกัคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตอ้งดาํเนิน

ไปตามหลกัของความยติุธรรม หลกัคุณธรรม จริยธรรมดว้ย  

2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป 

  �.� ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที�มีต่อคุณลักษณะผูน้ําที�พึงประสงคข์ององค์การ

บริหารส่วนตาํบลตูมใหญ่ โดยเปรียบเทียบกนัระหว่างเพศกบัระดับการศึกษาว่ามีความแตกต่างกัน

หรือไม่ 

  �.� ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผูน้ําและพฤติกรรมภาวะผูน้ํากับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทาํงาน 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรศาสตร์ที�มีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี งานวิจยันี� เป็นการวิจยั

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 60 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาความแตกต่างค่าที  และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

คาํสําคัญ: ประชากรศาสตร์,  แรงจูงใจ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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Abstract 

The purpose of this research was to study demographic characteristics differences affecting 

the performance motivation of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi 

Province. This research was quantitative research. The samples were 60 members of temporary 

workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province. The instrument used was a 

questionnaire. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and one way Anova. The research results found that; the demographic characteristics 

consisting of gender and average monthly income were different that affected the performance 

motivation of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province was 

different at statistical significance at the 0.05 levels.  

  

Keywords: demographic, motivation, provincial electricity authority                   

 

บทนํา 

การดาํเนินงานขององคก์รประกอบดว้ยบุคลากรในแต่ละแผนกหรือระดบัการปฏิบติังานต่าง ๆ 

จาํนวนมาก ซึ� งต่างเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนพนัธกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รให้บรรลุผล

สําเร็จตามวตัถุประสงค์ (Klinmueang et al., 2020) การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็น

องค์ประกอบที�สําคญัในการบริหารงานบุคคลที�จะทาํให้พนักงานหรือบุคลากรมีความกระตือรือร้น 

และปฏิบติังานดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจ ซึ� งจะทาํให้องคก์รบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงานสูงสุด (Patsornsiri, 2011) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค 

ที�ด ําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี�ยวเนื� องให้แก่ผู ้ใช้ไฟฟ้า 

ทั� งประเภทที�อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ� งจากภารกิจในการให้บริการที�หลากหลาย  

ทาํให้มีการจา้งพนกังานจา้งตามสัญญาหรือลูกจา้งเพื�อให้สามารถรองรับการใหบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ 

โดยมีรูปแบบการทาํสัญญาจา้งที�มีการกาํหนดระยะเวลาครั� งละ 2 ปี หากครบกาํหนดเวลาจะมีการต่อ

สัญญาจ้างเท่ากบัระยะเวลาเดิม แต่หากลูกจา้งไม่ประสงคต่์อสัญญา สัญญาการจ้างนั�นก็จะสิ�นสุดลง 

ดงันั�นหากองคก์รประสงค์ให้ลูกจ้างต่อสัญญาจา้ง เพื�อประหยดัเวลา และลดภาระการจดัหาพนักงาน

ใหม่ ส่วนสาํคญัที�ตอ้งองคก์รพึงมี คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหต้รงกบัความตอ้งการของ
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ลูกจ้าง ทั� งด้านการก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะของงาน  ด้านความได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน

ความสําเร็จของงาน(Thuencumsan and Samphan wattanachai, 2016) เพื�อเป็นแรงผลักดันให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น โดยลูกจา้งแต่ละคนจะมีความตอ้งการการจูงใจและพฤติกรรมใน

การปฏิบติังานที�แตกต่างกนัออกไป ซึ� งลกัษณะความตอ้งการการจูงใจและพฤติกรรมที�แสดงออกมานั�น 

ส่วนหนึ�งมีสาเหตุมาจากลกัษณะประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล เช่น อาย ุเพศ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน หรือระยะเวลาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกนั เป็นตน้ ซึ� ง

ปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลต่อความตั�งใจในการปฏิบตัิงานที�แตกต่างกนัดว้ย (Panyafu, 2018) 

ดังนั� น  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื�อให้องคก์รสามารถนาํผลการวิจยัไป

ใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดนโยบาย สาํหรับการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของลูกจา้งเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที�แทจ้ริงตามความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์

ของลูกจา้งต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื�อศึกษาความแตกต่างทางลกัษณะประชากรศาสตร์ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

 1. ประชากรศาสตร์  

    แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที�ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 

พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์กิดขึ�นตามแรงบังคบัจากภายนอกมากระตุน้ เป็นความเชื�อที�ว่าคนที�มี

คุณสมบติัทางประชากรที�แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมที�แตกต่างกนัไปดว้ย (Bencharongkit, 1999) ซึ� ง

ในการปฏิบติังานของพนักงานที�มีลกัษณะภูมิหลงัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายได้ ที�แตกต่างกันอาจมีเป้าหมายหรือลักษณะการปฏิบัติงานที�แตกต่างกัน กล่าวคือ 

พนกังานที�มีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัอาจมีความคิด ค่านิยม และทศันคติในการปฏิบตัิงาน

ประสบการณ์รวมถึงการตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกนั (Yamchoo, 2020) ส่วนดา้น

สถานภาพการสมรส รายไดที้�แตกต่างกนั อาจมีส่วนสําคญัต่อกบัการตดัสินใจที�มีความรับผิดชอบใน
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การปฏิบติังานมากขึ�น การหยุดหรือการลามีอตัราที�นอ้ยลง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มี

คว ามแ ต ก ต่ างกัน  (Thuencumsan and Samphanwattanachai, 2016) น อ ก จาก นี�  Warnitkomonnan, 

(2016) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอาจเป็น

เพราะระดบัการศึกษาที�สูงขึ�นส่งผลให้ไดรั้บตาํแหน่งที�สูงขึ�นนั�นยอ่มมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มาก

ขึ�น ทาํให้พนักงานมีความตอ้งการในความสําเร็จของงานมากขึ�นเพื�อความกา้วหน้าต่อการทาํงานใน

อนาคต หรือการให้ความสาํคญักบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์รในเรื�องการปรับเลื�อนตาํแหน่งงาน

หรือความกา้วหนา้ในงาน เป็นตน้  

2. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน  

 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การที�บุคคลแสดงออกซึ� งความตอ้งการในการกระทาํสิ�งใด

สิ�งหนึ� ง ซึ� งสามารถอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การทาํให้ตื�นตวั การคาดหวงั การใชเ้ครื�องล่อใจ และการ

ลงโทษ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื�อนไขที�

ต้อ ง ก า ร ก า ร ดํ า เนิ น ก าร พั ฒ น า เพื� อ เป็ น ก าร ร่ ว ม รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ร่ ว ม ล ง ทุ น แ ล ะ 

ลงแรง (Sangrung, 2007) โดยการจูงใจจะเป็นแรงเสริม แรงขบั หรือแรงผลักดันที�ทาํให้เกิดความ

กระตือรือร้น ส่งผลต่อขวญัและกาํลังใจในการทาํให้พฤติกรรมของบุคคลมีพลัง มีทิศทาง และมี

ความรู้สึกมุ่งมั�นที�จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  โดยทฤษฎีแรงจูงใจที�นิยมนํามาใช้ในการ

กาํหนดนโยบายสาํหรับการบริหารองคก์ร คือ ทฤษฎีสองปัจจยั(Two factors theory) ของเฟรเดริก เฮอร์

ซเบิร์ก ปี1957 ซึ� งระบุไวว้่าบุคลากรในองคก์ารจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั�นตอ้งมีแรงจูงใจ

เป็นปัจจัยที�จะช่วยเสริมแรงในการปฏิบัติงานเพิ�มขึ�น ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจที�เป็นตัวกระตุน้การ

ปฏิบติังาน และปัจจัยอนามัยที�เป็นปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานที�ช่วยส่งเสริมให้การ

ปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพมากขึ�น (Kalyanamitra, 2016) โดยในการศึกษาครั� งนี� ผูว้ิจยัใช้ปัจจยัจูงใจ 

ประกอบดว้ย  ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นลกัษณะของงาน  ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ด้าน

ความสาํเร็จของงาน(Thuencumsan and Samphanwattanachai, 2016) เป็นองคป์ระกอบในการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ลักษณ ะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

 �.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 การวิจยัครั� งนี� มีประชากร คือ ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 60 

คน และใชป้ระชากรทั�งหมดแทนกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือวิจยั  

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 

1 แบบสอบถามเกี�ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดั 5 ระดบั (Vanichbuncha, 2016) 

 การทดสอบคุณภาพเครื�องมือวิจยั ไดแ้ก่ การทดสอบความเที�ยงตรง โดยพิจารณาจากดชันี

ความสอดคล้อ งระหว่างข้อคําถาม  และวัตถุป ระส งค์  (Item objective congruence index: IOC) 

นอกจากนี� ไดท้าํการ try out แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ  ลูกจา้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาํเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของ

แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ� งมีค่ามากกว่า 0.50 และการทดสอบความเชื�อมั�น โดยพิจารณา

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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จากค่าสัมประสิทธิ� แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค พบว่า ค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาทั�งมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.77 - 

0.80 ซึ� งมากกว่า 0.70 (Vanichbuncha, 2016) ทาํใหแ้บบสอบถามมีความน่าเชื�อถือและสามารถนาํไปใช้

ในการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 �. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดั

สุพรรณบุรี จาํนวน 60 คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ทาํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที�มีผูร้วบรวมไวท้ั� งหน่วยงานของรัฐ และ

เอกชน ไดแ้ก่ หนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 �. การวิเคราะห์ขอ้มูล   

  ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยสถิติที�ใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ทดสอบหาความแตกต่างค่าที การทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว 

 

ผลการวจิัย 

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีสถานะภาพสมรส จาํนวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.00 และมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  

 ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัมากที�สุด (μ=4.28, 

σ=0.48) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที�สุด (μ=4.37, σ=0.87) รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน  มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที�สุด  (μ=4.30, σ=0.63) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากที�สุด  (μ=4.22, σ=0.50) และดา้นความสําเร็จของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที�สุด  

(μ=4.22, σ=0.61) ตามลาํดบั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั สามารถวิเคราะห์ได ้ดงันี�   

  

ตารางที� 1  

วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ลกูจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพศ n μ σ t p 

ชาย 36 4.11 0.47 
-3.91 0.00** 

หญิง 24 4.53 0.37 

**ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

จากตารางที� 1 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างลกัษณะประชากรศาสตร์จาํแนกตามเพศ โดย

การทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) พบว่า ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี เพศชาย

และเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01  
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ตารางที� 2  

วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาย ุสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

สุพรรณบุรี 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean of 

Squares 
F p 

อาย ุ

ระหว่างกลุ่ม .348 3 .116 .493 .689 

ภายในกลุ่ม 13.204 56 .236   

รวม 13.552 59    

การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม .811 1 .811 3.693 .060 

ภายในกลุ่ม 12.741 58 .220   

รวม 13.552 59    

สถานภาพ 

ระหว่างกลุ่ม .139 1 .139 .601 .441 

ภายในกลุ่ม 13.413 58 .231   

รวม 13.552 59    

 ระหว่างกลุ่ม .448 2 .224 .975 .038* 

รายไดเ้ฉลี�ย 

ต่อเดือน 
ภายในกลุ่ม 13.104 57 .230   

 รวม 13.552 59    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที�  2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างลักษณะประชากรศาสตร์จําแนกตามอาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(one way Anova) พบว่า ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี ที�มีอายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกนั ส่วนลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี ที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ดงันั�นเมื�อพบความแตกต่างจึงทาํการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวิธีการ Fisher’s Least – Significant Different (LSD) 

 

ตารางที� 3  

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้านรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

ด้านรายได้เฉลี�ยต่อเดือน μ 

ตํ�ากว่า 

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 บาท 

20,001 – 

30,000 บาท 

30,001บาท

ขึ�นไป 

4.42 4.08 3.38 4.22 

ตํ�ากว่า 10,000 บาท 4.42 - 0.682 0.593 0.332 

10,001 – 20,000 บาท 4.08  - 0.013* 0.084 

20,001 – 30,000 บาท 4.38   - 0.432 

30,001บาทขึ�นไป 4.22    - 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0 .05 

 

 จากตารางที�  3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้านรายได้เฉลี�ยต่อเดือน  

เมื�อทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนักบัลูกจา้งการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี ที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิตที�ระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล 

 การศึกษาความแตกต่างทางลกัษณะประชากรศาสตร์ที�มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ

และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จงัหวดัสุพรรณบุรี แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และดา้นรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที�มี

ความแตกต่างกนั คือ ลูกจา้งที�มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท กบั 20,001 – 30,000 บาท ทั�งนี�สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Yamchoo, (2020) ที�ระบุว่า เพศที�แตกต่างกนัอาจมีความคิด ค่านิยม และทศันคติในการ

ปฏิบติังานประสบการณ์รวมถึงการตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานที�แตกต่างกนั และแนวคิดของ 



   

 306 

Thuencumsan and Samphanwattanachai, (2016) ซึ� งกล่าวว่า รายไดที้�แตกต่างกนั อาจมีส่วนสําคญัต่อ

กบัการตดัสินใจที�มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานมากขึ�น การหยดุหรือการลามีอตัราที�น้อยลง และ

สอดคล้องกบังานวิจัยของ Yamchoo, (2020) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที�มีเพศ 

และรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 

0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Klinmueang et al., (2020) ศึกษาเรื�อง แรงจูงใจในปฏิบตัิงานของ

พนักงานบริษัท เอ็นซี โคโคนัท จาํกัด ตาํบลแพงพวย อ ําเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี พบว่า 

บุคลากรที�มีรายไดเ้ฉลี�ย/เดือนแตกต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรบริษทั เอ็น.

ซี.โคโคนทั จาํกดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในภาพรวม ดา้นความสัมพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และดา้นการยอมรับนบัถือ  

เนื�องจากลูกจา้งที�มีเพศต่างกนัอาจมีค่านิยม ทศันคติในการปฏิบตัิงานที�มีความมุ่งเน้นเกี�ยวกบั

แรงจูงใจที�แตกต่างกนั เช่น ลูกจา้งเพศชายอาจมีการมุ่งเน้นแรงจูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ

จากเพื�อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ส่วนเพศหญิงอาจมุ่งเนน้ดา้นความสําเร็จของงาน เป็นตน้ รวมถึง

การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นไดแ้ตกต่างกนั  และดา้นรายไดที้�แตกต่างกนัอาจเกิดจากความ

ต้องการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที�ต้องการปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้

ความสามารถ ทาํให้สามารถแสดงศกัยภาพได้อย่างเต็มที� ส่งผลต่อความกา้วหน้าในงานและรายได้ที�

เพิ�มขึ�น นอกจากนี�รายไดย้งัมีส่วนสาํคญัต่อกบัการตดัสินใจต่อความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน มีการ

หยดุหรือการลามีอตัราที�นอ้ยลง ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มีความแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. องคก์รสามารถนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์สําหรับการกาํหนดนโยบายเพื�อส่งเสริมและ

สนับสนุนการปฏิบติังานของลูกจา้งเพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที�แทจ้ริงตามความแตกต่างของ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกจา้ง เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร การชื�นชมหรือใหร้างวลั

เมื�อปฏิบัติงานไดส้ําเร็จ หรือการมีแนวทางในการบรรจุเป็นพนักงานประจาํหรือสัญญาจา้งระยะยาว

หากมีผลการดาํเนินงานที�เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นตน้ 

 2. การวิจยัครั� งต่อไป ผูส้นใจสามารถศึกษาในตวัแปรอิสระอื�น ๆ นอกเหนือจากปัจจยัลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ว่ามีปัจจยัใดที�ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น หรืออาจศึกษาตัวแปรตามอื�น ๆ เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื�อเป็น
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ประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ และสามารถทําให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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การลงโทษทางกฎหมายเพื�อคุ้มครองเด็กที�ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณ ี

Legal Penalties to Protect Sexually Exploited Children from Prostitution 

 

นิชานันท์  ปิ� นแก้ว 1  /  สุรีรัตน์ มีดวงจันทร์ 2 

1,2สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Ratjabhat University 

 

บทคดัย่อ 

  ในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาในการกาํหนดบทลงโทษเกี�ยวกบัมาตรการทางกฎหมาย 

ที�เกี�ยวกบัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กและเยาวชน โดยหนึ�งในรูปแบบของการทารุณกรรม

และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ การใชเ้ด็กและเยาวชนเป็นเครื�องมือใน

การกระทาํความผิดทางอาญาหรือเป็นเครื�องมือในการแสวงหาประโยชน์ รวมทั�งการชกัจูงให้เด็กและ

เยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกระทาํความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในความผิดเกี�ยวกบัการคา้ประเวณี 

การคา้ประเวณีนั�นมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ด็กเพื�อกิจกรรมทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนให้กบัเด็ก หรือ

บุคคลที�สาม รวมทั� งความต้องการขั�นพื�นฐานเช่น อาหาร ที�พักอาศัย ความปลอดภัย หรือ ความ

ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนที�สูงขึ�น หรือเงินพิเศษสําหรับซื� อของใช้ การค้าประเวณีเด็ก

เกิดขึ� นเมื�อมีผู ้ได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาตกลงทางธุรกิจซึ� งเด็กถูกนําไปใช้ตอบสนอง

วตัถุประสงคท์างเพศ การคา้ประเวณีเด็กสามารถเกิดขึ�นไดใ้นสถานที�หลายแห่ง เช่น บนทอ้งถนน ใน

สถานบริการทางเพศ ร้านอาหาร บาร์ และไนตค์ลบั ในโรงแรม และที�บา้น รวมไปถึงในโรงเรียน และ

สถานที�อื�น ๆ เนื�องจากเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลซึ�งอาจถูกชกัจูงไดโ้ดยง่าย ประกอบกบั กระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาสําหรับเด็กนั�นเอื�อประโยชน์ต่อเด็ก ด้วยการมุ่งแกไ้ขฟื� นฟูเด็กผูก้ระทาํ ผิดมากกว่า

การลงโทษ ผูก้ระทาํผิดเหล่านี� จึงอาศยัโอกาสจากช่องทางดงักล่าวนาํไปสู่การชกัจูงใหเ้ด็ก และเยาวชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการกระทาํความผิด อนัเป็นการกระทาํที�ส่งผลเสียหายต่อเด็กและเยาวชนอย่าง

ร้ายแรง และส่งผลเสียหายต่อสังคมโดยรวมอยา่งมาก การใชเ้ด็กและเยาวชนแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จากการคา้ประเวณีจากเด็กนั�น ถือเป็นการกระทาํที�ขดัต่อหลกักฎหมาย  เพื�อเป็นการปกป้องคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ บทความนี� จึงมุ่งศึกษาการกาํหนดบทลงโทษของบุคคลที�

ใชใ้หเ้ด็กกระทาํความผิดและกาํหนดมาตรการทางกฏหมายให้มีประสิทธิภาพ 
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คาํสําคญั: มาตรการทางกฎหมาย, บทลงโทษ, คุม้ครองเด็ก, คา้ประเวณี 

 

Abstract 

  At present, Thailand is facing difficulties in determining sanctions on legal measures. relating 

to the exploitation of children and youth One of the forms of abuse and exploitation of children and 

youth is the use of children and youth as tools for criminal acts or as tools for exploitation. including 

inducing children and youth to participate in the commission of an offense especially in prostitution 

offenses Prostitution is intended to use children for sexual activity. with compensation for children or 

a third party This includes basic needs such as food, shelter, safety, or support for things like higher 

grades. or extra money to buy used items Child prostitution occurs when someone is a beneficiary of 

a business deal in which a child is used for a sexual purpose. Child prostitution can occur in many 

places, including on the streets, in brothels, restaurants, bars and nightclubs, in hotels and at home, 

and in schools. and other places, as children and youth are individuals who may be easily influenced, 

and the criminal justice process for children is favorable to them. with the aim of rehabilitating the 

perpetrator's children more wrong than punishment These offenders therefore take advantage of such 

opportunities to induce children. and youth involved in the offense which is an act that seriously 

harms children and youth and greatly affect the society as a whole The sexual exploitation of children 

and youth through child prostitution It is an act that is against the law. To protect children and youth 

from exploitation This article therefore aims to study the determination of penalties for persons using 

children to commit crimes and to establish effective legal measures. 

 

Keywords: legal measures, penalties, child protection, prostitution 
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บทนาํ 

 การคา้ประเวณีในประเทศไทยนั�นนบัเป็นเรื�องที�ผิดกฎหมาย นบัตั�งแต่สหประชาชาติมีนโยบาย

ปราบปรามการคา้ประเวณีเด็ก แม้สหประชาชาติจะมีนโยบายออกมาเพื�อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่

จาํนวนโสเภณีในประเทศไทยมีจาํนวนมากขึ�น จึงมีการบญัญติัพระราชบัญญติัปรามการคา้ประเวณี 

พ.ศ. 2503 ใชบ้งัคบัเรื�อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 ปรากฏว่าบทบญัญติัที�กาํหนดตามพระราชบญัญติัปราม

การค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ� งใช้บังคบัมาเป็นเวลานานแล้วนั� น มีบทกาํหนดโทษไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัในขณะนั�น บทบญัญติัของกฎหมายตามพระราชบญัญติัปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 

2503 ไม่ไดก้าํหนดความผิดอาญาต่อผูค้า้ประเวณีจากการคา้ประเวณีโดยตรง แต่นําเอาพฤติการณ์ที�

สร้างความเดือดร้อนรําคาญ หรือมีลกัษณะเป็นการมั�วสุมเพื�อประโยชน์ในการคา้ประเวณีรวมเขา้ไว้

ดว้ยกนั ซึ� งอตัราโทษที�ไดก้าํหนดไวเ้บาเกินไป จึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการลงโทษที�ไดส้ัดส่วน เป็น

เหตุให้ผูค้า้ประเวณีเด็กอาศยัช่องว่างทางกฎหมายโดยการล่อลวงหรือชกัพาเด็กและเยาวชนไปสู่การ

คา้ประเวณี อีกทั�งการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวจึงไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการคา้ประเวณีของ

ผูค้า้ประเวณี ดงันั�นสมควรกาํหนดโทษกบับุคคลซึ� งกระทาํชาํเราโสเภณีเด็กในสถานการคา้ประเวณี กบั

บุคคลซึ� งหารายไดจ้ากการคา้ประเวณีของเด็กและเยาวชน และกบับิดามารดาหรือผูป้กครองซึ� งมีส่วน

ร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจดัหาผูอ้ยูใ่นความปกครองไปเพื�อการคา้ประเวณี กบัให้อาํนาจศาลที�จะถอน

อาํนาจปกครองของบิดามารดาหรือผูป้กครองของผูก้ระทาํความผิดซึ� งเป็นเด็กเพราะเหตุที�มีส่วนร่วมรู้

เห็นเป็นใจให้ผูอ้ยูใ่นความปกครองกระทาํการคา้ประเวณี จึงแกไ้ขยกเลิกพระราชบญัญติัปรามการคา้

ประเวณี พ.ศ. 2503 โดยกาํหนดให้มีกฎหมายเพื�อการคุม้ครองการคา้ประเวณีโดยตรงซึ� งปัจจุบนัยงัคง

ใช้บงัคบัอยู่ คือ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 แต่การคา้ประเวณี

เด็กก็กลับมีจํานวนเพิ�มมากขึ� น ถึงแม้ว่าการค้าประเวณีจะเป็นสิ� งผิดกฎหมายก็ตาม มีรายงานว่า

เด็กผูห้ญิงที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจทางเพศในเมืองใหญ่ ๆ อยา่งกรุงเทพมหานคร ถูกนาํตวัมาจากภาคเหนือ

ของประเทศไทยมากที�สุด และรายงานหลายฉบบัแสดงให้เห็นว่าเด็กที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ประเวณีส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี สาเหตุหลกัที�ผลกัดันให้เด็กต้องคา้ประเวณี เกิดจากปัญหาความยากจน 

ปัญหาเด็กเร่ร่อน ไร้ที�พึ�ง จรจดั แรงงานต่างดา้ว การคบเพื�อนผิด วยัรุ่นอยากรู้อยากลองและชกัชวนกนั

เขา้สู่อบายมุขในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การพนัน ปัญหาที�เกิดจากทศันคติของพ่อแม่ที�เห็นว่า 

“ลูก” คือ สมบติัของพ่อแม่ พ่อแม่มีสิทธิขายลูกและส่งลูกออกไปหาเงินโดยไม่สนใจว่าวิธีไหนซึ� งอาจ

นาํไปสู่การบงัคบัขู่เขญ็ให้ลูกไปขายประเวณี ตลอดจนปัญหาเรื�องความเชื�อ ค่านิยมฟุ้งเฟ้อและเนน้วตัถุ

นิยม ความเชื�อ และค่านิยมรักนวลสงวนตัวที�ลดความสําคัญลง รวมทั� งปัญหาการให้ความรู้และ
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การศึกษาด้านเพศศึกษาในโรงเรียนที�ยงัน้อยเกินไปประการที�หนึ� ง อีกทั� งสถาบนัครอบครัว ที�ถือเป็น

สถาบนัที�สําคญัของเด็กที�ตอ้งทาํหน้าที�ในการสั�งสอน หล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม จะเห็นไดว้่า บางครอบครัวสอนลูกให้ไปละเมิดผูอ้ื�น ซึ� งส่งผลให้ตกเป็นเหยื�อการคา้ประเวณี

ไดง่้าย แมว้่าจะมีกฎหมายเพื�อการคุม้ครองเด็กที�ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการคา้ประเวณีอีก

หลายฉบับที�ใช้เป็นเครื�องมือในการดูแล พิทักษ์สิทธิให้แก่เด็กได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับที�แก้ไขเพิ�มเติม กาํหนดให้ในกรณีที�มีการแสวงหา

ประโยชน์จากการคา้ประเวณีกบัเด็กถือเป็นความผิดฐานคา้มนุษย,์ พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 

2546 กาํหนดให้ดาํเนินการคุม้ครองเด็กที�เสี�ยงต่อการกระทาํผิดซึ� งมีพฤติกรรมไม่สมควร โดยการเขา้

ไปในสถานการคา้ประเวณีหรือเกี�ยวขอ้งกบัการคา้ประเวณี ขอ้เท็จจริงปรากฏว่า การกาํหนดมาตรการ

ในการคุม้ครองเด็กที�ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการคา้ประเวณีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 มีการกาํหนดลกัษณะการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัการคา้ประเวณี 

และกาํหนดโทษแก่บุคคลที�กระทาํความผิด แต่ดว้ยเหตุปัจจยัหลายประการที�เกิดขึ�นในสังคมส่งผลให้

เด็กเขา้สู่อาชีพการคา้ประเวณีมีทั�งความสมคัรใจและไม่สมคัรใจ ดงันั�นการใชก้ฎหมายเป็นเครื�องมือใน

การคุม้ครองเด็ก จึงไม่บรรลุผลอย่างแทจ้ริง  จาํเป็นตอ้งหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื�อให้กฎหมายที�

บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีประสิทธิภาพในการคุม้ครองเด็กจากการคา้ประเวณี 

 

กฎหมายระหว่างประเทศที�เกี�ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการเดนิทางเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเดก็ 

 �. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989 

 ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child) เมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2535 และมีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที�  26 เมษายน 2535 อนุสัญญาว่า ด้วย

สิทธิเด็กฉบับนี� ไดรั้บการให้สัตยาบนัจากประเทศทั�วโลกกว่า 190 ประเทศ ยกเวน้ประเทศ โซมาเลีย 

และสหรัฐอเมริกา โดยอนุสัญญาฉบับนี� ได้รับรองศักดิ� ศรี สิทธิเสรีภาพของเด็กทุกคนที�มีติด ตวัมา

ตั� งแต่เกิด มีความเท่าเทียมกนั ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเด็กมีสิทธิที�จะได้รับการดูแลและ การ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษรวมทั�งตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองดูแลที�เหมาะสมทั�งก่อนและหลงัเกิด เพราะเด็ก คือผู ้

ที�ยงัไม่เจริญเติบโตอยา่งเต็มที�ทั�งร่างกายและจิตใจ ซึ� งตามวตัถุประสงคข์องอนุสัญญานี�  “เด็ก” หมายถึง

มนุษยทุ์กคนที�มีอายุต ํ�ากว่า 18 ปี เวน้แต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั�นตามกฎหมายที�บงัคบั ใชแ้ก่เด็ก

นั�น 
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 อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมีเนื�อหาสาระสาํคญัประกอบดว้ยหลกัการพื�นฐาน 4 ประการ 

ไดแ้ก่ 

 1. ปราศจากการเลือกปฏิบัติ รัฐจะต้องเคารพและประกันสิทธิเด็กอย่างเท่าเทียม โดยไม่

คาํนึงถึง เชื�อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติพนัธ์ุ สังคม ทรัพยสิ์น ความทุ

พลภาพ การเกิดหรือสถานะอื�นๆของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย 

 2. ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลาํดับแรก ในการกระทาํทั�งปวงไม่ว่า โดยรัฐ

หรือเอกชนจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของเดก็ก่อนเป็นสาํคญั 

 3. เด็กจะตอ้งมีสิทธิที�จะไดรั้บการคุม้ครอง มีการอยูร่อด และไดรั้บการพฒันา 

 4. เด็กจะตอ้งมีสิทธิในการมีส่วนร่วม มีสิทธิที�จะแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรีในทุก เรื�องที�มี

ผลกระทบต่อเด็กไม่ว่าโดยตรง และความเห็นดงักล่าวจะไดรั้บการพิจารณาตามอายุและวุฒิ ภาวะของ

เด็กนั�น 

 นอกจากนี�  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยงัได้ให้การรับรองคุ้มครองเกี�ยวกับการแสวงหา 

ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กโดยตรงตามขอ้ที� 34  ที�กาํหนดให้รัฐต้องคุม้ครองเด็กจากการถูกแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศและการกระทาํทางเพศที�มิชอบทุกรูปแบบ โดยมีมาตรการทั�งภายในประเทศและ 

มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื�อป้องกนัการชกัจูง บีบบงัคบัเด็กหรือแสวงหาประโยชน์ จาก

เด็กในการคา้ประเวณีหรือกิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวกบัเพศที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 การคา้ประเวณีเด็ก เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รูปแบบหนึ�งที�รัฐตอ้งให้การ

รับรองคุม้ครองสิทธิเด็กโดยกาํหนดมาตรการป้องกนัมิให้เด็กถูกแสวงหา ผลประโยชน์ทางเพศ ดงันั�น

ประเทศไทยซึ� งไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กดงักล่าว จึงจาํเป็นจะตอ้งมีมาตรการที�

เหมาะสมในการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีเด็ก เพื�อมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทาง

เพศจากเด็กเกิดขึ�น 

 2. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื�องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ สื�อ

ลามกที�เกี�ยวกบัเดก็ ค.ศ.2000 

 การคา้ประเวณีเด็กมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคา้เด็ก และสื�อลามกอนาจารเด็กอย่างหลีกเลี�ยง

ไม่ได ้เนื�องจากความตอ้งการในการมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็ก นั�นก่อให้เกิดความตอ้งการในการขายบริการ

ทางเพศและการจดัหาเด็กมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว เกิดเป็นปัญหาการคา้ประเวณีเด็กและ

การคา้เด็กตามมา นอกจากนั�นยงัพบว่าผูที้�ซื�อบริการทางเพศ มีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กนั�นมกัจะบนัทึกภาพ 

หรือวีดีโอในขณะล่วงละเมิดทางเพศ เด็กเก็บไวด้้วย ซึ� งอาจทาํขึ�นเพื�อเก็บไวดู้เอง หรือเพื�อแบ่งปัน
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แลกเปลี�ยนซื�อขายในระหว่างกลุ่มผูมี้ รสนิยมชื�นชอบการมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กด้วยกัน ซึ� งทาํให้เกิด

ปัญหาเรื�องสื�อลามกอนาจารเด็กตามมาอีกดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งนาํแนวคิดในทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็กเรื�องการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื�อลามกที�

เกี�ยวกบัเด็กมาพิจารณาการคุม้ครอง สิทธิเดก็ในการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กดว้ย 

 พิ ธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้มีขึ� นเพื�อขยายมาตรการคุ้มครองเด็ก 

โดยเฉพาะเรื�องการค้าเด็ก คา้ประเวณีเด็กและสื�อลามกที� เกี�ยวกับเด็ก โดยมีหลักการสําคญัในการ 

กาํหนดนิยามที�ชดัเจนของการขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็กและสื�อลามกอนาจารเด็ก และกาํหนดให้ การ

ส่งมอบเด็กเพื�อผลประโยชน์ การคา้ประเวณีเด็ก และสื�อลามกอนาจารที�เกี�ยวกบัเด็กเป็นความผดิ อาญา 

มีมาตรการในการริบทรัพย ์และให้เป็นความผิดที�ส่งผูร้้ายขา้มแดนได ้รวมถึงให้รัฐภาคีมีความร่วมมือ

ในการคน้หาพยานหลกัฐานที�จะใชใ้นการดาํเนินคดี จดัมาตรการที�เหมาะสมในการคุม้ครอง เด็กและ

มาตรการในการบาํบดัฟื� นฟู 

 ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารฉบับนี� เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2549 และมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่ 

วนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2549 และไดก้าํหนดให้การคา้มนุษยร์วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและ การ

ท่องเที�ยวในเชิงพาณิชยเ์ป็นอาชญากรรมระดับประเทศและเป็นวาระระดบัชาติ จึงจาํเป็นที�รัฐ ตอ้งมี

มาตรการภายในประเทศที�เหมาะสมในการปกป้องคุม้ครองเด็ก เพื�อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตาม

อนุสญัญาและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กดงักล่าว 

 

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการคุ้มครองเดก็จากการค้าประเวณขีองประเทศไทย 

 1. พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. ���� 

  ในอดีตกฎหมายเกี�ยวกบัการค้าประเวณีได้มีการลงโทษเฉพาะผูเ้ป็นโสเภณีเท่านั�น แต่ 

ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มิได้ลงโทษเฉพาะผูเ้ป็น 

โสเภณีเท่านั�นแต่มีการลงโทษผูซื้�อประเวณี รวมถึงบุคคลที�ไดรั้บผลประโยชน์จากการคา้ประเวณี และ

มีมาตรการเสริมเพื�อป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีดว้ย 

  ผูค้า้ประเวณีจะมีความผิดต่อเมื�อไดม้ั�วสุมในสถานการคา้ประเวณี ติดต่อรบเร้าบุคคลอื�น

เพื�อ การคา้ประเวณีในลกัษณะที�เปิดเผยและน่าอบัอายหรือเป็นที�เดือดร้อนรําคาญแก่สาธารณชนหรือ

ได้ โฆษณาแพร่หลายเพื�อการค้าประเวณีของตน นอกจากนี� ยงัมีบทบัญญัติในการลดโทษ ให้ความ

คุม้ครองและพฒันาอาชีพผูค้า้ประเวณีซึ� งส่วนมากเป็นผูด้อ้ยสติปัญญาและการศึกษา เป็นการพยายาม

แกปั้ญหาที�สาเหตุ 
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  ส่วนผูซื้�อประเวณีจะมีความผิดเมื�อเป็นการซื�อบริการทางเพศเด็กอายตุํ�ากว่า 18 ปีในสถาน 

คา้ประเวณี และหากเขา้ไปมั�วสุมในสถานการคา้ประเวณีเพื�อประโยชน์การคา้ประเวณีของตนเองหรือ

ผูอื้�น 

  บุคคลที� ได้รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณี  ได้แก่  เจ้าของกิจการค้าประเวณีที�

ควบคุมดูแลการคา้ประเวณี ผูเ้ป็นธุระจดัหาพาไปเพื�อให้บุคคลใดคา้ประเวณี บิดา มารดาหรือผูป้กครอง

ที�ซึ� งมี ส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการคา้ประเวณีเด็กที�อยูใ่นความปกครองเพื�อมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กนั�นมี

บทบญัญติัลงโทษผูก้ระทาํความผิด ดงันี�  

  - ความผิดฐานมั�วสุมในสถานการคา้ประเวณี  

  - ความผิดฐานกระทาํชาํเราเด็กในสถานการคา้ประเวณี 

  - ความผิดฐานโฆษณาไปยงัสาธารณะในลักษณะเรียกร้อง หรือติดต่อเพื�อการค้า 

ประเวณีของตนเองหรือผูอื้�น 

  - ความผิดฐานเป็นธุระจดัหาพาไปเพื�อให้คา้ประเวณี 

  - ความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการคา้ประเวณี ผูดู้แล หรือ ผูจ้ัดการกิจการ คา้ประเวณี

หรือสถานคา้ประเวณี 

  �.�.� ความผดิฐานมั�วสุมในสถานการคา้ประเวณีตามมาตรา 63 

  ในบางครั� งนกัท่องเที�ยวหรือผูจ้ดัการเดินทางท่องเที�ยวอาจเขา้ไปในสถานการ คา้ประเวณี

เพื�อหาเด็กมาให้บริการ ซึ� งผูที้� เข้าไปในสถานการค้าประเวณีอาจต้องรับผิดฐานมั�วสุมใน สถาน

คา้ประเวณีหากมีพฤติกรรมเป็นการเขา้ไปมั�วสุมโดยมีเจตนาพิเศษเพื�อการคา้ประเวณีของ ตนเองหรือ

ผูอื้�น 

  พฤติกรรมอนัเป็นการมั�วสุมตอ้งเป็นการเขา้ไปรวมกนัแบบมั�วๆตั�งแต่สองคนขึ�นไป ไม่

จาํเป็นตอ้งคุยกนัหรือรู้จกักนั เพียงแต่นกัท่องเที�ยวหรือผูจ้ดัการเดินทางท่องเที�ยวเขา้ไปมั�วสุม โดยรู้ว่า

เป็นสถานการคา้ประเวณีหรือมีสถานการคา้ประเวณีซ่อนเร้นอยูแ่ละไดเ้ขา้ไปเพื�อการคา้ ประเวณีของ

ตนเองหรือผูอื้�นก็เป็นความผิดแลว้ แต่หากเขา้ไปเฉยๆ เขา้ไปรอเพื�อนหรือเพียงแค่พูดคุย กนัในสถาน

คา้ประเวณียงัถือไม่ไดว้่าเขา้ไปมั�วสุมเพื�อการคา้ประเวณี 

  เมื�อพิจารณานิยามของคาํว่าสถานการคา้ประเวณีตามกฎหมายที�แก้ไขใหม่ได้ กาํหนด

นิยามคาํว่า “สถานการคา้ประเวณี” หมายถึง สถานที�ที�จัดไวเ้พื�อการคา้ประเวณี หรือยอมให้ มีการ

ค้าประเวณี และให้หมายความรวมถึงที� ที�ใช้ในการติดต่อ หรือจัดหาบุคคลอื�นเพื�อกระทําการค้า 

ประเวณี สถานการคา้ประเวณีจึงอาจเป็นสถานที�ใดใดก็ได้ที�เจา้ของสถานที�รู้เห็นเป็นใจในให้มีการ
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คา้ประเวณี เช่น ร้านอาหาร สถานบริการอาบ อบ นวด คาราโอเกะ หรือสถานที�แมไ้ม่มีการ คา้ประเวณี

เกิดขึ� นในสถานที�นั� นหากแต่เป็นสถานที�ที�ใช้ในการติดต่อในการค้าประเวณีก็ถือเป็น สถานที�

คา้ประเวณีตามมาตรานี�ได ้

  �.�.� ความผิดฐานโฆษณาไปยงัสาธารณะในลกัษณะเรียกร้องหรือติดต่อเพื�อ การคา้

ประเวณีของตนเองหรือผูอื้�นตามมาตรา 7 

  การโฆษณาหรือรับโฆษณา การชักชวนหรือแนะนํานี� จะต้องเป็นการกระทําโดยใช ้

เอกสารหรือสิ�งพิมพห์รือมีวิธีการอื�นใดเพื�อให้แพร่หลายไปยงัสาธารณะ เช่น การโฆษณาแนะนาํผ่าน 

วิทยุ โทรทศัน์ การกระจายเสียงผ่านหอกระจายเสียง การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ หาก 

เป็นการทาํให้แพร่หลายไปยงัสาธารณะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี�  ทั� งนี� การกระทาํตามมาตรานี�  

จะตอ้งมีเจตนาพิเศษคือเป็นการเรียกร้องติดต่อเพื�อการคา้ประเวณีของตนเองหรือของผูอื้�น ส่วน เนื�อหา

ที�ได้มีการโฆษณาหรือแนะนาํนั�น มีผูเ้ห็นว่าไม่จาํตอ้งเป็นการแนะนาํตวับุคคลเท่านั� น หากเป็น การ

โฆษณาหรือแนะนาํสถานที�ที�มีการคา้ประเวณีกอ็าจเป็นความผิดตามมาตรานี�ได้ 

  �.�.� ความผิดฐานกระทาํชาํเราหรือกระทาํอื�นใดต่อเด็กเพื�อสําเร็จความใคร่ ในสถานการ

คา้ประเวณีตามมาตรา 8 

  การกระทาํทางเพศต่อเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีในสถานการคา้ประเวณี ตอ้งมีความรับ ผิดฐาน

กระทาํชาํเราหรือกระทาํอื�นใดต่อเด็กเพื�อสําเร็จความใคร่ของตนเองหรือผูอื้�นในสถาน คา้ประเวณี ซึ� ง

หากเป็นการกระทาํต่อเด็กอายไุม่เกิน 15 ปีตอ้งรับโทษเพิ�มขึ�น 

  การกระทาํชาํเราถือความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา คือการกระทาํเพื�อ สนองความ

ใคร่ของนักท่องเที�ยวโดยการใชอ้วยัวะเพศของตนกระทาํกบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือ ช่องปากของ

เด็ก หรือการใชสิ้�งอื�นใดกระทาํกบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของเด็ก 

  ส่วนการกระทาํอื�นใดเพื�อสาํเร็จความใคร่ของผูเ้ดินทางท่องเที�ยวเองหรือของผูอื้�น อาจเป็น

การกระทาํทางเพศอย่างอื�น เช่น การเอาอวยัวะเพศถูไถตามเนื�อตวัของเด็ก การให้เด็กใช้มือจบัอวยัวะ

เพศตน หรือการกอดจูบลูบคลาํเด็กในลักษณะหาความสุขทางเพศ แม้ยงัไม่สําเร็จความใคร่ ก็เป็น

ความผิดตามมาตรานี� แลว้ ซึ� งเห็นได้ว่าการกระทาํอื�นใดนี� อาจมีลกัษณะเป็นการอนาจารตาม ประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 278 และมาตรา 279 ดว้ย 

  ทั�งนี�  การกระทาํชาํเราหรือการกระทาํอื�นใดเพื�อสาํเร็จความใคร่นี�อาจเป็นการ กระทาํเพื�อ

สําเร็จความใคร่ของตนหรือบุคคลอื�นก็ได้ต่างจากการกระทาํชาํเราในประมวลกฎหมาย อาญาที�ตอ้ง
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กระทาํเพื�อสนองความใคร่ของผูก้ระทาํ แต่อย่างไรก็ตามความผิดตามพระราชบญัญัติ ป้องกันและ

ปราบปรามการคา้ประเวณีนี�ตอ้งเป็นการกระทาํในสถานการคา้ประเวณีเท่านั�น 

  1.1.4 ความผิดฐานเป็นธุระจดัหาพาไปเพื�อให้คา้ประเวณี หรือรับตวับุคคลใด ไวเ้พื�อให้

คา้ประเวณีตามมาตรา 9 

  ความผิดในฐานนี� มีลกัษณะการกระทาํในลกัษณะเดียวกนักบัความผิดฐานเป็นธุระ จดัหา

พาไปเพื�อสาํเร็จความใคร่ของผูอื้�นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 และมาตรา 283 แต่ แตกต่าง

กนัในเรื�องเจตนาพิเศษที�ความผิดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ตอ้งเป็น

การกระทาํเพื�อให้บุคคลใดคา้ประเวณีเท่านั�น 

  นอกจากนี�ยงัมีความผิดที�ต่อเนื�องจากการเป็นธุระจดัหาพาไปเพื�อให้คา้ประเวณี คือ การรับ

ตวับุคคลซึ�งตนรู้อยูว่่าถูกจดัหา ล่อไป หรือชกัพาไป โดยมีเจตนาพิเศษคือเพื�อให้คา้ประเวณี ซึ� ง ผูรั้บตวั

ไดท้ราบว่าบุคคลที�ตนไดรั้บตวัไวถู้กจดัหามาเพื�อคา้ประเวณี และไดรั้บตวัไวเ้พื�อให้มีการ กระทาํการ

คา้ประเวณี 

  1.1.5 ความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการคา้ประเวณี ผูดู้แล หรือ ผูจ้ดัการกิจการ คา้ประเวณี

หรือสถานคา้ประเวณีตามมาตรา 11 

  ในการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนั� น มีหลายรูปแบบนอกจากการนํา 

นกัท่องเที�ยวไปยงัสถานคา้ประเวณีแลว้กอ็าจมีรูปแบบการจดัทวัร์ที�มีการคา้ประเวณีแอบแฝง เช่น การ

จัดการท่องเที�ยวบนเรือสําราญโดยมีเด็กให้บริการทางเพศบนเรือ ผูจ้ัดการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อมี 

เพศสัมพนัธ์กบัเด็กก็อาจตอ้งรับผิดหากเป็นเจา้ของกิจการการคา้ประเวณี ผูดู้แล หรือผูจ้ดัการกิจการ 

การค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผูค้วบคุมผูก้ระทาํการค้าประเวณีในสถานการ 

คา้ประเวณี 

  การเป็นผูดู้แลหรือจดัการในกิจการการคา้ประเวณีหรือสถานการคา้ประเวณี เช่น การทาํ

หน้าที�เป็นแมงดา แม่เลา้ ผูค้อยจดัคิว หรือผูที้�ทาํหนา้ที�คอยเปิดปิดประตูรับอยูที่�สถาน คา้ประเวณี ตอ้ง

มีความรับผิดในฐานเป็นเจ้าของกิจการคา้ประเวณีผูดู้แล หรือ ผูจ้ัดการกิจการ คา้ประเวณีหรือสถาน

คา้ประเวณี เนื�องจากกฎหมายตอ้งการป้องกนัและปราบปรามมิให้มีการ ใหบ้ริการสถานการคา้ประเวณี

เกิดขึ� น นอกจากนี� ผูท้ี�ทาํหน้าที�ข้องเกี�ยวกับกิจการการค้าประเวณีหรือ สถานการค้าประเวณี เช่น 

แคชเชียร์ ผูบ้ริการอาหารเครื� องดื�มแก่แขกที�มาเที�ยว หากทราบว่าสถานที� ที�ตนทาํงานอยู่นั� นมีการ

คา้ประเวณีกอ็าจรับผิดตามมาตรานี� ในฐานะผูส้นบัสนุนตามมาตรานี�ไดแ้มไ้ม่ เป็นผูดู้แล ผูจ้ดัการหรือผู ้

ควบคุม 
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 �.� พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. �546 

     พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  เป็นกฎหมายสําคัญที� มุ่งปกป้อง คุ้มครอง และ

สนับสนุนการพฒันาของเด็กทั�งดา้นร่างกายและจิตใจ กาํหนดขั�นตอน และวิธีการปฏิบติัต่อเด็กโดย

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก รวมถึงกาํหนด

มาตรการในการสงเคราะห์เด็ก การส่งเสริมความประพฤติเด็ก การคุ้มครองสวสัดิภาพเด็ก และมี

มาตรการทางอาญาในการลงโทษผูท้ี�กระทาํการฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิเด็ก ซึ� งตามมาตรา 40 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครอง เด็ก พ.ศ. 2546 กาํหนดใหเ้ดก็ที�พึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภพ ไดแ้ก่  

     1. เด็กที�ถูกทารุณกรรม ซึ� งหมายความว่า กระทาํ หรือการละเวน้การกระทาํจนเป็นเหตุให้

เด็กได ้รับอนัตรายจากร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และทางเพศ หรืออย่างใดอย่างหนึ� ง การทารุณกรรมเด็ก

แบ่งออกไดด้งันี� คือ การทารุณกรรมร่างกาย (Physical abuse) คือ การที�ผูป้กครองหรือผูที้�เลี� ยงดูเด็กทาํ 

ใหเ้ด็กเกิดการ บาดเจ็บทางร่างกาย โดยการบาดเจ็บดงักล่าวเกิดจาก การตั�งใจทาํ ไม่ใช่อุบติัเหตุหรือเกิด

การละเวน้การกระทาํ จนเป็นเหตุให้เด็กไดรั้บอนัตราย การทารุณกรรมทางเพศ (Sexual abuse) คือ การ

กระทาํ กิจกรรมทางเพศต่อเด็ก หรือใชใ้ห้เด็กกระทาํ โดยที�เด็กไม่สามารถให้ความยินยอมพร้อมใจ 

หรือไม่มี วุฒิเพียงพอที�จะเขา้ใจการกระทาํ เหล่านี�  กิจกรรมดงักล่าว ทาํเพื�อความพึงพอใจทางเพศของ

ผูก้ระทาํ และการทารุณกรรมจิตใจ (Emotion abuse) คือ การที�ผูป้กครอง หรือผูที้�เลี� ยงดูเด็ก ปฏิเสธเด็ก 

เฉยเมย ไม่สนใจหรือข่มขู่ ใชค้าํ พูดหรือการกระทาํให้เด็กหวาดกลวั หรือไม่ใหค้วามรัก ความเอาใจใส่

ดูแล เกิดขึ�นซํ� าซาก มีผลทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาการทั�งทาง ร่างกาย จิตใจและสังคมของ

เด็ก 

     2. เด็กที�เสี�ยงต่อการกระทาํผดิ ซึ� งหมายความว่า เด็กที�ประพฤติตนไม่สมควรเด็ก ที�ประกอบ

อาชีพหรือคบหาสมาคมกบับุคคลที�น่าจะชกันาํไปในทางกระทาํผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี

หรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มหรือสถานที�อนัอาจชกันาํไป ในทางเสียหาย ทั�งนี� ตามกฎกระทรวง กาํหนด

เด็กที�เสี�ยงต่อการกระทาํความผิด พ.ศ. 2549 เช่น เด็กประพฤติตนเกเร หรือข่มเหงรังแกผูอื้�น เล่นการ

พนนั ซื�อหรือ ขายบริการทางเพศ หรือไม่เขา้ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา

ภาคบงัคบั เป็นตน้  

     3. เด็กที�อยู่ในสภาพที�จาํตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงว่า

ดว้ยเรื�องกาํหนดเด็กที�อยู่ในสภาพที�จาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ พ.ศ. 2549 อนัไดแ้ก่ เด็กซึ� งกระทาํผิด

หรือตอ้งหาว่ากระทาํผิด หรือเด็กซึ� งไดรั้บความ เสียหายจากการกระทาํผิดทางอาญาที�ศาล พนักงาน

อยัการ หรือพนกังานสอบสวนเห็น ว่าตามพฤติการณ์หรือสภาพแวดลอ้มจาํตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์  
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กรอบในการวเิคราะห์ 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายที�เหมาะสม เกี�ยวกบับทลงโทษในการคุม้ครองเด็กที�ตกเป็น

เหยื�อจากการคา้ประเวณี รวมทั�งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํไปสู่แนวทางการแกไ้ข

ปรับปรุงกฎหมายที�มีการบังคบัใช้ในปัจจุบัน ให้เกิดการพฒันามาตรการคุม้ครองเด็กที�ถูกแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศจากการคา้ประเวณี เกิดการคุม้ครองสิทธิเด็กให้เกิดความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย 

และทรัพยสิ์น รวมทั� งแก้ไขหรือเพิ�มเติมอัตราโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดและผูเ้กี�ยวข้อง ที�แสวงหา

ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการคา้ประเวณี โดยทาํการเก็บรวบรวมเอกสาร ขอ้มูลทางกฎหมาย

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆที�เป็นเอกสารขอ้มูลที�ได้ผ่านวิเคราะห์ หรือตีความจากบุคคลอื�นมาแล้ว โดย

เอกสารขอ้มูลที�สําคญั และเกี�ยวขอ้งกับงานวิจัยครั� งนี�  สามารถจาํแนกประเภท ได้แก่  กฎหมายไทย 

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. ����  ประมวลกฎหมายอาญา กฎและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกับการคุม้ครองเด็กจาก

การคา้ประเวณี รวมทั�ง เอกสารวิชาการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ย ตาํรา วารสาร บทความ รายงาน

การวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ขอ้เขียน และเอกสารอื�นๆ ที� เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทั� งนี�  เพื�อเป็นการสร้าง

ฐานความรู้ในการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายคุม้ครองเด็กที�ตกเป็นเหยื�อจากการคา้ประเวณี  

 

ผลการวจิัย 

  จากการศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ���� พบว่ามี

ประเด็นปัญหาเกี�ยวกับบทลงโทษ เพื�อคุม้ครองเด็กที�ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากการคา้

ประเวณีดงัต่อไปนี�   

เด็กที�สมคัรใจคา้ประเวณี มีสาเหตุมาจากการมีค่านิยมที�ผิดทั�งทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึง

สาเหตุจากสภาพบีบคั�นทางครอบครัว เด็กที�สมัครใจคา้ประเวณีไม่ได้รับการคุม้ครองตามกฎหมาย 

เนื�องจาก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่ได้กาํหนดโทษไว้

สําหรับการรับแขกหรือการคา้ประเวณีโดยตรง แต่ลงโทษแก่การกระทาํที�เป็นเหตุปัจจัยที�ทาํให้เกิด

การคา้ประเวณี ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 เท่านั�น เมื�อเป็นเช่นนี� ทาํให้หากมีบุคคลมาขอร่วม

ประเวณีกับเด็กโดยให้สินจ้าง และเด็กยินยอมที�เป็นผูค้้าประเวณีด้วยตนเอง เด็กก็จะไม่ไดรั้บความ

คุม้ครอง บทบญัญติัของกฎหมายกาํหนดอตัราโทษไม่เหมาะสมและไม่เกิดกระบวนการคุม้ครองเด็กได ้

เด็กเป็นผู ้ค้าประเวณี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

กฎหมายมีมาตรการเยยีวยาดูแลเฉพาะเดก็ที�กระทาํความผดิตามมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 หากเด็ก
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มีการกระทาํความผิด ส่งผลตามมาตรา 34 ซึ� งต้องได้รับการคุม้ครองและไปพัฒนาอาชีพ   แต่จาก

การศึกษากระบวนการคุม้ครองเด็กโดยให้เด็กที�กระทาํความผิดไม่ตอ้งรับโทษโดยได้รับการคุม้ครอง

และไปพฒันาอาชีพนั�น พบว่ากระบวนการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่วิธีการแกไ้ขปัญหา เนื�องจากอาชีพที�ฝึก

นาํมาใชป้ระกอบอาชีพมีรายไดไ้ม่เท่ากบัการคา้ประเวณี เด็กกจ็ะเขา้ไปเป็นผูค้า้ประเวณีเช่นเดิม  

 ประการที�หนึ�ง การกาํหนดบทลงโทษแก่บิดา มารดา หรือผูป้กครอง 

กฎหมายมีการกาํหนดให้ลงโทษทางอาญาแก่บิดา มารดา หรือผูป้กครองที�มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ

ในการกระทาํความผิดเกี�ยวกับการคา้ประเวณีแล้ว  ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญัติป้องกันและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 กาํหนดให้ใชม้าตรการทางกฎหมายถอนอาํนาจปกครองบุตรหรือ

ผูอ้ยูใ่นความปกครองอีกดว้ย อนัเป็นการลงโทษทางแพ่ง โดยกฎหมายให้ศาลตั�งผูป้กครองใหใ้หม่  จาก

การศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายโดยใชวิ้ธีการถอนอาํนาจปกครองไม่ใช่กระบวนการแกไ้ขที�ดี

ที�สุด การถอนอาํนาจปกครองส่งผลเสียต่อเด็ก ทาํให้เด็กขาดความอบอุ่นจากบุคคลในครอบครัว เด็ก

ตอ้งการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัวเป็นหลกั  เนื�องจากเด็กตอ้งไดรั้บการเลี� ยงดูโดย

บิดา มารดาหรือผูป้กครองที�ใกลชิ้ดคุน้เคยกบัเด็ก  เมื�อมีการถอนอาํนาจแลว้ กระบวนการทางกฎหมาย

ที�กระทาํต่อเด็ก คือ เด็กถูกส่งตวัไปสถานแรกรับ ดงันั�น ควรปรับปรุงมาตรการการถอนอาํนาจปกครอง

เด็ก ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 เพื�อให้เกิด

ความเหมาะสมในการคุม้ครองเด็ก และตอ้งเป็นมาตรการที�ส่งเสริมความมั�นคงของสถาบนัครอบครัว 

เนื�องจากในปัจจุบนัพบว่าผูค้า้ประเวณีมีเด็กอายนุอ้ยที�สุด คือตํ�ากว่า15 ปี สื�อให้เห็นว่า เด็กและเยาวชน

ในสมัยนี� ยงัมีภูมิคุม้กันในการคิด วิเคราะห์ถึงสิ� งที�ผิดได้ไม่มากพอ จากสถานการณ์คา้ประเวณีเด็ก

ในปัจจุบน ปัจจยัที�ทาํให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มีปัจจัยส่วนหนึ�งมาจากสภาพ

ครอบครัว เด็กที�มีครอบครัวไม่ไดรับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ไดรั้บการเลี�ยงดูที�ดีตามสมควร หรืออบรมสั�ง

สอน ครอบครัวแยกทางกนั ครอบครัวใชค้วามรุนแรง หรือครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นเหตุจา เป็น

ตอง้หาเงินมาส่งเสียใหค้รอบครัว 

 ประการที�สอง การกาํหนดโทษสาํหรับนิติบุคคลที�ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีเด็ก 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 กฎหมายห้ามมิให้

ประกอบกิจการหรือสถานการค้าประเวณี  แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า การแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเพศในปัจจุบนันั�นเด็ฏไม่ไดถู้กบงัคบัให้คา้ประเวณี แต่เด็กยนิยอมที�คา้ประเวณีเองใน

สถานบริการ โดยไม่ไดถู้กบงัคบัให้กระทาํการคา้ประเวณี แต่เด็กคา้ประเวณีดว้ยตนเอง เพราะมีสิ�งจูงใจ

ได้แก่กาํลังซื�อจากกลุ่มผูซื้�อบริการที�มีกาํลงัซื� อสูงขึ�น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในการซื�อขายเป็นจาํนวน
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มหาศาล อีกทั�งรูปแบบการคา้ประเวณีที�เปลี�ยนไปจากเดิม โดยการหันมาขายบริการทางเพศแบบแอบ

แฝง ขายผ่านนายหน้า และใช้ Social Media ในการติดต่อสื�อสาร ทาํให้ยากต่อการถูกเจา้หน้าที�จบักุม 

โดยเด็กที�คา้ประเวณีนั�น จะใหผ้ลประโยชน์แก่สถานบริการ หรือ กรณีมีการเปิดโรงแรมแลว้ใชโ้รงแรม

เป็นสถานที�คา้ประเวณี ทางโรงแรมที�เป็นนิติบุคคลได้รับผลประโยชน์จากเด็ก คือ ค่าห้อง โดยนิติ

บุคคลไม่มีการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดว่าเด็กเขา้มาใชบ้ริการเพื�อวตัถุประสงคใ์ด ทาํให้เด็กคา้ประเวณี

โดยใช้สถานบริการ อาทิเช่น โรงแรม ห้องพกัรายวนั ไดโ้ดยง่าย ผลที�กฎหมายไม่มีบทลงโทษแก่นิติ

บุคคลที�ได้รับผลประโยชน์จากเด็กที�ใช้บริการสถานที�ดงักล่าว ก่อให้เกิดช่องทางในการใชส้ถานที�

เหล่านั�นเป็นแหล่งในการคา้ประเวณีได ้ 

 ประการที�สาม การกาํหนดบทลงโทษแก่ผูซื้�อบริการจากเด็ก 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8 กาํหนดบทลงโทษ

ในกรณีมีบุคคลมาซื�อบริการกบัเด็ก หากพบว่า ผูน้ั�นกระทาํชาํเราหรือกระทาํอื�นใดเพื�อสาํเร็จความใคร่ 

แต่ปัจจุบันผูซื้�อบริการทางเพศมีพฤติกรรมในการซื�อบริการที�เปลี�ยนไป ตามสภาพสังคมและสภาพ

ร่างกายของผูซื้�อบริการที�ไม่สามารถให้ตนเองสาํเร็จความใคร่ได ้ทาํใหเ้กิดการซื�อบริการเด็กเพื�อใหเ้กิด

ความบนัเทิงทางกาม เช่น จา้งเด็กมาเตน้โชวถ์อดเสื�อผา้ จา้งเด็กถอดเสื�อผา้โชวท์างไลน์ส่วนตวั แต่การ

กระทาํที�นาํเด็กมาโชวเ์รือนร่างทาํให้เด็กเกิดความอบัอายและถือว่ามีการขายเรือนร่างเพื�อให้เกิดความ

บนัเทิงทางเพศ เด็กกลายเป็นเครื�องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ซึ� งตามกฎหมายฉบบันี�

ไม่ได้ให้การคุ้มครองแก่เด็ก เนื� องจากการกระทําของผู ้ซื� อบริการดังกล่าวไม่มีความผิดตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 ทาํให้พบว่ากรณีที�กฎหมายกาํหนด

บทลงโทษสาํหรับบุคคลที�กระทาํการตามมาตรา 8 จาํกดัไวแ้คบเกินไป เมื�อสภาพสังคมเปลี�ยนแปลงไป 

พฤติกรรมของบุคคลก็เปลี�ยนไป สมควรที�ตอ้งปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายตามเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น

ดว้ย 

 ปัญหาการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน เป็นปัญหาที�ทุกประเทศให้ความสําคญั เพราะ

เด็กเป็นทรัพยากรที�สําคญัของโลก ที�จะนาํพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ� งนับวนัปัญหาของเด็ก

และเยาวชนยิ�งทวีความรุนแรงและขยายวงกวา้งมากยิ�งขึ�น ซึ� งแต่เดิมกฎหมายที�เขา้มาปกป้องคุม้ครอง

เด็กคือ บทบัญญติัในประมวลกฎหมายอาญาและประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัที� 132 และฉบบัที� 294 แต่

เนื�อหาสาระของกฎหมายดงักล่าวมุ่งเนน้ไปในทางลงโทษผูที้�กระทาํความผิด ไม่มีแนวทางในการที�จะ

มุ่งบําบัดฟื� นฟู หรือให้การดูแลเด็ก รวมถึงเด็กที�ต้องได้รับการดูแลเป็น พิเศษ เช่น เด็กที� มีความ

ประพฤติไม่เหมาะสม หรือเสี� ยงต่อการกระทําความผิด  จึงได้มีการตรากฎหมายออกมา ชื� อ 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หลงัจากที�พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ .ศ. 2546 มีผลใชบ้งัคบั 

เมื�อศึกษาพบว่ากฎหมาย ฉบบันี� มีบทบญัญติัที�เป็นปัญหาในการบงัคบัใช้อยู่หลายประการ คือ ปัญหา

ศาลที�มีอ ํานาจในการพิจารณาพิพากษาความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองเด็ก ตามมาตรา 5 

พระราชบญัญติัคุม้ครอง เด็ก พ.ศ. 2546 ไดก้าํหนดให้ศาลที�มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาความผิด

ตามพระราชบญัญติั คุม้ครองเด็กคือ ศาลยาวชนและครอบครัว ซึ� งไม่ว่าผูก้ระทาํความผิดจะมีอายนุ้อย

กว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือ มากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ�นไป ถา้ไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

เด็ก ต้องนําความผิดดังกล่าวขึ�นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ� งอตัราโทษตาพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก นั�น ตามมาตรา 78 ถึง มาตรา 86 เป็นอตัราโทษที�อยู่ในอาํนาจการพิจารณาของศาลแขวง 

จึงสมควร ที�มีการแยกความรับผิดระหว่างผูก้ระทาํความผิดที�เป็นเด็กอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และ

ผูก้ระทาํความผิดที�มีอายุมากกว่า 18 ปีแยกออกจากกัน เพื�อความสะดวก และเป็นสัดส่วนในการ

พิจารณาคดี อีกทั�งยงัมีปัญหาการตีความกฎกระทรวงกาํหนดเด็กที�เสี�ยงต่อการกระทาํความผิด ที�ยงัไม่

ชดัเจนแน่นอน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช ้ปัญหาการแจง้การคุม้ครองเด็กที�ไม่ไดมี้การกาํหนด 

บทลงโทษสาํหรับผูท้ี�ไม่ไดป้ฏิบติัตาม ปัญหาคณะกรรมการคุม้ครองเด็กที�มีเพียงแต่ตวัแทนจาก ภาครัฐ

และภาคเอกชนมีปัญหาในการนาํเด็กเขา้สู่กระบวนการสงเคราะห์ ที�ยงัขาดมาตาํรการเยียวยา และ

ติดตามผล  

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  พ.ศ. ���� และ 

พระราชบญัญติัพระราชบญัญตัิคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ���� แมว้่าจะมีการวางขอ้กาํหนดและมาตรการ ต่าง 

ๆไว้ ทั� งการคุ้มครองสิทธิเด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว การปฏิบัติต่อเด็ก การ

สงเคราะห์เด็ก การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็ก การส่งเสริมความประพฤติเดก็ อีกทั�งยงัมีมาตรการทางอาญา

ลงโทษผูก้ระทาํการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก หรือกระทาํความผิดต่อเด็กและสิทธิของเด็ก แต่ก็ยงัพบว่า

ปัญหาเกี�ยวกบัเด็กยงัเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง และนับวนัยิ�งทวีความรุนแรงและสลบัซับซ้อนมากขึ�น ทั� ง

ปัญหาการทอดทิ�ง การถูกทารุณกรรมจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื�น การล่วงละเมิดสิทธิความ

เป็นส่วนตวัของเด็กจากสื�อต่าง ๆ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากการคา้ประเวณีที�มีอตัราเพิ�มขึ�น

ในปัจจุบนั รวมทั�งเด็กมีพฤติกรรมเสี�ยงต่อการกระทาํความผิดและมีความประพฤติไม่เหมาะสมเพิ�ม

มากขึ�น เนื�องจากสถานการณ์ในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกฎหมายที�บงัคบัใชอ้ยู่

ยงัไม่ทนักบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัที�มีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั�งการกาํหนดอตัราโทษตาม
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กฎหมาย ในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดที�แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการคา้ประเวณีนั�น 

ยงัมีอตัราการลงโทษที�ยงัไม่สูงมากนัก ควรปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเติมบทลงโทษให้เหมาะสมและมีการ

กําหนดอัตราโทษสูงขึ� น และมีมาตราการลงโทษผูท้ี� เกี�ยวข้องกับการกระทาํความผิดดังกล่าวให้

ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ�งขึ�น รวมทั� งพฒันามาตรการทางกฎหมายให้สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 �. การคุม้ครองเด็กและการสร้างมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมทั�งบทลงโทษ กระบวนการ

เยียวยาแก้ปัญหาแก่เด็ก จําเป็นที�ต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้เหมาะสม การนํากฎหมายอื�นที�มาใช้เพื�อลงโทษแก่เด็กที�กระทําการอัน

กฎหมายบญัญัติว่าเป็นความผิด หรือ บุคคลอื�นที�แสวงหาประโยชน์จากเด็กด้วยวิธีการคา้ประเวณี มี

วิธีการลงโทษเด็กที�ตกป็นเหยื�อที�รุนแรงเกินไปหากเทียบกบัการกระทาํความผิด อีกทั�งกฎหมายไม่มี

กระบวนการเยียวยาแก้ไขแก่เด็กที� เกี�ยวขอ้งกับการคา้ประเวณีอย่างเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนา

มาตรการในบทบญัญติัของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 ให้มีอตัรา

โทษที�เหมาะสมที�เหมาะสมกบัเด็กที�ตกเป็นเหยื�อจากการคา้ประเวณี จะส่งผลให้เกิดการคุม้ครองเด็ก

เด็กที�ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการคา้ประเวณีอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 �. เสนอแนะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ���� ในเรื� องอาํนาจศาลที�มี

อาํนาจในการพิจารณาความผิดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก ในกรณีของผูก้ระทาํความผิดที�มีอายุ

มากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ�นไป เมื�ออตัราโทษอยูใ่นอาํนาจการ พิจารณาของศาลแขวง จึงควรให้ศาลแขวง

มีอาํนาจในการพิจารณา พิพากษา และพระราชบญัญติั คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ควรมีการแกไ้ขตวับท

กฎหมายให้มีความครอบคลุมกบัปัญหาเด็กและเยาวชน ที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมาตรการ

ทางกฎหมายในการที�มุ่ง ฟื� นฟู เยียวยาเด็กที� พึงจะไดรั้บการสงเคราะห์ที�ควรมีการติดตามผลหลงัไดรั้บ

การสงเคราะห์ ตลอดจนพัฒนาในการมีส่วนร่วมของบุคคลในทุกภาคส่วน เพื�อให้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุดในการนาํไปบงัคบัใชใ้ห้บรรลุวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 
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ศึกษาพฤติกรรมการซื�อหวยใต้ดนิของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวัดภูเกต็ 

Study of People’s Illegal Lottery Buying Behaviors in Mueang District,  

Phuket Province  
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Social Studies, Faculty of  Education, Phuket Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ �) ศึกษาพฤติกรรมการซื� อหวยใต้ดินของประชาชน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัภูเก็ต  2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความถี�ในการซื�อหวยใตดิ้นของประชาชน อาํเภอ

เมือง จงัหวดัภูเก็ต  กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน  ��� คน ทาํ

การสุ่มตวัอยา่งหลายขั�นตอน การวิจยันี� ใชแ้บบสอบถามเพื�อรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี� และค่าไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรมการซื�อหวยใตดิ้น ส่วน

ใหญ่ซื�อหวยใตดิ้น นาน ๆ ครั� ง ระยะเวลา �-� ปี ซื�อหวยประเภท � ตวับน โดยมีค่าใชจ่้าย ���-��� บาท 

เงินในการซื�อมาจากการทาํงานและซื�อกบัคนรู้จกั มีหลกัการซื�อจากสิ�งรอบตวั และซื�อในเชา้วนัออก

รางวลั สาเหตุที�ซื�อ เพราะชอบเสี�ยงโชค ส่วนใหญ่ถูกรางวลั � ปีครั� ง โดยถูกรางวลั � ตวับน เป็นเงิน

มากกว่า �,���บาท นอกจากหวยใตดิ้น นิยมซื�อหวยรัฐบาล โดยผลของการซื�อหวยใตดิ้น เสียมากกว่า

ได้ 2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความถี�ในการการซื� อหวยใต้ดิน พบว่าเพศมี

ความสัมพนัธก์บัความถี�และช่วงเวลาในการซื�อหวยใตดิ้น,การเลือกซื�อหวยใตดิ้นจากหนงัสือหวย อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรม, หวยใตดิ้น, พฤติกรรมการซื�อ 
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Abstract 

The purposes of this research were to study about people’s illegal lottery buying behaviors 

and to investigate the relationship between genders and frequency of people’s illegal lottery buying 

behaviors in  Mueang district, Phuket province. The sample was 400 people in Phuket by multi-stage 

sampling. The study used a questionnaire to collect the data. The statistics which used for data 

analysis were percentage, frequency and chi-square test.  

The study found that 1) Most people sometimes bought illegal lotteries twice to five times 

per year and they preferred the last three digits prize spending money approximately100-500 baht. 

People spent from their earn money and they bought lotteries from people who they’ve known. They 

bought lotteries from things around them and they bought them in the morning of the draw date. The 

reason people bought lotteries was they liked to gamble. Most people won the prize once a year as 

well as they won the last three digits prize in amount of more than 2,000 baht. In addition to illegal 

lotteries, they also bought government lottery. The illegal lottery result was lost more than won.  

2) The study of relationship between genders and frequency found that genders related to 

frequency and timing of illegal lottery buying choosed from lottery books. There was statistically 

significant at 0.05 level. 

 

Keywords: behaviors, illegal lottery, buying behaviors  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 328 

บทนํา 

หวยไดเ้ริ�มเล่นกนัครั� งแรกในประเทศจีน และไดแ้พร่ขยายมาในประเทศไทย ประมาณ ปี พ.ศ. 

2378 ตรงกับในสมัยรัชการที�  3 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการเล่นหวย ก.ข. เพื�อแก้ไข ปัญหา

เศรษฐกิจที�ตกตํ�า ขา้วยากหมากแพง เงินทองหายาก ประชาชนเก็บเงินไว ้ไม่นาํเงินมาใชจ่้าย ดงันั�นเมื�อ

มีหวย ก.ข. ประชาชนไดน้าํเงินออกมาใชม้ากขึ�น เงินไดส้ะพดั และรัฐเก็บภาษีมาบาํรุงบา้นเมืองไดม้าก

ขึ�น พร้อมทั�งมีหลกัประกนัว่าหวย ก.ข. เป็นการพนนัเสี�ยงโชคที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย ความนิยมในการ

เล่นหวย ก.ข. ได้แพร่หลาย จากเดิมที�เล่นเฉพาะในกรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายไปสู่ต่างจังหวดั ทาํให้มี

รายไดเ้ขา้พระคลงัหลวงเป็นจาํนวนมาก (เด่นเดือน เหลืองเซ็ง, 2538) ต่อมาเมื�อประเทศไทยมีการก่อตั�ง

กองสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ�นเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2482 (อเนก นาวิกมูล, 2531) จึงไดเ้กิดการเล่นหวยใต้

ดินขึ�น โดยยดึเอาสลากกินแบ่งของรัฐบาล เป็นรูปแบบพื�นฐาน โดยใชเ้ลข 3 ตวั และ 2 ตวั ของรางวลัที� 

1 และเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที�ออกเป็น ปกติควบคู่ไปด้วยกัน หวยใต้ดิน จึงเป็นที�นิยมเล่นอย่าง

แพร่หลายในสังคมไทย เพราะมีวิธีการเล่นง่ายกว่าการซื�อหวย ก.ข. การซื�อขายเป็นไปอย่างสะดวกได้

ง่ายและเป็นที�รู้จกักนัโดยทั�วไปทั�งในชุมชน (เฉลิมพงษ ์พงษป์ระชา,2558) 

จนกลายเป็นส่วนหนึ�งในการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะจากกลุ่ม ประชาชนที�ขาดโอกาสดี ๆ ในการ

ดาํเนินชีวิต หวยเถื�อนจึงเป็นเหมือนสิ�งที�จะทาํให้ชีวิตของคน เหล่านั�น ดีขึ�นแมว้่าหวยเถื�อนจะเป็นการ

พนัน ที�ผิดกฎหมายแต่ก็ยงัไดรั้บความนิยมจากประชาชน เพราะเขา้ถึงไดง่้าย ไม่จาํเป็นตอ้งมีเงินขั�นตํ�า 

เพียงแค่ 1 บาทก็เล่นไดแ้ละผลตอบแทนค่อนขา้งสูง (ศศิประภา หัตถกรรม และสาวิตรีรัศมี, 2556)และ

แทบจะไม่มีใครไม่รู้จกัหรือไม่รู้ว่าวิธีการเล่น เพราะทุกชนชั�น แทบจะไม่มีใครไม่เล่นหวยเถื�อน จึงทาํ 

ให้เห็นว่าหวยเถื�อนไม่ได้เป็นเพียงแค่การ พนัน ที�มีคนเล่นเยอะเท่านั� น แต่ยงัมีคนเขา้มาเกี�ยวขอ้งใน

ฐานะอื�นๆ อีกเช่น คนขาย คนเดินโพย และเจา้มือรับแทง เป็นตน้ (เฉลิมพงษ ์พงษป์ระชา, 2558)  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ของการเล่นพนนัหวยใตดิ้น ซึ� งเป็นการพนนัประเภทหนึ� งที�ผิดกฎหมาย 

ถือไดว้่าเป็นการเสี�ยงโชคที�ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย ดงันั�น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที�จะทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัต่าง ๆทีมีผลต่อการ

ซื�อหวยใตดิ้น ได้แก่รูปแบบ ราคา ผลตอบแทนที�ได้รับ ความสะดวกในการซื�อ เพื�อจะได้เป็นขอ้มูล

พื�นฐานในการแกไ้ขปัญหาการซื�อหวยใตดิ้น 
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วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการซื�อหวยใตดิ้นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัภเูกต็ 

  2. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความถี�ในการซื�อหวยใตดิ้นของประชาชน อาํเภอ

เมือง จงัหวดัภูเกต็ 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที�ใชศึ้กษาในครั� งนี�  คือ ประชาชนอาํเภอเมือง จงัหวดัภเูกต็ จาํนวน 248,997คน  

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ ประชาชนอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย � 

ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลเกาะแกว้ ตาํบลฉลอง ตาํบลวิชิต ตาํบลรัษฎา ตาํบลกะรน ตาํบลราไวย ์ตาํบลตลาด

ใหญ่ ตาํบลตลาดเหนือ ซึ�งมีจาํนวน ���,��� คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งหลายขั�นตอน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

��� คน (Taro Yamane,���� อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2549, 47) 

2. เครื�องมือวิจยั ที�ทาํการวิจยัเป็นแบบสอบถามซึ�งมีทั�งหมด 3 ตอน ดงันี�  

2.1 แบบสอบถาม ส่วนที� � เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นคาํถามเกี�ยวกับขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

2.2 แบบสอบถาม ตอนที� � เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ขอ้มูลพฤติกรรมการซื�อหวยใตดิ้น

ของประชาชนอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย สาเหตุ ลกัษณะ หลกัในการเลือกซื�อเลข ค่าใชจ่้าย

ในการเลือกซื�อเลข แหล่งที�ซื�อ ความถี�ในการซื�อ ช่วงเวลาในการซื�อ ความถี�ในการถูกรางวลั จาํนวนเงิน

รางวลัที�ถูกรางวลั ประเภทของการถูกรางวลัหวยประเภทอื�น แหล่งที�มาของเงิน ระยะเวลาการซื�อและ

ผลของการเล่นหวยใตดิ้น จาํนวน �� ขอ้ 

2.3 แบบสอบถาม ตอนที� � เป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  แบบสอบถามเกี�ยวกบัทศันคติที�มี

ต่อการซื�อหวยใตดิ้น อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 

ก่อนการนําแบบสอบถามซึ� งเป็นเครื� องมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลนั� น ผูว้ิจัยได้นํา

เครื� องมือให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้ตรวจสอบความเที�ยงตรงและความน่าเชื�อถือของเครื�องมือการวิจัย และ

หลงัจากนั�นไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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�. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามบนเวบ็ไซต์ Google form  และส่งให้กลุ่มตวัอยา่ง 400 

คน บนแอปพลิเคชัน Facebook เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามทาํการตอบแบบสอบถามนี�  โดย

เกบ็ขอ้มูลในระหว่างเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 

    การวิจยันี� ไดมี้การวิเคราะห์ผลการวจิยัโดยใชส้ถิติ  คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี� และค่าไคแสควร์  

 

ผลการวจิัย 

�. การวิจยัครั� งนี� ไดผ้ลการวิจยัซึ� งตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ที� 1 เกี�ยวกบัพฤติกรรมการซื�อ

หวยใตดิ้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ซื�อหวยใตดิ้น นาน ๆ ครั� งจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ซื�อเป็นระยะเวลา �-� ปี โดยซื�อหวยประเภท � ตัวบน จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� โดยมี

ค่าใชจ่้ายในการซื�อต่อครั� ง ���-��� บาทจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  แหล่งที�มาของเงินใน

การซื�อหวยใตดิ้น คือ รายไดจ้ากการทาํงาน จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมกัจะซื�อหวยใต้

ดินกบัคนรู้จกัจาํนวน��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และมีหลกัในการซื�อหวยใตดิ้นจากสิ�งของรอบตวั 

เช่น ทะเบียนรถ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และซื�อหวยใตดิ้นในช่วงเวลา เชา้วนัออกรางวลั

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  สาเหตุที�ซื�อหวยใตดิ้นนั�น เป็นเพราะชอบเสี�ยงโชค จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถูกรางวลัหวยใตดิ้น � ปีครั� ง  จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประเภทของการถูกรางวลั � ตวับน จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� โดยเป็น

จาํนวนเงิน มากกว่า �,���บาทขึ�นไป จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  และพบว่าประชาชนส่วน

ใหญ่นอกจากซื�อหวยใตดิ้น ยงันิยมซื�อหวยรัฐบาลจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� โดยผลของการ

ซื�อหวยใตดิ้น เสียมากกว่าได ้จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��  

2.การวิจยัไดผ้ลการวิจยัที�ตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัความถี�

ในการการซื�อหวยใตดิ้น ซึ� งการวิจยันี� แสดงผลว่าเพศมีความสัมพนัธ์กบัความถี�ในการซื�อหวยใตดิ้น 

หลกัในการเลือกซื�อหวยใตดิ้นจากหนงัสือหวย และช่วงเวลาในการซื�อหวยใตดิ้นอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั �.�� และเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัหลกัในการเลือกซื�อหวยใตดิ้นจากความฝัน สิ�งของ

รอบตวั วนัเกิดเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ การตามข่าวความเชื�อการใบห้วย การซื�อตามคนอื�น สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการซื�อหวยใตดิ้นของประชาชน อาํเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต ผลการวิจัย

พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ซื�อหวยใตดิ้น นาน ๆ ครั� ง เคยซื�อเป็นระยะเวลา �-� ปี โดยซื�อหวยประเภท � 

ตวับน ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยการซื�อหวยใต้ดิน (ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ,2543) ผลการศึกษา

พบว่าไดอ้ธิบายถึงวิธีการซื�อหวยใตดิ้นมีวิธีการซื�อดงันี�  � ตวับน � ตวัล่าง � ตวัตรงโต๊ด หรือคูณวิ�งบน 

วิ�งล่างและ� ตวัล่าง โดยมีค่าใชจ่้ายในการซื�อต่อครั� ง ���-��� บาท ซึ� งสอดคลอ้งกบัรวมพร บุญยะภาศ 

(2553) ไดท้าํการศึกษาเรื�องปัจจยัที�ส่งผลให้ผูบ้ริโภคหวยใตดิ้น ในเขตพื�นที�จังหวดักาํแพงเพชร ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนที�มีพฤติกรรมการซื�อหวยใตดิ้นเฉลี�ยต่องวด ���-��� บาท แหล่งที�มาของ

เงินในการซื�อหวยใตดิ้น คือ รายไดจ้ากการทาํงานและมกัจะซื�อหวยใตดิ้นกบัคนรู้จกัและมีหลกัในการ

ซื�อหวยใต้ดินจากสิ�งของรอบตัว เช่น ทะเบียนรถ โดยซื�อหวยใตดิ้นในช่วงเวลา เช้าวนัออกรางวลั 

สาเหตุที�ซื�อหวยใตดิ้นนั�น ซื�อเพราะชอบเสี�ยงโชค ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัณทัธมน อธิคุณาสิน (����) 

ไดศึ้กษา เรื�อง พฤติกรรมการเล่นหวยของประชาชนตาํบลเกาะขวาง อาํเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี ผล

การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นหวยโดยพบว่าสาเหตุของการเล่นของประชาชนส่วนใหญ่มีสาเหตุ

การเริ�มเล่นหวยจากความตอ้งการเสี�ยงโชค และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถูกรางวลัหวยใตดิ้น � ปีครั� ง 

ประเภทของการถูกรางวลั � ตวับน โดยเป็นจาํนวนเงิน มากกว่า �,���บาทขึ�นไป และพบว่าประชาชน

ส่วนใหญ่นอกจากซื�อหวยใตดิ้น ยงันิยมซื�อหวยรัฐบาล โดยผลของการซื�อหวยใตดิ้นนั�นเสียมากกว่าได ้ 

2. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื�อหวยใต้ดินของประชาชน อาํเภอเมือง 

จังหวดัภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กบัความถี�ในการซื�อหวยใตดิ้น ซึ� งสอดคล้องกบั

งานวิจยัของพชัระ คงพินิจบรรจง (����) ที�ได้ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการซื�อหวยเถื�อน ในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า เพศ ต่างกนัมีปัจจยัในการซื�อหวยที�แตกต่าง หลกัในการเลือกซื�อหวย

ใตดิ้นจากหนังสือหวย และช่วงเวลาในการซื�อหวยใตดิ้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� ซึ� งไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติมน สื�อเสาวลกัษณ์ (����) พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กนักบัพฤติกรรมการ

ซื�อหวย ใตดิ้นของประชาชนในตาํบลอ่างศิลา อาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�

ระดบั �.��และเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัหลกัในการเลือกซื�อหวยใตดิ้นจากความฝัน สิ�งของรอบตวั วนั

เกิดเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ การตามข่าวความเชื�อการใบ้หวย การซื�อตามคนอื�นสิ� งศักดิ� สิทธิ�  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.��  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั� งนี�  เป็นการศึกษาความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรส จงัหวดัภูเก็ต ความ

ตอ้งการให้มีกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพในการอยู่ร่วมกนั ฉันสามีภรรยาตามกฎหมายปัจจุบัน

ของบุคคลเพศที�สามนั�น มีความเกี�ยวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ที�ที�จะติดตามมาหลายประการซึ� งการศึกษา

และวิจยั มีวตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรส �) เพื�อวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาของเพศที�สาม จากการขาดสิทธิความเสมอภาคในการสมรส กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  

กลุ่มเพศที�สาม จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถี� และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า �) ศึกษาความเสมอภาคของ

เพศที�สามในการสมรส ที�มีทศันคติเชิงบวกต่อกลุ่มที�มีความชอบระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวหรือ

รักไดท้ั�งสองเพศ มากที�สุด ��� คน ร้อยละ ��.�� สิทธิเสรีภาพในสังคมไทย มากที�สุด �� คน ร้อยละ 

45.00 2) สภาพปัญหาของเพศที�สาม จากการขาดสิทธิความเสมอภาคในการสมรส กลุ่มที�มีความชอบ

เพศตรงขา้ม เห็นดว้ย ��� คน ร้อยละ ��.�� ไม่เห็นดว้ย � คน ร้อยละ �.�� กลุ่มรสนิยมชอบเพศตรง

ขา้ม เห็นดว้ย ��� คน ร้อยละ 94.50 ไม่เห็นดว้ย �� คน ร้อยละ 5.50  

 

คาํสําคัญ: ความเสมอภาค, เพศที�สาม, การสมรส 
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Abstract 

This research studied about equality of LGBTQ+’s marriage in Phuket. To have right acts of 

legal cohabitation according to the present laws of LGBTQ+ which related to rights and duties were 

followed many things. The objectives of the research were that to study of equality of LGBTQ+’s 

marriage and to analyze the problems of people who lacked of equal rights in marriage. The sample 

was selected from 200 LGBTQ+ people. The instrument used in the study was Likert’s rating scale. 

The statistics were used for data analysis using percentage and frequency.  

The research found that 1) Study of equality of LGBTQ+’s marriage had positive attitude 

towards heterosexuality, homosexuality or bisexuality 100 people at the percentage of 50 and rights 

in Thai society were 90 people at the percentage of 45. 

2) The problems of LGBTQ+ people who lacked of equality in marriage. 193 heterosexual people 

agreed at the percentage of 96.5, but 8 people disagreed at the percentage of 3.50. 189 homosexual 

people agreed at the percentage of 94.5, but 11 people disagreed at the percentage of 5.50% 

 

Keywords:  equality, marriage, LGBTQ+ people 

 

บทนํา 

สภาพความเป็นจริงมนุษยจ์ะมีความรักและมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบับุคคลที�เป็นเพศตรงขา้ม

หรือที� เรียกว่า “รักต่างเพศ” (Heterosexual) แต่ก็มีมนุษยจ์าํนวนหนึ� งที�มีพฤติกรรมดงักล่าวแตกต่าง

ออกไป คือแทนที�จะรักบุคคลต่างเพศแต่กลบัรักบุคคลที�มีเพศเดียวกบัตน ซึ� งอาจจะเป็นชาย หรือหญิงก็

ได้ ที�เรียกว่า “รักร่วมเพศ” (Homosexual) ธรรมชาติจะจัดแบ่งมนุษยอ์อกเป็น � กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ชาย

และหญิงอยา่งชดัเจน จนทาํให้มนุษยท์ั�ง � กลุ่ม มีความแตกต่างกนัดว้ยลกัษณะทางกายภาพทั�งดา้นของ

สรีระ กิริยาท่าทาง และนํ�าเสียง ซึ� งกาํหนดโดยฮอร์โมนเพศ รวมถึงดา้นความคิดและการแสดงออกซึ� ง

เกิดจากค่านิยมทางสังคม โดยให้ผูช้ายมีความเขม้แข็ง อดทน รู้จกัเสียสละ กลา้หาญ และมีความเป็น

ผูน้าํ ส่วนผูห้ญิงมีความเรียบร้อย อ่อนหวาน รู้จกัสงวนท่าทีและไม่กา้วร้าว โดยจดัใหช้ายคู่กบัหญิง เพื�อ

การมีเพศสัมพันธ์แบบปกติและสืบพนัธุ์ แต่กระนั� นมนุษย์แต่ละคนยงัคงมีรายละเอียดของชีวิตที�

แตกต่างกนัไปตามสภาพจิตใจและสภาพแวดลอ้มที�เกิดมา อนัมีส่วนผลกัดนัให้พฒันาการทางเพศของ

มนุษยผิ์ดเพี� ยนไปจากเพศที�เกิดมาความเป็น “รักร่วมเพศ” จึงเกิดขึ� น (นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ และศิริ
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ลกัษณ์ ประสันแพงศรี, 2561) ในปัจจุบนัไดมี้หลายประเทศมีการรับรองสถานะทางกฎหมายให้แก่ชาย

หรือหญิงมีรูปแบบของความรักตามความตอ้งการของตน โดยที�ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัในเพศกาํเนิดของ

แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นความรักใน รูปแบบ ชายหญิง ชายชาย หรือ หญิงหญิง โดยรัฐในหลายประเทศได้

บญัญติักฎหมายเพื�อรับรองสิทธิขั�นพื�นฐานในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกนัของบุคคลเหล่านี�  เพื�อสร้างความ

เสมอภาค และตอบสนองต่อความตอ้งการในการดาํเนินชีวิตใหแ้ก่บุคคลในทุกรูปแบบของความรัก ซึ� ง

โดยหลักของกฎหมายทั�วไปแล้วการรับรองสถานะการใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นการรับรองเฉพาะใน

รูปแบบของความรักระหว่างชายกับหญิงเท่านั� นด้วยเหตุนี� จึงส่งผลให้คู่รัก เพศทางเลือกมีความรัก

แตกต่างจากความรักของบุคคลทั�วไปที�สังคมให้การยอมรับ ถูกสังคมปฏิเสธและมองความรักของเพศ

ทางเลือกหรือคู่รักเพศเดียวกนันั�นเป็นการขดัต่อเพศกาํเนิด เป็นสิ�งที�ผิดปกติและสังคมไม่ควรให้การ

ยอมรับ ดว้ยเหตุนี� จึงทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินชีวิตในสังคมของคู่รักเพศทางเลือก (นิ

รันดร์ ทรงนิรันดร์ และศิริลกัษณ์ ประสันแพงศรี, 2561) การที�บุคคลมีความหลากหลายทางเพศเป็นคู่

สมรสกนันั�นยอ่มมีปัญหากฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหลายประการ เช่น ปัญหาการทาํนิติกรรมและสัญญาสิทธิ

และหน้าที�ระหว่างกนั การจดัการทรัพยสิ์นระหว่างกนั การอุปการะเลี�ยงดู การรับบุตรบุญธรรม การอุม้

บุญและการใชค้าํนาํหนา้นามเพื�อแสดงให้รู้ถึงเพศสภาพ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี�ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่

มีกฎหมายรองรับซึ� งย่อมเป็นการขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนในดา้นความเสมอภาคของบุคคลที�มีความ

หลากหลายทางเพศและขดักับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ���� ดังนั�นหากจะ

พิจารณาว่า บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ ที�สภาพทางร่างกายเป็นชายหรือหญิงแต่มีจิตใจตรงขา้ม

กับสภาพทางร่างกายที�ไม่ใช่ชายหรือหญิง ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและก็อยู่ภายใต้ สิทธิมนุษยชน

เดียวกนัและแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะไม่มีบทบัญญัติที�ชัดเจนถึงการแยกเพศแต่ก็

บญัญติัลกัษณะรวม ๆ กนัในการให้สิทธิความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทย มีความหมายรวมถึง

บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศดว้ย (ธัญญาภสั ทองมุสิทธิ� , 2562) การจะให้มีกฎหมายรับรองสิทธิ

และเสรีภาพในการอยู่ร่วมกนั ฉันสามีภรรยาตามกฎหมายปัจจุบนัของบุคคลที�มีความหลากหลายทาง

เพศนั�น จะเกี�ยวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ที�ที�จะติดตามมาหลายประการซึ� งการศึกษาและวิจยัตามประเด็น

ศึกษาทั�ง � ประเด็นนั�นจะทาํให้ไดค้าํตอบที�สามารถ นาํไปจดัทาํเป็นสิทธิความเสมอภาคในการสมรส

ของบุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

�. เพื�อศึกษาความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสจงัหวดัภูเกต็ 

�. เพื�อวิเคราะห์สภาพปัญหาของเพศที�สามในจงัหวดัภูเก็ตจากการขาดสิทธิความเสมอภาคใน

การสมรส 

 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 ประชากรที�ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเพศที�สามในการสมรส จงัหวดัภูเก็ต แต่ผูว้ิจยัได้ทาํการ

เลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั�นตอน (Multistage Sampling) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ��� คน ดงันั�น

ผู ้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นก ลุ่มเพศที� สาม จํานวน ��� คน เครื� องมือในการวิจัย  เป็น

แบบสอบถามขอ้มูลทั�วไปเป็นแบบสอบถาม จาํนวน � ขอ้ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา การประกอบ

อาชีพ รายไดป้ระจาํต่อเดือน และอาํเภอที�อาศยั เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถาม

ด้านศึกษาความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรส จาํนวน 2� ขอ้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 

(Rating Scale) ของ Likert 5 ลาํดบั คือ มากที�สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอ้ย (2) น้อยที�สุด (1) และ

แบบสอบถามด้านความคิดเห็น เรื� องความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรส จาํนวน 26 ขอ้ เป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ิจัยอธิบายและชี� แจงรายละเอียด

เกี�ยวกับวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม โดยวิธีการตอบแบบสอบถามเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน 

Google from ตลอดจนรับแบบสอบถามกลบัคืน และสถิติที�ใชใ้นการวิจยั คือ ค่าความถี� และค่าสถิติร้อย

ละ (Percentage) 

 

ผลการวจิัย 

วตัถุประสงค ์ขอ้ที� � พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงทศันคติในเชิงบวกต่อบุคคลหนึ� งบุคคล 

เป็นความรักระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวหรือรักไดท้ั�งสองเพศ มีจาํนวนมากที�สุด ��� คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.�� ลําดับรองลงมามีทัศนคติในเชิงบวกเรื� องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ� งในการ

แสดงออกทางสังคมไทย มีจาํนวนมากที�สุด �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และกลุ่มตวัอยา่งที�มีทศันคติ

ความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย,์ มีจาํนวนที�

เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 96.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที�มีความ

หลากหลายทางเพศในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย �85 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50, การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทาํได้ต่อเมื�อบุคลลทั� งสองฝ่ายมีอายุครบ 17 ปี
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บริบูรณ์ ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง และทั�งสองฝ่ายมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งมีสัญชาติ

ไทย, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย �84 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00, 

การจดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นด้วย �82 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00, มีจาํนวนไม่

เห็นด้วย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0� และวตัถุประสงคข์อ้ที� � ผลวิจยัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่แสดง

ทศันคติในเชิงบวกต่อบุคคลหนึ� งบุคคล เป็นความรักระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวกนัหรือรักไดท้ั� ง

สองเพศ, มีจาํนวนมากที�สุด ��0 คน คิดเป็นร้อยละ ��.00, และเรื�องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ�งใน

การแสดงออกทางสังคมไทย, มีจาํนวนมากที�สุด �0 คน คิดเป็นร้อยละ �5.00 และกลุ่มตัวอย่างที�มี

ทศันคติความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสที�เห็นด้วยมากที�สุดคือ กลุ่มชอบเพศตรงขา้ม, มี

จาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 96.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย � คน คิดเป็นร้อยละ �.��, รสนิยม

ชื�นชอบเพศตรงขา้ม, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 94.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.��, การเปลี�ยน คาํว่าคู่สมรส ในบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เปลี�ยนจาก

คู่สมรสเป็นคู่ชีวิต, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 94.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.��, ทรัพยสิ์นระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสินส่วนตัว หรือสินทรัพยร่์วมกนั ซึ� งจะมีผล

ร่วมกนัในทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 94.00, มี

จาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที�มีเพศกาํเนิดไม่ตรงเพศสภาพ, มีจาํนวนที�เห็น

ดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 93.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, รสนิยมชื�นชอบทั�ง

เพศหญิงและเพศชาย, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คดิเป็นร้อยละ 93.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.��, กลุ่มชอบเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจาํนวนไม่

เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย 

��� คน คิดเป็นร้อยละ  92.50, มีจํานวนไม่เห็นด้วย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที� มีความ

หลากหลายทางเพศอุม้บุญได,้ มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 

�� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, ผู ้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา 

ผูป้กครอง หรือศาล, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิด

เป็นร้อยละ �.��, คู่ชีวิตมีอาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายเช่นเดียวกบัสามีหรือภรรยา ตามกฎหมายแพ่งและ

กฎหมายอาญา, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็น

ร้อยละ �.��, คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเสียชีวิต ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ�งมีสิทธิและหน้าที� เช่นเดียวกบัคู่สมรส, 

มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การ

จดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 91.00, มีจาํนวนไม่เห็น
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ดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, สังคมไทยที�ให้ความสาํคญัในเรื�องความเสมอภาคทางเพศ, มีจาํนวนที�

เห็นด้วย ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นด้วย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, การแสดง

บทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกนัหรือไม่, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

87.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, สิทธิความเท่าเทียมกนัในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�

เห็นด้วย ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, การเคราพ

สิทธิความเป็นมนุษยใ์นปัจจุบัน, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ  ��.��, มีจาํนวนไม่เห็น

ดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเรื�อง ความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรส มีประเด็นที�สามารถนาํมา

อภิปรายผล ดงันี�  

1. ความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดง

ทศันคติในเชิงบวกต่อบุคคลหนึ�ง เป็นความรักระหว่างคนต่างเพศ คนเพศเดียวหรือรักไดท้ั�งสองเพศ มี

จาํนวนมากที�สุด ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ลาํดับรองลงมามีทัศนคติในเชิงบวกเรื� องสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลหนึ� งในการแสดงออกทางสังคมไทย มีจาํนวนมากที�สุด �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

และกลุ่มตวัอย่างที�มีทศันคติความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสที�เห็นดว้ยมากที�สุดคือ ศกัดิ� ศรี

ความเป็นมนุษย,์ มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 96.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย � คน คิดเป็น

ร้อยละ �.��, บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย �85 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50, การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทาํไดต้่อเมื�อบุคลลทั�ง

สองฝ่ายมีอายคุรบ 17 ปีบริบูรณ์ ไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครอง และทั�งสองฝ่ายมีสัญชาติไทยหรือ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งมีสัญชาติไทย, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย �84 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00, การจดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย �82 คน คิดเป็น

ร้อยละ 91.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0� ซึ� งสอดคลอ้งกบั สิริวิมล พยฆัษี (����) 

บทความนี� เรื�อง ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกบักลุ่มคนที�มีความหลากหลายทางเพศ มีวตัถุประสงคส์าํคญั

อยู่ � ประการ �) เพื�อชี� ให้เห็นถึงปัญหาของกลุ่มคนที�มีความหลากหลายทางเพศ เมื�อเกิดความไม่เท่า

เทียมกนัในสิทธิและการถูกเลือกปฏิบติัและการถูกตีตราจากสังคม �) เพื�อชี� ให้เห็นแนวทางการกา้ว

ต่อไปของสิทธิเพื�อให้เกิดความเท่ากนัในดา้นของสิทธิ โดยผูเ้ขียนไดท้าํการศึกษาเอกสารตลอดจนขอ้

กฎหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละหลกัการยอกยา
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การ์ตาและการใชก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลว่าดว้ยวิถีทางเพศ และอตัลกัษณ์ทางงานวิจยัและขอ้มูล

พื�นฐานและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และวิเคราะห์เชิงเนื�อหาก่อนนาํเสนอในรูปแบบพรรณนาสรุปผล

การศึกษาพบว่า ในสังคมไทยถึงแมจ้ะเปิดกวา้งให้กบักลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แต่การเปิดกวา้งนั�นก็

ยงัไม่เพียงพอที�จะทาํให้กลุ่มคนเหล่านี� สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบั

ประชาชนคนอื�นๆ การใชสิ้ทธิอนัสมบูรณ์และการมีส่วนร่วมในสังคมไม่มีทางเป็นไปได ้หากสังคมไม่

ยอมรับและไม่เขา้ใจว่าสมาชิกในสังคมทุกคนเสมอกนัและควรไดรั้บสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกนั และ

ร่วมกนัผลกัดนัและไม่ละเลยเพิกเฉย 

2. สภาพปัญหาของเพศที�สามในจงัหวดัภูเก็ตจากการขาดสิทธิความเสมอภาคในการสมรสผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงทศันคติในเชิงบวกต่อบุคคลหนึ�งบุคคล เป็นความรักระหว่าง

คนต่างเพศ คนเพศเดียวกนัหรือรักไดท้ั�งสองเพศ, มีจาํนวนมากที�สุด ��0 คนคิดเป็นร้อยละ ��.00, และ

เรื�องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ�งในการแสดงออกทางสังคมไทย, มีจาํนวนมากที�สุด �0 คน คิดเป็น

ร้อยละ �5.00 และกลุ่มตวัอย่างที�มีทศันคติความเสมอภาคของเพศที�สามในการสมรสที�เห็นด้วยมาก

ที�สุดคือ กลุ่มชอบเพศตรงขา้ม, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 96.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 

� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, รสนิยมชื�นชอบเพศตรงขา้ม, มีจาํนวนที�เห็นด้วย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

94.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การเปลี�ยน คาํว่าคู่สมรส ในบทบญัญติัประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เปลี�ยนจากคู่สมรสเป็นคู่ชีวิต, มีจาํนวนที�เห็นด้วย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

94.00, มีจํานวนไม่เห็นด้วย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, ทรัพยสิ์นระหว่างคู่ชีวิต โดยแบ่งเป็นสิน

ส่วนตวั หรือสินทรัพยร่์วมกนั ซึ� งจะมีผลร่วมกนัในทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, มีจาํนวนที�

เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 94.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที�มีเพศ

กาํเนิดไม่ตรงเพศสภาพ, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 93.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน 

คิดเป็นร้อยละ �.��, รสนิยมชื�นชอบทั�งเพศหญิงและเพศชาย, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ 93.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, กลุ่มชอบเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย 

��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจํานวนไม่เห็นด้วย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที� มีความ

หลากหลายทางเพศในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ  92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย 

�� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, บุคคลที�มีความหลากหลายทางเพศอุม้บุญได,้ มีจาํนวนที�เห็นด้วย ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, ผูเ้ยาวจ์ะจดทะเบียนคู่ชีวิต ตอ้ง

ได้รับความยินยอมของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือศาล, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

92.50, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, คู่ชีวิตมีอาํนาจจดัการแทนผูเ้สียหายเช่นเดียวกบั
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สามีหรือภรรยา ตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, 

มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งเสียชีวิต ให้คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ� งมี

สิทธิและหนา้ที� เช่นเดียวกบัคู่สมรส, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ 92.00, มีจาํนวนไม่เห็น

ดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, การจดทะเบียนคู่ชีวิตในเพศเดียวกนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิด

เป็นร้อยละ 91.00, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ �.��, สังคมไทยที�ให้ความสาํคญัในเรื�อง

ความเสมอภาคทางเพศ, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน 

คิดเป็นร้อยละ ��.��, การแสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม่, มีจาํนวนที�เห็น

ด้วย ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, สิทธิความเท่า

เทียมกนัในปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิด

เป็นร้อยละ ��.��, การเคราพสิทธิความเป็นมนุษยใ์นปัจจุบนั, มีจาํนวนที�เห็นดว้ย ��� คน คิดเป็นร้อย

ละ ��.��, มีจาํนวนไม่เห็นดว้ย �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ซึ� งสอดคลอ้งกบั พรหมนิพฐ เหมือนรอดดี 

และฉัตรวรัญ องคสิงห์ (����) เรื�องความเหลื�อมลํ�าของร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิตของเพศทางเลือกใน

สังคมไทย การคน้ควา้อิสระนี� มีจุดประสงค์เพื�อศึกษาความเหลื�อมลํ� าของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 

รวมถึงแนวทางที�จะลดความเหลื�อมลํ�าในร่างพระราชบญัญติัคู่ชีวิต กลุ่มตวัอย่างที�ใชส้อบถามเป็นนัก

กฎหมายและกลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ จาํนวน � คน เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาจะแบ่งเป็นแบบ

สัมภาษณ์กึ�งโครงสร้าง โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามผูใ้หขอ้มูลหลกัในประเด็นของสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ในลกัษณะ LGBTQ+ / ความปรารถนาและความตอ้งการในการดาํรงชีวิตสมรสในบริบทของคู่ชีวิต

ใหม่ความมั�นคงและปลอดภยั / ปัญหาขอ้จาํกดัโดยเฉพาะในร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต / กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและ

อื�นๆ ผลการศึกษาพบว่าร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ยงัมีความแปลกแยกจากประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และและยงัมีขอ้จาํกัดทางสิทธิ� ของผูมี้ความหลากหลายทางเพศหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การไม่

อนุญาตให้คู่ชีวิตที�จดทะเบียนกนัสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกนกบัทั�งไม่มีสิทธิ� ในการดาํเนินการอุม้

บุญ รวมถึงสิทธิ� ในศกัดิ� ศรีการเป็น “คู่สมรส” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

�. ควรพฒันาร่างและบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัความเท่าเทียมและห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติั

ในการจ้างงานและวิชาชีพ เพื�อเป็นหลักประกันการไม่เลือกปฏิบติัด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัต

ลกัษณ์ทางเพศ 

�. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปกป้องสิทธิความเสมอภาคของกลุ่มเพศที�สาม 
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การศึกษาแผนผงัเมืองเพื�อวเิคราะห์แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงในอนาคต  

กรณีศึกษาจงัหวัดภูเกต็ 

Study of Phuket Province City Plan to Analyze Changing Trends in the Future:  

Case Study Phuket Province 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์ �)  เพื�อทาํการศึกษาวิเคราะห์แผนผงัเมืองสําหรับจงัหวดัภูเก็ต    �) 

ศึกษาแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงแผนผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เครื�องมือที�

ใช้ในการวิจัยทาํการศึกษาจากแผนผงัเมืองจังหวดัภูเก็ต โดยการรวบรวม ขอ้มูลเนื�อหา เอกสาร จาก

สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต ประกอบไปดว้ยแผนผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. ���� 

และผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตปี พ.ศ.���� ฉบบัแกไ้ข กาํหนดบริเวณที�ทาํการวิเคราะห์เฉพาะเขตสีเหลือง

ที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย ทาํการศึกษาดา้นการแปรความหมายจากสัญลกัษณ์บนผงัเมือง 

ซึ� งขั�นตอนดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที�ดินออกเป็น การสร้างอาคารบา้นเรือน 

การสร้างส่วนราชการ เส้นทางคมนาคม พื�นที�เกษตรกรรม ผลการวิจยัพบว่า  �) มีการเปลี�ยนแปลง

ลักษณะแผนผงัเมือง เขตพื�นที�สีเหลืองที�ดินประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีการสร้างที�อยู่อาศัย

กระจายตวัทุกพื�นที� ในเขตพื�นที�สีเหลือง �) จังหวดัภูเก็ตมีผงัเมืองรวมจงัหวดั จาํนวน � ผงั ครอบคลุม

พื�นที�ทั�งจงัหวดัภูเกต็ ผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. ���� ไดบ้งัคบัใชม้าเป็นระยะเวลาเกิน  � ปีและได้

มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแผนผงัจงัหวดัเมื�อปี พ.ศ.���� มีการขยายตวัเมืองเพิ�มขึ�นจึงทาํใหก้ลายเป็นเขต

สีส้มที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง  พื�นที�ใช้ประโยชน์รองลงมาอนัดบั � บนแผนผงัคือ

เขตสีเขียวที�ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และพื�นที�ใชป้ระโยชน์อนัดบัสุดทา้ยคือเขตสีเขียวอ่อน

มีเสน้ที�ดินประเภทอนุรักษป่์าไม ้

คาํสําคญั: ผงัเมืองรวม, แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงในอนาคต, ผงัเมืองเฉพาะ 
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Abstract 

 The purposes of this study were 1) to analyze city plan for Phuket province 2) To study the 

changing trends of Phuket city plan in the future. The study was a qualitative research by collecting 

the data from the documents of Phuket Department of Public Works and Town Planning consisted of 

B.E.2554 principle city plan and also B.E. 2558 edited version of Phuket city plan. It identified that 

only yellow zone where people were less crowded which was studied the symbol explanation of city 

plan. It was analyzed that divided into building houses, building government office, transportation 

routes and agricultural areas. The results were found as following 1) there has been changing city 

plan. Yellow zones where people were less crowded which there were resident constructions widely. 

2) There has been a comprehensive plan covered the whole Phuket.  B.C.2554 Phuket principle city 

plan has become effective over 5 years and was changed city plan in B.C.2558. The expansion of the 

city caused to become orange zones which were medium crowded. The second utilization areas were 

green zones where had rural and agricultural areas. The last utilization areas were light green zones 

where forest conservation areas were. 

 

Keywords: comprehensive plan, trends in the future, specific plan 

 

บทนํา 

จงัหวดัภูเก็ตตั�งอยู่ทางภาคใตข้องประเทศไทยอยู่ติดชายฝั�งทะเลอนัดามนัมีลกัษณะเป็นเกาะ

เชื�อมต่อกบัจังหวดัพงังา แต่เดิมภูเก็ตเขียนด้วยตวัสะกดด้วยอักษร จอจาน ภูเก็จ ซึ� งแปลว่าเมืองแก้ว 

ตรงกบัความหมายเดิมของชาวทมิฬ เรียกว่า มณิครัม ในอดีตภูเกต็เป็นที�รู้จกัของนกัเดินเรือที�ใชเ้ส้นทาง

ระหว่างจีนกบัอินเดียโดยผ่านแหลมมลายู (ปิยะนาถ องัควาณิชกุล, ����)  จงัหวดัภูเก็ตบริหารราชการ

แผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมี � อาํเภอ ประกอบไปด้วย อาํเภอ ถลาง  อาํเภอ 

เมือง  อาํเภอ กะทู้   มีขนาดพื�นที� ��� ตารางกิโลเมตร การเดินทางเขา้สู่จงัหวดัสามารถเดินทางได้ � 

ช่องทางโดยทางเรือ รถยนตโ์ดยขา้มผา่นสะพานสารสิน และสะพานทา้วเทพกระษตัรี และสะพานทา้ว

ศรีสุนทร สุดทา้ยทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ   นกัท่องเที�ยว ในปัจจุบนัภูเกต็มี

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกิจการที�เกี�ยวกบัโรงแรมและอาหาร
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มากที�สุด ในอดีตจงัหวดัภูเก็ตมีพื�นที�ทาํเกษตรกรรมการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ในพื�นที� ทาํใหเ้กษตรกรปรับเปลี�ยนมาดาํเนินการดา้นธุรกิจดา้นการท่องเที�ยวมากขึ�น 

จังหวัดภูเก็ต ได้วางยุทธศาสตร์การดําเนินการใน  �Ms  ประกอบไปด้วย Maritime Hub, 

Medical Hub Mice City, Man Power Development เป็นยทุธศาสตร์หลกัของจงัหวดัภูเกต็พฒันาจงัหวดั

ในสิ�งที�ควรจะเป็นใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มให้ภูเกต็กา้วไปสู่ Phuket Smart City โดยกาํหนดเป็น

ซุปเปอร์คลสัเตอร์ด้าน ดิจิทลั ทั� งนี�  BOI และกระทรวงการคลงัจะให้สิทธิพิเศษและประโยชน์ในการ

เร่งรัดการลงทุน  อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ� ที� ดิน เพื�อประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริม 

พจิารณาถิ�นที�อยูถ่าวร ทาํใหต้อ้งมีการวางโครงสร้างพื�นฐานในการวา่งระบบแผนผงัเมืองในการจดัสรร

พื�นที�สาธารณูปโภคและการบริการต่างๆจากหน่วยงานของภาครัฐอาทิเช่น การวางระบบสถานพยาบาล

ภายในจงัหวดั การวางระบบการติดกลอ้ง CCTV จากแผนผงัเมือง เพื�อความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว

และประชาชนภายในจังหวดั (สํานักงานจังหวดัภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์และขอ้มูลเพื�อการพฒันา

จงัหวดั, 2559) 

การวางผงัเมืองกบัเมืองที�ไม่ไดรั้บการวางผงัแลว้นั�นจะมีความแตกต่างกนัอยูอ่ยา่งมากมาย ถา้

นาํมาเปรียบเทียบกนั จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนโดยเฉพาะทางดา้นกายภาพ เมืองที�ไดรั้บการวางผงัแลว้จะมี

การจดัระเบียบของการใชป้ระโยชน์ที�ดิน และมีการวางแผนในเรื�องของการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น 

การคมนาคม และการขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอ้มอย่างเห็นได้ชัด 

(นพนนัท์ ตาปนานนท,์ ����)  จึงทาํให้ผูว้ิจยั ทาํการศึกษาแผนผงัเมืองสําหรับจงัหวดัภูเก็ตเพื�อให้เกิด

ประโยชน์ทาํให้ทราบถึงแบบแผนผงัเมืองที�ถูกสุขลักษณะโดยการวางผงัการใช้ประโยชน์ที� ดินใน

อนาคตออกเป็นย่านๆ อยา่งเหมาะสมและสัมพนัธ์กนั และเขา้ใจลกัษณะการขยายตวัเมืองจงัหวดัภูเก็ต  

การวางผงัเมืองจะช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ และการพฒันาในเรื�องของการกาํหนดขนาดการเจริญเติบโต

ของเมือง และประชากร เขา้ใจสภาพลกัษณะแผนผงัเมืองและการจดัสรรพื�นที�ภายในจงัหวดัมากยิ�งขึ�น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 �. เพื�อทาํการศึกษาวเิคราะห์แผนผงัเมืองสาํหรับจงัหวดัภูเก็ต 

 �. เพื�อศึกษาแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงแผนผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต 
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วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การวิจัยในครั� งนี�  ทาํการศึกษาผงัเมืองสําหรับจงัหวดัภูเก็ตโดยวิธีการรวบรวมขอ้มูลแบบ

ปฐมภูมิ ซึ� งมีขั�นตอนการรวบรวมเอกสารจากสํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็ เมื�อวนัที� � 

ตุลาคม พ.ศ. ���� จากหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพฒันาเมืองสํานักงานโยธาธิการและผงัเมือง

จงัหวดัภูเก็ต เพื�อนาํมาซึ� งวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตปีพ.ศ.���� ประกอบกบัขอ้มูลผงั

เมืองจงัหวดัภูเกต็ปีพ.ศ.���� ฉบบัแกไ้ข ประกอบกบัเครื�องมือในการวิจยัโปรแกรมระบบตรวจสอบผงั

การใช้ประโยชน์ที�ดินของสํานักงานโยธาธิการ (LANDUSE PLAN) โดยทาํการศึกษาด้านการแปร

ความหมายจากสัญลกัษณ์บนผงัเมือง ซึ� งขั�นตอนดงักล่าวเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ที�ดิน

จากแผนผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต เช่น การสร้างอาคารบา้นเรือน การสร้างส่วนราชการ เส้นทางคมนาคม 

พื�นที�เกษตรกรรม ระยะเวลาในการวิเคราะห์แผนผงัเมืองการใช้ประโยชน์ที�ดินเฉพาะเขตสีเหลือง  

ตั� งแต่วนัที�  � ตุลาคม ถึง �� พฤศจิกายน พ.ศ. ���� และนําผลการวิเคราะห์มาสรุปและอภิปราย

แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงการผงัเมืองในอนาคตของจังหวดัภูเก็ตโดยการเปรียบเทียบลักษณะการ

เปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์จากที�ดิน 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

�.� ทาํการศึกษาวิเคราะห์แผนผงัเมืองสาํหรับจงัหวดัภเูกต็ 

 จงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัในภาคใตฝั้�งอนัดามนั มีพิกดัทางภูมิศาสตร์ตั�งอยูร่ะหว่างละติจูดที� � 

องศา �� ลิปดา ถึง � องศา �� ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที� �� องศา �� ลิปดา ถึง �� องศา �� ลิปดา

ตะวนัออก อยู่บนแผนที�ระวาง ����I  มีลกัษณะเป็นเกาะ โดยมีการเริ�มจดัทาํแผนผงัจงัหวดัมาจากผงั

เมืองระดบัชุมชนประกอบไปดว้ย � ผงั คือ ผงัเมืองรวมเมืองภูเก็ต ผงัเมืองรวมชุมชนเกาะแกว้-รัษฎา-

กะทู ้ผงัเมืองรวมชุมชนเทพกระษตัรี-ป่าคลอก-ศรีสุนทร ผงัเมืองรวมชุมชนไมข้าว-สาคู ผงัเมืองรวม

ชุมชนฉลอง-ราไวย ์ผงัเมืองรวมชุมชนป่าตอง-กะรน ผงัเมืองรวมชุมชนเชิงทะเล-กมลา ผงัเมืองรวม

ท่าเรือนํ� าลึกชุมชนวิชิต โดยบงัคบัใชใ้นทอ้งถิ�นจงัหวดัเมื�อ พ.ศ.���� ถึง พ.ศ.���� ต่อมามีการประกาศ

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเกาะภูเก็ต พ.ศ.���� (ฉบบัที��) โดยมีระยะเวลาการใชง้าน � ปี เมื�อ

ครบระยะเวลาที�กาํหนดมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมจังหวดัภูเก็ต พ.ศ.����  

(ฉบบัที� �)  เป็นผงัเมืองรวมที�ใชใ้นปัจจุบนัซึ� งเป็นผงัเมืองที�นาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม

พ.ศ.���� (ฉบบัที� �) โดยแผนผงักาํหนดการใชป้ระโยชน์ที�ดิน (ผงัสี) แบ่งผงัสีไวท้ั�งหมด �� ประเภท 

รวมทั�งเครื�องหมายสัญญาลกัษณ์แสดงลกัษณะทางกายภาพ การใชป้ระโยชน์ที�บนผงัเมืองรวมจงัหวดั
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ภูเกต็เขตสีเหลือง มีทั�งหมด �� ตาํแหน่ง บนผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเก็ต กาํหนดให้เป็นที�ดินประเภทที�อยู่

อาศยัหนาแน่นนอ้ยดงัต่อไปนี�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�  �  แผนผังการกาํหนดใช้ประโยชน์ที� ดินตามที�จาํแนกประเภทและแสดง

โครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผัง เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ที� มา  

:  (สํานักงานโยธาธิการและผัง เ มืองจังหวัดภูเก็ต,2554) 
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ภาพที� � ผงัสีทั�งหมด �� ประเภทพร้อมความหมาย 

ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการ และผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต,2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �  สัญญาลกัษณ์แสดงลกัษณะทางกายภาพพร้อมความหมาย 

ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็,2554) 

 



   

 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ร่าง) ผ ัง เมืองรวมภู เก็ต พ.ศ.���� 

ที�มา:  (สานักงานโยธาธิการและผัง เ มืองจังหวัดภู เ ก็ต,2559)  

  

  �.� เพื�อศึกษาแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงแผนผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็ในอนาคต 

   การประกาศใชก้ฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็ พ.ศ. ���� มีหลายทอ้งถิ�น

ประสบปัญหาในแนวทางปฏิบตัิและการใชบ้งัคบั อีกทั�งสภาพการณ์เปลี�ยนไปมากแลว้สภาพพื�นที�ทาง

กายภาพและทางสังคมเศรษฐกิจเปลี�ยนแปลงไปตามการขยายตวัของเมือง มีการแกไ้ขผงัเมืองรวม

จงัหวดัภูเกต็ ปี พ.ศ. ���� มี � เขตพื�นที�ดงันี�  

  1. เขตเทศบาลเมืองป่าตอง 

   - บริเวณหมายเลข �.�� บางส่วน 

   - บริเวณหมายเลข �.�� บางส่วน 
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ภาพที�  �  การเปลี�ยนแปลงใช้ประโยชน์ ที� ดินบริ เวณเทศบาลเมืองป่าตอง 

ที�มา  :  (สาํนักงานโยธาธิการและผัง เ มืองจังหวัดภู เก็ต,2558)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � แผนผงัจงัหวดัภูเกต็ปี ���� ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต,2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � แผนผงัจงัหวดัภูเกต็ฉบบัแกไ้ข ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต,2557) 
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ภาพที�  �  เ ปรียบเ ทียบแผนผัง เ ดิมแ ละแ ผนผังแ ก้ไขเขตเทศบา ลเ มือง ป่าต อง  

ที� มา  :  (สาํ นักงา นโยธา ธิการ และผัง เ มืองจังหวัดภู เก็ต ,2557)  

  2. เขตเทศบาลตาํบลฉลอง 

   - บริเวณหมายเลข �.�� บางส่วน  

   - บริเวณหมายเลข �.��  

   - บริเวณหมายเลข �.�� บางส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�  �  การ เปลี� ยนแป ลงใช้ประโยชน์ที� ดินบริ เวณเทศบาลตาํ บลฉลอง  

ที� มา  :  (สาํ นักงา นโยธา ธิการ และผัง เ มืองจังหวัดภู เก็ต ,2557)  
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ภาพที� �� แผนผงัจงัหวดัภูเก็ตปี ���� ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ต,2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �� แผนผงัจงัหวดัภูเก็ตฉบบัแกไ้ข ที�มา : (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็,2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�  ��  เปรียบเทียบแผนผัง เ ดิมและแผนผังแก้ไขเขตเทศบาลเทศบาลตาํบลฉลอง  

ที�มา  :  (สาํนักงานโยธาธิการและผัง เ มืองจังหวัดภู เก็ต ,2557)  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์สรุปไดด้งันี�  เขตสีเหลืองกาํหนดใหท้ี�ดินประเภทที�อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย โดย

ใชข้อ้มูลผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตปีพ.ศ.���� ประกอบกบัขอ้มูลผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็ปีพ.ศ.���� ฉบบัแกไ้ข 

และโปรแกรมระบบตรวจสอบผงัการใชป้ระโยชน์ที�ดินของสาํนักงานโยธาธิการ (LANDUSE PLAN)  

พบว่ามีการสร้างที�อยู่อาศัยกระจายตัวทุกพื�นที�  ในเขตพื�นที�สีเหลืองบางตาํแหน่งมีเขตสีส้มที� ดิน

ประเภทที�อยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลางอยูบ่างพื�นที� ในเขตสีเหลืองจะประกอบไปดว้ยเขตสีนํ� าเงินที�ดิน

ประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเขตสีเขียวมะกอก ที�ดินประเภทสถาบนั

ทางการศึกษา ทุกพื�นที�และทุกตาํแหน่งทั�งหมด 55 จุด บนเขตสีเหลือง ลกัษณะที�อยูอ่าศยั การอยู่อาศยั

ประเภทบา้นเดี�ยว,การอยูอ่าศยัประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม,การอยูอ่าศยั/ ประกอบกิจการประเภทอาคาร

สูง,ประเภทการท่องเที�ยวมีโรงแรม,ท่าเทียบเรือรับนกัท่องเที�ยว,โครงการหมู่บา้นจดัสรร,การอยู่อาศยั/

พาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบา้นแถว แสดงให้เห็นถึงการกระจายตวัและลกัษณะพื�นที�

ทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเที�ยวที�อยูติ่ดกบัชายฝั�งทะเลอนัดามนัและพื�นที�ชายฝั�งภาคใตด้งัภาพต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

     ผงัเมืองภูเกต็ พ.ศ.����     ผงัเมืองภูเก็ต พ.ศ. ����     ร่างผงัเมืองภเูกต็ พ.ศ. ���� 

  

จงัหวดัภูเก็ตมีการเติบโตเป็นเมืองมากยิ�งขึ�นและมีการขยายบริเวณเขตที�อยู่อาศัย เช่น จากปี 

พ.ศ. ���� บริเวณพื�นที�  �.�� เป็นบริเวณเขตสีเหลืองที� ดินประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เมื�อ

ระยะเวลาผ่านไป � ปี พ.ศ. ���� มีการขยายบริเวณเขตที�อยู่อาศัยมากยิ�งขึ�นทาํให้ในบางพื�นที� เป็น

บริเวณเขตสีส้มที�ดินประเภทที�อยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง  และบริเวณเขตสีเขียวที�ดินประเภทชนบท

และเกษตรกรรม เป็นบริเวณเขตสีเหลืองที�ดินประเภทที�อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย มีการขยายเขตที�อยูอ่าศยั

มากยิ�งขึ�นของจาํนวนประชากรที�เขา้มาอยู่อาศยั   จากการเปรียบเทียบแผนผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเก็ตจะ

เห็นไดว้่า บริเวณหมายเลข �.��  มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งชดัเจน โดยเปลี�ยนจากเขตสีเขียวที�ดินประเภท
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ชนบทและเกษตรกรรมเป็นบริเวณเขตสีเหลืองที�ดินประเภทที�อยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย บริเวณหมายเลข 

�.��-� ใชป้ระโยชน์ที�ดินริมคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะโครงการอ่างเกบ็นํ�าคลองกระทะ  

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวิจยัเรื�อง “การศึกษาผงัเมืองสําหรับจงัหวดัภูเก็ต”โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ       �) 

ทาํการศึกษาวิเคราะห์แผนผงัเมืองสําหรับจงัหวดัภูเก็ต �) เพื�อศึกษาแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงแผนผงั

เมืองจงัหวดัภูเกต็ในอนาคต สามารถสรุปผล อภิปรายผลและเสนอขอ้เสนอแนะไดด้งันี�  

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ผลจากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร แผนผงัเมืองจงัหวดภูเกต็ ภาพถ่ายดาวเทียม 

โปรแกรมระบบตรวจสอบผงัการใชป้ระโยชน์ที�ดินของกรมโยธาธิการ พบว่าจงัหวดัภูเกต็มีผงัเมืองรวม

จงัหวดั จาํนวน � ผงั ครอบคลุมพื�นที�ทั� งจงัหวดัภูเก็ต ผงัเมืองรวมจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. ���� ไดบ้งัคบัใช้

มาเป็นระยะเวลาเกิน � ปีและไดม้ีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงแผนผงัจงัหวดัเมื�อปี พ.ศ.���� ดงัภาพนี�  

1. ผงัเมืองรวมจังหวดัภูเก็ตพ.ศ.���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็, 2554) 
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2.  (ร่าง) ผังเมืองรวมภูเก็ตพ.ศ.2558 

 

  

 

 

 

 

 

 

ที�มา: (สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็, 2559) 

  

 จาก � ภาพจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า มีพื�นที�ใชป้ระโยชน์มากที�สุดอนัดบั � บนแผนผงัคือ เขตสี

เหลืองกาํหนดให้ที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย มีทั�งหมด �� ตาํแหน่ง และเมื�อมีการขยายตวั

เมืองเพิ�มขึ�นจึงทาํให้กลายเป็นเขตสีส้มที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง  พื�นที�ใชป้ระโยชน์

รองลงมาอนัดบั � บนแผนผงัคือเขตสีเขียวที�ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และพื�นที�ใชป้ระโยชน์

อนัดบัสุดทา้ยคือเขตสีเขียวอ่อนมีเส้นที�ดินประเภทอนุรักษป่์าไม ้

 

อภปิรายผล 

 การศึกษาวิเคราะห์แผนผงัเมืองสาํหรับจงัหวดัภเูกต็ 

 เขตสีเหลืองกาํหนดให้ที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นน้อย มีการสร้างที�อยู่อาศยักระจายตวั

ทุกพื�นที� ในเขตพื�นที�สีเหลืองบางตาํแหน่งมีเขตสีส้มที�ดินประเภทที�อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลางอยูบ่าง

พื�นที� ในเขตสีเหลืองจะประกอบไปด้วยเขตสีนํ� าเงินที�ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการเขตสีเขียวมะกอก ที�ดินประเภทสถาบนัทางการศึกษา ทุกพื�นที�และทุกตาํแหน่ง

ทั�งหมด �� ตาํแหน่ง บนเขตสีเหลือง ลกัษณะที�อยู่อาศยั การอยู่อาศยัประเภทบา้นเดี�ยว,การอยู่อาศัย

ประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม,การอยู่อาศยั/ ประกอบกิจการประเภทอาคารสูง,ประเภทการท่องเที�ยวมี

โรงแรม,ท่าเทียบเรือรับนกัท่องเที�ยว,โครงการหมู่บา้นจดัสรร,การอยู่อาศยั/พาณิชยกรรมประเภทห้อง

แถว ตึกแถว หรือบ้านแถว แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวและลักษณะพื�นที�ทางเศรษฐกิจแหล่ง

ท่องเที�ยวที�อยู่ติดกบัชายฝั�งทะเลอนัดามันและพื�นที�ชายฝั�งภาคใต้สอดคล้องกบังานวิจัยของ  ชลิตา 
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เถยศิร, ����  กล่าวไวด้ังนี�  โครงสร้างพื�นฐานของจงัหวดัชายฝั�งภาคใตป้ระกอบกบัสถานการณ์การ

เพิ�มขึ�นของจาํนวนประชากรในพื�นที�ส่งผลใหมี้การเปลี�ยนแปลงทางดา้นเชิงพื�นที�เมืองอยา่งรวดเร็ว เกิด

การตั� งถิ�นฐานที�หนาแน่นมากขึ�นมีลกัษณะการกระจายตวั และการกระจุกตวัของชุมชนตามเส้นทาง

คมนาคมสายหลัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว วงค์สายและคณะ, ����  กล่าวไวด้ังนี�   

นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในระดบัจงัหวดัของภูเก็ต พ.ศ. ���� - ���� ที�มีนโยบายการพฒันาการ

ท่องเที�ยวสู่มาตรฐานสากลด้านการบริการและธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวรวมถึงบุคลากรดา้น

การท่องเที�ยว จึงส่งผลให้มีแรงงานทั�งในประเทศและต่างประเทศเขา้มาหางานทาํภายในจงัหวดัภูเก็ต

เพิ�มมากขึ�น ทาํให้มีความต้องการพื�นที�ชุมชนและสิ�งปลูกสร้างจาํนวนมากขึ�นตามไปด้วย เช่น บ้าน

จัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย ์และโรงแรม  นอกจากนี� สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ลักษณา 

สัมมานิธิ และสิริวฒัก ์สัมมานิธิ, 2555 กล่าวไวด้งันี�   “การใชป้ระโยชน์ที�ดิน มีรูปแบบการใชท้ี�ดินแบบ

วงแหวน และการเติบโตของย่านที�พักอาศัยหนาแน่นน้อยตามแนวถนนรัศมีจากศูนยก์ลางเมือง

เชื�อมโยงกบัชุมชน” 

 แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงแผนผงัเมืองจงัหวดัภูเก็ตในอนาคต 

 จังหว ัดภูเก็ต มีการเติบโตเป็นเมืองมากยิ�งขึ� นและมีการขยายบริ เวณเขตที�อยู่อาศ ัย 

เช่น  จากปี  พ .ศ . ���� บ ริเวณพื�นที�  � .��  เป็นบริเวณเขตสี เหลือง ที�ดินประเภทที�อยู่อาศ ัย

หนาแน่นน้อย เมื�อระยะเวลาผ่านไป �  ปี  พ.ศ. ���� มีการขยายบริ เวณเขตที�อยู่อาศัยมาก

ยิ�งขึ� นทาํให้ในบางพื�นที�  เ ป็ นบริเวณ เขตสี ส้มที �ดินประเภท ที�อยู ่อาศ ัยหนาแ น่นปานกล าง  

และบริ เวณเขตสี เขียวที�ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม เป็นบริเวณเขตสี เหลืองที�ดิน

ประเภทที�อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีการขยายเขตที�อยู่อาศัยมากยิ�ง ขึ� นของจาํนวนประชากรที�

เข ้ามาอ ยู่อาศ ัย    จา กการเป รียบ เทียบแผนผ ัง เมือ งรวมจ ังหว ัดภู เก็ตจ ะเห็นได ้ว่า  บ ริ เวณ

หมายเลข � .��   มีการ เปลี�ยนแป ลงอย่าง ชัด เจน โดยเปลี�ยนจากเขตสี เขียว ที�ดินป ระเภท

ชนบ ทและเกษ ตรกรรมเป็นบริเว ณเขตสี เหลือ งที�ดินประ เภท ที�อยู่อาศัยหนาแ น่นน้อ ยดัง

ภาพต่อไปนี�  
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ภาพที�  �� เปรียบเทียบแผนผังเดิมและแผนผังแก้ไขเขตเทศบาลเทศบาลตาํบลฉลอง 

ที�มา : (สาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที�  �  แผนผังโครงการอ่างเก็บนํ�าคลองกระทะเขตเทศบาลตาํบลฉลอง 

ที�มา : (สาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต,2557) 

 

บริ เวณหมายเลข � .�� -�  ใช้ประโยชน์ที�ดินริมคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะโครงการอ่าง

เก็บนํ� าคลองกระทะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว วงคส์ายและคณะ, ����  กล่าวไวด้ังนี�   

การเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที�ดินจงัหวดัภูเก็ตตั� งแต่ พ.ศ. ���� – ���� พบว่าพื�นที�โล่งเป็นพื�นที�

ทุ่งหญา้ไมล้ะเมาะและพื�นที�ดินถมสําหรับเตรียมหน้าดินเพื�อเปลี�ยนเป็นพื�นที�เพื�อปลูกสิ�งปลูกสร้างมี

การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นสูงสุด พื�นที�ชุมชนและสิ� งปลูกสร้างส่วนใหญ่ได้ถูกปรับเปลี�ยนมาจากพื�นที�

ปลูกยางพารา การทาํการเกษตรในจงัหวดัภูเกต็ลดนอ้ยลงเนื�องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมีการ

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัภูเกต็, 

���� กล่าวไวด้งันี�   ที�ดินในหมายเลข�.��-� การใชป้ระโยชน์ที�ดินริมคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะว่าง

แนวขนานริมฝั�งตามสภาพธรรมชาติของลาํคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะ เวน้แต่เป็นการก่อสร้างเพื�อ
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การคมนาคมทางนํ� าหรือสาธารณูปโภค นอกจากนี� สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ฉบับที�  �, ���� กล่าวไว้ดังนี�   ที� ดินในบริเวณหมายเลข �.��/� การใช้

ประโยชน์ที� ดินริมฝั�งลําคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะให้มีที�ว่างตามแนวขนานริมฝั�งตามสภาพ

ธรรมชาติของลาํคลองหรือแหล่งนํ� าสาธารณะไม่น้อยกว่า �  เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสร้างเพื�อการ

คมนาคมทางนํ�าหรือการสาธารณูปโภค 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั� งต่อไปเกี�ยวกบังานวิจยันี�  

1) การวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษาเกี�ยวกบับริเวณพื�นที�การใช้ประโยชน์ที�ดินในแถบสี

อื�นๆนอกเหนือจากเขตสีเหลืองและสีส้ม 

2) ข้อบกพร่องในการวิจัยในครั� งนี� คือผูวิ้จัยศึกษาจากการเปรียบเทียบขอ้มูลบน

แผนผงัเมืองจงัหวดัแลว้ทาํการวิเคราะห์ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลทางสถิติใดๆทั�งสิ�นการวิจยั

ครั� งต่อไปควรศึกษาขอ้มูลเชิงสถิติเพื�อใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากยิ�งขึ�น 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการจดัสวสัดิการจากภาครัฐเพื�อเยยีวยาอาชีพอิสระที�ไดรั้บ

ผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19ในอาํเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต และเพื�อศึกษาปัญหา อุปสรรค

เกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการจากภาครัฐของอาชีพอิสระในอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ ผลการวิจยัพบว่า  

1) การจดัสวสัดิการภาครัฐเพื�อเยยีวยาอาชีพอิสระที�ไดรั้บผลกระทบ  จากการระบาดโรคโควิด 19                         

มี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ�งกัน โครงการคนละครึ� ง โครงการบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 

โครงการเราชนะ เพื�อเยยีวยาใหมี้คุณภาพที�ดีของอาชีพอิสระ; 2) ช่วงสถานการณ์โควิด 19 อาชีพอิสระ

มีแนวโน้มตกอยู่ในสภาพที�เสียเปรียบจากการไดรั้บผลกระทบมีความเสี�ยงในการถูกเลิกจา้งและขาด

ความรู้ในด้านของอาชีพการเป็นแรงงานภายใตร้ะบบการจา้งงานการรวมกลุ่มเพื�อเพิ�มอาํนาจต่อรอง

และหากเป็นสถานประกอบการก็อาจเสียเปรียบในเชิงแข่งขนัจากการประกอบการมีขนาดเล็กมีขอ้

ไดเ้ปรียบในดา้นความยดืหยุน่ 

 

คาํสําคญั: การจดัสวสัดิการ, การระบาดของโควิด-19 
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Abstract 

 This research aimed to study the welfare of the government sector relieved freelances 

which were affected from Covid19 pandemic in Mueng district, Phuket province. To investigate the 

problems of the welfare of the government for freelances in Mueng district, Phuket province. 

  The research found that 1) There were 4 schemes of the welfare of the government sector 

to relieve freelances were affected from Covid19 pandemic; No one left behind scheme, the 50:50 co-

payment scheme, social welfare card and also government bailout scheme. 2) Covid19 pandemic 

situation was likely to be risky effect on labors were laid off and lacked of skills in professions under 

employment system and bargaining integration. Moreover, large establishments had disadvantages in 

business competition as well as small establishments also had advantages in flexible aspect. 

 

Keywords:  welfare arrangement, covid 19 pandemic    

 

บทนํา 

ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-��) ไดมี้มาตรการควบคุมโรค

ที�ทุกประเทศใชอ้ยู ่ตั�งแต่การลดการเดินทางการเขา้ออกพื�นที� การปิดสนามบิน การใชม้าตรการ Social 

distancing ย่อมมีผลกระทบไปถึงการชะงกังนัของเศรษฐกิจการคา้ การทาํงานผลิต และ อุตสาหกรรม

ท่องเที�ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื�อง โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

ขณะเดียวกันทุกคน มีความกังวล และต้องดูแลปกป้องตัวเองมีการกักตัวอยู่กับบ้าน หลายคนไม่

สามารถมาทาํงานหาเลี�ยงชีพแบบปกติได ้จนทาํใหข้าดรายไดม้าจุนเจือครอบครัว (ยง ภู่วรวรรณ.2562) 

ซึ� งในกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ บุคคลที�ประกอบอาชีพสุจริตหารายได้เอง ดาํเนินกิจการด้วยตนเอง 

อาจจะกิจการเล็กหรือใหญ่ ที�ทาํงานโดยใชค้วามรู้ความสามารถความถนัดที�มีอยู่บนพื�นฐาน สามารถ

สร้างงานไดแ้ลว้แต่ลกัษณะอาจดาํเนินงานกิจการในหลายรูปแบบ เช่น มอเตอร์ไซต์รับจา้ง ร้านเสริม

สวย และลักษณะอื�น ๆ ทั�วไปของอาชีพอิสระ ทาํให้มีแรงงานจาํนวนมากตอ้งว่างงานอย่างฉับพลัน 

ประสบปัญหารายได้ ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพขั�นพื�นฐานในสังคม จึงนับเป็นปัญหาที�สําคญัที�ทุกฝ่าย

ควรคาํนึงถึง เพราะมีความเกี�ยวเนื�องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง เพื�อแกไ้ขสถานการณ์

ดงักล่าวรัฐบาลพยายามออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน โครงการเราชนะ คนละครึ� ง มาตรการ ม.�� เรา

รักกัน อาชีพอิสระที�ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื�อลดความเดือดร้อนและให้สามารถยงัชีพได ้
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(ศาสตรา สุดสวาสดิ� , ����) ด้วยเหตุนี� จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีการทาํงานของแรงงานมากขึ�น ที�จะต้อง

ไดรั้บสวสัดิการจากภาครัฐ ในการปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพอิสระที�ไดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดโรคโควิด �� 

  ดังนั� น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาสวสัดิการจากภาครัฐเพื�อเยียวยากลุ่มแรงงานอาชีพ

อิสระจากการระบาดของโควิด �� และศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการจากภาครัฐของ

อาชีพอิสระ ในอาํเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต เพื�อศึกษาสวสัดิการจากภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเพื�อ

เยยีวยาให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระและศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการจากภาครัฐของอาชีพ

อิสระ ที�ต่างมีความเชื�อมโยงกนัทางสังคม คือ ภาครัฐ และกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ หน่วยงานภาคส่วน

อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ทาํให้กลุ่มแรงงานอาชีพอิสระไดรั้บสวสัดิการในรูปแบบต่างๆจากภาครัฐเพื�อเยียวยา

ใหมี้คุณภาพที�ดีของกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาการจดัสวสัดิการจากภาครัฐเพื�อเยยีวยาอาชีพอิสระที�ไดรั้บผลกระทบจากการ

ระบาดโรคโควิด �� ในอาํเภอเมือง จงัหวดัภเูกต็ 

2. เพื�อศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี�ยวกบัการจดัสวสัดิการจากภาครัฐของอาชีพอิสระ ในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัภูเก็ต 

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย 

กลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มอาชีพอิสระ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน 17 คน เครื�องมือ

การวิจยั ใชแ้บบสอบถามที�มีโครงสร้างแบบปลายเปิดปลายปิด จาํนวน 17 ชุด การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย โดยทดสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือวิจัยด้วย

ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน จากนั�นผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งแบบสอบถาม Google 

form และส่งให้กลุ่มตัวอย่าง 17 คน ผ่าน Facebook เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามทาํการตอบ

แบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามที�มีโครงสร้าง 
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ผลการวจิัย  

วัตถุประสงค์ที�1การจัดสวัสดิการจากภาครัฐเพื�อเยียวยาอาชีพอิสระที�ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

โรคโควิด 19 ในอาํเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 กลุ่มคนที�มีอาชีพอิสระส่วนใหญ่,มีความพึงพอใจต่อการได้รับสวัสดิการแรงงานตามที�

กฎหมายกาํหนดมากที�สุด มีการไดรั้บความช่วยเหลือจากสวสัดิการภาครัฐ ดา้นอุปโภคบริโภค,มีการ

ไดรั้บสวสัดิการที�นายจา้งมอบให ้จาํนวน �7 คน คิดเป็นร้อยละ100 มีการไดรั้บสวสัดิการแรงงานตามที�

กฎหมายกาํหนดมากที�สุด มีหลกัประกนัสังคม จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 มีความรู้ดา้นอาชีพ

อิสระและความถนัดเพียงพอ, การระบาดของโควิด 19 มีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต จาํนวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ88.00 มีการได้รับสวสัดิการนอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนด อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ70.00, มีส่วนช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีการไดรั้บสวสัดิการช่วยเหลือผูมี้

รายประจาํ มีการไดรั้บค่าจา้งนอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนด จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ65.00,มีการ

ได้รับความคุ้มครองกรณีผลกระทบจากการฉีดวคัซีนป้องกันของโควิดจากสวสัดิการของภาครัฐ,

จาํนวนคน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีความรู้สึกมั�นคงในอาชีพ จากสวสัดิการของภาครัฐ,จาํนวนคน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ53 และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามที�กฎหมายกาํหนด   มีการไดรั้บ

ค่าจา้งอยา่งต่อเนื�องตามปกติ จาํนวนคน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.00 

 กลุ่มคนที�มีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นมาก ภาครัฐมีการทดแทนเงินเยียวยาสวสัดิการในช่วง

สถานการณ์ตกงานมาก จาํนวนคน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ88,มีการประกอบกิจการจาํนวน 12 คน คิด

เป็นร้อยละ70.00, เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามที�กฎหมายกาํหนด,มีการไดรั้บค่าจา้งอย่าง

ต่อเนื�องตามปกติ จาํนวนคน 10 คน คิดเป็นร้อยละ59.00 มีการไดรั้บเงินเดือนตามปกติที�ลูกจา้งพึงไดรั้บ

ตามกฎหมาย มีการได้รับความคุ้มครองจากสวัสดิการของภาครัฐ ด้านร่างกาย มีการได้รับความ

สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นจากสวสัดิการของภาครัฐ มีการได้รับรายได้ที� เกิดจากการ

สนับสนุนของภาครัฐ จาํนวนคน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ53 มีการไดรั้บความคุม้ครองกรณีผลกระทบจาก

การฉีดวคัซีนป้องกนัของโควิดจากสวสัดิการของภาครัฐ จาํนวนคน 7 คน คิดเป็นร้อยละ41.00 มีการ

ไดรั้บค่าจ้างนอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนด มีส่วนช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั จาํนวนคน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ35.00 มีการไดรั้บสวสัดิการนอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนด จาํนวนคน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 และมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล จาํนวนคน 4 คน คิดเป็นร้อยละ �4.00 
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 กลุ่มคนที�มีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นปานกลาง มีความพึงพอใจต่อการได้รับสวสัดิการ

นอกเหนือจากที�กฎหมายกาํหนดปานกลาง มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บความคุม้ครองจากสวสัดิการ

ของภาครัฐ จากนโยบายของภาครัฐสวสัดิการช่วยเยียวยาสภาวะมีงานทาํในช่วงสถานการณ์โควิด,มี

ความพึงพอใจต่อการไดรั้บรายไดจ้ากสวสัดิการของภาครัฐ จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ��� เคยใช้

บริการการรับชุดตรวจโควิด �� จากสวสัดิการของภาครัฐในแอปกระเป๋าตงั จาํนวน �3 คน คิดเป็นร้อย

ละ76 มีการได้รับเงินเดือนตามปกติที�ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย มีการได้รับความคุ้มครองจาก

สวสัดิการของภาครัฐ ดา้นร่างกาย มีการไดรั้บรายได ้ที�เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ จาํนวนคน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.�� อยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ มีการประกอบกิจการจาํนวนคน � คน  คิดเป็นร้อยละ 

30.�� และมีการไดรั้บสวสัดิการแรงงานตามที�กฎหมายกาํหนด จาํนวนคน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 06.00 

 กลุ่มคนที�มีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นนอ้ย ปัจจุบนัรายไดข้องท่านเพียงพอการดาํเนินชีวิตนอ้ย        

จาํนวนคน 15 คน คิดเป็นร้อยละ88 มีสิทธิค่ารักษาพยาบาล จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ76 มีการไดรั้บ

ความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นจากสวสัดิการของภาครัฐ จาํนวนคน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.00 มีการไดรั้บสวสัดิการช่วยเหลือผูมี้รายประจาํ จาํนวนคน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ35.00 เคยใชบ้ริการ

การรับชุดตรวจโควิด 19 จากสวสัดิการของภาครัฐในแอปกระเป๋าตงั จาํนวนคน � คน  คิดเป็นร้อยละ 

24.00 มีความรู้ด้านอาชีพอิสระและความถนัดเพียงพอ จาํนวนคน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และมี

หลกัประกนัสงัคม จาํนวนคน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 06.00 

 กลุ่มคนที�มีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นน้อยที�สุด,มีการไดรั้บการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื�อง

น้อยที�สุด มีการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื�อง จาํนวนคน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ

ปัจจุบนัรายไดข้องท่านเพยีงพอต่อการดาํเนินชีวิต จาํนวนคน � คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

 

วัตถุประสงค์ที�  2 ปัญหาและอุปสรรค เกี�ยวกับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐของอาชีพอิสระ                    

ในอาํเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ พบว่า ปัญหาดา้นความตอ้งการคุม้ครองตามกฎหมาย จาํนวน � คน ปัญหา

อุปสรรคดา้นสุขภาพอนามยั จาํนวน 6 คน ปัญหาอุปสรรคดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จาํนวน 2 

คน และปัญหาดา้นการพฒันาความรู้การทาํงาน จาํนวน � คน  

 พบว่า ขอเสนอแนะของปัญหา อุปสรรค ให้ความรู้เกี�ยวกบัการคุม้ครองสวสัดิการแรงเบื�องตน้

แก่แรงงานอาชีพอิสระและอบรมเกี�ยวกบักฎหมายแรงงานเบื�องตน้ ฯจาํนวน � คน ควรมีการตรวจ

สุขภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครั� ง เขา้นโยบายของรัฐ (ประกนัสุขภาพ 30 บาท) จดัหรือสนบัสนุนใหเ้ขา้กบั

ประกนัสังคม มาตรา 40 จดับริการสุขภาพให้กบัแรงงานกลุ่มเป้าหมายในพื�นที�ห่างไกล จาํนวน 6 คน
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,ให้ความรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัโรคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จาํนวน 2 คน,และสนับสนุนการเรียนรู้

ของแรงงานอาชีพอิสระจาํนวน � คน 

 

อภปิรายผล 

�) ด้านสุขภาพอนามัย  

 การจัดสวสัดิการของอาชีพอิสระ ปัญหาด้านสุขภาพ จาํนวน � คน สภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานไม่เอื�ออาํนวยต่อการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือนายจ้าง ในช่วงสถานการณ์โควิด �� 

แรงงานอาชีพอิสระจึงต้องเผชิญกับปัญหา ทางด้านสุขภาพ นอกจากนั� นยงัอาจจะตอ้งทาํงานที�ไม่มี

ความปลอดภัย ไม่มีค่าจ้างและเงินเดือนที�แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตไม่ดี ค่าตอบแทนที�มีราคาถูก 

ต่อรองไม่ได ้มีงานไม่สมํ�าเสมอ ทาํให้รายไดไ้ม่แน่นอนตอ้งทาํงานหนักนอกจากนี�ตอ้งเสี�ยงกบัความ

ไม่ปลอดภยัในการทาํงาน เนื�องจากต้องทาํงานหลายชั�วโมงติดต่อกัน จึงมีความจาํเป็นที�จะมีรายได้

เพียงพอสําหรับการดาํรงชีพของสมาชิกในครัวเรือน สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ศึกษาวิจัยเรื� อง แนวทางทางการจัดระบบบริการสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ; หาบเร่

แผงลอย ซาเลง้ พบว่า ผูป้ระกอบอาชีพหาบเร่แผงลอย มกัเป็นผูที้�ขาดความรู้ยากจน และอพยพมาจาก

ชนบท จึงตอ้งอาศยับา้นเช่าราคาถูกเป็นที�อาศยั ซึ� งมกัจะอยู่ในชุมชนแออดั มีปัญหาความเครียดจาก

ความรู้สึกขาดความมั�นคงไม่มีวนัหยดุ พกัผ่อนนอ้ย และมีปัญหาปวดเมื�อยกลา้มเนื�อหลงัไหล่แขน ขา 

เอว เพราะตอ้งยกของหนกัหรือการยืน การนั�งขายของนานๆเหน็บชา ขดัยอก ปวดตึง มีอาการของโรค

ภูมิแพผ้ื�นคนั ไขห้วดั หรือมีความบกพร่องทางการไดย้ินเวลาป่วยส่วนใหญ่จะซื�อยากินเอง เพราะไม่มี

เวลาไปโรงพยาบาล ผูป้ระกอบอาชีพจึงรู้สึกว่าไม่มีความมั�นคงขาดการพฒันาทั�งทางดา้นทกัษะอาชีพ 

การควบคุมมาตรฐานความสะอาดและสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพดว้ย อนัจะส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาทางสังคมอีกดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผศ.ดร.ฉันทนา จนัทวงศ,์รศ.ดร.นนัทพร ภทัร

พุทธ,ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์ และดร.กัญจนวลัย นนทแกว้ แฟร์รี�  ศึกษาวิจัยเรื�อง รูปแบบการดูแล

สุขภาพและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพของแรงงานผูสู้งอายนุอกระบบในชุมชนชายทะเลเพื�อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า แรงงานผูสู้งอายุที�คา้ขายริมทะเลมีปัจจยัด้านคนทาํงานคือ

ภาวะอว้น มีโรคประจาํตวั เป็นโรคความดนัโลหิตสูง มีภาวะอว้นถึงอว้นมาก ปัญหาการศาสตร์ที�สภาพ

การทาํงานที�สัมผสักบัสิ�งคุกคามทางสุขภาพจากลกัษณะงานที�ตอ้งยนืนาน นั�งนานท่าทางการทาํงานไม่

ถูกหลกัการศาสตร์ ทาํงานซํ� า ๆ เช่น แกะหอยนางรม ทาํให้เกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกลา้มเนื�อ

และโครงสร้างกระดูก ไดแ้ก่ ปวดเมื�อยหลงั เอว ขาไหล่ แขน มือ นิ�วลอ็ก 
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�) ด้านการพฒันาความรู้การทาํงาน 

 พบว่าแรงงานอาชีพอิสระ จาํนวน 1 คน ปัญหากิจกรรมในชุมชนนั�นส่วนใหญ่แลว้ในการเขา้

ร่วมขึ�นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกในชุมชนเพราะการเข้าถึงนั� นต้องมีความพึงพอใจในการ

รวมกลุ่มกนัจะส่งผลให้เกิดความสาํเร็จและการร่วมมือกนันั�นจะส่งผลประโยชน์ในส่วนรวม และเพิ�ม

อาชีพ เพิ�มรายไดใ้ห้แก่สมาชิกในชุมชนซึ� งรายได้ส่วนใหญ่จะไม่เท่ากบัการที�มีอาชีพประจาํและเงิน

หมุนเวียนไม่เหมือนกนัรายไดค่้าตอบแทนหรือสวสัดิการนั�นมุ่งเนน้กบัผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนและช่วย

ส่งเสริมรายให้แก่ชุมชนและให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคพนธ์ ศาลาทอง 

งานวิจยัเรื�องกลไกสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตของการทาํงานของแรงงานนอกระบบภาคบริการ 

กรณีศึกษากลุ่มคนขบัรถแท็กซี� เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการพฒันาความรู้ในการทาํงาน

มีความสําคญัสูงเพราะลกัษณะของกลุ่มคนขบัรถแท็กซี�มีความหลากหลายและกระจายตวัอยู่ทั�งไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทาํใหย้ากต่อการเฝ้าระวงัติดตาม ดงันั�นควรมีการจดัทาํฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบ

อาชีพแท็กซี�ทั�งนี� เพื�อที�จะไดรั้บผลประโยชน์จากสวสัดิการที�สหกรณ์แท็กซี�ต่างๆจดัให้ ส่งเสริมและ

พฒันาศักยภาพของคนขบัรถแท็กซี� เพื�อให้เกิดความมั�นคงในการประกอบอาชีพ ควรให้หน่วยงาน

กรุงเทพมหานครหรือทอ้งถิ�นเขา้มามีบทบาทต่อการพัฒนาสวสัดิการและการส่งเสริมทกัษะความรู้

เพิ�มเติมในการประกอบอาชีพสาํหรับคนขบัรถแท็กซี�และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์นงภา และ

บรรเจิดศกัดิ�  สัณหภกัดี งานวิจยัเรื�อง การพฒันาสู่อาชีพอิสระของประชาชนในจังหวดัสมุทรปราการ

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในเรื�องหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถมาประยุกต์ใชก้บัการดาํเนินธุรกิจกิจการของกลุ่มอาชีพอิสระ การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใชแ้ละพฒันากบัการดาํเนินธุรกิจ  ยุคปัจจุบนัทาํให้ธุรกิจ สามารถดาํรงอยู่ได ้โดย

ไม่จาํเป็นต้องแข่งขนักบัเศรษฐกิจภายนอกอย่างใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ ลดต้นทุน และการ

กระจายรายไดใ้ห้กบัประชาชน ทาํให้ธุรกิจดาํเนินงานตามหลกัความพอเพียง มองคู่แข่งขนัอย่างเพื�อน

ร่วมธุรกิจ ซึ� งตอ้งร่วมมือกนัทาํธุรกิจอย่างยติุธรรม  และสร้างธุรกิจให้มีความเขม้แข็งหมั�นแสวงหา

ความรู้มาพฒันาตนเองและองคก์ารให้มีความเจริญกา้วหนา้   
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�) ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

  ปัญหาของแรงงานอาชีพอิสระ จาํนวน 2 คน คือการประสบกับปัญหาความไม่ปลอดภัย

ในช่วงสถานการณ์โควิด ��  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�เป็นผลมาจากการขาดเครื�องมืออุปกรณ์

ป้องกันการไม่คุ ้นเคยในการใช้เครื� องมือ อันตรายจากเครื� องจักร อุปกรณ์ ท่าทางการทํางาน

สภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ไม่เหมาะสม เช่น  ฝุ่ น ความร้อน แสงสว่าง เสียงหรือสารเคมีฟุ้งกระจาย

ชั�วโมงการทาํงานยาวและการขาดความรู้ความเขา้ใจเรื� อง อาชีวอนามัยเนื�องจากไม่มีนโยบายและ

กฎหมายที�เหมาะสมกบักลุ่มแรงงานอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสํานักงานสถิติแห่งชาติ

พบว่า กลุ่มอาชีพรับงานไปทาํที�บา้น มีครัวเรือนที�รับงานทาํที�บา้น จาํนวน ���,964 ครัวเรือนและเมื�อ

สํารวจเป็นรายบุคคลพบผูรั้บงานมาทาํที�บา้นจาํนวน ���,��� คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ�� 

พบว่าผูรั้บงานมาทาํที�บา้นดว้ยตนเองเป็นหญิงมากกว่าผูช้ายทุกประเภท (ร้อยละ �� ขึ�นไป) ส่วนใหญ่มี

ถิ�น ที� อยู่อ าศัยในชน บ ท  การรับ งานมาทําที� บ้านกระจายอยู่ทั�วทุ ก ภู มิภาคมากที� สุ ด ในภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือกทม. และภาคใต ้วยัที�รับงานไปทาํที�บา้น

มากที�สุดอยู่ในช่วงอายุ ��-�� ปี ส่วนสําหรับการศึกษานั�นส่วนใหญ่ ร้อยละ �� จบการศึกษาไม่เกิน

ระดบัประถมศึกษา และจากการสาํรวจพบว่าปัญหาที�สําคญัในอนัดบัแรกของการรับงานไปทาํที�บา้น 

ได้แก่ ปัญหาเกี� ยวกับความไม่ปลอดภัยจากการทํางาน ซึ� งเกี�ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัย และ

สิ�งแวดลอ้มในการทาํงานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลา วฒันายิ�งเจริญชยั ศศ.ม (สังคมวิทยาการ

พฒันา) ศึกษาวิจยัเรื�อง การพฒันารูปแบบการป้องกนัความเสี�ยงจากการทาํงานของแรงงานนอกระบบ

กลุ่มตดัเยบ็เสื�อผา้ อาํเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบกลุ่มตดัเยบ็

เสื�อผา้ มีความเสี�ยงจากการทาํงาน ไดแ้ก่ เคยไดรั้บอุบติัเหตุ หรือบาดเจ็บจากการทาํงาน  อาการผื�นคนัที�

ผิวหนัง คัด-จมูก เพราะบริเวณที�ทาํงานมีฝุ่ นละอองหรือควนั และอาการระคายเคืองตาหรือผิวหนัง   

แสบจมูก การไดรั้บสัมผสัสารเคมีจากการหายใจ การกิน และทางผิวหนงัทาํให้ไดรั้บความไม่ปลอดภยั

ต่อร่างกายจากการทาํงาน จึงเป็นสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงจากสภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน 
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�) ความต้องการการคุ้มครองตามกฎหมาย  

 สาเหตุหลัก คือการเขา้ไม่ถึงสิทธิบริการกบัสิทธิบริการที�สามารถเขา้ถึงไดใ้นปัจจุบนัยงัไม่

เหมาะสมจาํนวน � คน สอดคลอ้งกับความเป็นแรงงานอาชีพอิสระ เนื�องจากการการมีตัวตนที�ไม่

ชดัเจนในสถานะความเป็นแรงงานอาชีพอิสระ ในช่วงสถานการณ์โควิด �� ดา้นความปลอดภยัอาชีวอ

นามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ส่วนใหญ่จึงต้องไปใช้บริการรักษาพยาบาลตามสิทธิใน

โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าหรือ “บตัรทอง” ในขณะที�สิทธิตามบตัรทองยงัมีขอ้จาํกดัใน

เรื� องความบริการด้านสุขภาพในฐานะคนทาํงานที�มีความเสี�ยงจากการทาํงานหรือความเสี�ยงในด้าน

อาชีพ อนามัยและความปลอดภัยในการทาํงานความเสี�ยงอาชีพของแรงงานอาชีพอิสระ  ในช่วง

สถานการณ์โควิด �� ที�ตอ้งประสบกบัปัญหาของกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระทั� ง � กลุ่มดังนี�  �) อาชีพ

อิสระ ด้านการคา้ขายปลีก �) อาชีพอิสระด้านบริการ �) อาชีพอิสระด้านเกษตรกรรม �) อาชีพอิสระ

ด้านหัตถกรรมและธุรกิจในครัวเรือน พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้

ความสําคญักับปัญหาด้านความปลอดภยัในการทาํงานทั�งในเรื�องของสภาพแวดลอ้ม สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สลิต แก้วละมุล ศึกษาเรื� องความต้องการคุ้มครองตามโครงการขยายความคุม้ครอง

ประกนัสังคมสู่แรงงานนอกระบบกรณีศึกษากลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระขบัขี�รถจกัยานยนตรั์บจา้งใน

เขตอาํเภอเมืองจังหวดันนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกชุดสิทธิประโยชน์ชุดที� � กรณี

เจ็บป่วยคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพมากที�สุด เพราะชุดนี� ทาํให้มีความ

มั�นคงในชีวิต เป็นหลกัประกนัครอบครัว ผลการศึกษา แนวทางการกาํหนดสิทธิประโยชน์ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความต้องการได้รับความคุม้ครอง ประกันสังคมครอบคลุมทุกกรณแนวทางการกาํหนด

ประโยชน์ทดแทน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบั เงื�อนไข การเกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย เนื�องจาก

จ่ายเงินสมทบเดือนแรกก็จะไดรั้บความ คุม้ครองและควรขยายความคุม้ครองบิดามารดา สามี ภรรยา 

และบุตรของผูป้ระกนัตนแนวทางการกาํหนดเงินสมทบรัฐบาลควรเขา้มาช่วยสนับสนุนในเรื�องการ

จ่ายเงินสมทบ มีลักษณะการจัดเก็บเงินสมทบเป็นรายเดือนโดยจ่ายผ่านเคาน์เตอร์บริการตามร้าน

สะดวกซื�อทั�วไป 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกวิจยัเรื�อง “การศึกษาการจดัสวสัดิการจากภาครัฐเพื�อเยยีวยาอาชีพอิสระ จากการระบาดของ

โควิด 19 ในอาํเภอเมือง จังหวดัภูเก็ต” ผูว้ิจัยเสนอแนะเพื�อนาํผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แนว

ทางการวจิยัในครั� งต่อไป ดงันี�  

1) ควรมีการศึกษาวิจยัแบบเจาะลึกขอ้มูลเฉพาะดา้นในแต่ละดา้นเพื�อให้ไดข้อ้มูลในการศึกษาวิจยั 

ที�ละเอียดยิ�งขึ�น 

2) ควรมีการศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการจากภาครัฐเพื�อเยยีวยากลุ่มอาชีพอิสระ ส่งเสริม 

พฒันาสภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระให้มีความมั�นคงในอาชีพและไดรั้บความคุม้ครองให้มี

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาวิธีการสกดัสารสกดัจากกระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพของ

กลุ่มผูสู้งอายใุน อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต �)เพื�อศึกษาการส่งเสริมการบริโภคสมุนไพรพื�นบา้นสารสกดั

จากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูสู้งอายใุน อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั

ครั� งนี� เป็นกลุ่มผูสู้งอายุ จาํนวน ��� คนเครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สถิติที�ใช้

ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถี� และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า �)ผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต

นั�นมีประสบการณ์ในการใช้วิธีการสกัดด้วยการตม้จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.��จากผูต้อบ

แบบสอบถาม ��� คน คิดเป็นร้อยละ ���.��และส่วนใหญ่ผูสู้งอายคุ่อนขา้งจะมีความชาํนาญในการใช้

วิธีการสกดัดว้ยการตม้เพราะส่วนใหญ่พบว่ามกัจะใชว้ิธีนี� เป็นบางครั� ง จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

52.�� �)แนวทางการส่งเสริมการใชส้ารสกดัจากกระชายหรือสมุนไพรอื�นๆนั�นในปัจจุบนัมีการยอมรับ

เป็นวงกวา้งเพราะบริโภคง่ายและสะดวกแก่วิถีชีวิตในยคุปัจจุบนัที�มีการเร่งรีบตลอดเวลา 
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Abstract  

The purpose of this research was to study the extraction method of Kaempferia extract for health 

care. and to study the consumption of indigenous herbs of finger root extract to treat diseases of the 

elderly in Muang District Phuket Province.The sample was selected from 400 elderly in Mang district, 

Phuket. The research instrument used in the study was a checklist. The statistics were used for data 

analysis using frequencyand percentage.The findings of this research were found that1) There were 168 

elderly in Muangdistrict, Phuket had the experience of boiling extractmethod accounted for 43.10 percent 

from 400 people who answered the questionnaires at the percentage of 100. 271 elderly had been 

expertized at boiling extract method because they sometimes made it which accounted for 52.10 

percent.2) Nowadays, supporting ways to use fingerroot or other herbal extracts have been widely 

accepted because of easy consumption and convenient ways at the present lives which inhurry all the 

time. 

 

Keywords: extract, consumption, Fingerroot (Chinese’s Ginger) 

 

บทนํา 

สถานการณ์โลกปัจจุบนันั�นทุกประเทศในโลกมีปัญหาเดียวกันคือการแพร่ระบาดของเชื�อ

ไวรัสโคโรน่า (โควิด-��)  ซึ� งส่งผลกระทบกบัร่างของมนุษยจ์ะทาํให้มาอาการไขข้ึ�นสูง เจ็บคอ ลิ�นไม่

รับรสและในบางรายอาจถึงขั�นเสียชีวิตก็ได้หากเชื�อไวรัสนั� นลงสู่ปอดของมนุษยใ์นปัจจุบันโลก

เผชิญหน้ากบัโควิดมาประมาณ�ปีซึ� งทาํให้หลายประเทศมีการผลิตคิดคน้วคัซีนตา้นโคโรน่าไวรัส(โค

วิด-��) มาให้ประชาชนทั�วโลกซึ� งวคัซีนที�ผลิตออกมานั�นมีประสิทธิภาพที�แตกต่างกนัออกไป (กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. ����)  ผูต้ิดเชื�อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) นั� นในปัจจุบันยงัคงมี

แนวโนม้ที�สูงขึ�นที�เรื�อยๆเพราะตวัไวรัสมีการพฒันาตวัเองไปขั�นในผูป่้วยบางรายนั�น(โรงพยาบาลเพชร

เวช. ����) อาจจะแสดงอาการชดัเจนในบางเคสนั�นอาจจะไปแสดงอาการจึงจาํเป็นตอ้งไปตรวจดว้ยวิธี

เกบ็ตวัอยา่งเชื�อบริเวณลาํคอและโพรงจมูกจึงจะทราบผลการตรวจ 

ในประเทศไทยนั�นมีทรัพยย์ากรธรรมชาติที�อุดมณ์สมบูรณ์ ทั�งพืช สัตว ์และแร่ธาตุธรรมชาติ

มากมายที�อยู่ในดินดว้ยเหตุผลนี� สมุนไพรพื�นบา้นจึงถูกนาํมาใช้ในการรักษาแลการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนคนทอ้งถิ�นซึ� งสมุนไพร (เพ็ญนภา ทิพยสุ์ราษฎร์. ����:�) แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนั
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ออกไปขึ�นอยู่กบัหลายๆปัจจัยคือ สภาพอากาศ ดิน นํ� า และแร่ธาตุต่างในดิน ผลพวงเหล่านี� จึงทาํให้

สมุนไพรพื�นบา้นนั�นมีความหลากหลายในดา้นสรรพคุณของการรักษาโรคต่างๆ เช่น ตะไคร้ใชรั้กษา

อาการหวดั ไอ ไขแ้ละปวดศรีษะไดเ้ป็นอยา่งดี กระชาย ต่อตา้นการอกัเสบ บาํรุงตบั รักษาโรคกระเพาะ  

ใบมะกรูดมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระสูง ช่วยผ่อนคลายความเครียด บาํรุงหัวใจ เป็นตน้  (สุภาภรณ์ สา

ชาติ. 2558:��)  ด้วยความหลากหลายของสรรพคุณทางยาของสมุนไพรพื�นบ้านนั� นจึงทาํให้สมุน

พื�นบา้นเป็นที�นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนัซึ� งผูค้นหันมาใส่ใจดูสุขภาพมากขึ�นทั�งนี� อุตสาหกรรมยงั

เพิ�มการผลิตสินคา้ที�ใชส่้วนผสมจากสมุนไพรหรือสารสกดัจากสมุนไพรต่างมาใช้เป็นผลิตภณัฑ์เพื�อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มีความอยากไดเ้พิ�มชึ�นในปัจจุบนั 

จากผลกระทบของสถานการโคโรน่าไวรัส (โควิด-��) ประชาชนจึงให้ความสาํคญัและเล็งเห็น

ถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรพื�นบา้นจึงเริ�มหันมาใชส้มุนไพรพื�นบา้นที�มีอยูใ่นประเทศมาบริโภค

มากขึ�นจึงทาํให้สมุนไพรเป็นที�ตอ้งการมาก เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง กระเทียม  (กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข����) ซึ� งผูบ้ริโภคนั�นเล็งเห็นถึงสรรพคุณในการตา้นโคโรน่าไวรัส (โควิด-��) 

ผูบ้ริโภคจึงหันมาบริโภคสมุนไพรพื�นบา้นพร้อมกบัควบคู่การฉีดวคัซีน 

จากสถานการณ์ขา้งตน้นั�นพบว่าสมุนไพรหลายตวัที�ถูกใชใ้นการรักษาการติดชื�อโคโรน่าไวรัส 

(โควิด-��) อาทิเช่น กระชาย ช่วยในการยบัยั�งการเจริญเติบโตของเชื�อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ด้วย

ความหลากหลายของสรรพคุณทางยาในการรักษาการติดเชื�อนั�นผูบ้ริโภคจึงหันมาบริโภคสมุนไพร

พื�นบา้นมากขึ�นและทาํใหร้าคาผลิตภณัท์ที�มาจากสมุนไพรนั�นเพิ�มสูงขึ�นรวมไปถึงมีการทดลองโดยใช้

สารสกดักระชายขาวในหลอดทดลองจึงพบว่ามีฤทธิ� ดา้นเชื�อไวรัส 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื�อศึกษาวิธีการสกดักระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง  

จงัหวดัภูเกต็ 

2. เพื�อศึกษาการบริโภคสารสกดัจากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง  

จงัหวดัภูเกต็ 
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วิธีการดาํเนินการวจิัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใช ้คือ กลุ่มผูสู้งอายุ ที�อาศยัอยู่ในอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน 

19,178 คน ประกอบไปดว้ย � ตาํบล คือ ตาํบลกะรน ตาํบลวิชิต ตาํบลฉลอง ตาํบลรัษฎา ตาํบลตลาด

เหนือ ตาํบลเกาะแกว้ ตาํบลราไวยแ์ละตาํบลตลาดใหญ่ กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางสาํเร็จรูป

ของ ทาโร่ ยามาเน่ และไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัตอนที� � แบบสอบถาม

ขอ้มูลทั�วไปเป็นแบบสอบถาม(Checklist) จาํนวน � ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา ตาํบลที�

อยู่อาศยั ตอนที� 2 แบบสอบถามการบริโภคสารสกดัจากกระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพของผูสู้งอายุใน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จาํนวน �� ขอ้ ไดก้าํหนดมาตรฐานการบริโภคสารสกดัจากกระชายเพื�อการดู

เเลสุขภาพ ซึ� งประกอบไปดว้ย การสกดั  กระชาย การดูแลสุขภาพ การบริโภค การเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยส่งแบบสอบถามบนเวบ็ไซต์ Google From และส่งให้กลุ่มตวัอย่าง ��� คน เพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามและสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในครั� งนี� คือ ค่าความถี� และค่าร้อยละ 

  

ผลการวจิัย 
1) เพื�อศึกษาการบริโภคสารสกดัจากกระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต พบวา่  

วิธีการ ความถี�(คน) ร้อยละ 

ใชว้ิธีการตม้สมุนไพร 271 52.10 

ใชก้รรมวิธีการคั�นสด 193 37.10 

ใชก้รรมวิธีการสกดั

เชิงกล 

190 36.50 

 

จากตาราง สรุปไดว้่าผูสู้งอาย ุใชว้ิธีการตม้สมุนไพรจาํนวน ��� คน จากจาํนวน ��� คนคิด

เป็นร้อยละ ��.�� รองลงมาคือผูที้�ใชก้รรมวิธีการคั�นสด จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และผูที้�

ใชก้รรมวิธีการสกดัเชิงกลจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

  

 

  



   

 375 

2) เพื�อศึกษาการบริโภคสารสกดัจากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูสู้งอายุในอาํเภอเมือง  

จงัหวดัภูเก็ต พบว่า มีการส่งเสริมการใชส้ารสกดัสมุนไพรเพื�อใหส้ะดวกแก่การบริโภคมากขึ�นในทุกๆ

วยัและทุกคนที�สนใจที�จะบริโภคสมุนไพรโดยที�ไม่อยากลิ�มรสความขมหรือกลิ�นของสมุนพรโดยตรง

รวมไปถึงผูผ้ลิตตอ้งเจาะตลาดฐานลูกคา้ใหม่ใหม้ากขึ�นเพื�อกระจายสินคา้ของตวัเองและเพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�ตอ้งการใชส้มุนไพร 

 

อภิปรายผล 

 จาการศึกษาครั� งนี�สามารถ มาอภิปรายผลไดด้งันี�  

 1) เพื�อศึกษาวิธีการสกดัสารสกดัจากกระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายใุนอาํเภอ

เมือง   จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า ในสภาพปัญหาปัจจุบนันั�นผูสู้งอายหุลายคนมีปัญหาสุขภาพและ

ต้องการบริโภคสมุนไพรเพื�อบํารุงสุขภาพและรักษาโรคในร่างกายของตนเองซึ� งสอดคล้องกับ 

พชิญาวรรณ ศรีมงคล, จุติพร เพชรภกัดี, บงัอร ศรีพานิชกุลชยั และคทัลียา เมฆจรัสกุล (����) ที�ศึกษา

เกี�ยวกบัการพฒันาระบบนําส่งอนุภาคนีโอโซมของสารสกดักระชายดาํที�มีฤทธิ� ทางเภสัชวิทยา และ

ฤทธิ� ฆ่าเชื�อแบคทีเรีย กระชายดาํมีสารสําคญักลุ่มเมทอกซิฟลาโวนที�พบไดใ้นปริมาณสูงและออกฤทธิ�

ทางเภสัชวิทยาแต่สารบางกลุ่มดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่ชอบนํ� าและดูดซึมผ่านทางผิวหนังได้น้อยดว้ย

สรรพคุณของกระชายดาํนี� เองจึงทาํใหมี้การนาํกระชายดาํนั�นมาใชใ้นการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ�น 

�) เพื�อศึกษาการบริโภคสารสกดัจากกระชายในการรักษาโรคในกลุ่มผูสู้งอายใุน  อาํเภอเมือง  

จังหวดัภูเก็ต พบว่า ในจังหวดัภูเก็ตนั�นผูสู้งอายุหรือประชาชนที�ไม่ใช่ผูสู้งอายุนั� นเริ�มมีการหันมา

บริโภคสมุนไพรที�มีการสกัดดว้ยกระบวนการหรือกรรมวิธีต่างๆที�ง่ายแก่ การบริโภคมากขึ�นเพราะ

ส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงสรรพคุณและการบริโภคที�สะดวกมากขึ�นเนื�องจากไม่ตอ้งไปเก็บหรือปลูกเอง

ตามบ้านของตนแต่จะพบเจอสมุนไพรที�ผ่านกระบวนการทาํให้บริโภคง่ายขึ�นตามร้านสะดวกซื�อ

มากมายเพื�อให้ง่ายต่อการบริโภคของผูที้�สนใจจะบริโภคสมุนไพรซึ� งสอดคลอ้งกบั เสริมสกุล พจกา

รุณ.(����) ที�ได้ศึกษาวิธีการผลิตและจาํหน่ายกระชายดาํของเกษตรกร จังหวดัเลย พิษณุโลกและ

เพชรบูรณ์ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและจาํหน่ายกระชายดาํของเกษตรกร ตลอดจน

ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชยเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มีความ

ประสงคจ์ะใชก้ระชายเพื�อการดูแลสุขภาพมากขึ�นในปัจจุบนันั�นผูค้นหนัมาสนใจในสุขภาพมากขึ�นแต่

สมุนไพรบางชนิดถา้หากบริโภคโดยตรงจะทาํให้มีรสที�ขม หรือ เปรี� ยวขึ�นอยูก่บัสมุนไพรแต่ละชนิด
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ดว้ยเหตุนี� เองจึงมีการนาํสมุนไพรเหล่านี� มาผ่านกระบวนการกรรมวิธีต่างๆเพื�อให้ง่ายต่อการบริโภค

มากขึ�นและรวมไปถึงการส่งเสริมในการใชส้มุนไพรพื�นบา้นอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื�องจากงานวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ตเท่านั�น ผลการศึกษาจึงมี

ขอบเขตจาํกดัดงันั�นจึงควรมีการศึกษาในเรื�องนี�นอกอาณาเขตที�กวา้งขึ�น เช่น ระดบัประเทศหรือ 

ระดบัภูมิภาค 

 2. เนื�องจากงานวิจยัในครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาการบริโภคสารสกดัจากกระชายเพื�อการดูเเลสุขภาพ

ของผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต เพียงอยา่งเดียว ดงันั�นจึงควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ใช่

ผูสู้งอายดุว้ยเพื�อใหไ้ดผ้ลการศึกษาที�มีหลากหลายรูปแบบ 

 3. ควรมีการศึกษาปัญหาดา้นอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัที�ทาํให้ผูค้นหรือประชาชนหนัมาบริโภค

สมุนไพรที�ผา่นการสกดัมาแลว้ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัในครั� งนี� เพื�อศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ศึกษาการใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้น

ไมข้าว เป็นการวิจยัศึกษาเอกสาร ขอ้มูลเนื�อหา และถ่ายภาพพื�นที�ศึกษา คือ พรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว 

อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ประกอบดว้ย พรุทั�งหมด � แห่ง 

ไดแ้ก่ พรุทุ่งเตียน พรุไมข้าว พรุจูด พรุยาว พรุแหลมหยดุ พรุจิก และพรุเจ๊ะสัน พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไม้

ขาวส่วนใหญ่มีนํ� าขงัเป็นหนอง มีพันธ์ุพืช ต้นไม ้ต้นมะพร้าว ดอกบัว พุ่มหญ้าและกก ขึ� นอยู่เป็น

ส่วนมาก และบางส่วนมีถนนเส้นเลก็ ๆ รอบพรุ พื�นที�รอบนอกพรุไดมี้การสร้างบา้นเรือน โรงแรม และ

จับจองที�ดินทาํกิน ด้านการใช้ประโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ใชเ้ป็นแหล่งนํ� าในระบบประปา

หมู่บ้านไม้ขาว เป็นแหล่งท่องเที�ยวนันทนาการ และบําบัดนํ� าเสียจากชุมชน จากแผนผงัการใช้

ประโยชน์ที�ดินในอนาคต พรุบา้นไมข้าวจดัเป็นที�โล่งเพื�อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 

คาํสําคญั: การศึกษา, พื�นที�ชุ่มนํ�า, พรุบา้นไมข้าว 
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Abstract 

 The objectives of research study were to study Ban Mai Khao swampy wetland and to study 

about taking advantages in Ban Mai Khao swampy wetland areas, Ban Mai Khao sub-district, 

Thalang district, Phuket province. The results revealed that the wetland in Ban Mai Khao swamp. The 

consists of 7 swamps are Thungtian swamp, Maikhao swamp, Jood swamp, Yao swamp, Laemyud 

swamp, Jik swamp, and Chesan swamp. Most Ban Mai Khao swamps have had swampy water. There 

are several plants, trees, coconut trees, lotuses, bushy grass and reeds. Some swampy areas have small 

lanes around them. Outer areas have had houses and also hotel constructions and occupied arable 

land. Moreover, they also used for water supplying of Ban Mai Khao village, tourist attractions, 

leisure and waste water treatment from the communities. According to taking adventages of land, Ban 

Mai Khao swamp wetland is going to be outdoor areas for leisure and environmental quality 

reservation in the future.  

 

Keywords: study, wetland, Ban Mai Khao Swamp 

 

บทนาํ 

 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็นลาํดบัที� ��� ซึ� งพนัธกรณีของอนุสัญญา

ฯ มีผลบงัคบัใช้ วนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� โดยมีพื�นที�ชุ่มนํ� าควนขี� เสียน ในเขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเล

นอ้ย จงัหวดัพทัลุง เป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่างประเทศ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศ

ไทยเป็นลาํดับที� ��� ในทะเบียนพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่างประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์ 

ปัจจุบันพื�นที�ชุ่มนํ� าของประเทศไทยได้รับการขึ� นทะเบียนเป็นพื�นที� ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระหว่าง

ประเทศหรือแรมซาร์ไซต ์(Ramsar Site) �� แห่ง (สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม, ����) พื�นที�ชุ่มนํ� าที�มีความสําคญัระดับนานาชาติไทย จาํนวน �� แห่ง พื�นที�ชุ่มนํ� าที�มี

ความสาํคญัระดบัชาติของไทย �� แห่ง (นกัสิทธิ�  สังขจ์นัทร์, 2559) 

 จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้พื�นที� ส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ �� เป็นภูเขา มียอดเขาที�สูงที�สุด คือ ยอดเขาไมเ้ทา้สิบสอง สูงจากระดบันํ� าทะเลปาน

กลาง ��� เมตรและประมาณร้อยละ �� เป็นพื�นที�ราบอยู่ตอนกลางและตะวนัออกของเกาะ พื�นที�ชายฝั�ง

ดา้นตะวนัออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกเป็นภูเขา หาดทรายที�สวยงาม 



   

 379 

(กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัภูเก็ต, ����) และพรุบา้นไมข้าว ตั�งอยูใ่นหมู่ที� � และ � ตาํบลไม้

ขาว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มีเนื�อที�ประมาณ ��� ไร่ (มณัฑนา นวลเจริญ, 2552) เป็นพื�นที�ชุ่มนํ� าที�มี

ความสาํคญัระดบัชาติของประเทศไทย จากการจดัลาํดบัความสาํคญัของพื�นที�ชุ่มนํ�าในทะเบียนพื�นที�ชุ่ม

นํ� าที�มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, 2545) 

 ป่าพรุเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร แหล่งไมใ้ช้สอย และแหล่งประมงพื�นบา้น เป็นแหล่งนํ� าใช้

ในการเกษตร เช่น การทาํสวน ทาํนา ของชุมชนทอ้งถิ�น นอกจากนี�ยงัมีความสาํคญัทางนิเวศวิทยา เช่น 

เป็นกาํแพงกนัคลื�นจากทะเลอยา่งดี โดยเฉพาะในช่วงที�เกิดสึนามิ เมื�อเดือนธันวาคม ���� ช่วยควบคุม

นํ�าท่วมและภยัพิบติั ควบคุมภูมิอากาศ และช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นการรักษาสมดุลการหมุนเวียน

สารอาหาร แหล่งสะสมคาร์บอน การหมุนเวียนวฏัจกัรของนํ�า จึงทาํให้เป็นแหล่งที�อยู่ของสัตวป่์า นก

ประจาํถิ�น นกอพยพและเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (มณัฑนา นวลเจริญ, 2552) และ

ปัจจุบนัพื�นที�ชุ่มนํ� าต่าง ๆ ของโลก รวมทั�งประเทศไทย กาํลงัตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามและเสื�อมโทรม

ลงอยา่งมาก เนื�องจากการบุกรุกพื�นที�เพื�อเขา้ไปใชป้ระโยชน์และมีกิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยไม่ได้คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพพื�นที�ตามธรรมชาติเดิม ขาดความตระหนักถึงคุณค่า และ

ความสําคัญของพื�นที� ชุ่มนํ� าของผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียในพื�นที�การวางแผนการจัดการพื�นที�ชุ่มนํ� าที�

เห ม าะ ส ม กับ พื� น ที�  ท ําให้ มี ก าร ใช้ ป ร ะโ ยช น์ จ าก ท รั พ ย าก ร ม าก เกิ น ศัก ย ภ าพ  ส่ งผ ล ให้

ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเสื�อมโทรม หรือเกิดการเปลี�ยนแปลงจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

เช่นเดิม 

 พรุ คือ บริเวณที�เป็นลุ่มชุ่มชื�น มีนํ�าแช่ขงัมาก มีซากผุพงัของตน้ไมแ้ละพนัธ์ุพืชทบัถมมากหรือ

นอ้ย เวลาเหยียบย ํ�าจะยุบตวัและมีความรู้สึกหยุ่น ๆ เป็นพื�นที�ที�เป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งนํ� าใน

การใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนัพรุในจังหวดัภูเก็ตลดเหลือน้อยลงทุกปี เนื�องจากถูก

แปรเปลี�ยนสภาพจนไม่คงเหลือความเป็นพรุธรรมชาติ เพราะขาดองค์ความรู้เรื� องคุณค่าและ

ความสาํคญัของพรุในการใชป้ระโยชน์อย่างรู้คุณ เพื�อให้เกิดความตระหนักถึงการใชพ้ื�นที�ชุ่มนํ� าอย่าง

ย ั�งยืน ดังนั�น ผูว้ิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัย เรื�องพื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง 

จงัหวดัภูเก็ต เพื�อนาํเสนอคุณค่าการใช้ประโยชน์และความสําคญัของพื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว เพื�อ

เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และการจดัสรร การใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

�. เพื�อศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

�. เพื�อศึกษาการใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

 

วธีิดาํเนินงานวิจัย 

 �. กระบวนวิธีการวิจยั 

 การวิจัยครั� งนี� ใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารเป็นเครื�องมือสําคญั โดยผูว้ิจยัคดัเลือกเอกสารระดับ

ทุติยภูมิ คือ วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจัย ประกอบดว้ย บทความ 

วารสาร รายงานวิจยั เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และแผนผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ที�ดิน

ในอนาคต เป็นตน้ รวมถึงการลงสาํรวจพื�นที� คือ พื�นที�ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าวทั�งหมด � แห่ง ไดแ้ก่ พรุทุ่ง

เตียน พรุไมข้าว พรุจูด พรุยาว พรุแหลมหยดุ พรุจิก และพรุเจ๊ะสัน 

 �. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารระดบัทุติภูมิตามแนวทางของ (สก็อต, 2549) ซึ� งมีหลกัเกณฑ์

ในการคดัเลือกเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบดว้ย �) มีความถูกตอ้ง คือ เป็นเอกสารที�มาจากแหล่งเชื�อถือ

ได ้มีความตอ้งถูกตอ้ง สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบับริบทของสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาที�ตีพิมพ ์

�) มีความน่าเชื�อถือ คือ เป็นเอกสารที�ปราศจากข้อผิดพลาดและการบิดเบือนขอ้มูล �) มีความเป็น

ตัวแทน คือ เป็นเอกสารที�สามารถแสดงรายละเอียดแทนเอกสารประเภทเดียวกันได้ และ �) มี

ความหมาย คือ เป็นเอกสารที�สามารถเขา้ใจไดง่้าย ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนยัสาํคญัของ

การวิจยั  

 

ผลการวจิัย 

 �. การศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต พบว่าพรุทุกแห่ง

ถูกตดัขาดออกจากกนั เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย ์ทั�งการก่อสร้าง 

การพฒันา หรือการจบัจองพื�นที�เพื�อทาํมาหากิน ประกอบดว้ยพรุทั�งหมด �� แห่ง แต่เนื�องจากพรุเป็ด

นํ�าและพรุทบัเคยสิ�นสภาพจากการสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ต จึงทาํให้ในปัจจุบนัเหลือพรุเพียง � 

แห่ง ดงันี�  

     1.1 พรุทุ่งเตียน มีเนื�อที� 35 ไร่ 3 งาน 7 4/10 ตารางวา ตั�งอยูห่มู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว ไดรั้บการจด

ทะเบียนเป็นหนงัสือสําคญัที�หลวง เลขที� ภก 0018 ที�ดินเลขที� 15 ระวาง 13น 4ฏ เมื�อวนัที� 13 กรกฎาคม 
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พ.ศ. 2537 พื�นที�ส่วนหนึ�งถูกขุดลอกเป็นหนองนํ�าขนาด 70 x 1200 เมตร เป็นหนองนํ� า รอบนอกติดต่อ

กบัโรงแรม มีตน้ไม ้พุ่มไมข้ึ�นตามขา้งหนองนํ� าและพรุ 

     1.2 พรุไมข้าว หรือเรียกว่าพรุหลงัวดัไมข้าว ตั� งอยู่หมู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว มีขนาด 41 ไร่ เป็น

พรุที�มีสภาพค่อนขา้งดีเพราะไดรั้บการดูแลจากวดัไมข้าว แต่ก็มีขนาดลดลงมาก อยู่ติดกบัพรุจูดและ

หลาดชมเลจุดรับส่งนกัท่องเที�ยวไปยงัจุดชมวิวเครื�องบินหาดไมข้าว มีนํ�าท่วมขงัตลอดทั�งปี มีหนองนํ� า

ธรรมชาติ มีผกัตบชวาเป็นจาํนวนมาก มีสวนมะพร้าว ป่าพรุและทุ่งหญา้ มีซากของอุทกสีมาหรือโบสถ์

ในนํ�า แต่มีปัญหาการรั�วซึมของนํ�าทะเลทาํใหต้น้ไมต้ายไปบางส่วน 

      1.3 พรุจูด ตั�งอยู่หมู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว พรุจูดอยู่หลงัโรงเรียนบา้นไมข้าว มีขนาด 157 ไร่ อยู่

ติดกบัพรุไมข้าวโดยมีถนนกั�น ตั�งอยูห่ลงัหลาดชมเลจุดรับส่งนกัท่องเที�ยวไปยงัจุดชมวิวเครื�องบินหาด

ไม้ขาว และมีสถานฌาปนกิจเจ้าอาวาสรูปเก่าวดัไม้ขาว สภาพพรุบางส่วนค่อนข้างดี มีหนองนํ� า 

ผกัตบชวาและตน้มะพร้าวรอบหนองนํ�า มีการขดุคนัดินบางส่วน 

     1.4 พรุยาว ตั�งอยูห่มู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว แต่เดิมมีเนื�อที� 41 ไร่ เศษ แต่เนื�องจากไดม้ีการขดุลอก

พรุเพื�อเป็นอ่างเก็บนํ� าเพื�อทาํประปาหมู่บ้านไมข้าว จึงทาํให้ปัจจุบันพรุยาวมีเนื�อที� 52 ไร่ มีลักษณะ

คลา้ยรูปตวัแอล มีดอกบวัขึ�นเป็นหย่อม ๆ รอบ ๆ พรุมีตน้ไม ้พุม่ไมขึ้�นบางส่วน 

      1.5 พรุแหลมหยดุ ตั�งอยูห่มู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว พรุแหลมหยดุเป็นพรุผืนเล็ก ๆประมาณ 30 ไร่ 

ปัจจุบนัเหลือเพียงประมาณ �� ไร่ อยู่ติดกบัพรุยาวโดยมีถนนกั�น เป็นพรุที�แห้ง มีเสม็ดขึ�น มีดงหญา้

และสวนยคูาลิปตสั ในช่วงหนา้ฝนจะมีนํ�าท่วมขงัเป็นหนอง 

     1.6 พรุจิก ตั�งอยู่หมู่ที� 3 - หมู่ที� 4 ตาํบลไมข้าว มีเนื�อที� 77 ไร่ 2 งาน 71 9/10 ตารางวา ไดรั้บ

การจดทะเบียนเป็นหนังสือสําคญัที�หลวง เลขที� 72588 ที�ดินเลขที� 3 ระวาง 14 น 4 ฎ, 14 น 5 ฏ เมื�อ

วันที�  1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นพรุที� มีสภาพค่อนข้างดี มีหนองนํ� าขนาดใหญ่ นํ� าท่วมขัง มีความ

หลากหลายของพรรณพืช มีดอกบวัเป็นหยอ่ม ๆ มีกก และพุม่หญา้ 

     1.7 พรุเจ๊ะสัน ตั�งอยู่หมู่ที� 3 ตาํบลไมข้าว มีเนื�อที� 204 ไร่ 36 ตารางวา ไดรั้บการจดทะเบียน

เป็นหนังสือสําคัญที�หลวง เลขที�  ภก 0001 ที� ดินเลขที�  16 ระวาง 15 น 5 ฏ , 15 น 4 ฎ เมื�อวันที�  21 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 เป็นพรุขนาดใหญ่ มีเกาะกลางพรุ มีพรรณไม ้กก หญา้ มีถนนลาดยางลอ้มรอบ

บริเวณพรุ 

 �. การศึกษาการใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าว ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต

สามารถสรุปการใชป้ระโยชน์ไดท้ั�งหมด � ดา้น ดงันี�   
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     2.1 เป็นแหล่งนํ�าใชใ้นระบบประปาหมู่บา้นไมข้าว พื�นที�พรุเป็นแหล่งนํ�าผิวดินที�สามารถเขา้

ไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรงทั�งในครัวเรือน และการเกษตร เพราะสามารถดูดนํ� ามาใชป้ระโยชน์ไดง่้าย 

มีการขุดลอกพรุทุ่งเตียนและพรุเจ๊ะสันเป็นสระนํ� า ขดุลอกพรุยาวให้กลายเป็นอ่างเก็บนํ�าเพื�อในระบบ

ประปาหมู่บา้นไมข้าว  

     2.2 เป็นแหล่งท่องเที�ยวนนัทนาการ เป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติ มีถนนลอ้มรอบพรุ 

เป็นที�ออกกาํลังกาย ปั�นจักรยาน และพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น พรุเจ๊ะสัน และพรุจิก ทั� งเป็นทิวทัศน์ที�

สวยงามใหแ้ก่โรงแรมชื�อดงัหลายแห่งที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัพรุบา้นไมข้าว  

     2.3 บาํบัดนํ� าเสียจากชุมชน มีการปล่อยนํ� าเสียจากชุมชน โดยเฉพาะการปล่อยนํ� าเสียจาก

ฟาร์มอนุบาลลูกกุง้ลงสู่พรุ เนื�องจากป่าพรุมีประสิทธิภาพสูงในการบาํบดันํ�าเสีย และสามารถรองรับนํ� า

เสียที�มีความเขม้ขน้และความเคม็สูงไดดี้ 

 
แผนผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ที�ดินในอนาคต : กรณีศึกษาพื�นที�ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าว 

ที�มา : แผนผงัแสดงการใชป้ระโยชน์ที�ดินในอนาคต ดดัแปลงจาก https://www.phuketchalong. 

go.th//files/com_networknews/2019-04_ecec03c1b60ebcf.pdf (ธนัวาคม, 2564) 
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 จากภาพแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที� ดินในอนาคตพรุบ้านไม้ขาวจัดเป็นที�โล่งเพื�อ

นนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม  

 

อภปิรายผล 

 �. พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ตั�งอยู่ใน หมู่ที�  � และหมู่ที� � ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดั

ภูเก็ต ซึ� งอยูท่างตอนเหนือและทางตะวนัตกของเกาะภูเก็ต ทิศเหนือติดต่อกบัหมู่ที� � ตาํบลไมข้าว ทิศ

ตะวนัออกติดต่อกบั หมู่ที� � หมู่ที� � และหมู่ที� � ตาํบลไมข้าว ทิศตะวนัตกติดต่อกบัทะเลอนัดามนั และ

ทิศใตต้ิดต่อกบัหมู่ที� � ตาํบลไมข้าว มีเนื�อที�ประมาณ ��� ไร่ พรุบา้นไมข้าวไดถู้ก  ตดัขาดออกจากกนั

เป็นหย่อม ๆ �� แห่ง ซึ� งเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย ์ทั� งการ

ก่อสร้าง การพฒันา หรือการจบัจองพื�นที�เพื�อทาํมาหากิน มีพรุทั�งหมด �� แห่ง แต่เนื�องจากพรุเป็ดนํ� า

และพรุทบัเคยสิ�นสภาพจากการสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ต พรุยายรัตน์ที�แห้งไม่มีนํ� าขงั ปัจจุบนัจึง

เหลือพรุเพียง � แห่ง ดงันี�  พรุทุ่งเตียน พรุไมข้าว พรุจูด พรุยาว พรุแหลมหยุด พรุจิก และพรุเจ๊ะสัน พรุ

ส่วนใหญ่มีนํ� าขงัเป็นหนอง มีพนัธ์ุพืช ตน้ไม ้เสม็ดขาว ยูคาลิปตสั   ตน้มะพร้าว ดอกบวั พุ่มหญา้และ

กก ขึ� นอยู่เป็นส่วนมาก และบางส่วนมีถนนเส้นเล็ก ๆ รอบพรุ พื�นที�รอบนอกพรุมีได้มีการสร้าง

บา้นเรือน โรงแรม และจบัจองที�ดินทาํกิน จากการอภิปรายวตัถุประสงคข์อ้แรก มีความสอดคลอ้งกบั

เอกสาร สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มณัฑนา นวล

เจริญ (����) ผลการศึกษาพบว่า ตาํบลไมข้าว มีป่าพรุ ��� ไร่ พรุไมข้าวประกอบด้วยพรุผืนเล็ก ๆ 

จาํนวน �� พรุ ในหมู่ที� � และหมู่ที� � ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ซึ� งอยู่ตอนเหนือและทาง

ตะวนัตกของเกาะภูเกต็ มีพรุทั�งหมด �� แห่ง ดงันี�  พรุเป็ดนํ� า พรุทบัเคย พรุยายรัตน์ พรุทุ่งเตียน พรุหลงั

วดัไมข้าว พรุจูด พรุแหลมหยุด พรุยาว   พรุจิก พรุเจ๊ะสัน ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา วงศธ์

นะบูรณ์และคณะ (����) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการใช้พรุเพื�อจดัการทรัพยากรนํ� า

จงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า พรุบา้นไมข้าวเดิมเป็นพรุผนืใหญ่ ปัจจุบนัพื�นที�ถูกตดัขาดออกจากกนั

เนื�องจากการก่อสร้าง การพฒันาและการบุกรุกที�ดิน ปัจจุบนัพรุบา้นไมข้าวที�ยงัคงสภาพอยูเ่ป็นพรุผืน

เล็ก ๆ 7 แห่ง ดงันี�  พรุทุ่งเตียน พรุหลงัวดัไมข้าว พรุจูด พรุแหลมหยดุ พรุยาว พรุจิก พรุเจ๊ะสัน พรุที�ไม่

มีสภาพของพรุหลงเหลืออยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ พรุเป็ดนํ�า พรุทบัเคย พรุยายรัตน์ พรุที�ถูกเปลี�ยนแปลงสภาพเป็น

สระนํ� า ไดแ้ก่ พรุทุ่งเตียน พรุยาว พรุเจ๊ะสัน และพรุที�ยงัคงสภาพความเป็นพรุอยูไ่ดแ้ก่ พรุหลงัวดัไม้

ขาว พรุจูด พรุแหลมหยุด พรุจิก และสอดคล้องกับเอกสารของ สํานักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (����) ไดท้าํการศึกษา เรื�อง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื�นที�

ชุ่มนํ�าพรุบา้นไมข้าว ผลการศึกษาพบว่า สภาพทั�วไปของพรุทั�ง 10 มีดงันี�  

     �.� พรุเป็ดนํ� า พรุทบัเคย พรุยายรัตน์ ปัจจุบนัพรุทั�งสามไม่มีสภาพของพรุหลงเหลืออยู่ เดิม

เป็นพรุที�มีนํ� าขงั ต่อมาพรุเป็ดนํ�าและพรุทบัเคยถูกทาํลายเนื�องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัตตื�น

เขินและแห้ง มีไมเ้หลือไม่มากเขา้ใจว่าเกิดจากการบุกรุกแลว้ถม ปัจจุบนัมีชาวบา้นอยูใ่นบริเวณนี�และมี

ฟาร์มเพาะกุง้ 

     �.� พรูทุ่งเตียน พื�นที�ส่วนใหญ่ถูกขุดลอกเป็นสระนํ� า มีขนาด 70 x 120 x 3.5ลูกบาศก็เมตร 

ความจุ 34,275 ลูกบาศก็เมตร ท่อสร้างเสร็จเมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ.2533 โดยสาํนกังานเร่งรัดพฒันา

ชนบท ขุดลอกหนองนํ� าเพื�อให้ประชาชนใชเ้ป็นสาธารณประโยชน์เพื�อการเกษตร มีหยอ่มของพรรณ

ไมพ้รุหลงเหลืออยูด่า้นขา้งของหนองนํ�า ค่อนขา้งแห้งอยูป่ระมาณ   4-5 ไร่ ลกัษณะป่าพรุทึบบางส่วนมี

พุม่ไมแ้ละทุ่งหญา้ ดา้นหนา้ติดชายทะเลมีสวนมะพร้าวและสันทราย 

     �.� พรุหลงัวดัไมข้าว พรุสภาพค่อนขา้งดีแต่ลดขนาดลงมากมีนํ� าท่วมขงัตลอด มีขนาด 30-

40 ไร่ มีหนองนํ� าธรรมชาติ ป่าพรุและทุ่งหญา้บางส่วน มีบริเวณหลงเหลือคือซากของอุทกสีมา(โบสก์

ในนํ� า) ทางวดัไมข้าวกพ็ยายามดูแลพรุผนืนี�ไว ้ในบริเวณใกลเ้คียงมีฟาร์มเพาะพกัลูกกุง้เป็นจาํนวนมาก

และมีการปล่อยนํ�าทะเลหรือมีการรั�วไหลนํ�าทะเลทาํใหต้น้ไมใ้นพรุตายในบางส่วน 

     �.� พรูจูด เป็นพรุที�อยู่หลังโรงเรียนบ้านไมช้าว มีพื�นที�ประมาณ 157 ไร่ สํานักงานเร่งรัด

พฒันาชนบท ได้ดาํเนินการชุดสระนํ� าต้านหลงัโรงเรียน ขนาด 60 x 20 x 4.5 ลูกบาศก์เมตร ความจุ 

5,400 ลูกบาศก็เมตร สภาพป่าพรุบางส่วนอยูส่ภาพค่อนขา้งดี มีหนองนํ� าธรรมชาติ จูด กก มีผูถื้อครอง

บางรายอยูร่อบพรุจูด สภาพป่าที�ตีมีประมาณ 70 ไร่  

     �.� พรุยาว เดิมเป็นพรุมีเนื�อที�ประมาณ 41 ไร่เศษ ปัจจุบนัไดถู้กขุดลอกเปลี�ยนสภาพพรุเป็น

อ่างเก็บนํ� าขนาดใหญ่ โดยจะจดัทาํเป็นประปาหมู่บา้น ปัจจุบนัยงัไม่มีการใชป้ระโยชน์และโรงประปา

กย็งัไม่ไดด้าํเนินการ มีพืชจากพรุหลงเหลืออยูบ่า้ง แต่ไม่มีสภาพเป็นป่าพรุ 

     �.� พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็ก ๆ ประมาณ 10 ไร่ อยู่ติดกับสระนํ� าพรุยาวที�ขุดเพื�อทํา

โครงการนํ� าประปา โดยมีถนนกั�นระหว่างพรุยาวเป็นพรุแหลมหยุด เป็นพรุที�แห้ง มีตน้เสม็ดขึ�น หน้า

ฝนมีนํ� าขงัเป็นหนอง มีสวนยคูาลิปตสัอยู่รอบ เติมมีพื�นที�มากกว่า40-50 ไร่ ปัจจุบนัเหลือประมาณ 10 

ไร่ 

     �.� พรุจิก เป็นพรุที�มีสภาพค่อนขา้งดี ขนาดประมาณ 77 ไร่ มีหนองนํ� าขนาดใหญ่ ซึ� งมีนํ� า

ท่วมขงั มีหญา้สูงและพืชนํ�าหลายชนิด มีดวามหลากหลายของพรรณพืชและพนัธ์ุสัตว ์ตาํบลมีโครงการ
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เสนอใหข้ดุ เพื�อทาํประตูระบายนํ�าออกสู่ทะเล เพื�อป้องกนันํ�าท่วมและขดุสระเพื�อโครงการชลประทาน

ในการเก็บนํ� า สําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร ปัจจุบนัโครงการถูกยบัยั�งไว ้บริเวณโดยรอบมีผู ้

ถือครอง และมีผูอ้าศยัอยูบ่างราย 

     �.� พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที�อยู่เหนือสุดในจาํนวนพรุทั�งหลายที�บา้นไมข้าว เดิมเป็นพรุผืนใหญ่ 

มีเนื�อที�มากกว่า 200 ไร่ พื�นที�โดยรอบเป็นพื�นที�กรรมสิทธิ� ของเจา้ของรายใหญ่พื�นที�มีเอกสิทธิ�  ที�สาํคญั

ที�หลวง (นสล.) ในปี พ.ศ. 2532 จงัหวดัไดใ้ชง้บประมาณพิเศษจากโครงการสร้างงานในชนบท (กสช.) 

ทาํการสร้างคนัดินและขุดลอกโดยรอบกวา้งประมาณ 10 เมตร และสํานกังานเร่งรัดพฒันาชนบท ได้

ขุดลอกพรุเจ๊ะสัน เกิดเป็นสระนํ� ามีขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างเสร็จเมื�อวันที�  28 

มิถุนายน พ.ศ. 2537 เพื�อใหเ้ป็นที�สาธารณประโยชน์ พื�นที�พรุไดถู้กลดขนาดเหลือเพียงพรุตรงกลางเกิด

เป็นเกาะ ยงัมีพรรณไมข้องพรุ ดงกก ดงหญา้ และชายตสลิ�ง พื�นที�พรุเหลือประมาณ 40-50 ไร่ ความ 

หลากหลายทางชีวภาพของพืชในพรุลดลง แต่มีพื�นที�นํ� าเพิ�มขึ�น เดิมมีโครงการสร้างสนามพกัผ่อน

หยอ่นใจ และจดัใหเ้ป็นที�ท่องเที�ยว  

 �. การใช้ประโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว พื�นที�พรุเป็นแหล่งนํ� าผิวดินที�สามารถเขา้ไปใช้

ประโยชน์ไดโ้ดยตรงทั�งในครัวเรือน และการเกษตร ไดมี้การขดุลอกพรุยาวให้กลายเป็นอ่างเก็บนํ� าเพื�อ

ใช้ในระบบประปาหมู่บา้นไม้ขาว ขุดลอกพรุทุ่งเตียนและพรุเจ๊ะสันเป็นสระนํ� า ได้มีการพฒันาพรุให้

เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติและนันทนาการ สร้างถนนล้อมรอบพรุ เป็นที�ออกกาํลงักาย ปั�น

จกัรยาน และพกัผ่อนหยอ่นใจ เช่น พรุเจ๊ะสัน และพรุจิก ทั�งเป็นทิวทศัน์ที�สวยงามให้แก่โรงแรมชื�อดงั

หลายแห่งที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัพรุบา้นไมข้าว และเนื�องจากป่าพรุ มีประสิทธิภาพสูงในการบาํบดันํ� า

เสีย และสามารถรองรับนํ�าเสียที�มีความเขม้ขน้และความเคม็สูงไดดี้ ป่าพรุจึงทาํหนา้ที�บาํบดันํ�าเสียที�ได้

มีการปล่อยนํ� าเสียจากชุมชน โดยเฉพาะนํ� าเสียที�มีการปล่อยจากฟาร์มอนุบาลลูกกุง้ลงสู่พรุ จากแผนผงั

การใช้ประโยชน์ที�ดินในอนาคต พรุบา้นไมข้าวจดัเป็น  ที�โล่งเพื�อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้ม แมว้่าพื�นที�ชุ่มนํ� าป่าพรุจะมีคุณประโยชน์นานปัการแต่หากใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการรักษา 

ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนํ� าเสียที�ไม่ไดรั้บการบาํบดัลงสู่พรุ การก่อสร้างที�รุกลํ�าพื�นที�ป่าพรุ อาจจะทาํให้

เกิดความเสียหายกบัป่าพรุ หรือสิ�นสภาพได ้จากการอภิปรายวตัถุประสงคข์อ้สอง มีความสอดคลอ้งกบั

เอกสาร หลกัเกณฑ์ และกรอบแนวทางในการอนุรักษ์ฟื� นฟูแหล่งนํ� าและพื�นที�ชุ่มนํ� า คณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ�าแห่งชาติ (����) ผลการศึกษาพบว่า คุณประโยชน์ที�พึงมีพึงไดจ้ากพื�นที�ชุ่มนํ�าคือเป็นแหล่ง

นํ� า ทั� งนํ� าจืด นํ� ากร่อยและนํ� าเค็มที�สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และมีความสําคัญต่อ

นันทนาการและการท่องเที�ยว ซึ� งสอดคลอ้งกบัเอกสารของ ศกัดิ� ศรี รักไทย (����) ได้ทาํการศึกษา 
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เรื� อง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการบริการระบบนิเวศพื�นที�ชุ่มนํ� า ผลการศึกษาพบว่า 

มูลค่าจากการใชป้ระโยชน์โดยตรง คือการที�ประชาชนในฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์โดยตรงจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เช่น การใช้สวนสาธารณะเพื�อการพกัผ่อนท่องเที�ยว การเขา้ชม

อุทยานแห่งชาติ การใชน้ํ� าเพื�อการอุปโภคบริโภค เป็นตนั สอดคลอ้งกบัเอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์

การพฒันาจงัหวดัภูเกต็ (2559) ไดท้าํการศึกษา เรื�อง บรรยายสรุปขอ้มูลจงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า 

แหล่งนํ� าผิวดินจากพื�นที�พรุส่วนใหญ่จะกระจายตวัอยูเ่ขตอาํเภอถลาง ไดแ้ก่ พรุทุ่งเตียน พรุไมข้าว พรุ

จูด พรุยาว พรุแหลมหยุด พรุจิก และพรุเจ๊ะสัน และสอดคลอ้งกบัเอกสารงานวิจัยของ สายธาร ทอง

พร้อม (2557) ได้ทาํการศึกษา เรื�อง ประสิทธิภาพป่าพรุพื�นที�ชุ่มนํ� าตามธรรมชาติในการบาํบดันํ� าเสีย

ชุมชนบ้านไม้ขาว อาํเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ระบบพื�นที�ชุ่มนํ� าป่าพรุทุ่งเตียน  มี

ประสิทธิภาพสูงในการบาํบดันํ� าเสียจากชุมชน และสามารถรองรับนํ�าเสียที�มีความเขม้ขน้และความเคม็

สูงไดดี้ อยา่งไรกต็าม ป่าพรุคงไม่สามารถรองรับนํ�าเสียที�ไม่ผ่านการบาํบดั ซึ� งมีสารมลพิษปนเปื� อนใน

ปริมาณมากเช่นนี� ได้ตลอด ดังนั� นจะต้องมีแผนการจดัการที�เหมาะสมเพื�อป้องกันผลกระทบที�อาจ

เกิดขึ�นต่อระบบนิเวศป่าพรุซึ�งยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการบาํบดัดว้ยเช่นกนั 

  

ข้อเสนอแนะ 

 �. พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าวควรได้รับการอนุรักษ์จากชุมชน สร้างจิตสํานึกและตระหนักถึง

คุณค่าและความสําคญัของพรุบา้นไมข้าว พฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เพื�อรักษาสภาพความ

เป็นพรุอยา่งยั�งยนื 

 �. การใชป้ระโยชน์พื�นที�ชุ่มนํ� าพรุบา้นไมข้าว ควรมีการวางแผน และกาํหนดการใชป้ระโยชน์

แต่ละพรุอยา่งชดัเจน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี� เป็นการวิจยักึ�งทดลอง แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง วตัถุประสงคเ์พื�อ

ศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจของนวตักรรมบ้านนิดพิชิตยุงในการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุ

ยุงลายในพื�นที� เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจ และค่าดัชนี

ลูกนํ� ายงุลายของการทดลองก่อนและหลงัการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด

จํานวน �3 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 มีอายุระหว่าง ��-�� ปี ร้อยละ 33.33 ระดับ

การศึกษาสูงสุด ระดบัประถม ร้อยละ ��.�� และมีโรคประจาํตวั โรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ ��.�� 

โรคเบาหวาน ร้อยละ ��.�� ผลความพึงพอใจต่อนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ พบว่า อาสาสมคัรมีความพึง

พอใจต่อการใช้นวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุในภาพรวมมีคะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� อยู่ในระดบัพึงพอใจ

มากที�สุด เช่นเดียวกบัดา้นประสิทธิภาพการใชง้านและดา้นราคาเหมาะสม ดา้นประสิทธิผลของบา้น

นิดพิชิตยงุในการควบคุมลูกนํ� ายงุลายพบว่าค่าดชันีความชุกลูกนํ�ายงุลาย (HI, CI) ลดลงอยา่งต่อเนื�องใน

เดือนที�  � � และ � ตามลําดับ ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมเกี�ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค

ไขเ้ลือดออก ทั�งพฤติกรรมการป้องกนัและกาํจดัลูกนํ� ายุงลาย และพฤติกรรมด้านสํารวจลูกนํ� ายุงลาย 

พบว่า พฤติกรรมของอาสาสมคัรทั�ง � ดา้นมีแนวโนม้ดีขึ�น ปฏิบติัสมํ�าเสมอมากขึ�น  มีความตระหนัก

ในการควบคุมและป้องกนัโรคมากขึ�น จะเห็นไดว้่านวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงมีประสิทธิผลในการการ

ควบคุมและลดปริมาณลูกนํ�ายงุลายได ้

คาํสําคัญ: ไขเ้ลือดออก, ลูกนํ�ายงุลาย, นวตักรรม 
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Abstract 

 This is a quasi-experimental study with conducted to one group for pretest and posttest 

design in the satisfaction and efficacy of the Bannid-Pichit-Yung innovation in Reducing Dengue 

Outbreak Risk in the area of Thawi Watthana District, Bangkok. The study compares with the 

average satisfaction score and larvae index between before and after for using the Bannid-Pichit-

Yung innovation. The results of this study in 33 participants found that mostly female in 71.43 

percent, total of aged between in 65-69 years with achieve in highest educational level and 

elementary school (33.33%,85.71%), in physical health found that the congenital disease in high 

blood pressure and diabetes (33.33%,23.81%). The results of satisfaction in control of mosquito 

breeding with the Bannid-Pichit-Yung innovation with the average score in the most satisfied level 

(4.25 +-0.69) as well with the efficiency and the reasonable price. The Aedes larvae prevalence index 

(HI, CI) decreases continuously in the 1, 2, and 3 months, indicating that the Bannid-Pichit-Yung 

innovation was successful in suppressing Aedes larvae. The findings of a behavioral study on dengue 

disease control and prevention. mosquito larvae prevention and elimination. The behavior of the 

Aedes mosquito larvae study revealed that the volunteers' behavior improved, more frequent practice, 

awareness of disease control and prevention. Bannid-Pichit-Yung innovation can be seen to be 

effective at controlling and reducing the amount of mosquito larvae. 

 

Keywords: dengue fever, mosquito larvae, innovation 

 

บทนํา 

 ยุงลายที�สําคัญในประเทศไทยมี � ชนิด คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti)  และ ยุงลายสวน 

(Aedes albopictus) เนื�องจากเป็นพาหะสําคญัในการนาํโรคไขเ้ลือดออกและไขชิ้คุนกุนยา โดยยุงลาย

บา้นและยงุลายสวนมีลกัษณะต่างกนัคือ ยุงลายบา้นชอบอาศยัอยูใ่นบา้น หรือบริเวณรอบๆ บา้น ระยะ

หากินประมาณ ��-��� เมตร ส่วนยุงลายสวนคลา้ยยุงลายบา้นแต่มกัพบอยู่ในชนบท และบินไดไ้กล

กว่ายุงลายบ้าน โดยมีระยะหากินประมาณ ���-��� เมตร (Thavara, 2010)  วงจรชีวิตของยุงลายมี � 

ระยะ ได้แก่ �)ระยะไข่ ยุงลายหนึ� งตัววางไข่ ��-��� ฟอง/ครั� ง โดยจะวางไข่เหนือระดับนํ� าด้านใน

ภาชนะ ซึ� งไข่ยุงลายนี� จะอยู่ในที�แห้งได้เป็นระยะเวลานานหลายปีจนกว่าจะมีนํ� าท่วมขงัจึงจะฟัก
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ออกเป็นลูกนํ� า �) ระยะตวัอ่อน (ลูกนํ� า) เป็นช่วงตวัอ่อนอาศยัอยู่ในนํ� าซึ� งใชเ้วลาเจริญเติบโต �-�� วนั 

ก่อนกลายเป็นตวัโม่งหรือดกัแด ้�) ระยะดกัแดห้รือตวักลางวยั (ตวัโม่ง)  ซึ� งตวัโม่งจะลอยติดกบัผิวนํ� า 

�-� วนั จึงจะลอกคราบแลว้กลายเป็นตวัเตม็วยั �) ระยะตวัเต็มวยั หรือ ตวัยงุ โดยยงุลายจะเริ�มผสมพนัธุ์

หลงัจากลอกคราบประมาณ �� ชั�วโมง เมื�อผสมพนัธุ์แลว้ยงุตวัเมียจะออกหากินเลือด โดยเฉพาะเลือด

คน และหากินในเวลากลางวนั หลงัจากกินเลือดแลว้ ยุงตวัเมียจะไปเกาะพกัรอให้ไข่เจริญเติบโต ใช้

เวลาประมาณ �.�-�.� ว ัน แหล่งเกาะพักของยุงลายได้แก่บริเวณที�มืด อับลม ในห้องนํ� าในบ้าน 

โดยเฉพาะตามสิ�งห้อยแขวนภายในบา้น เช่น เสื�อผา้ มุง้ ม่าน เมื�อไข่เจริญเต็มที�แลว้ ยุงลายจะบินไปหา

ที�วางไข่ โดยบริเวณที�ยุงลายมกัวางไข่คือ ที�ร่ม แหล่งนํ�าที�มีใบไมร่้วงลงไปและมีสีนํ� าตาลๆ จะกระตุน้

การวางไข่ได้ดี รวมไปถึงภาชนะขงันํ� าที�มีนํ� านิ�งและใส นํ� าฝนเป็นนํ� าที�ยุงลายชอบวางไข่มากที�สุด 

(Thavara, 2016) โดยพบว่าภาชนะเก็บขงันํ� าภายในบ้านเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลายบ้านร้อยละ 

��.�� และภาชนะเก็บขงันํ� าที�อยูน่อกบา้นร้อยละ ��.�� ส่วนยงุลายสวนจะชอบวางไข่นอกบา้นตามกาบ

และใบของพืช โพรงไม ้กะลา กระบอกไมไ้ผ่ที�มีนํ� าขงั เป็นตน้ (Department of Disease Control, 2011) 

  การควบคุมโรคที�เกี�ยวขอ้งกบัยงุลาย จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้เกี�ยวกบัชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ของยงุลาย ไดแ้ก่ การเจริญเติบโต การแพร่กระจาย ความสามารถในการนาํโรค แหล่งที�อยูอ่าศยั 

ประเทศไทยมีวิธีการควบคุมยงุลายตวัเตม็วยัและลูกนํ�า ทั�งการใชว้ิธีสารเคมี เช่น การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ�

ตกคา้ง (Residual spraying) การพ่นฟุ้งหรือพ่นฝอย (Space spray application) สารเคลือบทรายเทมีฟอส 

1 % w/w (อะเบท) และเมด็เกล็ดละลายนํ�า (เอซายเอส เอส) และวิธีทางชีววิทยา เช่น การใชศ้ตัรูของยงุ

ตามธรรมชาติมาควบคุมยงุ หรือใชส้ารพิษของสิ�งที�มีชีวิต เช่น แบคทีเรีย สิ�งมีชีวิตตามธรรมชาติที�

นาํมาใชไ้ด ้เช่น ลูกนํ�ายงุยกัษ ์(Toxorhynchites), หนอนพยาธิ (Nematode), แบคทีเรีย (Bacteria), เชื�อรา 

(Fungi), ปลากินลูกนํ�า (Larvivorous fish), จิ�งจก, ตุ๊กแก เป็นตน้ (Institute of Public Health Sciences, 

2010) 

 ในปี พ.ศ. ���� สถานการณ์การระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในประเทศไทย มีรายงานผูป่้วย

สะสม จาํนวน ��,��� ราย คิดเป็นอตัราป่วยเท่ากบั ���.�� ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผูป่้วย

เสียชีวิต จาํนวน �� ราย คิดเป็นอตัราป่วยตาย ร้อยละ �.�� และ ณ ช่วงเวลาเดียวกนั ปี พ.ศ. ���� มี

รายงานผูป่้วยมากกว่า ปี พ.ศ. ���� : �.� เท่า (Division of Epidemiology, 2020) 

ปัญหาการแพร่ระบาดของไขเ้ลือดออกในชุมชนเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็น

ปัญหาที�มีมาอย่างต่อเนื�อง จากลกัษณะเมืองที�เป็นเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการ

เคลื�อนยา้ยของประชากรตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุทาํให้มาตรการควบคุมโรคประสบปัญหาในการ
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ดาํเนินการ ไดแ้ก่ ไม่สามารถฉีดพ่นหมอกควนัให้ครอบคลุมพื�นที�การระบาด ไม่สามารถทาํลายแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยุงลายไดอ้ย่างทั�วถึง และยงัพบว่าประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักที�จะ

กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลายอยา่งต่อเนื�อง (Communicable Disease Control Division, 2021) นอกจากนี�

ยงัพบขอ้มูลการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา จากกรมควบคุมโรคติดต่อ สาํนักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

รายงานขอ้มูลผูป่้วยไขเ้ลือดออกในพื�นที�กรุงเทพมหานคร ตั� งแต่วนัที�  � มกราคม ���� -� มกราคม 

���� พบผูป่้วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จาํนวน �,��� ราย  ไม่พบผูเ้สียชีวิต และกลุ่มอาย ุ� -�� ปี มี

อตัราป่วยสูงสุด ���.�� รายต่อประชากรแสนคน เมื�อพิจารณาอตัราป่วยในช่วง �� ปีที�ผ่านมา พบอตัรา

ป่วยใน กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นแบบปีเวน้ปี ทั�งนี� จากรายงานอนัดบัอตัราป่วยสะสมโรค

ไขเ้ลือดออก จาํแนกรายเขตในกรุงเทพมหานคร ปี ���� พบว่าพื�นที�เขตทวีวฒันามีอตัราป่วย ��.�� ราย

ต่อประชากรแสนคน เมื�อเทียบกับรายงานอัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก จําแนกรายเขตใน

กรุงเทพมหานคร ปี ���� ในช่วงเวลาเดียวกนั พบว่า พื�นที�เขตทวีวฒันามีอตัราป่วยสะสมสูงขึ�น ส่งผล

ใหอ้าจเกิดการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกสูงขึ�นได ้(Communicable Disease Control Division, 2020) 

คณะผู ้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื�อให้ได้เครื� องมือที�สามารถเข้าถึง

ประชาชนไดง่้าย ราคาไม่แพง และประชาชนสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเอง จึงคิดคน้ต่อยอดเป็นบา้นนิดพิชิต

ยุง เพื�อส่งเสริมการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย จากวสัดุทอ้งถิ�น ราคาไม่แพง ทาํได้ง่าย และดูแล

รักษาไดด้ว้ยตวัเอง 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื�อศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจของนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุในการควบคุมแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุลายในพื�นที�เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุช่วยควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายและกระตุน้ให้ประชาชนตระหนกั

ถึงการควบคุมและป้องกนัโรคพร้อมทั�งการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลายไดดี้ขึ�น 
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ระเบยีบวธีิวจิัย 

เป็นการวิจัยกึ� งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการ

ทดลอง (One Group Pretest–Posttest Design) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเขา้ถึงคือ ประชาชนที�อาศยัเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการเลือกคือ  

�) เป็นผูที้�อาศยัอยูใ่นเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ไม่ตํ�ากว่า � ปี  

�) เป็นผูที้�อาศยัอยูใ่นพื�นที�เสี�ยงที�มีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

3) ยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมในการวิจยัครั� งนี�  

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดยคาํนึงถึงขนาดกลุ่มตวัอย่างที�

เหมาะสมของการวิจยัแบบกึ�งทดลอง คืออย่างนอ้ยควรมีกลุ่มตวัอยา่ง �� หลงัคาเรือน เพื�อให้ขอ้มูลเกิด

การกระจายตวัเป็นโคง้ปกติ (normality) ซึ� งมีผลต่ออาํนาจการทดสอบและมีค่าความแปรปรวนลดลง 

(Grove, S. K., Burns, N., & Gray, J. ,2012) ดังนั�นผูว้ิจัยจึงกาํหนดขนาดตวัอย่าง �� หลงัคาเรือนเพื�อ

ป้องกนัการถอนตวัระหว่างทดลอง (Drop out)  

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิัย 

�. เครื�องมือที�ใชใ้นการทดลอง คือ นวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ 

จากความรู้เกี�ยวกบัชีววิทยาและนิเวศวิทยาของยุงลาย พบว่า ยุงลายมีนิสัยชอบเกาะตามที�มืด

และมีความชื�น และมกัวางไข่ในภาชนะขงันํ� าที�มีนํ� านิ�งและใส จากการศึกษาและรวบรวมนวตักรรมที�

เคยมีการคิดคน้และมีใช้แลว้ในชุมชนแต่พบว่ายงัไม่เกิดการใช้อย่างต่อเนื�อง จึงได้มีการสํารวจถึง

สาเหตุ พบว่า กบัดกัยุงลายเดิมนั�นมีการใชง้านที�ไม่สะดวก  ไม่แข็งแรงทนทาน ราคาสูง คณะผูว้ิจยัจึง

คิดคน้ต่อยอดเป็น “นวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุง” โดยนาํถงัพลาสติกหูหิ�วสีดาํที�มีฝาปิด มาเจาะฝาเป็น

วงกลม  นาํมาเติมนํ�า ใส่ทรายอะเบท เพื�อเป็นตวัล่อให้ยงุลายมาวางไข่เป็นการตดัวงจรชีวิตยุงลาย และ

นาํไปวางในและนอกบริเวณบา้นที�อยูใ่นพื�นที�ที�เคยมีการระบาดของไขเ้ลือดออกเป็นเวลา � เดือน โดย

ให้อาสาสมคัรตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ก่อนนาํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงมาใช ้และ

หลงัการนาํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุมาใช ้�, � และ � เดือน ตามลาํดบั 
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2. เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  

�.� แบบสอบถาม ประกอบดว้ย � ส่วน คอื 

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัคุณลักษณะส่วนบุคคล จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และโรคประจาํตวั 

 ส่วนที� � พฤติกรรม เกี�ยวกบัการควบคุมและป้องกันโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน �� ขอ้ เป็นขอ้

คาํถามที�วดัแบบ Likert Scale โดยมีเกณฑก์ารให้ค่าคะแนน ดงันี�  

แบบสอบถามดา้น (บวก)    แบบสอบถามดา้น (ลบ) 

ปฏิบติัสมํ�าเสมอ  � คะแนน    ปฏิบติัสมํ�าเสมอ � คะแนน 

ปฏิบติับ่อยครั� ง  � คะแนน    ปฏิบติับ่อยครั� ง  � คะแนน 

ปฏิบติับางครั� ง  � คะแนน    ปฏิบติับางครั� ง  � คะแนน 

ปฏิบติันานๆครั� ง � คะแนน    ปฏิบติันานๆครั� ง � คะแนน 

ไม่ปฏิบติัเลย  � คะแนน    ไม่ปฏิบติัเลย  � คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคโรคไขเ้ลือดออก แบ่งเป็น �  ระดบั 

ดงันี�  

ปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคดีมาก เท่ากบัหรือมากกวา่   41  คะแนน 

ปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคดี      31-40  คะแนน 

ปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคปานกลาง     21 -30  คะแนน 

ปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรค นอ้ย     11 -20  คะแนน 

ปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรคนอ้ยมากนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั  10  คะแนน 

 ส่วนที� � แบบประเมินความพึงพอใจนวตักรรมนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ จาํนวน � ขอ้ เป็นขอ้

คาํถามที�วดัแบบ Likert Scale กาํหนดเกณฑค่์าเฉลี�ย ในความหมายของการประเมินค่า ดงันี�  

  4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจ มากที�สุด 

3.41 - 4.20  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจ มาก 

2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 

1.81 - 2.60  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจ นอ้ย 

1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจ นอ้ยที�สุด 
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�.� แบบวดัค่าดัชนีความชุกลูกนํ� ายุงลายในภาชนะขงันํ� าทั�งในบา้นและนอกบา้น โดยทาํการ

สาํรวจก่อนและหลงัการดาํเนินงาน �, � และ � เดือน โดยมีเกณฑด์งันี�  

 ค่า House index (HI) หมายถึง ร้อยละของบา้นสาํรวจที�พบลูกนํ�ายงุลาย มีสูตรดงันี�  

  HI  =  จาํนวนบา้นที�พบลูกนํ�ายงุลาย x 100 

            จาํนวนบา้นที�สาํรวจทั�งหมด 

 ค่า Container index (CI) หมายถึง ร้อยละของภาชนะที�พบนํ�ายงุลาย  

  CI  =  จาํนวนภาชนะที�พบลูกนํ�ายงุลาย x 100  

          จาํนวนปรารถนาที�สาํรวจทั�งหมด 

แนวทางการแปลค่าดชันีทางกีฏวิทยาที�แสดงค่าดชันีลูกนํ� ายงุลายและค่าระดบัความเสี�ยงของ

การแพร่โรคไขเ้ลือดออก (WHO, 1993) โดยมีคา่ดงันี�  

 ค่า HI  10 มีความเสี�ยงสูงที�เกิดการแพร่โรค 

 ค่า HI  1 มีความเสี�ยงตํ�าที�เกิดการแพร่โรค 

 

�. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการ ดงันี�  

�) คณะผูว้ิจัยพบอาสาสมัครก่อนดําเนินการทดลอง เพื�อชี� แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขั�นตอนการดาํเนินการวิจยั  

�) ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บขอ้มูลประเมินความพึงพอใจและความรู้ของอาสาสมคัรก่อนเขา้ร่วม

โครงการ (pre-test) โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ และ แบบทดสอบ  

�) นํา “นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยุง” ไปวางยงัจุดที�กาํหนดไว้หลังคาเรือนละ � จุด ติดตาม

ตรวจสอบและเกบ็ขอ้มูลลูกนํ� ายงุลายในภาชนะขงันํ�าทั�งในบา้นและนอกบา้นทุก �, � และ � เดือน  

�) ประเมินความพงึพอใจและความรู้ของของอาสาสมคัรหลงัเขา้ร่วมโครงการ (post-test) โดยใชแ้บบ

ประเมินความพึงพอใจ และ แบบทดสอบ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

�. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่า

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

�. คาํนวณค่าดชันีความชุกลูกนํ�ายงุลาย House Index (HI) และ Container Index (CI)  
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ผลการศึกษา 

ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดจาํนวน �3 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 มีอายรุะหว่าง ��-�� 

ปี ร้อยละ 33.33 และอายรุะหว่าง ��-�� ร้อยละ ��.�� ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัประถมร้อยละ ��.�� 

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ ��.��  โสด ร้อยละ ��.�� โดยประกอบอาชีพรับจา้ง ร้อยละ ��.�� และ

ว่างงานร้อยละ ��.�� ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือนคิดเป็นร้อยละ 48.39 และ

มีโรคประจาํตวั โรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ ��.�� โรคเบาหวาน ร้อยละ ��.��  

 

ตารางที� 1  

พฤติกรรม เกี�ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมคัรก่อนและหลงัการใช้

นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยงุ (n = 33) 

 

ดา้น ก่อนใช ้

คะแนน (Mean ± SD) 

หลงัใช ้

คะแนน (Mean ± SD) 

ดา้นการป้องกนัและกาํจดัลูกนํ�ายงุลาย 33.18 ± 3.26 45.63 ± 4.58 

ดา้นสาํรวจลูกนํ�ายงุลาย 26.57 ± 4.65 34.52 ± 2.67 

ดา้นการป้องกนัยงุกดั 38.58 ± 2.57 39.72 ± 2.73 

จากตาราราง � พบว่า พฤติกรรมของอาสาสมคัรก่อนการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยุง ดา้นการ

ป้องกนัและกาํจดัลูกนํ� ายงุลาย อยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉลี�ย ��.�� ± �.�� หลงัการใช้นวตักรรมบา้นนิด

พิชิตยงุพบว่า พฤติกรรมดา้นการป้องกนัและกาํจดัลูกนํ� ายงุลายอยูใ่นระดบัดีมาก คะแนนเฉลี�ย ��.�� ± 

�.�� ส่วนพฤติกรรมดา้นสํารวจลูกนํ� ายงุลาย ก่อนการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยุง พบว่าอาสาสมคัรมี

พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนเฉลี�ย ��.�� ± �.�� หลงัการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุพบว่า 

พฤติกรรมดา้นสํารวจลูกนํ� ายงุลายอยู่ในระดบัดี ที�ระดบัคะแนนเฉลี�ย ��.�� ± �.�� พฤติกรรมดา้นการ

ป้องกนัยงุกดั ก่อนการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ พบว่าอาสาสมคัรมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี คะแนน

เฉลี�ย ��.�� ± �.��  หลงัการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงพบว่า พฤติกรรมดา้นการป้องกนัยุงกดัอยูใ่น

ระดบัดี คะแนนเฉลี�ย ��.�� ± 2.73      
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ส่วนที� � ความพงึพอใจต่อการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ 

 จากการสาํรวจความพึงพอใจต่อการนาํนวตักรรมบา้นนิดพชิิตยงุไปใช ้พบว่าอาสาสมคัรมี

ความพงึพอใจดงัแสดงในตารางที� 2  

 

ตารางที� 2  

ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมบ้านนิดพิชิตยงุของอาสาสมัครก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมบ้าน

นิดพิชิตยงุ (n = 33) 

ดา้น ก่อนใช ้

คะแนน (Mean ± SD) 

หลงัใช ้

คะแนน (Mean ± SD) 

ดา้นประสิทธิภาพ 3.18 ± 0.52 4.28 ± 0.72 

ดา้นความปลอดภยั 3.43 ± 0.78 4.14 ± 0.65 

ดา้นความแขง็แรง ทนทาน 2.75 ± 0.83 3.57 ± 0.71 

ดา้นความสวยงาม 2.63 ± 0.58 3.18 ± 0.49 

ดา้นราคา 4.25 ± 0.63 4.36 ± 0.82 

ดา้นความสะดวกในการใช ้ 2.75 ± 0.49 3.59 ± 0.80 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 3.59 ± 0.57 4.38 ± 0.73 

จากตาราง � พบว่า อาสาสมคัรมีความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยุง ในด้าน

ต่างๆ ดังนี�  ดา้นประสิทธิภาพการใช้งาน อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับมากที�สุด โดยก่อนใช้

คะแนนเฉลี�ย �.��±�.�� และหลังใช้คะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� ด้านความปลอดภัยต่อสมาชิกใน

ครอบครัวและสัตวเ์ลี�ยง พบว่า อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยก่อนใชค้ะแนนเฉลี�ย  �.�� 

± �.�� และหลงัใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� ดา้นความแข็งแรง ทนทาน อาสาสมคัรมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยก่อนใช้คะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� และหลังใช้คะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� ด้านความ

สวยงาม อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยก่อนใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� และหลงั

ใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� ดา้นราคา เหมาะสม ไม่แพง อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด 

โดยก่อนใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� และหลงัใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� ดา้นความสะดวกในการใช้

งาน อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยก่อนใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� และหลงัใชค้ะแนน
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เฉลี�ย �.�� ± �.�� ดา้นความพึงพอใจในภาพรวม อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดับมากที�สุด โดย

ก่อนใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.�� และหลงัใชค้ะแนนเฉลี�ย �.�� ± 0.73 

 

ส่วนที� 3 ค่าดชันีความชุกลูกนํ�ายงุลายในภาชนะขงันํ�าทั�งในบา้นและนอกบา้น 

ตารางที� 3  

ค่าดัชนีลูกนํ�ายงุลาย ( HI และ CI) ในภาชนะขงันํ�าทั�งในบ้านและนอกบ้าน ก่อนและหลงัการดาํเนินงาน 

1, � และ � เดือน  (n = 33) 

ครั� งที�สาํรวจ จาํนวนบา้นที�สาํรวจ บา้นพบภาชนะที�มีลูกนํ�า (หลงัคาเรือน) ค่า HI 

0 33 18 54.55 

1 เดือน 33 6 18.18 

� เดือน 33 4 12.12 

� เดือน 33 3 9.09 

 

 

ครั� งที�สาํรวจ จาํนวนภาชนะที�สาํรวจ ภาชนะที�มีลูกนํ�า ค่า CI 

0 132 40 30.30 

1 เดือน 134 25 18.66 

� เดือน 135 12 8.09 

� เดือน 134 8 5.97 

จากตาราง � พบว่า ค่าดชันีลูกนํ�ายงุลายจากการสาํรวจ ดงันี�  ค่า HI ก่อนใชน้วตักรรมบา้นนิด

พิชิตยงุเท่ากบั ��.�� หลงัการนาํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุไปใชค่้า HI ลดลงอยา่งต่อเนื�อง  โดยหลงัใช้

เดือนที� � � และ � ค่า HI เท่ากบั ��.�� ��.�� และ �.�� ตามลาํดบั ส่วนค่า CI พบว่า ก่อนใชน้วตักรรม

บา้นนิดพิชิตยงุเท่ากบั ��.�� หลงัการนาํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุไปใช ้พบว่าค่า CI ลดลงอยา่ง

ต่อเนื�อง โดยหลงัใชเ้ดือนที� � � และ � คา่ CI เท่ากบั 18.66 8.09 และ �.�� ตามลาํดบั   
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อภปิรายผล 

 อาสาสมคัรที�เขา้ร่วมใชน้วตักรรมนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ จาํนวนทั�งสิ�น �3 คน �3 หลงัคา

เรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 มีอายรุะหว่าง ��-�� ปี ร้อยละ 33.33 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดบัประถมร้อยละ ��.�� สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ ��.��  โดยประกอบอาชีพรับจา้ง ร้อยละ ��.�� 

ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.39 และมีโรคประจาํตวั โรค

ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ ��.�� โรคเบาหวาน ร้อยละ ��.��  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยุง พบว่าคะแนนความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากที�สุด (คะแนนเฉลี�ย �.�� ± �.��) ทั�งนี� เนื�องจากคณะผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร งาน

ที�เกี�ยวขอ้ง สภาพปัญหาการใช้เครื� องมือที�มีอยู่เดิม เช่น �) มองเห็นระดบันํ� าในขวดไม่สะดวก �) ตดั

แต่งขวดให้เป็นรูปทรงที�ตอ้งการยาก  �) ความแขง็แรงทนทานนอ้ย ไม่สวยงาม �) กน้ขวดเล็กทาํให้นํ� า

หกง่าย  �) เติมนํ� าไม่สะดวก �) เคลื�อนยา้ยไม่สะดวก ผูว้ิจยัจึงนาํขอ้มูลที�ไดม้าพิจารณาเพื�อเป็นแนวทาง

ในการสร้างเครื�องมือ ทาํใหเ้ครื�องมือที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นสามารถแกปั้ญหาและเขา้ถึงประชาชนไดม้ากขึ�น 

ส่งผลให้ค่าความพึงพอใจของผูใ้ช้งานในภาพรวมอยู่ระดับมากที�สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิกร 

ตันทวุฑโดม (Wikorn, ����) ที�พบว่า  ก่อนการนําเครื� องมือที�สร้างขึ� นใหม่ หรือเครื� องมือที�มีการ

ปรับเปลี�ยนเนื�อหาไปใช้ ควรดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือทดสอบคุณสมบติัของเครื�องมือว่า 

สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เมื�อพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ พบว่า 

อาสาสมคัรมีความพึงพอใจในดา้นราคาเหมาะสมสูงที�สุดที�คะแนน �.�� ± �.�� อยู่ในระดบัมากที�สุด 

เนื�องจากนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงทาํจากวสัดุที�หาง่ายในทอ้งถิ�นและราคาไม่แพง ในขณะที�ความพึง

พอใจด้านประสิทธิภาพในการดักยุงมีคะแนนอยู่ที�  �.�� ± �.�� อยู่ในระดับมากที� สุด แสดงว่า

อาสาสมคัรเห็นว่านวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงนี�สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการล่อให้ยงุลายมาวางไข่

ไดดี้ ส่วนความพึงพอใจดา้นความสวยงามมีคะแนนน้อยที�สุดอยู่ที� �.�� ± �.�� สอดคลอ้งกบัความพึง

พอใจดา้นความแข็งแรงทนทานที�มีคะแนนอยู่ที� �.�� ± �.�� และความพึงพอใจดา้นความสะดวกใน

การใชอ้ยูที่� �.�� ± �.��  สาเหตุเนื�องมาจากวสัดุที�นาํมาพฒันาเป็นบา้นยงุนั�นเนน้หาง่าย ราคาไม่แพง จึง

ทาํรูปแบบไม่สวยงาม ไม่น่าใชง้าน ไม่แข็งแรงทนทาน และไม่สะดวกใชง้าน เนื�องจากบา้นยุงนี� ตอ้ง

วางทั� งภายในและภายนอกอาคาร ดังการศึกษาของ อเนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ 

(Suwanbundit and Adulpatanakit, 2005) กล่าวว่า ปัจจัยที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้สินค้าและ

บริการเป็นสิ� งที� ผู ้ใช้จะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ� งที� ได้รับจากสินค้าและบริการโดย

เปรียบเทียบกบัสิ�งที�ไดค้าดหวงัไว ้ซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดลอ้มและสถานการณ์ที�
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เกิดขึ�นในระหว่างการใชง้าน ดังจะเห็นได้ว่าคะแนนความพึงพอใจด้านความสวยงาม ความแข็งแรง 

ทนทาน และ ความสะดวกในการใชง้านนั�น ก่อนใชง้านอาสาสมคัรมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

เมื�ออาสาสมคัรไดท้ดลองใชง้านแลว้ระดบัคะแนนจึงสูงขึ�นในระดบัมากแต่ยงันอ้ยกว่าดา้นอื�นๆ 

 ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมเกี�ยวกบัการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก พบว่า พฤติกรรม

ดา้นการป้องกนัและกาํจดัลูกนํ� ายุงลายหลงัการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุคะแนนเพิ�มขึ�นจากระดบัดี

อยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกบัพฤติกรรมการสํารวจลูกนํ� ายุงลายจากคะแนนในระดบัปานกลางเพิ�ม

ขึ�นอยูใ่นระดบัดี ส่วนพฤติกรรมการป้องกนัยงุกดันั�นอาสาสมคัรยงัคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมซึ� งคะแนน

อยู่ในระดับดี  ซึ� งสอดคล้องกับการศึกษาของนันทิตา กุณราชา และคณะ (Kunracha, Trongsakul, 

Lawang, Kanthawee, 2017) ที�ศึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก พบว่า การรับรู้ความสามารถ และเจตคติ ของตนทาํให้เกิดความตั�งใจในพฤติกรรมการ

ป้องกนัและควบคุมโรคที�ดีขึ�น ดงัจะเห็นวา่เมื�ออาสาสมคัรไดน้าํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุไปทดลองใช ้

ส่งผลให้ การรับรู้ความสามารถ และเจตคติของตนเองมีมากขึ�น รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการ

การควบคุมและป้องกนัโรค ส่งผลให้พฤติกรรมการควบคุมและป้องกนัโรคดีขึ�น 

 ประสิทธิผลของนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุในการลดความเสี�ยงการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

โดยการสํารวจลูกนํ� ายุงลายในภาชนะขังนํ� าทั� งในและนอกบ้าน ซึ� งสํารวจก่อนและหลังการใช้

นวตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุในเดือนที� � � และ � และนาํมาคาํนวณค่าดัชนีลูกนํ� ายงุลาย HI และ CI พบว่า 

ค่าดชันีลดลงอยา่งต่อเนื�องหลงัจากการใชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิมพ์

ลดา อนันต์สิริเกษม (Anansirikasem, 2013) ที� ศึกษาปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการพบลูกนํ� ายุงลายใน

ครัวเรือน พบว่า ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการพบลุกนํ�ายงุลาย คือ การทาํความสะอาดอ่างเก็บนํ�าในครัวเรือน

และเจตคติที�ดีในการป้องกนัลูกนํ�ายงุลาย 

 จะเห็นไดว่้าเมื�ออาสาสมคัรไดน้าํนวตักรรมบา้นนิดพิชิตยุงไปใช้จะมีพฤติกรรมเกี�ยวกบัการ

ควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกที�ดีขึ�นสอดคลอ้งกับค่าดชันีลูกนํ� ายุงลายที�ลดลง สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ กูอัณวาร์ กูเมาะ และคณะ (Kumo, Ava, Chantra, Sornkasetrin, Kansukcharoen, 2016). 

ที�ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลต่อการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของ อรพินท์ พรหมวิเศษ และคณะ (Promwiset, Prachapipat, Pechmanee, 2016).   พบว่าประชาชนมี

ความรู้ในการควบคุมป้องกนัโรคเพิ�มมากขึ�นผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการควบคุมและป้องกนัโรค 

ดงันั�นจากงานวิจยันี�แสดงใหเ้ห็นวา่เมื�ออาสาสมคัรไดใ้ชน้วตักรรมบา้นนิดพิชิตยงุ ส่งผลใหอ้าสาสมคัร
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จาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํงานของนวตักรรมนี�  ส่งผลใหอ้าสาสมคัรมีความรู้ ความเขา้ใจใน

การควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกเพิ�มขึ�น 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการนําไปใช้ 

 งานวิจยันี� หากนาํไปใช้ชุมชนควรเริ�มจากการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ชุมชน เพื�อสร้างความ

ตระหนกัรู้ให้เกิดขึ�น จากนั�นนวตักรรมจึงจะเขา้ไปมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินงานดา้นควบคุมป้องกนัโรค

ต่อเนื�องและยั�งยนื 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

งานวิจยันี� เป็นการเริ�มตน้นาํความรู้สู่ชุมชน เพื�อใหชุ้มชนสามารถดูแลตนเองดา้นการควบคุม

และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกได ้ดงันั�นควรมีการวิจยัติดตามและการดาํเนินการในการควบคุมป้องกนั

โรคของชุมชนอยา่งต่อเนื�อง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัครั� งนี� ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากอาสาสมคัรสาธารณสุขและเจา้หนา้ที�ฝ่าย

สิ�งแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
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ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน 

Thai Language Classroom in New Era through Community-Based Learning 

 

กัญญาณฐั รัตนบุรี1 / ชนิกานต์ พุ่มไชย2 / ฑิฆัมพร และตี3 / ธิดารัตน์ อนงค์4 /  

นัสรี�ย์ ยอมรัญจวน5/ โนรัยฮาน มุทานิ6 / พรชนก จิตมาเส7 / ฟาดีลา แวฮามะ8 / วรินธร เบญจศรี9 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 

บทคดัย่อ  

บทความนี� เป็นการศึกษา Thai Language Classroom In New Era Through Community-based 

Learning ห้องเรียนยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื�อสร้างให้ผู ้เรียนมี

สามัตถิยะการสื� อสารรู้หนังสือโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ

หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่โดยสามารถ บูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันา

ทกัษะชีวิตใหก้า้วทนัยคุ VUCA World  

มีวิธีการดําเนินงาน � ขั�นตอน ดังนี�  �. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกับการพฒันาการจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบของห้องเรียนสร้างสรรค์ และสามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ �. นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์

เพื�อสร้างให้ผูเ้รียนมีสามตัถิยะการสื�อสารรู้หนังสือโดยใชชุ้มชนเป็นฐานและพฒันาการจดัการเรียนรู้

ในรูปแบบของห้องเรียน ภาษาไทยยุคใหม่โดยสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อ

นาํไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิตให้กา้วทนัยุค VUCA WORLD  �. ออกแบบห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่ที�

สามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับกลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อนําไปสู่การพฒันาทักษะชีวิต ให้ก้าวทันยุค 

VUCA WORLD �.สรุปและอภิปรายผลการดาํเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียน

ตระพงัพิทยาคม ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � และชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ผลของการศึกษาพบว่า  

�. ผู ้เข ้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และสามัตถิยะที�ได้ในการจัดกิจกรรมไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านฉลากสินคา้ การวิเคราะห์โปรโมชั�น การทาํบตัรประชาชน 

การปฏิบัติตนในสถานที�ราชการ ได้แก่ ที�ว่าการอาํเภอ สถานีตาํรวจ และสถานศึกษา การปฏิบติัตน

ในศาสนสถาน สถานที�ท่องเที�ยว การอ่านป้ายจราจร ซึ� งการเรียนรู้ในหวัขอ้ดงักล่าวใชชุ้มชนที�นกัเรียน

อาศยัอยูเ่ป็นฐานในการจดัการเรียนรู้  

�. ผูว้ิจัยได้พฒันาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่ โดยบูรณาการ

ความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น ๆ 
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คาํสําคัญ: สามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ, การรู้หนงัสือ, ชุมชนเป็นฐาน, หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่  

 

Abstract  

This research objectives’ 1. To create the communication literacy competence through 

Community Learning Based and 2. To develop learning management approach in New Era Thai 

Language Classroom which integrate across the substance of learning to develop the life skills to keep up 

the VUCA world era. There’re 4 steps: 1. To study the information about the learning management 

approach in creative classroom and communication literacy competence, 2. To bring the information 

to analysis to create the communication literacy competence of learners through Community Learning 

Based and develop the creative New Era Thai Language Classroom which integrate across the 

substance of learning to develop the life skills to keep up the Vuca world era.,  3. To create the creative New 

Era Thai Language Classroom which integrate across the substance of learning to develop the life skills to 

keep up the Vuca world era, 4. To conclude and discussion the results of this research. The target group ’re 

the 11-12 grade students of Tra Pang Pittiyakhom,. The results show that the students able to bring the 

knowledge and the competence from this research to daily life i.e. drug label reading, product label reading, 

promotion analysis, ID card, self conducting in various places, traffic signs reading align on the student’s 

context. 

 

Keywords: communication literacy competence, literacy skills, community-based learning,  

           Thai Language classroom in New era 

 

บทนํา  

โลกปัจจุบนัเป็นโลกยุควูกา้เวิลด์ ( VUCA World ) ซึ� งย่อมาจากคาํศพัท ์� คาํ ไดแ้ก่ Volatility 

(ความผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความสลับซับซ้อน) และ Ambiguity 

(ความคลุมเครือ) โดย VUCA เป็นคาํย่อที�กองทัพสหรัฐฯ ใช้เรียกสถานการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลง

รวดเร็วและรุนแรงอย่างต่อเนื�องในช่วงที�มีสงครามอฟักานิสถานและอิรัก (ศศิมา สุขสว่าง : 2560) ซึ� ง

ต่อมาถูกนาํมาใชใ้นโลกธุรกิจเพราะสภาวะของโลกในปัจจุบนัมีการเปลี�ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ� งเป็นความท้าทายที�องค์กรต่าง ๆ ตอ้งทาํความเขา้ใจและ
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ปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง � สถานการณ์ของ VUCA World 1. Volatility คือ สถานการณ์ที�มี

ความผันผวนสูง มีการเปลี�ยนแปลงสูง และรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาหรือทํานายได้ หรือเป็น

สถานการณ์เปลี�ยนฉับพลันแบบตั� งตัวไม่ทนั 2. Uncertainty คือ สถานการณ์ที�ไม่มีความแน่นอนสูง 

คาดการณ์ไดย้ากไม่มีความชดัเจนไม่สามารถหาขอ้มูลที�ชดัเจนมายนืยนัในแต่สถานการณ์ได ้ทาํให้ยาก

ต่อการตัดสินใจ �. Complexity คือสถานการณ์ ที� มีความซับซ้อนสูงยากต่อการตัดสินใจ เป็น

สถานการณ์ที�มีตวัแปรหลายตวัแปรเขา้มาเกี�ยวขอ้ง โดยที�ตวัแปรเหล่านั�นมีความเชื�อมโยงกนัและส่งผล

กระทบต่อกนั ทาํให้ยากต่อการตดัสินใจ ซึ� งสถานการณ์ที�มีความซับซ้อนสูงมกัจะเกิดขึ�นกบัระบบที�มี

โครงสร้างระบบใหญ่ ๆ 4. Ambiguity คือ สถานการณ์ที�มีความคลุมเครือไม่ชดัเจน ไม่สามารถคาดเดา

ผลที�จะเกิดขึ�นไดช้ดัเจน (Giles, 2018) 

จากการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยคุ VUCA World ส่งผลให้พลเมืองในสังคมตอ้งปรับตวั

เพื�อพร้อมรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในการจดัการเรียนรู้ที�ตอ้งมี

การพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื�อใหส้อดรับกบัเป้าหมายของการศึกษาที�ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะชีวิต สามารถ

ปรับตวัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตามการเปลี�ยนแปลงที�ผนัผวนของสังคมไดโ้ดยครูผูท้าํหน้าที�ในการ

จดัการเรียนรู้ จะตอ้งเรียนรู้ที�จะปรับตวัและปรับแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�มีความสร้างสรรค ์

(วิชยั วงษใ์หญ่, 2562)   

ดงันั�น การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�เน้นสามตัถิยะสื�อสารการรู้หนังสือ กระบวนการ

คิดของผูเ้รียน และทกัษะความรู้ ที�สามารถนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริงในการดาํเนินชีวิต อีกทั�งใหชุ้มชนเขา้มา

มีบทบาทมากขึ� น โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี� จะต้องมี

วิจารณญาณในการเลือกรับข่าวสารภายในสังคมจากแหล่งขอ้มูลที�มีความหลากหลายและน่าเชื�อถือ 

รวมไปถึงการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ซึ� งจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและ

สามัตถิยะสื�อสารการรู้หนังสือและสามารถดาํเนินชีวิตให้ก้าวทนัต่อการเปลี�ยนแปลงในยุค VUCA 

World  

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื�อสร้างให้ผูเ้รียนมีสามตัถิยะการสื�อสารรู้หนงัสือโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

2. เพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่โดยสามารถ บูรณา

การความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิตให้กา้วทนัยคุ VUCA World 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. สามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ  หมายถึง เขา้ใจความหมายของคาํต่าง ๆ และสามารถสื�อสารคาํ 

ต่าง ๆ เหล่านั�น และมีความสามารถในการรับและส่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ส่งผลให้ดาํเนินชีวิตได้

อยา่งสมบูรณ์ 

2. การรู้หนงัสือ หมายถึง การรู้หนงัสือ พจนานุกรมศพัทศ์ึกษาศาสตร์ (๒๕๕๕: ๓๓๗)                

โดยให้ความหมายว่า “ความสามารถของบุคคลในการอ่านออก เขียนได้ คิดคาํนวณได้ ในระดับที�

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง มาตรฐานการรู้หนงัสือของประชากรแต่ละกลุ่มที�มีความแตกต่างกนั  

3. ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง ชุมชนเป็นฐาน เป็นกลยทุธ์หรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�บูรณาการ 

เนื�อหาตามหลกัสูตรให้เชื�อมโยงกบัชุมชนโดยใชก้ารปฏิบตัิงานเป็นฐานใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการ

ลงมือปฏิบติังานจากสถานการณ์จริงในชุมชน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมระหว่างครู ผูเ้รียน และกลุ่มคนใน

ชุมชน 

4. หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่ หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที�สร้างหอ้งเรียนภาษาไทยในรูปแบบ 

ใหม่ ที�มีความสร้างสรรค์ มีการบูรณาการความรู้เกี�ยวกับทักษะด้านวิชาการร่วมกับทักษะชีวิตและ

บูรณาร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � Model หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน 
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วิธีการดาํเนินการวจิัย  

�.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ นกัเรียนในระบบการศึกษาในโรงเรียนตระพงัพิทยาคม ตาํบลควนพงั อาํเภอ

ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  และนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จาํนวน ��  คน  

�. เครื�องมือวิจัย 

�.� สถานที�ในชุมชน  

2.1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล บา้นทาํเนียบ ตาํบลควนพงั  

�.�.� ตลาดและศูนยก์ารคา้ชุมชน ตลาดศรีไทยและ �-Eleven บา้นดอนสาํโรง  

�.�.� สถานศึกษาชุมชน โรงเรียนตระพงัพิทยาคม 

�.�.� ศาสนสถานชุมชน วดักลุธาราม 

�.�.� หน่วยงานราชการชุมชน สถานีตาํรวจภูธรร่อนพิบูลย ์และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ควนพงั  

�.�.� สถานที�ท่องเที�ยวชุมชน บา้นนอกเมือง Café ร่อนพบูิลย ์ 

�.� กิจกรรมหอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน 

�.�.� ภารกิจที� � การ์ดไหนใช่เลย  

�.�.� ภารกิจที� � ร่วมดว้ยช่วยคิด   

�. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการจดักิจกรรมในครั� งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจ   ใน

การจดักิจกรรม Thai Language Classroom In New Era Through Community-based Learning 

หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน และส่งให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื�อประเมินความ

พงึพอใจในการจดักิจกรรม ซึ�งมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอบกลบัแบบสอบถามจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ 

63.8 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั�งหมด 
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�.� ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

การจดักิจกรรม Thai Language Classroom In New Era Through Community-based Learning 

หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” มีขั�นตอนการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี�  

1. ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของหอ้งเรียนสร้างสรรค ์ 

และสามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ 

2. นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื�อสร้างให้ผู ้เรียนมีสามัตถิยะการสื� อสารรู้หนังสือ            

โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนภาษาไทย       

ยคุใหม่โดยสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาทกัษะ

ชีวติใหก้า้วทนัยคุ VUCA WORLD   

3. ออกแบบห้องเรียนภาษาไทยยคุใหม่ที�สามารถบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระ     อื�น ๆ 

เพื�อนาํไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิต ใหก้า้วทนัยคุ VUCA WORLD  

4.    สรุปและอภิปรายผลการดาํเนินโครงการ  

�.� ขั�นตอนการดาํเนินโครงการ 

การจดักิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based 

Learning หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” มีขั�นตอนการดาํเนินโครงการ 

ดงัต่อไปนี�  

1.    ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยผ่านช่องทาง Google meet  

2.    ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสแกน QR Code เขา้ร่วมโครงการ  

3.    พิธีกรกล่าวทกัทายผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พร้อมทั�งแนะนาํผูจ้ดัทาํโครงการ ชี�แจง 

รายละเอียดและกาํหนดการในการจดักิจกรรม  

4.    ผูจ้ดัทาํโครงการดาํเนินการจดักิจกรรม โดยประกอบไปดว้ย � ฐานการเรียนรู้  

4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที� � “รู้จกัชุมชน” 

1. สถานพยาบาล สถานีอนามยับา้นทาํเนียบ ตาํบลควนพงั อาํเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช  

2. ตลาดและศูนยก์ารคา้ ตลาดศรีไทย และ �-Eleven สาขาบา้นดอนสาํโรง 

3. สถานศึกษา โรงเรียนตระพงัพิทยาคม  

4. ศาสนสถาน วดักุลธาราม  
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5. หน่วยงานราชการ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอร่อนพิบูลยแ์ละองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลควนพงั   

6. สถานที�ท่องเที�ยว บา้นนอกเมือง Café   

7. ภารกิจที� � การ์ดไหนใช่เลย  

8. สรุปความรู้กิจกรรมฐานที� � “รู้จกัชุมชน” 

4.2 กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที� � “สามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ” 

1. อ่านฉลากยา 

2. ขอ้คาํนึงในการเลือกสินคา้ 

3. การอ่านฉลากสินคา้ 

4. คาํโฆษณา 

5. ตวัอยา่งการวิเคราะห์กลยทุธ์การขายสินคา้  

6. มารยาทในการสื�อสารในสถานศึกษา 

7. คาํศพัทแ์ละคาํพดูที�ใชก้บัพระภิกษุสามเณร 

8. มารยาทและขอ้ปฏิบติัในศาสนสถาน 

9. ขอ้ควรปฏิบตัิเมื�อติดต่องานในสถานที�ราชการ 

10. การทาํบตัรประชาชน  

11. ขอ้ควรปฏิบตัิเมื�อทาํบตัรประชาชนครั� งแรก 

12. ขอ้ควรปฏิบตัิเมื�อบตัรประชาชนหมดอาย ุ

13. ขอ้ควรปฏิบตัิเมื�อบตัรประชาชนหาย 

14. การปฏิบตัิตนในสถานที�ท่องเที�ยว และสถานที�สาํคญั 

15. ป้ายสัญลกัษณ์ที�พบเจอในสถานที�ท่องเที�ยว 

16. ป้ายจราจร 

17. ภารกิจที� � ร่วมดว้ยช่วยคิด  

18. สรุปความรู้กิจกรรมฐานที� � “สามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ”  

5.    ตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกล่าวแสดงความรู้สึก  

6.    ผูจ้ดัทาํโครงการสรุปและกล่าวปิดโครงการ 

7.    ผูเ้ขา้ร่วมโครงการประเมินผลการจดักิจกรรมผา่น Google Form 
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ผลการวจิัย  

ผล ที� ได้ รั บ จ าก ก าร วิ จัย ใน โค รง ก าร  “ Thai Language Classroom In New Era Through 

Community - based Learning ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” ในครั� งนี� มีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ทั�งสองประการดงัที�ผูว้ิจยัไดต้ั�งไว ้วตัถุประสงคข์อ้ที�หนึ� ง คือ เพื�อสร้างให้

ผูเ้รียนมีสามตัถิยะการสื�อสารการรู้หนงัสือโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กิจกรรมฐานที� 

1 “ รู้จกัชุมชน ”  และกิจกรรมฐานที� 2 “สามตัถิยะสื�อสารการรู้หนงัสือ ” ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดสามตัถิยะ

การรู้โดยใช้ชุมชนตาํบลควนพัง อาํเภอร่อนพิบูลย ์จังหวดันครศรีธรรมราช เป็นฐานในการจัดการ

เรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียน เกิดกระบวนนการคิดและทกัษะความรู้ที�สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในการ

ดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ มารยาทในการปฏิบตัิตตนตามสถานที�ต่าง ๆ การอ่านฉลากยา การอ่านฉลากสินคา้ 

การวิเคราะห์โปรโมชนั การวิเคราะห์โฆษณาสินคา้ การอ่านป้ายจราจร และความรู้เกี�ยวกบัการทาํบตัร

ประจาํตวัประชาชน อีกทั�งทาํให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนรู้มากขึ�น ส่งผลใหผู้เ้รียน เกิด

ความรัก มีเจตคติที�ดี และตระหนกัถึงคุณค่าชุมชนของตน 

วตัถุประสงคข์อ้ที�สอง คือ เพื�อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนภาษาไทยยุค

ใหม่ โดยสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิตให้กา้วทนั

ยุค VUCA World  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียน

ภาษาไทยยคุใหม่ โดยบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

�. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ท �.� ม.�-�/� ตีความ แปลความ และขยายความเรื�องที�อ่าน  

ท �.� ม.�-�/� วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แยง้เกี�ยวกับเรื� องที�อ่าน และเสนอ

ความคิดใหม่อยา่งมีเหตุผล  

ท �.� ม.�-�/� วิเคราะห์ แนวคิด การใชภ้าษาและความน่าเชื�อถือจากเรื�องที�ฟังและดู  

ท �.� ม.�-�/� ประเมินเรื�องที�ฟังและดู แลว้กาํหนดแนวทางนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต  

ท �.� ม.�-�/� มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ประเมินเรื� องที�ฟังและดูแล้วกาํหนด

แนวทางนาํไปประยกุต ์ใช ้  

�. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ค �.� ม.�-�/� ใชข้อ้มูลข่าวสาร และค่าสถิติช่วยในการตดัสินใจ  

ค �.� ม.�-�/� ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

�. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
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ส �.� ม.�-�/� ปฏิบตัิตนถูกตอ้งตามศาสนพิธี พธีิกรรมตามหลกัศาสนาที�ตนนบัถือ  

ส �.� ม.�-�/� วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติและสงัคมโลก  

�. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

พ �.� ม.�-�/� วิเคราะห์อิทธิพลของสื�อโฆษณาเกี�ยวกบัสุขภาพเพื�อการบริโภค  

นอกจากนี� ยงัหมายรวมถึงการนาํเรื�องราวที�ผูเ้รียนสนใจมาบูรณาการร่วมจนเกิดเป็นความรู้     

ที�หลากหลาย ซึ� งนําไปสู่การพฒันาทักษะชีวิตในยุค VUCA World และทาํให้ผูเ้รียนมีพื�นที�ในการ

เรียนรู้ที�สามารถเรียนรู้ควบคู่กบัความสนุกสนาน ภายใตฐ้านการเรียนรู้ชุมชน 

 

ผลการประเมินโครงการ 

ตารางที� 1  

ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบสาํรวจ 

ตัวแปร จํานวนคน ร้อยละ 

1. เพศ 23 100 

1.1 หญิง 15 65.2 

1.2 ชาย 8 34.8 

2. ระดบัชั�น 23 100 

2.1 ชั�นม.5 9 39.1 

2.2 ชั�น.6 14 60.9 

ส่วนที� 2 ความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through 

Community-based Learning  หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ดา้น 

ดา้นที� 1 ดา้นประโยชน์ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรม  “ Thai Language Classroom In New Era 

Through Community-based Learning หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” 

ดา้นที� 2 ดา้นความเหมาะสมของช่องทางการจดักิจกรรม วนัและเวลา 

ดา้นที� 3 ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรม 
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จาํนวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจ จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทั�งหมด โดยการแปลความมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินดงันี�  

4.51– 5.00  หมายถึง  ระดบัมากที�สุด 

3.51-4.50  หมายถึง  ระดบัมาก 

2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

1.51  – 2.50  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

1.00  – 1.50  หมายถึง  ระดบันอ้ยสุด 

ตารางที� �  

ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-

based Learning  ห้องเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” 

 

ประเด็น 

5 

มากที�สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอ้ย 

1 

นอ้ย

ที�สุด 

 

ค่าเฉลี�ย S.D. แปลความ 

�. ด้านประโยชน์ที�ได้จากการจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through 

Community-based Learning ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน ” 

1. เกิดการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้

ที�มีความ

สอดคลอ้งกบั

บริบทชุมชน 

12 

(ร้อยละ 

52.2) 

 

10 

(ร้อยละ 

43.5) 

1 (ร้อย

ละ 

4.3) 

0 0 4.47 2.94 ระดบัมาก 

2. ไดรั้บความรู้

และมุมมองจากผูที้�

มีส่วนไดส่้วนเสีย

ที�หลากหลาย 

13 (ร้อย

ละ 

56.5) 

9 (ร้อย

ละ 

39.2) 

1 (ร้อย

ละ 

4.3) 

0 0 4.52 2.87 ระดบัมาก

ที�สุด 

3. ประเด็นมีความ

สอดคลอ้งกบั

บริบทชุมชน 

14 (ร้อย

ละ 

60.9) 

9 (ร้อย

ละ 

39.1) 

0 0 0 4.61 2.72 ระดบัมาก

ที�สุด 
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4. รูปเเบบ/หวัขอ้ 

ในการจดักิจกรรม

มีความเหมาะสม 

15 (ร้อย

ละ 

65.2) 

8 (ร้อย

ละ 

34.8) 

0 0 0 4.65 2.48 ระดบัมาก

ที�สุด 

5. การจดักิจกรรม

ในครั� งนี� มี

ประโยชน์ต่อท่าน 

16 (ร้อย

ละ 

69.6) 

7 (ร้อย

ละ 

30.4) 

0 0 0 4.69 2.17 ระดบัมาก

ที�สุด 

2. ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกิจกรรม วันและเวลา 

1. วนั ระยะเวลา

ในการจดัอบรม

เหมาะสม 

14 (ร้อย

ละ 

60.9) 

9 (ร้อย

ละ 

39.1) 

0 0 0 4.61 4.88 ระดบัมาก

ที�สุด 

2. อุปกรณ์

เทคโนโลยมีีความ

พร้อมเหมาะสม 

12 (ร้อย

ละ 

52.2) 

11 (ร้อย

ละ 

47.9) 

0 0 0 4.52 4.45 ระดบัมาก

ที�สุด 

3. ช่องทางการจดั

กิจกรรมเหมาะสม

กบัรูปแบบ

กิจกรรม 

15 

(ร้อยละ

65.2) 

8 

(ร้อยละ

34.8) 

0 0 0 4.65 4.92 ระดบัมาก

ที�สุด 

4. สื�อในการจดั

กิจกรรม 

17 (ร้อย

ละ 

73.9) 

5 (ร้อย

ละ 

21.8) 

1 (ร้อย

ละ 

4.3) 

0 0 4.57 6.45 ระดบัมาก

ที�สุด 

3. ด้านผู้ดาํเนินกิจกรรม 

1. รูปแบบฐาน

กิจกรรมมีความ

น่าสนใจ 

16 (ร้อย

ละ 

69.6) 

6 (ร้อย

ละ 

26.1) 

1 (ร้อย

ละ 

4.3) 

0 0 4.65 1.92 ระดบัมาก

ที�สุด 

 

2. การใชเ้วลา

ตามที�กาํหนด 

12 (ร้อย

ละ 

52.2) 

11 (ร้อย

ละ  

47.8) 

0 0 0 4.52 2.97 ระดบัมาก 
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3. ความสามารถ

ในการอธิบาย

ประเด็นต่าง ๆ 

17 (ร้อย

ละ 

73.9) 

6 (ร้อย

ละ 

26.1) 

0 0 0 4.73 2.88 ระดบัมาก

ที�สุด 

4. บรรยากาศใน

การร่วมกิจกรรม

น่าสนใจ 

15 (ร้อย

ละ 

65.2) 

6 (ร้อย

ละ 

26.1) 

2 (ร้อย

ละ 

8.7) 

0 0 4.56 1.98 ระดบัมาก  

ตารางแบบความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era 

Through Community-based Learning  ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” สํารวจ

ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการ “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-

based Learning ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน”  แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นที� 1 

ดา้นประโยชน์ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-

based Learning ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน” ดา้นที� 2 ดา้นความเหมาะสมของ

ช่องทางการจดักิจกรรม วนัและเวลา และดา้นที� 3 ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรม 

ด้านที�  1 ด้านประโยชน์ที�ได้จากการจัดกิจกรรม “ Thai Language Classroom In New Era 

Through Community-based Learning  หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน”  

ขอ้ที�อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที�สุด คือ การจัดกิจกรรมในครั� งนี� มีประโยชน์ต่อท่าน 

เนื�องจาก สิ�งที�ไดรั้บจากการโครงการเป็นทกัษะที�ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั และ

ขอ้ที�อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที�สุด คือ เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�มีความสอดคลอ้งกบับริบท

ชุมชน เนื�องจาก การจดัโครงการเป็นการจดักิจกรรมในรูปแบบออนไลน์จึงส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไม่สามารถทาํกิจกรรมในพื�นที�จริงได ้

ดา้นที� 2 ดา้นความเหมาะสมของช่องทางการจดักิจกรรม วนัและเวลา 

ขอ้ที�อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากที�สุด คือ สื�อในการจดักิจกรรม เนื�องจาก การจดัโครงการมี

การใชสื้�อการจดัการเรียนรู้ที�เป็นเกมและกิจกรรมที�มีความน่าสนใจและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และ

ระดบัน้อยที�สุด คือ อุปกรณ์เทคโนโลยมีีความพร้อมเหมาะสม เนื�องจาก การจดัโครงการมีการจัดใน

รูปแบบออนไลน์ ส่งผลใหอ้าจเกิดขอ้บกพร่องในเรื�องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลย ี

ดา้นที� 3 ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรม  

ข้อที�อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที� สุด คือ ความสามารถในการอธิบายประเด็นต่าง ๆ 

เนื�องจาก ผูจ้ดัโครงการได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และมีการนาํเสนอประเด็นความรู้ต่าง ๆ อย่าง
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เป็นลาํดบั ส่งผลให้สามารถถ่ายทอดประเด็นความรู้ได้อย่างครบถ้วน และขอ้ที�อยูใ่นระดับความพึง

พอใจนอ้ยที�สุด คือ การใชเ้วลาตามที�กาํหนด เนื�องจากระหว่างการดาํเนินโครงการมีการยืดหยุ่นเวลา

ตามสถานการณ์ ส่งผลให้เวลาการทาํกิจกรรมอาจไม่เป็นไปตามกาํหนดการที�กาํหนดไว ้แต่ระยะเวลา

โดยภาพอยู่ในกรอบเวลาที�ผูจ้ดัทาํโครงการไดก้าํหนดไว ้ 

 

อภปิรายผล  

ผล จาก ก ารวิจัย เรื� อง  “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based 

Learning หอ้งเรียนภาษาไทยยคุใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน”  ขอ้ที�หนึ�งคือ  

จ า ก ก า ร วิ จั ย เรื� อ ง  “ Thai Language Classroom In New Era Through Community-based 

Learning ห้องเรียนภาษาไทยยุคใหม่บนฐานการเรียนรู้ชุมชน”  ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดสามัตถิยะการรู้

หนังสือโดยใชชุ้มชนตาํบลควนพงั อาํเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นฐานในการจดัการ

เรียนรู้ ทาํให้ผูเ้รียน เกิดกระบวนการคิดและทกัษะความรู้ที�สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ

ดาํเนินชีวิต ได้แก่ มารยาทในการปฏิบัติตนตามสถานที�ต่าง ๆ การอ่านฉลากยา การอ่านฉลากสินคา้ 

การวิเคราะห์โปรโมชนั การวิเคราะห์โฆษณาสินคา้ การอ่านป้ายจราจร และความรู้เกี�ยวกบัการทาํบตัร

ประจาํตวัประชาชน อีกทั�งทาํให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนรู้มากขึ�น ส่งผลใหผู้เ้รียน เกิด

ความรัก มีเจตคติที�ดี และตระหนักถึงคุณค่าชุมชนของตน ผลการวิจยัดงักล่าวมีความโดดเด่น คือ เป็น

การสร้างองคค์วามรู้โดยใชชุ้มชนของผูเ้รียนเป็นฐานในการจดัการเรียนรู้ ซึ� งเป็นสิ�งที�ใกลต้วัที�ผูเ้รียนมี

ความคุน้เคยเป็นอยา่งดีและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั จึงส่งผลใหห้้องเรียนเป็น

ห้องเรียนแห่งความสุขและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผูเ้รียนโดยมีครูมีหน้าที�เป็นผูก้ระตุน้การเรียนรู้ 

ซึ� งจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้เกิดขึ�นแก่ผูเ้รียน อีกทั�งยงัส่งเสริมให้เกิดสามตัถิยะในการสื�อสาร

และการรู้หนงัสือใหเ้กิดขึ�นแก่ผูเ้รียน (วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต ์: 2018) 

ผลการวิจัยขอ้ที�สอง คือ ผูว้ิจยัได้พฒันาการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องเรียนภาษาไทย   

ยุคใหม่ โดยบูรณาการความรู้ร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการวิจยัดงักล่าวมีความโดดเด่น คือ เป็นการจดัการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยที�มีการบูรณาการร่วมกบักลุ่มสาระอื�น ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ที�มีความหลากหลาย

นอกเหนือจากวิชาภาษาไทย เกิดเป็นห้องเรียนภาษาไทยยคุใหม่ที�มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ โดย

เป็นการจดัการเรียนรู้ที�เน้นกระบวนการทาํงานกลุ่มและร่วมกนัระดมความคิด การเรียนรู้ในรูปแบบ
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ดังกล่าว ช่วยสร้างให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและจินตนาการไปพร้อมกบัการเล่น ดึงดูดให้ผูเ้รียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถนาํองคค์วามรู้ต่าง ๆ ร่วมกนัแลกเปลี�ยนกบัเพื�อนใน

ชั�นเรียนและครูผูส้อนได้ (Mitchel Resnick) โดยมีการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ร่วมกนัอย่างเท่าเทียม 

ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน สร้างเป็นห้องเรียนภาษาไทยยคุใหม่ที�ทาํ

ให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน โดยไม่จาํกดัขอบเขตความคิดและจินตนาการของผูเ้รียน เกิดความสุข

ในการเรียนรู้ นอกจากนี� ผูส้อนสามารถนาํความรู้มาบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ เกิดเป็นการเรียนรู้ที�

หลากหลายมากขึ�น และช่วยร่นระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผูเ้รียนมีเวลาว่างในการทาํงาน

อดิเรกและสิ�งที�ตนสนใจเพิ�มมากขึ�น (สาํลี รักษสุ์ทธีและคณะ 2544 : 5 ) นอกจากนี� ยงัทาํใหค้รูผูส้อนได้

พูดคุยแลกเปลี�ยนแนวทางการสอนร่วมกัน เกิดพื�นที�การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม 

(EPLC) ส ร้างให้ครูผู ้สอนมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันมากขึ� นและลดความโดดเดี� ยวในการทํางาน           

(sergiovanni ,1994 ) 

จากผลการวิจยัที�กล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนเกิดสามตัถิยะที�สามารถนาํมาปรับใชไ้ด้

จริงในชีวิตปะจาํวนั และแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�จะตอ้งมีการปรับเปลี�ยน

ให้กา้วทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของโลกในยคุ VUCA WORLD ที�มีความผนัผวน และยากต่อการคาดเดา

ไดซึ้� งส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีทกัษะการเอาตวัรอดและมีภูมิคุม้กนัที�ดี  

 

ข้อเสนอแนะ  

1.1 เพิ�มการทาํกิจกรรมใหมี้ความหลากหลายมากขึ�น 

1.2 ควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถบูรณาการและจัดได้ทั� งในรูปแบบของออนไลน์                            

และออนไซต ์

�.� ควรออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนทุกช่วงวยั 

�.� ใหค้วามรู้โดยการทาํกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย 

�.� ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู ้เรียนทั� งในระบบการศึกษาและนอกระบบ

การศึกษา 
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ศึกษาการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้               

ทางวชิาชีพ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวัดภูเกต็ ช่วงการแพร่ระบาดของ 

เชื�อไวรัสโควิด �� 

Study of Online Learning and Teaching Management according to Professional 

Learning Community (PLC) of Secondary Schools in Phuket during Spread of 

Covid19 Pandemic 

 

ฤดมีาศ ทองแท้1 / พรรณวด ีขาํจริง2 

Rudeemas Thongthae / Panwadee Khumjing 
1-2 สาขาวชิาสงัคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

Social Studies, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์ �) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ �) ศึกษา               

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต ช่วงการแพร่ระบาดของเชื� อไวรัสโควิด �� เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย คือครูสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต �� จาํนวน �� คน เครื�องมือที�ใช้

คือ แบบสอบถามที�มีโครงสร้าง ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  

1) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัภูเก็ต พบว่า               

เลือกใชรู้ปแบบออนไลน์ทั�งหมด โดยสอนผ่านแอพพลิเคชั�น Google Meet และZoom  แต่ดว้ยขอ้จาํกดั

ต่าง ๆ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม“จุติ-กอ้ง อนุสรณ์” เลือกใช้

รูปแบบออนแฮนด์(On Hand) เพื�อใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบท  

2) การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัภูเก็ต ช่วงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด �� พบว่า ชุมชนแห่ง          

การเรียนรู้ไดเ้กิดการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคเพื�อหาแนวทางแกไ้ขหรือพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นหลกั 

คาํสําคัญ: การเรียนการสอนออนไลน์,  ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ, การแพร่ระบาดเชื�อไวรัส 
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Abstract 

The purposes of this study were to study online learning and teaching management and to 

investigate online learning management according to professional learning community of secondary 

Schools in Phuket during spread of Covid19 pandemic. The study was a qualitative research. The 

sample was 17 schools of Secondary Educational Service Area Office 14. The instrument used in the 

study was Structured Questionnaire. 

The results were found that 1) all secondary schools applied online learning and schools 

management via Google meet and Zoom applications, except for Weerasatree-anusorn school and 

Choeng Thale Wittayakom schools chose to apply On-hand learning management so that it suited for 

contextual condition. 

2) Online learning management according to professional learning community of secondary 

schools in Phuket during spread of Covid19 pandemic found that there were exchanging experiences 

and also problems for dealing with or learner center potential improving. 

 

Keywords: online learning teaching management, professional learning community,  

       spread of covid19 pandemic 

 

บทนํา 

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด �� ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา เพราะการจดัการเรียน

การสอนในห้องเรียนไม่สามารถดาํเนินต่อไปได ้จึงจาํเป็นตอ้งนาํการจดัการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์เขา้

มาใชแ้ทนเพื�อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด�� เพราะเหตุนี�สถานศึกษาที�ประกอบดว้ย

ผูบ้ริหาร บุคลากร ครูผูส้อน และนักเรียน ตอ้งปรับตวัเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม เนื�องจากการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบออนไลน์มีรูปแบบการสอนที�หลากหลาย ตลอดจนทัศนคติต่อการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ

ออนไลน์ที�สามารถตอบสนองความแตกต่างและหลากหลายของตวับุคคลเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เกิด

ทกัษะการทาํงานของนักเรียน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาทางการศึกษาดว้ยวิธีที�เหมาะสม

กับความต้องการของนักเรียนเพื�อเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถในการเรียนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองไปพร้อม ๆ กบัการใชเ้ทคโนโลยีของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น(ดวงพร หวาน

เยน็, ����) สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์นั�นจึงไม่ใช่แค่เพียงให้ผูเ้รียนเขา้มาฟังการบรรยายเพียง
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อย่างเดียวเท่านั� นแต่มีการออกแบบกระบวน การเรียนการสอนโดยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและมี

ปฏิสัมพนัธ์ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการที�ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดน้ั�นก็ตอ้งอาศยัการลงมือทาํ

หรือการปฏิบตัิ (สุวิมล มธุรส ,����) ฉะนั�นกระบวนการการบริหารจดัการสถานศึกษาตอ้งนาํไปสู่การ

พฒันาสถานศึกษาให้มีความเป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หรือ The Learning School” โดยจัดให้มี 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Community ขึ�นภายในสถานศึกษาเพื�อให้บุคลากร

ทุกคนมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั รวมทั� งการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจน

นวตักรรมที�เหมาะสมสอดคลอ้งกับการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่ (นันท์นภสั ชัยสงคราม, 2561) 

ฉะนั�นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึงการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมกนัเรียนรู้ของผูบ้ริหาร ครู 

หรือบุคลากรภายในสถานศึกษา อย่างกลัยาณมิตร โดยทาํงานร่วมกนัแบบทีมสู่การพฒันาคุณภาพการ

จดัการเรียนรู้ที�เนน้ความสาํเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ คือการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื�อการเรียนรู้ ติดต่อสื�อสาร การปฏิบัติงาน การทาํงานร่วมกนั อีกทั� งยงัสามารถสร้างอาํนวย

ความสะดวกให้แก่การจดัการเรียนการสอน เพราะสามารถเขา้ถึงไดท้ั�วทุกสถานที� ทุกโอกาส และทุก

เวลาอย่างไม่จาํกดั โดยครูผูส้อนสามารถเลือกใช้เครื�องมือและโปรแกรมต่าง ๆ  ที�ถูกพฒันาขึ�นและ

ได้รับความนิยมในการใช้งานสําหรับการเรียนการสอนการประชุมต่าง อาทิเช่น  โปรแกรม Cisco 

Webex Meeting Google Classroom  Facebook Live โปรแกรม Zoom เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี� ถูก

ออกแบบมาเพื�อรองรับการสอนออนไลน์ การทาํงานจากที�บา้น รวมทั�งการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง

ขึ�น โดยผูส้อนสามารถเลือกใชง้านตามความถนัดและตามความเหมาะสมของการเรียน (สุวิมล มธุรส 

,����) และการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ยงัแนวทางการแก้ปัญหาเรื� องการจัดการเรียนรู้และ

สามารถป้องกันการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� ในสถานศึกษา ดังนั� นการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ เป็นแนวทางที�ทาํให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื�อง โดยผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งเกิดปรับตวักบั

การเปลี�ยนแปลง ซึ� งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้มีส่วนทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดการ

แลกเปลี�ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื� องการจัดการเรียนการสอนร่วมกันทาํให้ได้มาซึ� งองค์ความรู้ใหม่ 

สามารถนาํไปประยกุต ์และปรับใชต้ามสภาพแวดลอ้มสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  � . เพื� อ ศึก ษ าการจัดการ เรียน การส อนรูป แบ บ อ อน ไลน์  ของโรงเรียน มัธยมศึกษ า                   

จงัหวดัภูเกต็ 

  �. เพื�อศึกษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภเูกต็ ช่วงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด �� 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรครูมธัยมศึกษาจาํนวน � แห่ง จากสังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 14 จงัหวดัภูเกต็ มีจาํนวนทั�งหมด  ��� คน (ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจงัหวดัภูเก็ต, 2563) 

กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  จาํนวน �� คน ที�มีความเชี�ยวชาญรอบรู้ในเรื� องที�ทาํการศึกษา 

ประกอบไปดว้ย (�) ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยัจาํนวน � คน (�) ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ตวิทยาลยัจาํนวน � 

คน (�) ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตจาํนวน � คน (�) ครูโรงเรียนกะทู้

วิทยาจาํนวน � คน (�) ครูโรงเรียนเมืองถลางจาํนวน � คน (�) ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์จาํนวน � คน 

และ(�) ครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-กอ้ง อนุสรณ”์ จาํนวน � คน  

2. เครื�องมือวิจยั  

 การวิจัยนี� ครั� งนี� เป็นการวิจัยคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามที�มีโครงสร้างแบบปลายปิด 

จาํนวน �� ชุด ซึ� งมีจาํนวน �� ขอ้ แบ่งเป็น � ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ (�) ผูส้อน (�) ผูเ้รียน (�) เนื�อหา  (�) 

สื�อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้ (�) กระบวนการเรียนรู้ (�) ระบบการติดต่อสื�อสาร (�) ระบบเครือข่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ (�) การวดัและการประเมินผล 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย ซึ� งเป็นกระบวนการหรือเครื�องมือที�ใชใ้นการตดัสินใจ

หรือลงข้อสรุปขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยทดสอบความเที�ยงตรงของเครื� องมือวิจัยด้วยผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํนวน � ท่าน และศึกษาขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มผ่าน Google Meet  และเก็บขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญ

จากแบบสอบถามที�มีโครงสร้าง 
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ผลการวจิัย 

�. กลุ่มผูส้อนส่วนใหญ่จากการสอบถามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต พบว่าการจดัการเรียนการสอน ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด 

�� ในภาคเรียนที� �  ปีการศึกษา ���� สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต �� จงัหวดัภูเก็ต มี

การกาํหนดแนวทางรูปแบบการศึกษาไว ้� รูปแบบ ไดแ้ก่ (�) รูปแบบออนไลน์ (On Line) (�) รูปแบบ

ออนดีมานด์(On -Demand) และ(�) รูปแบบออนแฮนด์(On-Hand) เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โดย

โรงเรียนสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ส่งผลให้ทุกโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเกต็ เลือกใช้

การจดัการเรียนการสอนของรูปแบบออนไลน์ (On Line) ซึ� งการจดัเรียนการสอนผ่านบนแอพพลิเคชั�น 

Google Meet หรือ Zoom  ที�มีการเชื�อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สื� อสารอย่างเช่น 

โน๊ตบุ๊ค แท็ปแลต โทรศพัท์ เป็นตน้ ซึ� งเป็นขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดเชื�อ

ไวรัสโควิด �� แต่การจดัเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการเขา้ถึงอุปกรณ์สื�อสาร

และอินเทอร์เน็ต ทาํให้สถานศึกษาอีก � แห่ง ไดแ้ก่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และโรงเรียนโรงเรียนเชิง

ทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” เลือกใช้รูปแบบออนแฮนด์ (On Hand) เข้ามาผสมผสานเพื�อให้

เหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของโรงเรียน  

�. ศึกษาการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ช่วงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด �� โดยผูว้ิจยัแบ่งขอ้มูล

จากการเกบ็ขอ้มูลแบบถามที�มีโครงสร้างออกเป็น � ประเดน็หลกั ดงันี�   

�.� ดา้นผูส้อน 

ผูส้อนส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนรูปออนไลน์เหมาะสมกบัสภาพ

บริบทของทุกโรงเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด ��, การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� โรงเรียนที� มีการจัดการเตรียมความพร้อมได้แก่ 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนกะทู้วิทยา, โรงเรียนที�มีปรับตัวจากการ

เปลี�ยนแปลงการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนปกติสู่รูปแบบออนไลน์ไดแ้ก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนกะทู้วิทยาและ

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์, ผูส้อนของโรงเรียนที�มีการนําประสบการณ์การสอนรูปแบบออนไลน์มา

เสนอในชุมชนการเรียนรู้กบัผูส้อนท่านอื�น ๆ จากการพูดคุย ปรึกษา เสนอแนะจากสมาชิกท่านอื�น ๆ 

หรือผูที้�มีประสบการณ์ ซึ� งสามารถพฒันาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ โรงเรียน

เมืองถลางและ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 
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�.� ดา้นผูเ้รียน  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกโรงเรียน เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประเด็นเรื�องการจัดการเรียน                

การสอนรูปแบบออนไลน์ เพื�อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นหลกัและไดส้ะทอ้นปัญหาการจดัการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์ที�เกิดขึ�นกบัผูเ้รียน ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด ��, การจดัการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั โรงเรียน

สตรีภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง และโรงเรียนกะทู้วิทยาส่วนใหญ่ผูเ้รียนเลือกใช้อุปกรณ์การเรียนคือ

คอมพิวเตอร์หรือ โน๊ตบุ๊ค, ผูเ้รียนของโรงเรียนที�มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้แก่

โรงเรียนภูเกต็วิทยาลยัและโรงเรียนสตรีภูเก็ต, ผูเ้รียนของโรงเรียนที�สนใจและกระตือรือร้นในการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน ์ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� ไดแ้ก่โรงเรียนภูเกต็วิทยาลยั  

�.� ดา้นเนื�อหา  

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกโรงเรียนได้ปรับเนื�อหาในรายวิชา ที�สอนให้

ความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� และผูส้อนศึกษาทาํความเข้าใจ 

รายละเอียดเนื�อหาในรายวิชาที�จะสอนก่อนการจดัการเรียนการสอน 

�.� ดา้นสื�อการเรียนและแหล่งการเรียนรู้  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกโรงเรียนมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อชี�แนะหรือแนะนาํประเด็นเรื�อง

การใชสื้�อการเรียนให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แก่ผูส้อนท่านอื�น ๆ ,และ

มีการร่วมกนัสร้างหรือพฒันาสื�อการเรียนให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์, 

และสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรู้มีการเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้สื�อการสอนแบบใหม่ที�

เหมาะสมกบัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื�อนาํมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้แก่สมาชิกท่านอื�น ๆ ,

ผูส้อนที�มีความพร้อมในการใช้สื�อและอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ช่วงการ

แพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด 19 ไดแ้ก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนวีรสตรี

อนุสรณ์      

�.� ดา้นกระบวนการเรียนรู้  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของทุกโรงเรียนมีแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการนาํเทคนิคหรือทฤษฎีการ

เรียนรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่เชื� อไวรัส                 

โควิด 19, และมีการสะท้อนปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์              

ช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม 
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�.� ดา้นระบบติดต่อสื�อสาร  

การจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของทุกโรงเรียน ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด 

19 พบปัญหาเกี�ยวกับการสื�อสารที� เกิดขึ� นจากผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่, และพบปัญหาหรืออุปสรรคที�

เกี�ยวกบัตวัสื�อกลางที�ส่งไปยงัผูเ้รียน คือเสียง ภาพเคลื�อนไหว ภาพนิ�ง ตามลาํดบั 

�.� ดา้นระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ของทุกโรงเรียน เกี�ยวกับการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ พบว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษาที�อาํนวยความสะดวกการจดัการเรียนการสอน         

ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด 19, และส่งผลให้ผูส้อนมีการพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยทีี�สูงขึ�น, 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด 19  และผูส้อนแต่ละ

โรงเรียนโดยส่วนใหญ่เลือกใชเ้ครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของบริษทั AIS และ DTAC 

�.� ดา้นการวดัและการประเมินผล 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกโรงเรียนมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการปรับเปลี�ยนวธีิการวดัและ

ประเมินผลเพื�อใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดเชื�อไวรัส

โควิด 19, และมีการปรึกษาเพื�อหาแนวทางแก้ไขเกี�ยวกับปัญหาการทุจริตในการทําแบบทดสอบ

ออนไลน์, และการวดัและการประเมินผลผูส้อนส่วนใหญ่ของแต่ละโรงเรียนใชรู้ปแบบออนไลน์(On 

Line), และการวดัและประเมินผลรูปแบบออนไลน์ของผูส้อนแต่ละโรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใชป้ระเภท

ปรนยัในการทาํแบบทดสอบ 

 

อภิปรายผล 

�. การจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต เกิดจากการ

แพร่ระบาดเชื�อไวรัสโควิด �� ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติไม่สามารถดาํเนิน

ต่อไปได้ ทําให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งหาแนวทางแกไ้ขเพื�อให้การจัดเรียนการสอนเป็นไปได้อย่าง

ต่อเนื�อง จึงเกิดการปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยการนาํเทคโนโลยหีรือนวตักรรมการศึกษา

เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนที�ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตบนแอพพลิเคชั�น Google Meet หรือ Zoom ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน 

ส่งผลใหโ้รงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต �� จงัหวดัภูเก็ตทั�ง 

� แห่ง เลือกการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (On Line) เพื�อทาํให้การจดัการเรียนการสอน

เป็นไปได้อย่างต่อเนื�อง แต่การจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(On Line)  มีขอ้จาํกดัที�ส่งผลให้
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โรงเรียนอีก � แห่ง ไดแ้ก่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม“จุติ-กอ้ง อนุสรณ์” ได้

นาํรูปแบบออนแฮนด์ (On–hand) มาผสมผสานเพื�อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพบริบทของ

ผูเ้รียน โดยจากการอภิปรายการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั

ภูเก็ต มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ธนาคาร 

คุม้ภยัและคณะ(����) พบว่า การแพร่ระบาดของเชื�อโควิด �� ทาํให้เกิดการปรับตวัเป็นวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ จึงจาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื�อให้เกิดการเรียนรู้เกิดความต่อเนื�อง 

และสุวิมล มธุรส(����) พบว่า ประเทศไทยประกาศปรับเปลี�ยนเวลาเปิดภาคเรียนที� � ของปีการศึกษา 

���� โดยใชรู้ปแบบการศึกษาออนไลน์หรือการศึกษาทางไกล เขา้มาสนับสนุนการสอนในระบบปกติ 

รวมทั�งหนงัสือเรียนเพื�อประกอบการศึกษาที�มีการนาํระบบออนไลน์มาใชท้ดแทนการศึกษาในระบบ

ปกติ โดยใช้ Application ต่างๆ  มาเป็นเครื�องมือในการเรียนการสอนและการสื�อสารระหว่างผูส้อน

และผูเ้รียนในระบบต่าง ๆ และสิริพร อินทสินธิ�  (����) พบว่า การเรียนการสอนออนไลน์สามารถสร้าง

เนื� อหา บันทึกขอ้มูล ส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั�นต่างๆ มาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอนแต่ละบทเรียน  

�. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต ช่วงการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด �� มีความเหมาะสมกบั

ช่วงสถานการณ์และเป็นนวตักรรมทางการศึกษาที�อาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ซึ� ง

ผูส้อนกบัผูเ้รียนเกิดปรับตวัและเตรียมความพร้อม และผูส้อนตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเนื�อหาในรายวิชา

ที�ตนสอนหรือมีการปรับ เนื�อหากระบวนการเรียนการสอนดว้ยกานาํเทคนิคหรือทฤษฎีต่าง ๆ และการ

วดัและการประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเมื�อนาํรูปแบบออนไลน์มาใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทาํให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้มีการแลกเปลี�ยน

เกี�ยวกบัประสบการณ์การสอนหรือวิธีการสอน และการใชสื้�อเทคนิคการสอนที�เหมาะสมกบัรูปแบบ

ออนไลน์ และไดส้ะทอ้นปัญหาหรืออุปสรรคเกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การ

สื�อสารระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน และปัญหาการทุจริตในการทาํแบบทดสอบออนไลน์  โดยร่วมหาแนว

ทางการแก้ปัญหาเพื�อพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รียน ฉะนั� นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของชุมชนแห่งเรียนรู้

เกี�ยวกบัการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ สามารถทาํให้ผูส้อนทุกโรงเรียนเกิดการพฒันา

ทกัษะทางเทคโนโลยีที�สูงขึ�นอีกด้วย โดยจากการอภิปรายการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัภูเก็ต มีความสอดคลอ้ง

กบังานวิจัยที�เกี�ยวกบัการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกบัการจดัการเรียนการสอน ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ ไดแ้ก่สมเกียรติ สัจจารักษแ์ละคณะ(����) พบว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้ผ่านชุมชนชน

การเรียนรู้วิชาชีพ โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ พูดคุยถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน 

สะท้อนปัญหาที�เกิดขึ�น จากนั�นร่วมกนัการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นกบันักเรียน ร่วมกนัเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้ พฒันาสื�อ ทั�งสื�อทาํมือและสื�อเทคโนโลยทีี�สามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน และวิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พฒัผล(����) พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทาํให้

ผูส้อนมีความรู้ในสิ�งที�สอน ได้รับการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ตลอดจนสมรรนถะอื�น ๆ และ

จากการที�ผูส้อนได้รับการพฒันาดังกล่าว จะส่งผลไปยงัคุณภาพของผูเ้รียน และจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ

(����) พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกลไกลสําคญัที�ทาํให้ครูสามารถแลกเปลี�ยนเทคนิควิธีการ 

รูปแบบการสอนที�หลากหลาย ที�สามารถนาํไปพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้

    1.1 การนาํองคค์วามรู้จากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกี�ยวกบัการจดัการ

เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบอื�น ๆ 

    1.2 ผูส้นใจสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั� งต่อไป 

    2.1 ควรขยายพื�นที� หรือขยายโรงเรียนในการทาํวิจยั เพื�อที�จะไดเ้ห็นแนวคิด และวิธีการใน

การจดัการเรียนการสอนไดม้ากขึ�น 

    �.� ควรศึกษาปัจจัยการดาํเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนเพื�อเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนต่อไป 
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การศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผู้ปกครอง  

ในเขตเทศบาลนครภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็ 

Study of Problems of Online Learning and Teaching Management through  

Parent’s Perspectives in Phuket Municipality, Phuket Province 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์ศึกษาสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเกต็ และศึกษาแนวทางการแกไ้ข

สภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผา่นมุมมองของผูป้กครอง ใน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

จําน ว น  400 ค น  สุ่ ม ขน าด ก ลุ่ ม ตัวอ ย่ างโ ด ยใช้วิ ธี ก าร สุ่ ม แ บ บ ห ล ายขั� น ต อ น  (Multi-stage 

RandomSampling) การวิจัยนี� ใช้แบบสอบถามเพื�อรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ 

ค่าความถี�และร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า  

1) สภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านมุมมองของ

ผูป้กครอง ส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากผูส้อนขาดความตระหนกัในหน้าที�ของตน จาํนวน 394 คน ร้อยละ 

98.50 ผูส้อนขาดเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ที�ถูกตอ้ง จาํนวน 390 คน ร้อยละ 97.50 ผูเ้รียนขาดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ จาํนวน 389 คน ร้อยละ 97.30  

2) แนวทางการแกไ้ขสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผ่านมุมมองของผูป้กครอง พบว่า พยายามลดขอ้จาํกดั เสริมสร้างพฒันาการของผูส้อนและ ผูเ้รียนให้

ความสาํคญักบัความรู้ เทคโนโลย ี เพื�อใหไ้ดรู้ปแบบการเรียนออนไลน์ที�มีประสิทธิภาพ  

 

คาํสําคัญ: ผูป้กครอง,  สภาพปัญหา,  มุมมอง,  การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
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Abstract 

The purposes of this study were to study problems of online learning and teaching 

management through parents’ perspectives in Phuket municipality and to investigate the solutions of 

the problems. The sample was 400 parents in Phuket city municipality which used Multi-stage 

Random Sampling method. The instrument was a questionnaire to collect the data. The statistics were 

used for data analysis using percentage and frequency. 

The results were found that 1) Most problem conditions of parents towards online learning 

and teaching management through their perspectives caused by teachers lacked of responsible 

awareness in number of 394, as a percentage 98.50%. 390 parents thought that teachers were without 

expertise of online teaching, as a percentage 97.50%. In addition to learners weren’t active in learning 

process in number of 389 students, as a percentage 97.30%. 

2) The solutions of parents towards online learning and teaching management through their 

perspectives were to reduce restrictions, to enhance teachers and learners’ development and also to 

educate teachers in technology so that there will be proficient at online learning and teaching. 

 

Keywords: parents,  problem conditions,  perspectives,  online learning and teaching management 

 

บทนํา 

ในวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ประชากรทั�วโลกไดรั้บรู้ว่ามีโรคติดต่อปริศนาเกิดขึ�นโดยไดรั้บการ

ยนืยนัจากทางการจีนเมื�อ 31 ธันวาคม 2562 ว่าเกิดการระบาดของเชื�อไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ในเมืองอู่ฮั�น 

ประเทศจีน ต่อมาองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศใหก้ารแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนาสาย

พนัธ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ pandemic และไดป้ระกาศชื�อที�เป็นทางการสําหรับใชเ้รียกโรค

ทางเดินหายใจที�เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ว่า "โควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) " (BBC NEWS 

ไทย ออนไลน์, 2563) โดยการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการ

สอนในชั�นเรียนเป็นอย่างมากจึงทาํให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ�น(MARKETINGOOPS, 2563) โดย 

“UNESCO” ไดค้าดการณ์ว่าขณะนี� มีนักเรียนนกัศึกษามากกว่า 363 ลา้นคนทั�วโลก ซึ� งไดรั้บผลกระทบ

จากวิกฤตการระบาดของเชื�อไวรัส “COVID-19” และประมาณการณ์ว่ามีสถาบันการศึกษาใน 15 

ประเทศ ทั� งในภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง ยุโรป และ อเมริกาเหนือ ได้ปิดการเรียนการสอนที�
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โรงเรียนและมหาวิทยาลยั ขณะที�สถาบนัการศึกษาในหลายประเทศไดน้าํเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื�อ

เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยที�“ประเทศจีน”เป็นประเทศแรกที�ประกาศหยุดกิจกรรม

การเรียนการสอนที�โรงเรียนและมหาวิทยาลยัส่งผลให้ทั�ง “ครู นักเรียน นกัศึกษา” หันไปใชห้ลกัสูตร

การเรียนการสอน “แบบออนไลน์” ส่วนมหาวิทยาลยัและโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยเริ�มออก

ประกาศการเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์นับตั� งแต่เกิดวิกฤตการณ์ของเชื�อไวรัส

ไวรัสโคโรนา หรือ “COVID-19” (กรมควบคุมโรค, 2563)  

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนาไดส้ร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนอยา่งรวดเร็ว

และรุนแรงหนึ� งในนั� นคือ “ภาคการศึกษา” ส่งผลให้นักเรียนและครูหลายพันล้านคนทั�วโลกต้อง

ปรับตวักบัวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่คือ “การเรียนแบบออนไลน์” แมจ้ะเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหา

ที�ช่วยให้นกัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ต่อไปไดโ้ดยไม่เสี�ยงต่อการติดเชื�อไวรัส แต่การเรียนการสอน

แบบออนไลน์ก็ถูกตั�งคาํถามถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบการศึกษาไทยที�ไม่เพียงจะเพิ�ม

ภาระให้แก่ผูป้กครองแต่ยงัตอกย ํ�าภาพความเหลื�อมลํ�าของสังคมไทยอีกดว้ย (ภูมิศรัณย ์ทองเลี�ยมนาค, 

2563) ซึ�งประเทศไทย รมว.ศึกษาธิการ ไดป้ระกาศใหเ้ลื�อนการเปิดเทอมจากเดิมที�กาํหนดไวใ้นวนัที� 17 

พ.ค. 2564 ขยบัไปเป็นวนัที� 1 มิ.ย. 2564 แต่เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนาที�ปะทุขึ�นอีกเป็นรอบที� 3 ยงัไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ทุเลาลงได ้ทาํให้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตอ้งประกาศเลื�อนการเปิดเรียนภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2564 จากวนัที� 1 

มิ.ย.2564 ออกไปเป็นวันที�  14 มิ .ย.2564 (ไทยรัฐ ออนไลน์, 2564) โดยที�ประชุมปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ระบุให้ทราบว่ามีการแยกการเปิดเทอมแต่ละจังหวัดออกเป็นพื�นที� สี ซึ� ง

ประกอบด้วย 1.พื�นที�ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด (สีแดงเขม้) 4 จังหวดั มีการเปิดเรียนพร้อมกันทั� ง

ประเทศแต่ยงัไม่อนุญาตให้มีการจดัการเรียนการสอน On Site 2.พื�นที�ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จงัหวดั 

มีการเรียนการสอนแบบผสมผสานไดท้ั� ง On Site, Online, On Demand, On Air และ On Hand 3.พื�นที�

ควบคุม (สีส้ม) 56 จังหวดั ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับขอ้กาํหนดในพื�นที�ควบคุมสูงสุด (สีแดง) แมจ้ะมี

มาตรการรองรับการแพร่ระบาด แต่ดูจะไม่เป็นผลจึงประกาศเลื�อนการเปิดเทอมออกไปแต่การระบาด

ในระลอก 2 ไม่มีท่าทีที�จะลดความรุนแรงลงกลบัมีผูเ้สียชีวิตและพบผูติ้ดเชื�อรายใหม่เพิ�มขึ�นทุกวนั 

หากจะเลื�อนเปิดเทอมในรอบที� 3 นั� นเกรงว่าจะเป็นไปได้ยากด้วยระยะเวลาของการจัดการเรียนการ

สอนที�จะไม่ครบถว้นตามที�หลกัสูตรกาํหนด ทาํให้กระทรวงศึกษาธิการตอ้งจัดการศึกษาเพื�อรับมือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2564)  



   

 433 

จากการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทาํใหเ้กิดกระแสข่าวเกี�ยวกบัผูป้กครองมากขึ�น ดงั

กรณีข่าวดงันี�  ข่าวอาจารยม์หาวิทยาลยัดงัทาํร้ายลูกเพราะลูกทาํการบา้นไม่ไดจ้ากการสอบสวนทาํใหไ้ด้

ทราบว่าผูเ้ป็นพ่อและเป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัชื�อดงัยา่นชลบุรีไดท้าํร้ายบุตรสาวขณะสอนการบา้น

เพราะทาํไม่ได ้(เดลินิวส์ ออนไลน์, 2564) ข่าวผูป้กครองที�มีรายไดน้้อยจึงเผชิญกบัความไม่พร้อมต่อ

การเรียนแบบออนไลน์ทั� งในด้านของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจากอินเทอร์เน็ต และข่าวผูป้กครองโพ

สต์ระบายความเดือดร้อนจากการเรียนแบบออนไลน์ถึงกระทรวงศึกษาธิการ (Matichon online, 2564) 

ซึ�งจากการติดตามขอ้มูลและไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูป้กครองของนักเรียนในหลายพื�นที�กลบัพบว่าเกิด

ปัญหาและอุปสรรคมากมายที�ตอ้งตระหนักถึงและเห็นถึงความสําคญัของสภาพปัญหาเพื�อนาํปัญหาที�

เกิดขึ�นไปแกไ้ขและปรับปรุง 

จากเหตุการณ์ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นจากการเรียนแบบออนไลน์ผ่าน

มุมมองของผูป้กครองเป็นสาํคญั ดว้ยเหตุนี�  ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ในมุมมองของผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เพื�อเป็นแนวทางใน

การแกไ้ขสะทอ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆที�จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกลุ่มผูที้�สนใจ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ผา่นมุมมองของผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเกต็ จงัหวดัภเูกต็ 

 2. เพื�อศึกษาแนวทางการแกไ้ขสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอน 

แบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

 

วิธีการดาํเนนิการวจิัย 

1. ประชากร 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ ผูป้กครองของนักเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจงัหวดั

ภูเกต็ จาํนวน 15,119 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา คือ  ผูป้กครองของนกัเรียนในเขตเทศบาลนครภูเกต็จงัหวดัภูเก็ต  

จํานวน 400 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953 อ้างถึงใน ยุทธ 
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ไกยวรรณ์ , 2552: 77) สุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบหลายขั� นตอน (Multi-stage 

RandomSampling)  

3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั

โดยผูว้ิจัยเป็นผูส้ร้างแบบสอบถามขึ�นตามนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษาวิจัย มีเนื� อหาครอบคลุม

ประเด็นหลกัที�ตอ้งการศึกษา ซึ�งประกอบไปดว้ย 3 ตอน 

ตอนที�  1 เป็นแบบสอบถามที� เกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของข้อคาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และความสัมพนัธ์

กบัผูเ้รียน  

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามที�เกี�ยวกบัขอ้งทศันคติที�มีต่อสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้กครอง ขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) จาํนวน 36 ขอ้ และ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 9 ขอ้  

ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน

มุมมองของผูป้กครอง ลกัษณะของขอ้คาํถามเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open Form)  

จาํนวน 2 ขอ้ รวมทั�งสิ�นจาํนวน 47 ขอ้ 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือผูว้ิจัยไดน้าํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกต้องของเนื�อหา และความเหมาะสมของภาษา จากนั�นนําไป

ทดลองใช้กบัผูป้กครองที�เป็นกลุ่มประชากร ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลที�ไดม้า

คาํนวณค่าสัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการคาํนวณพบว่า 

แบบสอบถามทั�งฉบบัมีค่าสัมประสิทธ์เท่ากบั .77 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามบนเวบ็ไซต ์Google Form และส่งให้กลุ่มตวัอยา่ง 

400 คน เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - 

ธนัวาคม 

5. สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในครั� งนี�  คอื ค่าความถี� และค่าร้อยละ 
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ผลการวจิัย 

1. สภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของ

ผูป้กครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต พบว่า การที�ผูส้อนขาดความตระหนักในหนา้ที�ที�ตน

รับผิดชอบ จะก่อให้เกิดปัญหาในการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จาํนวน 394 คน คิดเป็นร้อย

ละ 98.50 , การที�ผูส้อนขาดเทคนิควิธีการสอนแบบออนไลน์ที�ถูกตอ้งจะก่อให้เกิดปัญหาสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จํานวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 , การที�ผูเ้รียนขาดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เป็นปัญหาสําหรับการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จาํนวน 389 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.30   

ด้านประสบการณ์ที�มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มองว่า ก่อนเกิดสภาวะการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 เคยไดเ้ห็นเคยได้ยนิการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์จาํนวน 

272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 

ด้านความพึงพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมอง มองว่ามีความ

กงัวลเกี�ยวกบัการเรียนแบบออนไลน์ของผูเ้รียน จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 , การเรียนแบบ

ออนไลน์ผ่านโปรแกรมสาํเร็จรูป สามารถบนัทึกไฟลภ์ายหลงัการสอนเพื�อใหส้ามารถเรียนยอ้นหลงัได ้

จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 , ผูป้กครองมีภาระค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนแบบออนไลน์ 

จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 

ด้านทกัษะความรู้ความเขา้ใจที�มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มองว่า มีความรู้

ความเข้าใจเกี�ยวกับการเรียนแบบออนไลน์ของผูเ้รียน จาํนวน 165  คิดเป็นร้อยละ 41.30 , มีทักษะ

เกี�ยวกบัการเรียนแบบออนไลน์ จาํนวน 148 คิดเป็นร้อยละ 37.00 

และดา้นความคิดเห็นที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผา่นมุมมองของผูป้กครอง 

มองว่า  เป็นการเพิ�มภาระใหก้บัผูป้กครอง จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 , เด็กไม่ตั�งใจเรียนและ

ขาดความตั�งใจในการเรียน จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 , เกิดปัญหาเรื�องสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่

ค่อยมีประสิทธิภาพ จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  

2. แนวทางการแกไ้ขสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผ่านมุมมองของผูป้กครอง พบว่า มีการพยายามที�จะลดขอ้จาํกดัและเติมเต็มช่องว่างในทุกๆดา้น และ

เสริมสร้างพฒันาของผูส้อนและนกัเรียน โดยที�แต่ละฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการวางแผน เพื�อสร้าง

ระบบการเรียนออนไลน์ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งให้ความสาํคญัในการพฒันาความรู้ 
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เทคโนโลยี ให้กับผูป้กครองและบุคลากร เพื�อให้คุ ้นชินและพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงของโลก

การศึกษาในระยะขา้งหนา้  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจยัเรื�อง สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านมุมมองของ

ผูป้กครอง สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

1. สภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของ

ผูป้กครอง ผลการวิจัย พบว่า จากการปรับรูปแบบเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ในยุคที�มีการ

ระบาดของโควิด-19  ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ทั� งต่อตวัเด็กนักเรียน ระบบการศึกษา ครูผูส้อน 

โดยเฉพาะกับกลุ่มผู ้ปกครองที�ต้องเผชิญปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ� ง

ผูป้กครองส่วนใหญ่มองว่า เกิดจากผูส้อนขาดความตระหนักในหน้าที�ที�ตนรับผิดชอบ, ผูส้อนขาด

เทคนิควิธีการสอนแบบออนไลน์ที�ถูกตอ้ง อีกทั�งการเรียนออนไลน์ยงัเป็นการเพิ�มภาระในการดูแลบุตร

หลานเพิ�มขึ�น เนื�องมาจากผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมกบัครูผูส้อนเพื�อช่วยให้ผูเ้รียนตั�งใจ แต่สําหรับบาง

ครอบครัวไม่สามารถทาํไดด้ว้ยขอ้จาํกดัต่าง ๆ ทาํให้ผูป้กครองเกิดความเครียดเพราะตอ้งทาํงานหนัก

ขึ�น จากการแบกรับรายจ่ายที�เพิ�มมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็น ค่าจากอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ และ

หลายครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี�ยลดลง จากผลกระทบของโควิด-19 อีกทั�ง เมื�อผูป้กครองไม่สามารถแบกรับ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ จึงเป็นอุปสรรคที�ทาํให้นักเรียนไม่สามารถเขา้ถึงการเรียนออนไลน์และขาด

โอกาสทางการศึกษาได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบั ม่วงสวสัดิ�  อ., ศิริสมบตัิ ด., เมฆินทรางกูร ข., & หงส์สกุล พ. 

(2564) ที�ไดท้าํการวิจยัเรื�อง แนวทางการจดัการเรียนการสอนออนไลน์สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี หลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการดา้นการบิซึ� งไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผูส้อนควรที�จะตระหนักถึงการจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยมีการจดัเตรียมเนื�อหาสาระ

หลกัและรองให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และกล่าวอีกว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์เกิดจากขอ้จาํกดัด้านการเขา้ถึงอุปกรณ์ดิจิทลัที�ใช้สําหรับการเรียนออนไลน์ ซึ� งอาจจะ

เป็นผลมาจากความไม่พร้อมของผูป้กครอง เช่นเดียวกบั จีรกิติ�  ทองปรีชา (2563) ที�ไดท้าํการวิจยัเรื�อง 

การบริหารจดัการเรียนการสอน ภายใตส้ถานการณ์ COVID – 19 ระดบัมธัยมศึกษาพื�นที�โรงเรียนนวชิร

ธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ� งได้กล่าวว่า การปรับเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้สถานศึกษาและอาจารยจ์าํเป็นตอ้งปรับแผนการเรียนการ

สอนเพื�อให้นักเรียนสะดวกต่อการเรียน และสามารถเขา้ถึงบทได้เรียนทั�งในรูปแบบออฟไลน์และ
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ออนไลน์ ซึ� งยงัมีอาจารยบ์างส่วนที�ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�จะ

นาํมาประกอบการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทศัน์ ฝักเจริญผล 

และคณะ (2563) เรื�องความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ภายใตส้ถานการณ์ระบาดไวรั้ส 

COVID19 ซึ� งไดก้ล่าวว่า ปัญหาความขาดแคลนโครงสร้างพื�นฐานดา้นเทคโนโลย ีเป็นอุปสรรคสาํคญั

ต่อการจดัการเรียน การสอนเนื�องจากยงัมีนักเรียนบางส่วนขาดปัจจยัพื�นฐานในการเรียนรู้ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

2. แนวทางการแกไ้ขสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผ่านมุมมองของผูป้กครอง พบว่า การพยายามที�จะลดขอ้จาํกัดและเติมเต็มช่องว่างในทุกๆด้าน และ

เสริมสร้างพฒันาของผูส้อนและนกัเรียน โดยที�แต่ละฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการวางแผน เพื�อสร้าง

ระบบการเรียนออนไลน์ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งให้ความสาํคญัในการพฒันาความรู้ 

เทคโนโลย ีให้กบัผูป้กครองและบุคลากร เพื�อให้พร้อมรับการเปลี�ยนแปลงของโลกการศึกษาในระยะ

ขา้งหน้า ซึ� งสอดคลอ้งกบั จันทิมา เอกวงษ์ (2552) ที�ได้ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการใชอี้เลิร์

นนิงเพื�อการสอนของอาจารย ์และนกัศึกษา ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุเทพฯ พบว่า ปัจจยั

หรือแนวทางที�สําคญัที�จะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จะประกอบไป

ด้วย นโยบายดา้นการศึกษาของชาติ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั ความรู้ความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ความพร้อมดา้นคอมพิวเตอร์และการไดรั้บการสนับสนุนดา้น

งบประมาณอยา่งต่อเนื�อง   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื�อนาํไปใช ้

1.1 ผลการวิจัยครั� งนี�  สามารถใช้เป็นแนวทางที� เป็นประโยชน์สําหรับผู้สอน ผูเ้รียน และ

ผูป้กครอง เพื�อลดและแกไ้ขปัญหา และเตรียมพร้อมสาํหรับการเรียนการสอนการสอนแบบออนไลน์ 

1.2 การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงอุปกรณ์ สถานที� และสญัญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบถว้น 

1.3 ผูส้อนควรศึกษาโปรแกรมที�หลากหลายเพื�อการนาํเสนอเนื�อหาบทเรียนในรูปแบบใหม่ๆ 

เพื�อใหมี้ความน่าสนใจมากยิ�งขึ�น 

1.4 ควรมีการพฒันาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น มีการเพิ�มเทคนิค

ต่างๆ เพื�อสร้างความคงทนและการมีส่วนร่วมระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนมากยิ�งขึ�น 
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2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครั� งต่อไป 

2.1 เนื�องจากงานวิจัยครั� งนี�  ผูว้ิจัยศึกษาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเท่านั� นผล

การศึกษาจึงมีขอบเขตที�จาํกัด ดังนั� นจึงควรมีการศึกษาในเรื� องนี�  ในขอบเขตที�กวา้งขึ�น เช่น ระดับ

ภูมิภาคหรือประเทศ 

2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพปัญหาที�มีต่อการ

จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

2.3 เนื�องจากงานวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัศึกษาสภาพปัญหาของผูป้กครองที�มีต่อการจดัการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ผ่านมุมมองของผูป้กครองเพียงอยา่งเดียว ดงันั�นจึงควรมีการศึกษาผา่นมุมมองอื�นๆ 

เพื�อใหไ้ดผ้ลการศึกษาที�หลากหลาย 
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บทคดัย่อ  

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาระดบัความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาใน

จงัหวดัภูเก็ต และเพื�อศึกษาการจัดการความเครียดของนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาในจังหวดัภูเก็ต 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต จาํนวน ��� คน การกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั�นตอน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ที�มีค่าความเชื�อมั�น

เท่ากับ .�� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า  

1) ระดับความเครียดของนักเรียนระดับชั� นมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มีระดับ

ความเครียด อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.49 นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดดา้นจิตใจ มีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 2.61 รองลงมาคือ ความเครียดด้านร่างกาย มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.49 และความเครียดด้านสังคม มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.37 

2) การจดัการความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า มีการจดัการ

ความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� นกัเรียนส่วนใหญ่มีการจดัการความเครียดแบบ

มุ่งแก้ไขอารมณ์ มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ �.�� รองลงมาคือ การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.12 และการจดัการความเครียดแบบไดป้ระโยชน์นอ้ย มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.87  

 

คาํสําคัญ: ความเครียด, การจดัการความเครียด   
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Abstract  

 The objectives of research study were as following 1) to investigate stress levels of secondary 

students in Phuket province 2) to study secondary students’ stress management. The sample was 400 

secondary students in Phuket identified sample size by multi-stage sampling. the instrument was the 

questionnaire with reliability of 0 .7 7 . The statistics which used for data analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

The results were found that 1) The level of secondary students’ stress was in low level mean 

score of 2.49. Most student had mental stress mean score of 2.61, physical stress mean score of 2.49 

and social stress mean score of 2.37. 2) secondary students’ stress management in Phuket was in 

medium level mean score of 3.12. Most students had emotional focused coping strategies mean score 

of 3.36. Secondly, they had problem focused coping strategies mean score of 3.12 as well as less 

focused coping strategies mean score of 2.87 respectively. 

 

Keywords: stress, stress management 

 

บทนํา  

ปัจจุบันหลายประเทศทั�วโลกกาํลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 

โคโรนา 2019 เมื�อวันที�  11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็น 

โรคระบาดที�กระจายทั�วโลก (WHO Thailand, ����) และประเทศไทยไดป้ระกาศให้โรคติดเชื�อไวรัส

โคโรน า ��� � เป็ น โรคติ ดต่ อ อัน ต รายต ามพ ระราชบัญ ญั ติ โรคติ ด ต่อ  พ .ศ .���� ที� ต้องม ี

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  

เมื�อวนัที� �� มีนาคม ���� เพื�อเป็นการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

���� โดยกาํหนดแนวทางการป้องกนัโรคดว้ยการใส่หนา้กากอนามยั ลา้งมือบ่อย ๆ การเวน้ระยะห่าง

ทางสังคม และปฏิบัติตามคาํแนะนําของกรมควบคุมโรค (Department of Disease Control, 2020) 

สถานการณ์ การระบาดดังกล่าว ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของบุ คคลในสั งคมหลาย ๆ ด้าน  

ได้แ ก่  ด้ าน สั งค ม  ด้ าน เศ ร ษ ฐ กิ จ  ร ว ม ถึ ง ด้ าน ก ารศึ ก ษ า  (Tongkeo, 2020) ก าร ร ะ บ าด ข อ ง 

โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�เกิดขึ�นได้สร้างความวิตกกังวลและความเครียดให้กับคนทั�วโลก  

รวมทั�งประเทศไทยดว้ย ความเครียดสามารถเกิดขึ�นไดก้บัทุกสถานการณ์ เพศ วยั โดยเฉพาะวยัรุ่นช่วง
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วยัที�สาํคญัของชีวิต วยัที�มีการเปลี�ยนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เป็นไปอยา่งรวดเร็ว เมื�อมี

ปัญหาเขา้มากระทบจิตใจแลว้ จะทาํให้วยัรุ่นเกิดความเครียดไดง่้าย ปัญหาที�ทาํใหว้ยัรุ่นเกิดความเครียด 

เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั ปัญหาการเขา้สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัญหาเกี�ยวกบั

การเรียน หากความเครียดที�เกิดขึ�นถูกสะสมอยูใ่นระดบัที�มากจนเกินไปยอ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั�ง

ทางร่างกาย และจิตใจ หากวยัรุ่นมีภาวะความเครียดรุนแรงมากยิ�งขึ�น อาจถึงขั�นเกิดภาวะซึมเศร้าหรือ

เสี�ยงต่อการฆ่าตวัตายนาํมาซึ�งความสูญเสีย (กรมสุขภาพจิต, 2563)  

 ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที�ผ่านมา พบเห็นข่าวเกี�ยวกบันกัเรียนที�มีปัญหาจากความเครียดมากขึ�น 

ไม่ ว่ าจะ เป็ น สื� อ ดั� ง เดิม อ ย่างห นั งสื อ พิ มพ์  สื� อ อิ เล็ก ท รอนิ กส์ อ ย่างวิ ท ยุกระจายเสี ยง แล ะ 

วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงการพัฒนาการของเทคโนโลยีที�ท ําให้เกิดสื� อใหม่ ๆ ที� เข้ามามีบทบาทเป็น 

ส่วนหนึ� งในชีวิตของผูค้นในยคุปัจจุบนัอย่างสื�ออินเทอร์เน็ต และสื�อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มีกรณีข่าว

ดงันี�  นักเรียนชายชั�นมธัยมศึกษาปีที� � เครียด เรื�องเรียนไม่ทนัเพื�อน ถูกยา้ยจากห้องคิงไปห้องธรรมดา 

เก็บตวัเงียบก่อนตดัสินใจยงิกรอกปากหวงัจบชีวิตคาห้องนอน (Khaosod Online, 2563) ,กรณีนกัเรียน

ชายชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนแห่งหนึ� งในจังหวดัชัยภูมิ เขียนปรึกษาพี�สาวกบัเพื�อน เครียดเรื�อง

เรียนออนไลน์ ตดัสินใจผูกคอตาย (PPTV Online, 2564) และกรณีนกัเรียนหญิงชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มี

ความเครียดจากปัญหาดา้นการเรียน โดยกระโดดลงแม่นํ�าเจา้พระยา แม่เผยลูกสาวเคยบ่นให้ฟังเกี�ยวกบั

เรื�องการเรียนและความกดดนัหลาย ๆ อยา่ง (Khaosod Online, 2564) 

จากปัญหาที� เกี� ยวกับความเครียดของนักเรียนระดับชั� นมัธยมศึกษา ที�กล่าวมาข้างต้น 

จะเห็นได้ว่ามีนักเรียนจาํนวนไม่น้อยที�ตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาดว้ยวิธีการที�ไม่ถูกตอ้ง สําหรับวิธีการ

จดัการความเครียดมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี ซึ� งแต่ละวิธีจะให้ผลของการจดัการที�แตกต่างกนั (จนัทรา 

อุย้เอง้ และวรรณกร พลพิชยั, 2561) การเลือกวิธีการจดัการความเครียดนั�นย่อมขึ�นอยูก่บัตวัของบุคคล 

โดยบางคนสามารถจัดการดว้ยวิธีการที�เหมาะสม ในขณะที�หลาย ๆ คนตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาด้วย

วิธีการที�ไม่ถูกตอ้ง บางคนอาจจะสามารถมีวิธีทาํให้ตวัเองผอ่นคลายและสามารถหายเครียดได ้แต่บาง

คนอาจจะจมอยูก่บัความเครียด ทาํให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั ดงันั�นหากจดัการความเครียดไดดี้ จะทาํใหเ้กิดผลดีต่อตนเอง ทั�งเรื�องอารมณ์ ความรู้สึก 

การเรียน ไปจนถึงการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขได ้

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาระดบัความเครียดและการจดัการความเครียดของนักเรียนระดบัชั�น

มธัยมศึกษาในจังหวดัภูเก็ต เพื�อที�จะได้นําผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการป้องกนัช่วยเหลือ

เกี�ยวกบัความเครียดแก่นกัเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

�. เพื�อศึกษาระดบัความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต 

2. เพื�อศึกษาการจดัการความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเกต็  

 

วิธีการดาํเนินการวจิัย  

 �. ประชากร 

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ โรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเกต็  

สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา พงังา ภูเกต็ ระนอง จาํนวน �� โรงเรียน  

จาํนวน 11,432 คน 

�. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการทําวิจัยครั� งนี�  คือ นักเรียนระดับชั� นมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 

ประกอบดว้ย � โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนกะทูว้ิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบ

หลายขั�นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยใช้สูตร Yamame  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, ����) ได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน ��� คน   

�. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื� องมือที�ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั� งนี�  คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น � ตอน ดงันี�   

ตอนที� 1 สถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 

List) โดยมีขอ้คาํถามเกี�ยวกบั เพศ อาย ุระดบัชั�น เกรดเฉลี�ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดามารดา  

ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัระดับความเครียด มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 

(Rating Scale) มี � ระดบั คอื นอ้ยที�สุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากที�สุด 

ตอนที� � แบบสอบถามเกี�ยวกบัการจดัการความเครียด ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามของ สุภาภทัร ทน

เถื�อน (����) ซึ� งแปลและปรับปรุงมาจากแบบวดัเผชิญความเครียดของคาร์เวอร์ (Carver, 1989) มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) มี � ระดบั คือ นอ้ยที�สุด นอ้ย ปานกลาง มาก มาก

ที�สุด 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือผูว้ิจัยไดน้าํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ 

จาํนวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบความถูกต้องของเนื�อหา และความเหมาะสมของภาษา จากนั� นนําไป

ทดลองใช้กบันักเรียน ที�เป็นกลุ่มประชากร ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลที�ไดม้า

คาํนวณค่าสัมประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจากการคาํนวณ 

พบว่า แบบสอบถามทั�งฉบบัมีค่าสัมประสิทธเ์ท่ากบั .��  

�. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต จาํนวน ��� 

คน มีขั�นตอนรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

�.� ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งลิงคแ์บบสอบถามออนไลน์ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 

และมีการอธิบายคาํชี�แจง แนะนาํวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลในระหว่างเดือน

พฤศจิกายน – ธนัวาคม  

�.� จากนั�นผูว้ิจยัตรวจสอบจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม และความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม จนไดข้อ้มูลครบ เพื�อนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

�. สถิตแิละการวิเคราะห์ข้อมูล 

              สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั� งนี�  คือ ค่าความถี�  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย (�̅) และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวจิัย  

สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี�  

�. ผลการศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาในจังหวดัภูเก็ต พบว่า 

ระดบัความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเกต็ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( = 

2.49)  (ตารางที� 1) 
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ตารางที� �  

แสดงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความเครียดของนักเรียนระดับชั�น

มธัยมศึกษาในจังหวดัภเูกต็ โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบัความเครียด  S.D. ระดบั ลาํดบั 

�. ความเครียดดา้นร่างกาย 2.49 5.45 นอ้ย 2 

�. ความเครียดดา้นจิตใจ 2.61 5.38 นอ้ย 1 

�. ความเครียดดา้นสงัคม 2.37 5.52 นอ้ย 3 

รวม 2.49 5.45 นอ้ย - 

 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดดา้นจิตใจ อยู่ในระดบันอ้ย ( = 2.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

สามารถเรียงลาํดับจากมากไปน้อย ดังนี�  นักเรียนรู้สึกคิดถึงสิ� งที�ทาํให้รู้สึกบั�นทอนจิตใจ ( = 2.75) 

รองลงมาคือ นักเรียนรู้สึกมีความวิตกกงัวลล่วงหน้ากบัสิ�งที�ยงัไม่เกิดขึ� น ( = 2.70)  นักเรียนรู้สึก

หงุดหงิด รําคาญใจ ( = 2.66) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีสมาธิในการเรียนลดน้อยลง ( = 2.59) และ

นกัเรียนรู้สึกกระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา ( = 2.33) ตามลาํดบั 

รองลงมาคือ ความเครียดด้านร่างกาย อยู่ในระดับน้อย ( = 2.49) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดังนี�  นักเรียนรู้สึกมีอาการปวดเมื�อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ( = 

2.81) รองลงมาคือ นกัเรียนรู้สึกมีปัญหาดา้นการนอนหลบั ( = 2.66) นกัเรียนรู้สึกมีอาการปวดหัวขา้ง

เดียว ( = 2.49) นักเรียนรู้สึกมีอาการไม่ค่อยอยากรับประทานอาหาร ( = 2.46) และนักเรียนรู้สึกมี

อาการเสียงสั�น ปากสั�น มือสั�นเวลาไม่พอใจ (( = 2.01) ตามลาํดบั 

และความเครียดด้านสังคม อยู่ในระดับน้อย ( = 2.37) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถ

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี�  นกัเรียนมีความวิตกกงัวลในการเตรียมตวัศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

( = 2.90) รองลงมาคือ นักเรียนมีความขดัแยง้กับคนในครอบครัว ( = 2.31) นักเรียนไม่สามารถ

ปรับตวัเขา้กบัผูอ้ื�นได ้( = 2.31) นกัเรียนถูกบงัคบัเรียนในสิ�งที�ไม่ชอบ ( = 2.28) และนกัเรียนทะเลาะ

วิวาทกบัคนรอบขา้งบ่อย ๆ ( = 2.07) ตามลาํดบั 

�. ผลการศึกษาการจดัการความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า 

ก ารจัด ก าร ความ เค รี ยด ข อ งนั ก เรียน ระดับ ชั� น มัธ ยม ศึก ษ าใน จังห วัด ภู เก็ ต  โ ด ยภ าพ รว ม  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12) (ตารางที� �) 
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ตารางที� �  

แสดงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความเครียดของนักเรียน

ระดับชั�นมธัยมศึกษาในจังหวัดภเูกต็ โดยในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การจัดการความเครียด  S.D. ระดบั ลําดบั 

�. การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา 3.12 1.04 ปานกลาง 2 

�. การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ 3.36 1.06 ปานกลาง 1 

�. การจดัการความเครียดแบบไดป้ระโยชน์นอ้ย 2.87 1.02 ปานกลาง 3 

รวม 3.12 1.04 ปานกลาง - 

 

นักเรียนส่วนใหญ่มีการจัดการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง  ( = 

3.36) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี�  เมื�อเกิดปัญหานักเรียนคิดว่าการ

แก้ปัญหาที�ดีคือการแก้ที�สาเหตุ ( = 3.30) รองลงมาคือ ก่อนลงมือแก้ปัญหา นักเรียนจะแสวงหา

ทางเลือกที�ดีที�สุด ( = 3.28) นักเรียนจัดลาํดับความสําคญัว่าปัญหาไหนควรแก้ก่อนหรือหลัง ( = 

3.25) นักเรียนสามารถแสวงหาขอ้มูลที�เป็นประโยชน์เพื�อนาํมาสู่การแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ ( = 3.22) เมื�อ

มีปัญหาเกิดขึ�น นักเรียนพยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ( = 3.21) เมื�อเกิดปัญหา นักเรียนมีการวางแผน

ว่าจะแก้ไขปัญหานั� นอย่างไร ( = 3.16) นักเรียนขอคาํแนะนําในการแก้ปัญหาจากบุคคลใกล้ชิดที�

ไ ว้ ว า ง ใ จ ไ ด้  ( = 3.04) ห า ก ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้  นั ก เ รี ย น 

จะไม่ละความพยายาม ( = 3.04) นักเรียนจะไม่ลงมือแก้ปัญหา ถ้าไม่มั�นใจว่าวิธีที� เลือกใช้นั� น 

จะได้ผล ( = 3.00) และเมื�อเกิดปัญหานักเรียนจะมุ่งแก้ปัญหานั� นเพียงอย่างเดียว โดยหยุดสนใจ

กิจกรรมอื�น ๆ ( = 2.71) ตามลาํดบั 

รองลงมาคือ การจดัการความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.12)  เมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี�  นกัเรียนตอ้งการคนรับฟังและคนที�เขา้ใจ

เมื�อเกิดปัญหา ( = 3.41) รองลงมาคือ เมื�อมีคนรับฟังปัญหาของนกัเรียน นกัเรียนจะรู้สึกผอ่นคลายมาก

ขึ�น ( = 3.38) นักเรียนเชื�อว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออก ( = 3.31) นกัเรียนคิดว่าปัญหาในแต่ละครั� งที�

เกิดขึ�นไม่ใช่ว่าจะอยู่กบันักเรียนตลอดไป ( = 3.14) เมื�อเกิดปัญหาหรือความเครียด นักเรียนสามารถ

ย อ ม รั บ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ไ ด้  ( = 3.13) นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ผ ชิ ญ กั บ ปั ญ ห า ไ ด ้

อย่างเขม้แข็ง ( = 3.10) นักเรียนคิดว่าเมื�อเกิดปัญหาขึ�น ปัญหานั�นจะอยู่กบันักเรียนเพียงแค่ชั�วคราว 

( = 3.03) เมื�อเกิดความเครียด นกัเรียนจะนึกถึงหลกัธรรมคาํสอนของศาสนา เพื�อเป็นคติเตือนใจ ( = 
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2.74) เมื� อ เกิ ด ปั ญ ห า ห รื อ ค ว า ม เค รี ย ด ม า ก  ๆ  นั ก เรี ย น เลื อ ก ที� จ ะ ห นี จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ 

ที�เป็นปัญหานั�น ( = 2.73) และนกัเรียนพยายามหลีกหนีความจริงเมื�อเกิดปัญหา ( = 2.55) ตามลาํดบั 

และการจัดการความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย อยู่ในระดับปานกลาง  ( = 2.87)  

เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลาํดับจากมากไปน้อย ดังนี�  นักเรียนเบี�ยงเบนความสนใจจาก

ปัญหาที�เกิดขึ�น โดยการหนัไปทาํกิจกรรมอยา่งอื�น เพื�อลดความไม่สบายใจ ( = 3.16) รองลงมาคือ เมื�อ

เกิดปัญหา นักเรียนจะหลีกเลี�ยงการพบเจอกบับุคคลที�อาจทาํให้นักเรียนเกิดความเครียดมากขึ�น ( = 

3.10) เมื�อเกิดความเครียด นักเรียนจะรู้สึกไม่อยากยุ่งเกี�ยวกับใคร ( = 3.03) เมื�อเกิดความเครียด 

นักเรียนจะพยายามไม่นึกถึงสิ�งที�ทาํให้เกิดความเครียดนั�น ( = 2.98) เมื�อเกิดความเครียด นักเรียนจะ

นอนหลบัเพื�อให้ลืมปัญหา ( = 2.89) เมื�อเกิดความเครียด นักเรียนใชเ้วลานานกว่าจะจดัการกบัปัญหา

ได ้เมื�อเกิดปัญหา ( = 2.85) นักเรียนรู้สึกว่าการหาทางออกเป็นสิ�งที�ยาก ( = 2.82) นักเรียนคิดว่าการ

พยายามลองผิดลองถูกในการแกปั้ญหา เป็นวิธีการที�เสียเวลา ผลที�ได้ก็ไม่คุม้ค่า ( = 2.64) เมื�อเกิด

ความเครียด นักเรียนจะไม่ยอมทาํกิจกรรมใด ๆ ( = 2.62) และเมื�อลองแก้ไขปัญหาแล้วไม่ได้ผล 

นั ก เ รี ย น จ ะ ย ก เ ลิ ก ค ว า ม ตั� ง ใ จ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า นั� น ทั น ที  

( = 2.57) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล  

สามารถนาํมาอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงันี�   

1. เพื�อศึกษาระดบัความเครียดของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเกต็ พบว่า นกัเรียน

มีความเครียด เฉลี�ยอยู่ในระดับน้อย โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดด้านจิตใจ รองลงมาคือ 

ความเครียดดา้นร่างกาย และความเครียดดา้นสังคม อาจเนื�องจากนกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงของวยัรุ่น 

เป็นวยัที�มีการเปลี�ยนแปลงและพฒันาทั�งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ในขณะเดียวกนัความเครียด

ที�เกิดขึ�นนี� เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมในการแกปั้ญหาที�ตอ้งใชค้วามสามารถดา้นสติปัญญา ความ

มีเหตุผล วุฒิภาวะ มาแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นได ้ทาํใหน้ักเรียนมีความเครียดในชีวิตประจาํวนัโดยไม่รู้

ว่าตวัมีความเครียด หรืออาจรู้สึกไดจ้ากการเปลี�ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรม

บา้งเลก็นอ้ย แต่ที�สุดนกัเรียนก็สามารถจดัการกบัความเครียดระดบันี� ได ้และความเครียดระดบันี�ไม่เป็น

ผลเสียต่อการดาํเนินชีวิต (สุคนธ์ทิพย ์หนุนพล, 2544) ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาซาน ตนย่าหมดั 

(����) ได้ทําการวิจัยเรื� องปัจจัยที�ส่งผลต่อความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักเรียน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความเครียด
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ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม อยู่

ในระดบัตํ�า โดยความคาดหวงัส่งผลต่อความเครียดของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ซึ� งมีประสิทธิภาพในการส่งผล

ต่อความเครียด ร้อยละ �� การศึกษานี� ต่างจากการศึกษาของ นงลกัษณ์  เขียนงาม (����) ไดท้าํการวิจยั

เรื�องการศึกษาระดบัความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความเครียดระดับสูง รองลงมามีความเครียดระดับ

รุนแรง และพบสาเหตุที�ทาํให้เกิดความเครียดคือ ดา้นการเรียน และดา้นบุคลิกภาพส่วนตวั เช่นเดียวกบั

งานวิจยัของ วรรณกร พลพิชยั และจนัทรา อุย้เอง้ (2561) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการศึกษาความเครียดและ

วิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง ผลการศึกษาพบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 52.12 นักเรียนที�มีเพศ แผนการเรียน ระดับ

การศึกษาของบิดาที�แตกต่างกนั มีความเครียดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

2. เพื�อศึกษาการจัดการความเครียดของนักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาในจังหวดัภูเก็ต พบว่า 

นักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาใช้วิธีการจดัการความเครียด ทั�ง 3 แบบ ในระดบัปานกลาง คือ แบบมุ่ง

แกไ้ขอารมณ์ แบบมุ่งแกไ้ขปัญหา และแบบไดป้ระโยชน์นอ้ย ทั�งนี�อธิบายไดว้่า เมื�อมีเหตุการณ์ที�ทาํให้

เกิดความเครียด นักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาจะเลือกวิธีการจัดการทั�ง 3 แบบ ขึ�นอยูก่บัความรุนแรง

ของปัญหานั� น ๆ ซึ� งเป็นวิธีที�เหมาะสมและสามารถลดความเครียดลงได้ ดังที� ศรีเรือน แกว้กังวาน 

(ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง พฒันาการในช่วงวยัรุ่นต่อเนื�องถึงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ว่าเป็นวยัที�มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์พอสมควร และมีความสามารถที�จะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด จึงสามารถที�จะเลือกวิธีการ

จัดการความเครียดที�เหมาะสมแก่ตนเองได้  ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณกร พลพิชัย, และ

จนัทรา อุย้เอง้ (����) ไดท้าํการวิจัยเรื�องการศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในอาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมี

การจัดการความเครียดแบบมุ่งแกปั้ญหาในระดับปานกลาง ส่วนแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์ และแบบได้

ประโยชน์นอ้ยอยูใ่นระดบัตํ�า การศึกษานี� ต่างจากการศึกษาของ นงลกัษณ์  เขียนงาม (����) ไดท้าํการ

วิจยัเรื�องการศึกษาระดบัความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั�นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีวิธีเผชิญความเครียดทั� ง 3 วิธี ต่างกันพบว่า 

นกัเรียนใชวิ้ธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกไ้ข ปัญหาในระดบัค่อนขา้งสูง ใชว้ิธีเผชิญความเครียดแบบ

มุ่งแกไ้ขอารมณ์และใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยในระดับค่อนขา้งตํ�า เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของ สุภาภัทร ทนเถื�อน (����) ได้ทําการวิจัยเรื� องการศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญ
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ความเครียดของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายที�ใช้

วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขปัญหา ใช้วิธีเผชิญความเครียดแบบมุ่งแกไ้ขอารมณ์สูง และใช้วิธี

เผชิญความเครียดแบบไดป้ระโยชน์นอ้ยในระดบัสูง 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ขอ้เสนอแนะเพื�อการนาํไปใช ้

�.� ผลการวิจัยครั� งนี�  สามารถนาํไปเป็นแนวทางที�มีประโยชน์สําหรับครู ผูป้กครอง และผูที้�

เกี�ยวขอ้งในการดูแลนกัเรียนที�เผชิญกบัความเครียด 

1.2 สามารถนําผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกี�ยวกับความเครียดให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปรับตวัในสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปได ้

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครั� งต่อไป 

�.� ผูว้ิจัยได้ศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในจงัหวดัภูเก็ต สังกดัสังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา พงังา ภูเกต็ ระนอง เท่านั�น ควรมีการศึกษาเรื�องนี�  ในขอบเขต

ที�กวา้งขึ�น เช่น โรงเรียนในสังกดัเอกชน 

2.2 ควรศึ กษ าความสั มพันธ์ ระหว่ างความเครี ยดของนั กเรี ยนกับ ตัวแปรอื� น  ๆ  เช่ น  

ความคาดหวงัของนักเรียน ความคาดหวงัของผูป้กครอง ลกัษณะของที�อยู่อาศยั ส่งผลต่อความเครียด

และการจดัการความเครียดอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 

การจัดการเรียนรู้แผนที� ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ มีจุดประสงค์ดังนี�   

�) เพื�อสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ที�เป็นพื�นที�อิสระ ในการเรียนรู้ที�หลากหลาย มีความสอดคลอ้งกับ

บริบทชุมชน �) เพื�อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที�กา้วทนัยคุ VUCA World การเรียนรู้ที�ไม่มีขอ้จาํกดัและ

ลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา และ �) เพื�อนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที�สามารถ

บูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการศึกษาวิจัยมีการดาํเนินงาน � ขั�นตอน �) ศึกษาขอ้มูลและ

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียนเกี�ยวขอ้งกบัโครงงานที�จดัทาํ 

2) ศึกษาเครือข่ายชุมชนเพื�อวางแผนและนํามาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่าน  “Survival Kit 

Competence Mapping Route เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ”  3) วางแผนและออกแบบเครื�องมือที�ใช้

ในการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยที�สามารถบูรณาการกบั กลุ่มสาระอื�น ๆ ได ้สาํหรับผูเ้รียนเพื�อบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ผู ้เรียน 4) บันทึกผลที� ได้รับ นํามาสรุปและอภิปรายผลของการจัดทําวิจัย โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูเ้รียนในระบบการศึกษา นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � โรงเรียนวดัเจริญภูผา อาํเภอ

รัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ซึ� งสามารถสรุปผลไดว้่า ผูท้ี�เขา้ร่วมในกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ที�อิสระและมีความ

หลากหลายสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน เกิดทกัษะในการเรียนรู้ที�สามารถนาํไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัชีวิต
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จริงและสามารถเรียนรู้ไดทุ้กที�ทุกเวลา อีกทั� งยงัสามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที�เกิดสมรรถนะและ

การเรียนรู้ที�อิสะ มีความสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน และบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดโ้ดยใช้

ภาษาไทยเป็นแกนหลกั 

 

คาํสําคญั: แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ฐานสมรรถนะ, สามตัถิยะ, VUCA World 

 

Abstract 

 Learning Management through Community Map in Competency-Based Curriculum’s objectives 

were 1) To create the learning competence to be free space in various learning align on community contexts, 

2) To create learning model for VUCA world literacy in infinity learning and reduce educational inequity and 

3) To propose Thai Language learning management approach to integrate to across the substance of learning. 

There were 4 steps: to study the information and learning management innovation align on Needs’ learners 

about the project, to study the community network for planning and to create the learning approach through 

Survival Kit Competence Mapping Route and to design and create the tools of learning to learning 

manage Thai language subject to integrate to across the substance of learning for achieve expected learning 

outcomes and to take note the result for concluding and discussion of this research. The target group were 

primary 6 (P 6) students in Wat Charoen Puupaa, Rattapuum district, Songkhla province. We conclude that 

the students had free learning and various contexts align on the community contexts, had the learning skills to 

use in the real life and infinity learning 

 

Keywords: learning management through community map, competency-based curriculum,  

     competence, VUCA world 
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บทนํา 

เนื�องจากในปัจจุบนัสถานการณ์โลกอยู่ในยุคที�เกิดความเปลี�ยนแปลง คาดเดาได้ยากหรือ

เรียกสถานการณ์ดังกล่าวว่า  “VUCA World” (วิจารณ์ พานิช, 2562)  เราทุกคนอยู่ในโลกยุควูก้า 

(VUCA World) ที�สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี�ยนแปลงไวและคาดเดาไดย้าก แต่สถานการณ์แบบนี�  ทาํให้เรา

เกิดการเรียนรู้ที�สาํคญัต่อชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2562)  สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงใน

หลาย ๆ ดา้นทั�งดา้นธุรกิจ ดา้นการใชชี้วิต ที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงสภาวะแวดลอ้มและเศรษฐกิจ  ที�

เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

Covid-19 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที�เกิดขึ�นกับทุกด้าน สิ� งที�จะทาํให้ผูค้นสามารถปรับตัวอยู่บน

สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ คือ การยอมรับความจริง รู้จักปรับตวั นอกจากนี�  ด้าน

การศึกษากเ็ป็นอีกดา้นหนึ�งที�ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว  

ผลกระทบที�เกิดขึ�นต่อระบบการศึกษาจึงมีความจาํเป็นอยา่งมากที�ครูผูส้อนจะตอ้งปรับตวั 

ให้สอดคลอ้งกบัการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ “VUCA World” อีกทั�งยงัตอ้งปรับแผนการจัดการ

เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสม เอื�อเฟื� อต่อความตอ้งการจาํเป็นของผูเ้รียน จากผลกระทบ

ดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับ

ผูเ้รียนในสถานการณ์ปัจจุบนั มีความสาํคญัแต่ส่งผลต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  การจดัการเรียนรู้ คือ 

สถานการณ์ อยา่งหนึ�งที�มีสิ�งต่อไปนี� เกิดขึ�น ไดแ้ก่ 1) มีความสัมพนัธ์และมีปฏิสัมพนัธ์เกิดขึ�น ระหว่าง

ผูส้อนกบั ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัสิ�งแวดลอ้ม และผูส้อนกบัสิ�งแวดลอ้ม 2) ความสัมพนัธ ์

และการมีปฏิสัมพนัธ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 3) ผูเ้รียนสามารถนาํประสบการณ์

ใหม่ไปใช้ได้  (สุมน อมรวิวฒัน์, 2533) การปรับเปลี�ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั จึงนบัวา่เป็นสิ�งจาํเป็นและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ผลกระทบดงักล่าวทาํใหเ้ห็นทั�วกนัว่า ระบบการศึกษาแบบเดิมที�วางอยูใ่นห้องสี� เหลี�ยมไม่

เอื�ออาํนวยต่อการเปลี�ยนแปลงของสภาพสังคม จึงทาํให้ไดรั้บผลกระทบ แมจ้ะมีนโยบาย � On   จาก

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ On-site การเรียนที�โรงเรียน On-air การเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม On-demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชันที�หลากหลาย On-hand การเรียนที�บ้านด้วย

เอกสาร และ Online การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต แต่นโยบายดงักล่าว ก็ไม่ไดต้อบโจทยก์ารเรียนรู้ที�เน้น

สมรรถนะ พื�นที�อิสระ และความหลากหลายในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ที�สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน และ

เป็นความรู้ที�ติดตวัเพื�อให้ผูเ้รียนอยูร่อดในทุกสถานการณ์  
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หลกัสูตรฐานสมรรถนะ มีลกัษณะที�สาํคญั คือ เป็นหลกัสูตรที�ยดึความสามารถของผูเ้รียน

เป็นหลกั การออกแบบหลกัสูตร ตามแนวคิดนี�  จะมีการกาํหนดเกณฑ์ความสามารถที�ผูเ้รียนพึงปฏิบติั

ได ้หลกัสูตรที�เรียกว่า หลกัสูตรเกณฑ์ความสามารถ จดัทาํขึ�นเพื�อประกนัว่าผูที้�จบการศึกษาระดบัหนึ�ง 

ๆ จะมีทกัษะและความสามารถในดา้นต่าง ๆ ตามที�ตอ้งการ เป็นหลกัสูตรที�ไม่ได้มุ่งเรื�องความรู้ หรือ

เนื�อหาวิชา ที�อาจมีความเปลี�ยนแปลงไดต้ามกาลเวลา แต่จะมุ่งพฒันาในดา้นทกัษะ ความสามารถ เจต

คติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนั และอนาคตของผูเ้รียนในอนาคต (ธํารง บวัศรี, 

2535) 

คณะผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขอ้มูล ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการศึกษาที�เน้นสมรรถนะผูเ้รียนและ

การจัดการเรียนรู้ที�สามารถทําให้ผู ้เรียนได้ใช้องค์ความรู้ที� มีอยู่ในท้องถิ�น ชุมชนของตนเอง                       

มาสร้างองค์ความรู้ที� เกิดเป็นความรู้ติดตัว และทักษะที�นําไปใช้ได้ตลอดชีวิต จึงเกิดเป็นโมเดล 

“Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที�สามัตถิยะยงัชีพ” การจัดการเรียนรู้โดยใช้

เครื� องมือ คือ แผนที�การเรียนรู้ในชุมชน เป็นเครื�องมือหลักในการสร้างสมรรถนะ พื�นที�อิสระ การ

เรียนรู้ ที�หลากหลายให้กบัผูเ้รียน แผนที�การเรียนรู้เปรียบเสมือนพื�นที�อิสระในการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยมีเครื�องมือแสดงร่องรอยหลกัฐานจากครูที�เปรียบเสมือนเครื�องมือสําหรับใชใ้นการเดินทาง เพื�อ

สรรสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนคอยช่วยเหลือ  พร้อมทั�ง

เสริมทกัษะความรู้ไปดว้ยตลอดเส้นทางการเรียนรู้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

� . เพื� อส ร้างสมรรถนะการเรียน รู้  ที� เป็นพื� นที� อิ สระ ในการเรียน รู้ที� ห ลากหลาย                    

มีความสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

�. เพื�อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที�กา้วทนัยคุ VUCA World การเรียนรู้ที�ไม่มีขอ้จาํกดัและลด

ความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา 

�. เพื�อนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยที�สามารถบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ    

การวิจยัครั� งนี� มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1.  แผนที� ชุมชนแห่งการเรียน รู้  หมายถึง แ ผนที� ของชุมชนที� มีส ถานที� ในชุมชน                     

เป็นฐานการจดัการเรียนรู้ 

2. ฐานสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ                  

บูรณาการ ในการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. สามตัถิยะ หมายถึง ศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ 

4. VUCA World หมายถึง โลกที�มีความเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื� อง และไม่ม ี                

ความแน่นอน 

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนในระบบการศึกษา ในพื�นที�ภาคใต ้เป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

� ตาํบลคูหาใต ้อาํเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา และ ผูเ้ขา้ร่วมที�สนใจโมเดลกล่องสามัตถิยะยงัชีพการ

เรียนรู้ (Learning Survival Competence Kits)  เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพไปปรับใชใ้นการจัดการ

เรียนรู้ จาํนวน �� คน 

  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนในระบบการศึกษา โรงเรียนวัดเจริญภูผา ชั� น

ประถมศึกษาปีที� � ตาํบลคูหาใต ้อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน �� คน  โดยสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง จากการศึกษาสภาพพื�นที�ชุมชนแวดลอ้มของโรงเรียน ซึ� งเหมาะสมและสามารถนาํโมเดล  

“Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ”  ไปปรับใชเ้นื�องดว้ยสภาพ

ชุมชนของโรงเรียนวดัเจริญภูผา มีสภาพชุมชนเป็นชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เด็กอาศยั

อยูก่บัคนชราเป็นส่วนใหญ่ เนื�องจากประชาชนวยัหนุ่มสาวนิยมเขา้ทาํงานโรงงานอุตสาหกรรม สภาพ

ชุมชนของโรงเรียนวดัเจริญภูผาจึงเหมาะแก่การนาํโมเดล“Survival Kit Competence Mapping Route 

เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ”  ไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถนาํองคค์วามรู้ใน

บริบทชุมชนมาปรับใชใ้นการเรียนรู้ 
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�. เครื�องมือวิจัย  

�.� แผนที�ชุมชน 

�.� กล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits)  

      2.2.1 ขั�นตอนการสร้างและพฒันา กล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits)  

1) ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันพูดคุยวิธีการพัฒนาสมรรถนะของผูเ้รียนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

   �) ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกนัออกแบบเครื�องมือ และสร้างกล่องยงัชีพการเรียนรู้ 

(Learning Survival Kits) เพื�อส่งไปให้นกัเรียน (E-PLC) 

�) กล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits) จะอพัเกรด เป็นกล่อง กล่อง

สามตัถิยะยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence  Kits)    หลงัสิ�นสุด

ก าร เรี ย น รู้ บ น เส้ น ท าง แ ผ น ที� ส ามัต ถิ ยะ ย ัง ชี พ จ ะ เป็ น ก าร เปิ ด พื� น ที�                    

ร่วมการเรียนรู้  

 

�.�.� เครื�องมือภายในกล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits) ประกอบดว้ย 

 -  วสัดุอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์เครื�องเขียน กรรไกร สี 

 -  ใบบนัทึกเรื�องเล่ากิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี�  

 �) เปิดชุมชนตามหามาตรา 

 �) เขาควนไหน ถูกใจใช่เลย 

 �) บนัทึก....นกัประพนัธ์ 

 �) ศาลาเล่าเรื�อง 

 �) พกเงิน ��� แวะซื�อของไปส่งหน่อยนะ 

 6) หนัหลบไปแลบา้นเกิด ผา่นสุภาษิตไทย 

2.3 แบบสาํรวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 

การจัด กิจกรรมในครั� งนี� ใช้  แบ บ สํ ารวจความพึ งพ อใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม                             

“ VUCA Map Community Learning แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” เป็นเครื� องมือ

วดัผลการจดักิจกรรม จาํนวน � ดา้น ไดแ้ก่ �) ดา้นประโยชน์ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที�

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ �) ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม �) ดา้นความเหมาะสมของช่องทาง

การจดักิจกรรม วนัและเวลา 
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�. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม “ VUCA Map 

Community Learning แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ”  และส่งให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงั

เสร็จสิ�นการจัดกิจกรรม “ VUCA Map Community Learning แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐาน

สมรรถนะ”  การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม ใช้ระยะเวลา  � สัปดาห์ คือ 

วนัที� � ตุลาคม ���� – �� ตุลาคม ����  และไดรั้บแบบสาํรวจ ความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม

กลบัมา �� ชุด โดยผูวิ้จัยได้ติดตามแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื�อง 

ทา้ยที�สุดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 40 คน ตามเป้าหมาย คดิเป็นร้อยละ 100 

�.� ขั�นตอนการดาํเนินโครงการ 

 �. ศึกษาเรียนรู้จาก Case Study กรณีศึกษา การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ใน

รายวชิาวิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู้ ที�ทาํใหเ้ห็นมิติใหม่ของการจดัการเรียนรู้ในพื�นที�ต่าง ๆ  

�. ออกแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ E-PLC (Equity PLC) กระบวนการ PLC บน

ฐานแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม (วรินธร เบญจศรี, 2564) กระบวนการที�ครูเป็น Facilitator และ 

Coach การศึกษาบทบาทของครูที�แตกต่างไปจากเดิมที�มีหน้าที�บอกโจทย์หรือเป็นเพียงผู้สอน                  

สู่กระบวนการใหม่ของครูที�เปลี�ยนเป็น Facilitator และ Coach อยูก่บัผูเ้รียนตั�งแต่ตน้ทาง กลางทางและ

ปลายทางไปพร้อมกบัผูเ้รียน 

 3. ดาํเนินการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื�อตอบโจทยที์�สอดคลอ้งกบัความสนใจ เป้าหมาย

การเป็นครู จรรยาบรรณในวิชาชีพในอนาคต ที�มีลกัษณะความสนใจและเป้าหมาย ในทิศทางเดียวกนั 

เพื�อสร้างครูที�มีความเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมและไดค้รูรูปแบบใหม่ ที�สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ความ

เปลี�ยนแปลงให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ 

�. กาํหนดประเด็นภาพรวมของโครงการที�มีชื�อว่า “Going On Competence การศึกษา

ท้าการเป ลี� ยนแป ล ง” ก ารจัดการเรียน รู้ใน ยุค  VUCA World  แล ะส อด คล้อ งกับ เป้ าห มาย

กระบวนการพัฒนา โครงงานครูผูส้ร้างนวตักรรมการจัดการศึกษา/ชั�นเรียนใหม่ที�ตอบโจทยชี์วิต

ชุมชน ร่วมกบัโรงเรียน ชุมชน และผูป้กครอง  

�. กาํหนดกิจกรรมที�สอดคล้องกบัประเด็น การจัดการเรียนรู้ในยุค VUCA World                   

โดยการศึกษาแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ความเปลี�ยนแปลงของบริบทโลก สังคม เศรษฐกิจ 

การศึกษาในปัจจุบัน ว่าควรจัดการศึกษาไปในทิศทางใด เพื� อให้สอดคล้องกับสถานการณ์                         

ที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และสามารถนาํผลที�ไดจ้ากการจดัโครงการในครั� งนี� ไปใชไ้ดก้บัทุกที�และ
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ทุกสถานการณ์ ผ่านกิจกรรมแผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (VUCA Map Community 

Learning) 

�. สํารวจชุมชนเป้าหมาย การเลือกสํารวจชุมชนเป้าหมาย เพื�อการนาํชุมชนดังกล่าว 

มาเป็นแบบแนวทางในการนาํผลการจดัโครงการไปใช ้ 

�. สํารวจความต้องการของชุมชนว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการหรือไม่                       

การสํารวจว่าชุมชนที�ผูศึ้กษาไดเ้ลือกไว ้มีความตอ้งการเป็นไปในทิศทางใด สอดคลอ้งกบัแผนการ

ดาํเนินงานและเป้าหมายของโครงการหรือไม่ เพื�อที�จะนาํกิจกรรมไปใชไ้ดถู้กตอ้งและใหชุ้มชนไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุดจากการจดักิจกรรม 

�. กาํหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ การกาํหนดวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของโครงการเพื�อแสดงใหเ้ห็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที�ชดัเจน 

�. ออกแบบวิธีการดาํเนินการและกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมย่อย จะมีการออกแบบ

รูปแบบกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัในการจดัโครงการ คือ การจดัการเรียนรู้ในยุค VUCA 

World  โดยมีการกาํหนดขอบเขต วตัถุประสงค ์โมเดล และกระบวนการทาํงานในแต่ละกิจกรรม ซึ� ง

ในกระบวนการดังกล่าวจะมีการประชุมร่วมกันกบัอาจารยที์�ปรึกษาโครงการ และการประชุมกบั

สมาชิกภายในกลุ่มเป็นระยะ เพื�อประเมินผลความกา้วหนา้และรูปแบบการจดักิจกรรม เพื�อนาํผลการ

พดูคุยมาปรับปรุงการทาํงานและวางแผนการดาํเนินงานต่อไป 

��. ดาํเนินกิจกรรม โดยการประชาสัมพันธ์รูปแบบกิจกรรม และกาํหนดการจัด

กิจกรรมผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กของโครงการ Going On Competence การศึกษาทา้การเปลี�ยนแปลง เพื�อ

เชิญชวนผูที้�สนใจเขา้ร่วมชมกิจกรรม และผูส้นใจสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม มาเขา้ร่วมการจดัโครงการ 

��. สรุปผลกิจกรรมและอภิปรายผล 

��. สะทอ้นผลการเรียนรู้ ร่วมสะทอ้นผลการเรียนรู้ร่วมกบัอาจารยที์�ปรึกษาโครงการ

และสมาชิกในกลุ่ม  

3.� ขั�นตอนการดําเนินงาน Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที�

สามตัถยิะยงัชีพ 

 �. ประชุมพูดคุยแลกเปลี�ยนร่วมกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผูเ้รียน  

�. ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันออกแบบเครื� องมือ และสร้างกล่องยงัชีพการเรียนรู้ 

(Learning Survival Kits) เพื�อส่งไปให้นกัเรียน (E-PLC) 
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�. นัก เรียนได้รับกล่องย ังชีพการเรียน รู้ (Learning Survival Kits)  ที� มี เครื� องมือ

หลากหลายในกล่อง เพื�อนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ 

�. ผู ้ปกครองและครูคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือนักเรียน ในการใช้เครื� องมือ                    

กบัเส้นทางแผนที�ชุมชน 

�. สิ� น สุ ดการเรียน รู้บ นเส้น ท างแผนที� ส ามัต ถิยะย ังชีพ จะเป็นการเปิดพื� น ที�                    

ร่วมการเรียนรู้ หลงัจากนั�นกล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits) จะอพัเกรด เป็นกล่อง กล่อง

สามตัถิยะยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence  Kits)     

�. นักเรียนและครูร่วมเปิดกล่องสามัตถิยะยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival 

Competence  Kits) และแลกเปลี�ยนองคค์วามรู้ร่วมกนัจากกล่องสามตัถิยะยงัชีพการเรียนรู้ (Learning 

Survival Competence Kits) ของนกัเรียน 

�. ครูนําผลงานในกล่องสามตัถิยะยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence 

Kits) มาใชป้ระเมินนกัเรียน เพื�อนาํมาปรับปรุงและพฒันา ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

�. นักเรียนนําองค์ความรู้ที�ไดจ้ากกล่องร่วมกนัสร้างเป็นเส้นทางแผนที�ชุมชนขนาด

ใหญ่ เพื�อจดันิทรรศการ “แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้” 

�. ครูนําผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากเครื�องมือในกล่องสามตัถิยะยงัชีพการเรียนรู้ 

(Learning Survival Competence  Kits) แล ะการจัด นิ ท รรศการ “แผน ที� ชุมชน แ ห่ งก ารเรียน รู้”               

มาบูรณาการเชื�อมโยงกบัตวัชี�วดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พทุธศกัราช ���� 

 

�. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่า S.D.  วิเคราะห์จากแบบ

สํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม “ VUCA Map Community Learning แผนที�ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ”   

 

ผลการวจิัย 

นั ก เรียน ที� เข้า ร่วม กิ จก ร รม  เป็ น นั ก เรียน ชั� น ป ร ะถ ม ศึก ษ าปี ที�  �  ต ําบ ล คูห าใต ้                     

อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน �� คนและผูเ้ขา้ร่วมชมกิจกรรม จาํนวน �� คน 
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  ผลจากการทาํกิจกรรมฐานที� � เดนิล่องท่องชุมชน กับ Google Earth 

นักเรียนทุกคนรู้จักและคุ ้นชินกับสภาพชุมชนเป็นอย่างดี ในช่วงการสร้างกิจกรรม 

แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้นกัเรียนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีและสนุกสนานในการพูดคุยถึงสถานที�

ต่าง ๆ ภายในชุมชน สามารถเชื�อมโยงเขา้กบัชีวิตประจาํวนัได ้เชื�อมโยงเขา้กบัเนื�อหาสาระในรายวิชา

ต่าง ๆ ไดจ้ากการทาํกิจกรรม เดินล่องท่องชุมชนกบั Google Earth  

ผลจากการทํากิจกรรมฐานที� �  แผนที�สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ชุมชน ผ่านกล่องสามัตถิยะ

ยังชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence  Kits)     

     แผนที�สร้างสรรค์ มหัศจรรยชุ์มชน ผ่านกล่อง Learning Survival Kits เป็นไปตาม Model 

Survival Kit Competence Mapping Route เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพโดยครูทุกกลุ่มสาระร่วมกนั

ออกแบบเครื� องมือที�ใช้ในการเรียนรู้โดยสร้าง กล่องยงัชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Kits) เมื�อ

นกัเรียนได้เรียนรู้จากเครื�องมือภายในกล่อง บนแผนที�ชุมชนและหลงัเสร็จสิ�นการเรียนรู้ กล่องยงัชีพ

ก า ร เ รี ย น รู้  (Learning Survival Kits) จ ะ ก ล า ย เ ป็ น  ก ล่ อ ง ส า มั ต ถิ ย ะ ย ั ง ชี พ 

การเรียนรู้ (Learning Survival Competence  Kits)      

 

 

 

 

 

 

 พบว่า นักเรียนสามารถเชื�อมโยงสถานที�และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ากับเนื� อหาใน 

ใบกิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ที�เป็นพื�นที�อิสระจากการเลือกจุดเรียนรู้ในชุมชนได้

อยา่งอิสระ และเกิดสมรรถนะ ในการเรียนรู้ที�หลากหลายสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 

 

 

 

 

 



   

 461 

ตารางที� � ตารางแสดงผลใบกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้ที� � แผนที�สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ชุมชน ผ่าน 

Survival Kits 

ใบกจิกรรม สถานที�และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

1. เปิดชุมชนตามหามาตรา โรงเรียนวดัเจริญภูผา 

2. เขาควนไหน ถูกใจใช่เลย เขาคูหา 

3. บนัทึก....นกัประพนัธ ์ วดัเขาตกนํ�า 

4. ศาลาเล่าเรื�อง เขาจงัโหลน 

5. พกเงิน ��� แวะซื�อของไปส่งหน่อยนะ วดัเขาตกนํ�า , ไปรษณีย ์

6. หนัหลบไปแลบา้นเกิดผา่นสุภาษิตไทย หมู่บา้นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลจากการทาํกิจกรรมฐานที� � รังสรรค์ความคิด พชิิต Competence 

จากการร่วมกิจกรรมนกัเรียนสามารถนาํเสนอใบกิจกรรม พร้อมทั�งอธิบายองคค์วามรู้จาก

สถานที�และแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน

ไดด้ว้ยตนเอง สามารถเชื�อมโยงองคค์วามรู้เขา้กบัรายวิชาต่าง ๆ ที�เรียนได ้อีกทั�งนกัเรียนเกิดทกัษะใน

การเรียนรู้ดงัต่อไปนี�   

ความสามารถในการสื�อสาร จากการทาํกิจกรรม นักเรียนมีความสามารถในการเป็นผูรั้บ

สารและส่งสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดและเชื�อมโยงความรู้ความเขา้ใจที�ตนเองมีและ

เกิดการเรียนรู้ใหม่ โดยมีวิธีการสื�อสารได้เหมาะสมตามกาลเทศะ รวมถึงสามารถร่วมแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีนักเรียนรู้จกัเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ พร้อมทั�ง

ยงัมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้การสื�อสาร 

การทาํงาน และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยสามารถนาํองคค์วามรู้ที�ไดม้าประยกุต ์และเป็นเหตุผล

ประกอบในการตดัสินใจเพื�อป้องกนั แกปั้ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที�เผชิญ และเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์

และการเปลี�ยนแปลงในสงัคมต่าง ๆ ได ้

ความสามารถในการคิด นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์             

การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดอยา่งเป็นระบบ ทาํใหน้ักเรียนมีความคิด
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ที�เป็นขั�นเป็นตอน ใชเ้หตุและผลในการตดัสินใจ เพื�อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื�อ

การตัดสินใจเกี�ยวกบัตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสมสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ช่วยให้

พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งสมํ�าเสมอ เพราะหากนกัเรียนคิดดีคิดถูกตอ้ง คิดเหมาะสม จะทาํให้

การดาํเนินชีวิต และความเป็นไปของสงัคม ดาํเนินไปในทิศทางที�ดี 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม

ตามช่วงวยัของนักเรียน และยงัสามารถทาํงานกลุ่มร่วมกบัผูอื้�นได ้เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื�นภายในสังคมต่อไปในอนาคต อีกทั� งให้นกัเรียนนาํองคค์วามรู้ที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์

ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี�  ยงัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ที�จะจดัการปัญหาและความขดัแยง้ไดเ้หมาะสม รวมทั�ง

หลีกเลี�ยงพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคอ์นัจะส่งผลกระทบต่อตนเองได ้

สรุปไดว้่า การจดักิจกรรม VUCA Map Community Learning แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้

บนฐานสมรรถนะ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถเชื�อมโยงสถานที�และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเขา้กบัเนื�อหา

ในใบกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ที�เป็นพื�นที� ที�หลากหลาย จากการเลือกจุดเรียนรู้ใน

ชุมชนไดอ้ย่างอิสระ เกิดสมรรถนะในการเรียนรู้ที�หลากหลายสอดคลอ้งกับบริบทของชุมชน อีกทั� ง

นกัเรียนเกิดทกัษะในการสื�อสาร จากการทาํกิจกรรมถ่ายทอดและเชื�อมโยงความรู้ความเขา้ใจที�ตนเองมี

และเกิดการเรียนรู้ใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลพร้อมทั�งเกิดทกัษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยใีนการทาํงาน และการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนกัเรียนสามารถนาํ

องคค์วามรู้ที�ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ผลการประเมินโครงการ 

ผลการประเมินโครงการ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลผลการประเมินโครงการ จากแบบความพึง

พอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐาน

สมรรถนะ” ซึ�งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที� 2 ตารางแบบความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community 

Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” 

ส่วนที� 3 ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น หรือความรู้สึก 
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จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม “VUCA Map 

Community Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” จาํนวน �� ชุด สามารถสรุปผล

การประเมินโครงการไดด้งัตารางต่อไปนี�  

 

ตารางที�  2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที�เข้าร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning  

แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ”                    

ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร จํานวนคน (คน) ร้อยละ 

�. เพศ 12 100 

�.� ชาย 7 58.33 

�.� หญิง 5 41.67 

�.� ไม่ตอ้งการระบุ 0 0 

 

จากขอ้มูลที�ปรากฏตามตารางที� � เป็นแบบสาํรวจแบบความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรม “VUCA Map Community Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” จาก

ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง กล่าวคอื กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน หรือคิดเป็นร้อยละ ��� โดยส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย หรือคิดเป็นร้อยละ 58.33 

 

ตารางที�  � จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที�เข้าร่วมกิจกรรม 

“VUCA Map Community Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” 
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ตารางที� 3 ตารางแบบความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning  แผนที�

ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ดา้น 

ดา้นที� 1 ดา้นประโยชน์ที�ไดจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ดา้นที� 2 ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม 

ดา้นที� 3 ดา้นความเหมาะสมของช่องทางการจดักิจกรรม วนัและเวลา 

จําน วน ผู้ต อบ แบ บ ป ระเมิน ความพึ งพ อ ใจ  จ ําน วน ��  คน  คิดเป็ น ร้อยละ  ���                       

ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั�งหมด  

การนาํขอ้มูลมาคาํนวณค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบ่งออกเป็น 5 

ระดับ สถิติที�ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาํหนดเกณฑ์การ

ประเมินดงันี�  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากที�สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบันอ้ย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบันอ้ยที�สุด 
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ตารางที� 3 ตารางแบบความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning  แผนที�

ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” 

ประเดน็ 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลความ 5 

มากที�สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที�สุด 

ด้านที� 1 ด้านประโยชน์ที�ได้จากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

�. เกิดการเรียนรู้ที�มีความ

สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

10 

(ร้อยละ 

83.33) 

2 

(ร้อยละ  

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

�. การเรียนรู้มีความ

สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง 

9 

(ร้อยละ   

75) 

3 

(ร้อยละ   

25) 

0 0 0 4.75 0.66 มากที�สุด 

�. การเรียนรู้ดงักล่าว

สามารถเรียนไดทุ้กที�ทุก

เวลา 

10 

(ร้อยละ 

83.33) 

2 

(ร้อยละ  

16.67) 

0 0 0 4.83 0.46 มากที�สุด 

�. เกิดทกัษะการเรียนรู้ที�

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

8 

(ร้อยละ  

66.67) 

4 

(ร้อยละ  

33.33) 

0 0 0 4.67 0.44 มากที�สุด 

�. เกิดการเรียนรู้ที�อิสระ

และมีความหลากหลาย 

10 

(ร้อยละ  

83.33) 

2 

(ร้อยละ  

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

รวม 4.78 0.48 มากที�สุด 
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ประเดน็ 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลความ 5 

มากที�สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที�สุด 

ด้านที� � ด้านผู้ดําเนินกจิกรรมและรูปแบบกจิกรรม 

�. การถ่ายทอดความรู้ของผู้

จดักิจกรรม 

10 

(ร้อยละ   

83.33) 

2 

(ร้อยละ   

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

�. ความสามารถในการอภิ

บายเนื�อหา 

8 

(ร้อยละ   

66.67) 

4 

(ร้อยละ   

33.33) 

0 0 0 4.67 0.44 มากที�สุด 

�. การใชเ้วลาตามที�กาํหนด 9 

(ร้อยละ 

75) 

3 

(ร้อยละ   

25) 

0 0 0 4.75 0.43 มากที�สุด 

�. การตอบขอ้ซกัถาม 7 

(ร้อยละ   

58.33) 

5 

(ร้อยละ   

41.67) 

0 0 0 4.58 0.52 มากที�สุด 

��. รูปแบบฐานกิจกรรมมี

ความน่าสนใจ 

7 

(ร้อยละ   

58.33) 

3 

(ร้อยละ   

25) 

2 

(ร้อยละ   

16.67) 

0 0 4.42 0.74 มาก 

รวม 4.65 0.51 มากที�สุด 
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ประเดน็ 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลความ 5 

มากที�สุด 

4 

มาก 

3 

ปานกลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อยที�สุด 

ด้านที� � ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกจิกรรม วนัและเวลา 

��. ช่องทางที�จดักิจกรรมมี

ความเหมาะสม 

9 

(ร้อยละ 

75) 

3 

(ร้อยละ   

25) 

0 0 0 4.75 0.43 มากที�สุด 

��. อุปกรณ์เทคโนโลยมีี

ความพร้อมเหมาะสม 

10 

(ร้อยละ   

83.33) 

2 

(ร้อยละ   

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

��. วนั ระยะเวลาในการจดั

อบรมเหมาะสม 

9 

(ร้อยละ 

75) 

3 

(ร้อยละ   

25) 

0 0 0 4.75 0.43 มากที�สุด 

��. สื�อในการจดักิจกรรม 10 

(ร้อยละ   

83.33) 

2 

(ร้อยละ   

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

��. ช่องทางการจดักิจกรรม

เหมาะสมกบัรูปแบบ

กิจกรรม 

10 

(ร้อยละ   

83.33) 

2 

(ร้อยละ   

16.67) 

0 0 0 4.83 0.41 มากที�สุด 

รวม 4.80 0.42 มากที�สุด 

 

จากตารางที� � จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งที�เขา้

ร่วมกิจกรรม “VUCA Map Community Learning  แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” ผล

การประเมินโครงการ พบว่า ดา้นที� 1 ด้านประโยชน์ที�ได้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แผนที�ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด (  = 4.78, S.D. = 0.48) 

ดา้นที� 2 ดา้นผูด้าํเนินกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด (  = 4.65, S.D. = 

0.51) ทั� งนี�  มีเพียงด้านรูปแบบฐานกิจกรรมมีความน่าสนใจ ที�มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

หรือมีค่าเฉลี�ย ( ) เท่ากบั �.�� และด้านที� 3 ด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัดกิจกรรม วนัและ

เวลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด (  = 4.80, S.D. = 0.42) 
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สรุปผลการประเมินกิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนที�ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้” พบว่า ผูที้�เขา้ร่วมในกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ที�อิสระ และมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบับริบท

ชุมชน เกิดทกัษะในการเรียนรู้ที�สามารถนาํไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง อีกทั�งยงัสามารถเรียนรู้ได้

ทุกที�ทุกเวลา 

ส่วนที� 3 ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือความรู้สึก  

จากการที�ได้เขา้ร่วมกิจกรรม "แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ในวนันี�  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเห็น หรือความรู้สึกอยา่งไรบา้ง 

จาก แบ บ ส อบ ถามพ บ ว่า  หลังจากผู ้เข้า ร่วม กิจก รรมมีข้อ เสน อแนะ ข้อ คิด เห็ น                      

หรือความรู้สึกไปในทางที�ดี อาทิ การจดักิจกรรมในวนันี�  เป็นการจัดการเรียนรู้ที�มีความสนุกสนาน 

เพลิด เพ ลิน และยัง เสริมสร้างความรู้ให้กับผู ้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนําชุมชนเข้ามาผนวกกับ                     

การเรียนรู้ และผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะแนวทางการเพิ�มช่องทางในการประชาสัมพันธ์                 

ใหท้ั�วถึงมากขึ�น 

 

อภิปรายผล 

กิจกรรม  VUCA Map Community Learning  “แผนที� ชุมชนแห่ งการเรียน รู้บ น ฐาน

สมรรถนะ” มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โลกยุค VUCA World คือ เราทุกคนอยู่ในโลกยุควูก้า 

(VUCA World) ที�สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี�ยนแปลงไวและคาดเดาไดย้าก แต่สถานการณ์แบบนี�ทาํให้เรา

เกิดการเรียนรู้ที�สําคัญต่อชีวิต (วิจารณ์ พานิช, ����)  กิจกรรม VUCA Map Community Learning  

“แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้ผูเ้รียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ที�

มีอยูใ่นชุมชนของตนเองมาสร้างองคค์วามรู้ที�เกิดเป็นความรู้ติดตวั   และเกิดทกัษะ  ที�สามารถนาํไปใช้

ไดต้ลอดชีวิต ผนวกกบัเครื�องมือในกล่อง Learning Survival Kits ที�ให้ผูเ้รียนสามารถเลือกมาสรรสร้าง

ผลงานไดอ้ยา่งอิสระ ให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในยคุ “VUCA World” ที�มีความเปลี�ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา สังคมที�เกิดขึ�นนั�นมีมากมายและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ผูเ้รียนตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อ การ

เปลี�ยนแปลงของสังคมโดยการแสวงหาความรู้ให้เกิดขึ�นกบัตวัเองอยา่งกระตือรือร้น นาํไปสู่การเรียนรู้

ตลอดชีวิตและการพึ�งพาตนเองได ้ (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน,์ 2553)  

การจัดการเรียนรู้จึงมีความจาํเป็นอย่างมากที�จะตอ้งปรับปรุงพฒันาอยู่ตลอดเวลาและ

สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคตที�สอดรับทุกความเปลี�ยนแปลง เช่นเดียวกับ ระบบการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที�  21 การศึกษาต้องก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ ทักษะเพื�อการดํารงชีวิตเน้นให้
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ความสําคัญกับกระบนการเรียนรู้ซึ� งมีสําคัญกว่าความรู้ และครู มิใช่ทําหน้าที� เป็นผู ้มอบความรู้

เหมือนกับยุคก่อน แต่ครูตอ้งทาํหน้าที�เป็นผู ้ออกแบบกระบวนการ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กและ

เยาวชน (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ� งกิจกรรม VUCA Map Community Learning  “แผนที�ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” ครูผูส้อน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีหน้าที�ในการร่วม

สร้างพื�นที�อิสระในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนและคอยช่วยเหลือตลอดเส้นทางการเรียนรู้อีกทั� งโมเดล

ดงักล่าว เป็นการสร้างพื�นที�อิสระและความหลากหลายในการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�สอดคลอ้งกบับริบท

ในชุมชน สามารถปักหมุดได้ทุกจุดบนแผนที� เพื�อนํามาสร้างองค์ความรู้ที� เกิดเป็นความรู้ติดตัวให้

ผูเ้รียนอยูร่อดในทุกสถานการณ์   

“ก าร ศึ ก ษ าสํ าห รับ ศ ต ว ร รษ ที�  21”  ย ํ� า ให้ เห็ น ว่ า  เร ากําลังอ ยู่ ใน ช่ ว งเว ล าแ ห่ ง                          

การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที�ประเทศต่าง ๆ มีความเชื�อมโยงกันมากขึ� น                          

เรื� อย ๆ  และระบบการศึกษาจําเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั� งคราว แต่ต้อง                  

เป็นการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองความตอ้งการของเยาวชน สังคมและตลาดแรงงาน ทั�งใน

ปัจจุบนัและอนาคต ซึ� งผูก้าํหนดนโยบายและบุคลากรดา้นการศึกษาของไทยที�ผูเ้ขียนมีโอกาสไดรู้้จกั 

ลว้นตระหนักว่า การศึกษาควรจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทกัษะที�จาํเป็นต่อการใช้

ชีวิตและสอดคลอ้งกับสังคมในอนาคต  (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2019) กิจกรรม VUCA Map 

Community Learning  “แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” นอกจากจะเป็นการสร้างพื�นที�

อิสระและความหลากหลายในการเรียนรู้ของผูเ้รียนที�สอดคลอ้งกบับริบทในชุมชน สามารถปักหมุดได้

ทุกจุดบนแผนที�ยงัสามารถนํามาสร้างองค์ความรู้ที� เกิดเป็นความรู้ติดตัวให้ผู ้เรียนอยู่รอดในทุก

สถานการณ์จนเกิดเป็นทกัษะและสมรรถนะในการเรียนรู้  

สมรรถนะ เป็นพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถของบุคคล ในการประยุกต์ใช้

ความรู้ และทกัษะต่าง ๆ ในการทาํงาน การใชชี้วติและการแกปั้ญหา (อนุศร หงส์ขนุทด, ����) 

นอกจากนี�  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึด วิชาใดวิชาหนึ� งเป็นแกนหลัก               

จะทาํให้นักเรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ขึ�นมากมาย ที�สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจาํวนั สามารถแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างสมดุลและสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง อีกทั�งยงัช่วยลดภาระในการเรียน และ

ภาระงานในการสอนของผูเ้รียน ความจําเป็นที�โรงเรียนต้องจัดให้มีการสอนแบบ  “บูรณาการ” 

(Integrate curriculum) หรือการเชื�อมโยงเนื�อหาวิชาการต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน โดยไม่เน้นการเรียนเป็น

รายวิชาว่า ปัญหาอุปสรรค รวมทั�งประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของมนุษยน์ั�น จะผสมผสานกนั มิไดแ้ยก

ออกเป็นส่วน ๆ ทั�งนี�  มนุษยจ์าํเป็นตอ้งใชท้กัษะหลายประการ ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั�ง
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ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การ

ที�โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื�อหาวิชา จะทาํให้การเรียนนั�นไม่สอดคล้องกบัชีวิตจริงของนักเรียน 

เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื�อมโยงของสิ� งที� เรียนกับสิ� งที� เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน (John 

Dewey อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, ����)  ดงันั�น หลกัสูตรที�เน้นการสอนแบบ บูรณาการจะสอดคลอ้ง

กับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื�อมโยงของ

เนื�อหาวิชาต่าง ๆ ทั�งยงักระตุน้ใหเ้ด็กใฝ่เรียนรู้ ส่งผลใหเ้ด็กสามารถนาํเนื�อหาและทกัษะที�เรียนไปใชใ้น

ชีวติจริง 

ดังนั� น กิจกรรม VUCA Map Community Learning “แผนที�ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐาน

สมรรถนะ” เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้ผูเ้รียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ที�มีอยูใ่นชุมชนของตนเองมาสร้างองค์

ความรู้ที�เกิดเป็นความรู้ติดตวั และเกิดทกัษะที�สามารถนาํไปใชไ้ดต้ลอดชีวิต ครูผูส้อน ผูป้กครองและผู ้

มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีหน้าที�ในการร่วมสร้างพื�นที�อิสระในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนและคอย

ช่วยเหลือตลอดเส้นทางการเรียนรู้ และกล่องเครื�องมือ Learning Survival Kits สามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิด

ทกัษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ อีกทั�งกิจกรรม VUCA Map Community Learning  “แผนที�ชุมชน

แห่งการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ” ยงัสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกชุมชน โดยการปรับเปลี�ยนแผนที�ชุมชน

และเครื�องมือการจดัการเรียนรู้ในกล่อง Learning Survival Kits ใหส้อดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

           1) ควรออกแบบใบกิจกรรมที� บูรณ าการครอบคลุมหลากหลายกลุ่มส าระการเรียน รู้  

และนาํสถานที�ภายในชุมชนมาปรับใชเ้ชื�อมโยงกบัใบกิจกรรมมากขึ�น 

           �) ควรนําโมเดลกล่องสามัตถิยะยังชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence Kits)    

 เสน้ทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ ไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัชุมชนอื�น ๆ 

�. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั�งต่อไป  

           �) ควรนําโมเดลกล่องสามัตถิยะยังชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence Kits)    

 เส้นทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ ไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบอื�น ๆ อาทิ  On-site, On-hand, 

การจดัการเรียนรู้แบบ active learning เป็นตน้ 

           �) ควรนําโมเดลกล่องสามัตถิยะยังชีพการเรียนรู้ (Learning Survival Competence Kits)    

 เสน้ทางแผนที�สามตัถิยะยงัชีพ ไปปรับใชก้บักลุ่มเป้าหมายของผูเ้รียนในระดบัชั�นอื�น ๆ  
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สามัตถยิะการสื�อสารเพื�อชุมชนแห่งการเรียนรู้ในยุค VUCA World 

Communication Competence for Learning Community in VUCA World 

 

กชวรรณ ชูลรัีกษ์1 / ญาณนิ สัมพันธ์2 / นรินทร์ภรณ์ แซ่เตี�ยว3 /  

นันติวรรณ อยู่นอน4 / ปาลิตา คล่องแคล่ว5 / วรินธร เบญจศรี6 

Kotchawan Chuleerak1 / Yanin Sumpun2 / Narinporn Saetiao3 / Nantiwan Oiunon4  

 Palita Klongklaew5 / Warintorn Benjasri6 

1-5 นิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาไทย, หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต, คณะศึกษาศาสตร์,  

มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
6 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการสอนศิลปศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 

 

บทคดัย่อ 

 คณะผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสังคมในยคุ VUCA World ต่อการ

สื�อสารเพื�อชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาโดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี�  �) เพื�อสร้างสามตัถิยะ

การสื�อสารให้คนในชุมชน และพฒันาการสอนวิชาภาษาไทย �) เพื�อสร้างความเขา้ใจบริบทการสื�อสาร

ในยุค VUCA World และ �) เพื�อพฒันาคนในชุมชนให้เป็นนักสื�อสารชุมชนเพื�อการเรียนรู้ ที�สามารถ

รับส่งและเผยแพร่ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์อย่างถูกตอ้งแก่ชุมชน ให้กบัคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลอง

ยาง อาํเภอเกาะลันตา จังหวดักระบี�  โดยใช้โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน เป็นกิจกรรมในการสร้าง

สามตัถิยะการสื�อสาร มีจาํนวนทั�งหมด � กิจกรรม คือ �) กิจกรรมเปิดศาลา (เปิดใจ) �) กิจกรรมสาํรวจ

ศาลา (เรียนรู้) �) กิจกรรมแต่งแตม้ศาลา (เสริมสร้างสามตัถิยะการสื�อสาร) และ �) กิจกรรม (สรุปองค์

ความรู้ที�พร้อมนําไปใช้) ผลจากกิจกรรมสามารถสร้างสามตัถิยะการสื�อสารที�เหมาะสมและสามารถ

บูรณาการกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยได ้

 

คาํสําคญั: สามตัถิยะการสื�อสาร, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, VUCA World 
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Abstract 

 The researchers focus on the impact of social changing in Vuca world era about 

communication for Learning community. This research was 3  aims 1 ) To create the communication 

competence for community peoples and develop Thai Language teaching, 2 )  To enhance the 

understanding the communication contexts in Vuca world era ,and 3 )  To develop the community 

peoples to be the community communicators for learning who’re able to send/receive and forward 

true useful information to community for community peoples, Moo3 , Khlong Yang sub-district, Ko 

Lanta district, Krabi province. There is community activities through SALA’s model for competence 

creation, there are 4  activities, 1 )  Open house : Open SALA : Open Mind, 2 )  SALA of Learning 

survey, 3 )  SALA Arrangement (create the communication competence), and 4 )  Ready-Made 

Conclusion. The results show that the effect of their activities able to create communication 

competence and integrate the learning in Thai Language subject. 

 

Keywords: communication competence, learning community, VUCA World 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 สามตัถิยะการสื�อสาร หมายถึง ระดบัความสามารถของการสื�อสารที�สามารถสื�อสารไดถู้กตอ้ง 

สามารถคิดวเิคราะห์และแยกแยะถึงผลกระทบจากการสื�อสารอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม  

 

บทนํา 

 ในโลกยคุ VUCA World เป็นการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว ไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดา มีความ

ซับซ้อนและคลุมเครือค่อนขา้งสูง ทาํให้การเติบโตในยุคแห่งการเปลี�ยนแปลงแบบนี�  เป็นเรื�องที�สร้าง

ความทา้ทายและน่ากงัวลอย่างมาก คาํว่า VUCA World  เป็นคาํจากอกัษรย่อจาํนวน � ตวั คือ �) ความ

ผนัผวน (Volatility) �) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) �) ความซับซ้อน (Complexity) และ �) ความ

กาํกวม (Ambiguity) ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมยัจากยุค

อุตสาหกรรมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีที�มีการพฒันาอย่างไม่หยุดนิ�งได้เข้ามามีบทบาทในการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์(อนุภาพ เลขะกุล, 2564) 
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จากการเปลี�ยนแปลงในโลกยุค VUCA World ส่งผลถึงสภาพสังคมให้กลายเป็นสังคม

ออนไลน์ อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ก่อใหเ้กิดวิถีชีวิตแบบผสมผสานระหว่างชุมชนและชุมชนออนไลน์ การ

เปลี�ยนแปลงนี� เองทาํให้การสื�อสาร และการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ เกิดขึ�นได้ง่าย ทาํให้ผูค้นสามารถ

เชื�อมโยงขอ้มูลความรู้ไดทุ้กแห่งของโลก สามารถก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได ้แต่หากการสื�อสาร

นั�นขาดสามตัถิยะกส่็งผลในทางตรงขา้มเช่นกนั 

 เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงในโลกยุค VUCA World ทั� งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ

ดาํเนินชีวิต และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ทาํให้ตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงเนื�อหาสาระตามหลกัสูตร

ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� �� ในยคุนี�สาระวิชามีความสาํคญั    แต่ก็ไม่เพียงพอ

สําหรับการเรียนรู้เพื�อชีวิต ในโลกศตวรรษที� �� จึงต้องมีทักษะแห่งศตวรรษที� �� ร่วมด้วย คือ �) 

ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ประกอบด้วย คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา ใส่ใจนวตักรรม สื�อสารดี มี

วิจารณญาณ เตม็ใจร่วมมือ �) ทกัษะสารสนเทศ สื�อ เทคโนโลย ีประกอบดว้ย  อพัเดตทุกขอ้มูลข่าวสาร 

รู้เท่าทนัสื�อ รอบรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ ฉลาดในการสื�อสาร  �) ทกัษะชีวิตและอาชีพ ประกอบดว้ย มี

ความยืดหยุน่ เรียนรู้วฒันธรรม รู้จกัปรับตวั มีความเป็นผูน้าํ ริเริ�มสิ�งใหม่ รับผิดชอบหน้าที� ใส่ใจดูแล

ตัวเอง พฒันาอาชีพ รู้จักเขา้สังคม หมั�นหาความรู้รอบด้าน (ทักษะอะไรบ้างที�เด็กในศตวรรษที� �� 

จาํเป็นตอ้งมี, 2564) 

 จากผลกระทบที�ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ทาํให้คณะผูว้ิจยัได้จดัทาํกิจกรรมตามโมเดลที�พฒันาขึ�น 

คือ โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน เพื�อสร้างสามตัถิยะการสื�อสารให้คนในชุมชน และพฒันาการสอนวิชา

ภาษาไทยของนิสิต เพื�อสร้างความเขา้ใจบริบทการสื�อสารในยุค VUCA World และเพื�อพฒันาคนใน

ชุมชนให้ทําหน้าที�รับและเผยแพร่ข้อมูลที� เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง เนื�องจากโลกกาํลังเขา้สู่ยุค 

VUCA World ซึ� งเป็นยุคแห่งการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มไปอยา่งรวดเร็ว มีความไม่แน่นอน 

ความซับซ้อน ความกาํกวม และมีความผนัผวนอยู่เสมอ ในสถานการณ์ เช่นนี� ส่งผลกระทบต่อขอ้มูล

ข่าวสาร  ที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ผูค้นตอ้งรับส่งข่าวสารอย่างทนัท่วงที ซึ� งจาํเป็นตอ้งใช้

สามัตถิยะการสื�อสาร เพื�อสื� อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการศึกษาที�ตอ้งมีการพฒันาให้

ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงความรู้ที�เกิดประโยชน์และเกิดสามตัถิยะการสื�อสารในยคุ VUCA World ไดห้ลาย

รูปแบบทั�งในชุมชน และชุมชนออนไลน์ ดงันี�  
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โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน ประกอบไปดว้ย กิจกรรมเปิดศาลา (เปิดใจ) เป็นกิจกรรมทาํความ

รู้จกักนัของผูเ้ขา้ร่วมอบรม กิจกรรมสํารวจศาลา (เรียนรู้) เป็นกิจกรรมที�ให้ผูน้าํชุมชนเป็นผูบ้รรยายถึง

การสื�อสารภายในชุมชน รวมทั�งวิธีการ กระบวนการในการสื�อสาร และพูดถึงในบริบทของผูน้าํชุมชน

ที�ต้องติดต่อสื�อสารกับผูใ้ดบ้าง ส่วนกิจกรรมแต่งแตม้ศาลา (เสริมสร้างสามัตถิยะการสื�อสาร) เป็น

กิจกรรมที�เสริมสร้างสามตัถิยะการสื�อการโดยใชห้ลกัการคิดอย่างมีเหตุผล และกิจกรรมเปิดใชศ้าลา 

(สรุปองค์ความรู้ที�พร้อมนําไปใช้) เป็นกิจกรรมสุดทา้ยที�จะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสรุปองค์ความรู้

และพร้อมจะนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ� งแต่ละกิจกรรมจะจดัการเรียนรู้ผ่านทาง Google Meet โดยมี

พิธีกรเป็นคณะผูว้ิจยั และมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นคนในชุมชนหมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดั

กระบี� 

 โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน เป็นโมเดลเพื�อสร้างสามตัถิยะการสื�อสารที�ตอบสนองต่อวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� ซึ� งนาํไปสู่การสร้างชุมชนที�

เป็นฐานแห่งการเรียนรู้ ดังนั�นการพฒันาชุมชนให้มีสามตัถิยะการสื�อสารย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  

 คณะผูวิ้จัยจึงเล็งเห็นความสําคัญสามัตถิยะการสื�อสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ในยุค VUCA 

World เพื�อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ โดยใชรู้ปแบบของการศึกษาในศตวรรษที� �� 

ด้วยวิธีการสอนแบบ scaffolding (สริตา บวัเขียว , ����) เขา้มาพฒันาสมาชิกในชุมชนให้สามารถมี

สามัตถิยะการสื�อสารได้ถูกต้อง อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ� งเป็นสิ� งสําคญัต่อการพฒันา

สงัคมและประเทศชาติ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อสร้างสามตัถิยะการสื�อสารใหค้นในชุมชน และพฒันาการสอนวิชาภาษาไทย 

2. เพื�อสร้างความเขา้ใจบริบทการสื�อสารในยคุ VUCA World 

3. เพื�อพฒันาคนในชุมชนใหเ้ป็นนกัสื�อสารชุมชนเพื�อการเรียนรู้ ที�สามารถรับส่งและเผยแพร่

ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์อยา่งถูกตอ้งแก่ชุมชน 
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วธีิการดาํเนินการวจิัย 

1. จากจาํนวนประชากรทั�งหมด 1387 คน คณะผูว้ิจยัไดส้าํรวจความพร้อมของประชากรใน 

ชุมชนที�จะร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มตวัอยา่งที�ใชศึ้กษาครั� งนี�  เป็นคนจากชุมชนที�มีผูน้าํชุมชนเขม้แข็งและ

มีการทาํงานร่วมกันหลายฝ่าย คณะผูว้ิจัยจึงเลือกชุมชน หมู่ที�  � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลันตา 

จงัหวดักระบี� จาํนวน �� คน ซึ� งมาจากการลงพื�นที�ของคณะผูว้ิจยั และการประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อสังคม

ออนไลน์ เพื�อหากลุ่มตัวอย่างที� มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี มีความสมัครใจและมีความสน

เกี�ยวกบัสามตัถิยะการสื�อสารเพื�อชุมชนแห่งการเรียนรู้ในยคุ VUCA World 

2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน โดยการกาํหนดกิจกรรมเพื�อ 

การสร้างสามตัถิยะการสื�อสาร ดงันี�  

 
แผนภาพที� � โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน 

โมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน 

S = Sustainable development  : การพฒันาคนในชุมชนใหท้าํหนา้ที�รับและสื�อสาร 

ขอ้มูลไดถู้กตอ้งอยา่งย ั�งยนื 

 A = Attitude    : การสร้างทศันคติที�ดีในการสื�อสาร 

 L = Logical thinking   : การคิดอยา่งมีเหตุผล 

 A = Application   : การประยกุตใ์ชก้บัชุมชน 

�.�  กิจกรรมที� � กิจกรรมเปิดศาลา (เปิดใจ) 

       �.�.� ผูด้าํเนินกิจกรรมกล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กล่าวถึงขอ้มูลบริบท 

VUCA World และการสื�อสาร 

       2.1.2 ผูด้าํเนินกิจกรรมกล่าวแนะนาํวิทยากรบรรยายเรื�อง “สามตัถิยะการสื�อสาร” 

�.�  กิจกรรมที� � กิจกรรมสาํรวจศาลา (เรียนรู้) 
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ผูน้าํชุมชนและประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนบรรยายเรื�อง “สามตัถิยะการสื�อสาร” 

โดยเล่ากระบวนการ วิธีการสื�อสารในชุมชน และพูดถึงบริบทของผูน้าํชุมชนที�ตอ้ง

ติดต่อสื�อสารกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในชุมชน 

2.3 กิจกรรมที� � กิจกรรมแต่งแตม้ศาลา (เสริมสร้างสามตัถิยะการสื�อสาร)  

2.3.1 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์จาํลองตามที�กาํหนดใหผ้า่น 

Google form ใหว้ิเคราะห์ในเบื�องตน้เพื�อนาํไปสื�อสารโดยใชห้ลกัการและเหตุผลที�

ถูกตอ้ง  

2.3.2 พิธีกรสรุปกิจกรรมแต่งแตม้ศาลา  

2.4  กิจกรรมที� � เปิดใชศ้าลา (สรุปองคค์วามรู้ที�พร้อมนาํไปใช)้ 

       ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วมประเมิน องคค์วามรู้ ความคิด และประสบการณ์ที�ไดรั้บจาก

การทาํกิจกรรมโดย Google form เพื�อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นบริบทชุมชนของตนเอง 

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี�   

2.4.1 สามตัถิยะการสื�อสาร 

2.4.2 สามตัถิยะการคิด 

3.  เครื�องมือการวิจยั 

3.1 แบบสอบถามทาง Google form เป็นเครื�องมือในการวดัของกิจกรรมที� � กิจกรรมแต่งแตม้

ศาลา (เสริมสร้างสามตัถิยะการสื�อสาร) พิสูจน์สามตัถิยะการสื�อสารในตัวคุณ ซึ� งเป็นแบบทดสอบ

ปรนัยตวัอย่างสถานการณ์สมมติที�สามารถเกิดขึ�นได้ในพื�นที�ของชุมชน โดยมีเกณฑ์การวดัคะแนน 

ดงันี�   

นอ้ยกว่า �� คะแนน : สามตัถิยะการสื�อสารของคุณอยูใ่นเกณฑก์าํลงัพฒันา 

      ระดบั ��-�� คะแนน  :  สามตัถิยะการสื�อสารของคุณอยูใ่นเกณฑดี์  

   ระดบั ��-�� คะแนน  :  สามตัถิยะการสื�อสารของคุณอยูใ่นเกณฑดี์เยี�ยม 

�.� แบบสอบถามทาง Google form เป็นเครื�องมือในการวดัของกิจกรรมที� � เปิดใชศ้าลา (สรุป

องค์ความรู้ที�พร้อมนําไปใช้) ซึ� งเป็นแบบทดสอบปรนัยการประมวลความรู้และความเขา้ใจของ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงัการร่วมกิจกรรม โดยมีเกณฑก์ารวดัคะแนนประเมินกิจกรรม ดงันี�   

    3.2.1 สามตัถิยะการคิด 

ระดบัมาก สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

ได ้และสามารถถ่ายทอดวิธีการทางความคิดได ้
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ระดบัปานกลาง สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ชุมชนได ้

ระดบันอ้ย สามารถเลือกวิธีการสื�อสาร ที�เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได ้

   3.2.2 สามตัถิยะการสื�อสาร 

ระดบัมาก มีสามตัถิยะการสื�อสารไดเ้หมาะสม สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

สามารถนาํไปถ่ายทอดใหผู้อื้�นเขา้ใจ และปฏิบตัิตามได ้

ระดับกลาง มีสามัตถิยะการสื�อสารได้เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง

ต่อเนื�อง 

ระดบันอ้ย มีสามตัถิยะการสื�อสารได ้และสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

4. สาํรวจสถานที�ที�เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม 

5. รับสมคัรผูร่้วมกิจกรรมโดยคดัเลือกผูท้ี�มีความพร้อมและความสมคัรใจ 

6. แจง้กาํหนดการของกิจกรรมใหค้นในชุมชนใน LINE OpenChat 

7. จดักิจกรรมโดย Google meet, Google form 

 

ผลการวจิัย 

จากการทาํกิจกรรม SALA (ศาลา) ชุมชน ซึ� งเป็นคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอ

เกาะลนัตา จงัหวดักระบี� จาํนวน �� คน ได้ผลลพัธ์การประเมินดว้ยแบบสอบถามทาง    Google form 

ของกิจกรรมที� 4 ดงันี�  

ตารางที� �  

ตารางสรุปผลลัพธ์การเกิดสามัตถิยะการคิดของคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี� ด้วยแบบสอบถามทาง Google form ของกิจกรรมที� 4 

การเกิดสามตัถิยะการคิด 

ระดบั คิดเป็นร้อยละ ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น 

ระดบัมาก 73.3 สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�

เห ม า ะ ส ม ไ ด้  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได ้

และสามารถถ่ายทอดวิธีการ

ทางความคิดแก่ผูอื้�นได ้
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ระดบัปานกลาง 22.2 สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�

เห ม า ะ ส ม ไ ด้  ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได ้

ระดบันอ้ย 4.5 สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได ้

 

 จากเกณฑ์ดา้นความสามารถในการคิด ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ซึ� งเป็นคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบล

คลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จังหวดักระบี� จาํนวน ��  คน สามารถเลือกวิธีการสื�อสารที�เหมาะสมได ้

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได ้และสามารถถ่ายทอดวิธีการทางความคิดแก่ผูอ้ื�นได ้คิดเป็นส่วน

ใหญ่จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั�งหมด 

 

ตารางที� �  

ตารางสรุปผลลัพธ์การเกิดสามัตถิยะการสื�อสารของคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนั

ตา จังหวัดกระบี� ด้วยแบบสอบถามทาง Google form ของกิจกรรมที� 4 

การเกิดสามตัถิยะการสื�อสาร 

ระดบั คิดเป็นร้อยละ ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�น 

ระดบัมาก 80 มีส ามัตถิ ยะการสื� อ ส ารได้

เห ม าะ ส ม  ส าม า ร ถ นํ าไ ป

ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เนื� อ ง 

ส ามารถนําไป ถ่ายท อดให้

ผูอ้ื�นเขา้ใจและปฏิบตัิตามได ้

ระดบัปานกลาง 17.8 มีส ามัตถิ ยะการสื� อ ส ารได้

เหมาะสม และสามารถนาํไป

ปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

ระดบันอ้ย 2.2 สามตัถิยะการสื�อสารได้ และ

สามารถนาํไปปฏิบติัได ้
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จากเกณฑ์สามตัถิยะการสื�อสาร ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ซึ� งเป็นคนในชุมชนหมู่ที� � ตาํบลคลองยาง 

อาํเภอเกาะลันตา จังหวดักระบี�  จาํนวน ��  คน มีสามัตถิยะการสื�อสารได้เหมาะสม สามารถนําไป

ปฏิบติัไดอ้ย่างต่อเนื�อง  สามารถนาํไปถ่ายทอดให้ผูอื้�นเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้คิดเป็นส่วนใหญ่จาก

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั�งหมด 

จากการร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� 

จ ํานวน �� คน เรื� อง สามัตถิยะการสื� อสารเพื�อชุมชนแห่งการเรียนรู้ในยุค VUCA World โดยจัด

กิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน ผูร่้วมกิจกรรมเกิดความเขา้ใจในเรื�องยคุ VUCA World ซึ� ง

เป็นยคุสมยัแห่งการเปลี�ยนแปลงอยา่งไม่แน่นอน มีการแปรผนัของสิ�งต่าง ๆ ไดเ้สมอ (อนุภาพ เลขะกุล

, ����) ดังนั�น ในยุค VUCA World สามารถเกิดผลกระทบต่อการสื�อสารของขอ้มูลที�เปลี�ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ทาํให้ผูสื้�อสารตอ้งตรวจสอบขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัและมีความน่าเชื�อถือเพียงใด บริบทการ

สื�อสารในยคุ VUCA World จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัสามตัถิยะการสื�อสาร เพื�อลดผลกระทบที�เกิดจากความ

ผดิพลาดของขอ้มูลที�สื�อสารกนัในชุมชน 

การพฒันาให้คนในชุมชนมีสามตัถิยะการสื�อสารไดเ้หมาะสม นาํไปสู่การสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ โดยใชส้ามตัถิยะให้คนในชุมชนสามารถรับส่งและเผยแพร่ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ และสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จําเป็นต้องเริ� มต้นจากการพัฒนาคนในชุมชน ซึ� งอาศัย

ความสามารถในการสื�อสารเป็นหลกั โดยพฒันาความสามารถของคนในชุมชนให้เกิดสามตัถิยะการ

สื�อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั� งคุณธรรมของผูสื้�อสาร และสร้างความเขา้ใจในบริบทการ

สื�อสารในยคุ VUCA World เพื�อประโยชน์ต่อสังคมชุมชนใหไ้ดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งชดัเจน และสามารถ

เผยแพร่สู่สังคมชุมชนอื�น ๆ ต่อไปได ้

 จากการทาํกิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน คณะผูว้ิจัยไดรั้บประสบการณ์การสอน

วิชาภาษาไทย ซึ� งสอดคลอ้งกบัสาระที� 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟัง

และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมี

วิจารณญาณและสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ,  2564) โดยระบบออนไลน์ ซึ� งในการจดักิจกรรมได้

มีการสร้างสามตัถิยะดา้นการสอนเรื�องสามตัถิยะการสื�อสารแก่คณะผูว้ิจยั ทาํให้รู้จกับริบทของผูเ้รียน

และสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และชั�นเรียนได้ อีกทั� งยงัสร้าง

ปฏิสมัพนัธร่์วมกนักบัชุมชน 
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อภปิรายผล 

 การสื�อสารในชุมชนเป็นการติดต่อกนัระหว่างคนในชุมชนโดยการรับและส่งเรื�องราว   ต่าง ๆ 

ผ่านสื�อหลายประเภท อาทิ Line การสื�อสารทางโทรศพัท ์และการสื�อสารต่อกนัดว้ยการบอกกล่าวต่อ

กนั เป็นตน้ 

เดิมในสมยัก่อนการสื�อสารในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะลนัตา จังหวดักระบี� 

เป็นการสื�อสารโดยอาศยัคนในชุมชนบอกกล่าวต่อกนั ซึ� งการสื�อสารลกัษณะนี� เรียกว่า การสื�อสารโดย

ใช้สื�อบุคคล คือ การสื�อสารโดยใชบุ้คคลที�เป็นมนุษยเ์ป็นสื�อที�เกิดขึ�นไดง่้ายในชุมชน สื�อประเภทนี� มี

ลกัษณะที�สาํคญัคือ มีความยดืหยดุในการสื�อสาร มีโอกาสที�จะใชก้ารสื�อสารไดง่้าย  

การพฒันาแบบกระบวนทศัน์แกปั้ญหาแบบทางเลือก และการใชสื้�อสารแบบมีส่วนร่วมไดสู้ง

กว่าแบบอื�น ๆ เป็นสื�อที�มีการสื�อสาร ภายในจิตใจ เป็นสื�อที�มีเจตนาแรงจูงใจ เป็นสื�อที�มีทั�งมิติที�เป็น

เรื�องส่วนตวัและเรื�องการทาํงานส่วนรวม มีลกัษณะที�หลากหลาย และหลายสถานะ ลกัษณะการสื�อสาร

ดงักล่าวส่งผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน (กาญจนา แกว้เทพ และคณะ, ����) นอกจากนี� การ

สื�อสารในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหว่างกนัเป็นเสมือนขอ้บ่งชี�ความสันติสุขและความสัมพนัธ์ของคน

ในชุมชน (ปาริชาต สถาปิตานนัท,์ ����) แต่การสื�อสารโดยอาศยัคนในชุมชนบอกกล่าวต่อกนัอาจจะมี

ความล่าช้า หรืออาจเกิดความผิดพลาดของขอ้มูลที�ไม่ครบถ้วนได้ การสื�อสารจึงตอ้งดาํเนินไปด้วย

ความรอบคอบ ต่อมาเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในการสื�อสารของคนในชุมชนช่วยให้คนในชุมชน

สื�อสารไดร้วดเร็ว และสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ได ้การสื�อสารของชุมชนจึงมี

การผสมผสานกนัระหว่างการสื�อสารแบบเดิมในสมยัก่อนและแบบปัจจุบนั 

การสื�อสารของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสื�อสารรูปแบบใดลว้นประกอบดว้ย ผูส่้งสาร สื�อ 

สารและผูรั้บสาร ที�ตอ้งสัมพนัธ์กนัเพื�อใหเ้กิดการสื�อสารที�ดี  

การสื�อสารที�ดีในชุมชน ประกอบดว้ย การพูดจาที�สุภาพไพเราะ นุ่มนวล ทาํให้ผูฟั้งรู้สึกเป็น

มิตร พูดความจริงไม่กล่าวเท็จ อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนเองและผูอื้�น นอกจากนี�ควรเป็นผูฟั้ง

ที�ดี มีใจเป็นกลาง สามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นได ้โดยไม่อคติกบัขอ้มูลและผูร่้วมสื�อสาร ทั�งนี�

ควรมีคุณธรรมและสื�อสารดว้ยสัมพนัธไมตรีที�ดีต่อกนัอยา่งกลัยาณมิตร และมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์ ไตร่ตรองขอ้มูลก่อนเผยแพร่สู่ผูอ้ื�นและชุมชน (ปราณี สุรสิทธิ� , 2555) 

  

 



   

 482 

ดงันั�น การสื�อสารที�ดีผูสื้�อสารจึงควรมีคุณธรรม มีความรู้ความเขา้ใจ เคารพสิทธิและใหเ้กียรติ

ผูอื้�นที�ร่วมการสื�อสาร สื�อควรนาํเสนอความจริงที�เป็นกลาง และมีคุณธรรม สารควรมีความถูกตอ้ง 

สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผูรั้บสาร และผูรั้บสารควรเปิดใจเป็นกลาง วิเคราะห์ขอ้มูลเป็น รู้เท่าทนั

สื�อ จึงจะเกิดสามตัถิยะการสื�อสารในชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพในยคุ VUCA World 

การจดักิจกรรมตามโมเดล SALA (ศาลา) ชุมชน โดยนาํวิธีการใชสื้�อเทคโนโลยแีละเสริมสร้าง

สามัตถิยะการสื�อสารให้กบัคนในชุมชนที�มีฐานความรู้เดิม ให้มีสามัตถิยะการสื�อสารที�ดี และนํา

สามัตถิยะการสอนแบบที�ผูจ้ัดกิจกรรมเป็น scaffolding คือ ผูจ้ัดกิจกรรมคอยเป็นผูชี้� แนะจุดประกาย

ความสนใจในสิ�งที�ต้องเรียนรู้ให้แก่ผูร่้วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากบริบทชุมชนของตนเอง และผูจ้ัด

กิจกรรมทาํหนา้ที�แนะนาํ ชี� แนะแนวทางให้ผูร่้วมกิจกรรมเขา้ใจสิ�งที�เรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เพื�อนาํสามตัถิยะที�เกิดขึ�นไปปฏิบติัในกิจกรรมที� � และ � ผูจ้ดักิจกรรมทาํหน้าที�แนะนาํวิธีการปฏิบติั

กิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมกิจกรรมไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ซึ� ง scaffolding เป็นแนวคิดที�ผู ้

มีศกัยภาพสูง สามารถนาํไปช่วยเหลือผูท้ี�มีศกัยภาพน้อยกว่าให้เกิดการเรียนรู้และไดรั้บการพฒันาได้

อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ (สริตา บวัเขียว , 2559) 

ผลจากการการศึกษาทาํให้เกิดสามตัถิยะการสื�อสารสามารถนาํไปบูรณาการกบัการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในสาระที� � การ

ฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท �.� สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ,  

����) โดยคณะผูว้ิจยัไดฝึ้กสามตัถิยะการสื�อสารใหก้บัคนในชุมชน หมู่ที� � ตาํบลคลองยาง อาํเภอเกาะ

ลนัตา จงัหวดักระบี� ซึ� งคนในชุมชนมีความหลากหลายดา้นอาชีพและช่วงวยั ช่วยเพิ�มประสบการณ์การ

สอนใหแ้ก่คณะผูว้ิจยัได ้

การสอนแบบออนไลน์เป็นการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาพบกนั 

สามารถสอนไดทุ้กที� ทุกเวลา ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมลัติมีเดียอื�น ๆ จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียน

ผ่าน Web Browser ผูเ้รียนทุกคนในชั�นเรียน ผูส้อน สามารถติดต่อสื�อสาร แลกเปลี�ยนความคิดเห็นได ้

(รัชดากร พลภักดี, ����) คณะผู้วิจัยได้ใช้ระบบ Google meet, Google form, Line, Facebook เป็น

ช่องทางในการติดต่อสื�อสารแลกเปลี�ยนความรู้กบัคนในชุมชน ซึ� งเป็นการเสริมสร้างสามตัถิยะการใช้

เทคโนโลยเีพื�อเป็นช่องทางในการสร้างสามตัถิยะการสื�อสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ของโรงเรียน เทศบาล ตําบ ลท อนหงส์  อ ําเภอพรหมคี รี จังหวัด

นครศรีธรรมราช 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองที�มีต่อการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรทางสถานศึกษา 

จาํนวน 3 คน และผูป้กครองของนักเรียน จาํนวน 205 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็น

เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารมาตราการเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ใน 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภยัจากการลดการแพร่เชื�อ ด้านการเรียนรู้ ด้านการ

ครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาส ด้านสวสัดิภาพและการคุม้ครอง ด้านนโยบาย และด้านบริหารการเงิน 

และ 2) ความคิดเห็นของผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.74) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่น

ระดบัดีมากทุกดา้น โดยดา้นนโยบายมีค่าเฉลี�ยสูงสุด (  = 4.91) รองลงมาคือดา้นความปลอดภยัจาก

การลดการแพร่เชื�อโรค (  = 4.79) และดา้นการควบคุมถึงเด็กดอ้ยโอกาส (  = 4.71) 
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    โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the administration of preparation measures 

before the semester commencement under the COVID-19 situation of Thon Hong Subdistrict 

Municipality School, Phrom Khiri District, Nakhon Si Thammarat Province 2) to study the opinions 

of parents on the administration of preparation measures before the semester starts under the COVID-

19 situation. The samples used in the research were 3 educational institution personnel and 205 

students' parents. Interview forms and questionnaires were used as data collection tools. The results of 

the research found that 1) the administration of preparation measures before the beginning of the 

semester under the COVID-19 situation of Thon Hong Subdistrict Municipality School, Phrom Khiri 

District, Nakhon Si Thammarat Province in 6 aspects, namely safety from reducing the spread of 

infection, learning, covering children with opportunity, welfare and protection, policy and financial 

management. and 2) the opinions of parents about the administration of preparation measures before 

the beginning of the semester under the COVID-19 situation. Overall, it was in a very good level (  

= 4.74). It's in a good level in every aspect. The policy aspect had the highest mean (  = 4.91), 

followed by safety from disease transmission reduction (  = 4.79) and the control aspect to 

disadvantaged children (  = 4.71). 

 

Keywords: management, preparation measures, COVID-19, Thonhong sub-district municipality   

      school 
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บทนํา  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อทุกภาคส่วน โดยใน

ดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา เมื�อสถานการณ์เป็นไปในทางที�ดีขึ�นการเปิดสถานศึกษา

หลงัจากปิดจากสถานการณ์โควิด-19 มีความจาํเป็นอย่างยิ�งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

การปฏิบตัิตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเพื�อลดโอกาสการติดเชื�อและป้องกนัไม่ให้เกิด

การติดเชื�อโรคโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภยัแก่ทุกคนจึงควรมีการประเมินความพร้อมการเปิดภาค

เรียนของสถานศึกษาซึ� งองค์การเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคีไดเ้สนอกรอบแนวทาง 6 

ดา้น ไดแ้ก่ การดาํเนินงานเพื�อความปลอดภยั การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กดอ้ยโอกาส สวสัดิภาพ

และการคุม้ครองนโยบาย และการบริหารการเงิน โดยมีการเชื�อมโยงกับมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ของศูนยบ์ริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที�จะช่วยสร้างเสริมความเขม้แข็งด้านการคุม้ครองสุขภาพและความ

ปลอดภยัของนกัเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลกัในมิติการดาํเนินงาน เพื�อความปลอดภยัจากการลด

การแพร่เชื�อโรค 6 ขอ้ปฏิบติัในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) คดักรองวดัไข ้2) สวมหน้ากากอนามยั 3) ลา้งมือ 

4) เวน้ระยะห่าง 5) ทาํความสะอาด 6) ลดแออดั (Rattanasenee, 2021) ซึ� งสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งนาํสู่

การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื�อโควิด-19 ทาํให้เกิดผลกระทบและผลเสียต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก 

เพราะต้องหยุดเรียนเป็นเวลาหลายเดือนทําให้เด็กไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ จึงทําให้เด็กไม่

สามารถปรับตวัในการเรียนออนไลน์ได ้โดยโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site และได้

ดาํเนินการตามมาตรการหลกัของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของศูนยบ์ริการสถานการณ์โควิด-

19 ดงันี�  1) มีมาตรการคดัครองวดัไขแ้ละอาการเสี�ยงก่อนเขา้สถานศึกษา 2) ครู นกัเรียน ผูป้กครองและ

ผูร่้วมกิจกรรมตอ้งสวมหนา้กากผา้หรือหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 3) จดัให้มีจุดบริการลา้งมือหรือเจล

แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ลด

ความแออดั ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจาํนวนมาก เหลื�อมเวลา ลดเวลากิจกรรม 5) ทาํความสะอาด

ห้องเรียน พื�นผิวสัมผสัร่วมที�มีการใช้งานร่วมกัน เปิดหน้าต่าง ประตู เพื�อเป็นการระบายอากาศ 6) 

สถานศึกษาจะตอ้งปรับการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้การจดักิจกรรมนอกหอ้งเรียน เพื�อใชห้้องเรียน

ใหน้อ้ยที�สุด รวมถึงงดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจาํนวนมาก (Rattanasenee, 2021) 
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 จากความเป็นมาผูว้ิจัยจึงสนใจที�จะศึกษาการบริหารจัดการมาตรการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี 

จังหวดันครศรีธรรมราช ใน 6 ด้าน ตามแนวทางขององค์การเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติ หน่วยงาน

ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เครือข่ายสภา

องคก์รชุมชน และความคิดเห็นของผูป้กครองเพื�อเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงแกไ้ข และเป็นแนว

ทางการพฒันาให้กับผูบ้ริหาร ครู และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมให้ดี

ยิ�งขึ�น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื�อศึกษาการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-

19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช  

2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองที�มีต่อการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จังหวดั

นครศรีธรรมราช 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย  

 
 

ความคิดเห็นของผูป้กครอง 

การบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียน ภายใต้สถ านก ารณ์ โควิด-19 ขอ ง

โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหม

คีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 6 ดา้น 

1. ความปลอดภยัจากการลดการแพร่เชื�อโรค 

2. การเรียนรู้ 

3. การครอบคลุมถึงเด็กดอ้ยโอกาส 

4. สวสัดิภาพและการคุม้ครอง 

5. นโยบาย 

6. การบริหารการเงิน 
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วิธีดาํเนินการวจิัย  

การวิจัยในครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (mixed methods) ซึ� งประกอบดว้ยเชิงปริมาณร่วม

ดว้ยเชิงคุณภาพ มีวธีิการดาํเนินการวิจยัตามขั�นตอน ดงันี�  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.1 ประชากร ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา 2 กลุ่ม คือ 

     1.1.1 บุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทางสถานศึกษาที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

กบัการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช 

จาํนวน 25 คน 

     1.1.2 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ จาํนวน 440 คน (ผูป้กครอง 1 คน : 

นกัเรียน 1 คน) 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

     1.2.1 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล คือ การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling)  ซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรที�สอดคลอ้งกบัการวิจยั คือ บุคลากรทางสถานศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีตาํบลทอนหงส์ ผูอ้าํนวยการกอง

การศึกษา และผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ 

    1.2.2 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชเ้ป็นผูป้กครองของนกัเรียน ไดจ้ากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตาม

ตารางของเครจซี�และมอร์แกน (Pasunon, 2014) ไดจ้าํนวน 205 คน และทาํการสุ่มตามสัดส่วนจาํนวน

นกัเรียนแต่ละชั�น แสดงไดด้งัตารางที� 1  
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ตารางที� 1 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงศ์ อาํเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ระดบัชั�น ประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

อนุบาล 1 52 24 

อนุบาล 2 61 28 

อนุบาล 3 46 21 

ประถมศึกษาปีที� 1 49 23 

ประถมศึกษาปีที� 2 68 32 

ประถมศึกษาปีที� 3 51 24 

ประถมศึกษาปีที� 4 45 21 

ประถมศึกษาปีที� 5 38 18 

ประถมศึกษาปีที� 6 30 14 

รวม 440 205 

 

2. เครื�องมือการวิจยั  

เครื�องมือที�นาํมาใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลการวิจยัครั� งนี�  มีจาํนวน 2 ฉบบั ประกอบดว้ย 

แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม 

  1. แบบสมัภาษณ์สาํหรับบุคลากรทางสถานศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที� 1 สมัภาษณ์ขอ้มูลทั�วไป  

ตอนที� 2 สัมภาษณ์เกี�ยวกบัการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. แบบสอบถามสาํหรับผูป้กครองของนกัเรียน ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที� 2 ขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองที�มีต่อการบริหารมาตรการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอ
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พรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ใน 6 ด้าน มีลกัษณะมาตราส่วน 5 ระดบั คือ ดีมาก มาก ปานกลาง 

นอ้ย และนอ้ยมาก 

การสร้างเครื� องมือวิจัย ผูว้ิจัยได้สร้างข้อคาํถามให้ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ใน

แบบสอบถามทั� ง 6 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ แบบสอบถามได้เสนอผูเ้ชี�ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มีผลการ

วิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item objective congruence, IOC) เฉลี�ยเท่ากบั 0.90 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลที�ไดเ้กบ็รวบรวมดว้ยวิธีสัมภาษณ์โดยใชก้ารสาํรวจ

ด้วยแบบสัมภาษณ์ เพื�อทราบถึงการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เมื�อไดข้อ้มูลซึ� งจะทาํให้เห็นภาพรวมของการศึกษาการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค

เรียน ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้บุคลากรสถานศึกษา

ตอบการสัมภาษณ์ ซึ�งผูศ้ึกษาร่วมรับฟังอยูด่ว้ยเพื�อชี�แจงกรณีที�มีขอ้สงสัย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากเอกสารหนงัสืองานวิจยับทความสื�อสาร

สนเทศตลอดจนเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยทางการศึกษาเอกสาร ขั�นตอนในการดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปนี�  

2.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํราและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2.2. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

2.3 สรุปผลการเกบ็รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์ก่อนทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในภาพรวม นาํขอ้มูลที�ไดม้าตรวจสอบและจดัหมวดหมู่

แลว้นาํทั�งหมดมาศึกษาวิเคราะห์โดยกาํหนดประเด็นตามขอบเขตของเนื�อหา 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลในแบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับการวิจยั 

เพื�อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�ไดร้วบรวม โดยหาค่าขอ้มูลที�ไดม้าวเิคราะห์สรุปผลการวจิยั ดงันี�  

 4.1 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใชก้ารสังเคราะห์สรุปประเด็นที�มีเนื�อหาเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัในแต่

ละดา้น 
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 4.2 ข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) โดยกาํหนดเกณฑข์องค่าเฉลี�ย ดงันี�  

คะแนนเฉลี�ยตั�งแต่ 3.68 - 5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

คะแนนเฉลี�ยตั�งแต่ 2.35 - 3.67  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนเฉลี�ยตั�งแต่ 1.00 - 2.33  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

 

ผลการวจิัย  

1. ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัจากการสัมภาษณ์เกี�ยวกบัการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคเรียน ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละดา้น ไดด้งันี�  

1.1 ด้านความปลอดภยัจากการลดการแพร่เชื�อโรค พบว่า ทางโรงเรียนมีการดาํเนินการตาม

มาตรการศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อโควิด-19 มีการสแกนบุคคลเขา้ออกใน

โรงเรียนอยา่งเขม้งวด มีการจดัเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล อยา่งนอ้ย 1 - 2 เมตร เช่น ระหว่างโต๊ะที�นั�ง

เรียน ที�นั�งในโรงอาหาร ที�นั�งพกั ทางเดิน จุดรอคอย หอ้งนอนเด็กเล็ก กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอในการ 

จัดเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล ควรจดัให้มีการสลบัวนัเรียนแต่ละชั�นเรียน การแบ่งจาํนวนนักเรียน 

หรือการใชพ้ื�นที�ใชส้อย บริเวณสถานศึกษาตามความเหมาะสม รวมทั�งยงัปฏิบติัตามมาตรการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อโควิด-19 ตามหลกั H-M-D-T-T (Hand washing-Mask wearing-

Distancing-Testing-Thaichana) อยา่งเคร่งครัด  

1.2 ดา้นการเรียนรู้ พบว่า ทางโรงเรียนมีการประกาศเสียงตามสายให้ความรู้เกี�ยวกบัโรคโควิด-

19 และติดประกาศให้ความรู้เรื�องโรคโควิด-19 ตามจุดต่าง ๆ ใหส้ามารถเรียนรู้ได ้และมีภาพประกอบ

อยา่งชัดเจน สนับสนุนให้นักเรียนใชสื้�อรอบรู้ด้านสุขภาพในรูปแบบและผ่านช่องทางหลากหลายที�

สามารถเขา้ถึงไดอ้นัจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ดา้นสุขภาพนาํไปสู่การปฏิบติัตนดา้นสุขภาพที�

เหมาะสม ติดป้ายประชาสัมพนัธ์เกี�ยวโรคโควิด-19 ตามบอร์ดต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื�อเตรียมความพร้อม

ดา้นการเรียนรู้ของเด็กตามวยัและสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นสังคม อารมณ์ และสติปัญญา และมีการ

สร้างความเขม้แขง็ทางใจเขา้ในการเรียนการสอนปกติ เพื�อช่วยให้นกัเรียนจดัการความเครียดและรับมือ

กบัการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.3 ดา้นครอบคลุมถึงเด็กดอ้ยโอกาส พบว่า ทางโรงเรียนมีการปรับรูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกบัเด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการจัดหาวสัดุ

สิ�งของเครื�องใชแ้ละอุปกรณ์ลา้งมือ หน้ากากผา้หรือหนา้กากอนามยัอย่างเพียงพอ สาํหรับนกัเรียนและ
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บุคลากรในสถานศึกษา ควรมีสํารอง โดยเฉพาะเด็กเล็กที�เปื� อนง่ายเพราะถา้ชื�นแฉะจะไม่สามารถ

ป้องกนัเชื�อได ้สาํหรับเด็กนกัเรียนที�อาศยัอยูห่่างไกลจากโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีการมอบหมายงาน

ให้ทาํที�บา้น เพื�อลดการเดินทางในการมาโรงเรียน และลดการแพร่เชื�อของโรคโควิด-19 และมีการแจก

อุปกรณ์การเรียนสําหรับนักเรียน และมีมาตรการการทาํความสะอาด จดัสภาพแวดลอ้มของที�พกัและ

เรือนนอนให้ถูกสุขลกัษณะ และมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บบริการสุขภาพขั�นพื�นฐานอย่าง

ทั�วถึง  

1.4 ดา้นสวสัดิภาพและการคุม้ครอง พบว่า ทางโรงเรียนมีการแจกหน้ากากอนามยัให้กบัเด็ก

นักเรียนทุกคน มีการตรวจสอบประวติัเสี�ยงของบุคลากรและเด็กนักเรียนทุกครั� งเมื�อเขา้ในโรงเรียน 

และมีการตรวจสอบเรื�องการกกัตวัให้ ครบ 14 วนั ก่อนมาทาํการเรียนการสอนตามปกติและทุกวนัเปิด

เรียน  มีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัตามระเบียบสาํหรับบุคลากรและนกัเรียนในโรงเรียนที�สงสัยติดเชื�อ

หรือป่วยดว้ยโรคโควิด-19 มีการจดัเตรียมแผนรองรับดา้นการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนป่วยกกัตวั

หรือกรณีปิดสถานศึกษาชั�วคราว และกรณีที�นกัเรียนหรือบุคลากรป่วยจริงตอ้งให้หยุดรักษาจนกว่าจะ

หายเป็นปกติโดยนาํหลกัฐานใบรับรองแพทยม์ายืนยนัเพื�อกลบัเขา้เรียนตามปกติโดยไม่ถือเป็นวนัลา

หรือวนัหยดุเรียน  

1.5 ดา้นนโยบาย พบว่า ทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนในช่วงที�มีมาตรการควบคุมเขม้ตามที�

ผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนด คดักรองนักเรียนก่อนเขา้โรงเรียน การเดินทางไปต่างจงัหวดัให้ผูป้กครอง

แจง้ทางโรงเรียนทราบทุกครั� ง เพื�อประเมินความเสี�ยงในการมาเรียนของเด็กนักเรียน ขอความร่วมมือ

ผูป้กครองให้แจง้ขอ้มูลบุคคลที�เดินทาง มาจากต่างจงัหวดัหรือพื�นที�เสี�ยงให้ทางโรงเรียนทราบ  และ

มาตรการด้านการทาํความสะอาด รถรับ–ส่งนักเรียนและชี� แจงผูป้ระกอบการ เพื�อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 โดยถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื�อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    

1.6 การบริหารการเงิน พบว่า ทางโรงเรียนใชจ่้ายเงินงบประมาณในการจดัซื�ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

ให้เพียงพอต่อการป้องกันโรคโควิด-19  ก่อสร้างปรับปรุงที�ล้างมือให้ครอบคลุมพื�นที�ตั� งแต่หน้า

โรงเรียน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ อาคารเรียน เพื�อให้เด็กนกัเรียนได้ลา้งมือบ่อย ๆ จดังบประมาณ

ในการจดัซื�อวสัดุ อุปกรณ์ ในการป้องกนัโรคระบาดโควิด-19  

2. ผลการวจิยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นของผูป้กครองที�มีต่อการบริหารมาตรการเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 2 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี�ยวกับการบริหารจัดการมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม และรายด้าน  

 

การบริหารจดัการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 

ระดบัความคดิเห็น 

 
 

S.D. แปล

ความหมาย 

1. ด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่กระจาย 4.79 0.40 มาก 

 1.1 ทางโรงเรียนมีการวดัไขส้าํหรับผูท้ี�เขา้มาในโรงเรียนและทาํ

สัญลกัษณ์ผูที้�ผา่นการคดักรอง 

4.90 0.30 มาก 

 1.2 บุคลากรใหก้ารแนะนาํเกี�ยวกบัการสวมหนา้กากอนามยัที�ถูกตอ้ง 4.78 0.42 มาก 

 1.3 ก่อนเขา้ในบริเวณโรงเรียนมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล ์ 4.74 0.42 มาก 

 1.4 ทางโรงเรียนมีการจดัให้เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 4.74 0.40 มาก 

 1.5 งดการจดักิจกรรมที�รวมกลุ่มคนจาํนวนมาก 4.81 0.30 มาก 

2. ด้านการเรียนรู้ 4.67 0.48 มาก 

 2.1 ทางโรงเรียนมีการจดัทาํสื�อความรู้เกี�ยวกบัการป้องกบัควบคุม

โรคโควดิ-19 

4.84 0.38 มาก 

 2.2 มีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน เพื�อใช้

หอ้งเรียนให้นอ้ยที�สุด 

4.61 0.49 มาก 

 2.3 มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรูปแบบของสื�อออนไลน์ 4.55 0.50 มาก 

 2.4 มีการเตรียมความพร้อมดา้นการเรียนรู้ของเด็กตามวยัและพฒันา

ดา้นสงัคมอารมณ์และสติปัญญา 

4.53 0.51 มาก 

 2.5 การสร้างความเขม้แขง็และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

4.82 0.45 มาก 
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การบริหารจดัการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 

ระดบัความคดิเห็น 

 
 

S.D. แปล

ความหมาย 

3. ด้านการควบคุมถงึเด็กด้อยโอกาส 4.71 0.44 มาก 

 3.1 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบท

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

4.74 0.44 มาก 

 3.2 ทางโรงเรียนมีการจดัหาวสัดุ สิ�งของเครื�องใชแ้ละอุปกรณ์ลา้ง

มือสาํหรับนกัเรียนและบุคลากร 

4.59 0.51 มาก 

 3.3 มีมาตรกาการส่งเสริมให้นกัเรียนไดรั้บการใหบ้ริการสุขภาพขั�น

พื�นฐานอยา่งทั�วถึง 

4.81 0.39 มาก 

 3.4 มีมาตรการทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนให ้

ถูกสุขลกัษณะ 

4.62 0.49 มาก 

 3.5 มีการทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัดา้น 

ศาสนกิจ 

4.81 0.39 มาก 

4. ด้านสวัสดภิาพและการคุ้มครอง 4.68 0.43 มาก 

 4.1 จดัเตรียมแผนดา้นการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนป่วยหรือ 

กรณีปิดสถานศึกษาชั�วคราว 

4.87 0.334 มาก 

 4.2 มีการสื�อสารทาํความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่ายในการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด19 

4.62 0.485 มาก 

 4.3 จดัเตรียมแนวปฏิบตัิดา้นการจดัการความเครียดของครูและ

บุคลากร 

4.71 0.454 มาก 

 4.4 มีการกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการโควิด19 สาํหรับ

บุคลากรและนกัเรียน 

4.70 0.471 มาก 

 4.5 มีการตรวจสอบประวติัความเสี�ยงของบุคลากรและนักเรียนเพื�อ

ทาํการกกัตวัให้ครบ14วนั 

4.79 0.412 มาก 

5. ด้านนโยบาย 4.91 0.27 มาก 

 5.1 มีการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัโรค โควิด-19 แก่นกัเรียน 4.96 0.194 มาก 
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การบริหารจดัการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 

ระดบัความคดิเห็น 

 
 

S.D. แปล

ความหมาย 

และบุคลากรในโรงเรียน 

 5.2 มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนว 

ทางการป้องกนัโรคโควิด-19 

4.93 0.261 มาก 

 5.3 มีการแต่งตั�งคณะทาํงานรับผิดชอบเกี�ยวกบัโรคโควิด-19 ใน 

สถานศึกษา 

4.95 0.226 มาก 

 5.4 มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที� โดยมอบหมายใหบุ้คลากรทาํหนา้ 

คดักรองวดัไขน้กัเรียน 

4.85 0.359 มาก 

 5.5 การพิจารณาปิดสถานศึกษาตามความเหมาะสม กรณีนักเรียน

หรือบุคลากรอยูใ่นกลุ่มเสี�ยง 

4.88 0.322 มาก 

6. ด้านการบริหารการเงิน 4.67 0.49 มาก 

 6.1 มีการใชง้บประมาณสาํหรับกิจกรรมการป้องกนัการระบาดของ 

โรคโควดิ-19 ตามความจาํเป็น 

4.82 0.381 มาก 

 6.2 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควิด-19 สาํหรับนกัเรียนและ 

บุคลากรในสถานศึกษา 

4.65 0.477 มาก 

 6.3 ประสานงานและแสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

4.73 0.444 มาก 

 6.4 การสนบัสนุนกิจกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด- 19 ในสถานศึกษา 

4.61 0.489 มาก 

 6.5 การสรรหาบุคลากรเพิ�มเติมในการดูแลนกัเรียน 4.22 0.657 มาก 

รวมเฉลี�ย 4.74 0.42 มาก 

 

จากตารางที� 2 พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการมาตรการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิค-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 4.74) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน โดยด้านนโยบายมี
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ค่าเฉลี�ยสูงสุด (  = 4.91) รองลงมาคือ ด้านความปลอดภยัจากการลดการแพร่กระจาย  (  = 4.79) 

ส่วนดา้นการเรียนรู้ และดา้นการบริหารการเงินมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  (  = 4.67) 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัจะนาํมาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงันี�    

1. การบริหารจดัการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 

ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช จากการสัมภาษณ์ใน 6 

ดา้น ในดา้นความปลอดภยัจากการลดการแพร่กระจาย จะเห็นว่าโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ มีการ

ดาํเนินการตามมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งเคร่งครัด โดยมีการตั�ง

จุดคดักรองเพื�อแสกนบุคคลเขา้ออกในโรงเรียนอย่างเขม้งวด และติดตั�งเครื�องวดัอุณหภูมิทางเขา้ออก

โรงเรียน มีบริการที�ลา้งมือสาํหรับครู บุคลากรและเด็กนักเรียนให้เพียงพอทุกอาคารเรียน และตามจุด

ต่าง ๆ ในโรงเรียน และมีเจลแอลกอฮอล์ใชส้ําหรับลา้งมือ เพื�อลดการแพร่เชื�อในโรงเรียน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Duangchurn (2020) ซึ� งพบว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีการบริหารจดัการศึกษาที�สอดคลอ้งกบั

ความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริหาร ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์

ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ีการออกแบบหลกัสูตรโดยคาํนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 

การบริหารจดัการโรงเรียนและครูให้ประสบความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้ มีการหารือและวางแผน

ร่วมกนัของบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในทุกภาคส่วน ในดา้นการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ 

อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี�ยวกบัโรคโควิด-19 และติด

ป้ายประชาสัมพนัธ์เกี�ยวโรคโควิด-19 ตามบอร์ดต่างๆในโรงเรียน รวมทั� งประกาศเสียงตามสายให้

ความรู้เกี�ยวกับโรคโควิด-19 และติดประกาศให้ความรู้เรื� องโรคโควิด-19 ตามจุดต่างๆ ให้สามารถ

เรียนรู้ได้ และมีภาพประกอบอย่างชัดเจน เพื�อการปฏิบตัิต่าง ๆ ในดา้นการควบคุมถึงเด็กดอ้ยโอกาส 

โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราชมีการปรับรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเด็กนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะมอบหมายงานให้ทาํที�บา้นเพื�อลดการ

เดินทางมาโรงเรียน และมีการจดัหาวสัดุ สิ� งของเครื�องใช้ อุปกรณ์ลา้งมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล ์

หน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามยัอย่างเพียงพอ ในด้านสวสัดิภาพและการคุม้ครอง โรงเรียนเทศบาล

ตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จังหวดันครศรีธรรมราช มีการเตรียมจุดลา้งมือตามสถานที�ต่างๆใน

โรงเรียนและบริการเจลแอลกอฮอลส์ําหรับลา้งมือ และแจกแมสให้กบัเด็กนักเรียนทุกคน และหากผูที้�

เขา้มาในโรงเรียนไม่มีหรือลืมมีแมสทางโรงเรียนจะมีสํารองให้ทุกคน มีการตั�งเจลแอลกอฮอล์ไวทุ้ก
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อาคารเรียน และมีการตรวจสอบประวติัเสี�ยงของบุคลากรและเด็กนักเรียนทุกครั� งเมื�อเขา้ในโรงเรียน 

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Suksirisak and Klinchet (2020) ที�ได้ศึกษาการจัดการศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช 

โดยโรงเรียนไดเ้ห็นความสาํคญัของความปลอดภยัในดา้นสุขภาพของนกัเรียน จึงไดมี้แนวทางการจดั

การศึกษาที�ไม่เสี� ยงต่อการแพร่ของเชื� อโรคนี�  เพื�อให้นักเรียนสามารถทางการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยทางการศึกษาทฤษฏีการการศึกษาแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และไดอ้อกแบบรูปแบบ

การศึกษาเป็น 3 รูปแบบ คือ เรียนในห้องปกติแบ่งพื�นที� ผู ้สอนและผูเ้รียน เรียนในห้องแบบเว้น

ระยะห่างของผูเ้รียน และเรียนแบบออนไลน์ ผลที�ได้คือผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษาแต่ละรูปแบบมีผล

ใกลเ้คียงกนั และผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนแบบออนไลน์ได้ค่าความพึงพอใจ

มากที� สุดร้อยละ 84 ในด้านนโยบาย โรงเรียนเทศบาลตําบลทอนหงส์ อ ําเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช ทาํความเขา้ใจแก่ผูป้กครองนกัเรียน บุคลากรในโรงเรียน ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทางโรงเรียนมีการประกาศหยดุเรียนในช่วงที�มีมาตรการควบคุมเขม้ ตามที�

ผูว้่าราชการจงัหวดักาํหนด สาํหรับนกัเรียนที�เดินทางไปต่างจงัหวดัใหผู้ป้กครองแจง้ทางโรงเรียนทราบ

ทุกเพื�อประเมินความเสี�ยงในการมาเรียนของเด็กนักเรียน และขอให้กักตัว14วันก่อนมาโรงเรียน 

สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ Tongprecha (2020) ซึ� งพบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เป็นไปตามนโยบายการศึกษา และแนวทางของ

รัฐบาลในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดในสถานการณ์สถานศึกษาเพื�อความปลอดภยัสูงสุดของนักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษา ในด้านการบริหารการเงิน โรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดั

นครศรีธรรมราช มีการจดัเงินงบประมาณในการจดัซื�ออุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการป้องกนัโรคโค

วิด-19  และใช้จ่ายเงินงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงที�ล้างมือให้ครอบคลุมพื�นที�ตั� งแต่หน้า

โรงเรียน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ อาคารเรียน เพื�อใหเ้ด็กนกัเรียนไดล้า้งมือบ่อย ๆ 

2. ความคิดเห็นของผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารจดัการมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

ภาคเรียน ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จังหวดั

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื�องจากทางโรงเรียนมีการวดัไขส้ําหรับผูที้�เขา้มาใน

โรงเรียนและทาํสัญลักษณ์ผูที้�ผ่านการคัดกรอง งดการจัดกิจกรรมที�รวมกลุ่มคนจาํนวนมาก ทาง

โรงเรียนมีการจดัทาํสื�อความรู้เกี�ยวกบัการป้องกบัควบคุมโรคโควิด-19 มีมาตรการส่งเสริมให้นกัเรียน

ไดรั้บการให้บริการสุขภาพขั�นพื�นฐานอย่างทั�วถึงและมีการทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดลอ้มใน
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การปฏิบัติด้าน ศาสนกิจ  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านนโยบายผุป้กครองมีความเห็นด้วยสูงสุด  

เนื�องจาก โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เกี�ยวกับโรคโควิด-19 แก่นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน และมีการแต่งตั� งคณะทาํงานรับผิดชอบเกี�ยวกับโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ด้านความ

ปลอดภยัจากการลดการแพร่กระจาย ผูป้กครองมีความเห็นด้วยรองลงมา อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ Tunkaew (2010) ที�พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.14 (S.D. = 0.86) และเมื�อ

พิจารณาในรายละเอียดแต่ละดา้นพบว่าผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียนใน

ด้านการบริหารงานบุคลากรมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั�วไป ด้านการบริหาร

งบประมาณ รวมทั� งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pankutruea (2013) ที�ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่มมหาชยัชุมพล อาํเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนอยู่ในระดับมากโดย

เรียงล ําดับจากค่าเฉลี�ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั�วไป ดา้นการควบคุมถึงเด็กด้อยโอกาส อยูใ่นระดบัมาก 

เนื�องจากโรงเรียนมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บการให้บริการสุขภาพขั�นพื�นฐานอย่างทั�วถึง มี

การทาํความสะอาดและจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิดา้น ศาสนกิจ และมีการปรับรูปแบบการเรียน

การสอนให้สอดคลอ้งกบับริบท ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้านสวสัดิภาพและการคุม้ครอง อยูใ่น

ระดบัมาก เนื�องจากโรงเรียนมีการจดัเตรียมแผนดา้นการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนป่วยหรือ กรณี

ปิดสถานศึกษาชั�วคราว มีการตรวจสอบประวติัความเสี�ยงของบุคลากรและนกัเรียนเพื�อทาํการกกัตวัให้

ครบ 14 วนั ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เนื�องจากทางโรงเรียนมีการจดัทาํสื�อความรู้เกี�ยวกบัการ

ป้องกับควบคุมโรคโควิด-19 มีการสร้างความเข้มแข็งและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง

เหมาะสม ด้านการบริหารการเงิน อยู่ในระดับมาก เนื�องจากโรงเรียนมีการใช้งบประมาณสําหรับ

กิจกรรมการป้องกนัการระบาดของโรคโควิด-19 ตามความจาํเป็น และมีการประสานงานและแสวงหา

แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ นี�  ยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Prasetto (2014)  ซึ� งไดศ้ึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนที�มีต่อการ

บริหารงานโรงเรียนบา้นคลองจาก อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด พบว่า ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึง

พอใจในการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อจาํแนกรายดา้น พบว่า ผูป้กครองนักเรียนระดบั

มัธยมศึกษามีความพึงพอใจการบริหารด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนและด้าน

พฤติกรรมของนักเรียนมากว่าผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 
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.05 ส่วนดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองพึงพอใจไม่

แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการวิจยั  

 1.1 ในดา้นการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีการเตรียมความพร้อมดา้นการเรียนรู้ของเด็กตามวยัและ

พฒันาด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญามากยิ�งขึ�น ควรมีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรูปแบบของสื�อ

ออนไลน์ และควรมีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน เพื�อใชห้อ้งเรียนใหน้อ้ยที�สุด 

 1.2 ในดา้นการบริหารการเงิน โรงเรียนควรมีการสรรหาบุคลากรเพิ�มเติมในการดูแลนักเรียน 

ควรมีการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในสถานศึกษา และจดัหา

วสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควิด-19 สาํหรับนกัเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้มากยิ�งขึ�น 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครั� งต่อไป  

 ควรศึกษาการบริหารจัดการมาตรการด้านการเรียนรู้ และด้านการบริหารการเงิน เช่น 

การศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการบริหารจดัการมาตรการดา้นการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอน

หงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช หรือศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารการเงินใน

สถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนเทศบาลตาํบลทอนหงส์ อาํเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

จากการศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที�กวา้งขึ�นในยุควูกา้เวิลด์ มีวตัถุประสงค์ 1.เพื�อพฒันา

สามัตถิยะการรู้หนังสือของผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธ์ุที�อยู่นอกระบบการศึกษา 2. เพื�อนําสามัตถิยะการรู้

หนังสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต 3.เพื�อขยายเครือข่ายการเรียนรู้สามัตถิยะการรู้หนังสือสู่ชุมชน โดยมี

ขั�นตอนวิจัยดงัต่อไปนี�    �. ศึกษาหาความตอ้งการจาํเป็นพื�นฐานของผูเ้รียน �. พฒันาเนื�อหา ความรู้ 

สามตัถิยะและทศันคติที�จะมอบให้แก่ผูเ้รียน �. ทาํความเขา้ใจ ลาํดบัความสาํคญัของเนื�อหาที�จะพฒันา

ให้แก่ผูเ้รียน �. วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อบรรลุสามตัถิยะการรู้หนังสือ �. 

ประสานงานกบัผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียภายในชุมชนเพื�อดาํเนินการร่วมกนั และ �. ประเมินผลการจดัการ

เรียนรู้สําหรับผูเ้รียน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผูเ้รียนนอกระบบการศึกษา รวมถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ที� เป็น

ผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาผูที้�สนใจเขา้ร่วมโครงการ ซึ� งสามารถสรุปไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดพ้ฒันา

สามตัถิยะการรู้หนังสือ ตลอดจนนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตได ้ผลการวิจยักิจกรรม Wider Learning in 

VUCA World “เปิดเป้ เปยส์ามัตถิยะ” ที�พัฒนาสามัตถิยะการรู้หนังสือของผูเ้รียน ที�อยู่นอกระบบ

การศึกษา รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ที�กวา้งขึ�นในยคุ VUCA World มี

การแนะนาํรายละเอียดให้รู้จกักบัชุมชนมากยิ�งขึ�น รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน เพื�อส่งเสริม

ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นได ้จากผลการจดักิจกรรม สามตัถิยะการรู้หนังสือที�ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการได้รับ อยู่ในระดับมากที�สุดและมาก คือ ไดพ้ฒันาสามัตถิยะการรู้หนังสือ ประสบการณ์ที�

ไดรั้บเพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต และการนาํสามตัถิยะ การรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต 



   

 502 

 

คาํสําคญั: สามตัถิยะการรู้หนงัสือ, ผูเ้รียนนอกระบบ, ผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ,  ผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา,   

   ครูอาสา, การจดัการเรียนรู้เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา 

 

Abstract 

The purpose of learning management theory from a broader perspective in the Vuca world is 

to integrate and apply Thai language subject for Non-formal education Learners and the ethnic group 

learners who’s lack the educational opportunity. The purpose of this study is to create the knowledge 

of Non-formal education Learners and the ethnic group learners who’s lack the educational 

opportunity, which can improve the quality of life. In order to expand the community of learning 

network and enable students to obtain more knowledge. 2. To develop the literacy skills competence 

of Non-formal education Learners and the ethnic group learners who’s lack the educational 

opportunity to develop the life quality to survival 3. To expand the network of learning to wide 

community, and 4. The university students bring the knowledge of competence of learning in Ways 

of Teachers on the Professional Learning Community’s Subject to achieve the real life. There are 6 

steps: 1. To study the Needs of learners, 2. To create the content, knowledge, competence and the 

attitude to the learners, 3. To understand and arrange the priority of content, 4.to do the plan and to 

create the learning activities for achieve expected learning outcomes pf Literacy skills competence, 5. 

To cooperate the community stakeholders together for co-operation and 6. To assess the learning 

result of learners. The target group is Non-formal education Learners and the ethnic group learners 

who’re interested in this project. The results show that participants in wider learning activities in vuca 

world help to improve their quality of life. "Open metacognition" develops non formal education 

learners, including educational subordination. Under the broader learning management, vuca world 

provides more information to the community. In addition, the community environment promotes the 

improvement of the quality of life of participants. The results show that most participants are rated as 

the highest level. Development of quality of life and experience in improving quality of life. 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัสังคมไทยและสังคมโลกเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น หรือที�เรียกกนั

อยา่งแพร่หลายว่า โลกยคุ VUCA World คาํว่า VUCA เป็นคาํย่อของความผนัผวน (volatility) ความไม่

แน่นอน (uncertainty) ความสลบัซับซ้อน(complexity) และความคลุมเครือ (ambiguity) โดยหมายถึงยคุ

ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ซึ� ง

ทาํให้ทุกภาคส่วนไดรั้บผลกระทบต่อกนัไปแบบวงจรลูกโซ่ การเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว ไม่แน่นอน ยาก

ต่อการคาดเดา มีความซับซ้อนและคลุมเครือค่อนข้างสูง (Giles, ����) การเติบโตในยุคแห่งการ

เปลี�ยนแปลงแบบนี�  เป็นเรื�องที�น่ากงัวลอย่างมากซึ� งส่งผลกระทบกบัการศึกษาโดยตรง คือ การจดัการ

เรียนรู้ในปัจจุบนัจะตอ้งทาํให้ผูเ้รียนเกิดสามตัถิยะที�สามารถนาํไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได้

อยา่งสมบูรณ์มากที�สุด จึงเกิดแนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที� �� ขึ�น คือการปรับเปลี�ยนวิธีการ

เรียนรู้เพื�อสามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพไดใ้นโลกยคุวูกา้เวิลด ์ซึ� งมีวิธีการจดักระบวนการการ

เรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการลงมือทํา (Active Learning) เพื�อพบเจอ

ประสบการณ์ดว้ยตนเอง จึงนาํไปสู่การสร้างกระบวนทศัน์ใหม่แบบย ั�งยืน (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 15-

16) 

จากการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสถานการณ์ในปัจจุบนั ส่งผลให้ผูส้อนตอ้งยอมรับที�จะ

เรียนรู้ ปรับตวั และแกปั้ญหา ผูส้อนตอ้งพฒันาสามตัถิยะซึ� งประกอบไปดว้ยความรู้ ทกัษะและเจตคติ

ต่าง ๆ  เพื�อพฒันาต่อยอดเป็น สมรรถนะ (Competencies) (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 

2561) เพื�อก่อให้เกิดการศึกษาอยา่งกวา้งขวางโดยไม่มีขอ้จาํกดั ผูส้อนตอ้งเรียนรู้วิธีการจดัการเรียนการ

สอนให้ผูเ้รียนไดคิ้ดนอกกรอบและพฒันาสามตัถิยะมากยิ�งขึ�น งานของครูผูส้อนไม่ได้มีแค่งานสอน

ภายในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ถ้าหากตอ้งการที�จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างย ั�งยืน เราควรจะ

แสวงหาคุณภาพชีวิตจากหลาย ๆ มิติ ในฐานะที�เราต่างก็เป็นมนุษย ์เราทุกคนลว้นมีความซับซ้อนใน

หลายแง่มุมของชีวิต ที�ไม่สามารถจาํกดัอยู่เพียงแค่รูปแบบเดียว ส่งผลให้ผูส้อนไดรั้บประสบการณ์

วิธีการจดัการเรียนรู้แบบใหม่และเทคนิคการสอนที�ไม่มีขอ้จาํกดั เพื�อเตรียมรับมือกบัการเปลี�ยนแปลง

ของสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ� งความรู้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงจะนาํไปสู่การพฒันาสามตัถิยะสื�อสาร
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ของคนในชุมชน  อีกทั� งผูส้อนต้องเรียนรู้ที�จะทาํงานร่วมกันกับชุมชนที�มีความหลากหลาย และนํา

องคป์ระกอบในชุมชนมาเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื�อต่อยอดสามตัถิยะของผูเ้รียนอยา่งย ั�งยนื 

คณะผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพื�อดาํรงชีวิตในโลกยคุวูกา้เวิลด ์สําหรับ

ผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้้อยโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทาํรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา เพื�อพฒันาการรู้หนังสือของ

ผูเ้รียนที�อยู่นอกระบบการศึกษา ผูเ้รียนสามารถนาํทกัษะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต และเพื�อ

เป็นการขยายเครือข่ายการเรียนรู้สามตัถิยะการสื�อสารสู่ชุมชนให้กวา้งขึ�น โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้

จากชุมชนในการให้การศึกษา ให้ความรู้ ความเขา้ใจ เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที�ประหยดั 

สะดวกและเอื�อต่อการจดัการเรียนรู้มากยิ�งขึ�น 

อีกทั�งคณะผูว้ิจยัยงัเล็งเห็นถึงปัญหาความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา และรูปแบบการจดัการศึกษา

เพื�อกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ� งถือเป็นปัญหาที�ยืดเยื�อมานาน ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในสังคม การพัฒนา

เศรษฐกิจ การพฒันาประเทศและส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของผูค้นในชุมชนถดถอยลงไปดว้ย ซึ�งเป็นหนึ�ง

ในปัญหาที�มีความสําคญัและควรที�จะได้รับการแก้ไข เนื�องจากการศึกษาเป็นรากฐานสําคญัในการ

พฒันาคน พฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่หดี้ขึ�น การสร้างการศึกษาในแนวทางที�จะลดความยากจนและความ

เหลื�อมลํ�าด้วยการศึกษาที�มีคุณภาพ สร้างคนในชุมชนให้เป็นพลเมืองที�มีคุณภาพ สามารถที�จะพึ� งพา

ตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตอยา่งมั�นคงย ั�งยนื 

คณะผูว้ิจัยจึงได้จัดทาํโมเดล “เปิดเป้ เปยส์ามตัถิยะ” ขึ�น ซึ� งเป็นโมเดลในการจดัการเรียนรู้

ให้กบัผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาในเรื�องของสามตัถิยะการรู้หนังสือ 

โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดงันี�  เริ�มตน้โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชช่้องทาง Google 

Meet โดยมีแกนนําครูอาสาเป็นผูจ้ดักิจกรรม ซึ� งมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั�งหมด 3 ฐานการเรียนรู้ จะให้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รียนรู้จากภาพเรื�อง คาํในชีวิตประวนั และร่วมกิจกรรม “What should I do ?” เมื�อ

กิจกรรมเสร็จสิ�น จึงร่วมกันสรุปกิจกรรมที�ผ่านมา และให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทาํแบบสอบถามเพื�อ

ประเมินสามตัถิยะการรู้หนังสือ พร้อมทั�งสรุปแนวทางการส่งเสริมสามตัถิยะการรู้หนังสือเพื�อใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 
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วัตถุประสงค์  

1. เพื�อพฒันาสามตัถิยะการรู้หนงัสือของผูเ้รียนกลุ่มชาติพนัธุ์ที�อยูน่อกระบบการศึกษา 

2. เพื�อนาํสามตัถิยะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต 

3. เพื�อขยายเครือข่ายการเรียนรู้สามตัถิยะการรู้หนงัสือสู่ชุมชน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�   

1. ผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา 

ปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบเนื�องมาจาก 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร การขยายตวัทางสังคมในโลกยุคโลกาภิวตัน์ 

(Globalization) ไดแ้ผข่ยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง องคค์วามรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ ลว้นเกิดขึ�นมาอยา่ง

ต่อเนื�อง ตลอดจนพฒันาการของระบบเศรษฐกิจที�ใชค้วามรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ทาํ

ให้ประชากรเกิดความตอ้งการในการแสวงหาความรู้ นาํไปสู่การเรียนรู้ในแทบทุกกิจกรรมของสังคม 

วิถีการเรียนรู้ของมนุษยจึ์งขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ (ชั�นเรียน) ไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งผลทาํให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษารวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้

ที�หลากหลาย 

 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที�มุ่งจดัให้กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาชีวิต และสังคม

โดยมีหลกัการจดัการศึกษาเพื�อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูที้�

ดอ้ยโอกาสพลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทกัษะ

ปลูกฝังเจตคติที�จาํเป็นในการดาํรงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั� งสามารถปรับตวัให้ทนักบั

ความเปลี�ยนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ ที�เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วไดอ้ย่างมีความสุขตามควรแก่

อตัภาพ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538 อา้งถึงในอาชญัญา รัตนอุบล, 2542 : 3) 

2. การศึกษาที�ไร้ขอ้จาํกดั 

 การศึกษาที�ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้ามความสนใจของตวัเอง เรียนรู้เพื�อพฒันาศกัยภาพ 

เรียนตามความพร้อมและโอกาส ไม่มีการกาํหนดเวลา ไม่มีขอ้จาํกดัเรื�องใด ๆ มีหรือไม่มีการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาก็ได ้เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ศึกษาเพิ�มเติมไดด้ว้ยตนเอง ซึ� งการศึกษาตามอธัยาศยันี�  ยงั

รวมไปถึงประสบการณ์การทาํงานที�สั�งสมจนเกิดเป็นความรู้, การแลกเปลี�ยนประสบการณ์, การพูดคุย, 
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การศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ, การศึกษาตลอดชีวิต, การเรียนพิเศษ, การเรียนคอร์สออนไลน์ตามความ

สนใจ, การเขา้เวิร์คช็อปต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยั 

นกัการศึกษาทั�งในประเทศ และต่างประเทศต่างก็ให้ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัไว้

มากมาย ดงัเช่น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 

ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัว่า เป็นการศึกษาที�ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความ

สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม สื�อ 

หรือแหล่งความรู้อื�น ๆ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้

ความหมายของการศึกษาตามอธัยาศยัดงันี�  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนัของบุคคล ซึ� งบุคคล

สามารถเลือกที�จะเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความตอ้งการโอกาส ความพร้อม 

และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

เอ็ดการ์ แฟร์ (Edgar Faure, 1972) อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฝรั�งเศส

และคณะ ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่าการศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่ระบบการศึกษาแต่

อยา่งใด หากเป็นแม่บทของการศึกษา โดยรวมการศึกษาแต่ละแบบมาจดัให้มีความต่อเนื�อง ผสมผสาน 

และเสริมซึ� งกนัและกนั 

อาร์ เอช เดฟ (R.H. Dave, 1976) นักการศึกษาให้ความหมาย ของการศึกษาตลอดชีวิตว่าเป็น

แนวคิดที�พยายามมองการศึกษาในภาพรวม ซึ� งรวมการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษา

นอกระบบ (Non-Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ให้ มีการ

ประสานสัมพนัธ์ทั� งในดา้นของความต่อเนื�องของ เวลา (ช่วงชีวิตคน) และเนื�อหาสาระที�คนตอ้งนาํ

ความรู้ไปใชก้ารศึกษา ตลอดชีวิตจะตอ้งมีลกัษณะที�ยืดหยุ่นในดา้นเวลา สถานที� เนื�อหา และเทคนิค

การเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้มีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ 

สุมาลี สังขศ์รี (2543) กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง ภาพรวมของการศึกษาทุกประเภท

ที�เกิดขึ�นตลอดชีวิตของมนุษยต์ั�งแต่เกิดจนตาย เป็นการศึกษาเพื�อมุ่งพฒันาบุคคลให้ปรับตวัเขา้กบัความ 

เปลี�ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของบุคคลและพฒันาต่อเนื�องไปใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษา

ตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

แบบไม่เป็นทางการจากทุกแหล่งความรู้ในชุมชนและสังคม และเกิดขึ�นไดทุ้กที� โดยไม่จาํกดัเวลาและ
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สถานที� การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที� สัมพนัธ์กบัชีวิตและผสมผสานกลมกลืนกบัการดาํเนิน

ชีวติของบุคคล 

การศึกษาตามอธัยาศยั จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจาํวนัของบุคคล เพื�อเพิ�มพูน

ความรู้ ทกัษะ และพฒันาคุณภาพชีวิต ซึ� งบุคคลสามารถเลือกที�จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื�อง

ตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการโอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคล โดยศึกษาจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื�อ หรือแหล่ง

ความรู้อื�น 

4. ความหมายของสามตัถิยะ (Competence)  

สามตัถิยะ (Competence) หมายถึง ทกัษะ ความสามารถของบุคคล ที�นาํความรู้ ความเขา้ใจ มา

แสดงออกหรือกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งไดถึ้งระดบัมาตรฐานที�กาํหนด (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555) 

สามัตถิยะการรู้หนังสือ คือ รู้อ่านรู้เขียน (literacy) หมายถึง ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได ้               

(reading & writing) แต่ตอ้ง “อ่านเขา้ใจเขียนรู้เรื�อง” คือ เขา้ใจความหมายของคาํต่าง ๆ และสามารถ

สื� อสารคําต่าง ๆ เหล่านั� นออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือ “รู้ศัพท์รู้ภาษา” Literacy มีอีก

ความหมายหนึ�งคือ “เขา้ใจใชเ้ป็น” เมื�อใชก้บัความรู้ดา้นอื�น ๆ เช่น ICT Literacy คือ เขา้ใจ และใช ้ICT 

เป็น, Health Literacy คือ เขา้ใจ และสามารถดาํเนินชีวติใหเ้ป็นคนมีสุขภาพดี ฯลฯ 

5. ความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดใ้ห้ความหมายของ 

“คุณภาพชีวิต” เมื�อ พ.ศ.���� ว่า “คุณภาพชีวิต คือ การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นระดับที�เหมาะสมตาม

ความจาํเป็นพื�นฐานในสังคมหนึ� ง ในช่วงเวลาหนึ� ง ๆ องค์ประกอบของความเป็นพื�นฐานที�เหมาะสม 

อย่างน้อยก็น่าจะมีอาหารที�เพียงพอ มีเครื� องนุ่งห่ม มีที�อยู่อาศยัที�เหมาะสม มีสุขภาพกาย และจิตใจดี 

ไดรั้บการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น รวมทั�งไดรั้บการบริการพื�นฐานที�

จาํเป็น ทั�งทางเศรษฐกิจ และสงัคม เพื�อประกอบการดาํรงชีพอยา่งยติุธรรม” 

UNESCO ไดใ้ห้ความหมายของ “คุณภาพชีวิต” เมื�อ ค.ศ.1981 ว่า “คุณภาพชีวิต เป็นความรู้สึก

ของการอยูอ่ยา่งพอใจต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชีวิตที�มีส่วนสาํคญัมากที�สุดของบุคคล” 

คุณภาพชีวิต จึงหมายถึง การดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ดี มีความสุขมีความสมบูรณ์  ทั�ง

ร่างกาย และจิตใจ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมที�ตนอยูไ่ดอ้ยา่งดี ขณะเดียวกนัก็

สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั�งสามารถใชศ้กัยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรคพ์ฒันา

ตนเอง และสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข 
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6. ครูอาสา 

ปัจจุบนัของสังคมไทย ยงัมีกลุ่มคนอีกจาํนวนไม่น้อยในหลาย ๆ พื�นที�ที�ประสบกบัความขาด

แคลนในดา้นต่าง ๆ ทั�งทางดา้นปัจจยัในการดาํรงชีวิต และทางดา้นการศึกษา ซึ� งมีอยู่เป็นจาํนวนมาก 

ซึ� งการขาดแคลนสิ�งเหล่านี�อาจก่อให้เกิดปัญหา และภาระให้แก่สังคม ครูอาสาจึงเป็นผูท้ี�มีจิตอาสาเขา้

ไปช่วยเหลือผูที้�ขาดแคลนทางดา้นการศึกษาของคนในชุมชน เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าของสังคม มูลนิธิ

กระจกเงา สาํนกังานเชียงราย ไดก้ล่าวถึงครูอาสาไวว่้า การจดักิจกรรมครูอาสาในโครงการครูบา้นนอก 

จะมุ่งเน้นไปในการที�จะช่วยกันระดมกลุ่มคนซึ� งอยู่ในมุมต่าง ๆ ของสังคมที�มีโอกาสดีกว่าพวกเขา

เหล่านั� นมาเป็น “อาสาสมัคร” เพื�อให้ได้เขา้มาร่วมกนัเป็นส่วนหนึ� งในการมีส่วนร่วมที�จะช่วยกัน

พฒันาชุมชนชนบทในพื�นที�เหล่านั� น อาสาสมคัรเหล่านี� ซึ� งนอกจากจะได้ร่วมกนัทาํประโยชน์ต่อ

ชาวบ้านแลว้ พวกเขาก็ยงัได้จะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้มีส่วนร่วมอีกมากมาย กล่าวคือจะปลูกฝัง

จิตสํานึกที�ดี มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื�น ช่วยกนัแบ่งปันสิ�งที�ดี ๆ มีความสมานสามคัคี มีจิตใจที�มีความ

เป็น “จิตอาสา ความเป็นคนอาสา” ดงันั�นครูอาสาจึงเป็นผูที้�มีจิตอาสาเพื�อเขา้มามอบโอกาสให้กบัผูที้�

ขาดแคลนดา้นการศึกษา 

7. การจดัการเรียนรู้เพื�อลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา 

ปัญหาความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษาถือเป็นปัญหาที�ยืดเยื�อมานาน ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ใน

สังคม การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศ และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผูค้นถดถอยลงไปดว้ย ซึ� ง

เป็นหนึ�งในปัญหาที�มีความสาํคญัและควรที�จะไดรั้บการแกไ้ขเนื�องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัใน

การพฒันาคน พฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่ห้ดีขึ�น (รัชวดี แสงมหะหมดั , 2560) 

การสร้างการศึกษาในแนวทางที�จะลดความยากจนและความเหลื�อมลํ� าด้วยการศึกษาที�มี

คุณภาพ สร้างคนให้เป็นพลเมืองที� มีคุณภาพ สามารถที�จะพึ� งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และร่วม

รับผิดชอบกับการเปลี�ยนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื�อง จาํเป็นต้องลงทุนไม่เพียงด้วย

งบประมาณ หากแต่ตอ้งลงแรงดว้ยเจตจาํนงทางการเมือง (Political Will) ร่วมดว้ยเป็นสําคญั เราจึงจะ

เห็นการพึ�งตนเองและเป็นอิสระไดท้ั�งทางเศรษฐกิจและการเมือง (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร , ����) 

8. กลุ่มชาติพนัธุ ์

ชาติพันธ์ุ (ethnicity หรือ ethnos) คือ การมีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด

เดียวกนั และเชื�อว่า สืบเชื�อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกนั เช่น ไทย พม่า กะเหรี�ยง จีนลาว เป็นตน้ 

กลุ่มชาติพนัธุ์หรือกลุ่มวฒันธรรมมีลกัษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที�สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั 

บรรพบุรุษในที�นี� หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ� งมีลกัษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื�อชาติ) 
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เหมือนกนั รวมทั�งบรรพบุรุษทางวฒันธรรมดว้ย ผูที้�อยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนัจะมีความรู้สึกผูกพนั

ทางสายเลือด และทางวฒันธรรมพร้อมๆ กนัไปเป็นความรู้สึกผูกพนัที�ช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ

บุคคลและของ ชาติพนัธุ์    และในขณะเดียวกนัก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ�ง

อนัเดียวกนัได้โดยเฉพาะอย่างยิ�ง    ถา้ผูที้�อยู่ในกลุ่มชาติพนัธ์ุนับถือศาสนาเดียวกนัความรู้สึกผูกพนันี�

อาจ เรียกว่า "สาํนึก" ทางชาติพนัธ์ุหรือชาติลกัษณ์ (อมรา พงศาพิชญ,์ 2541) 

 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการจัดทําโครงการครั� งนี�  คือ ผู ้ที�สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเป้ ...เปย์

สามัตถิยะ” ซึ� งเป็นกลุ่มคนที�ขาดสามัตถิยะการรู้หนังสือ ขาดทักษะการใช้ภาษาไทย แต่มีความ

จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั ซึ� งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้ว และรวมไปถึง

บุคคลที�อยู่นอกระบบการศึกษา ที�อาศยัอยู่ในจังหวดันครศรีธรรมราชซึ� งเป็นเมืองอุตสาหกรรมการ

ท่องเที�ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทการใหบ้ริการ อีกทั�งการท่องเที�ยว ยงัมีความเกี�ยวเนื�องทาํให้เกิด

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ร้านขายของที�ระลึก เป็นตน้ ซึ� งก่อให้เกิด

การจา้งงาน โดยส่วนใหญ่แรงงานที�จา้งจะเป็นแรงงานต่างดา้วที�จาํเป็นตอ้งใชส้ามตัถิยะการรู้หนงัสือ

เพื�อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. เครื�องมือการวจิัย 

2.1  The International Phonetic Alphabet ( IPA Chart ) 

2.2 แบบสาํรวจความจาํเป็นพื�นฐานดา้นทกัษะการรู้หนงัสือ  

การจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนังสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA 

World” ใช้แบบสาํรวจความจาํเป็นพื�นฐานดา้นทกัษะการรู้หนังสือ เป็นเครื�องมือในการวดัผลการจัด

กิจกรรมทั�งหมด � ดา้น ไดแ้ก่ �. ดา้นความเพียงพอในทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในปัจจุบนั 

�. ดา้นการศึกษาภาษาไทยเพิ�มเติม �. ดา้นแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยที�สามารถเขา้ถึงได ้ 

2.3 แบบสาํรวจพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

การจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนังสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA 

World” ใชแ้บบสาํรวจความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนังสือ ร่วมมือ

สู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” เป็นเครื� องมือในการวัดผลการจัดกิจกรรม โดยสํารวจ

สามตัถิยะการรู้หนังสือที�ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ ทั�ง � ดา้น ไดแ้ก่ �. ไดพ้ฒันาสามตัถิยะการรู้หนังสือ 
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�. ประสบการณ์ที�ไดรั้บเพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต และ �. การนาํสามตัถิยะการรู้หนังสือไปพฒันา

คุณภาพชีวิต และแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ � ดา้น ไดแ้ก่ �. การประชาสัมพนัธ์

โครงการ �. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ �. การจัดลาํดับขั�นตอนของกิจกรรม

ภายในโครงการ 

2.4 เกณฑก์ารเป็นครูอาสาซึ� งสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารคดัเลือกผูบ้อกภาษาในทาง 

ภาษาศาสตร์ภาคสนาม โดยมีเกณฑด์งัต่อไปนี�  

 มีคุณสมบติัทางสงัคมที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยมีทกัษะการรู้หนงัสือ 

 มีความรู้ในภาษาไทย ตลอดจนใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

 มีอวยัวะที�ใชใ้นการออกเสียงครบถว้น 

 มีสุขภาพอนามยัดี 

 มีความรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรมในชุมชนของตนเป็นอยา่งดี สามารถเป็นแหล่งขอ้มูลได ้

 ช่างพูดและมีความเป็นครูโดยธรรมชาติ 

 มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 มีความรับผดิชอบสูง 

 มีความอดทนสูง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยส่งแบบสํารวจความจาํเป็นพื�นฐานดา้นทกัษะการรู้หนังสือ เพื�อเขา้

ร่วมกิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” และ

ส่งให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลงัเสร็จสิ�นการจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนังสือ ร่วมมือสู่ชุมชน 

Wider Learning in VUCA World” การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมนี�  ใช้

ระยะเวลา � สัปดาห์ คือ วนัที� �� ตุลาคม ���� – �� ตุลาคม ���� และไดรั้บแบบสํารวจความพึงพอใจ

ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมกลับมา �� ชุด โดยผูว้ิจยัได้ติดตามแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งไดก้ลุ่มตวัอยา่ง �� ชุด คดิเป็นร้อยละ ��� ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั�งหมด  

3.1 ขั�นตอนการดาํเนินโครงการ 

1.ศึกษาหาความตอ้งการจาํเป็นพื�นฐานของผูเ้รียน 

2.พฒันาเนื�อหา ความรู้ สามตัถิยะและทศันคติที�จะมอบให้แก่ผูเ้รียน 

3.ทาํความเขา้ใจ ลาํดบัความสาํคญัของวิธีดาํเนินการวิจยัเพื�อพฒันาให้แก่ผูเ้รียน 
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4.วางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนเพื�อบรรลุตามวตัถุประสงค ์

5.ประสานงานกบัผูท้ี�มีส่วนไดส่้วนเสียภายในชุมชนเพื�อดาํเนินการร่วมกนั 

6.ประเมินผลการจดัการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

�.� ขั�นตอนการดาํเนินงาน กิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider 

Learning in VUCA World” ขั�นตอนการดาํเนินงานตามกิจกรรมเปิดเป้ เปยส์ามตัถิยะ ซึ� งเป็นกิจกรรม

การเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา เพื�อพฒันาการรู้

หนงัสือของผูเ้รียนที�อยูน่อกระบบการศึกษา ผูเ้รียนสามารถนาํสามตัถิยะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพ

ชีวิต และเพื�อเป็นการขยายเครือข่ายการเรียนรู้สามตัถิยะการสื�อสารสู่ชุมชนใหก้วา้งขึ�น โดยบูรณาการ

แหล่งเรียนรู้จากชุมชนในการใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที�

ประหยดั สะดวกและเอื�อต่อการจดัการเรียนรู้มากยิ�งขึ�น ดงัรูปแบบต่อไปนี�  

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยช่องทาง Google Meet 

2.พิธีกรกล่าวแนะนาํแกนนาํครูอาสา 

3.แกนนาํครูอาสาจดักิจกรรม � ฐานการเรียนรู้  

�.� กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที� � “ทาํความรู้จกักบัชุมชนใหม้ากขึ�น”  

-โรงพยาบาลสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

-ตลาดซอ้นและตลาดเทวดา  

-โรงเรียนที�เปิดโอกาสให้กบัลูกหลานของแรงงานต่างดา้วเขา้ศึกษา ไดแ้ก่  

โรงเรียนบา้นบางฉาง และโรงเรียนวดัประทุมทายการาม 

-สถานที�สาํหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ วดัประทุมทายการาม  

  วดัวิเวกรัตนทชัชุมุณี และคริสตจกัรร่มเกลา้สิชล 

-สถานีตาํรวจภูธรสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

-ศูนยป์ระสานงานแรงงานต่างดา้ว จงัหวดันครศรีธรรมราช 

-สถานที�ท่องเที�ยว 

-กฎหมายเบื�องตน้ที�ควรรู้ เช่น ไม่อนุญาตใหข้บัขี�รถจกัรยานยนต ์ 

การทาํสัญญาในเรื�องต่าง ๆ  

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที� � เรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มในชุมชนที�อาศยัอยู่ เรื�อง คาํ 

ในชีวิตประวนั 

-เรียนรู้เรื�อง คาํเรียกชื�ออาหาร 
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-เรียนรู้เรื�องวฒันธรรม ประเพณีในชุมชน เช่น วนัสารทเดือนสิบ วนัพระ 

-เรียนรู้เรื�อง กติกามารยาทในสงัคม 

-เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

-เรียนรู้เรื�อง ชื�อป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่นป้ายจราจร สัญลกัษณ์บนฉลากยา 

-เรียนรู้เรื�องการปฏิบติัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 

-เรียนรู้เรื�องคาํบอกอาการ เช่น อาการเจ็บป่วย 

�.� กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที� � What should I do ?  

-แกนนาํครูอาสาจดัทาํบตัรคาํขึ�น โดยใชค้าํศพัทจ์ากกิจกรรมที� � และ 

กิจกรรมที� � 

-ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการอธิบายความหมายของคาํดงักล่าวตามความเขา้ใจ 

-ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการคิดสถานการณ์จาํลองจากคาํที�ปรากฏบนหนา้จอ 

-ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการพูดบทสนทนาที�เกี�ยวขอ้งกบัคาํขา้งตน้ 

-ผูเ้ขา้ร่วมโครงการและแกนนาํครูอาสาสรุปกิจกรรมร่วมกนั 

1. ร่วมกนัสรุปกิจกรรมที�ผ่านมา 

2. ใหผู้เ้ขา้ร่วมทาํแบบสอบถามเพื�อประเมินสามตัถิยะการรู้หนงัสือ 

3. ร่วมสรุปแนวทางการส่งเสริมสามตัถิยะการรู้หนงัสือ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละและค่าเฉลี�ย วิเคราะห์จากแบบสาํรวจ

ความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider 

Learning in VUCA World” จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม �� คน คิดเป็นร้อยละ ��� ของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการทั�งหมด 

ผลการสอบถามก่อนเข้าร่วมโครงการ 
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ตารางที� �  

ข้อมลูทั�วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตัวแปร จํานวนคน (คน) ร้อยละ 

�. เพศ 60 100 

�.� ชาย 9 15 

�.� หญิง 50 83.3 

�.� ไม่ตอ้งการระบุ 1 1.7 

�. อาชีพ 60 100 

�.� ขา้ราชการ 1 1.7 

�.� คา้ขาย 1 1.7 

�.� นกัเรียน 11 18.3 

�.� นิสิตนกัศึกษา 43 71.7 

�.� รับจา้งทั�วไป 2 3.3 

2.� แม่บา้น 2 3.3 

�.ช่วงอายุ 60 100 

�.� ช่วงอาย ุ�� – �� ปี 27 45 

�.� ช่วงอาย ุ�� – �� ปี 27 45 

�.� ช่วงอาย ุ�� – �� ปี 1 1.7 

�.� ช่วงอาย ุ�� – �� ปี 1 1.7 

�.� ช่วงอาย ุ�� ปีขึ�นไป 4 6.67 

 

จากตารางจะพบว่า เมื�อจาํแนกเพศ เพศหญิงมีจาํนวนมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” 

มากกว่าเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ ��.� ต่อ ร้อยละ �� ตามลาํดบั  

จากตาราง เมื�อจาํแนกอาชีพแสดงใหเ้ห็นถึงอาชีพที�เขา้ร่วมกิจกรรมมากที�สุดคือ นิสิตนกัศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ ��.� นกัเรียน คดิเป็นร้อยละ ��.� อาชีพรับจา้งทั�วไปและอาชีพแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 

�.� อาชีพขา้ราชการและอาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ �.�  
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จากตาราง เมื�อจาํแนกช่วงอาย ุช่วงอาย ุ��-�� ปี และช่วงอาย ุ��-�� ปี มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม“เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” มากที�สุด 

คิดเป็นร้อยละ �� ช่วงอาย ุ��-�� ปี และช่วงอาย ุ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ �.� 

ตารางที� �  

ข้อมลูทักษะด้านภาษาไทยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตัวแปร จํานวนคน (คน) ร้อยละ 

�. ทกัษะในการสื�อสารภาษาไทย 60 100 

�.� ไม่เพียงพอ 36 60 

�.� ปานกลาง 8 13.3 

�.� เพยีงพอ 16 26.7 

�. ความต้องการศึกษาภาษาไทย 60 100 

�.� ตอ้งการ 50 83.3 

�.� ปานกลาง 1 1.7 

�.� ไม่ตอ้งการ 9 15 

�.ผู้เข้าร่วมศึกษาภาษาไทยจากแหล่งใดบ้าง 60 100 

�.� อินเทอร์เน็ต 21 35 

�.� สถานศึกษา 18 30 

�.� หนงัสือ 17 28.3 

�.� บุคคลรอบขา้ง 4 6.7 

จากตารางจะพบว่า การจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider 

Learning in VUCA World” ใชแ้บบสาํรวจความจาํเป็นพื�นฐานดา้นทกัษะการรู้หนงัสือ เป็นเครื�องมือ

ในการวดัผลการจดักิจกรรมทั�งหมด � ดา้น ไดแ้ก่  

�. ดา้นความเพียงพอในทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในปัจจุบนั สรุปดงันี�  ทกัษะการ

ใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในปัจจุบนัไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ �� ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการ

สื�อสารในปัจจุบนัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ ��.� ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสารในปัจจุบนั

เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ ��.�  
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�. ดา้นการศึกษาภาษาไทยเพิ�มเติม สรุปดงันี�   ตอ้งการศึกษาภาษาไทยเพิ�มเติม คิดเป็นร้อยละ 

��.� ตอ้งการปานกลางศึกษาภาษาไทยเพิ�มเติม คิดเป็นร้อยละ �.� ไม่ตอ้งการศึกษาภาษาไทยเพิ�มเติม 

คิดเป็นร้อยละ �� 

�. ดา้นแหล่งการเรียนรู้ภาษาไทยที�สามารถเขา้ถึงได ้สรุปไดด้งันี�  ศึกษาภาษาไทยเพื�อการ

สื�อสารจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ �� ศึกษาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารจากสถานศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ �� ศึกษาภาษาไทยเพื�อการสื�อสารจากหนงัสือ คิดเป็นร้อยละ ��.� ศึกษาภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร

จากบุคคลรอบขา้ง คิดเป็นร้อยละ �.� 

ผลการสอบถามหลงัเข้าร่วมโครงการ 

ตารางที� �  

สามตัถิยะการรู้หนังสือที�ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับ 

ตัวแปร จํานวนคน (คน) ร้อยละ 

�. ได้พฒันาสามัตถิยะการรู้หนังสือ 60 100 

�.� มากที�สุด 42 70 

�.� มาก 18 30 

�.� ปานกลาง 0 0 

�.� นอ้ย 0 0 

1.� นอ้ยที�สุด 0 0 

�. ประสบการณ์ที�ได้รับเพื�อนําไปพัฒนา

คุณภาพชีวติ 
60 100 

�.� มากที�สุด 42 70 

�.� มาก 18 30 

�.� ปานกลาง 0 0 

2.4 นอ้ย 0 0 

�.� นอ้ยที�สุด 0 0 

�. การนําสามัตถิยะการรู้หนังสือไปพัฒนา

คุณภาพชีวติ 
60 100 

�.� มากที�สุด 50 83.3 
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�.� มาก 10 16.7 

�.� ปานกลาง 0 0 

�.� นอ้ย 0 0 

�.� นอ้ยที�สุด 0 0 

 

จากตารางสาํรวจความพึงพอใจสามตัถิยะการรู้หนงัสือที�ผูเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา 

พฒันาการรู้หนงัสือ ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” จะพบว่าไดรั้บพฒันาสามตัถิยะ

การรู้หนงัสือ ประสบการณ์เพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต และการนาํสามตัถิยะการรู้หนังสือไปพฒันา

คุณภาพชีวิต สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี�  

�. ไดพ้ฒันาสามตัถิยะการรู้หนังสือ สามารถสรุปไดด้งันี�  ไดพ้ฒันาสามตัถิยะการรู้หนงัสือมาก

ที�สุด คิดเป็นร้อยละ �� และไดพ้ฒันาสามตัถิยะการรู้หนงัสือมาก คิดเป็นร้อยละ ��  

�. ประสบการณ์ที�ได้รับเพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถสรุปได้ดังนี�  ประสบการณ์ที�

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บเพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ �� และประสบการณ์ที�

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บเพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตมาก คิดเป็นร้อยละ �� 

�. การนาํสามตัถิยะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถสรุปไดด้งันี�  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

สามารถนําสามัตถิยะการรู้หนังสือไปพฒันาคุณภาพชีวิตได้มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ ��.� ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมสามารถนาํสามตัถิยะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิตไดม้ากคิกเป็นร้อยละ ��.� 

 

ตารางที� �  

ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

ตัวแปร จํานวนคน (คน) ร้อยละ 

�. การประชาสัมพนัธ์โครงการ 60 100 

�.� มากที�สุด 46 76.7 

�.� มาก 14 23.3 

�.� ปานกลาง 0 0 

�.� นอ้ย 0 0 

�.� นอ้ยที�สุด 0 0 
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�. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

โครงการ 
60 100 

�.� มากที�สุด 44 73.3 

�.� มาก 14 23.3 

�.� ปานกลาง 2 3.4 

�.� นอ้ย 0 0 

�.� นอ้ยที�สุด 0 0 

�. การจัดลําดับขั�นตอนของกิจกรรมภายใน

โครงการ 
60 100 

�.� มากที�สุด 44 73.3 

�.� มาก 16 26.7 

�.� ปานกลาง 0 0 

�.� นอ้ย 0 0 

�.� นอ้ยที�สุด 0 0 

จากตารางสาํรวจความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมการจดักิจกรรม “เปิดเป้อาสา พฒันาการรู้หนงัสือ 

ร่วมมือสู่ชุมชน Wider Learning in VUCA World” ทั�งหมด � ดา้น สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี�  

�. การประชาสัมพนัธ์โครงการ สามารถสรุปไดว้่า การประชาสัมพนัธ์โครงการเหมาะสมมาก

ที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.� การประชาสัมพนัธ์โครงการเหมาะสมมากคดิเป็นร้อยละ ��.� 

�. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ สามารถสรุปได้ว่า ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการจดัโครงการเหมาะสมมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.� ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การจัดโครงการเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ ��.� และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

โครงการเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ �.� 

�. การจดัลาํดบัขั�นตอนของกิจกรรมภายในโครงการ สามารถสรุปไดว่้า การจดัลาํดบัขั�นตอน

ของกิจกรรมภายในโครงการมีความเหมาะสมมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ ��.� และการจดัลาํดบัขั�นตอน

ของกิจกรรมภายในโครงการมีความเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ ��.� 
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อภิปรายผล 

กิจกรรม Wider Learning in VUCA World “เปิดเป้ เปย์สามัตถิยะ” พัฒนาสามัตถิยะการรู้

หนังสือของผูเ้รียน ที�อยู่นอกระบบการศึกษา รวมถึงผูด้้อยโอกาสทางการศึกษา และการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนซึ� งเป็นการศึกษาที�มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายไดพ้ฒันาชีวิต และสังคม โดยมีหลกัการจัด

การศึกษาเพื�อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูที้�ดอ้ยโอกาส พลาด

หรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทกัษะปลูกฝังเจตคติที�

จาํเป็นในการดาํรงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั�งสามารถปรับตวัให้ทนักบัความเปลี�ยนแปลง

ของวิทยาการต่าง ๆ ที�เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อยา่งมีความสุขตามควรแก่อตัภาพ (อาชญัญา 

รัตนอุบล, 2542) 

การทาํกิจกรรมทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดพ้ฒันาสามตัถิยะการรู้หนงัสือ และนาํประสบการณ์ที�

ไดรั้บไปพฒันาคุณภาพชีวิต  ซึ� งคุณภาพชีวิต หมายถึง การดาํรงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ดี มีความสุข 

มีความสมบูรณ์ ทั� งร่างกาย และจิตใจ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสังคมที�ตนอยู่ได้

อย่างดี ขณะเดียวกนัก็สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั�งสามารถใชศ้กัยภาพส่วน

บุคคลสร้างสรรคพ์ฒันาตนเอง และสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข (UNESCO, 1993) อีกทั�งยงัเป็น

การขยายเครือข่ายการเรียนรู้สามตัถิยะการสื�อสารสู่ชุมชนให้กวา้งขึ�น โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้จาก

ชุมชนในการให้การศึกษา ให้ความรู้ ความเขา้ใจ เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที�ประหยดั สะดวก

และเอื�อต่อการจดัการเรียนรู้มากยิ�งขึ�น ซึ� งปัจจุบนัวิถีการเรียนรู้ของมนุษยเ์ปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว

อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจาก ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสาร การขยายตวัทาง

สังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง องค์ความรู้ และ

วิทยาการใหม่ ๆ ลว้นเกิดขึ�นมาอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนพฒันาการของระบบเศรษฐกิจที�ใชค้วามรู้เป็น

ฐาน (Knowledge-based Economy) ทาํให้ประชากรเกิดความตอ้งการในการแสวงหาความรู้ นาํไปสู่การ

เรียนรู้ในแทบทุกกิจกรรมของสังคม วิถีการเรียนรู้ของมนุษยจึ์งขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ 

(ชั�นเรียน) ไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งผลทาํใหเ้กิดกิจกรรม

ทางการศึกษารวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลาย (อาชญัญา รัตนอุบล, 2542) 

อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของพระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี�  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถี

ชีวิตประจาํวนัของบุคคล ซึ� งบุคคลสามารถเลือกที�จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต ตามความสนใจ 

ความตอ้งการโอกาส ความพร้อม และศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  
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การจัดกิจกรรม Wider Learning in VUCA World “เปิดเป้ เปย์สามัตถิยะ” ทําให้ผู ้เข้าร่วม

โครงการได้รับสามัตถิยะการรู้หนังสือ เป็นความสามารถในการอ่านเพื�อรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุป 

สาระสาํคญั ประเมินสิ�งที�อ่านจากสื�อประเภทต่าง ๆ นาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการอยู่ร่วมกนั

ในสังคมและใชก้ารอ่านเพื�อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาองคค์วามรู้และศกัยภาพอนัเป็นพื�นฐาน 

การศึกษาต่อในระดบัสูงหรือหน้าที�การงานอาชีพ ซึ� งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมเปิดเป้ เปยส์ามตัถิยะ เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนนอกระบบการศึกษาและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมที�อยู่นอกระบบการศึกษาได้พัฒนาสามัตถิยะการรู้หนังสือ โดยจากการทาํกิจกรรมทาํให้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถอ่านเพื�อรู้ เขา้ใจความหมาย วิเคราะห์ และสรุปสาระสาํคญัเพื�อประเมินสิ�งที�

อ่านได ้สามารถนาํทกัษะการรู้หนงัสือไปพฒันาคุณภาพชีวิต (รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์, ����) 

การจัดกิจกรรม Wider Learning in VUCA World “เปิดเป้ เปยส์ามตัถิยะ” สามารถลดปัญหา

ความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา ซึ� งเป็นวิธีการสร้างการศึกษาในแนวทางที�จะลดความยากจนและความ

เหลื�อมลํ�าด้วยการศึกษาที�มีคุณภาพ สร้างคนให้เป็นพลเมืองที�มีคุณภาพ สามารถที�จะพึ�งพาตนเองได้

ในทางเศรษฐกิจ และร่วมรับผดิชอบกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคมและการเมืองอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งปัญหา

ความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษาเป็นปัญหาที�ยดืเยื�อมานาน ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในสังคม การพฒันา

เศรษฐกิจ การพฒันาประเทศและส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของผูค้นในชุมชนถดถอยลงไปดว้ย ซึ�งเป็นหนึ�ง

ในปัญหาที�มีความสําคญัและควรที�จะได้รับการแก้ไข เนื�องจากการศึกษาเป็นรากฐานสําคญัในการ

พฒันาคน พฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่หดี้ขึ�น การสร้างการศึกษาในแนวทางที�จะลดความยากจนและความ

เหลื�อมลํ�าด้วยการศึกษาที�มีคุณภาพ สร้างคนในชุมชนให้เป็นพลเมืองที�มีคุณภาพ สามารถที�จะพึ� งพา

ตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตอยา่งมั�นคงย ั�งยนื (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, ����) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 นาํรูปแบบกิจกรรมที�ได้จัดขึ� นขยายสู่หลาย ๆ ชุมชนที�ตอ้งการสามัตถิยะการรู้หนังสือเพื�อ

นาํไปพฒันาคุณภาพชีวิต อีกทั�งตอ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายในการจดักิจกรรม 
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บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี งานวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 60 คน เครื�องมือที�ใชใ้น

การเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติที�ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายได้เฉลี�ยต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

คาํสําคัญ: ปัจจยัส่วนบุคคล,  ประสิทธิภาพ, การปฏิบติังาน, ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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Abstract 

The objective of this research was to investigate relationships between personal factors and 

the performance efficiency of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi 

Province. This research was quantitative research. The samples were 60 members of temporary 

workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi Province. The instrument used was a 

questionnaire. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, standard deviation and 

hypothesis testing by Pearson product-moment correlation coefficients. The research finding was as 

follows: the personal factor of temporary workers of the Provincial Electricity Authority, Suphanburi 

Province in the item of average monthly income was significantly related to the performance 

efficiency, at the 0.05 level.  

 

Keywords: personal factors, efficiency, performance, temporary workers of the Provincial Electricity  

    Authority            

 

บทนํา 

บุคลากรนบัเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงานขององคก์รทั�งภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ที�

จะสร้างความสําเร็จในงาน ซึ� งหากองค์กรใดสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพ สามารถ

ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมจะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการดาํเนินงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้และช่วยใหง้านประสบความสาํเร็จเพิ�มขึ�น (Maichan, 2016) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการ

ให้บริการผูใ้ช้ไฟฟ้า ด้านการขอใช้ไฟฟ้า การรับชาํระเงินค่ากระแสไฟฟ้า งานติดตั�งมิเตอร์ งานแก้

กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งและการบริการอื�น ๆ โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร เน้นการดาํเนินงานด้าน

บริการ ทาํให้มีความจาํเป็นต้องมีการจ้างลูกจ้างเพื�อให้สามารถรองรับการปรับรูปแบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีกาํหนดระยะเวลาสัญญาจา้งครั� งละ 2 ปี และจะมีการต่อสัญญาจา้งเท่ากบัระยะเวลา

เดิม หากลูกจา้งไม่ประสงคต่์อสัญญา สัญญาการจา้งนั�นก็จะสิ�นสุดลง ดงันั�นเพื�อลดภาระขององคก์รใน

การจดัหาลูกจา้งใหม่และระยะเวลาในการสอนงานตลอดจนทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

และบรรลุเป้าหมายขององคก์รที�วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ� งประสิทธิภาพใน

การปฏิบตัิงานของบุคลากรส่วนหนึ�งมาจากการที�บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจ มีสภาพแวดลอ้มในการ
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ปฏิบติังานที�ดี มีความพึงพอใจในการทาํงาน (Jansanga,2019) และส่วนหนึ� งมาจากลกัษณะส่วนบุคล

ของแต่ละบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบังานทั�งดา้นเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉลี�ย

ต่อเดือน ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ และส่วนหนึ�งมาจากลกัษณะส่วนบุคลของแต่ละบุคคลที�มีความสัมพนัธ์

กบัการปฏิบติังานทั�งดา้นเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตาํแหน่ง

งาน เป็นต้น โดย Sakpaisala, (2013) ระบุว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา รายได ้

ตาํแหน่ง และอายงุานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ดังนั� น  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื�อใหอ้งคก์รสามารถ

นาํผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางกาํหนดนโยบาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีองคม์ีความรู้ ความสามารถ มี

ความชํานาญ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที�  และสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื� อเพิ�ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งการภารกิจและเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื�อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล  

     ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) หมายถึง คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัส่วนตวัของบุคคล

ที�แตกต่างกันในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาที�ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 

สถานะภาพสมรส ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน เป็นตน้ (Tangcharoenkitsakul and Chansom, 

2014) ซึ� ง Sirichotirat, (2016) ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานไว ้ดงันี�  

1) เพศ มีความเกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะงานที�ไดรั้บมอบหมาย ซึ� งมีขอ้จาํกดัระหว่างเพศชายและเพศหญิง  

2) อายุ มีความเกี�ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์ ในการทํางาน โดยผู ้ที� มีอายุมากจะมี

ประสบการณ์มาก และไม่ชอบเปลี�ยนงาน 3) ระดับการศึกษา มีความเกี�ยวขอ้งกบัความเหมาะสมของ

งาน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากความรู้ความสามารถ 4) รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน มีความเกี�ยวขอ้งกบั

ความพึงพอใจต่อเงินเดือนที�ไดรั้บ และเหมาะสมกบัการใชจ่้ายในการดาํรงชีพ 5) ประสบการณ์ในการ
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ทาํงาน  มีความเกี�ยวขอ้งกบัความรู้ ความชาํนาญในงาน เนื�องจากปฏิบติังานมานาน และจะเกิดความพึง

พอใจในงานที�ทาํ  

2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน  (Performance Efficiency) ห ม า ยถึ ง  ก าร ที� บุ ค ค ล มี

ความสามารถที�จะปฏิบตัิงานนั�นใหบ้รรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายขององคก์รและทนัระยะเวลาที�กาํหนด

ผลงานที�ให้มีคุณภาพและความถูกต้อง (Srithonrat, 2018) โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมัก

พิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที�ไดก้บัทรัพยากรที�ใชไ้ปหรือเปรียบเทียบระหว่าง Output 

กับ Input ว่าในการดําเนินการเพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที� ได้นั� นดีแค่ไหน อย่างไร 

(Chuenwong, 2017) ดังนั� นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทรัพยากรคนเป็นปัจจัยสําคญัที�ทาํให้

องคก์รมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและประสบความสาํเร็จได ้(Chongmeesuk et al.,2019) 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 

การวิจยัครั� งนี�ไดอ้ธิบายตวัแปรการศึกษา ดงันี�  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

- รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

- กลุ่มงานที�ปฏิบตัิ 

 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

สุพรรณบุรี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และกลุ่ม

งานที�ปฏิบติั 

 2) ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน คือ ผลลพัธ์ของการปฏิบตัิงานในภาพรวม ประกอบดว้ย ดา้น

คุณภาพ ดา้นปริมาณ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย ของลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 การวิจยัครั� งนี�ประชากร ไดแ้ก่ ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 60 

คน และไดใ้ชป้ระชากรแทนกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

2. เครื�องมือวิจยั  

 การวิจยัครั� งนี�ใชเ้ครื�องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีลกัษณะเป็นมาตรวดัตวั

แปร 5 ระดับ (Vanichbuncha, 2016) โดยพฒันาจากทบทวนกรอบแนวคิดของนักวิชาการ นักทฤษฎี

เกี�ยวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Srithonrat, 2018 and  Chongmeesuk et. al, 2019) จากนั�นทาํ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือด้านความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา(Item objective congruence index: 

IOC)โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน พบว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 และทาํการทดสอบหา

ความเชื�อมั�น ดว้ยการ try out แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด กบักลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สาขาอาํเภอศรีประจันต์ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ� แอลฟ่าตามวิธี

ของครอนบาค พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.99 ซึ� งมีค่ามากกว่า 0.70 (Vanichbuncha, 2016) ทาํให้แบบสอบถาม

มีความน่าเชื�อถือและสามารถนาํไปใชใ้นการวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

สุพรรณบุรี จาํนวน 60 คน ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 3.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลที�มีผูร้วบรวมไวท้ั�งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 

ไดแ้ก่ หนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล   

  4.1 สถิ ติ เชิงพ รรณ นา ใช้สําห รับ การวิ เคราะห์ข้อ มูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผู้ตอ บ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ คา่ความถี� ค่าร้อยละ และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
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 4.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ�

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน  

   

ผลการวจิัย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุ 31-40 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีสถานะภาพสมรส 

จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.00 และปฏิบตัิงานกลุ่มวิชาชีพ จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใชก้ารวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์

ของเพยีร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะห์ได ้ดงันี�   

  

ตารางที� 1  

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

S.D. r Sig. ระดบัความสัมพันธ์ 

เพศ 0.50 0.07 0.61 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

อาย ุ 0.75 -0.08 0.52 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ระดบัการศึกษา 0.48 -0.01 0.97 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สถานภาพการสมรส 0.48 -0.21 0.12 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 0.53 0.28* 0.03 มีความสัมพนัธ์ระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

กลุ่มงานที�ปฏิบติั 0.58 0.05 0.72 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของลูกจา้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านรายได้เฉลี�ยต่อเดือน  (r = 0.28 Sig. = 0.03) ส่วนด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส และกลุ่มงานที�ปฏิบตัิไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

 

อภปิรายผล 

 การศึกษ าความสัม พันธ์ระห ว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล กับ ป ระสิ ท ธิภาพ การป ฏิบัติ งาน 

ของลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายได้

เฉลี�ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดั

สุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 ทั�งนี� สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sirichotirat, (2016) 

ซึ�งกล่าวว่า รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนมีความเกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจต่อเงินเดือนที�ไดรั้บ และเหมาะสมกบั

การใช้จ่ายในการดํารงชีพ ซึ� งหากพนักงานมีรายได้ที� เพียงพอจะทําให้เกิดขวัญ กําลังใจในการ

ปฏิบติังานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานที�ดีต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Noksiri 

and Kangsawat, (2015) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 

ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จาํกดั พบว่า ปัจจัยลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาที�ปฏิบตัิงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ธรรมรักษ ์ออโต

พาร์ท จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที� 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Jutupornvatee, (2014) 

ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที� มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัด

นครสวรรค ์พบว่า พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรคุมประพฤติ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน 

เนื�องจากความพึงพอใจต่อเงินเดือนหรือรายได้ที�ได้รับจะทาํให้ลูกจ้างเกิดแรงกระตุ้นหรือ

แรงผลกัดนัในการปฏิบติังานให้สาํเร็จและมีประสิทธิภาพ เป็นการแสดงความสามารถและศกัยภาพใน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นที�ยอมรับและไวว้างใจ ซึ� งจะส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังานและการเลื�อน

ขั�นเงินเดือนทาํให้มีรายได้ที�เพิ�มขึ�น และมีความเหมาะสม เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายหรือค่าดาํรงชีพ ส่งผล

ใหมี้คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น นอกจากนี� ลูกจา้งที�สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาจทาํให้บุคคล

นั�นไดรั้บการปรับตาํแหน่งจากลูกจา้งเป็นพนกังานประจาํ ส่งผลให้มีความมั�นคงในการทาํงานต่อไปใน

ระยะยาว 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์  

 องคก์รสามารถนาํผลการวิจยัไปกาํหนดนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกบังานที�ไดรั้บมอบหมาย นอกเหนือจากเงินเดือนประจาํ เพื�อเป็นการเพิ�มรายไดที้�พนกังานจะ

ไดรั้บ และเพื�อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจและตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายและ

ปฏิบติังานไดเ้ต็มกาํลงัความสามารถ นาํไปสู่ประสิทธิภาพและผลสาํเร็จของงานต่อไป 

 2. ขอ้เสนอแนะเพื�อการทาํวิจยัในครั� งต่อไป 

 ผูส้นใจสามารถศึกษาในตวัแปรอิสระอื�น ๆ นอกเหนือจากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ปัจจยัจูงใจ 

หรือปัจจัยคํ� าจุนที� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื�อให้สามารถทราบมุมมองในมิติอื�น ที�

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการกระตุน้หรือสร้างขวญักาํลงัใจแก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม และส่งผล

ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง 

ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์และประเมินความพึงพอใจของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูป 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 11 คน ผูว้ิจัยไดท้าํการเลือกแบบเจาะจง โดย

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที�เป็นทั�งผูป้ระกอบการและผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ 

จงัหวดับุรีรัมย ์และกลุ่มผูเ้ขา้ใชง้านระบบฐานขอ้มูลแปรรูปผลิตภณัฑ์จิ�งหรีด จาํนวน 30 คน เครื�องมือ

ที�ใชใ้นการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจิ�งหรีด ชุมชน

โคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จังหวดับุรีรัมย ์โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสุ่มอย่างจากประชาชนที�เลี� ยง

จิ�งหรีด ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีดพฒันาตามวงจรพฒันาระบบ (System Development 

Life Cycle : SDLC) ประกอบดว้ย � ขั�นตอน คือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การนาํไปใช ้ 

และการบาํรุงรักษา ซึ� งฐานขอ้มูลประกอบดว้ย 7 ตารางขอ้มูล และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้

ระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี�ย และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์ผูใ้ชร้ะบบมีความพึง

พอใจดา้นการประมวลผลและการดาํเนินการถูกตอ้งรวดเร็ว เนื�อหาครบถว้นสมบูรณ์ ระบบใชง้านง่าย

และไม่ซับซ้อนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก งานวิจยันี� ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดง่้าย และสะดวกต่อ
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การคน้หาขอ้มูลมากขึ�น นอกจากนี� ผูใ้ช้งานระบบสามารถทราบถึงกิจกรรม เส้นทาง GPS หรือขอ้มูล

เกี�ยวกบัชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

คาํสําคญั: ระบบฐานขอ้มูล, การพฒันาฐานขอ้มูล, ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจิ�งหรีด  

 

Abstract 

This research aims to develop a database system for processed cricket products in Khok 

Yang Community, Chamni Sub-district, Chamni District, Buriram Province. and assess the 

satisfaction of the processed product database system The sample group in this research was a 

community enterprise group of 11 people. It is a community enterprise group that is both an 

entrepreneur and a cricket breeder in Khok Yang Community, Chamni Sub-district, Chamni District, 

Buriram Province. and a group of 30 users of the cricket product processing database system. The 

research tools were 1) interview form, the development of a database system for processed cricket 

products, Khok Yang community, Chamni sub-district, Chamni district, Buriram province. Using a 

randomized research method from people who raise crickets. Database system for cricket processing 

products developed according to the system development life cycle (System Development Life Cycle: 

SDLC). It consists of five steps: planning, analysis, design, implementation and maintenance. The 

database consists of 7 data tables and 2) the user satisfaction questionnaire of the database system was 

analyzed by means and percentages. The results revealed that the development of a database system 

for processed products from cricket, Khok Yang community, Chamni sub-district, Chamni district, 

Buriram province. The users of the system are satisfied with the processing and the speedy execution. 

exhaustive content the system is easy to use and uncomplicated, the overview is at a high level. This 

research allows users to easily access it. and more convenient to search for information in addition, 

system users can know about activities, GPS routes or information about Khok Yang community, 

Chamni sub-district, Chamni district, Buriram province. 

 

Keywords: database system, database development, cricket processing products 
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บทนํา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จะนาํไปสู่การปฏิบตัิเพื�อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ ประเทศ

ไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ภายในยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึง เกษตรแปรรูป คือการปรับใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมที�

ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมทั�งนวตักรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ�มมูลค่า

ในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร การแปรรูปสินคา้เกษตรขั�นสูงที�มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาดที�มีความหลากหลายดว้ยการต่อยอดผลงานจากสถาบนัวิจยัสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์การ

ส่งเสริมให้นาํเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ มาพฒันาต่อยอดสินคา้เกษตรขั�นตน้ให้เป็นผลิตภณัฑ์

ใหม่ที�มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื�อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ 

รวมทั�งการสนับสนุนการนาํเทคโนโลยีนวตักรรมสมยัใหม่มาใชใ้นการเผยแพร่ผลิตภณัฑ์แปรรูปเพิ�ม

มากขึ�น (กระทรวงวฒันธรรม, 2561) 

การเลี� ยงจิ�งหรีดเป็นอาชีพหรือสินคา้ทางเลือกที�น่าสนใจ สามารถสร้างอาชีพและเศรษฐกิจ

ท้องถิ�นให้กับเกษตรกรได้ จิ�งหรีดเป็นหนึ� งในแมลงกินได้ และได้รับความนิยมบริโภคในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมานาน ตลอดจนเริ�มมีการบริโภคกวา้งขวางขึ�นมาก เพราะถือเป็น

แหล่งอาหารโปรตีนอีกแหล่งหนึ� งที�สําคญัสําหรับมนุษยชาติในอนาคต โดยองคก์ารอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้การยอมรับแมลงกินได้ เป็นแหล่งอาหารเสบียงสํารองที�สําคญัของ

มนุ ษ ย์ เนื� องจากเป็ น แห ล่งโป รตีน ที� ถู กแ ละส าม าร ถหาได้ ง่ายใน ท้องถิ� น  โด ยเฉพ าะภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีวฒันธรรมการบริโภคอยูก่่อนแลว้ และปรากฏว่ามีแมลงหลายชนิดที�ยงัคงนิยม

บริโภคในปัจจุบนั 

ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์มีครัวเรือนประมาณ ��� ครัวเรือน แลว้มี

ประชาชนเลี� ยงจิ�งหรีดประมาณ ��-�� ครอบครัว ชุมชนโคกยาง เริ� มเลี� ยงจิ�งหรีด ปี พ.ศ. ���� 

ประกอบดว้ยจิ�งหรีด � สายพนัธ์ุ คือ จิ�งหรีดทองลาย (หรือแมงสะดิ�ง) จิ�งหรีดทองดาํ จิ�งหรีดทองแดง 

และจิ�งหรีดขาว เพื�อจาํหน่ายเฉพาะตวัจิ�งหรีด ต่อมาในปี พ.ศ. ���� เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ

ชาวบา้น ดว้ยการเขา้มากระตุน้และสนับสนุนด้านวิชาการจากมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์การสร้าง

มูลค่าเพิ�มของจิ�งหรีดมีการพฒันาแปรรูปจิ�งหรีดเป็นผลิตภณัฑ ์เพื�อใหเ้ป็นที�รู้จกัของคนทั�วไปมากขึ�น 

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที� รู้จัก เนื�องจากระบบฐานขอ้มูลเป็นกระบวนการจัดหมวดหมู่ขอ้มูล
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อย่างมีแบบแผนก่อให้เกิดฐานขอ้มูลที�เป็นแหล่งรวมขอ้มูลต่าง ๆ ที�ถูกนาํมาจดัเก็บรวมกนัไวภ้ายใต้

ฐานขอ้มูลเพียงชุดเดียว (โอภาส เอี�ยมสิริวงศ,์ 2558 : 25) ทาํใหส้ามารถจดัเกบ็หรือสืบคน้ขอ้มูลไดง่้าย 

จากการศึกษาการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากจิ�งหรีดที�เป็นผลิตภณัฑ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 

ผูว้ิจยัสนใจสร้างระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจิ�งหรีดเพื�อให้บุคคลทั�วไปที�สนใจ อยากทราบ

ขอ้มูลจิ�งหรีดและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากจิ�งหรีดของชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์

สามารถศึกษาขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซตไ์ด ้

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลการแปรรูปผลิตภณัฑ์จิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอ

ชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

 2. เพื�อประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบล

ชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 เพื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ 

จงัหวดับุรีรัมย ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือบุคคลทั�วไป สามารถสืบคน้ขอ้มูลและนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

 

วรรณกรรมและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

จิ�งหรีด (Cricket) เป็นแมลงปากกดั มีตารวม หนวดยาว ขาคู่หลงัมีขนาดใหญ่แขง็แรง กระโดด

เก่ง มีลักษณะข้อปล้อง เป็นที� รู้จักของมนุษย์ และนํามาใช้ในการบริโภคเนื�องจากมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง (โปรตีน ��.�% ไขมัน �.�% แคลเซียม ��� มิลลิกรัม/กิโลกรัม และธาตุเหล็ก �� 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) จิ�งหรีดจึงจดัเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกสําหรับมนุษย ์อาหารสัตว์ หรือวตัถุดิบ

อาหารสัตวไ์ด้ (กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตวฯ์, 2564 : 3) สายพนัธ์ุจิ�งหรีดที�เลี� ยงเชิงพาณิชยเ์ป็น

อาชีพเสริมนั�นของชุมชนโคกยาง มี � สายพนัธุ์ดว้ยกนั ไดแ้ก่ จิ�งหรีดทองลาย (หรือแมงสะดิ�ง) จิ�งหรีด

ทองดาํ จิ�งหรีดทองแดง และจิ�งหรีดขาว (หรือจิ�งโกร่ง) 
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วิธีการเลี�ยงจิ�งหรีดของชุมชนโคกยาง 

�. ผูเ้ลี� ยงจิ�งหรีดซื�อตูเ้ลี�ยงสาํเร็จรูปมาจากพ่อคา้คนกลาง หรือซื�อเหล็ก แผ่นยิบซั�ม ผา้เเยง ไม ้

เชือก ขวดนํ� าที�ใส่นํ�าให้เต็มขวดหรือใชค้ลิปหนีบกระดาษแทนขวดนํ� ามาทาํเอง โดยทาํความสะอาดตู้

เลี�ยงใหเ้รียบร้อย หา้มมีสตัวอื์�น ๆ เขา้ไปได ้

�. ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดซื�อไข่มาเลี�ยงเป็นแม่พนัธ์ุพ่อพนัธุ ์

�. ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดซื�อแผงไข่กระดาษมาเรียงเป็นที�อยูอ่าศยัของจิ�งหรีด  

�. ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดนาํไข่จิ�งหรีดหรีดมาใส่ในตูเ้ลี�ยงที�เตรียมไว ้โดยเปิดปากถุงไว ้และใชผ้า้ชุบนํ� า

ชุ่ม ๆ มาปิดถุงไวห้รือฉีดนํ�าทุก ๆ วนั ใหถุ้งแลดูชื�นอยูต่ลอด และทิ�งไว ้� สปัดาห์ ไข่กอ็อกเป็นตวั  

�. ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดให้อาหารสาํเร็จรูปสําหรับจิ�งหรีดโดยเฉพาะ และคอยดูแลเรื�องอาหารการกิน

ให้ครบ จิ�งหรีดกินไดเ้ป็นสัตวกิ์นพืชได้ เช่น ใบรัก ใบของตน้ที�ใช้ทาํสบู่ ใบมนัสําปะหลงั ถา้ผูเ้ลี� ยง

จิ�งหรีดหมดงบประมาณในการซื�ออาหารสําเร็จ สามารถหาผกั ผลไม้แทนได้ เช่น ฟักทอง แตงโม 

แตงไทย  มะม่วงสุก กลว้ย เป็นตน้ การให้อาหารจิ�งหรีดตอ้งให้อาหารเช้า-เยน็ทุกวนั ส่วนการให้นํ� า

ตอ้งมีแกลบหรือหินผสม เพื�อป้องกนัไม่ใหจิ้�งหรีดตกนํ�า  

�. ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดตอ้งดูแลให้ดี อยา่ใหมี้มดหรือจิ�งจกเขา้มา เนื�องจากสัตวพ์วกนี�จะเขา้ไปกดัหรือ

กินจิ�งหรีด ถา้มีมดก็ใชช้อลก์กนัมดขีดรอบ ๆ ขาตั�งตูจิ้�งหรีด และฉีดนํ� าบาง ๆ ให้จิ�งหรีดในตูอ้ยู่ตลอด 

โดยแบ่งเป็น � ช่วงคือ เชา้ สาย บ่าย เยน็  

�. เมื�อเลี�ยงจิ�งหรีดจนครบ � เดือน ผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีดสามารถจบัขายได ้ การจบัจิ�งหรีดขายหากเป็น

หนา้ร้อน ใชเ้วลา �� วนั ส่วนหน้าหนาวใชเ้วลา �� วนั เนื�องจากจิ�งหรีดจะไม่ค่อยกินอาหาร ส่วนสะดิ�ง

อายยุาวกว่า อาย ุ�� วนัขึ�นไป ถึงจบัขายได ้ถา้หน้าหนาวตอ้งเลี�ยงถึง ��-�� วนั ส่วนจิ�งโกร่งจะจบัช่วง

ลอกคราบถึง � ครั� ง การลอกคราบครั� งสุดทา้ยจิ�งโกร่งจะตวัขาวกว่าปกติในช่วงนี�จะเป็นช่วงที�ถูกกินได้

ง่าย เมื�ออายุครบ �� วนั จิ�งโกร่งจะโตเต็มที� ผูเ้ลี� ยงจิ�งหรีดสามารถจบัขายได้ในช่วงเวลานี�  แต่ก่อนจับ

ประมาณ � วนั ไม่ว่าจะเป็นจิ�งหรีด สะดิ�ง จิ�งโกร่ง ตอ้งนาํพืชที�ให้กินก่อนหนา้นั�นเก็บทิ�งให้หมด และ

เปลี�ยนเป็นกลว้ย ฟักทอง มะม่วงสุก หั�นเป็นชิ�นบาง ๆ แทน เพื�อใหมี้กลิ�นและรสชาติที�ดี  

การพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

 การพฒันาระบบฐานขอ้มูลตอ้งมีกระบวนการวิเคราะห์ระบบ ดงันั�นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัคาํว่า 

ระบบฐานขอ้มูล เพื�อใหรู้้ถึงขอบเขตของกระบวนการทาํงาน ซึ�งนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของระบบ

ฐานขอ้มูลไวด้งันี�  
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Whitten, Bentley & Dittman (2004 : 548) ได้กล่าวว่า ระบบฐานข้อมูล (Database) หมายถึง 

ศูนยร์วมกลุ่มของแฟ้มขอ้มูลที�มีความสัมพนัธ์กนั นาํมาเก็บรวบรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระเบียบแบบ

แผน เป็นขอ้มูลที�ประกอบกนัเป็นฐานขอ้มูล และตอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานสามารถนาํมา

จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลได ้และที�สาํคญัขอ้มูลทุกอย่างตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เพราะเราตอ้งการนาํมาใช้

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

พนมธรรม อมรเลิศวิทย ์(2558 : 6) ไดก้ล่าว ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง การจดัเก็บขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบ โดยผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบสามารถจดัการกบัขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ทั�งการเพิ�ม การแกไ้ข 

การลบ ตลอดจนเขา้ดูขอ้มูลของระบบได้ ซึ� งส่วนใหญ่จะประยุกต์ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย

จดัการฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูลจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นการนาํมาใชง้านดา้นธุรกิจ 

ดา้นบริหาร และกิจการอื�น ๆ 

ดงันั�น ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง ระบบที�มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลที�สัมพนัธ์กนัไวใ้นระบบ

ฐานขอ้มูลเดียวกนั ประกอบด้วย แฟ้มขอ้มูล ระเบียน และเขตขอ้มูล สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ตาม

จุดประสงค ์ผูใ้ช้สามารถดึงขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลที�ไดมี้การรวบรวมไวต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้

ระบบ 

การพฒันาระบบเป็นขั�นตอนในการปฏิบตัิงานในการพฒันาระบบที�มีลาํดบัที�ชดัเจนตั�งแต่เริ�ม

จนกระทั�งสิ�นสุดเรียกว่า วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นวงจรที�

แสดงถึงกิจกรรมที�เป็นลาํดบัขั�นในการพฒันาระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย � ขั�นตอน ดงันี�  (โอภาส 

เอี�ยมสิริวงศ,์ 2558 : 46) 

 

 
รูปที� 1 วงจรการพฒันาระบบ (SDLC) (โอภาส เอี�ยมสิริวงศ,์ 2558 : 46) 
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ระยะที� 1 การวางแผน (Plan) เป็นการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 

ระยะที� 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการหาผูใ้ชร้ะบบ (who) และระบบมีอะไรบา้ง (What) 

เป็นการนําข้อมูลที�ได้จากการรวบรวมความต้องการของผู ้ใช้ระบบมาวิเคราะห์  เพื�อพัฒนาเป็น

แบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) คือ แบบจําลองแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

แบบจาํลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) แผนภาพ E – R 

ระยะที�  3 การออกแบบระบบ (Design) เป็นการตัดสินใจว่าระบบจะดําเนินการอย่างไร 

เพื�อให้ระบบงานบรรลุผลตามที�ตอ้งการ โดยการออกแบบระบบจะประกอบดว้ยการออกแบบหน้าจอ

นาํเขา้ขอ้มูล รูปแบบขอ้มูลที�นาํเขา้ และรูปแบบการรับขอ้มูล การออกแบบขอ้มูลที�จะแสดงผลทาง

หนา้จอ 

ระยะที� 4 การนาํไปใช้ (Implementation Phase) เป็นการนาํเอาระบบที�ไดอ้อกแบบมาพฒันา

เป็นระบบฐานขอ้มูลติดตั�งและทดสอบระบบ  

ระยะที� 5 การบาํรุงรักษา (Maintenance) ระบบจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาตลอดระยะเวลาที�

มีการใชง้าน เมื�อระบบไดถู้กนาํไปใชง้านเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบ เพื�อนาํมาปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงระบบงานบางส่วนใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานเพิ�มมากขึ�น 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การพฒันาระบบฐานขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จิ�งหรีด  ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ 

จงัหวดับุรีรัมย ์(โอภาส เอี�ยมสิริวงศ,์ 2558 : 46) 

1. การวางแผน  

2. การวเิคราะห์  

3. การออกแบบระบบ  

4. การนาํไปใช ้ 

5. การบาํรุงรักษา 

 
 

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปรรูปจิ�งหรีด 

ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ  

จงัหวดับุรีรัมย ์
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วธีิการดาํเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใช้ในการวิจัย คือ  กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 250 

ครัวเรือน 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 11 คน ผูวิ้จัยได้ทาํการเลือกแบบ

เจาะจง โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที�เป็นทั�งผูป้ระกอบการและผูเ้ลี�ยงจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ 

อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์และกลุ่มผูเ้ขา้ใช้งานระบบฐานขอ้มูลแปรรูปผลิตภณัฑ์จิ�งหรีด จาํนวน 30 

คน 

เครื�องมือในการดาํเนินงานวจิัย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยันี�พฒันาขึ�นโดยผูว้จิยั แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 

1. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง เพื�อใช้สัมภาษณ์ ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

ประเด็นเนื�อหา ดงันี�  

1) สถานภาพ ประกอบดว้ย ชื�อ-นามสกุล ที�อยู ่เบอร์โทร สถานะผูป้ระกอบการว่าเป็น

ผูเ้ลี�ยงจี�งหรีด หรือผูข้ายจิ�งหรีด หรือทั�งเลี�ยงและขาย  

2) ข้อมูลเกี�ยวกับจิ�งหรีด ได้แก่ สายพันธ์ุ/ประเภทจิ�งหรีด วิธีการเลี� ยงจิ�งหรีด 

ผลิตภณัฑที์�มีการแปรรูปจากจิ�งหรีด สูตรนํ�าพริกจิ�งหรีด ราคาที�ขาย 

3) ขอ้เสนอแนะสําหรับพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคก

ยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์

 2. แบบสอบถามออนไลน์ เพื�อประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปร

รูปจิ�งหรีด ชุมชน    โคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชค้่าเฉลี�ยและกาํหนดเกณฑ์ใน

การแปลและใหค้วามหมาย ตามแนวคิดของ Best (����) ดงันี�  

ค่าเฉลี�ย     ความหมาย 

4.50 – 5.00    มีความพึงพอใจมากที�สุด 

3.50 – 4.49    มีความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49    มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49    มีความพึงพอใจนอ้ย 

0.50 – 1.49    มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 



   

 540 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทีิ�ใช้ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง 

ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์ใชว้ิธีการหาค่าเฉลี�ยของแบบสอบถามเป็นรายขอ้และภาพรวม

ของระบบ 

ขั�นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

ระบบฐานขอ้มูลแปรรูปผลิตภณัฑ์จิ�งหรีด เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วงจรพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) � ขั� นตอนของ (โอภาส เอี�ยมสิริวงศ์, 2558 : 46) นํามา

ประยกุตใ์ช ้ดงันี�  

ระยะที� 1 การวางแผน (Plan) เป็นการกาํหนดความต้องการของผูใ้ช้ระบบบ โดย

การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละศึกษาบริบทชุมชน 

1. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัอาหารแปรรูป ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLis) 

ฐานขอ้มูลวารสารออนไลน์ (ThaiJo) 

2. สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด จากผูป้ระกอบการ กลุ่ม

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

ระยะที� 2 การวิเคราะห์ (Analysis)  นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปร

รูปจิ�งหรีดมาวิเคราะห์ 

และออกแบบจาํลอง มีรายละเอียดดงันี�  

1. แผนภาพการทาํงานของระบบ (Context Diagram) 

การทาํงานของระบบประกอบดว้ยผูใ้ชง้าน 3 กลุ่ม คือ 1) ผูดู้แลระบบ มีหน้าที�ในการ

จัดการข้อมูลทั� งหมดในระบบ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สืบค้นข้อมูล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ�งหรีด เพิ�มเติมข้อมูลและรูปภาพ และ 3) ผูใ้ช้ทั�วไป คือบุคคลที� เข้ามาเยี�ยมชม

เวบ็ไซต ์สืบคน้ขอ้มูล 
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รูปที� 3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

2. แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปร

รูปจิ�งหรีด ประกอบดว้ย 7 Process ดงัแสดงในรูปที� 4 
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รูปที� 4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด (Data Flow Diagram) 



   

 543 

3. แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (E-R Diagram) 

 เป็นการจาํลองขอ้มูลที�เกิดขึ�นทั�งหมดในระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด 

ดว้ยการแสดงความสัมพนัธร์ะหว่างขอ้มูลที�เกิดขึ�น โดยใชแ้ผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 

 
รูปที� 5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปรรูปจิ�งหรีด 

 

ระยะที� 4 การนําไปใช้ (Implementation Phase) เป็นการนาํเอาระบบที�ไดอ้อกแบบมา

พฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลติดตั�งและทดสอบระบบ 

  
รูปที� 6 หนา้เวบ็ไซต ์
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ระยะที� 5 การบํารุงรักษา (Maintenance) ระบบจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษาตลอดระยะเวลาที�

มีการใชง้าน เมื�อระบบไดถู้กนาํไปใชง้านเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบ เพื�อนาํมาปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงระบบงานบางส่วนใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานเพิ�มมากขึ�น 

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการพฒันาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ�งหรีด 

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์

ภายในระบบประกอบดว้ยตารางฐานขอ้มูล จาํนวน � ตาราง คือ ตารางเขา้สู่ระบบ ตารางขอ้มูลชุมชน

โคกยาง ตารางขอ้มูลจิ�งหรีด ตารางขอ้มูลผูป้ระกอบการ ตารางขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตารางขอ้มูล

การแปรรูปจิ�งหรีด และตารางการสืบคน้ขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูล สามารถแบ่งการทาํงานออกเป็น � 

ส่วนคือ �) ผูดู้แลระบบ �) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน �) ผูใ้ช้ทั�วไป โดยผูใ้ช้งานระบบแต่ละกลุ่มสามารถ

ทาํงานกบัระบบไดแ้ตกต่างกนัขึ�นอยูก่บัสิทธิ� ที�ไดรั้บ ดงันี�  

1.1 ผูดู้แลระบบ คือ ผูที้� มีหน้าที�ในการดูแลระบบและเพิ�ม แก้ไข ลบ สืบคน้ จัดการขอ้มูล

ชุมชนโคกยาง ขอ้มูลจิ�งหรีด ขอ้มูลผูป้ระกอบการ ขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอ้มูลการแปรรูปจิ�งหรีด 

และกาํหนดสิทธิ� การใชง้าน 

1.2 กลุ่มวิสาหกิจ คือ ผูที้�สามารถเพิ�มเติม สืบคน้ขอ้มูลชุมชนโคกยาง ขอ้มูลจิ�งหรีด ขอ้มูล

ผูป้ระกอบการ ขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอ้มูลการแปรรูปจิ�งหรีด 

 

 
รูปที� 7 ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
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1.3 ผูใ้ช้งานทั�วไป คือ ผู ้ที�สามารถเข้าเยี�ยมชม ข้อมูลชุมชนโคกยาง ข้อมูลจิ�งหรีด ข้อมูล

ผูป้ระกอบการ ขอ้มูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอ้มูลการแปรรูปจิ�งหรีด   

 

 
รูปที� 8 การสืบคน้ขอ้มูล 

 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจ ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ�งหรีด 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง 

ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 30 คน พบว่า ความพึงพอใจและความเหมาะสมดา้นการ

ออกแบบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด พบว่า ภาพรวมผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัมากที�สุด 

(ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.39) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที� ค่าเฉลี�ยสูงที� สุด คือ ด้านขั� นตอน

กระบวนการของระบบ (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.57) ส่วนขอ้ที�ค่าเฉลี�ยต ํ�าสุด คือ ดา้นความประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.20) ดงัตารางที� � 

ตารางที� 1  

ตารางแสดงความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมลูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ�งหรีด 

ด้าน ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ดา้นขั�นตอนกระบวนการของระบบ 4.57 0.54 

ดา้นเนื�อหา 4.49 0.73 

ดา้นประสิทธิภาพและความปลอดภยั 4.20 0.70 

รวมเฉลี�ย 4.39 0.66 
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อภปิรายผล 

1. ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด เป็นระบบที�มีการพฒันาเครื�องมือในการสืบคน้

ขอ้มูลจากแหล่งผลิต เพื�อนาํมาสร้างองคค์วามรู้เกี�ยวกบัชุมชนและผลิตภณัฑ์ภายในชุมชน ทาํให้สืบคน้

ไดง่้าย ในระบบสารสนเทศภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นโภชนาการ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปร

รูปจิ�งหรีดเป็นการพัฒนาเพื�อเป็นฐานขอ้มูลของชุมชน ซึ� งมีการจัดเก็บขอ้มูล เกี�ยวกับขอ้มูลชุมชน 

ขอ้มูลจิ�งหรีด ขอ้มูลผูป้ระกอบการ ขอ้มูลวิสาหกิจชุมชน ของชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ 

จงัหวดับุรีรัมย ์เพื�อช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดง่้าย และมีความสะดวกต่อการคน้หาขอ้มูลมากขึ�น 

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เทิดศกัดิ�  สุพนัดี (2562 : 195) ดาํเนินการศึกษาออกแบบ และพฒันาระบบ

ฐานขอ้มูลแหล่งผลิตสินคา้ ขอ้มูลสินคา้และผลิตภณัฑ์ ในจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ระบบฐานขอ้มูลจะช่วย

ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกซื�อสินคา้และผลิตภณัฑไ์ดต้ามความตอ้งการ ทาํใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วใน

การเลือกซื�อสินคา้และผลิตภณัฑ์ และงานวิจยัของ นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และมณัฑนา จริยรัตนไพศาล 

(2562 : 90) พบว่า การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลอาหาร เพื�อรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ โดยการจัด

ประเภทหรือหมวดหมู่อาหารช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถสืบคน้และเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปรรูปจิ�งหรีดชุมชนโคกยาง ตาํบล

ชาํนิ อาํเภอชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวมผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นที�ค่าเฉลี�ยสูงที�สุด คือ ด้านขั�นตอนกระบวนการของระบบ (�.��) ส่วนขอ้ที�ค่าเฉลี�ยตํ�าสุด คือ ดา้น

ความประสิทธิภาพและความปลอดภยั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนมธรรม อมร

เลิศวิทย ์(2558 : 6) ระบบฐานขอ้มูลตอ้งจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูขอ้มูลของ

ระบบได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิจิตรา มนตรี (2062 : 46) พบว่า เมนูและกระบวนทาํงานของ

ระบบฐานขอ้มูลใชง้านง่าย สะดวกรวดเร็วสามารถใช้ที�ใด เมื�อไรก็ได ้และการแสดงเนื�อหาจะตอ้งมี

ภาพ หรือวิดีโอประกอบ ทาํใหผู้เ้ขา้ใชร้ะบบมีความพงึพอใจในระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํไปใช ้

การใช้งานระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอชาํนิ 

จังหวดับุรีรัมย ์สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์สามารถแสดงผลได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เคลื�อนที�ทุกขนาดหนา้จอ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัทม์อืถือ สมาร์ทโฟน แทปเลต็ 
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2. การทาํวิจยัในครั� งต่อไป 

 ควรมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์แปรรูปจิ�งหรีด ชุมชนโคกยาง ตาํบลชาํนิ อาํเภอ

ชาํนิ จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี�ควรมีการรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จิ�งหรีดในพื�นที�ต่าง ๆ ที�มีการเลี�ยงจิ�งหรีดสาํหรับนาํมาทาํเป็นระบบฐานความรู้ เรื�องจิ�งหรีดสาํหรับให้

ผูใ้ชข้อ้มูลและคนรุ่นหลงัสามารถศึกษาไดต่้อไปในอนาคต 
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การพฒันาระบบฐานข้อมูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้าน กุ้งจ่อม 

ตาํบลประโคนชัย จงัหวดับุรีรัมย์ 

Development of a Database of Wisdom Products Local food, Shrimp 

Prakhonchai Sub-district, Buriram Province 

 

ยศพร จีนฉา1 / จิรัฐติกาล จงกล1 / ปาริชาติ บุตรสีตะราช1 / จุฑามาศ   พรหมทอง1 

Yossaporn Jeancha / Jirattikan Jongkon / Parichat Butseetarach / Jutamas Promthong 
1 สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

Library and Information Science Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน 3 ราย กลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจ จาํนวน � ราย และกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ จาํนวน 65 ราย รวมทั�งสิ�น จาํนวน 71 ราย 

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตกุ้งจ่อม กลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจ  ระบบ

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุ้งจ่อม พัฒนาขึ� นตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC)  

ประกอบดว้ย 5 ขั�นตอน คือ 1) การวางแผนระบบ 2)การวิเคราะห์ระบบ �) การออกแบบระบบ �) การ

พฒันาระบบ �) การทดสอบระบบ  ซึ� งระบบฐานขอ้มูลนี� ประกอบด้วย 1) ขอ้มูล (E-R Diagram)เขา้สู่

ระบบ 2) ขอ้มูลร้านคา้ 3) ขอ้มูลกุง้จ่อม 4) ขอ้มูลผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูล วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี�ยและร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมผูใ้ช้มี

ความพึงพอใจมากที�สุด เนื�องจากแถบเมนูใช้งานง่าย มีขั�นตอนกระบวนการเขา้ใชร้ะบบชดัเจนและ

เนื�อหามีความชัดเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ดงันั�นงานวิจัยนี� จะช่วยให้ผูใ้ชง้านทั�วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม นอกจากนี�ยงัเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาใหค้งอยูต่่อไป 

 

คาํสําคัญ: การพฒันาฐานขอ้มูล, ผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญาอาหารพื�นบา้น, กุง้จ่อม  
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Abstract   

Research objectives to develop a database of wisdom products local food Prakhonchai 

Subdistrict Buriram Province The researcher conducted a research study and gathered information 

related to wisdom products. local food The sample group in the research was a group of 3 shrimp 

producers, a group of 3 business operators, and a group of 65 system users. There were 71 people in 

total. The research instrument was an interview form for shrimp producers. group of business 

operators Database system for local fermented food products developed following the system 

development cycle (SDLC) consists of 5 steps: 1) system planning; 2) System Analysis 3) System 

Design 4) System Development 5) System Testing. The database consists of 4 data tables. The results 

showed that the overall user experience was the most satisfied because the menu bar was easy to use, 

the login process was clear and the content was clear, accurate and complete.Therefore, this research 

will help general users to have access to the wisdom of food preservation, which can be utilized and 

consequently conserve the wisdom 

 

Keywords: database development, local food wisdom products, shrimp 

 

บทนํา 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ที�มุ่งเนน้การ

พฒันาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขนัได้ เกิดความยั�งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมี

รายไดที้�ดีขึ�น รวมทั�งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 12 (พ.ศ.2560-2564) ยทุธศาสตร์ที� 

3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ั�งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจของภาคบริการ เรื� องการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ

รากฐาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ

อาํนาจหน้าที�ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความมั�นคง และมีเสถียรภาพ รวมทั� ง

เสริมสร้างความสามารถ และความเขม้แขง็ของชุมชน (Ministry of Culture, 2018)  

คนไทยมีภูมิปัญญาในการถนอมอาหารมาตั�งแต่โบราณ การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เกิดขึ�น เพื�อยืดระยะเวลาให้สามารถเก็บไวไ้ด้กินนานขึ�น  การจดัการความรู้เกี�ยวกบัความหลากหลาย
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ด้านอาหารของกลุ่มชาติพนัธุ์นั� น มีความสําคัญเป็นอย่างยิ�ง เพราะจะทาํให้บุคคลทั�วไปได้รู้จักกับ

อาหาร และตดัสินใจที�จะเลือกซื�อมาบริโภค กุง้จ่อม และปลาจ่อมเป็นอาหารพื�นบา้นดั� งเดิมของชาว

อีสาน ที�ใชภู้มิปัญญาในการถนอมอาหารเพื�อไวท้านได้นาน นอกจากนี� ยงัมีการผลิตกุง้จ่อม และปลา

จ่อมเพื�อจาํหน่ายไดพ้ฒันารูปแบบที�เขา้ถึงกลุ่มอื�นในภาคต่าง ๆ ไดม้ากขึ�น 

ผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นที�ทาํจากกุง้จ่อม และปลาจ่อม ตาํบลประโคนชัย อาํเภอ

ประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นแหล่งผลิตปลาจ่อม และกุง้จ่อมเก่าแก่แห่งหนึ�งในภาคอีสาน และเป็น

สินคา้หนึ� งตาํบลหนึ� งผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้โอท็อป (OTOP) ที�มีชื�อเสียงระดับจังหวดัมีกระบวนการ

หมักที�เป็นเอกลกัษณ์ และรสชาติต่างจากที�อื�นเพราะใช้นํ� าปลาทิพรสในการหมักซึ� งเป็นภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น (Mueanprakhon, 2018 : Interview) เมื�อในอดีตพื�นที�แห่งนี� จะมีขา้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ใน

ฤดูฝนที�แหล่งนํ� าธรรมชาติจะมีกุ้ง หอย ปูหรือปลา ให้ชาวบ้านจับมาเป็นอาหารคู่ครัวเรือน เมื�อมี

ปริมาณมากก็นาํมาหมกั ดอง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกุง้ฝอย แม่บา้นเกษตรกรหรือชาวบา้นจะนิยมนาํมาทาํ

เป็นกุง้จ่อม (Suwankul, 2017: 58) 

ปัจจุบนัมีผูส้นใจผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ จาํนวนมาก แต่ยงัไม่มี

หน่วยงานใดรวบรวมขอ้มูลที�สัมพนัธ์ สอดคลอ้งกนัมารวม ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเพื�อเชื�อมโยงความรู้

เกี�ยวกบัขอ้มูลกุ ้งจ่อมและผลิตภณัฑ์กุ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ ดงันั�นผูว้ิจัยจึงสนใจ

จัดทาํระบบฐานขอ้มูลกุ ้งจ่อม เพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์กุ ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย 

จงัหวดับุรีรัมย ์นอกจากนี� ยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื�อเพิ�มช่องทางในการจัด

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ ไดท้ราบถึงประโยชน์และรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการ

ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ และการจดัทาํเว็บไซต์ ไวส้ําหรับติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วมาก

ยิ�งขึ�น  

 

วัตถุประสงค์ 

เพื�อพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์
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วิธีดาํเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ  กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนและ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผูใ้ชท้ั�วไป  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน 3 ราย และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ที�มีการผลิตสินคา้หรือการบริการเกี�ยวกบัผลิตภณัฑอ์าหาร

หมกัพื�นบา้นกุง้จ่อมจาํนวน � ราย และกลุ่มผูใ้ชที้�เขา้มาใชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม 

จาํนวน 65 ราย 

 

เครื�องมือวิจัย 

 2.1 เครื�องมือวิจยัที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�แบ่งออกเป็น 2 ฉบบั คือ 

     2.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื�อใชส้ัมภาษณ์กบักลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อมกลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจเอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน 

    2.1.2 แบบสอบถามออนไลน์ เพื�อประเมินความพงึพอใจผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์กุง้

จ่อม โดยใชค่้าเฉลี�ยและกาํหนดเกณฑใ์นการแปลและใหค้วามหมาย ตามแนวคิดของ 

(Best, ����) ดงันี�  

ค่าเฉลี�ย     ความหมาย 

4.50 – 5.00    มีความพึงพอใจมากที�สุด 

3.50 – 4.49    มีความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49    มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49    มีความพึงพอใจนอ้ย 

0.50 – 1.49    มีความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

 

ขั�นตอนดาํเนินงานวจิัย 

 ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม เป็นการวจิยัเชิงพฒันา โดยใช้

วงจรพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) � ขั�นตอน ดงันี�  

�.�.� การวางแผน มีการวางแผนการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล โดยทาํการรวบรวมขอ้มูล

เกี�ยวกบักุง้จ่อมและผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมจากบทความวิชาการ บทความงานวิจยั
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จากฐานขอ้มูลออนไลน์ รวมทั�งสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิตกุง้จ่อม จาํนวน � ราย และกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เอกชนและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนที�จาํหน่ายผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม จาํนวน � ราย 

�.�.� การวิเคราะห์ระบบ นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผลิตภณัฑภู์มิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม มาวเิคราะห์และออกแบบจาํลอง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

    �.�.�.� แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) การทาํงานของระบบประกอบดว้ย

ผูใ้ชง้าน � กลุ่ม คือ �) ผูดู้แลระบบ มีหนา้ที�ในการจดัการขอ้มูลของระบบทั�งหมด  �) ผูป้ระกอบการ 

คือ ผูมี้หนา้ที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์�) ผูใ้ชท้ั�วไป คือ 

บุคคลที�เขา้มาเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์และสืบคน้ขอ้มูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

     2.2.2.2 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ประกอบดว้ย 4 Process คือ เขา้สู่ระบบ การจดัการขอ้มูลร้านคา้กุง้จ่อม 

การจดัการขอ้มูลกุง้จ่อม การจดัการผลิตภณัฑกุ์ง้จ่อมที�นาํมาแปรรูป 

การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้น (กุง้จ่อม) ตาํบลประ

โคนชยั อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ผูป้ระกอบการ 
ผูใ้ชง้าน 
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รูปที� 2 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อม 

ผูใ้ชง้าน 

ผูป้ระกอบการ 
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    2.2.2.3 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล E-R Diagram เป็นการจาํลองขอ้มูลที�

เกิดขึ�นทั�งหมดในระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ประกอบดว้ยตาราง

ฐานขอ้มูลจาํนวน 4 ตาราง คือ ตารางเขา้สู่ระบบ ตารางขอ้มูลร้านคา้ ตารางขอ้มูลกุง้จ่อม และตาราง

ผลิตภณัฑก์ุง้จ่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ ของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

    2.2.3 การออกแบบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ประกอบดว้ยการออกแบบหนา้จอนาํเขา้ขอ้มูล รูปแบบขอ้มูลที�

นาํเขา้และรูปแบบการรับขอ้มูล การออกแบบรายงาน การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ

ภาพกราฟิก 

    2.2.4 การพฒันาระบบ เป็นขั�นตอนการนาํเอาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อมที�ไดอ้อกแบบแลว้มาพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลไปติดตั�งบนเวบ็ไซต ์เพื�อใหผู้ใ้ช้

สามารถเขา้ไปจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

1 2 

3 
4 
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    2.2.5 การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหาร

พื�นบา้นกุง้จ่อม โดยใหผู้ใ้ชท้ั�วไปเขา้ใชร้ะบบ และมีการประเมินความพงึพอใจของระบบฐานขอ้มูล 

แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานมากขึ�น  

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที�ใช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้

จ่อม ใชว้ิธีการหาค่าเฉลี�ยของแบบสอบถาม 

ผลการวจิัย 

1. ผลการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชร้ะบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิ

ปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 1) เพื�อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 2) เพื�อเพิ�มช่องทางในการติดต่อซื�อขาย

ผลิตภณัฑ ์โดยเนื�อหาสารสนเทศที�ตอ้งการของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้

จ่อม เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์กุง้จ่อม ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม กระบวนการแปรรูป  

2. ผลการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม  

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์

ภายในระบบประกอบดว้ยตารางฐานขอ้มูล จาํนวน  4 ตาราง ไดแ้ก่ ตารางเขา้สู่ระบบ ตาราง

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา

อาหารพื�นบ้านกุ้งจ่อม ตําบลประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย์ (Pinthong, 2011) 

1. การวางแผนระบบ 

2. การวิเคราะห์ระบบ  

3. การออกแบบระบบ  

4. การพฒันาระบบ  

5. การทดสอบระบบ   
 
 

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหาร

พื�นบ้านกุ้งจ่อม ตําบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
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ผูป้ระกอบการ ตารางขอ้มูลกุง้จ่อม ตารางผลิตภณัฑก์ุง้จ่อมแปรรูป ระบบฐานขอ้มูลสามารถแบ่งการ

ทาํงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผูใ้ชง้าน 2) ผูป้ระกอบการ 3) ผูดู้แลระบบ โดยผูใ้ชง้านระบบแต่ละกลุ่ม

สามารถทาํงานในระบบไดแ้ต่ขึ�นอยูก่บัสิทธิ� ที�ไดรั้บ ดงันี�  

1.1.1 ผูใ้ชง้าน สามารถเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์และสืบคน้ขอ้มูล 

1.1.2 ผูป้ระกอบการ คือ ผูมี้หนา้ที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม 

และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

 1.1.3 ผูดู้แลระบบ คือ มีหนา้ที�ในการจดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้

จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 หนา้แรกของระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 

 

ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 6  ผลิตภณัฑอ์าหารหมกัพื�นบา้นกุง้จ่อม 
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3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบที�ประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์จาํนวน 

65 ราย พบว่า ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากที�สุดคือแถบเมนูใช้งานง่าย ค่าเฉลี�ย 4.75 ระดับความพึงพอใจ

ระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ ขั�นตอนและกระบวนการที�ชดัเจน ค่าเฉลี�ย 4.68 ระดบัความพึงพอใจระดบั

มากที�สุด และเนื�อหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ค่าเฉลี�ย  4.65 ระดบัความพงึพอใจระดบัมากที�สุด  

โดยสรุปค่าเฉลี�ยของระดบัความพึงพอใจภาพรวม  4.62 แสดงว่าผูใ้ชร้ะบบมีความพึงพอใจใน

ระดบัมากที�สุด ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง  

ตารางที� �  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที�ประเมินจากแบบสอบถามออนไลน์ 

รายการ ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

พงึพอใจ 

1. ขั�นตอนและกระบวนการที�ชดัเจน 4.68 0.64 มากที�สุด 

2. การดาํเนินงานตามขั�นตอนอยา่งเป็นระบบ 4.65 0.57 มากที�สุด 

3. กระบวนการและการแสดงผลของเวบ็ไซตท์าํไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

4.51 0.74 มากที�สุด 

4. แถบเมนูใชง้านง่าย 4.75 0.43 มากที�สุด 

5. เนื�อหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง สมบูรณ์ 4.65 0.52 มากที�สุด 

6. เนื�อหามีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 4.58 0.63 มากที�สุด 

7. ปริมาณเนื�อหามีความเหมาะสมกบัหนา้เวบ็เพจในแต่ละหนา้ 4.58 0.66 มากที�สุด 

8. การจดัลาํดบัเนื�อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการคน้หาและทาํ

ความเขา้ใจ 

4.60 0.77 มากที�สุด 

9. เนื�อหามีความน่าเชื�อถือ สามารถให้ความรู้นาํไปใช้

ประโยชน์ได ้

4.63 0.58 มากที�สุด 

10. การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล  4.63 0.79 มากที�สุด 

11. การจดัระดบัความปลอดภยั 4.60 0.73 มากที�สุด 

รวม 4.62 0.65 มากที�สุด 
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อภิปรายผล 

จากการพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคน

ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์และการศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ มีประเด็นสาํคญันาํมาอภิปลายผล

การศึกษาไดด้งันี�  

1. การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภ์ูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แลว้มาพฒันาระบบฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย � 

ส่วน คือ �) ผูใ้ชง้าน �) ผูป้ระกอบการ �) ผูดู้แลระบบ เนื�องเป็นการช่วยอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ�น

อาหารพื�นบา้นใหเ้ป็นที�รู้จกัของคนทั�วไป นอกจากนี� ยงัทาํใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจให้ความสาํคญัและ

คุณค่าของภูมิปัญญาที�มีอยูท่าํใหชุ้มชนสามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัคนรุ่นหลงั

ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Suwankul, 2017 : 85) เห็นว่าระบบฐานขอ้มูลช่วยในการรวบรวมจดัเก็บ

ขอ้มูลและอนุรักษ ์นอกจากนี�การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม 

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกทาํให้สงัคมและชุมชน

ตระหนกัถึงภูมิปัญญาอาหารและการอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑภู์มิปัญญา อาหารพื�นบา้น

กุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมผูใ้ชร้ะบบมีความพงึพอใจระดบัมาก โดยเฉพาะ

ดา้นขอ้มูล ถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เนื�องจากระบบฐานขอ้มูลไดม้ีการจดักลุ่มขอ้มูลร้านคา้

หรือผูป้ระกอบการ กลุ่มขอ้มูลผลิตภณัฑ ์กลุ่มขอ้มูลประเภทสินคา้ ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้คืนขอ้มูล

ร้านคา้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลประเภทสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว นอกจากนี�ยงัมีรายละเอียดของ

ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์และขอ้มูลประเภทสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น สามารถนาํขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Techaphetphaiboon, 2014 : 15 ) พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบฐานขอ้มูลอยูใ่นระดบัมากเพราะผูใ้ชร้ะบบเห็นว่าระบบฐานขอ้มูลประชาชนทั�วไปสามารถเขา้ถึง

ไดง่้ายมีการแสดงขอ้มูลองคค์วามรู้ที�เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชง้านนอกจากนี�ยงัเป็นมรดกของ

ประเทศใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาในอนาคต 

 

 

 

 

 



   

 560 

บทสรุป 

การพฒันาระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่าจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตาํบลประโคนชยั ยงัไม่มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลและเว็บไซต ์ผูวิ้จยัจึงออกแบบให้มีการแบ่งการใช้

งานตามหนา้ที�ของผูเ้กี�ยวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ผูใ้ชง้าน สามารถสืบคน้ขอ้มูล และเยี�ยมชมเวบ็ไซต ์

2) ผูป้ระกอบการ คือ ผูมี้หน้าที�จดัการเพิ�ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลกุง้จ่อม และขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

3) ผู ้ดูแลระบบ คือ มีหน้าที�ในการจัดการเพิ�ม ลบ แก้ไข ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลกุ ้งจ่อม และข้อมูล

ผลิตภณัฑ์ หลงัจากนั�นผูวิ้จยัไดน้าํระบบฐานขอ้มูลไปทดลองใชง้านและสอบถามความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุ ้งจ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์

พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดทุกดา้น ดงันั�นระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา 

อาหารพื�นบา้นกุง้จ่อมสามารถนาํไปใชจ้ดัเก็บขอ้มูลกุง้จ่อม และสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญา อาหารพื�นบ้านกุง้จ่อม ตาํบลประโคนชัย จังหวดั

บุรีรัมย์ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง โดยพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์เคลื�อนที�  หรือ

โทรศพัทมื์อถือ เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  

 

เอกสารอ้างองิ 
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การพฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ����  

รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณศึีกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์ �) เพื�อพัฒนากระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจําปี

การศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID-19) �) เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวั

นกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ Port folio เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ใชแ้นวคิด PDCA มา

ใชใ้นการอธิบายกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ คณะกรรมการดาํเนินงานการรับรายงาน

ตวันักศึกษา จาํนวน �� คน และนักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เขา้รายงานตวัเป็นนักศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ Port folio จาํนวน ��� คน เครื�องมือวิจัยคือ วิธีการสนทนากลุ่ม(Focus 

group) และ สํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์เพื�อหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า การพฒันากระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่

ประจําปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ใช้แนวคิด PDCA ประกอบด้วยการวางแผน 

(Planning) การลงมือปฏิบัติ(Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง(Act/Action) เพื�อกําหนด

แนวทางปฏิบัติการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในครั� งนี�  การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และ Line official account ในการสนับสนุนการรับรายงาน
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ตวันักศึกษาใหม่ ผลการศึกษาพบว่าระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา ���� ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคัญ: การพฒันา, กระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่,  ความพงึพอใจ 

 

Abstract 

The objectives of this research were to 1) develop a process for accepting new student reports 

for the academic year 2022 around the Port folio, a case study of Buriram Rajabhat University in  the 

situation of the epidemic of the Corona virus (COVID 19). 2) Level of satisfaction with the process of 

accepting new students for the year 2022 around the Port folio.  The concept of PDCA used to 

describe the conceptual framework in the study. This research was a quantitative research conducted 

by online surveys. The sample consisted of 321 students in the Grade 6 who reported as new students 

for the academic year 2022 around the Port folio Case Study of Buriram Rajabhat University by 

random.  The data were analyzed using descriptive statistics :   percentage, average and standard 

deviation.  The research results.  The PDCA concept, which consists of planning, implementing, 

reviewing, improving  to analyze in order to formulate guidelines for accepting new student reports. 

The information technology system of Buriram Rajabhat University and line official account  

supported the process new student reporting.  The overall level of satisfaction with the new student 

reporting process for the academic year 2022 was at a good level. 

  

Keywords: Development, Process for accepting new student reports, Satisfaction 

 

บทนํา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ����-���� ไดมุ่้งการพฒันาการศึกษาที�ส่งเสริมสนับสนุนโอกาส

ทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวยัและการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต การขบัเคลื�อนดา้นคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การแก้จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ เทคโนโลยแีละการบริป ปหหารจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาที�ยงัไม่เหมาะสม ขาด

ความคล่องตวั มุ่งให้ความสาํคญักบัความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ� งแผนการศึกษาแห่งชาตินั�นมีกรอบ
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ที�สอดคลอ้งกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที� �� (พ.ศ. ����-2564) ซึ� งมีเป้าหมายให้

ประชากรในประเทศไทยเกิดความมั�งคั�งย ั�งยืนโดยผ่านกระบวนการพฒันาของทุกส่วนฝ่ายทั�งระดับ

กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานระดับภูมิภาค (สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2563) 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัราการเกิดของประชากรในสัดส่วนที�น้อยลงซึ� งเป็นผลจากในอดีต

รัฐบาลไดมี้นโยบายการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ปี พ.ศ. ���� เป็นตน้มา และกระทรวงสาธารณสุข

ไดมี้การใชน้โยบายดังกล่าวเรื�อยมาจนกระทั�งในปัจจุบนัทาํให้ประชาชนของประเทศไทยมีประชากร

เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ แต่เพิ�มในอตัราส่วนที�ลดลง โดยในปี พ.ศ. ���� มีประชากร ��.� ลา้น  ปี พ.ศ. ���� มี

ประชากร ��.�� และเมื�อปี พ.ศ. ���� ประชากรมีทั�งหมด ��.� ล้านคน  และผลจากการลดลงของ

ประชากรทาํให้อตัราการเกิดน้อยลง ประชาชนที�อยู่ในช่วงวยัศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีจาํนวน

นอ้ยลงตามไปดว้ย  ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวนี�ทาํให้จาํนวนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัของรัฐ และมหาวิทยาลยั

เอกชนมีจาํนวนนอ้ยลง ซึ� งเห็นชดัเจนจากในปี พ.ศ.���� จาํนวนนกัศึกษาที�สมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบั

ปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาทั�งประเทศ ลดลงร้อยละ  ��-�� ซึ� งถือเป็นวิกฤตของมหาวิทยาลยัทุกแห่ง 

(ประเสริฐ ปิ� นปฐมรัฐ, 2562) และทาํนองเดียวกนัจากการเปลี�ยนแปลงบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก

อนัเนื�องมาจากการปฏิวติัดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี�ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม �.� ทาํให้เกิด

ความทา้ทายของสถาบนัการศึกษาที�จะตอ้งพฒันาหลกัสูตรทนัสมยัเพื�อเป็นตวัเลือกใหก้บัผูส้นใจเขา้มา

ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาของตน  อย่างไรก็ตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ

นวัตกรรม ได้มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรที�ทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ�นซึ� งทําให้ เกิดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาโดยมุ่งเน้น

มหาวิทยาลยัให้ความสําคญักบัภารกิจหลกัทุกภารกิจของมหาวิทยาลยัโดยมุ่งการผลิตบณัฑิต การวิจยั 

การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และมหาวิทยาลยัระดับอุดมศึกษาจะมุ่งเน้น

หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื�อให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ เข้าถึงกลุ่ม

นกัเรียนมธัยมและผูส้นใจเขา้มาศึกษาต่อ และมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีการปรับเปลี�ยนกระบวนการในการ

รับนักศึกษาที�สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  อย่างไรก็ตามในปีช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. ���� ได้มีการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกที� � ในประเทศไทย ส่งผลให้มีนโยบายการจดัการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัในประเทศไทย  ขณะเดียวกนัเป็นช่วงเวลา

การรับนกัศึกษาปีการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งซึ� งถือว่าในช่วงเวลานี� เป็นเป็นความทา้ทาย
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ของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งจะตอ้งดาํเนินการ  การจดัการเรียนการสอน และการบริการการศึกษาเพื�อจะ

ไดน้กัศึกษาใหม่ตามจาํนวนแผนการรับนกัศึกษาในแต่ละปี 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นไดมี้การเปิดรับสมคัร

นกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรีใน รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) ระหว่างวนัที� � พฤศจิกายน พ.ศ.

���� ถึง วนัที� �� ธันวาคม พ.ศ. ���4  และมีกระบวนการสอนคดัเลือกนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

จนกระทั�งประกาศผลผูที้�ผ่านการคดัเลือกเพื�อเขา้ศึกษาต่อ และได้มีการกาํหนดการรับรายงานตัว

นักศึกษาใหม่ในวนัที� �-�� มกราคม พ.ศ. ����  เนื�องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที�เกิดการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ระลอกที� � ทาํให้มหาวิทยาราชภฏับุรีรัมยไ์ด้กาํหนดแนว

ทางการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ดงันั�นจากที�กล่าวมาขา้งตน้ทาํใหส้าํนกัส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ซึ� งเป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบในการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ม

สะสมผลงาน ในครั� งนี�  จึงไดม้ีการพฒันากระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 

���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน และเพื�อให้เกิดผลการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลยัและเกิดความพงึพอใจต่อนกัศึกษาที�เขา้รับรายงานตวัในครั� งนี�   

ดงันั�นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการพฒันากระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่ประจาํปี

การศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ซึ� งมีวตัถุประสงคก์าร

วิจยัดงันี�  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื�อศึกษาการพฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ 

แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร

นา (COVID-19) 

2. เพื�อศึกษาระดบัความพงึพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 

���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัครั� งนี� มีการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งและสรุปตวัแปรหลกัไดด้งันี�  

1. ใชแ้นวคิด PDCA คือแนวคิดซึ� งถูกคิดคน้โดย Dr. Edwards W. Deming  วงจรเดมมิ�ง  

PDCA นั�นกล่าวไดว้่าเป็นวงจรการบริหาร � ขั�นตอน ประกอบดว้ย  Plan – Do – Check – Act อาจกล่าว

ได้ว่า PDCA เป็นเครื� องมือสําคัญสําหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั�งยืน ซึ� งในการวิจัยนี� ได้นํา

หลักการ PDCA มาใช้ในการพฒันากระบวนการกระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจาํปี

การศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยที�ผ่านมา

มหาวิทยาลยัไดม้ีการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ณ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อย่างไรก็

ตามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-��) ทาํให้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ

ทบทวนและกาํหนดแนวทางการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ในระบบออนไลน์ 

และไดมี้การนาํหลกัการ PDCA มาใช้ในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานครั� งนี�  โดยมีรายละเอียด

ของ PDCA ดงันี�  (วรีวิชญ ์เลิศไทยตระกูล, 2554)  

    1.1 P  หรือ Planning หมายถึง การนาํร่างขั�นตอนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ รอบ แฟ้ม

สะสมผลงาน ประจาํปีการศึกษา ����  รอบ แฟ้มสะสมผลงาน มาประกอบในการประชุม และ มีการ

ประชุมเพื�อกาํหนดขั�นตอนการรายงานตวัโดยผา่นระบบออนไลน์ สรุปมีขั�นตอน ทั�งหมด � ส่วน  และ 

ประกอบดว้ย �) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล �) บุคลากรผูป้ฏิบติังาน  �) เอกสารที�นกัศึกษาใหม่จะตอ้งใช้

ประกอบการรายงานตวั  �) เอกสารที�จะตอ้งพิมพจ์ากระบบออนไลน์ �) การชาํระเงินผ่านธนาคาร �) 

ระบบ Line add friend เพื�อให้ขอ้มูลหรือคาํถามที�มีขอ้สงสัยบ่อย ซึ�งในกระบวนการนี� ไดมี้การประชุม

ระดบัผูป้ฏิบตัิงาน และปรึกษาหารือประเมินขั�นตอนการดาํเนินการ และ ประเมินปัญหาที�จะเกิดขึ�น

โดยพิจารณาจากปัญหาในระหว่างการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ประจาํปี ����  และมีขั�นตอนการรับ

รายงานตวั � ขั�นตอน �) การพิมพใ์บชาํระคา่รายงาน �) ชาํระเงินที�ธนาคาร หรือ การชาํระผ่าน

แอฟพเิคชั�น �) ส่งเอกสารหลกัฐานทางไปรษณีย ์ในขั�นตอนการวางแผนกาํหนดใหมี้การดาํเนินการ

ผดิพลาดของผูเ้ขา้ใชร้ะบบตํ�ากวา่ร้อยละ � 

    1.2 D หรือ Do คือ ขั�นตอนการลงมือปฏิบติัตามแผนงานและวิธีการที�ไดก้าํหนดตามขอ้สรุป

ในที�ประชุม ซึ� งมีรายละเอียดไดแ้ก่ �) การพฒันาระบบดาวน์โหลดเอกสารคา่รายงานตวัโดยเขา้ไป

ดาวน์โหลดเอกสารที�อยูใ่นลิงค ์https://std.bru.ac.th  และผูที้�ตอ้งการดาวน์โหลดเอกสารจะตอ้งกรอก

ขอ้มูล � อยา่งไดแ้ก่ รหัสประจาํตวัผูส้มคัร และ เลขบตัรประจาํตวับตัรประชาชน  นอกจากนี� ในหนา้

ลิงคด์งักล่าวไดร้ะบุ หมายเลขโทรศพัทเ์พื�อสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมในกรณีที�ไม่สามารถเขา้ระบบได้
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และเอกสารจะอยูที่�หนา้ cdn.fbsbx.com  2) Line official account เป็นช่องทางในการตอบคาํถาม 

คาํถามที�มีการถามบ่อย ซึ� งในระบบนี�จะทาํใหล้ดภาระการปฏิบติังานของบุคลากรในการตอบคาํถาม

ผา่นออนไลน์ในระบบเพจของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยปกติจะมีบุคลากรที�ดูแล

ระบบคอยตอบคาํถามทั�งหมด � คน 

    1.3 C หรือ Check คือ ขั�นตอนการตรวจสอบ ในระหว่างรับรายงานตวันกัศึกษานกัศึกษา

ใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ Port folio กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในวนัที� �-�� 

มกราคม พ.ศ. ����  ผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงเวลาดงักล่าวบุคลากรที�พฒันาระบบการใชง้านจะมี

หนา้ที�เฝ้าติดตามเพื�อแกไ้ขปัญหาที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

    1.4 A / Act หรือ Action คือ การแกปั้ญหา หรือเป็นขั�นตอนการปรับปรุง หรือมี 

การปรับเปลี�ยนวิธีการ เพื�อทาํใหผ้ลลพัธ์กลบัมาอยูใ่นแผนงาน หรือ การนาํไปสู่เป้าหมายตามระยะเวลา

ที�กาํหนดไวใ้นครั� งแรก ซึ� งในขั�นตอนนี�  จะเป็นการกาํหนดแนวทางเพิ�มเติมเพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

 �. การประเมินผลความพงึพอใจของผูใ้ชก้ระบวนการการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ประจาํปี

การศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ผ่านระบบออนไลน์ โดย

มีการประเมินทั�งหมด � ประเด็น ไดแ้ก่ 

     �.� การประชาสัมพนัธ์การรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้ม

สะสมผลงาน 

     �.� ระบบออนไลน์การรับรายงานตวัมีขั�นตอนง่ายในการเขา้ใชร้ะบบ 

     �.� ความหลากหลายช่องทางสอบถามขอ้มูล 

     �.� ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �: กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

วิธีดาํเนินการวจิัย 

�.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือ คณะกรรมการดาํเนินงานการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 

����  จาํนวน �� คน และนักเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เขา้รายงานตวัเป็นนกัศึกษาใหม่ประจาํปี

การศึกษา ���� รอบ Port folio กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จาํนวน �,��� คน กลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษาครั� งนี�  ไดแ้ก่ คณะกรรมการดาํเนินงานการรับรายงานตวันกัศึกษา จาํนวน �� คน และ 

นกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�เขา้รายงานตวัเป็นนกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้ม

สะสมผลงาน ��� คน ซึ�งใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2564) 

 

 

การประชาสมัพนัธ์การรบั

รายงานตวันกัศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา 2565 รอบ 

แฟ้มสะสมผลงาน 

ระบบออนไลนก์ารรบัรายงาน

ตวัมีขั�นตอนง่ายในการเขา้ใช้

ระบบ 

ความหลากหลายช่องทาง

สอบถามขอ้มลู 

ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้

กระบวนการการรับ

รายงานตวันกัศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา����  

รอบ Port folioโดยผา่น

ออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก

รายงานตวันกัศึกษาใหม่ 

การพฒันากระบวนการรับ

รายงานตวันกัศึกษาใหม่ 

ประจาํปีการศึกษา���� รอบ 

แฟ้มสะสมผลงาน โดยผา่น

ออนไลน์ 
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2. เครื�องมือวิจยั  

    การวิจัยนี� ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน นักวิจัยได้มีการการทบทวนกรอบแนวคิดจาก

นักวิชาการโดยใช้วิธีการศึกษา จากการเอกสารงานวิจัย (Documentary Research) โดยศึกษาขอ้มูล

โครงการฯ จากคู่มือการดาํเนินงานโครงการเอกสารประกอบการดําเนินโครงการ วารสารเพื�อเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  และไดพ้ฒันาเครื�องมือในการวิจยั � แบบดงันี�  

 �.� แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีคาํถามและขอ้กาํหนดที�แน่นอนโดยใชโ้ดยใชค้าํถาม

เดียวกบัผูใ้ห้ขอ้มูลทุกราย  และขอ้คดิเห็นเกี�ยวกบัการพฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 �.� แบบสอบถามเป็นเครื�องมือแบบมาตรวดั � ระดับ แบบสอบถามเกี�ยวขอ้งกบัตวัแปร

ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ���� รอบ Port folioกรณีศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีทั� งหมด  

� ด้าน ประกอบด้วย  �) การประชาสัมพนัธ์การรับรายงานตวันักศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� 

รอบ แฟ้มสะสมผลงาน �) ระบบออนไลน์การรับรายงานตวัมีขั�นตอนง่ายในการเขา้ใชร้ะบบ �) ความ

หลากหลายช่องทางสอบถามขอ้มูล �) ผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และไดน้าํ

แบบสอบถามสํารวจในเพจเฟสบุคของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์

�. การตรวจสอบเครื�องมือ ก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดเ้ครื�องมือการวิจยั เป็นแบบ

สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างแบบ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิซึ�งมีความเชี�ยวชาญดา้นความรู้เกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการทางการศึกษา จาํนวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา และผูว้ิจยัไดน้าํ

ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ  ส่วนแบบสอบถามมาตรวดั � 

ระดบั นั�น ผูเ้ชี�ยวชาญไดต้รวจสอบเครื�องมือ และมีค่า  IOCโดยรวมทั�งฉบบั = 0.83 ทดสอบความ

เชื�อมั�นโดยหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของครอนบาค แบบสอบถามทั�งฉบบัไดค่้าเท่ากบั �.���- �.���  

การทดสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือโดยดูจากค่านํ�าหนกัปัจจยั ( factor loading) มีค่าระหวา่ง �.���-

0.854 (Nunnally, C. and Bernstein, H, 1994) 
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4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอนการวิจยัเชิงผสมผสานโดย

ประกอบดว้ย 

    4.1 ศึกษาขอ้มูลโครงการฯ จากคู่มือการดาํเนินงานโครงการ เอกสารประกอบการ 

ดาํเนินโครงการวารสารเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

    4.� รวบรวมขอ้มูลการตอบแบบสอบถามผ่านออนไลน์จาก google form ระหว่าง 

วนัที� �-�� มกราคม ����  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

    5.1 จดักลุ่มขอ้มูลจากสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแยกเป็นหัวขอ้เป็นประเด็นๆในการ 

พจิารณาผลจากการเก็บขอ้มูล การพฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา

���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน โดยผ่านออนไลน์ ตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

การตีความและเขียนความเชิงพรรณนา 

     5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย คา่ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวจิัย 

 การวิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ผลการวิจยัและตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงันี�  

 วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที� � เพื�อศึกษาการพฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) 

ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการดาํเนินงานการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 

����  จาํนวน �� คน ไดพ้ฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ 

แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ มีการพฒันากระบวนการการปฏิบตัิงานการ

รับรายงานตวัโดยไดน้าํแผนการดาํเนินงานในปี ���� มาทบทวนและกาํหนดขั�นตอนการรายงานตวั

นกัศึกษาใหม่ในปี ���� ดงันี�  

�. การรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ในรอบ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นระบบออนไลน์ และ

กาํหนดใหมี้การรับรายงานตวัไวท้ั�งหมด � ขั�นตอน ประกอบดว้ย ขั�นตอนที� � การพิมพใ์บชาํระค่า

รายงาน, ขั�นตอนที� � ชาํระเงินที�ธนาคาร หรือ การชาํระผ่านแอฟพเิคชั�น  และ ขั�นตอนที� � ส่งเอกสาร

หลกัฐานทางไปรษณีย ์  
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�. การวางแผนประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ผา่นช่องทางออนไลน์  

ได้แก่  �) ผ่านช่องทาง เวปไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์https://www.bru.ac.th/change-report-

direct12565/  และดาวโหลดเอกสารรายงานตวัผา่นลิงค ์https://std.bru.ac.th  �) ผ่านช่องทางเพจเฟสบุค

สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

�. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อให้ผูรั้บรายงานตัวศึกษาข้อมูลและสามารถดาวโหลด

เอกสารที�ใชใ้นการรับรายงานตวั ไดแ้ก่ �) ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายในการรายงานตวัและพิมพเ์อกสาร

รับรายงานตัวผ่านลิงค์ https://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp  �) การสร้าง QR code เพื�อเขา้ลิงค์

รับรายงานตวันักศึกษา �) การ Line official account เป็นช่องทางในการตอบคาํถาม คาํถามที�มีการถาม

บ่อย ซึ� งในระบบนี� จะทาํให้ลดภาระการปฏิบติังานของบุคลากรในการตอบคาํถามผ่านออนไลน์ใน

ระบบเพจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยปกติจะมีบุคลากรที�ดูแลระบบค่อยตอบ

คาํถาม 

 

 
 

ภาพที� �: ขั�นตอนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน 
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ภาพที� �: ขั�นตอนประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ผา่นช่องทางออนไลน์ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ที� �  เพื�อศึกษาระดบัความพงึพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวั

นกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

ตารางที� 1 

ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่

ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ( n=321) 

รายการประเมิน       S.D. แปลความ 

1. การประชาสัมพนัธ์การรับรายงานตวันกัศึกษา

ใหม่ประจาํปีการศึกษา���� รอบ Port folio 

4.37 0.55 มาก 

2. ระบบออนไลน์การรับรายงานตวัมีขั�นตอนง่าย

ในการเขา้ใชร้ะบบ 

4.40 0.55 มาก 

3.ความหลากหลายช่องทางสอบถามขอ้มูล 4.21 0.54 มาก 

4.  ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํปรึกษา

แนะนาํ 

4.44 0.51 มาก 

รวม 4.35 0.53 มาก 
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จากตาราง � พบว่าความพงึพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา 

���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID -19)  พบว่าระดบัความพงึพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ ใน

ครั� งนี� อยูใ่นระดบัมาก ( =4.35) ส่วนค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53) เมื�อพิจารณารายละเอียดพบว่า

ระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่แต่ละดา้นไดด้งันี�  �) ความพึงพอใจต่อ

การประชาสัมพนัธ์การรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน อยู่

ในระดบัมาก ( =4.3�) ส่วนค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D =0.5�) �)  ระบบออนไลน์การรับรายงานตวัมี

ขั�นตอนง่ายในการเขา้ใชร้ะบบ อยูใ่นระดบัมาก ( =4.��) ส่วนค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D =0.53)  �) 

ความหลากหลายช่องทางสอบถามขอ้มูลอยูใ่นระดบัมาก (  =4.��) ส่วนค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D 

=0.5�) �) ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํปรึกษาแนะนาํอยูใ่นระดบัมาก (  =4.35) ส่วนค่า

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D =0.51) 

 

อภิปรายผลและสรุป 

 ดงันั�นจะเห็นไดว้่าในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ���� ไดเ้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกที�  � ทําให้มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ได้กาํหนดแนวทางการรับ

รายงานตวันักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ���� รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ในรูปแบบออนไลน์ และ

สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมี้การพฒันากระบวนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่ ผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยไดน้าํหลกัการ PDCA มาใชใ้นการกาํหนดขั�นตอนการรับรายงานตวันักศึกษาใหม่

ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน มีทั�งหมด � ขั�นตอน โดยมีรายละเอียดดงันี�  ขั�นตอนที� � การพิมพใ์บชาํระค่า

รายงาน, ขั�นตอนที� � ชาํระเงินที�ธนาคาร หรือ การชาํระผ่านแอฟพิเคชั�น  และ ขั�นตอนที� � ส่งเอกสาร

หลกัฐานทางไปรษณีย ์ นอกจากนี� ยงัได้พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมยเ์ขา้มาใช้ในการดาํเนินงาน รวมทั�ง การ Line official account เป็นช่องทางในการตอบคาํถาม 

คาํถามที�มีการถามบ่อย ซึ� งในระบบนี�จะทาํให้ลดภาระการปฏิบติังานของบุคลากรในการตอบคาํถาม 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมูนา จารง. (����)ได้ทาํการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์ เครือข่ายตลิ�งชัน สังกัด สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 และผลการวิจยัพบว่าการบริหารงานวิชาการจะตอ้งนาํหลกั PDCA มาใชใ้น

การบริหารเพื�อมีการตรวจสอบการดาํเนินงานแต่ละขั�นตอนและมีการปรับปรุงแก้ไข หาแนวทาง

แกปั้ญหาอยา่งต่อเนื�อง  นอกจากนี�การวิจยัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อระบบการรายงานตวันกัศึกษา
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ใหม่และสิ�งสนบัสนุนต่างๆ ประจาํปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร (สาํนักบริหารและ

พฒันาวิชาการ, 2559) พบว่าการรับรายงานตวัจะตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลาที�เหมาะสม การชี� แจง

รายละเอียดที�ใช้ในการรายงานตวั ระบบการประชาสัมพนัธ์ การประสานงาน การแก้ปัญหาให้กับ

นกัศึกษาใหม่ กระบวนการชาํระเงินที�สะดวก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยนี� เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายที� เกี�ยวขอ้งกับการรับ

รายงานตวัของนักศึกษาใหม่ หรือการรับรายงานตวัของบุคลากรในหน่วยงานอื�นๆ ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID- 19) และการวิจยันี� เป็นประโยชน์เพื�อเป็นแนวทางในการ

พฒันากระบวนการรับรายงานตวันกัศึกษาใหม่ครั� งต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและบุคลากรสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยที์�ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื�อการวิจยั   ขอขอบคุณคุณสุพิศ กองชยั 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ที�เป็นที�ปรึกษาและให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัระบบสารสนเทศทางการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการวิจยัในครั� งนี�  สุดทา้ยผูวิ้จยัขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รพีพรรณ พงษอิ์นทร์วงศ ์และ 

อาจารยกิ์ตติกร ฮวดศรี อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยที์� คอยสนบัสนุนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ และการเขียนบทความวิจยัในครั� งนี�  
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